جايگاه اسرار در هندسة تبيني معارف اماميه
[حسن محمدی احمدآبادی / 1محمدتقی شاکر ]2

چکیده
پذیـرش وجـود الیههـای معرفتـی برتـر و لـوازم آنّ ،
اهمیـت جایـگاه اسـرار در رسـیدن بـه
فهـم دقیـق از معـارفدینـی را جلوهگـر میسـازد .نگاشـتۀ حاضـر میکوشـد بـا رویکـردی
توصیفی _ تحلیلی و با استفاده از دادههایکتابخانهای ،پس از بررسی معناشناختی
ّ
سـر و اشـاره به خاسـتگاه آن در اسلام ،دالیل اسـتفادۀ پیشـوایان شـیعهاز اسـرار را بیان
دارد؛ سـپس بـه ّ
اسـرار موجـود در میـان
اهمیـت واکاوی مسـئلۀ سـر و انتقـال بخشـی از
ِ

معـارف اهـل بیـت؟مهع؟ میپـردازد؛ همچنیـن زوایـای ایجابـی و سـلبی اسـرار
مجموعـۀ
ِ

و افشـای آن را نمایـان میسـازد تـا بـا اثبـات الیههـای متناظـر آموزههـای شـیعی ،بـه
پیامدهـای آن مـروری داشـته باشـد .
کلیدواژهها :اسرار ،کتمان سر ،اصحاب سر ،غالیان ،معارف امامیه.
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مقدمه

حدیـث ،دومیـن منبـع مهـم دریافـت و فهـم معـارف دینـی و بـه عنـوان ّ
مفسـر و ّ
مبیـن
قـرآن بـه شـمار میآیـد .بـا توجـه بـه شـکلگیری معـارف امامیـه درطـی حـدود دو قـرن و
نیـم (عصـر حضـور ائمـۀ هـدی؟مهع؟) نمیتـوان و نبایـد نقـش زمـان ،مـکان ،مخاطبیـن
و جریانهـای داخلـی و انحرافـی را در چگونگـی ارائـۀ آنـان نادیـده انگاشـت .بررسـی
جامـع ایـن مسـئله ،بـا اسـتفاده از مباحـث قرآنـی ،کالمـی ،حدیثـی و تاریخـی ممکـن
خواهـد بـود؛ بـه ایـن بیـان کـه ،بـرای تثبیـت مشـروعیت طبقهبنـدی معـارف ،نیازمنـد
مراجعـه بـه قـرآن هسـتیم و بررسـی نقـش مخاطـب و جریانهـا در پیدایـش الیههایـی
از معـارف ،بـه نگرشـی در تاریـخ تشـیع میانجامـد؛ مبانـی و پیامدهـای بـه دسـت آمده
در ایـن مسـئله ،در تحلیـل معـارف حدیثـی اثرگـذار اسـت و نتایـج آن ،در عرصـۀ کالم
ّ
احتمالـی آموزههـای دینـی،
تعـارض
یـا
اختلاف
حـل
نقشنمایـی میکنـد و در فراینـد
ِ
دخیـل اسـت.
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بر این اساس ،نیازمند آنیم که نخست ،اصل مسئلۀ وجود اسرار و الیههایی از معارف
پنهان را اثبات کنیم .در این مرحله ،با توجه به شـبهات مطرح شـده در مسـئلۀ اسـرار،
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بـه اثبـات ایـن مطلـب از منظـر قـرآن پرداختـه میشـود و جایگاه اسـرار در ادیان گذشـته
بـه اختصـار مـورد بررسـی قـرار میگیـرد .در ادامـۀ مطلـب ،چرایـی وجـود ِسـر و نقشـۀ راه
تعامل با اسـرار ،روشـن میشـود تا انگارههای مقابل با پاسـخی مناسـب روبرو شـوند .در
مرحلـۀ آخـر ،دشـوار یها و آسـیبهای ایـن حـوزه و بـه صورت خاص ،سـوء اسـتفادهها
و جریـان سـاز یهای صـورت گرفتـه دربـارۀ وجـود الیههـای پنهانـی از معـارف و آموزههـا
بیـان خواهـد شـد .در ایـن بخـش بـه صـورت خـاص نقش غالیـان به عنوان یـک جریان
تاثیرگـذار در دورۀ حضـور بررسـی میشـود و راهبـرد ائمـۀ اطهار؟مهع؟درچگونگـی تبیین و
معارف دارای طبقهبندی ،تشـریح میشـود.
نشـر
ِ
 .1ایـن مقالـه بـا حمایـت مالـی معاونـت پژوهـش دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد نـراق انجـام پذیرفتـه
اسـت.

چیستی سر
-1
ِ
 -1-1واژه پژوهی ِسر
طبق بیان ابن سیده 1 ،واژۀ سر به معناى مطلبى است كه در دل پنهان شده باشد
و شخص ،نخواهد ديگران از آن آ گاه شوند؛ یا همان مطلب براى كسى فاش شود
اما سفارش شود كه پنهان بماند و به كسى اطالع داده نشود 2.سر در ادبیات برخی
دستگاههای معرفتی مانند عرفان ،جایگاه ممتاز و متنوعی یافته است.

3

 -2-1قرآن و ِسر
از نگاه قرآن ،سـر در مقابل «عالنیه» میباشـد 4.قرآن بسـیار از این دو واژه اسـتفاده کرده و
در مسـائلی هماننـد ازدواج و انفـاق ،ایـن دو را بـه کار بـرده اسـت .محوریترین سـخن در
اینبـاره ،مربـوط بـه اعلام آگاهـی خداوند از سـر و عالنیه یا سـر و جهر انسـانها میباشـد:
ْ �أَ
َ
َ
ْ ُ
َ ُ َ َّ ُ ف َّ
َ ُ
الس ِت
ماوا� َو ِ�ف ي� ال ْر ِ ض� يَ� ْعل ُم ِس ّرك ْم َو �جَ ه َرك ْم َو يَ� ْعل ُم ما
<و هو الله ِ� ي�
تَ� ْكس ُ� نَ
5
و�>.
ِ ب
دامنـۀ آ گاهـی از پوشـیدهها ،تمامـی آسـمانها و زمیـن بیـان شـده اسـت 6.کاربسـت
از واژگان جانشـین و «نجوا» ،از واژگان همنشـین واژۀ سـر در ادبیات قرآنی اسـت 7.قرآن
ُ
َ
«الس ُّر ما ك ِتم» و «السر ما أخف ْيت».
 .1ابن سيده ،علی بن اسماعیل ،المخصص 20/1 ،و 75؛ ّ ِ

 .2ر.ک :طباطبایی ،محمدحسین ،الميزان،.33/19

 .3بـه عنـوان نمونـه :ابـن عر بـی مینویسـد« :ان قلـت :و مـا السـر؟ قلنـا :السـر علـى ثالثـة أنـواع( :سـر
العلـم) الـذي هـو بـإزاء حقيقـة العالـم بـه ،و (سـرالحال) الـذي هـو بـإزاء معرفـة مـراد اهلل فيـه ،و)سـر
الحقيقـة) الـذي هـو بـإزاء مـا تقـع بـه اإلشـارة مـن الـروح».
 .4ر.ک :ممتحنة1 :؛ فاطر.29 :
 .5انعـام3 :؛ اوسـت خداونـد در آسـمانها و در زميـن ،پنهـان و آشـكار شـما را مىدانـد و از آنچـه
[انجـام مىدهيـد و] بـه دسـت مىآور يـد ،بـا خبـر اسـت.
 .6ر.ک :فرقان.6 :
 .7ر.ک :توبه.78 :
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دانش زبانشـناختی در آیات قرآن نشـان میدهد که از نگاه وحی الهی« ،غیب» یکی
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جایـگاه سـر را نفـس و صـدر انسـان معرفی میکنـد که منزلگاه نگهداری یـک امر پنهان
از دیگـران میباشـد 1.در مجمـوع ،از آیـات مرتبـط دانسـته میشـود کـه ِسـر امـری نسـبی
اسـت و ویژگی آن پوشـاندن و مخفی نگهداشـتن از دیگران میباشـد که ممکن اسـت
پرسـش محمـد بن
یـک رفتـار و یـا یـک گفتـار را در بـر بگیـرد .امـام صـادق؟ع؟ در پاسـخ
ِ
<�علم ّ
السر و �أ�خ ف�ى> 2مـی فرمایـد"« :السـر" مـا كتمتـه فـي نفسـك و "أخفـى"
مسـلم از آیـۀ ي
مـا خطـر ببالك ثم أنسـيته».

3

کاربـرد فـراوان سـر در ادبیـات وحیانـی ،مفسـران قرآنـی را بـه تبییـن ایـن واژه واداشـته
اسـت .ابـن عبـاس در تعریـف سـر میگویـد:
نچــه انســان بــه دیگــری پنهانــی میگو یــد ســر اســت و مخفیتــر از آن،
آ
چیــزی اســت کــه در نفــس خو یــش نــگاه مـیدارد و بــه دیگــران نمیگویــد.
قتــاده ،ابــن ز یــد و ســعید بــن جبیــر نیــز ســر را آنچیــزی میداننــد کــه فــرد
در نهــان خو یــش نگــه م ـیدارد.

4
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 -2پیشینۀ اسرار
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بـا مـروری بـر معارف وحیانی میتوان پیشـینۀ اسـرار را به خلقـت آدم بازگرداند .پروردگار
سـبحان در پاسـخ بـه اعتـراض فرشـتگان بـرای گماشـتن جانشـین در زمیـن ،از عبـارت
َ
إ<��نّ� �أ ْع َل ُم َما َلا تَ� ْع َل ُم ن
و�>5بهره میگیرد .اینکه واژگان مذکور به مسئلهای پنهان داللت
ِ ي
دارد را آیـات بعـد بازنمائـی میکننـد؛ آنجـا کـه خداونـد پـس از تعلیـم اسـماء بـه آدم ،از
 .1ر.ک :مائده52 :؛ هود.5 :
 .2طه.7:

.3صـدوق ،محمـد بـن علـى ،معانـي األخبـار ،ص143؛ ّ
«سـر» آن چيـزى اسـت كـه بـه اختيـار خـود
در ضميـرت پنهـان مـیدارى و «اخفـى» آن اسـت كـه ،زمانـى در خاطـرهات بـوده و بعـد آن را از يـاد
بردهاى.

 .4ابن إدريس ،محمد بن احمد ،المنتخب من تفسير القرآن.102/2 ،
 .5بقره.30 :

فرشـتگان میخواهد اسـامی ایشـان را بیان کنند و آنان ناتوانی خویش را بیان داشـتند؛
سـپس ایـن آ گاهـی بـا فرمان الهی ،توسـط آدم برای فرشـتگان فراهم آمـد؛ آنگاه خداوند
َ
�أَ َ �أَ ُ َّ ُ نّ �أَ ْ َ َ
در بازگشت به عبارت إ<��نّ� �أ ْع َل ُم َما َلا تَ� ْع َل ُم ن
و�> میفرماید < :ل ْم ق�ل لك ْم ِإ�� ي� عل ُم �غ يْ� َب�
َ ِ ي
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َّ
ت
ْ
ت
ت
ت
ن
الس َم َاو ِت
1
و� و ما ك��م �ك�م ن
ا� َو ْال�أ ْر ِ ض� َو �أ ْع َل ُم َما � ب�د ن
و� >.
رفتـاری
از دیگـر نمونههـای وجـود اسـرار در دورههـای پسـین از آغـاز خلقـت ،سـلوک
ِ
بنـدهای اسـت کـه خداونـد از نـزد خـود بـه او دانشـی آموختـ ه بـود 2.موسـی در نخسـتین
الهـی وی را داشـت امـا او پاسـخ داد کـه
مواجهـه ،تقاضـای فراگیـری آموختههـای ِ
برخـورداری از دانشـش ،نیازمنـد شـکیبائی و تحمـل اسـت .بـا آنکـه موسـی دانـش برتـر

وی را پذیرفتـه بـود امـا در واکنـش بـه رفتارهایـی کـه صـورت میگرفـت همـواره رویکـرد
تقابلـی داشـت و بازگشـت ایـن اعتراضهـا ،بـه امـور پنهـان و اسـرار نهفتـۀ در وراء
َ َ َ
َ
لى
عملکـرد آن مـرد الهـی بـود؛ امـری کـه پیـش از آغـاز حـوادث بـا عبـارت <ك يْ� ف� ت� ْص ب� ُر ع َ 
ُ ً
َ
عملکـرد
َما ل ْم � ُتح ْط ِب� ِه �خ ب�را> 3پیشبینـی شـده بـود و بـه روشـنی نشـان مـیداد پذیـرش
ِ
مطابـق بـا دانـش مسـتور ،در عمـوم انسـانها نیازمنـد شـکیبایی و بـاوری اسـتوار اسـت.
بـه بیانـی روشـنتر آیـات  65تـا  82سـورۀ کهـف گویـای چنـد ّ
واقعیـت اسـت:

دوم :نیازمنـدی بـه شـکیبایی در همراهـی بـا شـخص آ گاه از اسـرار؛ یعنـی پذیـرش
َ ُ َ
ف َ َّ َ َ َ َ �أ َ
ّ
<� ِإ� نِ� تا� َب� ْع ت��ن ي� ف�لا ت� ْس ل�ن ي� ع ن� ش� ي� ٍء َح�تّى ا ْح ِد ث�
تفـاوت دامنـۀ دانـش و لـوازم مترتـب بـر آن:
َ َ ْ ُ ْ ً
5
لك ِم ن�ه ِذ�كرا>.
 .1بقره.33 :
.2ر.ک:کهف.65 :
 .3کهف.68 :
 .4کهف.66 :
 .5کهف.70 :
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نخسـت :پذیـرش برخـوردار بـودن اسـتاد از دانشـی الهـی و برتـر و همچنیـن تقاضـای
َ ُّ َ ْ ً
َ �أَ َّ َ َ �أَ ُ ّ
علمآمـوزی از وی< :ه ْل ت� ِب� ُعك ع َلى ن� ت� َع ِل َم ِن� ِم ّما ع ِل ْم ت� ُر�ش دا>.4
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ســوم :بــا وجــود آنکــه موســی وعــدۀ نافرمانــی نکــردن داده بــود ،امــا نتوانســت در برابــر
رفتارهــای بــه ظاهــر نــاروای مــرد الهــی شــکیبایی نشــان دهــد؛ ازایــن رو اســتاد ،رازهــا و
�أُ َ ُ َ َ �أْ
َ تَ َ
تأویــل پنهــان در پــس هــر ماجــرا را رمزگشــائی میکنــدَ :
<س ن� ِبّ� ئ�ك ِب� ت� ِو ي� ِل َما ل ْم � ْس ت� ِطع
ِ
ِ
ِ
ََْ َ ً
1
عل ي� ِه ص ب�را>؛ هــر چنــد بعــد از ایــن رازگشــایی ،نکتــه نخســت را یــادآوری میکنــد
کــه از دانشــی متفــاوت بهرهمنــد بــوده و بــر انجــام آنچــه رخ نمایانــده بــود مأموریــت
َ ْ ُ ُ َ �أَ
داشــته اســتَ :
<و َما ف� َعل ت�ه ع نْ� ْم ِرى>؛ 2و در نهایــت هــم بــه جدایــی آندو انجامیــد.
نمونــۀ نخســت (داســتان آدم و فرشــتگان) بــه باورهــا و آموزههــای پنهــان ،یعنــی جنبــۀ
نظــری اشــاره داشــت و نمونــۀ دوم (داســتان موســی و مــرد آ گاه از ســوی خــدا) بــه
رفتارهــا ،یعنــی جنبــۀ عملــی ناظــر بــود .افــزون بــر قــرآن ،انجیـ ِـل در دســترس نیــز از وجــود

اصــل اســرار در نظــام هســتی ،آ گاهــی میدهــد 3.در انجیــل متــی و لوقــا از بهرهمنــدی
برخــی انســانها از اســرار ســخن گفتــه شــده اســت 4و میــان ّ
نبــوت و برخــورداری از
اســرار ،تــازم تصویــر شــده اســت؛ 5همچنیــن ،شــاگردان مســیح خــود را وکالی اســرار
او معرفــی کردنــد.

6
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ّ -3
اهمیت بررسی مسئلۀ ِسر در معارف اهل بیت؟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 میدهــد .اثبــات اســرار،
معــارف دینــی را در تحلیــل بســیاری از آموزههــای پیچیــده
تحلیلگــر و پژوهشــگر
ِ
و مشــکل یــاری میدهــد .بــر ایــن اســاس نقــش مخاطــب در شــیوۀ تبییــن معــارف،
 .1کهف.78 :
 .2کهف.82 :
 .3ر.ک :ایوب6:11 ،؛ دانیال  28 :2و  29و .47
 .4ر.ک :متی11:13 ،؛ انجیل لوقا .11-9 :8
 .5ر.ک :اول قرنتیان2 :13 ،؛ اول قرنتیان .2 :14
 .6ر.ک :اول قرنتیان.1 :4 ،

شناســایی مخاطبیــن امــام و بهکارگیــری اســرار در خانــوادۀ احادیــث ،در تبییــن
نهایــی ،نقــد متــن حدیــث و جمعبنــدی فیشهــای تحقیقــی یــاری رســان اســت .در
گام دیگــر ،بررســی ایــن مســئله ،بــه تفکیــک اصحــاب امامــان و اثبــات اصحــاب ســر
و دیگــر اصحــاب میانجامــد .در نتیجــه ،ایــن مهــم از برداش ـتهای نادرســتی کــه در
دورۀ اخیــر توســط برخــی از مستشــرقان یــا پژوهشــگران حــوزۀ حدیــث شــیعه صــورت
َ
گرفتــه اســت ،جلوگیــری میکنــد و مانــع خلــط میــان مبانــی و معــارف عالــی میشــود؛
همچنیــن در نگاهــی کالن ،از برداش ـتهایی کــه ریشــه در ایجــاد انشــقاق اصحــاب
ائمــه نســبت بــه نهــاد امامــت دارد جلوگیــری میکنــد و پاســخ مســتدل بــه ایــن انــگاره را
زمینهســاز میشــود؛ هــر چنــد پیمایــش ایــن مســیر بــا دشــوار یها و گاه نارســائیهایی
روبــرو میباشــد .از رهگــذر ایــن شــناخت ،دغدغ ـهای دیریــن در حــوزۀ نــوع رفتــار بــا
معــارف ،روشــن و دســتاویزهای مطــرح در ســطح اندیشــههای نحلههــای گوناگــون
محــک میخــورد.

نگاهـی نـو بـرای پاسـخ بـه گروهـی از پرسـشها و ابهامهـا اسـت .در جسـتجوی پیشـینۀ
طـرح مسـئله ِسـر ،نمیتـوان اثـری در تحلیـل جایـگاه آن در دسـتگاه معـارف اهـل
بیـت؟مهع؟ یافـت؛ بـه بیـان دیگـر ،آنچـه تاکنون تدوین شـده و مـورد کنکاش قـرار گرفته
اسـت بـه مقـام ثبـوت توجـه داشـته و از بررسـی و تحلیـل پیامدهـا ،لـوازم و مقـام اثبـات
مسـئله _ با وجود ّ
اهمیت آن _ غفلت کرده اسـت .از این رو نمیتوان پیشـینۀ مسـتقل،
جامـع و کاملـی را بـرای ایـن تحقیـق بازشـمرد و میتـوان ادعـا داشـت ایـن مقالـه گام
نخسـت یـا یکـی از نخسـتین گامهـای ایـن حـوزه اسـت که البته الزم اسـت بـا گامهای
دیگرتکمیـل شـود.

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

از دیگـر اهـداف اساسـی ایـن تحقیـق _ بـا توجـه بـه مغفـول مانـدن ایـن موضـوع در میـان
ّ
تحقیقـات عرصـۀ دینپژوهـی کـه لـزوم بررسـی آنرا موکـد مینمایـد _ ایجـاد زیربنـا و
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 -4اسرار و عصر رسالت
حیطـۀ اسـرار ،موضوعـات و محورهـای گوناگونی را میتواند در برگیرد؛ از مسـائل حقوق
خصوصـی و شـخصی یـا مسـائل حکومتـی و مرتبـط بـا جامعـۀ اسلامی تـا معـارف و
آموزههـای برتـر و اختصاصـی کـه دامنـۀ دسترسـی بـه آن محـدود دانسـته شـده اسـت.
نمونههایـی از اسـرار در عصـر رسـالت بـا جلوههایـی گوناگـون قابـل پیگیـری اسـت.
در کالم وحـی مسـئلۀ تأویـل _ کـه اشـاره بـه معارفـی برتـر و پوشـیده از نـگاه بیشـتر
مخاطبـان دارد _ فـی الجملـه در رابطـه بـا برخـی از آیـات تثبیـت شـده اسـت .آیـۀ هفتـم
سـورۀ آل عمران گویای نزول دو گونه از آیات اسـت« :محکم» و «متشـابه» .در حقیقت
خداونـد متعـال مـاورای ايـن قـرآن را امـر ديگـری معرفـی میكنـد كـه بـه منزلـۀ روح قـرآن
ِ
اسـت؛ همـان حقيقتـی كـه خداونـد آن را «كتـاب حكيـم» مینامـد و تمـام معـارف و
مضاميـن قـرآن متكـی بـر آن میباشـد؛ امـری كـه از سـنخ الفاظ نيسـت و همـان تأويل یا
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بيانگر
آيـات
آيـات بيـان کننـدۀ تأويل ،ذكر شـده اسـتِ 1.
بطونـی اسـت كـه اوصافـش در ِ
ِ
وجـود و لـزوم تأو يـل ،بـه دو امـر داللـت دارنـد :اول :امـکان ارائـۀ مفهومـی غیـر از مقصـود
اصلـی گوینـده در آنهـا ،كـه در روايـات نبـوی تعبیـر به «تفسـير به رأی» شـده اسـت .دوم:
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نيـاز بـه تبييـن و تفسـير ایـن دسـته از آيـات ،بـه دليـل ذو وجـوه بـودن واژگان و ترکیـب
آنهـا .خداونـد بـا علـم بـه ایـن نیـاز ،راهـکار پاسـخ بـه آن را در تبییـن رسـول خـود معرفـی
َ ْ َُ ْ
َ
ا�> 3نیـز گویـای آن اسـت کـه برخـی معـارف
میکنـد 2.عبـارت <م نْ� ِع ن�ده ِعل ُم ِ
الك ت� ِب
 .1طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان54/3 ،؛ مقایسـۀ آیـات 145سـورۀ اعـراف و  39سـورۀ نحـل
بـا آیـۀ  89سـورۀ نحـل گو یـای گسـترۀ وسـيع آموزههـا و معـارف قـرآن اسـت؛ ر.ک :صفـار ،محمـد
بـن حسـن ،بصائرالدرجـات ،ص ،228ح3و1؛ عياشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسیرعیاشـي،
266/2؛ از همیـن رو عالمـه طباطبائـی مینویسـد «:در قـرآن اشـارات و امـوری اسـت كـه از اسـرار
و نهفتههايـی كشـف مینمايـد كـه فهـم عـادی و متعـارف ،تـوان درک آنهـا را نـدارد ».طباطبائـی،
محمـد حسـین ،همـان.325/12 ،
 .2ر.ک:نحل44 :و.64
.3رعد.43 :

قـرآن کـه از آن میتـوان بـه آموزههـای برتـر یـاد کـرد ،تنهـا در اختیـار فـرد یـا افـراد خاصـی
میباشـد 1.بـر همیـن اسـاس از سـه تـن از پیشـوایان شـیعه روایتـی در سـطحبندی فهـم و
معانـی آیـات بـه« :عبـارات»« ،اشـارات»« ،لطائـف» و «دقایـق» نقـل شـده اسـت.

2

بـه صـورت خـاص ،موضـوع رازی کـه رسـول خـدا؟لص؟ بـا یکـی از همسـرانش بیـان کرد
ِ
3
اصـل سـر و اختصاصـی
کـه
اسـت
آن
کننـدۀ
نمایـان
سـاخت،
و او آن مسـئله را فـاش
ِ
بـودن برخـی از گفتارهـا یـا آموزههـا بـرای برخـی از افـراد ،در زمانـۀ رسـول خـدا؟لص؟ نیـز

وجـود داشـته اسـت؛ هرچنـد در محتـوای ایـن موضـوع اختصاصـی میـان مفسـران
ِ
اختلاف وجـود دارد 4.بـه هـر روی ،خداونـد برخـی از همسـران پیامبـر را به دلیل سسـتی
در رازداری و افشـاکردن سـر ،مـورد سـرزنش و مالمـت شـدید قـرار داده اسـت.

5

افـزون بـر ایـن ،در میـراث حدیثـی و تاریخـی اهـل سـنت ،از برخـی افـراد بـه عنـوان
اصحاب ِس ّـر رسـول خدا؟لص؟ یاد شـده اسـت؛ حذیفة بن یمان یکی از این اصحاب
اسـت؛ بخـاری سـه گـزارش در صحیـح خـود مبنـی بـر آ گاهـی حذیفـه از اسـرار رسـول
 .1در روایـات بـا مقایسـۀ ایـن آیـه بـا آیـۀ چهلـم از سـورۀ نمـل ،بـه برتـری فوق العـادۀ این دانش اسـتدالل
شده است.
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 .2امام صادق؟ع؟میفرماید« :کتاب اهلل علی اربعة اشیاء :العبارة و االشارة و اللطائف و الحقایق،
فالعبارة للعوام و االشارة للخواص و اللطائف لالولیاء و الحقایق لالنبیاء ».ر.ک :شهید اول،
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 غايته ».سيوطی ،جالل الدين ،الدر المنثور.6/2 ،

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

 .3ر.ک:تحریم.3 :
 .4طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البيان.74/10 ،
 .5همچنـان کـه برخـی از مفسـران احتمـال دادهانـد کـه نـزول آیـات نخسـت سـورۀ تحریـم و سـرزنش
رفتـار برخـی همسـران پیامبـر نمیتوانـد تنهـا ناظـر بـه رفتارهـای زنانـه ،هماننـد حسـد نسـبت بـه
همنوعـان خو یـش باشـد؛ بلکـه افشـای سـری کـه سـبب نـزول آیـات مذکـور شـد ،سـخنی از رسـول
خـدا؟لص؟ در رابطـه بـا افـرادی بـود کـه پـس از ایشـان جایـگاه رهبـری مـردم را در اختیـار خـود
میگیرنـد ،همچنـان کـه روایاتـی بیانگـر ایـن گفتارنـد .بـرای آ گاهـی بیشـتر ر.ک :الهیجـی ،محمـد
بـن حسـن ،تفسـير شـريف الهيجـی55-51/4 ،؛ فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاتيـح الغيـب،
57-56/30؛ عاملـی ،جعفـر مرتضـی ،مختصـر و مفيـد.126-124/7 ،

خـدا؟لص؟ نقـل میکنـد؛ 1در یکـی از ایـن گزارشهـا ابوالـدرداء از علقمـه اینگونه سـؤال
َّ
ََ
َ َ َ َ َ
ُ
َ ََ
ان ل َي ْعل ُم ُه غ ْي ُر ُهَ ،ي ْع ِني ُحذ ْيفة 2».سـنن
الس ّ ِـر ال ِـذي ك
اح ُ 
میکنـد« :أ ل ْي َـس ِفيك ْـم َص ِ
ـب ّ ِ
ُ َ َ ُ
اهَّلل؟مص؟» بـر ایـن سـخن گواهـی
اح ُ 
ترمـذی نیـز بـا عبـارت:
«حذ ْيفـة َص ِ
ـول ِ
ـب ِس ّ ِـر َر ُس ِ
3
میدهـد.

 -5برخورداری پیشوایان شیعه از اسرار و اندیشۀ اصحاب
مـروری بـر روایـات امامیـه بیانگـر آن اسـت کـه بخشـی از آموزههـا و معـارف ارائـه شـده
ّ
توسـط پیشـوایان شـیعه ،جزئـی از اسـرار ،خوانـده شـده اسـت و اصحـاب ،مکلـف بـه
تعاملـی ویـژه بـا آن شـدهاند.
َ
در برخـی روایـات ،از عالـم اسـرار سـخن بـه میـان آمده اسـت 4.در برخی تعابیـر ،به گونۀ
وآمـد فرشـتگان دانسـتن اهـل بیـت ،از
مطلـق ،در کنـار کانـون دانـش بـودن و محـل رفت ِ
پیشـوایان شـیعه بـه عنـوان جایگاههـای اسـرار الهـی سـخن گفتـه شـده اسـت 5.در کنار
ایـن عنـوان کلـی ،بیـان شـد که قـرآن دربرگیرندۀ معارفی برتر و اسـراری از آموزهها اسـت.
140

معـارف وحیانـی و
«فعلمن� تأو يلـه و تنز يلـه» 6از امـام علـی؟ع؟ ،وجـود اسـرار در
تعبیـر
ِ
ي
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انتقـال آن در مجـاری خـاص بـه اوصیـاء پیامبـر؟مهع؟ را حکایت دارد 7.بر همین اسـاس
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحيح البخاري ،111/6 ،ح3330و.3331
 .2همان ،73-72/10 ،ح.5576
 .3ترمـذى ،محمـد بـن عيسـى ،الجامـع الصحيح490/5 ،؛ همچنین ر.ک :نسـائى ،احمد بن على،
السـنن الكبرى81/5 ،؛ ابن حنبل ،احمد بن محمد ،مسـند أحمد بن حنبل525/45 ،و.534
َ َْ
الس ّـر ُّ
َ ْ َ َُ ّ
الس ُـر ُور ِب َعال ِـم ال ْس َـرار»؛ درسـتى
 .4صـدوق ،محمـد بـن علـى ،الخصـال« :404/2 ،و اس ِـتقامة ِ ِ
سـر ،سرشـار بـودن بـه عالـم اسـرار اسـت.
 .5صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،ص ،57ح6.
 .6طوسـي ،محمـد بـن حسـن ،األمالـي ،ص ،523ح1158؛ همچنیـن ر.ک :کلینـی ،محمـد بـن
یعقـوب ،کافـی64/1 ،و ،224ح3و4؛  ،442/7ح506؛ صفـار ،محمد بن حسـن ،همان ،ص،47
ح1؛ ص ،513ح.33
ّ
 .7از ابن مسـعود نقل شـده اسـت« :القرآن نزل علی سـبعة احرف ،ما منها حرف ال و له ظهر و بطن

در آموزههـای امامیـه ،بـر بهرهمنـدی پیشـوایان شـیعه از دانشـی کامـل و دقیق نسـبت به
معـارف قـرآن تأ کیـد رفتـه اسـت که دیگـران از ایـن ویژگـی بیبهرهاند.
افـزون بـر ایـن ،بـه گونـۀ خاصتـر میتـوان بـه دانـش «الـف بـاب» اشـاره داشـت کـه امـام
صـادق؟ع؟ آن را جـزء اسـرار انتقـال یافتـه از رسـول خـدا؟ص؟ بـه امـام علـی؟ع؟ خوانـده
اسـت؛ حـارث بـن مغیـره از امـام نقـل میکنـد کـه پـس از خاکسـپاری رسـول خـدا؟ص؟،
خلیفـۀ اول و دوم از امـام علـی؟ع؟ تبییـن برخی رازهای لحظات پایانی زندگانی رسـول
خـدا را درخواسـت کردنـد کـه از جملـۀ آنهـا خلوتـی بـود کـه در سـاعات پایانـی حیـات
حضـرت بـا امـام علـی؟ع؟ انجـام گرفـت؛ امـام در پاسـخ بـه چیسـتی محتـوای ایـن
گفتگـو ،آن را دانـش و اسـرار نبـوی دانسـتند کـه در اختیـار آنـان قـرار داده نخواهـد شـد:
ُ ُّ
َْ َ
ْ
َ َ َّ َ ّ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ َ ْ َ
ن ألـف َح ْـر ٍف كل َح ْـر ٍف َيف َت ُـح ألـف َح ْـر ٍف
ب علي ِـه ف ِإنـه علم ِ ي
 ...و َ أمـا ك ِ ُ ي
َ
ُ
ََ ُ
َ
َ
ݧْ َ
1
اهَّلل.
ـول ِ
فل ْـم أ ك ْـن ِلط ِلعكݧَـا على ِس ّ ِـر ر ُس ِ
بـر اسـاس گـزارش اصبـغ بـن نباتـه اندیشـۀ بهرهمنـدی امـام علـی؟ع؟ از اسـرار رسـول
خـدا؟ص؟ تـا سـالیانی بعـد (در دورۀ حضـور حضـرت در کوفـه) نیـز در میـان اصحـاب و
تابعـان اسـتمرار یافتـه اسـت.

2

به تأدیب رسول خدا؟ص؟ توسط پروردگار و تأدیب امام ،توسط رسول خاتم اشاره شده
است؛ 3در این روایت به سرچشمه داشتن تمامی دانشها در گفتار امام علی؟ع؟ و
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 تفسـير
القرآن.47/1 ،
 .1صفار ،محمد بن حسن ،همان ،ص ،308ح.6
 .2کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسير فرات الكوفي ،ص.394
 .3ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول ،ص.171
 .4همان.

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

در تبیینی از امام علی؟ع؟ برای کمیل دربارۀ چگونگی بهرهمندی امام از دانشی ویژه،
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اندیشـۀ بهرهمنـدی امـام از آموزههـا و معـارف مسـتور ،در دورۀ دیگـر پیشـوایان شـیعه نیـز
ُ
نمـود یافتـه اسـت؛ امـام رضا؟ع؟ در پاسـخ به سـؤال فردی از اهالی فـارس دربارۀ آ گاهی
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 ».آنگاه در تبیین فرایند این انتقال می
َ
َ َ
َّ َ
َ
َ
ُ َ
ُ َ ُ َ
افزایـدُ :
اهَّلل َع ّـز َو َجـل أ َس َّـر ُه ِإل َج ْب َر ِئيـل َو أ َس َّـر ُه َج ْب َر ِئيـل ِإل َم ّم ٍـد َو أ َس َّـر ُه َم ّم ٌـد
«س ّـر ِ
ِ
ـاء ُ
1
إ َل َم ْـن َش َ
اهَّلل».
ِ
 -1-5بهرهمندی اصحاب از برخی اسرار
در برخــی از روایــات ،عــدهای از اصحــاب امامــان ،اصحــاب ســر ایشــان خوانــده
گــروه از روایــات و گزارشهــا ،افــزون بــر اثبــات برخــورداری امــام از
شــدهاند کــه ایــن ِ
معارفــی ویــژه ،بــر ارائــه و توســعۀ پــارهای از اســرار بــه اصحــاب داللــت میکنــد .جمیــل
بــن دراج از امــام صــادق؟ع؟ در رابطــه بــا ُب َر ْيــد عجلــی ،زراره ،ابوبصیــر و محمــد بــن
مســلم اینگونــه میشــنود:
142

آنـان امینـان بـر حلال و حـرام الهیانـد و ودیعـهگاه سـر مـن میباشـند...
تهـا را از دیـن دور میکنـد و از انحرافهـا و
خداونـد بـه وسـیلۀ آنهـا بدع 
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آسـیبهای غالیـان جلوگیـری مینمایـد.

2

ّ
انتقـال آموزههـا و معـارف سـری ،بـه عنـوان یـک دسـتورالعمل جـدی بـرای نهـاد امامـت
ترسـیم شـده بـود.ازایـنرو ،در گزارشهایـی بهرهمنـدی برخی اصحاب از اسـرار انبوهی
ُ
نمـود یافتـه اسـت .جابـر بـن یزیـد ُجعفـی در بیـان پیونـد معرفتـیاش بـا امـام باقـر؟ع؟
از برخـورداری خویـش از هفتـاد هـزار گفتـار سـری سـخن میگویـد کـه گاه سـنگینی
آنهـا در سـینهاش وی را دچـار پریشـانی میسـاخته اسـت 3.ایـن گـزارش بـه روشـنی از
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،256/1 ،ح.1
ْ
ُ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ ُّ َ ْ َ
ّ
ْ
«.2به ْـم َي ْكش ُـف ُ ُ َّ ْ َ
َ
َ
يـن ان ِتحـال ال ُم ْب ِط ِليـن و تأولالغا ِلين».کشـی،
اهَّلل كل ِبدع ٍـة َي ْنفـون ع ْـن هـذا ِ
ِ
ِِ
الد ِ
محمـد بـن عمـر ،رجـال الكشـي ،ص.137
 .3همان ،ص.194

انتقـال وسـیع معـارف سـری بـه اصحـاب پـرده بـر مـیدارد؛ هر چند جابـر در ایـن گزارش
بـه صراحـت از توقـف ایـن معـارف در گنجینـۀ دانـش خویـش و منتقـل نشـدن آنهـا بـه
َ ًَ ً
َ ًَ ُ َ ُ ّ ْ
َ ُ ّ ْ
دیگـران سـخن میگویـد« :ل ْـم أ َح ِـدث ِب َهـا أ َحـدا ق ّـط َو ل أ َح ِـدث ِب َهـا أ َحـدا أ َبـدا 1».زراره
یکـی دیگـر از نمونههـای انتقال معارف برتر و پوشـیده اسـت که فزونـی آنچه را دریافت
کـرده اسـت اینگونـه بیـان مـیدارد« :و اهلل لـو حدثـت بـكل مـا سـمعته مـن أبـي عبـد
اهلل؟ع؟ النتفخـت ذكـور الرجـال علـى الخشـب».

2

عناویـن کتـب و اصلهـای نگاشـته شـده در دورۀ حضـور و کمـی پـس از آن نیـز گـواه بـر
تمایز برخی آموزهها از دیگر معارف اسـت؛ به عنوان نمونه در رجال نجاشـی در معرفی

نگاشـتههای «علـی بـن حسـين بـن علـی مسـعودی أبوالحسـن الهذلـی» از كتـاب نشـر
األسـرار سـخن بـه میـان آمـده اسـت 3و کتـاب کشـف االسـرار نیـز یکـی از تألیفـات «ابـن
جنیـد اسـکافی» (از افـراد بلندمرتبـه و ثقـۀ امامیـه) معرفی شـده اسـت؛ 4همچنین یکی
از کتابهـای «شـیخ صـدوق» ،کتـاب السـر المكتـوم إلـى الوقـت المعلـوم میباشـد.

5

 -2-5اصحاب و گونههای تعامل با اسرار
نسـبت بـه آنهـا ،بـا آنچـه از آموزههـای سـری که بـه افرادی هماننـد مغیره یـا اباالخطاب
انتقـال پیـدا کـرد و بسـتری برای شـکلگیری انگارههـا و انحرافهای عمیـق در مذهب
پدیـدار سـاخت ،تـا حـدود زیـادی بازگـو کننـدۀ گونههـای متفاوتـی از واکنـش نسـبت
 .1همان.
.2همـان ،ص134؛ ایـن گـزارش نیـز میتوانـد گو یـای بهرهمنـدی معرفتـی فـراوان زراره از نهـاد امامـت
باشـد« :عـن ابـن أبـي عميـر قـال :قلـت لجميـل بـن دراج :مـا أحسـن محضـرك و أزيـن مجلسـك؟
فقـال :إي و اهلل ،مـا كنـا حـول زرارة بـن أعيـن إال بمنزلـة الصبيـان فـي الكتـاب حـول المعلـم ».همـان.
.3نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشي ،ص.254
.4همان ،ص.385
 .5همان ،ص.392

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

سری انتقال یافته به جابر و چگونگی تعامل و واکنش وی
مقایسۀ حجم فراوان معارف ِ
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ّ
بـه اسـرار اسـت .در حالـی کـه جابـر بـا جدیـت از بازگویـی معـارف سـری بـه دیگـران
خویشـتنداری میکـرد 1 ،مغیـرة بـن سـعید و اباالخطـاب هـر کـدام در دورۀ خـود افـزون
بـر دروغ بسـتن بـه نهـاد امامـت ،بـه افشـای اسـرار اهـل بیت؟مهع؟میپرداختنـد 2و خـود را
امینـان و جایـگاه اسـرار امـام ،بـه جامعـۀ شـیعی معرفـی میکردنـد.

3

حاص ــل نگ ــرش ب ــه گزارشه ــای موج ــود ،تحق ــق دو رویک ــرد اصح ــاب در براب ــر اس ــرار
انتقال ــی را ترس ــیم میکن ــد؛ نخس ــت ،دریاف ــت کنندگان ــی ک ــه اف ــزون ب ــر خ ــودداری
از بازنش ــر مع ــارف دریافت ــی ،دچ ــار تزل ــزل و انح ــراف از مس ــیر درس ــت نش ــدند؛ دوم،
دریاف ــت کنندگان ــی ک ــه آ گاهیش ــان از اس ــرار ،زمین ـهای را ب ــرای ایج ــاد چال ــش توس ــط
آنـــان در جامعـــۀ شـــیعی فراهـــم ســـاخت .وجـــود و تبلـــور گـــروه دوم بهتریـــن دلیـــل
ب ــرای ل ــزوم طبقهبن ــدی مع ــارف نه ــاد امام ــت در قال ــب آموزهه ــای س ــری و عموم ــی
میباش ــد .ع ــاوه ب ــر ای ــن ،گ ــروه س ــومی از اصح ــاب ریش ـهیابی میش ــوند ک ــه ه ــر چن ــد
بهرهمن ــدی ایش ــان از اس ــرار ،آن ــان را دچ ــار انح ــراف و تزل ــزل نس ــاخت ول ــی کوتاه ــی در
144

حف ــظ و بازنش ــر ن ــدادن اس ــرار ب ــه دیگ ــران ،آس ــیبها و چالشهای ــی را ب ــرای خودش ــان
َّ
ُ
و گاه ب ــرای نه ــاد امام ــت ایج ــاد ک ــرد؛ ُم َعل ــى ب ــن خ َن ْي ــس از نمونهه ــای برجس ــتۀ ای ــن
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ـص تم ــار از ام ــام ص ــادق؟ع؟ وی نتوانس ــت
دس ــته اس ــت؛ ب ــر اس ــاس گ ــزارش حف ـ ِ

تص ــرف ام ــام در م ــکان و ش ــکلیابی والی ــت تکوین ــی را پوش ــیده نگ ــه دارد؛ ب ــا وج ــود
توصی ــۀ حض ــرت ب ــه معل ــی و پیشبین ــی ح ــوادث ناگ ــوار ،وی ب ــه افش ــای ای ــن ام ــر
میپ ــردازد4.در خب ــر دیگ ــری ک ــه مفض ــل ب ــن عم ــر ُجعف ــی آن را در روز ب ــه دار آویخت ــن
.1پـس از شـکایت جابـر از سـنگینی حجـم معـارف سـری ،امـام باقر؟ع؟ بـه وی دسـتورالعمل خاصی
بـرای خـروج از اضطـراب تجویـز میکننـد .ر.ک:کشـی ،محمـد بـن عمـر ،رجال الکشـي ،ص.194
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كذبع يل و أذاع ِس ِـري ».ابـن شـعبه حرانـى ،حسـن بـن علـى ،تحـف العقـول ،ص.311
 .3کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص.291
.4همان ،ص.378

معل ــی از ام ــام ص ــادق؟ع؟ گ ــزارش میکن ــد ،ام ــام پ ــس از اش ــاره ب ــه پیشبین ــی ای ــن
حادثــه بــه دلیــل نگــه نداشــتن اســرار توســط وی ،در بیــان یــک قاعــدۀ کلــی ،چالشهــا
و آس ــیبهای پدی ــدار ش ــده از س ــوی افش ــا کنن ــدگان اس ــرار را همس ــان ب ــا آس ــیبهای
دش ــمنان ناصب ــی معرف ــی میکنن ــد.

1

 -6زیرساختهای پیدایش اسرار
اختلاف برخـی از روایـات بـه عوامـل متعـددی بازگشـت دارد؛ گاه تقیـه و لـزوم
ریشـۀ
ِ
حفظ کیان امامیه زمینۀ بروز گفتارهایی متفاوت را فراهم سـاخته اسـت 2.گاه مسـئلۀ
نسـخ و پایـان یافتـن مـدت یـک حکـم ،عاملـی بـرای شـکلگیری اختلاف ظاهـری
روایات در دورههای پسین و در دورۀ شکلگیری جوامع حدیثی گردید 3.گاهی اوقات
هـم ،الیههـا و مراتـب معرفتـی و ظرفیـت ادراکـی مخاطبـان در شـکلگیری گفتارهایـی
بـه ظاهـر متفـاوت و یـا مخالـف تأثیرگـذار بـوده اسـت .برخلاف تقیـه و نسـخ کـه دامنـۀ
پوشـش آن بیشـتر در حـوزۀ احـکام جلوهگـر اسـت ،مسـئلۀ اسـرار در جغرافیـای آموزهها و
باورهـای قلبـی _ بویـژه نهانـی و غیبـی _ نمـود دارد .منصـور بـن حازم آنگاه کـه از تفاوت
الز يـادة و النقصـان 4».شـارحان در تبییـن ایـن گفتـار نوشـتهاند :ایـن افـزودن یـا کاسـتن

بـه مراتـب فهـم و ادراک یـا برتـری و فروتـری در اسـتعداد و ایمـان بـاز میگـردد 5.مالصـدرا
.1همان ،ص ،380ش.712
ـدد گو یـای ایـن سـخن ر.ک :مجلسـى ،محمدتقـى ،روضـة المتقيـن،
 .2بـرای مشـاهدۀ روایـات متع ِ
.209-204/12
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،64/1 ،ح.2
 .4همان.65/1 ،
« .5علـى حسـب تفـاوت مراتـب األفهـام ...او علـى حسـب زيـادة النـاس و نقصانهـم فـي االسـتعداد
و اإليمـان ».مجلسـى ،محمـد باقـر ،مـرآة العقـول216/1 ،؛ همچنیـن ر.ک :فيـض كاشـانى ،محمـد
محسـن ،الوافـي.281/1 ،

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

پاسـخهای امـام سـؤال میکنـد ،اینگونـه جـواب میشـنود« :إنـا جنيـب النـاس على
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دریافت مخاطب تمرکز میبخشـد؛ 1همچنان
ظرفیت
پاسـخ امام را بر محور تفاوت در
ِ
ِ
که مالصالح مازندرانی بر این تبیین تکیه و تأ کید دارد.

2

تکامــل فهــم و بلــوغ فکــری جامعــۀ بشــری امــری تدریجــی و وابســته بــه پدیــدار شــدن
شــرایط و اقتضائــات مناســب بــا آن اســت .تخلــف از ایــن قانــون ،اســباب گمراهــی در
رفتــار و هدفگــذاری را بــه بــار مـیآورد .رعایــت ایــن چارچــوب به عنــوان اصلی عقالنی
در مســیر هدایتگــری پیشــوایان شــیعه (بــا وجــود بهرهمنــدی ایشــان از دانشهــای
گوناگــون بــه دلیــل اتصــال آ گاهــی و معرفتشــان بــه علــم الهــی) نیــز پذیرفتنــی و بلکــه
الزم دانســتنی اســت.

 -7چرایی اصرار به خودداری از بازگویی اسرار
در حدیثی قدسی ،یکی از دستورات دهگانۀ خداوند برای رسیدن بندگان به ملکوت،
کتمان سـر خداوند و اولیاء الهی شـمرده شده است.

3

146

اسـرار در اختیارشـان ،میتـوان گـزارۀ
پـس از آشـنایی بـا گونههـای تعامـل اصحـاب بـا
ِ
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برخـورداری کـم و بیـش اصحـاب از اسـرار را در مالقـات علـی بـن ابـی حمـزه ،ابن سـراج
و ابـن ُمـکاری رصـد کـرد؛ ابـن ابـی حمـزه پـس از پرسـش از وضعیـت امـام کاظـم؟ع؟
و شـنیدن رحلـت ایشـان ،از جانشـین حضـرت سـؤال میکنـد و امـام رضـا؟ع؟ خـود را
وصـی پـدر معرفـی میکنـد؛ وی با به تصویر کشـیدن جایگاه مفتـرض الطاعه بودن امام
از سـوی خداوند ،پرسـش خویش را برای مرتبۀ دوم تکرار میکند؛ امام رضا؟ع؟ در برابر
تردیدهـای نابجـای ایـن گـروه ،بـا طـرح ایـن گفتـار کـه «آیـا شـما از مـن میخواهیـد تـا بـه
بغـداد آمـده و در برابـر هـارون ،مفتـرض الطاعـه بودن خویش را اعالم کنم؟» این مسـئله
ُ
 .1صـدر الديـن شـيرازى ،محمـد بـن ابراهیـم ،شـرح اصـول الكافـي362/2 ،؛ «انهـم؟مهع؟ يجيبـون
النـاس علـى الز يـادة و النقصـان فـي القـول حسـب تفـاوت حالهـم فـي الفهـم و االحتمـال للقـول».
 .2مازندرانى ،محمد صالح بن احمد ،شرح الكافي.396/2 ،
 .3اسكافى ،محمد بن همام ،التمحيص ،ص.69

را وظیفـۀ خویـش ندانسـته و دلیـل طـرح موضـوع امامت خویش را برای آنـان ،اختالف و
تشـتت میـان آنـان و پیامدهـای آن معرفـی میکنـد کـه مهمتریـن آنهـا قـرار گرفتن اسـرار،
در اختیـار دشـمنان میباشـد.

1

بخشـی از چرائـی دسـتور بـه پوشـاندن اسـرار از دیگـران را میتـوان در سـفارش و وصیـت
امـام باقـر؟ع؟ بـه محمـد بـن نعمان احول یا همان مؤمن طاق مشـاهده کرد .این گزارش
مبتنـی بـر یـک قاعـدۀ کالن اسـت و آن اصـل آ گاهـی وافـر امـام میباشـد 2.در کنـار
امـام آ گاه از حقایـق بـا مخاطبـان ،مطـرح
پذیـرش ایـن آمـوزه ،مسـئلۀ چگونگـی تعامـل ِ
اسـت .امـام باقـر؟ع؟ پـس از اشـاره بـه مراحـل انتقـال اسـرار از خـدا و سـپس جبرئیـل و

پیامبر تا یک یک پیشـوایان شـیعه ،به پیامدهای فاش کردن اسـرار پرداخته و با اشـاره
به حکم ِخرد ،فلسـفه شـکلگیری اسـرار را مخفی ماندن آنها از دشـمن معرفی میکند؛
این در حالی اسـت که در آسـیب شناسـی امام از اسـرار انتقال یافته به جامعۀ شـیعی،
دشـمنان در مقایسـه با دوسـتداران اهل بیت؟مهع؟ آ گاهی بیشـتر و کاملتری نسـبت به
اسـرار یافتهانـد کـه ایـن امـر تـوان مدیریتـی و فراهـم سـاختن بسـتر شـکلگیری گزینههـا و
اهـداف پیشـین را بـا چالشـی سـترگ مواجـه سـاخته اسـت .آنگاه حضـرت بـه صـورت
و زیانهـای پدیـدار شـده از آن اشـاره میکنـد.

3

مکاتبـۀ حسـین بـن ِمهـران بـا امـام رضـا؟ع؟ و پاسـخ طوالنـی حضـرت نیـز اجمالـی مهم
از چرایـی لـزوم پنهـان داشـتن اسـرار را تبییـن میکنـد؛ حسـین بـن مهـران کـه نسـبت بـه
جریـان وقـف پـس از امـام کاظم؟ع؟مـردد اسـت ،در مکاتبـۀ امـام رضـا؟ع؟ مسـئلۀ نگـه
.1كشى ،محمد بن عمر ،رجال الكشي ،ص ،463ش.883
.2افـزون بـر ایـن روایـت کـه بـر ایـن اصـل تأ کید میکنـد ،میتوانیـد مجرای دانـش امام و گسـترۀ دانش
امـام را در پایاننامـۀ منابـع علـم امـام پیگیـری کـرد؛ ر.ک :شـاکر ،محمـد تقـی« ،منابـع علـم امـام»،
اسـتاد راهنمـا :رضـا برنجـکار ،اسـتاد مشـاور :محمدتقـی سـبحانی ،دانشـگاه قـرآن و حدیـث،
دانشـکده علـوم حدیـث1390 ،ش ،ص.180-20
 .3ابن شعبه حرانى ،حسن بن على ،تحف العقول ،ص .311-310

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

اسـرار در اختیار آنان
مصداقـی بـه واکنـش مغیـرة بـن سـعید و اباالخطاب در مواجهـه با
ِ
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داشـتن حرمت جان و حفظ یکپارچگی تشـکیالت شـیعه را از اهداف فاش نسـاختن
اسـرار بر میشـمرد و بازگشـت این موضوع را به مسـئلۀ لزوم جای گرفتن امور در جایگاه
مناسـب آن میدانـد کـه تخلـف از آن ،انحـراف از حقیقـت را در اشـکالی گوناگـون
پدیـدار میسـازد.

1

در نگاهـی کلـی نارسـائی بخشـی از مفاهیـم بـرای اندیشـۀ برخـی افراد 2و همچنین سـوء
برداشـتها و اسـتفادههای نادرسـت از برخـی معـارف در جهـت بحـران آفرینـی بـرای
اسـاس مذهـب امامیـه ،علتهـای اصلـی لزوم محافظت بر معارف سـری میباشـند.

3

امـام حسـن عسـکری؟ع؟ در انتهـای توقیعـی بـرای اسـحاق بـن اسـماعیل دو محـور
اصلـی نسـبت بـه نشـر آموزههـای مطـرح در آن را بیـان مـیدارد :نخسـت ،لـزوم آ گاه
سـاختن شـیعیان نسـبت بـه آن و دوم ،مواظبـت از نشـر آن در میـان کینهتـوزان 4.امـام
رضـا؟ع؟ یکـی از ویژگیهـای مؤمـن کـه از سـنتهای الهـی اسـت را کتمـان سـر معرفـی
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بـر ایـن سـخن میدانـد 6.نمونـهای از اصحـاب ائمـه کـه در زمینـۀ پاسداشـت از اسـرار،

بسیار از او تجلیل صورت گرفته است عبداهلل بن ابی یعفور است.

7
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 .1كشى ،محمد بن عمر ،رجال الكشي ،ص.602

.2از ایـن گـروه بـا عنـوان مقصـره یـاد شـده اسـت؛ ر.ک :خصيبـى ،حسـين بـن حمـدان ،الهدايـة
الكبـرى ،ص.232
 .3ر.ک :نمازی شاهرودی،علی ،مستدرك سفينة البحار.65-60/9 ،
 .4کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص.579
 .5جن.27-26 :
.6کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی ،241/2 ،ح39؛ افـزون بـر ایـن ،روایـات امامیـه نسـبت بـه
محافظـت از اسـرار شـخصی نیـز تأ کیـد کـرده و افشـای آن را نادرسـت دانسـته و علـت آن را امکان
رویگردانـی دوسـتان و تبدیـل شـدن آنـان بـه دشـمن انسـان و یـا دسترسـی بدخواهـان بـه اسـرار
دانسـتهاند؛ بـرای مشـاهده روایـات ایـن بخـش ر.ک :ری شـهری ،محمـد ،ميـزان الحكمـة.1281/2 ،
شهـای متعـدد ،نامـۀ امـام صادق؟ع؟به مفضل پس از رحلت ابـن ابی یعفور گویای
.7افـزون بـر گزار 
این ادعا اسـت؛ ر.ک:کشـی ،محمد بن عمر ،رجال الکشـي ،ص246ـ.250

 -8زوایا و پیامدهای ایجابی اسرار و افشای آنها
زوایـای اسـرار و پیامدهـای افشـای آن را میتـوان بـه دو گـروه ایجابـی و سـلبی تقسـیم
و ذیـل هـر دسـته ،عناوینـی کلیـدی را مطـرح سـاخت .در ادامـه ،نخسـت بـه زوایـای
ایجابـی اسـرار و پیامدهـای ایجابـی افشـای آن پرداختـه میشـود.
 -1-8اثبات الیههای معرفتی
بحثهـای معرفتـی بـا سـطح بنـدی و بـه فراخـور حـال مخاطـب ،در جلسـاتی ویـژه،
مـرور و پـردازش میشـد و بـه دلیـل فراگیـر نبـودن آن نسـبت بـه همـۀ سـطوح و الیههـای
افـراد جامعـه ،بـا نوعـی انـزوا و حتـی چالـش روبرو میگشـت؛ این امر زمینۀ حساسـیت و
آسـیبپذیری بیشـتر را در ایـن حـوزه ایجـاد میسـاخت.
بیان شد که از منابع کلیدی دانش گستردۀ امام ،آ گاهی وی از دانش پیدا و پنهان قرآن
اسـت کـه از مجـاری گوناگونـی بـرای ایشـان تحقـق میپذیرفـت 1.جابـر بـن یزیـد جعفـی
آنگاه کـه جویـای چرائـی تفاسـیری متفـاوت از امـام باقـر؟ع؟ در مـورد یـک آیـه میشـود،
حضـرت علـت آن را ذو بطـون بـودن قـرآن معرفـی میکنـد؛ 2از ایـن رو وی ،گاه از امـام
درخواسـت تفسـیر باطنـی برخـی از آیـات را دارد 3.او همچنیـن میگویـد روایاتـی شـنیده
مقایسـۀ چنـد گـزارش تحلیـل کـرد .ذریح محاربـی آنگاه کـه دیدگاه امام صـادق؟ع؟ در
رابطـه بـا احادیـث جابـر را جویـا میشـود ،حضـرت پس از بـه تأخیر انداختـن چندینبارۀ
پاسـخ ،در نهایـت طـراز معـارف آن سـخنان را متفـاوت از فهـم وی دانسـته و از ذریـح
میخواهـد بـه ایـن گونـه احادیـث ورود نکنـد 4.آنچـه تـا بـه اینجـا روشـن شـد بهرهمندی
 .1ر.ک :شـاکر ،محمدتقـی« ،علـم امـام بـه قـرآن و چگونگـی آن» ،دوفصلنامـۀ آموزههـای قرآنـی،
.168-151/16
 .2ر.ک :برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن300/2 ،؛عياشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر عیاشـی،
.12/1
 .3ر.ک :همان 41/1 ،و42و.50
ْ ُ َ َ
َ َ َ
ََ َ
َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ
َ
َ
َ
ـث ج ِاب ـ ٍـر ف ِإن ــا ِإذا وقع ــت ِإل الس ـ ِـفل ِة
ـث ج ِاب ـ ٍـر! ال ــه ع ـ ْـن أح ِادي ـ ِ
 ...« .4فق ــال ِل ــي َم ــا ت ْصن ـ ُـع ِبأح ِادي ـ ِ
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اسـت کـه امـکان بازگوئـی آن را نـدارد .وجـود مراتـب در تفسـیر باطنـی قـرآن را میتـوان در
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جابر از معارفی برتر اسـت که اندیشـۀ ذریح از نزدیک شـدن به آن منع میشـود .از سـوی
دیگـر ،عبـداهلل بـن سـنان نسـبت بـه حدیـث ذریـح ،رفتـاری مشـابه رفتـار ذریـح نسـبت
بـه احادیـث جابـر دارد؛ عبـداهلل بـن سـنان گـزارش میدهـد کـه تبییـن آیـهای از قـرآن را
از امـام صـادق؟ع؟ درخواسـت کـردم؛ پـس از بیـان امـام ،سـخنی کـه از ذریـح محاربـی
بـه نقـل از آن حضـرت در تفسـیر آیـه شـنیده بـودم را عـرض کـردم؛ امـام صـادق؟ع؟بـا
تصدیـق انتسـاب گفتـار ذریـح بـه خویـش ،پاسـخی مشـابه پاسـخ ذریـح را بـرای عبداهلل
بـن سـنان بیـان و بـه ظرفیتهـای فکـری افـراد در کنـار وجـود الیههـای متعـدد معرفتـی
ً
ً
اشـاره میکنـد« :ان للقـرآن ظاهـرا و باطنـا و مـن حیتمـل مـا حیتمل ذر یح!» 1مقایسـۀ میان
ایـن گزارشهـا بـه خوبـی گویـای وجـود مراتبـی چنـد ،در معـارف دینـی و وحیانـی اسـت
فراخور تـوان معرفتی ،قابلیتهای اندیشـهای و تحلیلی
کـه هـر یـک از اصحـاب ائمـه به
ِ
و همچنیـن ظرفیـت تحمـل دادههـا ،بهرهمنـد از رتبـهای از معـارف میشـوند.
ََ
از نمونههـای ایـن گفتـار میتـوان بـه آمـوزۀ «قـدر» و الیههـای معرفتـی آن اشـاره داشـت؛
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اصبـغ بـن نباتـه از امـام علـی؟ع؟ در ایـن رابطـه میشـنود:
ن س ــر اهلل و س ــتر م ــن س ــتر اهلل و ح ــرز م ــن ح ــرز اهلل
أال إن الق ــدر س ــر مـ ـ 
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مرف ــوع يف حج ــاب اهلل مط ــوي ع ــن خل ــق اهلل.

2

ُ
بـی تردیـد سـخن امـام علـی؟ع؟ ناظـر به فهم جامع و رسـیدن بـه کنه این آموزه اسـت؛ از
َأ َذ ُاع َ
وهـــا ».کش ــی ،محم ــد ب ــن عمـــر ،رج ــال الكش ــي ،ص ،373ح699؛ تعبی ــر نق ــل ش ــده
ب
در ادام ــۀ ای ــن گ ــزارش گفت ــار مذکـــور را تأ کیـــد میکنـــد« :قـــال عبـــداهلل ب ــن جبل ــة :فأحسـ ـ 
ً
ذريحا سفلة».
.1کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی549/4 ،؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،مـن الیحضـره الفقیـه،
486/2؛ مرحـوم شـریف فتونـی در ذیـل ایـن روایـت مینویسـد« :ایـن کالم از امـام؟ع؟ داللـت
روشـنی دارد کـه ایشـان تأویال تـی اینگونـه را از بیشـتر مـردم ،حتـی از فـردی مثـل ابـن سـنان کـه
از فضلاء اصحابانـد ،کتمـان مینمـوده اسـت ،ایـن امـر دالئـل گوناگونـی دارد ».ر.ک :عاملـی
فتونـی ،ابوالحسـن بـن محمدطاهـر ،مقدمـۀ تفسـیر مـرآة االنـوار ،ص.7
 .2صدوق ،محمد بن علی ،التوحيد ،ص ،383ح.32

ایـن رو ،در ادامـه می فرماید:

 ...ألنـه حبـر زاخـر خالـص هلل تعـاىل عمقـه مـا ن
بي� السـماء و األرض عرضه
1
مـا ن
بي� املشـرق و املغرب.

 -2-8تالش برای توانمندی معرفتی
گاه در اختیـار گـذاردن تمامـی آ گاهیهـای امـام در پاسـخ بـه پرسـش اصحـاب ،شـرط
بـاور بـه بهرهمنـدی امـام از علـوم فـراوان _ از جملـه اسـرار الهـی _ تلقـی شـده اسـت.
پیشـوایان شـیعه در ایـن عرصـه کوشـیدهاند میـان دو مسـئلۀ «حـوزۀ آ گاهـی امـام» و
«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
بـه کسـب لـوازم بهرهمنـدی از معـارف واالتـر و اسـرار معرفتـی اسـت کـه تزکیـۀ نفـس،
خویشـتنداری در نشـر اسـرار و بـه دسـت آوردن تـوان تحلیـل و چینـش معـارف در کنـار
هـم از جملـۀ آنهـا بـود .بـر همیـن اسـاس امـام صـادق؟ع؟ در گفتـاری بـا تقسـیم اسـرار و
دانـش در اختیـار امـام بـه آنچـه مختص امام اسـت و آنچه امکان آ گاهسـازی دیگران
ِ

بـه آن وجـود دارد ،انتقـال گونـۀ دوم اسـرار را بـا شـرایطی خـاص میسـور میدانـد.

2

یشـنود دارای آنچنـان فهمـی باشـد
نکـه شـخصی کـه آن را م 
نخسـت ای 
که بتواند آن را درک کرده و در مقابل آن تسـلیم شـود؛ دوم اینکه از افشـاء
و اشـاعۀ بـی حـد و مـرز آن بپرهیـزد .در رکـن اول ،مهـم ،قـدرت فهـم و
تسـلیم شـدن در برابـر آن اسـت کـه در غیـر ایـن صـورت طبـق فرمـودۀ امـام
باقـر؟ع؟ بایـد آن را بـه خـود اهلبیـت؟مهع؟ وا گـذارد و از انـکار آن بپرهیـزد.
در رکـن دوم هـم مهـم ،نگهـداری و کتمـان آن و دور نگـه داشـتن آن اسـرار
از طالبانـی اسـت کـه بـه ارزش آن آ گاه نباشـند؛ چـون ا گـر در اختیـار همـه
 .1همان ،ص 383و .384
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،402/1 ،ح.5
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استاد جوادی آملی با اشاره به دو رکن حفظ اسرار ،مینگارد:
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قرار گیرد دارای آثار ّ
مخر بی مثل اسـتفادۀ ناصحیح و نابجا از آن و ایجاد
مشـکل بـرای خـود و دیگـران اسـت.

1

در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ افشـاء کننـدۀ اسـرار دچـار حالتـی از تردیـد و شـک
معرفـی شـده اسـت کـه ایـن امـر ،وی را دچـار بازنشـر سـر میسـازد 2.انتقـال ایـن گونـه
از بازدارندگیهـا در قالـب روانکاوی اصحـاب ،زمینـۀ تلاش بـرای ایجـاد توانمنـدی
در کسـب معـارف واالتـر را در شـنوندگان فراهـم میسـاخت .بـر همیـن اسـاس امـام
صـادق؟ع؟ در برابـر تقاضـای ابوبصیـر بـرای دریافـت گونـهای از دانـش ،هماننـد آنچـه
میثـم از امـام علـی؟ع؟ دریافـت میکـرد ،وی را بـا ایـن پرسـش مواجـه میکنـد« :آیـا
بخشـی از آنچـه تـا کنـون بـه تـو گفتـهام را پیـش خـود نگـه داشـتهای؟» ابوبصیـر کـه
رفتـاری اینگونـه نداشـته اسـت بـا ایـن حکـم مواجـه میشـود کـه نمیتوانـد رازدار آن
دسـته از علـوم درخواسـتی باشـد .وی اینگونـه بـه شـکلگیری رفتـاری متناسـب بـا
معـارف برتـر تشـویق میشـود.
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از نمونـه آموزههـای ایـن گفتـار ،مسـئلۀ ارتبـاط فرشـتگان بـا نهـاد امامـت و همچنیـن
مسـئلۀ عرضـۀ اعمـال توسـط فرشـتگان بـه امـام اسـت .حساسـیتهای فـراوان ایـن دو
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آمـوزه بهویـژه تبییـن ترابـط آن بـا مسـئلۀ خاتمیـت و انـگارۀ دریافـت شـریعت نـو ،بـروز
عریـان ایـن آمـوزه را بـا چالشهـای زیـادی روبـرو میسـاخت؛ 3ایـن امـر ،نهـاد امامـت را
بـه اسـتفاده از عناویـن جانشـین و مبهـم وا میداشـت .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 شـکلگیری توانمنـدی معرفتـی اصحـاب ،صـورت مییابـد.

4

 .1جوادی آملی ،عبداهلل ،ادب فنای مقربان ،ص.173
ُ ُ ّ ّ َ ٌّ
اك ».کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی ،372/2 ،ح.10
الس ِر ش
« .2م ِذيع ِ
 .3گـزارش سـدیر صیرفـی گو یـای گوشـهای از چالشهـای ایـن حـوزه اسـت؛ ر.ک :مغر بـى ،نعمـان بن
محمـد ،دعائم اإلسلام.50/1 ،
هدایتی نهاد امامت».
 .4برای آگاهی بیشتر ر.ک :شاکر ،محمدتقی« ،امام رضا؟ع؟ و رازگشایی از جایگاه
ِ

 -3-8برونرفت از چالش تعارض
آموزهه ــای ش ــیعی ریش ــه در روایات ــی دارد ک ــه از طری ــق اصح ــاب ائم ــه انتق ــال یافت ــه
اســـت .نـــوع مواجهـــه ،مبانـــی پذیـــرش شـــده و چگونگـــی پژوهـــش در ایـــن عرصـــه
وابس ــتۀ توج ــه ب ــه اصول ــی اس ــت ک ــه یک ــی از آنه ــا ،پذی ــرش س ــطوح مختل ــف معرفت ــی
در نظــام اندیشــه انتقالــی نهــاد امامــت اســت؛ توجــه بــه ایــن مســئلۀ اساســی میتوانــد
در تحلی ــل دادهه ــا و نتیجهگی ــری نهای ــی دس ــتهای از روای ــات 1نق ــش بس ــزائی را ایف ــا
کنـــد؛ همچنـــان کـــه در یافتـــن گوهـــر و معنـــای اصلـــی هـــر آمـــوزه نیـــز نقـــش آفرینـــی
خواهـــد داشـــت.
فــارغ از مســئلۀ جعــل و وضــع حدیــث و مبــارزه ســنگین پیشــوایان شــیعه و اصحــاب
ایش ــان ب ــا ای ــن پدی ــدۀ نامب ــارک 2و همچنی ــن مس ــئلۀ تقی ــه و ش ــرایط خ ــاص پدی ــدار
ش ــده ب ــرای پاس ــخ ام ــام ،بوی ــژه در ح ــوزۀ اح ــکام ،تع ــارض ی ــا تناق ــض ابتدای ــی می ــان
برخــی معــارف در یــک حــوزه یــا مســئلۀ معرفتــی ،بازگشــت بــه ســطوح معرفــت و لــزوم
توجــه بــه مراتــب آن دارد؛ همچنــان کــه دســتیابی بــه تــوان مخاطبشناســی ســخنان
امامـــان و نقـــش آن در چگونگـــی تحلیـــل دادههـــای روایـــی بـــا توجـــه بـــه آموزههـــای
مس ــئلۀ آ گاه ــی ام ــام از غی ــب اس ــت .س ــخنانی همانن ــد آ گاه ــی ب ــه ع ــدد قط ــرات
ب ــاران و ش ــمارۀ س ــتارگان و ...زمین ـهای ب ــود ب ــرای آنک ــه جریانه ــای انحراف ــی ،مس ــئلۀ
الوهی ــت ام ــام را الق ــاء و لوازم ــی را ب ــه نف ــع خ ــود ب ــر آن مترت ــب س ــازند 3.از همی ــن رو
پیشـــوایان معصـــوم بـــرای جلوگیـــری از بســـترهای زمینهســـاز ایـــن انحـــراف عمیـــق،
در کن ــار س ــخنانی ک ــه ب ــر فزون ــی دان ــش ام ــام و دان ــش غیب ــی ایش ــان دالل ــت داش ــت،
ب ــه ان ــکار آ گاه ــی از غی ــب و تأ کی ــد ب ــر همس ــانی ام ــام ب ــا دیگ ــران میپرداختن ــد .ب ــر
 .1یعنی روایات غیر فقهی و مرتبط با احکام شرعی.
.2ر.ک :شاکر ،محمدتقی ،میراث حدیثی شیعه ،ریشهها و رویشها.
 .3همانند ادعای نبوت یا امامت سران جریانهای انحرافی.
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انتقال ــی از ایش ــان از پیامده ــای ای ــن ن ــوع نگ ــرش اس ــت .از نمونهه ــای گفت ــار مذک ــور،
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همیــن اســاس در ایــن زمینــه دو گونــه از ســخنان در میــراث حدیثــی شــیعه مشــاهده
میش ــود 1.نمون ــۀ برجس ــتۀ دیگ ــر ای ــن مس ــئله ،محت ــوای معرف ــت انتقال ــی از فرش ــتگان
اس ــت 2.اف ــزون ب ــر چال ــش تع ــارض در محت ــوا ،مس ــئلۀ تع ــارض ن ــگاه اصح ــاب نی ــز از
چالشه ــای برآم ــده از وج ــود اس ــرار اس ــت .گاه در نظ ــام فرهنگ ــی و تربیت ــی ام ــام ،الزم
ب ــود برخ ــی ش ــاگردان و دانشپژوه ــان ای ــن نه ــاد ب ــه فراخ ــور قابلیته ــای ذات ــی و در
ن ــگاه مهندس ــی تربیت ــی ام ــام ،ب ــرای اهداف ــی معی ــن از برخ ــی اس ــرار بهرهمن ــد باش ــند،
همچن ــان ک ــه مناس ــب ب ــود ع ــدهای از ح ــوزۀ مع ــارف برت ــر دور نگ ــه داش ــته ش ــده و از
س ــوی نه ــاد امام ــت الیهه ــای برت ــر آموزهه ــا ب ــا آنه ــا مط ــرح نگ ــردد .پدیدارشناس ــی ای ــن
امــر گاه بــه توانمنــدی ذهنــی در تحلیــل عقلــی از آموزههــای دینــی بازگشــت داشــت و
ای ــن ام ــر اقتض ــا داش ــت ک ــه ام ــام اینگون ــه از اصح ــاب را ب ــرای مأموریته ــای خ ــاص
همانن ــد محاج ــه و مناظ ــره ب ــا مخالف ــان تربی ــت کن ــد و از ورود آن ــان ب ــه مس ــائلی ک ــه
پذی ــرش آنه ــا توانمن ــدی روح ــی و تحق ــق کش ــف و ش ــهود قلب ــی را میطلبی ــد ب ــازدارد،
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چــرا کــه نیــاز ایــن عرصــه بــا ورود اینگونــه اصحــاب در عرصــۀ اســرار تأمیــن نمیشــد؛
افـــزون بـــر اینکـــه قابلیتهـــای افـــراد در پذیـــرش اســـرار نیـــز لحـــاظ میگردیـــد .ایـــن
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مس ــئله _ هرچن ــد ب ــه اجم ــال ط ــرح گردی ــد _ پیامدهای ــی را ب ــه دنب ــال داش ــت ک ــه از
جملـــۀ ایـــن پیامدهـــا در همـــان دوره ،میتـــوان بـــه تقابـــل ایـــن گـــروه از اصحـــاب
ب ــا آموزهه ــای برت ــری ک ــه آن ه ــم از س ــوی نه ــاد امام ــت ب ــه اصح ــاب س ــر ارائ ــه ش ــده
ب ــود ،اش ــاره داش ــت.در دورهه ــای پس ــین س ــنجۀ انحص ــار اندیشــههای اصی ــل نه ــاد
امامــت بــا نــگاه ایــن گــروه از اصحــاب ،انــگارهای بــود کــه از ســوی برخــی مستشــرقان
 .1بـرای آ گاهـی بیشـتر در ایـن زمینـه ر.ک :بهبهانـی کرمانشـاهی ،محمدعلی« ،رسـالة في علم النبي
و االئمـة االطهـار صلـوات اهلل علیهم» ،مجموعۀ مقاالت علـم امام ،ص.218-167
 .2بـرای مقارنـۀ دیدگا ههـا و روایـات ایـن حوزه ر.ک :نيشـابوری ،فضل بن شـاذان ،االيضاح ،ص461؛
كلينـى ،محمـد بـن يعقـوب ،كافـی270-269/1 ،؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات،
نچـه بـه اجمـال بیـان شـد ،مبنـای «الجمـع مهمـا امکـن اولـی مـن الطـرح» در
231/1؛ بـا توجـه بـه آ 
روایـات نیـز قابـل اثبات اسـت.

نه ــای مخال ــف امامی ــه ب ــرای ان ــکار برخ ــی از الیهه ــای برت ــر آموزهه ــای ش ــیعی
و جریا 
پدی ــدار گش ــت.

1

 -4-8رهیافت به گوشههایی از حقیقت
این رهیافت در دو دورۀ عصر حضور و پس از آن قابل تفکیک اسـت .گزارش طبری از
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:
امـا بعـد ،تـو میدانـی کـه مـردم کوفـه چـه انـدازه بـه اهـل بیـت عالقـه دارنـد
و آنـان را باال تـر از حـد خـود میداننـد؛ چـرا کـه اطاعـت از آنـان را بـر خـود
یشـمرند و شـرایع دینـی خـود را از آنـان میگیرنـد و آنـان را عالـم
واجـب م 
بـه همـه چیـز میداننـد.

2

در رابطــه بــا عصــر غیبــت ،شــناختیابی دقیــق نســبت بــه نهــاد امامــت و ظرفیتهــای
وجــودی امــام ،وابســته بــه روایــات و گزارشهــای متقنــی اســت کــه بازتــاب دهنــدۀ
ایــن دســته از آموزههــا میباشــند .از ایــن رو تــاش نهــاد امامــت انعــکاس حداقلــی از
را میتــوان یکــی از محورهــای مشــترک میــان تمامــی شــیعیان بــا باورهــای متفــاوت
دانســت؛ 3شــاخصهایی کــه ایــن امــر را بــر مســئله اســرار تطبیــق میدهــد بهرهمنــدی
امــام از مجــاری خــاص بــرای رهیافــت بــه احــکام میباشــد کــه بخشــی از ایــن مبــادی
 .1این گفتار خود نیازمند نگاشتهای مستقل و البته مهم همراه با ذکر شواهد کافی و مفید است.
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.198/4 ،
ً
« .3ذك ــر ش ــهاب أن ــه س ــمع اب ــن عيين ــة يق ــول :ترك ــت جاب ــرا الجعف ــي و م ــا س ــمعت من ــه ،ق ــال :دع ــا
ً
رســولاهلل؟مص؟ عليــا فعلمــه ممــا تعلــم ،ثــم ...حتــى بلــغ جعفــر بــن محمــد .قــال ســفيان :فتركتــه
ذل ــك ».ذهب ــی ،محم ــد ب ــن احم ــد ،می ــزان االعت ــدال381/1 ،؛ همچنی ــن ب ــرای مالحظ ــۀ ن ــگاه
اصح ــاب ب ــه مس ــئلۀ منب ــع دان ــش ام ــام ب ــه اح ــکام ر.ک :اش ــعری ،عل ــی ب ــن اس ــماعیل ،مق ــاالت
االس ــامیین ،ص16و50و.51
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توانمندیهایــش در مســیری متقــن بــوده اســت .آ گاهــی کامــل امــام از حــال و حــرام
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هماننــد آنچــه بــه وراثــت بــه امــام رســیده اســت در دورهای پوشــیده و در دورهای دیگــر
نمایــان شــده اســت.

1

 -5-8زمان و نسبیت در مسئلۀ اسرار
گزارشهایـی در میـراث حدیثـی شـیعه و اهـل سـنت گویـای نقـش زمـان در قـرار گرفتـن
یـا نگرفتـن برخـی معـارف و اخبـار در قلمـرو اسـرار میباشـد .عایشـه گـزارش میدهـد:
هنگامـۀ اجتمـاع بانـوان در خدمـت رسـول خـدا؟لص؟ ،فاطمـه؟اهع؟ در
حالـی کـه هماننـد پـدر راه میرفـت وارد شـد و حضـرت او را در کنـار خـود
نشـاند؛ آنگاه با او سـخنی رازآلود گفت که وی گریه کرد و سـپس به گونۀ
پنهانـی و سـری سـخنی دیگـر گفـت کـه وی را شـادمان سـاخت؛

2

عایشـه در پیجوئـی از سـخن رسـول خـدا ،بـا ایـن عبـارت حضـرت فاطمـه؟اهع؟ مواجـه
َ ُْ ُ ُْ
ش ِس َّـر َ
ُ
َ
اهَّلل؟مص؟»؛ او کـه جویـای گفتـار رسـول خـدا بـه
س
ر

ف
ـول ِ
ِ
ِ
مـی شـود« :مـا كنـت ِل ي
دخترشـان میباشـد ،از چیسـتی محتـوای ایـن گفتگو پـس از رحلت رسـول خدا؟لص؟
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پرسـش میکنـد و حضـرت فاطمـه؟اهع؟ در اینجـا محتـوای گفتگـو را نقـل میکنـد.

3

نخسـت پـس از رحلـت رسـول
ایـن گـزارش بـا توجـه بـه شـرایط حسـاس سـاعات
ِ
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خـدا؟لص؟و توطئههـای احتمالـی نسـبت به پیامدهای این حادثـه ،گویای نقش زمان
در قـرار گرفتـن یـا نگرفتـن برخـی گزارههـا در محـدودۀ اسـرار میباشـد.

4

 .1ر.ک :شـاکر ،محمدتقـی و برنجـکار ،رضـا « ،صحیفـۀ جامعـه و علم امام» فصلنامۀ کالم اسلامی،
.148-131/83
 .2در ایـن گـزارش کـه در کتـب اصلـی و متعـدد اهـل سـنت نقـل شـده اسـت از سـخن رسـول
خدا؟لص؟بـه دخترشـان ،بـا تعبیـر ِسـر یـاد شـده اسـت.

.3ر.ک :ابـن حنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند أحمـد بـن حنبـل9/44 ،؛ بخـاری ،محمـد بـن
اسـماعیل ،صحيـح البخـاري62/6 ،؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صحيـح مسـلم1905/4 ،؛
نسـائی ،احمـد بـن علـی ،سـنن الکبـری.146/5 ،
ـین امـام صـادق
 .4نمون ههـای دیگـر ایـن گفتـار را میتـوان در گزارشهـا و روایاتـی در رابطـه بـا جانش ِ
ـین امـام حسـن عسـگری؟امهع؟مالحظه کـرد ،ر.ک :طباطبائـی ،محمـد کاظـم و بهرامـی،
و یـا جانش ِ

شـاهدی دیگـر بـرای نسـبی بـودن مسـئلۀ اسـرار را میتـوان در روایـات غیبـت حضـرت
حجـت؟ع؟ مشـاهده کـرد .از نـگاه روایـات ،ایـن پدیـده از امـور و اسـرار الهـی دانسـته
شـده اسـت کـه دلیـل آن پـس از عصـر ظهـور نمایان میشـود .ابـن عباس پـس از گزارش
سـخن رسـول خـدا؟لص؟ در رابطـه بـا عصـر غیبت ،گفتـار حضرت دربـارۀ اصل غیبت
را نقـل میکنـد:
إن هـذا األمـر أمـر مـن أمـر اهلل و سـر مـن سـر اهلل مطـوي عـن عبـاد اهلل فإيـاك
و الشـك فيـه.

1

غیـر اهـل
از دیگـر دالیـل نسـبی بـودن مسـئلۀ اسـرار ،تأ کیـد بـر بازداشـتن از نقـل اسـرار بـه ِ
آن اسـت .ایـن سـخن گـواه بـر امـکان انتقـال اسـرار بـه مخاطبـان بیشـتر ،بـا فراهـم آمـدن
بسـتر مناسـب میباشـد.

2

 -9زوایا و پیامدهای سلبی اسرار و افشای آنها
در بخـش پیشـین ،جنبـۀ ایجابـی مسـئلۀ اسـرار پیگیـری شـد؛ اینـک بـه بررسـی جنبـۀ
سـلبی اسـرار میپردازیـم.

در مسـئلۀ اسـرار ،معارفـی مطابـق بـا واقـع به شـخص یا گروهی مشـخص انتقال مییابد
کـه ایـن امـر لـوازم و پیامدهـای خـاص خـود را دارد .نظـارت سـنگین دسـتگاه حاکـم و
افـراد در ارتبـاط بـا نهـاد امامت در طـول دورۀ حضور ،افزون بـر چالش مراتب فهم
کنتـرل ِ
و لـزوم دقـت در آن ،نهـاد امامـت را بـا توقفگاههـای گسـتردهتری مواجـه میسـاخت.
شـواهد نشـان دهنـدۀ آن اسـت کـه بـاور به برخی آموزههـا و گزارهها زمینۀ برخورد سـلبی
علیرضـا« ،گون ههـای چالش آفرینی عباسـیان نخسـتین در مسـیر امامـت» ،فصلنامۀ پژوهشهای
اعتقادی-کالمـی.142-123/9 ،
 .1صدوق ،محمد بن علی ،كمال الدين ،288-287/1 ،ح.7
َ َ
َ َ ُ
َ
...و قا ِئل ُه (السر) ِع ْن َد غ ْي ِر أ ْه ِل ِه ك ِاف ٌر ».کلینی ،محمد بن یعقوب ،كافی ،371/2 ،ح.10
« .2
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 -1-9معارضۀ دستگاه حا کم
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دسـتگاه حکومـت را بـرای باورمنـدان و گاه پیشـوایان و اسـاس مذهـب تشـیع ایجـاد
میسـاخت؛ این هجمه ،گاه تنگناها و گاهی زمینۀ حذف فیزیکی راوی و حتی امام
را بـه دنبـال داشـت؛ از ایـن رو سـخنانی قاطـع در ایـن رابطـه بیـان شـده اسـت؛ هماننـد
قاتـل خطایـی اهـل بیـت نیسـت ،بلکـه
روایتـی کـه بیـان مـیدارد افشـا ء کننـدۀ اسـرارِ ،
قاتـل عمـدی ایشـان هسـت 1.بر همین اسـاس امام صـادق؟ع؟ در تبیین آیـۀ< :و ي� ق� ت� ن
لو�
ال�أ ن� ب� ي�اء ب��غ ي�ر ق
ح�> میفرمایـد کـه ایـن کشـتار انبیـاء بـه گونـۀ مسـتقیم و بـا اسـلحه نبـوده
اسـت ،بلکه منتشـر سـاختن اسـرار ،سـبب قتل ایشـان گردیده اسـت.

2

بـروز ایـن چالـش زمینـۀ شـکلگیری چالشهـا و پیامدهـای سـنگین دیگـری را نیـز بـه
دنبـال داشـت کـه شـکلگیری بخشـی از تقیـه و پیامدهـای آن ،ریشـه در ایـن بحـران
دارد .بـر ایـن اسـاس ،تقیـه در باورهـای دینـی ،سـوای احـکام شـرعی ،میتوانـد عاملـی
بـرای حفـظ اسـرار و تعالیـم امامـان و تبیینـی حداقلی از مراتب یک گزاره دانسـته شـود.
بـر همیـن اسـاس گاه از طـرف امـام بـه برخـی اصحـاب ،رفتارهایـی بـرای دور مانـدن از
تهدیدهـای شـکنندۀ حاکمیـت توصیـه میشـد.

3
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 -2-9زاویه گرفتن و پدیدار شدن جریانهای انحرافی
از نقـاط چالـش در معـارف سـری ،امـکان برداشـت نادرسـت از یک گزاره و شـکلگیری
نگاهـی نادرسـت بـه برخـی آموزههـا اسـت 4.افـزون بـر ایـن مسـئله ،از آسـیبهای
 .1برقی ،احمد بن محمد ،محاسن256/1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.370/2 ،
«.2مـا قتلوهـم بأسـيافهم ،و لكـن أذاعـوا سـرهم و أفشـوا علهيـم فقتلوا».برقـی ،احمـد بـن محمـد،
همـان256/1 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان ،ج ،2ص.371
 .3ر.ک :كشـى ،محمـد بـن عمـر ،رجـال الكشـي ،ص195؛ داسـتان هشـام و مخفـی شـدن وی پس از
آشـکار سـاختن بـاور بـه مفتـرض الطاعـه بـودن امـام را میتـوان از دیگر شـواهد این گفتار دانسـت.
نبـوتامام از سـوی معلی بن خنیس را مطرح سـاخت؛ از نگاه وی
 .4بـه عنـوان نمونـه م 
یتـوان تلقـی ِ
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 يعفـور :األوصيـاء علمـاء أبرار
أتقيـاء ،و قـال ابـن خنيـس :األوصيـاء أنبياء ».همـان ،ص.247

نـاب واالئـی
معـارف سـری ،مسـاعد بـودن ایـن بسـتر بـرای دسـتاندازی بـه آموزههـای ِ
اسـت کـه نمیتوانسـته اسـت جامعـۀ هـدف خـود را در آن شـرایط گسـترش بخشـد.

بـه دیگـر بیـان ،همگانـی نبـودن مخاطبـان اسـرار و امـکان تحلیـل و تأویـل در ایـن گونـه
معارف ،ممکن بود تفسـیر و تبیینی نابجا و نادرسـت از یک آموزۀ پرمغز و ایجاد بحران
معرفتـی را بـه دنبـال داشـته باشـد .افـراد و جریانهایـی بـا رهیافـت بـه بخشـی از ایـن
آموزههـا و توسـعه بخشـیدن بـه مخاطبـان ایـن معارف ،همـراه با تحلیلهایی نادرسـت
و تفسـیری غیـر مقصـود ،زمینـۀ زاویـه گرفتـن از مبانـی و فراهـم سـاختن اندیشـههایی
متفـاوت از باورهـای اصیـل نهـاد امامـت را ایجـاد سـاختند کـه عواملـی چنـد در اقبـال
جامعـۀ شـیعی بـه ایـن گونـه افـکار دخالـت داشـتند .برخـی از ایـن عوامـل بازگشـت بـه
ویژگیهـای سـران جریانهـای انحرافـی و برخـی دیگـر ،بـه روحیـات و تفکـر مخاطبـان
ایـن گـروه (هماننـد تمایـل به اباحهگری) بازگشـت میکرد .جریان غلـو از نمونههای بارز
ایـن گفتـار اسـت؛ دو پیامـد اصلـی جریـان غلـو عبارت بـود از :تخریب باورهـای دینی و
تزلـزل در رفتـار دینـی .دو محـور اصلـی کـه جریانهـای انحرافـی بویـژه غالیـان از آن بهره
میگرفتنـد ،نخسـت ،تأویلهـای خـاص و بـه دور از واقعیـت از آیات متشـابه قـرآن بود؛

 .1البتـه افـزون بـر ایـن دو شـیوه،راهـکار سـومی نیـز در میـان برخـی جریانهـای انحرافی وجود داشـت
و آن جعـل و دسـت درازی در میـان روایـات شـیعه بـود .ر.ک :همـان ،ص.224
 .2زخرف.84 :
 .3تین.3–1 :
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دوم ،برداشـتهای نادرسـت و تحریـف برخـی از گفتارهـای پیشـوایان شـیعه بـود 1.از
َ ُ َّ
َّ
ٌَ
الس َم ِاء ِإ�له َو
<و ه َو ال ذ ِ� ي� ِ�فى
نمونههـای ایـن گفتـار در بخـش آیـات میتـوان بـه تأویـل آیـۀ
ْ
ٌَ َ ُ
ْ �أَ ْ
الحك ي� ُم ال َع ِل ي� ُم> 2اشـاره داشـت کـه بیـان بـن سـمعان تمیمـی نهـدی،
�ف يِ� ال ر ِ ض� ِإ�له و ه َو ِ
سـرگروهک فرقـۀ غالـی ّ
بیانیـه ،در تأویـل آن میگفـت« :خـدای آسـمان سـوای خـدای
َ تّ َ َّ ْ تُ
و�
زمیـن و بزرگتـر از خـدای زمیـن اسـت ».فرقـۀ حربیـه نسـبت بـه آیـات <و ِ
ال� ي� ِن� و ال�ز ي�� نِ
َ َ ْ َ ْ �أَ
َ ُ
ور ِس ي� نِ� ي� نَ� َ*و ه�ذ ا ال بَ�ل ِد ال ِم ي� ِن�> 3بـر ایـن اندیشـه بودنـد کـه ایـن آیـات ،رمـزی ،مثالـی،
*و ط ِ
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کنائـی و وحیانـی هسـتند و حقیقـت «تیـن» را بـر امـام علـی« ،زیتـون» را بـر امـام حسـن،
«طـور سـینین» را بـر امـام حسـین و «هـذا البلـد االمیـن» را بـر محمـد بـن حنفیـه ،تأویـل
و تطبیـق میکردنـد 1.بـه صـورت کلـی یکـی از باورهـای جریانهـای انحرافـی ،ادعـای
آ گاهی آنان از تأویل و اسـرار قرآن بود و بر این انگاره بودند که خداوند ،محمد؟لص؟ را
بـرای تنزیـل و آنـان را بـرای تأو یـل قرآن فرسـتاده اسـت 2.امـا نمونهای کـه مرتبط با بخش
روایـات میشـود را میتـوان در شـیوۀ تعامـل محمـد بـن مقلاص اسـدی کوفـی (مشـهور
بـه ابوالخطـاب) بـا آموزۀ تحدیث مشـاهده کـرد .امام باقر؟ع؟ در تبییـن چرائی گمراهی
آشـکار ابوالخطـاب و ریشـهیابی زاویـه گرفتـن وی ،تمییـز نـدادن و عـدم مرزگـذاری
میـان نبـوت و تحدیـث را عامـل انحـراف جریـان آسـیبزای خطابیه معرفـی میکنند.

3

گوناگونی سـخنان منتسـب به
همچنـان کـه امـام صـادق؟ع؟ به فیض بن مختار دلیل
ِ

امـام را اینگونـه توضیـح میدهنـد:
ُ
إنـي احـدث أحدهـم بالحديـث فلا يخـرج مـن عنـدي حتـى يتأولـه علـى
160

غيـر تأويلـه و ذلـك أنهـم ال يطلبـون بحديثنـا و بحبنـا مـا عنـد اهلل و إنمـا
يطلبـون الدنيا.

4
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نمونههـای ایـن بخـش ،هـر چنـد فـراوان اسـت ،ولـی بـه طـور کلـی توجـه بـه دو نکتـه در
ایـن بحـث الزم اسـت؛ نخسـت آنکـه رصـد جریانهـای انحرافـی نشـان از گسـترش و
عمـق یافتـن انحرافهـا در دورۀ امـام صـادق؟ع؟ دارد؛ تحلیـل ایـن دوران بـا فضـای
فراهـم آمـده بـرای انتشـار معـارف و آموزههـای شـیعه و گسـترش مخاطبـان نهـاد امامت
رابطـۀ مسـتقیم دارد؛ بـه گونـهای کـه برخـی جریانهـای انحرافـی بـه رفتارهـای بسـیار
 .1اشعرى قمى ،سعد بن عبد اهلل ،المقاالت و الفرق ،ص.30
ّ ً
 .2از عقاید ابو منصور از سـرکردگان غالیان گفته شـده اسـت« :ان اهلل بعث محمدا بالتنزيل ،و بعثه
يعني نفسـه بالتأويل ».همان ،ص.47
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.6750/1 ،
 .4کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص.136

شـگفتانگیز ،هماننـد پرسـتش حضـرت ،روی آورده بودنـد 1.از همیـن رو روایـات
فراوانـی بـا محتـوای ُبعـد بشـری و امکانـی داشـتن امـام و تأ کید بـر نیازهـای طبیعی امام
مشـاهده میشـود 2.دومیـن نکتـه آنکـه ،جریانهـای انحرافـی یکـی از عوامـل اصلـی
بازدارنـده از انتقـال صحیـح و دقیـق معـارف برتـر به جامعۀ ایمانی بودنـد .به دیگر بیان،
بـروز انحرافهـای پدیـد آمـده از ایـن جریانهـا کـه پیامدهـا و آموزههـای مختلفـی را بـه
همـراه خـود داشـت ،نهـاد امامـت را از نشـر معارفـی کـه گرایشهـا و نشـانههایی از غلو را
بـه نظـر میرسـانید بـاز میداشـت ،چـرا کـه طـرح علنـی ایـن گونـه از معـارف توسـط نهاد
امامـت زمینـۀ سـوء اسـتفاده سـران یـا پیـروان ایـن جریانهـا و ادعـای تأییـد انگارههـای
آنـان را فراهـم میکـرد.
 -3-9تردید و ابهام
بررسـی جامعهشـناختی عصـر حضـور بیانگـر نیـاز فراگیـر بـه احـکام شـرعی اسـت کـه
دانش فقه متکفل پاسـخگوئی آن بود .این تقاضای فراگیر همراه با عرضۀ هوشـمندانه
و بـا کمتریـن آسـیب ،ضریـب اطمینـان سلامت انتقـال دادههـای ایـن حـوزه را افزایـش
داده اسـت .ایـن در حالـی بـود کـه معـارف خـاص ،بـا آسـیبپذیری بسـیار بیشـتری

معـارف علنـی بـا معـارف سـری ،مخاطبـان ایـن مجموعـه از معـارف را بـا تردیـد روبـرو
میسـاخت و بازنشـر ایـن مجموعـه در دورههـای بعـد دامنـۀ ایـن تردیـد را توسـعه
میبخشـید.
هــر چنــد لــزوم مرزگــذاری دقیــق میــان باورهــای اصیــل امامیــه بــا اندیشــۀ انحرافــی
غــات امــری روشــن اســت و آســیبهای کمتوجهــی بــه آن نمایــان اســت ،امــا برخــی
 .1ر.ک :نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،ص.44-43
 .2شـيخ حـر عاملـى ،محمـد بـن حسـن ،إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات402/5 ،؛ بحرانـى،
سـيد هاشـم بـن سـليمان ،البرهـان فـي تفسـير القـرآن.371/1 ،
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مواجـه میشـدند .ویژگـی سـر ،نهـان بـودن و مسـتور مانـدن آن از دیگـران اسـت؛ همیـن
امـر شـفافیت آموزههـای سـری را در هالـهای از ابهـام فـرو می ُبـرد .گاه تزاحـم یـا تعـارض
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کوشــیدهاند بــا قرائتــی باطنــی از نهــاد امامــت ،غلــو و غالیگــری را در خدمــت روحیــه
باطنیگــری و کرنــش در برابــر مقــام معنــوی و باطنــی امــام تفســیر کننــد .در ایــن نــگاه
آنچــه امــروز غلــو دانســته میشــود ،همــراه بــا تأییــد پیشــوایان شــیعه بــوده و زیــادهروی
و زیادهگویــی بــه شــمار نمیآمــده اســت و اصحــاب و اطرافیــان امامــان شــیعه،
اندیشـههای غالیانــه داشــته و لعــن و طعــن ائمــه نســبت بــه برخــی از آنــان ،مصلحتــی
یــا بــه دلیــل افشــای اســرار امامــان صــورت مییافتــه اســت 1.از ســوی دیگــر کنــار نهــادن
برخــی آموزههــا و گزارههــای اصیــل امامیــه بــا اتهــام غالیانــه بــودن نیــز ،بســیار آســیبزا و
در حقیقــت محرومکننــده از برخــی معــارف برتــر و حقایــق پنهــان در انگارههــای مقابــل
میباشــد .از ایــن رو شــکلگیری تحقیقــات و پژوهشهــای منصفانــه و ژرف میتوانــد
گرهگشــای ایــن مهــم باشــد.
بــه هــر روی ،در معــارف غیــر فقهــی بــه جهــت مطــرح بــودن طبقــه بنــدی معرفتــی و
شــکلگیری معــارف از برخــی آموزههــای ماورایــی ،پیشــگیری از برخــی آســیبها
و دســتیابی بــه بســترهای ایمــن هماننــد عرصــۀ فقــه ،در عمــل دشــوارتر بــود و ایــن
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امــر زمینــۀ ابهــام و حتــی تردیــد نســبت بــه برخــی از آموزههــا را ،بویــژه بــا پدیــدار شــدن
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جریانهــای انحرافــی ،بــه دنبــال آورد .احتیــاط ایجــاد شــده در اصحــاب نســبت بــه این
حــوزه از معــارف ،در کنــار نشــر بخشــی از آموزههــای ســری ،تردیــد را در بدنــۀ اصحــاب
تقویــت میســاخت کــه ایــن امــر ،آســیبهایی همچــون بهرهمنــد نشــدن از آموزههــای
حقیقــی و مراتــب واالتــر ایــن حــوزه و ایجــاد حساســیت نســبت بــه راویــان ایــن گونــه
آموزههــا را بــه دنبــال داشــت؛ از ایــن رو در روایــات مشــاهده میشــود کــه بــرای ایجــاد
تعــادل در ایــن بســتر دوســویه ،دســتور عــدم طــرد نســبت بــه معــارف ناپیــدا و دارای
ابهــام ،گســترش مییابــد و پیشــوایان شــیعه دســتور بــه توقــف و بازگردانــدن معــارف بــه
نهــاد امامــت بــرای درک درســتی یــا نادرســتی آن را مطــرح میکننــد؛ 2بــرای نمونــه ،امــام
 .1ر.ک :امیر معزی ،محمد علی ،تشیع ،ریشهها و باورهای عرفانی ،ص.246-224
 .2گویا یکی از اهداف در این دستور فراگیر ،ایجاد زمینۀ بهرهمندی طبقۀ هدف بوده است.

کاظــم؟ع؟ علــی بــن ســوید را از کنــار گذاشــتن ســریع روایــات بازمـیدارد و وی را بــه درک
درجــات و الیههــای معرفــت توجــه میدهــد و از خودرأیــی و ســنجش روایــات بــا عقــل
فــردی منــع میکنــد 1.تعلیــل حضــرت بــر ناآ گاهــی ،از چرایــی و شــأن صــدور گونههــای
متفاوتــی از روایــات ،نســق گرفتــه اســت .نتیجــۀ ایــن ناآ گاهــی ،حمــل نکــردن روایــت بــر
وجهــی صحیــح و شــکلگیری برداشــتی ناموجــه و احســاس اضطــراب میــان معــارف
اســت .در نمون ـهای دیگــر امــام صــادق؟ع؟ روایاتــی کــه زیــاد بــن ابــی حــال از جابــر
جعفــی شــنیده و وی را بــا تشــویش روبــرو ســاخته اســت را تأییــد میکنــد و بــا عبــارت:
ً
«رحــم اهلل جابــرا ،کان یصــدق علینــا و لعــن اهلل املغیــرة فانــه یکــذب علینــا» 2از وجــود
مرزهایــی حســاس در حــوزۀ معــارف ،میــان حقیقــت و غلــو پــرده بــر م ـیدارد؛ هــر چنــد
همزمــان بــر وجــود آموزههــای غیــر اصیــل نیــز تأ کیــد میکنــد.
بـه هـر روی ،یکـی از شـبهات پرتکـرار به خاسـتگاه شـکلگیری معارف شـیعی ،تشـتت
و خلـط آنهـا بـا آموزههـای انحرافـی هماننـد غلـو اسـت .ایـن نـگاه در تلاش اسـت بـا
کاسـتن از اصالـت الیههـای برتـر معرفتـی و اتهـام و انـگارۀ دخـل و تصـرف جریانهـای
خاصـی از آن را (هماننـد نبـود باطـن بـرای شـریعت و یـا همسـان انـگاری شـأن امـام بـا
دیگـر عالمـان و )...القـاء کنـد.
 -4-9تقابل اصحاب و محدثان در عصر حضور
پیـش از شـکلگیری رسـمی دانـش رجـال در قالب کتابهای رجالـی ،در عصر حضور
اصحـاب مرتبـط بـا نهـاد
معصومـان ،گروهـی از اصحـاب نسـبت بـه برخـی دیگـر از
ِ
امامـت ،نگرشهـا و واکنشهایـی را ابـراز داشـتهاند .ریشـ ۀ ایـن پدیده ،گاه بازگشـت به
« .1و ال تقل لما بلغک عنا و »...کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.125/8 ،
 .2صفار ،محمدبن حسن ،بصائرالدرجات ،ص.459
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انحرافـی در ایـن دسـته از آموزههـا ،هسـتۀ معارف شـیعی را از معـارف برتر خالی و نتایج
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گونـۀ سـخنان انتقـال یافتـه یـا رفتارشناسـی آنـان داشـت 1.از پیامدهـای ایـن امر ،شـکل
یافتـن موضعگیریهـای رسـمی و همچنیـن پدیـدار شـدن جریانهـای درون مذهبـی و
متفـاوت ابـن
شـیعی عصـر حضـور بـود .دو دیـدگاه
مرزبندیهـای عقیدتـی در جامعـۀ
ِ
ِ
ابـی عمیـر و ابـی مالـک حضرمـی دربـارۀ اسـتیالی امـام بـر دنیـا ،گویـای نقـش باورهـای

سـری در شـکلگیری فاصلـه میـان اصحـاب اسـت.

2

گاه ایـن شـکاف و معارضـه بـه گونـهای بـود کـه بـه صراحـت دیـدگاه معصـوم را در رابطـه
بـا ایـن افـراد جویـا میشـدند و امـام بـه اقتضـای شـرایط ،گاه بـه نکوهـش یـا طـرد آنـان
میپرداختنـد؛ بـه عنـوان نمونه سـخن امـام جواد؟ع؟ به محمد بن سـنان گویای تحقق
اسـاس ایـن گفتـار اسـت؛ در ایـن گـزاش آمـده اسـت کـه حضـرت بـه وی فرمـود:
ای محمـد در چـه حالـی ا گـر تـو را لعنـت کنـم و از تـو بیـزاری جویـم و تـو را
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
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میکنـد کــه بــا آنهـا دوسـتی کننـد 4.از دیگـر نمونههـای برجسـتۀ ایـن گـروه ،مفضـل بـن
عمـر اسـت کـه روایـات متعـددی در دورۀ امـام صـادق؟ع؟ در ذم او صـادر شـده اسـت؛
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 .1کـه ایـن امـر خـود عاملـی مهـم در نـوع تعامـل دانشـمندان رجـال بـا اصحـاب و حکـم توثیـق یـا
تضعیـف آنـان گردیـد.
 .2تفصیـل ایـن ماجـرای خواندنـی را نـگاه کنیـد در :کلینی ،محمد بن یعقوب ،همـان ،409/1 ،ذیل
حدیث هشتم.
 .3کشـی ،محمـد بـن عمـر ،رجـال الکشـي ،ص582؛ بـرای آ گاهـی بیشـتر ر.ک :مهـدوی راد،
محمدعلـی« ،محمـد بـن سـنان از ورای دیدگاههـا» ،دو فصلنامـۀ حدیثپژوهـی.64-37/8 ،
« .4قال أبو جعفر لمحمد بن سـهل البحراني :تول صفوان بن یحیى و محمد بن سـنان فقد رضیت
عنهما».کشـی،محمـد بـن عمـر،همـان ،ص .503ابوطالـب عبـداهلل بـن الصلـت قمـی میگو یـد:
الثـان يف آخـر عمـره فسـمعته یقـول جـزى اهلل صفوان بن حیىی و حممد بــن
أب جعفـر
ي
«دخلـت على ي
ً
عن� خیـرا ،فقـد وفـوا یل»؛ بـر امـام جـواد در اواخـر عمرشـان
ســنان و زکر یـا بـن آدم و سـعد بـن سـعد ي
وارد شدم و شنیدم که میگوید :خدا صفوان بن یحیــی و محمــد بن سنان و زکریا بن آدم و سعد
بـن سـعد را از جانـب مـن پـاداش نیکـو دهد چون به مـن وفـادار ماندند.همان.

این در حالی اسـت که از سـوی امام کاظم و امام رضا؟امهع؟ مدح او مشـاهده میشـود 1و
ایـن نشـاندهندۀ رازداری اسـت کـه توسـط امام بـرای برخی اصحاب صـورت مییابد.
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 میباشـد.
عامـل دیگـر بـرای شـکلگیری معارضـه بـا اصحـاب ،بـه عملکـرد جریانهـای انحرافـی
بازگشـت دارد کـه بـه دو گونـه انعـکاس یافتـه اسـت؛ نخسـت ،تلاش بـرای سـرکوب
اصحـاب صدیـق پیشـوایان شـیعه اسـت؛ جمیـل بـن دراج پیـش از ورود بـه محضـر
امـام صـادق؟ع؟ بـا فـردی مواجـه میشـود کـه از دیـدار حضـرت خـارج میشـد ،پـس
از رسـیدن بـه خدمـت حضـرت از ایشـان میشـنود کـه مالقـات کننـدۀ قبلـی کـه کوفـی
بـوده بـه برخـی اصحـاب بدبیـن بـوده اسـت ؛ درحالـی کـه حضـرت آن اصحـاب را بـا
عبـارت ودیعـهگاه سـر خویـش ،بـه جمیـل معرفی میکنـد؛ 2در ادامۀ ایـن روایت ،جمیل
ِ
گـزارش میدهـد کـه آن فـرد بدبین را مطابق فرمودۀ امام ،در گروه خطابیه مشـاهده کرده
اسـت 3.دومین گونۀ عملکرد جریانهای انحرافی ،تالش برای مشـروعیت و مقبولیت

یشـود :بر يـد عجلـی ،زراره ،أبـو بصير و محمد بن مسـلم؛ به عنوان
 .2در ایـن روایـت از ایـن افـراد یـاد م 
نمونـه امـام صادق؟ع؟بـه عبـداهلل بـن زراره فرمـود« :انتقـاد مـا از پـدرت بـرای حفـظ جـان او از خطـر
سـلطان اسـت ،و گرنـه پـدرت نـزد مـا مقـام ارجمنـدی دارد ...انتقـاد مـن از او و امثـال وی هماننـد
سـوراخ کردن کشـتی به دسـت خضر؟ع؟ اسـت که او میخواسـت با معیوب سـاختن کشـتی ،آن
کشـتی را از دسـت مأمـوران سـتمگر حا کـم آن عصـر نجـات داده و بـه دسـت صاحبانش برسـاند».
کشـی ،محمـد بـن عمـر ،همـان ،ص138؛نمونـۀ دیگـر ایـن گفتـار را میتـوان دربـارۀ یونـس بـن
عبدالرحمـن مالحظه داشـت.
 .3کشی ،محمد بن عمر ،همان ،ص.137
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 .1صاحـب معجـم رجـال الحدیـث در ایـن زمینـه مینویسـد« :أن االختلاف إنمـا هـو فـي الروايـات
التـي رو يـت عـن الصـادق؟ع؟ و أمـا مـا روي عـن الكاظـم و الرضـا؟امهع؟ فكلها مادحة علـى ما تقدم
و هـذا يكشـف عـن أن القـدح الصـادر عـن الصـادق؟ع؟ إنمـا كان لعلـة ».خویـی ،ابوالقاسـم،
معجمرجالالحديـث.303/18 ،
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بخشـی بـه انگارههـای خویـش بـا نسـبت دادن آثـار و آموزههـای غالیانـه بـه برخـی از
اصحـاب میباشـد .پیامـد ایـن حرکـت ،شـکلگیری اتهـام غلـو بـه برخـی از اصحـاب
برجسـته ائمـه بـود 1.آسـیب اساسـی ایـن مسـئله را میتـوان در کتابهـای ملـل و نحـل
و فرقهنـگاری و نـگاه اهـل سـنت در نسـبت دادن برخـی آموزههـا و باورهـای غالیانـه بـه
مذهـب تشـیع مشـاهده کـرد.

2

اسـتمرار تقابـل اصحـاب را نیـز میتـوان در حساسـیت فـراوان بـزرگان قـم نسـبت بـه
مسـئلۀ غلـو مشـاهده کـرد 3.ایـن امـر بـه واکنشهایـی تنـد بـا برخـی از محدثـان ایـن دیار
منجـر شـد 4.تبعیـد ،یکـی از واکنشهـای سـنگین این دوره از مدرسـۀ قم اسـت .کشـی
گـزارش اخـراج حسـین بـن عبیـداهلل محـرر از قـم مینویسـد« :فـي وقـت كانـوا
در تکمیـل
ِ

يخرجـون منهـا مـن اتهمـوه بالغلـو 5».محـور اتهـام بـه غلـو ،باورهایی نسـق یافتـه در حوزۀ
امامـت اسـت کـه نشـانۀ شـکننده بـودن ایـن اتهـام ،بازگشـت احمـد بـن محمـد بـن
عیسـی 6از رفتـار خویـش در رابطـه بـا برخـی تبعیـد شـدگان اسـت.

7
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ً
 .1نوبختـی مینویسـد« :عبـد اهّلل بـن الحـارث و كان ابـوه زنديقـا مـن أهـل المدائـن فابـرز ألصحـاب
"عبـد اهّلل" فأدخلهـم فـى الغلـو و القـول بالتناسـخ و األظلـة و الـدور و أسـند ذلـك إلىجابـر بـن عبـد
اهّلل األنصـاري ثـم إلـى جابـر بـن يزيـد الجعفـي فخدعهـم بذلـك حتـى ردهم عـن جميـع الفرائض و
الشـرائع و السـنن و ادعـى أن هـذا مذهـب جابـر بـن عبـد اهّلل و جابـر بـن يزيـد؟امهحر؟ فانهما قـد كانا من
ذلـك بريئيـن ».نوبختـی ،حسـن بـن موسـی ،فـرق الشـيعة ،ص .35-34
 .2به عنوان نمونه ر.ک :نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم.16/1 ،
 .3ر.ک:نجاشی ،احمد بن على ،رجال النجاشي ،ص.78
 .4واکاوی میـراث حدیثـی متهمـان بـه غلـو در قـم نشـان از ارتبـاط ایـن گـروه بـا هم و شـکل دادن یک
جر یـان و تفکـر خـاص در قم میباشـد.
 .5كشى ،محمد بن عمر ،رجال الکشي ،ص.512
 .6وی یکی از انتقال دهندگان اصلی میراث حدیثی از کوفه به قم اسـت؛ از این رو در فهرسـتها،
ـتر طریق راویان قمی به میراث کوفه مشـاهده میشـود.
نام وی در بیش ِ

 .7بـه عنـوان نمونـه در رابطـه بـا أحمد بن محمد بن خالد برقی آمده اسـت« :طعـن القميون عليه...و
كان أحمـد بـن محمـد بـن عيسـى أبعـده عـن قـم ،ثـم أعـاده إليها و اعتـذر إليه ».واسـطي بغـدادی،
احمد بن حسـين ،الرجـال ،ص.39

 -5-9قدح دانشمندان علم رجال
بی تردید نوع واکنشهای صورت گرفته در دورۀ حضور ،از سوی اصحاب و همچنین
سـخنان ارائه شـده از سـوی نهاد امامت _ که گاه با مالحظاتی روبرو بوده اسـت _ تأثیر
شـگرفی بـر سـنجش دانشـیان رجـال ،در دورههـای پسـین و اسـتمرار تضعیـف برخـی از
آ گاهشـدگان به حقایق واالتر (اسـرار) داشـته است.
در پرسـش از معیـار حکـم وثاقـت راوی ،همخوانـی مفهومـی و همگرایـی محتوایـی
عامـل توثیـق میباشـد .ایـن حلقـۀ مشـترک ،در همخوانـی و سـازگاری آموزههـای راه
ُ
یافتـه بـه اثـر حدیثـی راوی بـا باورهـای کالمـی دانشـمند رجالـی نمـود مییابـد؛ بـر همین
اسـاس ،برخـی راویـان عامـی توثیـق شـدهاند؛ زیـرا در مجموعـۀ روائـی آنهـا روایاتـی از
معصـوم اسـت کـه بـا باورهـای شـیعی همسـوئی دارد 1.امـا در رجـال شـیعه،یـک اصلی
کلی و تأثیرگذار نسـبت به تردید در صحت روایات حاکم اسـت و آن غریب انگاشـتن
و یـا نامأنـوس انگاشـتن محتـوای حدیـث اسـت .این غریبانـگاری محتـوا ،در آموزهها
و معارفـی مطـرح اسـت کـه دارای طبقهبندی بـوده و در اختیار همگان قرار نمیگرفت.
تحقیقات رجالی نشـان میدهد حوزهای از معارف که با این چالش روبرو بوده اسـت،
در شـکلگیری نـگاه تردیـدی بـه راوی ،حـوزۀ باورهـا و معـارف مطـرح در ذیـل اصـل
امامت بوده اسـت؛ بر این اسـاس ،اتهام به غلو عامل سـرآمد در تضعیف راویان شـیعه
بـه شـمار میرفـت و نـگاه خـاص و اجتهـادی اربـاب رجـال متقـدم باعث شـد تعدادی
از اصحـاب ائمـه بـه دلیـل باورشـان ،کـه ریشـه در معـارف واالتـر بویـژه نسـبت بـه نهـاد
امامت داشـت ،تضعیف شـوند و دامنۀ این پیامد که به تفاوت در خوانش از ماهیت
نچـه
 .1البتـه ایـن توثیـق محـدود بـه روایاتـی اسـت کـه راوی سـنی از امـام روایـت کـرده اسـت نـه هـر آ 
راوی عامـی روایـت میکنـد.
 .2در حـوزه فقـه ،تقیـه عامـل ایجـاد اختلاف تلقـی شـده اسـت و نـه تحریـف و وضـع؛ ایـن گفتـار بـا
مراجعـه بـه کتـاب تهذیـب شـیخ طوسـی و تحلیـل شـیخ از تضعیـف یـک روایـت آشـکار میشـود.

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

سـوای فقـه2و حتـی برخـی حوزههـای عقایـد اسـت .بـه صـورت ویـژه حوزۀ حساسـیتزا
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غلـو و چیسـتی غالـی بازگشـت داشـت ،در دورههـای بعـد توسـعه و تثبیـت یافـت؛ در
حالـی کـه مبانـی حاکـم بـر تضعیفهـا روشـن نیسـت.

1

نتایج
هـدف اصلـی و ویـژۀ ایـن تحقیـق طـی مسـیر بـرای بنیـان نهـادن یـک اصـل کلـی در
مواجهـه و تعامـل بـا دسـتگاه معرفتـی احادیـث شـیعی اسـت .آموزههـای شـیعی ریشـه
در روایاتـی دارد کـه از طریـق اصحـاب ائمـه انتقـال یافتـه اسـت .نـوع ورود و چگونگـی
پژوهـه در ایـن عرصـه ،وابسـتۀ توجـه بـه اصولـی اسـت کـه یکـی از آنهـا پذیـرش سـطوح
مختلـف معرفتـی در نظـام اندیشـۀ انتقالـی نهـاد امامـت میباشـد؛ توجه به این مسـئلۀ
اساسـی ،در تحلیـل دادههـا و نتیجهگیـری نهایـی نقـش بسـزایی را ایفـا میکنـد؛
همچنـان کـه در یافتـن گوهـر و معنـای اصلـی هـر یـک از آموزههـا نیـز نقـش آفرینـی
خواهـد داشـت؛ همچنیـن دسـتیابی بـه تـوان مخاطـب شناسـی احادیث و نقـش آن در
چگونگـی تحلیـل دادههـای روایـی بـا توجه بـه آموزههای انتقالی از ایشـان از پیامدهای
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ایـن پژوهـش اسـت.
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دادههـای تحقیـق در حـوزۀ حدیـث ،بـه اثبـات معـارف بـا سـطوح مختلـف انجامیـد.
اثبـات اصـل ایـن مسـئله ،دارای کاربـرد خـاص آن میباشـد؛ یکـی از مهمتریـن نتایـج
در ایـن حـوزه را میتـوان در پاسـخگویی بـه چرایـی بیانـات و آموزههـای متفـاوت در
عرصـۀ روایـات شـیعی مالحظـه داشـت و مبنایـی مهـم در نقـد و فهـم حدیـث بـه شـمار
آورد؛ هـر چنـد خلأ تحقیقهـای عمیـق در ایـن رابطـه مالحظـه میشـود .بـر این اسـاس،
میتـوان بـرای چگونگـی بـه سـامان رسـاندن گونههای متفـاوت بیانات در یک مسـئله،
قاعـدهای کالن بـه دسـت آورد.
دادههای تحقیق در حوزۀ تاریخ تشیع را میتوان در اثبات نقشآفرینی جریانهای
 .1بـرای آ گاهـی تفصیلـی از ایـن گفتـار ر.ک :حسـینی ،سـیدعلیرضا و شـاکر ،محمدتقـی« ،واکاوی
مهمتریـن معیـار داوری رجالـی در پرتـو نگـرش کالمـی» ،فصلنامـۀ امامتپژوهـی.221-187/17 ،

درون مذهبی شیعه و همچنین نقش جریانهای حاشیهای در سامان یافتن آموزههای
شیعه و لزوم توجه به دورههای عصر حضور در نوع تعامل با احادیث و چگونگی
شکلگیری جریانهای شیعی در عصر حضور دانست.
دادههـای تحقیـق در حـوزه کالم را میتـوان بـا تحلیـل جامع و دقیـق از جایگاه امامت و
بـه صـورت مشـخص ،میـزان دانـش و آ گاهـی الهی امـام و در نتیجه ،میزان حساسـیت
بـه ایـن جایـگاه ،نمایـان سـاخت؛ افزون بر ایـن ،اثبات اصل اسـرار و الیههای متفاوت،
متکلـم را در تبییـن سـطوح مختلـف معـارف بـرای سـطوح مختلـف مخاطبـان یـاری
میدهـد.
افـزون بـر آنچـه گذشـت تلاش بـرای رهیافـت بـه اسـرار ارائـه شـده ،میتوانـد مسـیر
اندیشـوران عرصـۀ دیـن را بـرای گام نهـادن در وادی رسـیدن بـه روح و جـان شـریعت
همـوار سـازد.
بــا توجــه بــه مجمــوع آنچــه بــدان اشــاره رفــت ،تقســیمبندی اصحــاب پیشــوایان شــیعه
بــه عقلگــرا و نصگــرا تقســیمبندی ناکافــی اســت و ضــرورت دارد جایــگاه اصحابــی
را کــه افــزون بــر عقلگــرا بــودن و همچنیــن گرایــش بــه نــص ،از معارفــی برتــر نیــز بهرهمنــد
هرچنــد میتوانــد در جنبههایــی نمایــان کننــدۀ برخــی حقایــق باشــد ،امــا نمیتوانــد
گویــای تمــام حقیقــت در عرصــۀ نگــرش و جایــگاه اصحــاب ائمــه باشــد .بــر اســاس
تفکیــک اصحــاب -بــا توجــه بــه مســألۀ اســرار -عــدم نقــل و گــزارش یــک گــزاره یــا آمــوزۀ
واالتــر توســط برخــی از اصحــاب ،نمیتوانــد بــه معنــای انــکار یــا عــدم پذیــرش آن آمــوزه
توســط آن صحابــی بــه شــمار آیــد و مهمتــر آنکــه عــدم نقــل یــک آمــوزه ،نمیتوانــد بــه
معنــای نفــی اصالــت آن آمــوزه یــا نفــی نــگاه تأییــدی نهــاد امامــت نســبت بــه آن آمــوزه
تلقــی شــود.
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میشــدند بازیابــی کننــد؛ بنابرایــن ،خــط کشــی اصحــاب بــه عقلگــرا و نصگــرا
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فهرست منابع

کتب

قرآن كريم
نهج البالغه (سخنان امير مؤمنان؟ع؟)
ابـن ادريـس حلـی ،محمـد بـن احمـد ،المنتخـب مـن تفسـیر القـرآن و النکـت المسـتخرجة من
کتـاب التبیـان ،مكتبـة مرعشـي نجفـي ،قـم،1409هـ.ق.
ابن بابويه ،محمد بن على ،معاني األخبار ،دفتر انتشارات اسالمى ،قم1403،ق.
قم1416 ،ق.

الخصال ،جماعة المدرسـين في الحوزة العلمية بقم ،مؤسسـة النشـر اإلسلامي،
كمال الدين و تمام النعمة.

1404ق.

مـن ال يحضـره الفقيـه ،تصحیـح علـی اكبـر غفـاری ،مؤسسـة النشـر اإلسلامي،

ابن حنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،بيروت 1416 ،ق.
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ابـن حيـون مغربـى ،نعمـان بـن محمـد ،دعائـم اإلسلام و ذكـر الحلال و الحـرام و القضايـا و
األحـكام ،چـاپ دوم :مؤسسـة آل البيـت؟مهع؟ ،قـم1385 ،ق.
ابن سيده ،علی بن اسماعيل ،المخصص ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
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ابـن شـعبه حرانـى ،حسـن بـن علـى ،تحـف العقـول عـن آل الرسـول؟ص؟ ،چـاپ دوم :جامعـۀ
مدرسـين ،قـم1404 ،ق.
ابـن همـام اسـكافى ،محمـد بـن همـام بـن سـهيل ،التمحيـص ،چـاپ اول :مدرسـة اإلمـام
المهـدي؟جع؟ ،قـم1404 ،ق.
اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین ،تصحیح هلموت ریتر ،دارالنشر1980 ،م.
ِ
اشـعرى قمـى ،سـعد بـن عبـد اهلل ،المقـاالت و الفـرق ،چـاپ دوم :مركـز انتشـارات علمـی و
فرهنگـى1360 ،ش .
االصبحي ،مالک بن انس ،المدونة الكبرى ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1323 ،ق.
امیـر معـزی ،محمـد علـی ،تشـیع ریشـهها و باورهـای عرفانـی ،ترجمـۀ نورالدیـن اهلل دینـی ،نشـر
نامـک ،تهـران1393 ،ش.
بحرانی ،سيد هاشم ،البرهان في تفسير القرآن ،بنياد بعثت ،تهران1416 ،ق.
البخاري ،محمد بن اسماعیل ،األدب المفرد ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت1406،ق.

برقـى ،احمـد بـن محمـد ،طبقـات الرجـال ،چـاپ اول :انتشـارات دانشـگاه تهـران ،تهـران،
1342ش.
المحاسن ،دار الكتب اإلسالمية ،قم1371 ،ق.
ترمـذى ،محمـد بـن عيسـى ،الجامـع الصحيـح و هـو سـنن الترمـذي ،دار الحديـث ،قاهـره،
1419ق.
جمعی از نویسندگان ،مجموعۀ مقاالت علم امام ،گردآورنده :محمدحسن نادم.

حـر عاملـى ،محمـد بـن حسـن ،إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات ،اعلمـى ،بيـروت،
1425ق .
خصيبى ،حسين بن حمدان ،الهداية الكبرى ،البالغ ،بيروت1419 ،ق.
الدويش ،احمد بن عبد الرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،دار المؤيد .
ذهبی ،محمد بن احمد ،ميزان االعتدال في نقد الرجال ،دارالمعرفة،بیروت1382 ،ق .
سـيوطي ،عبد الرحمان بن ابی بکر ،الدر المنثور في تفسـير المأثور ،كتابخانۀ آيت اهلل مرعشـی
نجفی ،قم1404 ،ق .
شاکر ،محمدتقی ،میراث حدیثی شیعه ،ریشهها و رویشها ،زمزم هدایت1396،ش.
شهید اول ،محمد بن مکی ،الدرر الباهرة ،زائر ،قم1379 ،ش.

مكتبة آية اهلل المرعشي النجفي ،قم1404 ،ق.

طوسی ،محمد بن حسن ،األمالي ،انتشارات دارالثقافة ،قم1414 ،ق.
عاملی ،جعفر مرتضی ،مختصر و مفيد ،المركز اإلسالمي للدراسات ،بيروت1424 ،ق .
عاملـی فتونـی ،ابوالحسـن بـن محمـد طاهر ،مقدمۀ تفسـیر مـرآة االنـوار ،مطبعة اآلفتـاب ،تهران،
1374ق.
فيـض كاشـانى ،محمـد محسـن بـن شـاه مرتضـى ،الوافـي ،چـاپ اول :كتابخانـۀ امـام أميـر
المؤمنيـن علـى؟ع؟ ،اصفهـان1406 ،ق.
كشـى ،محمـد بـن عمـر ،رجـال الكشـي (إختيـار معرفـة الرجـال) ،چـاپ اول :مؤسسـۀ نشـر
دانشـگاه مشـهد ،مشـهد1409 ،ق.
كلينـى ،محمـد بـن يعقـوب بن اسـحاق ،الكافي ،چاپ چهارم :دار الكتب اإلسلامية ،تهران،
1407ق.

جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

صـدر الديـن شـيرازى ،محمـد بـن ابراهيم ،شـرح أصول الكافـي ،چاپ اول :مؤسسـۀ مطالعات
و تحقيقـات فرهنگى ،تهـران1383 ،ش.
ّ
ّ
صفار ،محمد بن حسـن ،بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى اهلل عليهم ،چاپ دوم:
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مازندرانـى ،محمـد صالـح بـن احمـد ،شـرح الكافـي (األصـول و الروضـة) ،المكتبـة اإلسلامية،
تهـران1382 ،ق.
مجلسـى ،محمـد باقـر بـن محمـد تقـى ،مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول ،دار الكتـب
اإلسلامية ،تهـران1404 ،ق.
مجلسـى ،محمدتقى بن مقصودعلى ،روضة المتقين في شـرح من ال يحضره الفقيه ،مؤسسـۀ
فرهنگى اسلامى كوشانبور ،قم1406 ،ق.
نجاشـی ،احمـد بـن علـى ،رجـال النجاشـي ،چـاپ ششـم :مؤسسـة النشـر االسلامي التابعـه
لجامعـة المدرسـين بقـم المشـرفه ،قـم 1365ش .
نسـائى ،احمد بن على ،السـنن الكبرى ،دار الكتب العلمية ،منشـورات محمد علي بيضون،
بيروت1411 ،ق .
ق .
نمازی شاهرودی ،علی ،مستدرك سفينة البحار ،مؤسسة النشر اإلسالمي،قم 1419 ،
نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،چاپ دوم :دار االضواء ،بيروت1404 ،ق.
نيشابوری ،فضل بن شاذان ،االيضاح ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران1363 ،ش .
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منزلة األسرار في هندسة تبيين معارف اإلمامية

حسن محمدی احمدآبادی / 1محمدتقی شا کر

2

الخالصة:
مــن خــال 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
المكتبــات ،وذلــك بعــد معنــى الســر واإلشــارة إلــى جــذور اســتعماله اإلســامي ،ثــم ّ
يبيــن
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 خــال 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
By: Hasan Muhammadi Ahmadābādi1
Muhammad Taqi Shāker 2

229

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 semantically 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 importance 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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