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  در بوته نقد »امامت باطنى در تشيع نخستين«نظريه 

  »امامت باطنى در تشيع نخستين«نظريه 

  در بوته نقد

  ∗∗∗∗محمد جعفر رضايى
  ∗∗∗∗∗∗∗∗ىمحمد نصير

  چكيده
اميرمعــزی از  دكتــر محمــدعلى نوشــته نخســتین پیشــوای ربــان% در تشــیعكتــاب 

اميرمعـزی در ايـن . رود شناسى در غرب به شـمار مـى شيعهمهم ترين آثار  مهم
شـناخت گـوهر و ذات تشـيع گيـری از روش پديدارشناسـى بـه  كتاب با بهره

كتـب  ،خـاص طـور بـه(امامى از طريق مراجعه به آثار اصيل و نخستين اماميه 
 ،خـاص طـور امامت و بـه ۀاز نظر وی گوهر تشيع نظري. پرداخته است) روايى

اصحاب اماميه بهتـرين  ۀبه نظر وی به دليل تقي. تفسير باطنى از اين نظريه است
ها و تعـاليم  مراجعـه بـه انديشـه ،بـاطنى امامـان های راه برای رسيدن به انديشه

از محتوای ايـن كتـاب  كوتاه ىدر اين مقاله ضمن گزارش .غاليان استباطنى 
ماننـد  مواردیاميرمعزی در  ۀدر مجموع نظري. ايم به نقد و بررسى آن پرداخته

 دالئـل اومبهم است و در برخى موارد نيز شـواهد و  ،گرايى اماميه اثبات باطن
و  :اشكال عمده اين اثـر يكـى دانسـتن تعـاليم ائمـه همه،با اين . اند افىناك

مقاله به آنها اشاره اين اين ادعا شواهد نقض فراوانى دارد كه در  ؛غاليان است
  . شده است

  ها واژه كليد
  .على اميرمعزی امامت، محمد ان،يغال گری، كالم اماميه، تشيع نخستين، باطنى
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  1مقدمه

ــر محمــدعلى اميرمعــزی از پژوهشــگران و اســتادان  ــگاه  شيعهبرجســته دكت شناســى در دانش
ربن و تحـت تـأثير وی در مطالعـات اسـالم و از شاگردان هانری كُـ او. سوربون فرانسه است

 پیشـوای ربـان% كتـاب. نخستين نگاشته اسـت ۀامامي ۀانديش �آثار بسياری در حوز وتشيع بوده 
ميالدی به چـاپ  1992در سال  Le Guide DivinDans le shi'ism Originelدر تشيع نخستين 

The Divine Guide in Early Shi`ism( عنـوانهمان اين كتاب دو سال بعد با . رسيده است
c( 

منتشـر  امـلكصـورت  فارسى اين اثر بـه ۀهرچند ترجم. به زبان انگليسى ترجمه و چاپ شد
 .زبـان ارائـه شـده اسـت مجالت مختلف فارسى های آن در ولى برخى از بخش ،نشده است

برای مثال، خود نويسنده بخش مربوط به وجود پيشينى امامان را در قالب دو مقاله در مجلـه 
شناسـى در تشـيع دوازده امـامى  پژوهشى در باب امام«با عنوان  1370تابستان و پاييز  نامه ایران
كتـاب  نخسـتيناز چاپ  پيشمقارن يا كمى اين دو مقاله  ،البته. به چاپ رسانده است» اوليه

بـدون  گويا -عليرضا رضايت نيز . ميالدی منتشر شده است 1992در سال  )به زبان فرانسوی(
دقيقاً همين فصل را ترجمه كرده و در قالب دو مقالـه در  -گفته اطالع از چاپ دو مقاله پيش

بـه چـاپ رسـانده  همشـهریخردنامـه مجلـه  1388و شهريور و مهـر  1386های دی ماه  شماره
. به چاپ رسـيده اسـت» ديدن به نور دل«و » وجود پيشينى امام«اين دو مقاله با عناوين . است

را ترجمـه كـرده و در ماهنامـه علمـى و » مالحظاتى در باب قرآن كامل«وی همچنين بخش 
  . به چاپ رسانده است اطالعات حTمت و معرفتتخصصى 

يـك بـار علـى موحـديان . علمى ايران معرفى شده است اين كتاب دو بار نيز در مجالت
اين كتاب را از نظر كاربست » معرفى كتاب راهنمای الوهى در تشيع نخستين«  عطار در مقاله

 ۀمقدمـه و نتيجـ ،وی در اين مقاله. روش پديدارشناسى در مطالعات اديان معرفى كرده است
نيـز بـرای  عليرضا رضـايت .)1380عطار،  موحديان: نك(كامل ترجمه كرده است  طور كتاب را به

دمان شيعه  واليت در سپيده«به معرفى كلى اين كتاب در مقاله  کتاب ماه دیندر مجله  بار دوم
اين مقاله هرچند به محتوای فصول كتاب نيز اشـاره  .)1384رضايت، (پرداخته است » عشری اثنى

بيـان بـه . آثار ديگر نپرداخته است اما به نكات اصلى و امتيازات كتاب نسبت به ،كرده است
  . برد نمى خواننده با اين گزارش به اهميت اثر اميرمعزی و نقاط تمايز آن با ديگران پى ،ديگر

                                                         
قدردان استاد عزيز جناب آقاي محمد تقي سبحاني به دليل ارائه نكاتي ارزشـمند در ايـن مقالـه و دوسـت     . 1

 . زاده خضرآباد به دليل همراهي در نقد مباحث فصل چهارم و پيوست كتاب هستم گرامي سيد علي حسيني

2. AmirMoezzi, Mohammad Ali (1994), The Divine Guide In Early Shi'ism : The Sources Of 
Esotericism In Islam,  State University Of New York Press. 
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پيشـوای االهـى در تشـيع «ای بـا نـام در مقاله نامه ایراننيز در مجله  dاحمد كاظمى موسوی
محمد على اميرمعزی به اين نقـد  .)1374كاظمى موسوی، : نك(اين كتاب را نقد كرده است  ،»اوليه

كـه كـاظمى موسـوی در  )1375اميرمعزی، : نك(جواب داده است  نامه ایران مجلۀ در شماره بعدی
با اين حـال . )1375كاظمى موسـوی، (ای ديگر از اين مجله پاسخ وی را به نقد كشيده است  شماره

. نخسـتين تبيـين و نقـد نشـده اسـتنون به خوبى نظريه ايشان درباره امام شناسـى تشـيع كتا 
اند و نقدهای موجـود نيـز جزيـى  تاب نپرداختهكات اساسى كهای موجود به پيام و ن گزارش
بنابراين در اين مقاله اصل نظريه ايشـان بـه طـور . اصل نظريه ايشان نپرداخته استبه است و 

  . امل تبيين و نقد خواهد شدك

  نخستيندر تشيع  بَْرخوانى كتاب پيشوای ربانى

اميرمعزی در ابتدای كتاب خود با اشاره به آثاری كه تاكنون دربـار� مطالعـات تشـيع نوشـته 
اين آثار را در ارائه ديدگاِه تاريخى منسجم و جامع از تشيع نخسـتين ناتمـام  ۀشده است، هم

مطالعاتى كه بيش از حـد  )1: شوند به نظر وی اين مطالعات به چهار دسته تقسيم مى. داند مى
بـه نظـر او انقـالب . انگارنـد يكسـان مىه را يـالم امامكـخ يهمه تاراند و  »تركيبى و عمومى«

انـد و  مطالعاتى كه بيش از حد تحليلى )2تأثير نبوده است؛  اسالمى ايران در اين مطالعات بى
مطالعاتى كـه  )٣اند؛ تهنخست نپرداخ �آموز» مفاد«و به اند  ای خاص از تشيع پرداخته به جنبه

فقهــى  ـــىكالمــ يـاسياســى  ـــگــرا هسـتند و اماميــه را بــه ابعــاد اجتمـاعى نبـيش ازحــد بــرو
» مفـادِ «تـاريخِى اصـيل و � انـد و آمـوز»فلسـفى«مطالعاتى كه بيش از حد  )4و  كاهند فرومى

  . اند ش را فرو گذاشتها نخستين
هـاى هـاى امامـان و آمـوزهننهـادن ميـان آمـوزه تفـاوتنقـص مهـم ايـن آثـار  اوبه نظر 

های بعدی و گاه فروكاستن مكتب اماميه به يك بعد كالمى يـا  پردازان امامى در دوره نظريه
 ۀدر اين كتـاب آن اسـت كـه پـرده از آمـوزه و انديشـ تالش اوبه همين دليل . سياسى است
ى و تحليــل نقادانــه بــردارد و بــا رويكــردی پديدارشناســانه بــه بررســ :دوازده امــام

بـه نظـر او گـوهر و ذات . را گردآوردنـد، بپـردازد :آغاْز سنت ائمههايى كه در  مجموعه
ــه  ــانى پيشــوای«تشــيع همــان اعتقــاد ب شناســى و  شناســى اماميــه و نجــات جهــان«. اســت» رب

بخـش جـوهرى  ،از ايـن رو .»رديگ ل مىكششناسى شناسِى آن، همگى بر محور امام آخرت
ايـن . اندعرضه كرده» امام«هايى است كه امامان، خود دربار� دادن توصيف دستاين اثر به 

                                                         
  .المللي انديشه و تمدن اسالمي در مالزي استاد حقوق در مؤسسه بين. 1
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قـرار  پژوهانى مانند سيدحسين مدرسـى طباطبـايى رويكرد در تقابل با رويكرد تاريخى شيعه
 ۀنوشـت dمTتـب در فرآینـد تکامـلكتـاب در تقـابلى افراطـى بـا كتـاب ، اين دارد و در حقيقت

  . مدرسى طباطبايى است
چهار سده نخسـت و (هدف خود را بازگشت به منابع متقدم ) مقدمه(در فصل نخست او 

قـرار ) شـيخ مفيـد و سـيد مرتضـى به دستگيری كالم رسمى اماميه در بغداد  پيش از شكل
. در اين كتاب اسـت اوبعدی و روش  های اين فصل در حقيقت مبنا و معيار فصل. داده است

احاديث ما دشوارست؛ و تنها نبـى مرسـل و «: كند كه مى شروعاين فصل را با اين روايت  او
ملك مقرب و مـؤمن ممتحنـى كـه خداونـد قلـب او را آزمـوده اسـت تـاب دريافـت آن را 

به همين دليـل . به نظر او احاديث فقهى اماميه تفاوت چندانى با فقه اهل سنت ندارند. »دندار
ه حوزه اعتقادات مربوط است كه گـوهر بلكه ب ،اين تعاليم دشوار به فقه اماميه مربوط نيست

  . است» شناسى امام«آنها  ۀهم
در اين فصل در پى آن است كه توضيح دهد به چه دليل تنهـا بـه  -در حقيقت -نويسنده 

گرا  به نظر او برخالف تلقى رايـج كـه اماميـه را مكتبـى عقـل. منابع متقدم بسنده كرده است
دربـار� عقـل تكيـه  :اثبات سخن خود به روايـات ائمـهداند و گاه برای  مانند معتزله مىه

كند، عقل در مفهوم نخستين آن و در انديشه امامان مفهومى متفـاوت بـا عقـل منطقـى و  مى
حتى معيارهای اماميه در اعتبـار احاديـث ) چهار سده نخست(در اين دوره . استداللى داشت

ر ايـن فصـل بـه چهـار بحـث مهـم به همين دليل نويسـنده د. متفاوت از دوره بعد بوده است
: تمـايز بـين دو سـنت اماميـه )2نظريه اماميه دربار� عقل در دوره نخستين؛  )1: پرداخته است

 ميـانفقهـى در  و كالمـى ،بـاطنى در چهـار سـده نخسـت و سـنت عقلـى -سنت فراعقالنـى
عى كـه شناسايى مناب )3و پس ازآن؛ ) مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى(متكلمان مدرسه بغداد 

حجيت  )4 و های اين كتاب است گردد كه مبنای اصلى تحليل به دوره و سنت نخست بازمى
  . و ماهيت احاديث اماميه در دوره نخست

نخسـتين از چهـار بعـد  ۀدر بخش نخست به تحليل مفهوم عقل در ديدگاه امامياميرمعزی 
به نظر او اين . شناختى پرداخته است شناختى، معنوی و نجات معرفت -شناختى، اخالقى هستى

                                                         
مTتـب در فرآینـد (هاي تاريخ كالم اماميه اسـت   هاي مهم و جنجالي دربارة نخستين دوره از كتاب اين كتاب .1

هشام : ، سيدحسين مدرسي طباطبايي، ترجمه)1386( ر مبان% فکری تشیع در سه قرن نخسـتنظری بر تطو: تکامل
 ).كوير، چاپ اول تا سوم: ايزدپناه، تهران

Crisis and consolidation in the formative period of Shiite Islam: abu jafar ibn Qiba Al-Razi and 

His Contribution to Imamite Shi'Ite, Darwin Press, Incorporated (June 1, 1993).  
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هم در معنا و هـم در كـاربرد  ،كردتعبير » بصيرت«يا  »خرد قدسى«توان از آن به  عقل كه مى
تـوان  عقـل متكلمـان را مى .ايم، متفاوت است با عقلى كه در متون كالمى بدان عادت كرده

و ماننـد آن ترجمـه » قـوه تمييـز«، »قوه استدالل منطقى«، »دخر«، »استدالل«بسته به شرايط به 
عقل در ديدگاه متكلمان ابزار تعقل است؛ حال آنكه نزد امامان درست به همان اندازه . كرد

به نظر . رود، ابزاری برای دريافت امور فراعقالنى است شمار مى كه نيروی تعقل و ادراك به
ر كالم معتزله و انتقال آن به كالم اماميه توسط شيخ وی اين تحول تحت تأثير متون يونانى د

شيخ مفيد هرچند در برخى از تعاريفى كـه از عقـل ارائـه . است رخ داده مفيد و شاگردانش
بـا معتزليـان در  رويـارويىبند است؛ ولى به ناچـار در  دهد، به معنای عقل نزد امامان پای مى

سـيد  اوشـاگرد  ،با ايـن حـال. كار گرفت به مباحث كالمى، عقل را به معنای مورد نظر آنها
  . كار برد عقل را معادل استدالل و نظر به و مرتضى كامًال از معنای نخستين عقل فاصله گرفته

گرايـان  گرا و عقل غيرعقـلگرايـاِن  باطناماميه را بـه دو گـرايش  ،در بخش بعد نويسنده
به نظر وی جريان دوم هرچند از دوره خود امامـان و توسـط برخـى . كند ظاهرگرا تقسيم مى

از شاگردان ايشان مانند زراره بن اعين، هشام بن سالم، مؤمن طاق و هشـام بـن حكـم آغـاز 
نـد شـيخ مان ،توان عالمان مدرسه كالمى بغـداد نمون آنها را مى نوعمصداق شده است؛ ولى 

اين در حالى است كه عمده اصحاب امامان و مدرسه قم جريان . مفيد و سيد مرتضى دانست
مدرسـى  چـونى كسـانبـرخالف تلقـى  -اميرمعـزی  ۀبه گفتـ. كنند را نمايندگى مى نخست

وجود متكلمانى در بين اصـحاب امامـان دليلـى بـر تأييـد ائمـه نسـبت بـه آنهـا و  -طباطبايى
به داليل و مصالحى خاص مانند  :ظر وی تجويز كالم نيز توسط ائمهبه ن. افكارشان نيست

اين در حالى اسـت كـه امامـان نسـبت بـه كـالم و بـه كـارگيری . تحقير مخالفان بوده است
در امور دينى و مقـدس ) قياس، رأی و اجتهاد(های منطقى و جدلى به هر شكل آن  استدالل

  . كردند شدت مخالفت مى به
اند اشـاره كـرده  وم به منابعى كه به اماميـه غيرعقالنـى بـاطنى وابسـتهنويسنده در بخش س

شـيخ صـدوق بـه آثـار با اشـاره شود و  مىآغاز  بصائرالدرجاتاين منابع در حقيقت از . است
  .اند اين آثار نماينده دوره اعتقادی پيشافلسفى و پيشاكالمىاو به نظر . يابد مى پايان

به تفاوت معيارهای پذيرش روايـت در دوره نخسـت در بحث حجيت احاديث اماميه نيز 
توجه به اسناد در دوره نخست اماميه بسـيار  ،به گفته اميرمعزی. و دوره دوم اشاره شده است

معيارهايى مانند همراهى با هويـت بنيـادين تعـاليم امامـان، توجـه بـه . كم اهميت بوده است
سنت و  ، مطابقت با قرآن وايشانای زهد و تقو ه،های راوی مانند پذيرش واليت ائم ويژگى

های اهل سنت از جمله معيارهـای دوره نخسـت اماميـه در پـذيرش روايـات  تقابل با ديدگاه
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گويـا معيـار قطعـى اعتبـار «نويسنده از اين موارد چنـين نتيجـه گرفتـه اسـت كـه . بوده است
اختالف الحديث در بحث . احاديث نزد امامان در گرو محتوا و معنای عميق آنها بوده است

امام بعـد؛  پيشين به دستنسخ سخن امام  )1: نخست دو عقيده مطرح بوده است �نيز در دور
بلكـه  ،كـاری مصـلحتى اعتقـادات نيسـت تقيه كه در حقيقت برخالف تلقى رايج كتمان )2

  . عبارت است از حفظ اسرار و تعاليم امامان
ريخ كالم اماميه دو سـنت و تفكـر را توان نتيجه گرفت كه اميرمعزی در تا مى ،در نهايت

سـنت عقلـى كالمـى و  ،سنت غيرعقلـى بـاطنى و دوم نخست،: در مقابل هم قرار داده است
آثـار حـديثى اماميـه تـا سـده . انـد متفاوتبا هم به نظر او منابع فكری اين دو انديشه . جدلى

بـه . انـد و آثار متكلمان مدرسه بغداد نماينـده تفكـر دوم نخستچهارم همگى نماينده تفكر 
گفته اميرمعزی حتى زبان اين دو سنت فكری نيز با هم متفاوت است؛ زبان سنت غيرعقلى و 

ای و زبان سنت عقلى و كالمى، كالمـى و حتـى  باطنى اماميه در دوره نخست زبانى اسطوره
  . فلسفى است

، در انـد شناسـانه و مبنايى در حقيقـت نكـاتى روشاميرمعزی پس از بيان اين نكـات كـه 
كه به نظر او هويت و جوهره تشـيع » امام«های بعد در پى آن است كه به معنا و تعريف  فصل

وی تعريـف امـام را در سـه سـاحت وجـود پيشـينى، وجـود فعلـى و وجـود . است، بپـردازد
  . ملكوتى امام بررسيده است

نويسـنده در ايـن . اختصاص يافته است :ى ائمهفصل دوم كتاب به بررسى وجود پيشين
بـار تبيـين و تفسـيری از روايـات  بـرای نخسـتين -بنا به ادعای خودش -تا فصل سعى كرده 

چهـار مرحلـه بـرای جهـان پـيش از  او بـه. دكنـارائـه  :وجود پيشينى پيامبر اكـرم و ائمـه
  :اشاره كرده است ،آفرينش عالم مادی

خداوند شعاعى » ام الكتاب«فرينش عالم در المكانى به نام چندين هزار سال پيش از آ )1
نـور حضـرت  نخسـتين،شـعاع . سـازد دومـى از آن منشـعب مى عاز نور خويش و سپس شعا

. ، نـور واليـت و نـور بـاطن اسـت7، نور نبوت و نور ظاهر و شعاع دوم نور على9محمد
  .اند آمده وجود  شكل به همچون نوری بى :اين مرتبه پيامبر و ائمه

. شـوند شكل معصومان به انواری با هيأت انسانى تبديل مى انوار بى ،پس از اين مرحله )2
ايـن موجـودات در . تعبير شـده اسـت »ها جهان اول ذره«يا  »عالم االظلة االول«از اين مرحله 

دهند و عظمـت او  گردش به دور عرش هستند و در اين حال به يگانگى خداوند گواهى مى
  .ستايند را مى
ايـن . يابنـد زمـان وجـود مى ديگـری در ايـن جهـان بى» ذرات«يا » ها سايه«از آن پس  )3
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وجـودات غيرانسـانى ها گـاه م ايـن سـايه. ها هستى پيشـامادی موجـودات پـاك هسـتند سايه
های   های صد و بيسـت و چهـار هـزار پيـامبر و گـاه سـايه روحانى مانند فرشتگان و گاه سايه

شـود؛ چراكـه از ايـن ذرات  نيز گفتـه مى »عالم ميثاق«به اين مرحله . هستند dآدم مؤمنان بنى
وگند س) بسوگند به بندگى خداوند؛ ) الف: بندی به چهار امر گرفته شده است سوگند پای

سـوگند بـه  )د سوگند به امامان و امـر مقـدس ايشـان و) جبه واليت پيامبر و رسالت ايشان؛ 
در اين مرحله همچنين انوار پيامبر و امامان . بخش جهان در آخر زمان مهدی به عنوان نجات

بـه همـين دليـل نويسـنده از . آموزند مى »ميثاق عالم«های  توحيد و تمجيد خداوند را به سايه
  .نيز تعبير كرده است »تعليم راز«مرحله به مرحله  اين

) گِل(ذرات از خاك و آب  صورت فرزندان آدم به »ها جهان دوم ذره«پس از اين در  )4
اصـحاب اليمـين،  نخسـت،: موجودات به دو گروه تقسيم شـدند ،در اين عالم. آفريده شدند

 ۀهمـ اميرمعـزیبـه گفتـه . اصـحاب اليسـار، كفـار و سـپاه جهـل ،دوم و مؤمنان و سپاه عقل
 پيشيندر اين مرحله به يگانگى خداوند گواهى دادند؛ اما مؤمنان در مرحله  7فرزندان آدم

 هكـاين در حالى است اند،  سه سوگند ديگر كه به واليت و باطن دين مربوط است ادا كرده
اند،  كفار و اصحاب اليسار با آنكه از فطرت اسالم برخوردارند، چون واليـت را بازنشـناخته

  . كنند فطرت و سوگند نخستين خود را فراموش مى
پـس از  هكـ پـردازد اين فصل بـه جهـان محسـوس مـادی مىاز اميرمعزی در بخش ديگر 

ايـن مرحلـه واقـع شـده آفرينش ارواح، قلـوب و ابـدان در . آفريده شده است پيشينمراحل 
امامـان و  ؛در ايـن عـالم نيـز تقابـل دو گـروه متضـاد وجـود دارد ،هـا ماننـد عـالم ذره. است

روح و قلـب . نشـان از سـوی ديگـراو طرفدار :شاگردان ايشان از يك سو و دشمنان ائمه
و آفريـده شـده اسـت عليين و بدن ايشان از خاك عليين  در اعلى )طينت( معصوم از خاكى

پديـد از خاكى زير عليـين  :قلب مريدان امامان از خاك عليين و بدن مريدان ائمه روح و
از سـجين آفريـده شـده  همگـى ارواح و قلوب و ابدان دشـمنان ائمـه ،در مقابل. استآمده 

های طرفداران آنها از همين خـاك و ابـدان آنهـا از خـاكى زيـر سـجين  است و ارواح و دل
  . آفريده شده است
از او به بعد اين نـور . نور نبوت و امامت را در آدم نهاد ،ز آفرينش نوع بشرخداوند پس ا

هـای تـاريخ قدسـى بشـر را  هـا و زمان و مكان )منتقـل شـده( های بشری سـفر كـرده در نسل
                                                         

نـه   ،انـد  باور داشته و در برابر آن تسـليم بـوده   :گيرد كه به تعاليم باطني ائمه كساني را دربرمي تنهااينها . 1
 .اند متدينان عادي كه تسليم شريعت ظاهري
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تاريخى برسـد و از طريـق  7و على 9های اصلى خود يعنى محمد درنورديده تا به محمل
تـوان گفـت كـه انتقـال  توجـه بـه برخـى از روايـات مى با. ايشان به امامان بعدی منتقل شود

پذيرد و با توجه به برخـى ديگـر از روايـات انتقـال  وصيت نورانى از طريق نطفه صورت مى
تـوان در سـنت اماميـه دو  بـه همـين دليـل مى. گيـرد اين نور از طريقى روحـانى صـورت مى

اين دو دودمـان . ر نظر گرفتد :دودمان طبيعى و روحانى برای پيامبر اسالم و ائمه اطهار
  . در برخى موارد با هم اشتراكاتى نيز دارند

قلب مؤمنان و مريـدان «گفته كه  پيش ۀاميرمعزی پس از مباحث پيشين، با تكيه بر اين نكت
بحـث » اند ائمه به لحاظ ماهوی با بدن امام يكسان است و هر دو از خاك عليين آفريده شده

به گفته او اين بحث ثمره نظريه اماميه . اندازد در اماميه در مى» برؤيت بالقل«دربار�  ىمستقل
نويسنده با تحليل روايات اماميـه در بحـث معرفـت خداونـد . دربار� وجود پيشينى امام است

 )الف :توان دو ساحت وجودی در هستى خداوند در نظر گرفت گيرد كه مى چنين نتيجه مى
در اين سـاحت انسـان هـيچ سـخنى  و راك استناپذير و غيرقابل اد ساحت ذات كه وصف

ساحت افعـال كـه  )؛ بتواند بگويد مگر با وجهه سلبى و با نفى هرگونه تصوير و تشبيه نمى
. دشـو نمايان مـى ١خداوند است،» اعضای«به وسيله اسماء الحسنى خداوند كه همان تجلى و 

شـناخت خـدا در مقـام  ،شـناخت امـام رو، و از همـين اين عضوهای فعال خدا امامان هستند
  . تجلى و ظهور است

بنـا بـر . دكـرتـوان تحليـل  ديدگاه امامان را در بحث رؤيت اّهللاٰ مى ،با توجه به اين نكات
محـال نـاممكن و  -چه در دنيا و چه در آخـرت -تعاليم امامان رؤيت خداوند با چشم ظاهر 

تنهـا ممكـن اسـت كـه  ل نـهد اند كه رؤيت خدا با چشـمِ  با اين حال امامان بارها گفته. است
و  »شـاهد«اين رؤيت زمانى ممكن است كه بـين  شك، بى. ی استبرای ايمان واقعى ضرور

ای اسـت  خداونـد نيـز در ذات خـود شـىء ٢.يكسانى نهادين وجود داشـته باشـد »به مشهودٌ «
 پس ذات االهى هميشه ناديدنى اسـت؛ چـون ذات االهـى مطلقـاً . يكسره جدا از ديگر اشياء

پـذير خـود بـرای دل  اما خدا در سـاحت تجلى. همه چيز است و در نتيجه ورای ديدن ورای
                                                         

تفاده كــرده اســت اي از همــين اصــطالح اســ  اميرمعــزي خــود در ارائــه فارســي ايــن فصــل در قالــب مقالــه. 1
 active"و  "organs of god "و در مـتن انگليسـي كتـاب نيـز از اصـطالح       ) 645): ب(1370اميرمعـزي،  (

organs" استفاده كرده است.  
  :عبارت وي در كتاب چنين است. 2

"As has been seen, vision is possible only when there is similarity of nature between the seeing 

subject and the seenobject." (Amir Moezzi, 1994: 48). 
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در روايـات اماميـه نيـز . تجلى خدا در حقيقت همان نور امـام اسـت. پذير است مؤمن رؤيت
پيشـتر نيـز گفتـه . شود نور يا طيفى از انوار است شود كه آنچه با چشم دل ديده مى تأكيد مى

دن امـام كـه همـان اشـباح نـورانى پـيش از آفـرينش مـادی اسـت، شد كه قلب مؤمنان با بـ
ن دِل ديـدارگِر مؤمنـان و امـاِم نـورانى ديدارپـذير ميـابنابراين عمل رؤيت . سرشت است هم

  . شود ممكن مى
بـه اسـت و در ايـن راسـتا وجود كنونى امـام را بررسـيده  ،فصل سوم كتابدر  اميرمعزی

كه مطالعـات  و تصوری از ديدگاه او تصوير. پرداخته است :بررسى حيات سياسى امامان
كه اماميه از  مبنى بر اين -دهد  مى دست بهمستشرقان و وقايع اخير ايران و لبنان از شيعه اماميه 

با مراجعه بـه  -بوده است) مخالف حكومت(اساس جنبشى سياسى، كالمى، فقهى و انقالبى 
ــابع نخســتين اماميــه تغييــر خواهــد كــرد اميرمعــزی ايــن اشــتباه را ناشــى از ســه خطــای . من

هـا بـر منـابع غيراصـيلى ماننـد  ايـن تحليل) 1: دانـد هـا مى شناختى در مبنای ايـن تحليل روش
از غيبـت  پـسهای متكلمان اماميه  و بر ديدگاه) سنى عمدتاً (های ملل و نحل و تاريخ  كتاب

عـدم توجـه بـه تمايزهـای ) 2؛ تاستوار اس) گرا غيرباطنى خاص اماميه عقل طور به(صغری 
جويانه بـه زيديـه و شـاخه حسـنى و  های اصلى شيعه؛ زيرا اقدامات سـتيزه شاخه ميانموجود 

مغفـول ) 3؛ اسـت 7نه شيعه دوازده امامى از نسـل امـام حسـين و اسماعيليه اختصاص دارد
طول  شدن تشيع حاصل يك فرايند تاريخى و سياسى است كه در ماندن اين نكته كه سياسى

با اعالن اماميه به عنوان دين دولتى توسط صفويه  � شانزدهمها به طول انجاميد و در سد سده
  . عينيت يافت
هـای كالمـى و سياسـى را  فروكاهيدن وجود تاريخى امامـان بـه مجريـان نقش اميرمعزی

دانـد و در تحليـل حيـات سياسـى  گفتـه مى شـناختى پيش نتيجه عدم توجـه بـه نكـات روش
  : دكن آنان را به چهار دسته تقسيم مى، :ائمه
مسـتقيم بـا مسـائل  طـور بـه، ايـن سـه امـام 7و امام رضا 7، امام حسن7امام على )1

اين امامان اوالً به اجبار و اكراه و اصرار مردم به سياست روی آوردنـد . سياسى درگير بودند
ای سراســر  زنــدگانىو ثانيــاً هــر كــدام غيــر از دورانــى كــه متصــدی امــور سياســى شــدند، 

  . اند سياسى داشته غير
امام على بن الحسين، محمد بن على الباقر، جعفر بن محمد الصادق، موسى بـن جعفـر  )2

، هفـت :الكاظم، محمد بن على الجواد، على بن محمد النقى و حسن بن علـى العسـكری
عاليـت سياسـى بـه گونه ف كردند و در منابع هيچ كه دخالتى در امور سياسى نمىبودند امامى 

  . نشده است آنان نسبت داده
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هـيچ چيـز نشـان  كـه اميرمعـزی معتقـد اسـت؛ به عنـوان نمونـه خـاص 7امام حسين )3
اميـه داشـته اسـت و در  بنـى انكماتصميم بر مبارزه مسلحانه با ح 7دهد كه امام حسين نمى

های امام بـرای مـذاكره و  مسلم بن عقيل باب دشمنى با بنى اميه را باز كرد و تالش ،حقيقت
در  7هيچ يك از امامان بعـدی حضـور امـام حسـين به اعتقاد او،. ماند نتيجه  گو بىو گفت

اند؛ بلكـه ايـن اقـدام  كربال را حضور سياسى با هدف سرنگون كردن حكومت تفسير نكرده
  . اند و تحقق تقدير او بنا بر اراده محبوب تفسير كرده ايشان را اقدام دوست خدا

رجعتى پيروزمندانه  ،های اماميه كه بر اساس آموزه) نمونه خاص ديگر( 7امام زمان  )4
ست و هر كوشش سياسـى از سـوی شـيعيان اوخواهد داشت و وظيفه شيعه تنها انتظار ظهور 

  . ظالمانه و غاصبانه است در زمان غيبت او برای تشكيل حكومت محكوم به شكست و
به علم ويـژه و مقـدس امامـان در ايـن جهـان پرداختـه ، در بخش دوماميرمعزی همچنين 

يعنى  ،گرا بر اساس مكتب اهل سنت متقدم يا شيعه عقل :تفسير رايج از علم ائمه وا. است
دانـد؛ زيـرا در منـابع حـديثى، علـم امـام از جايگـاهى  علم به قرآن و حديث را درسـت نمى

هدف اين علم فهـم معنـای . گوناگون داردهای  بنيادين برخوردار است كه سطوح و ويژگى
منـابع  )١ :برای بررسى جوانب گوناگون ايـن مسـئله در سـه بخـش او. باطنى هرچيزی است

بـه تفصـيل سـخن  ،ماهيـت ايـن علـم )٣ و هـای انتقـال ايـن علـم  روش )٢ ؛علم ازلى امامان
  . است گفته
، معدن و خازن علم خداست كـه از چهـار منبـع ،امام كه گيرد از منابع روايى نتيجه مى او
منـابع شـفاهى علـم خـود را  )4 و منـابع مكتـوب )٣ ؛ستون نور )٢ ؛آسمانى و غيبى )١يعنى 

امامـان در آن شـريكند و  ۀاين علـوم، نـور ازلـى اسـت كـه همـد و راه انتقال كن دريافت مى
  . جوهره اصلى آن علم ازلى است

اسـت  کـریم قـرآناميرمعزی در بخش سوم اين فصل به يكى از منابع علم امامان كه همـان 
انـد؛ ولـى  دهكر مىامامان همواره قرآن را از منـابع علـم خـود معرفـى و اعتقاد ابه . پردازد مى

بر اسـاس به گفته او . متنى نيست كه همگان با آن آشنايند ،ن بدان اشاره دارندقرآنى كه آنا
  . بيش از نيمى از قرآن دستخوش تحريف شده استروايات اماميه 

ايـن . آسای امامان پرداخته است های معجزه در بخش چهارم به نيروی مقدس و قدرتاو 
يـا  »اعاجيـب«صـطالحاتى ماننـد ، ذيـل اانـد ها كه معلول علـم ازلـى و مقـدس امامان قدرت

  . شوند شناخته مى »كرامات«
نويسنده در فصـل چهـارم بـه وجـود ملكـوتى  ،پس از وجود پيشينى و وجود كنونى امام

بـه انتقـال ائمـه پـس از مـرگ بـه جهـان  7و با نقل روايتـى از امـام علـى پرداخته :ائمه
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بيـان ايـن مطلـب كـه امـام  وی بـا .كـرده اسـتفراحسى و ادامه حيات آنان در آنجا اشـاره 
نامگذاری ايـن  ، دليلالعاده طوالنى برخوردار است فوقعمری دوازدهم از وجودی پنهان و 

كند برای وفادار ماندن به  و تأكيد مى كردههمين مسئله بيان  »وتى امامكوجود مل«به  فصل را
 نخسـتدر بخـش  او. پردازد اصل مسئله تنها به جوانب عرفانى وجود ملكوتى امام غايب مى

طرح شده به بررسى بـراهين اماميـه در خصـوص ميـزان قـدمت  ،اين فصل كه از باب مقدمه
ــدايش  ــى پي ــاريخ كالم ــا روش ت ــت و ب ــه اس ــم پرداخت ــام دوازده ــه ام ــوط ب اطالعــات مرب

 گيـرد عشريه، اماميه و غير آن را بررسـيده و نتيجـه مى اصطالحاتى مانند غيبت، قطعيه، اثنى
وط به تعداد امامان، امام دوازدهم، دو غيبـت و ظهـور آن حضـرت تنهـا در اطالعات مرب كه

صفار و ابوجعفر برقى كه پيش : نويسندگانى چوناند و  منابع پس از غيبت صغری گرد آمده
 ،بـا وجـود ايـن و انـد هيچ ذكری از اين مباحث به ميان نياورده ،اند زيسته از غيبت كبری مى

در اين موضوع  هايى كتابشناخته شده بوده و  كامالً  :ئمهموضوع غيبت در ميان پيروان ا
اشاره  هابه فهرستى از اين آثار و نويسندگان آن او .ن رفته استميااز بيشتر آنها اند كه  هنگاشت

گفتـه در منـابع پـس از غيبـت صـغری از  با اشاره به نقل روايات در موضوعات پيش كرده و
توجيه افرادی چون  ،ی موارد از صفار و برقى نقل شدهبابويه كه در بسيار سوی كلينى و ابن

داند كه بر اساس منطـق اماميـه  مى »تقيه«گونه روايات  عياش را در عدم نقل اين نعمانى و ابن
برای حفظ جان امام عصر، تقيه در مورد تعداد امامان و هر چيزی كـه سـبب افشـای هويـت 

بـا توجـه بـه ايـن . شـده، واجـب اسـت ىمـ )غيبت(مهدی تا زمان استقرار وی در مكان امن 
های مربـوط بـه مهـدی  مطلب عناصر متناقض به مثابه شگردهايى برای كتمـان آثـار و نشـانه

رو كسانى مانند صـفار و برقـى و غيـر آنـان پـيش از غيبـت، روايـات  معرفى شده و از همين
تنهـا از  را مربوط به نام مهدی و تعداد امامان و آنچه افشـای آن بـرای مهـدی خطـر داشـت

ای  امـا دسـته. اما پس از غيبت اين كتمان ديگر لزومى نداشـت ،كردند طريق شفاهى نقل مى
ی ا پراكنـدهديگر از روايات مهدويت كه نام مهدی و تعداد امامان در آن نيامده و اطالعات 

از جملـه ايـن  ،شـد مكتـوب مى هـا بادر آن آمده از آنجا كه خطری برای امام نبوده در كت
انـد  دهكرهای مختلف بيـان  ه از روايات احاديثى است كه تقدس عدد دوازده را به گونهدست

با روشى باطنى تعداد امامان را برای برخى از اصحاب  تا اند خواسته امامان مى ،و در حقيقت
كه در مكتب امامى كه باطنى بوده سكوت در مورد يـك  در نهايت اين. خود آشكار نمايند

رو،  ايـناز ،كردن آن به معنای نداشتن و يا نبود اطالعات در مورد آن نيست مطلب يا پيچيده
  . اند علم به صورت دو امر ثابت در اين مكتب باقى مانده) پراكندگى(تقيه و تبديد 
پرداختـه و بـا نقـل  7در بخش دوم اين فصل به ابعاد باطنى غيبت امام عصـر اميرمعزی
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دانسـته كـه بـا حـوادث اعجـازآميز های او  ويژگىرا از روايات مربوط به تولد امام، اين امر 
هـا نيـز  اند كه در اين مالقات همراه بوده و پس از والدت برخى شيعيان با امام مالقات داشته

آسای امام نمود يافته و هرگونه شـك و ترديـد در مـورد وی بـرای  های باطنى و معجزه جنبه
غيبت صغری به بررسى شخصيت نـواب اربعـه  با اشاره به آغاز او. آنان مرتفع گرديده است
بلكه بر اساس احاديث پرداخته و تـالش  ،گرای اماميه يا مستشرقان نه از ديدگاه عالمان عقل

آشـنايى بـا علـم  ى،خـوان گويى، ذهـن طبيعى آنان مانند غيب ورایهای ما قدرت تا نمايد مى
با اشـاره بـه ، او در نهايت. ت كندبرای آنان ثاب را الحروف، ارتباط فراحسى با امام و غير آن

باطنى غيبت دانسته كـه در  دليلمهمترين دليل را  -از ديدگاه اماميه -داليل غيبت امام زمان 
ــا زمــان ظهــور آشــكار نمــى ــدان اشــاره شــده و ت هــای پنهــان  د و از حكمتشــو روايــات ب

  . است االهى
امام پرداخته و معتقد است  در بخش سوم اين فصل به ابعاد باطنى ظهور و قياماو همچنين 

دهنـد و از حضـور وی در  خبـر مى -رغم عمر طوالنى ايشـان به - روايات از ظاهر جوان امام
منـدی از آن حضـرت را ماننـد  گويند و بهره سخن مىكه شناخته شوند،  آنميان مردم بدون 

های رجعت  نشانه ذكرپس از او در ادامه و . كند ابر بيان مى پِس  ری مردم از خورشيدِ گي بهره
دليـل تـاريخى كـه  )1؛ كنـد و روايات اين باب، سه دليل عمده برای رجعت مهدی بيـان مى

يعنـى احيـای معنـای تقـدس و ارائـه  ،دليل دينى )2 ؛است 7گرفتن انتقام خون امام حسين
ويـل و معنـای بـاطنى أدليل معنوی و باطنى كـه تفسـير و ت )3 ؛اسالم به همان شكل اوليه آن

افـزون بـر اينهـا  او. شـوند ها بار ديگر صاحب عقـل مى كند و انسان سمانى را بيان مىكتب آ
  . ذكر كرده است) عج(دوازدهم های باطنى ديگری نيز برای ظهور امام دليل

  : گيرد كه مىاميرمعزی از مجموع آنچه گفته شد، در فصلى جداگانه چنين نتيجه 
 ،از نظريه امامت نيسـت؛ بلكـه بـرعكس اماميه يك مكتب سياسى و كالمى برخوردار. 1

جوانب از جمله سياست، اخالق، فقه و كـالم در ذيـل آن  ديگر خود نظريه امامت است كه
  . اند گسترش يافته

گرا بـه  های باطن برخالف برخى جريان ،البته. گراست باطنى فراعقلى و  مكتبى ،اماميه. 2
مرتبـه  نخست،: دين سه مرتبه دارد ،يگربه عبارت د. دهد ظاهر دين و شريعت نيز اهميت مى

مرتبـه بـاطن  ،ظاهر كه به تعاليم سنتى دين مانند فقه و حديث و كـالم اختصـاص دارد؛ دوم
شناسى، تاريخ مقدس انبيا و امامان پيشـين، دشـمنى بـا دشـمنان امامـان، مطالـب  مانند كيهان

ان و معجـزات و علـم و مقام وجودی و نقـش ازلـى ايشـ :مربوط به امتيازهای االهى ائمه
 هكـ بـاطن اختصاص دارد؛ سوم مرتبه باطنِ  :خاص آنها كه تنها به اصحاب خاص امامان
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ی مانند تعـداد امامـان، هويـت حضـرت قـائم و تـاريخ سرّ  محرمانه و شامل برخى اطالعات
ايـن مرتبـه تنهـا بـه شـاگردان خـاص و خـالص امامـان اسـت و البتـه،  رجعت و علوم غيبـى

  . اختصاص دارد
محـوری عمـودی و  نخسـت،: گـردد مكتب امامان حول دو محور اصلى و متضـاد مى. 3

امـام كسـى . همان محور ظاهر به بـاطن اسـت ،محور عمودی در حقيقت. دوم محوری افقى
دهنده  محـور افقـى نيـز نشـان. شـود ها را از ظاهر دين به باطن آن رهنمون مى است كه انسان

امـام و دشـمن امـام يـا عقـل و  :متضاد تشكيل شده استتاريخ بشريت است و از دو مفهوم 
محـور تعلـيم و محـور دوم محـور نـزاع  ،محـور نخسـت. نور و ائمه ظلمت :جهل يا ائمه

بـه عبـارت ديگـر، تعلـيم مـداوم و نـزاع هميشـگى دو مقولـه بنيـادين ديـن . اسـتهميشگى 
  . اند امامان

ماميـه نيـز مخفـى و پيچيـده اسـت و همانند بسياری از مكاتب باطنى فرايند تعلـيم در ا. 4
مسـئله تقيـه در حقيقـت بـه همـين اصـل . مهر مانده است بسياری از رازهای اين مكتب سربه

از بسـياری  تـا شـده سـبب تقيـه. كردن اسرار مذهب از نااهالن است گردد و تقيه پنهان برمى
 انهای آنـ ن و انديشـهغاليـاامير معـزی م زع بههمه با اين . اسرار امامان ناگفته و مخفى بماند

های باطـل كـه عـدم  اشتباه غالت نيز نه سخنان و انديشـه. تواند از اين اسرار پرده بردارند مى
  . رعايت تقيه و افشای اسرار بوده است

آنچه باطن و گوهر تعاليم امامان بود با ظهـور متكلمـان سـده چهـارم از اماميـه رخـت . 5
طن انديشـه امامـان از طريـق غاليـان بـه باطنيـه و اين در حالى است كه گوهر و بـا و بربست

  . اسماعيليان و همچنين صوفيه منتقل شده است
 اسـت كـه آيـا اماميـه پـس از پرسـشدر پى پاسخ به ايـن امير معّزی » پيوست«در بخش 
و كاركرد اجتماعى و مـدنى خـود را از توجه بوده  های عمومى و اجتماعى بى غيبت به جنبه

ارائه تصـويری از  ،شيعه نخستين است ،با بيان اينكه هدف اين پژوهشوی  .دست داده است
ثير آن بـر تعـاليم بنيـادين اماميـه را مطلـوب أبررسى ميزان تبرای تكامل تاريخى اين مكتب 

بايست  ای كه شيعه ممتحن مى فهم بهتر سرنوشت تاريخى اماميه رابطه افزون برزيرا  ؛داند مى
به فقه اماميه پرداخته نخست، وی  .كند در دوران غيبت با امام داشته باشد تعريف و تبيين مى

حتى نزد متكلمـان مبتنى بوده است و قرآن و حديث بر در ابتدا تنها  معتقد است فقه اماميهو 
شـمار  فقـه بهمنـابع معتبـر تنهـا قـرآن و حـديث  يـد و سيدمرتضـىگرايى مانند شـيخ مف عقل
يافته اسـتدالل قياسـى  به مثابه شكل تغيير ،ها در اماميه اهميت يافت رفتند و اجتهاد كه بعد مى
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نخستين بار . استصورتى شيعى يافته  در همين دوران اجماع نيز. استمورد انتقاد ائمه بوده 
ها عالمـه  شـود و بعـد در آثار شيخ طوسى يافـت مىمعتزلى  با رنگ و بويىاجتهاد و اجماع 

امامى است كه اجتهاد و در پى آن عقل را در كنار قرآن و حديث از اصول عالم حلى اولين 
ن از قدرت سياسـى و اجتمـاعى امجتهداين تحول در پى  .شناختى در فقه دانسته است روش

  .قابل توجهى برخوردار شدند
و جهـاد كـه ارتبـاط  عـهدر دو مسـئله نمـاز جمبه ويژه ف شديدی در مسائل عبادی اختال

از صـفويه  پـيشپديد آمد و ديدگاه توقـف ايـن دو فريضـه تـا  شت،مستقيم با وجود امام دا
 .نگاشـته شـدصفويان و همراهـى علمـا آثـاری در جـواز آن   اما با تالش ؛ديدگاه غالب بود

در و حتى  مورد اختالف بوده استبت در دوران غيقضاوت نيز تصدی منصب افزون بر اين 
فقـه در حـوزه ار گـرفتن كامير معّزی برآن است كه به . شده بودابتدا اجرای حدود متوقف 

روايـات گويـای  ،و در حقيقـت يستامور اجتماعى بر اساس انديشه اماميه نخستين صحيح ن
امـا پـس از غيبـت  ؛بعد باطنى و فردی را دارا خواهـد بـودتنها كه تشيع پس از غيبت اند  آن

ميز آ روشـى مسـالمت ،اماميه برای حفظ جامعه خويش -به دليل شرايط پيش آمده -صغری 
مفيد معنـای عقـل را بـه معنـای  كه شيخشروع شد از زمانى  ردكاين روي. را در پيش گرفت
. كنـار گذاشـته شـد ،رسـيدند كه غير عقالنى به نظر مى ىو روايات تغيير داداستدالل عقالنى 

در  ؛به مذهبى دولتى تبـديل شـد -پس از صفويه  - اماميه ن ترتيب باب اجتهاد باز شد وبدي
كـه دولتـى مشـروعيت خـود را از طريـق پيوسـتن بـه  حالى كه نزد اماميه پيش از صفويه اين

در ادامه قدرت در دست فقها افتاد و مكتب اصـولى كـه  .مطرح نبود، دست آورد همذهبى ب
منـان كـه ؤم ۀجای مكتب اخباری را گرفـت و عامـ ،عالمه حلى بود مفيد و ادامه تفكر شيخ

ن به عنوان نايب عام امام تلقـى ااز آن پس مجتهد. شدندوادار به تقليد نداشتند، اجتهاد توان 
بـدين طريـق . لقـب گرفتنـد»ب خـاصوانـ«امام در دوران غيبت صغرا  هشدند و چهار نمايند

شـد و تشـيع بـاطنى در :جـايگزين تعـاليم ائمـه »هاصول فق«جای امام را گرفتند و  فقيهان
اين فرايند با هدف وارد نمودن اماميه به حوزه سياست و بكـارگيری آن . حاشيه قرار گرفت

 . در سطح عام و تبديل آن به يك ايدئولوژی بود

  نقد و بررسى

ه كـحاصـل چنـدين سـال تـالش علمـى نويسـنده اسـت  پیشوای ربان% در تشیع نخستینتاب ك
برخالف بسياری از آثار پژوهشى غرب در اين موضوع، همدالنه بـه بررسـى منـابع اصـيل و 
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ای برای شناخت اماميه بر طبق منابع درونى اين مذهب  نخستين اماميه پرداخته و سعى ارزنده
اميرمعزی در حقيقت در اين اثر از ظواهر موجـود در اماميـه گذشـته و بـه . ار بسته استكبه 

با اين حال به نظر نويسنده ايـن . معنوی و باطنى اين مذهب نايل گشته است شناخت معارف
هايى بـر آن  اش نقد نار همه نقاط حسنكمقاله نظريه اميرمعزی در شناخت اماميه نخستين در 

ميـل كه اين نقدها سـبب تكاميد . ردكه در ادامه به برخى از آنها اشاره خواهيم كوارد است 
  .دو بهبود اين ديدگاه شو

  پردازی ابهام در نظريه. 1

تـوان  از جمله ايـن ابهامـات مى. نظريه اميرمعزی در اين كتاب گاه دچار ابهاماتى شده است
در بحـث عقـل كـه از او گرايى اشاره كـرد؛ بـرای مثـال،  در بحث عقل و باطن اوبه ديدگاه 

ترجمـه  »قدسـى درَ ِخـ«مباحث بنيادين كتاب است، هرچند عقل را در انديشه اماميه نخستين 
او خرد قدسى به تعبير . خرد قدسى مبهم استاو در باب توضيح تعريف و كرده است؛ ولى 

خـرد قدسـى  ۀدر حقيقـت طـرح نظريـ. ابزاری است برای درك امور عقلى و البته فراعقلـى
ايـن در . استداللى نيسـت ای برای عقل ايجاد كرده است و به معنای انكار عقل افزوده ارزش

روش  كه اميرمعزی كمى بعد در تبيـين نظـام فكـری دوره نخسـت بـه نفـى و رد  حالى است
پردازد و از اساس شيوه استدالل كالمى را از نظـر ائمـه مطـرود  مى :استداللى توسط ائمه

شود كه وی با طرح نظريه خـرد قدسـى بـه  خواننده كتاب متوجه نمى ،ديگر بيانبه . داند مى
كـه در پـى گسـترش  اماميه دوره نخست است يـا اين مياندر  دنبال نفى و رد عقل استداللى
  . معنايى عقل در آن دوره است

تعارضى با پذيرش امور فراعقلى ماننـد  امير معّزیخالف گمان به پذيرش استدالل عقلى نيز 
عقل انسان به داللت و راهنمـايى خـودش  ،به عبارت ديگر. معارف شهودی و عرفانى ندارد

خـدا و وجـود پس از پذيرش  رو، از همينو  ندفهمد كه برخى از امور در دسترس او نيست مى
ه كبايد توجه داشت البته . پيامبر در برابر تعاليم آنها هرچند فراعقلى باشد، تسليم خواهد بود

ر كـه گفتـه شـد پـذيرش عقـل هرچنـد همـان طـو. اند امور گاه فراعقلى و گاه مخالف عقل
  .استداللى تعارضى با امور فراعقلى ندارد؛ ولى تحمل پذيرش امور مخالف عقل را ندارد

دهـد كـه اماميـه  اميرمعزی توضـيح نمى. گردد ابهام ديگر در بحث عقل به همين بحث برمى
دربـار�  سـخنان او. نخست نسبت به امور مخالف عقل استداللى چـه موضـعى داشـتند �دور

نـه بـه نيـز نخسـتين های سيد مرتضى و متكلمان بغداد نسبت به برخى معارف اماميه  خالفتم
ه به دليـل اخـتالف در مبـانى عقلـى كگرايى يا فراعقالنى بودن عقايد ياد شده، بل دليل باطن



188  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

علـم كـالم و عقـل  سـان انگاشـتنكشـايد ي. ايشان با مبانى عقلى اماميان نخستين بوده اسـت
برای مثال، شيخ مفيد و سـيد مرتضـى . شده است اشتباهاست كه سبب اين استداللى خطايى 

كه هر دو به عقل استداللى باور دارند؛ ولى هركدام نظری متفاوت در مباحث كالمـى  با اين
بخـش  ،كه به عقل اسـتداللى بـاور دارنـد با ايناماميه مانند مالصدرا  حكيمان. اند ارائه كرده

به عبارت ديگـر، . پذيرند و عرفانى موجود در روايات را مى قابل توجهى از معارف شهودی
انـد كـه بـه گمـان  كه كلينى يا برخـى محـدثان ديگـر روايـاتى را نقـل كرده توان از اين نمى

متكلمى مانند سيد مرتضى خالف عقل است، نتيجه گرفت كه اين محدثان عقـل اسـتداللى 
اسـتداللى نبـوده اسـت؛ بلكـه ممكـن  اند و مقصودشان از حجيت عقل، عقل را قبول نداشته

 نـىاند كـه ايـن مطلـب را عقال داشـته تبيينى از موضـوع -برخالف سيد مرتضى - است آنها
الی روايـات و  هـای موجـود از ايـن افـراد در البـه شاهد اين ادعا تحليل. داده است جلوه مى

هايى ماننـد  ونـهتـوان بـه نم برای مثال، مى. حتى چينش منطقى و استداللى اين روايات است
  . صدوق اشاره كردشيخ  التوحیدشيخ كلينى و كتاب  کاف%كتاب 

بـر آن تأكيـد بسـيار دارد و شـايد بخـش مهمـى از  امير معّزیكه  عناصریيكى ديگر از 
مقصـود . ، باطنى بـوده اسـت:دهد، اين است كه تعاليم امامان ل مىيشكتطرح كلى او را 

اگـر مقصـود ايشـان از . بيش از مورد عقل مبهم اسـتوی از باطنى بودن و تعريف آن حتى 
های مـاورايى و  شناختى، امور خارق العـاده، قـدرت گرايى پذيرش برخى تعاليم كيهان باطن

كه بخش قابل توجهى از اين معارف  ، بايد گفتباشد :برخى از علوم ماورايى برای ائمه
يد و شاگرد همفكر او كراجكـى حتى اگر از شيخ مف. در بين متكلمان نيز پذيرفته شده است

گرايى  نظر كنيم، سيد مرتضى كه نماد عقـل گيری با محدثان ندارند، صرف كه تفاوت چشم
پـذيرد؛ هرچنـد ايـن صـفات را از  مى :اماميه است، نيز بسياری از اين صفات را برای ائمه

ی ائمـه كند كـه روايـات اماميـه ايـن امـور را بـرا داند و تصريح مى صفات واجب عقلى نمى
آنچه متكلمان بغداد نسبت به آن حساسيت داشـتند،  .)282: 1، ج1405سيد مرتضى، (اند  اثبات كرده

 :1، ج1405سـيد مرتضـى، : نـك ،برای نمونـه( اموری بود كه دليل عقل بر خالف آن وجود داشته باشد
بـودن  تـوان از آن بـاطنى اسـت، نـه بنيـادی و نمى در مصـاديق اين هم از اختالف. )409-410

ــودن متكلمــان ماننــد شــيخ مفيــد و  محــدثان ماننــد صــفار، كلينــى و صــدوق و غيربــاطنى ب
تـوان در  تـرين اخـتالف ايـن دو گـروه را مى خـاص مهم طـور به. مرتضى را اثبات كرد سيد

وجود امامـان پـيش از خلقـت بغداد روايات وجود پيشينى امامان دانست كه به نظر متكلمان 
مفيد، : برای نمونه، نك(اعتقادی نداشتند ل است؛ در حالى كه محدثان چنين كنونى آنها عقًال محا

هـا را خـالف عقـل  حتى اگر بپذيريم كه محدثان در عين حال كه اين آموزه .)93-79 :)ب(1413
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بودن آنها را نتيجه گرفت؛ چراكه  توان باطنى دانستند، بدان باورمند بودند، نمى استداللى مى
  . اهل سنت خواهند بود -مانند اهل حديث -نهايتاً اين گروه 

ايـن مطلـب را  كوشـيده تـا نيـز :در مباحث مربوط به زندگى سياسى ائمـهاميرمعزی، 
ُ  :اثبات كند كه ائمه نخستين بسـيار  ۀعد سياسى شيعدر پى كسب قدرت سياسى نبودند و ب

كسـب پرهيـز از (ار كند كه ايـن رفتـ اين مسئله را تبيين نمى ، اوبا اين حال. است بوده ناچيز
زنـدگانى از شـرايط سياسـى دوران  يااصيل بوده رفتاری  :در اعتقاد ائمه) قدرت سياسى

شانه  پرسشبه اين گفتن از پاسخ  ،پهلو در نهايت است و با جمالتى دو آنان سرچشمه گرفته
 عدم فعاليت سياسى امامان را به دليل شرايط خاص زندگى هـر امـام و اواگر . كند خالى مى

در صـورتى كـه وی ايـن  امـا. نـدارد رايـجاز روی تقيه بداند، اين ديدگاه تفاوتى با فرضـيه 
بـدان تـا ، الزم بـود دانسـته مى:گيری سياسى را ناشى از عـدم اهميـت آن نـزد ائمـه كناره

  . تصريح شود تا نقدپذيری فرضيه را ممكن نمايد
دارد و روايـاتى تأكيـد  کـریمقـرآن در بخشى از فرضيه خود بر تحريف  اميرمعزی همچنين

از ايـن جهـت كـه آيـا از  ياد شده فرضيه ،با وجود اين. ييد اين مطلب ذكر كرده استأدر ت
دانند يا نه ابهام دارد  اين قرآن موجود را حجت مى :ديدگاه قائلين به تحريف قرآن، ائمه

قـرآن در اماميـه در هر حال حتى قائالن به تحريف . شده استای ن اشاره مهمو به اين مطلب 
  .)82-78: )الف( 1413مفيد، (كردند  را انكار نمى قرآن موجودنيز حجيت 

  ناكافى بودن شواهد و داليل. 2

ترين فصـل كتـاب اسـت، بـه تبيـين  ترين و بنيـادی اميرمعزی در فصل نخست كتاب كه مهم
ماميـه معنايى عقل در دوره نخست پرداخته و نتيجه گرفته است كـه عقـل در دوره نخسـت ا

جـا نتيجـه گرفتـه كـه سـنت اماميـه  و از همـينبوده است ابزاری برای فهم امور فراعقلى نيز 
های بعد عقلى و كالمـى  نخستين، فراعقلى و باطنى بوده است در حالى كه سنت اماميه دوره

ه نخست و روايـات و تطـور معنـايى آنهـا بسـيار ضـروری رهرچند توجه به مفاهيم دو. است
در ايـن فصـل نتـايجى فراتـر و  امـا او؛ آيد به شمار مىى از نقاط قوت كتاب است و اين يك

در بحـث عقـل  وا ۀتوان به نظري برای مثال، مى. بيش از توان مقدمات ارائه شده، گرفته است
وجود دارد؛ ولى در نهايت تصـريح كـرده اسـت  وهرچند ابهاماتى در تعابير ا كه اشاره كرد

 اوديگـر،  بيـانبـه . ری برای فهم امور فراعقلى نيز بـوده اسـتابزا ،كه عقل در دوره نخست
جا  از همين و افزايد كند؛ بلكه امور فراعقلى را نيز بدان مى بخش عقل استداللى را انكار نمى

پذيرش امور فراعقلى  شك بى. اند گرا بوده نتيجه گرفته است كه اماميه در دوره نخست باطن
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نيـز همـين ديـدگاه را دربـار� عقـل سـنى چراكـه اهـل حـديث  ؛گری نيست به معنای باطنى
از نظر آنها نيز عقل تـوان درك بخشـى از معـارف ديـن را  و )45 -44: )ج(1413شيخ مفيد، (داشتند
  . گری نيست پذيرش امور فراعقلى مستلزم باطنى ،بنابراين. ندارد

ورد انكار امامان نبوده های غاليان م ادعا كرده است كه انديشه زدر بحث غلو نياميرمعزی 
به دليـل افشـای اسـرار اهـل بيـت  :است؛ بلكه خطای غالت و سرزنش آنها از سوی ائمه

اعتقـادات غـالت در بـين ديگـر  ۀبر اين ادعا آن است كـه همـ داليل اواز جمله . بوده است
وی همچنـين وجـود اسـامى غـالت ملعـون در ليسـت . اصحاب ائمه نيز وجود داشـته اسـت

  . مان بعدی در كتب رجال را دليلى بر ادعای خود دانسته استاصحاب اما
با ايـن حـال . اند، شكى نيست  كنندگان اسرار اهل بيت را لعن كرده كه امامان فاش در اين

افى كـهمين افشای اسرار اسـت، نيازمنـد ارائـه شـواهد  برخى اصحابكه تنها دليل لعن  اين
بنـابراين لعـن اصـحاب ممكـن . خـوريم ليـان برنمىن ائمه تنها به اسم غاادر بين ملعون ؛است

. فشای اسرار و عمل نكردن به تقيه بوده استاست ادله مختلفى داشته باشد كه يكى از آنها اِ 
های  برای سخنان باطـل و نسـبت هك، بلدر بسياری از موارد نيز غالت نه به دليل افشای اسرار

-90: 1378صـفری فروشـانى، : بـرای مثـال، نـك( اند شدهگری لعن  دروغ و غاليانه به امامان و حتى اباحه
  . )164-163؛ 111

چـه بـه همـين عنـوان و چـه بـه (غاليـان از اين گذشته هيچ گزارشى مبنى بر اين ادعا كه 
. ه اسـتاند، يافـت نشـد به دليل افشای اسرار لعـن شـده )ى از افراد غالىكصورت اشاره به ي

 :اسرار ائمـه) نولدكيسا(ه است كه در آن كيسانيه كه نويسنده به گزارشى استناد كرد اين
توانـد ادعـای  زدند و به همين دليل به آنها لعن شـده اسـت، نمى مىرا در كوی و برزن فرياد 

بـه غلـو مـتهم  :از سـوی ائمـه يسـانيهكنويسنده را اثبات نمايد؛ چراكه در هيچ گزارشـى 
هايى از غيرامامان مبنى بر غلو كيسانيه وجود داشته باشـد و  بر فرض هم كه گزارش. اند نشده

چراكه عقايدی كه به غاليـان  ؛كند غالى بودن آنها را بپذيريم، ادعای اميرمعزی را اثبات نمى
اده نشـده نسبت دنسبت داده شده است، به كيسانيه  )مانند الوهيت، ربوبيت و تفويض( بعدی
رسد اين روايت ناظر به افشای برخى عقايـد مخفـى اماميـه در آن  در نهايت به نظر مى. است

  .دوران مانند مهدويت، رجعت و امثال آن به صورت نادرست صادر شده باشد
كه اصحاب ائمه به دليل تقيه معارف باطنى را پنهان  مبنى بر اين اميرمعزیادعای  ،بنابراين

. راه كشف اين تعاليم همان سخنان غاليان اسـت، شـواهد نقـض فـراوان دارد اند و تنها كرده
را های غاليـان  تـوان انديشـه وجود دارد؛ ولى نمى هرچند در بين تعاليم امامان معارفى باطنى

های غاليان  ته را به روشنى از مقايسه دقيق ديدگاهكاين ن .ستدان:همان تعاليم حقيقى ائمه
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زرگانى چون جابر بن يزيد جعفى، مفضل بن عمر و امثال ايشان نقـل ه از سوی بكبا معارفى 
  .توان دريافت شده است، مى

  خلط بين كالم و عقل استداللى. 3

بـه . پذيرش عقل استداللى تالزمى با پذيرش يا عدم پذيرش روش كالمـى و مجادلـه نـدارد
هـای دينـى تالزمـى مسـتقيم بـا اعتقـاد بـه  عبارت ديگر، تكيه بر داليل عقلى در قبول آموزه

منابع اماميه موجود است تا حد زيادی در رواياتى كه . جواز كالم و مجادالت كالمى ندارد
هرچند نويسنده رفتار علمى و . است :فتاری شيعيان در تعامل با اماماندهنده سبك ر نشان

های بزرگانى از متكلمان اماميه در دوره نخست را غيراصيل و مخالف با تعـاليم  حتى انديشه
داند، ولى اصـحاب ديگـر نيـز در پـذيرش تعـاليم ائمـه از عقـل اسـتداللى بهـره  مى :ائمه
گوهای علمى ايـن افـراد بـا ائمـه در تعـاليم و ها و گفت شاهد اين ادعا نوع پرسش. بردند مى

روايات باب عقل و جهـل هرچنـد بـر ابعـاد  ،افزون بر اين. كالمى و حتى فقهى ايشان است
 ،با اين حـال. اند ماورايى عقل نيز تأكيد دارند، ولى بعد استداللى عقل را نيز فروگذار نكرده

از . كردنـد مى به داليل ديگـری مخالفـت مىبرخى از اصحاب ائمه با كالم و مجادالت كال
توان به عدم توجه به تعاليم ائمه و تكيه بر عقل خودبنيـاد، تـرك تقيـه و  جمله اين داليل مى

پيامدهای اخالقى مجادله و جـدال كالمـى  ،نهايتدر افشای سخنان ائمه در برابر مخالفان و 
در فهـم و پـذيرش تعـاليم امامـان و  بنابراين بين اعتقاد به حجيت عقل استداللى. اشاره كرد

  . مخالفت يا موافقت با كالم و روش متكلمان تالزمى وجود ندارد
با متكلمـان و آمـوزش شـيوه درسـت كـالم و مجادلـه بـا  :از آن گذشته برخورد ائمه

كلـى  طـور كه روش استداللى، كالمى و جدلى بـه بر اين مخالفان به آنها بهترين شاهد است
طـور كـه ظـاهرگرايى افراطـى بـه انحرافـاتى ماننـد  توسط ائمه انكار نشده است؛ بلكه همان

تـوجهى بـه تعـاليم ائمـه و تكيـه بـر عقـل  انجامد، روش كالمى نيز در صورت بى مى »تشبيه«
  .)172-171 :1، ج1365كلينى، (خودبنياد به بيراهه خواهد رفت 

  تقيه. 4

ُ  ديگر در ايناميرمعزی هرچند به نويسندگان  انـد و  عـد آن منحصـر كردهكه تشيع را به يك ب
گيرد؛ ولى خود او در تبيـين تعـاليم امامـان  اند، خرده مى ذات و جوهره آن را ناديده انگاشته

از جملـه ايـن . ابعـاد ظـاهری آن را ناديـده انگاشـته اسـت ،های باطنى با پررنگ كردن جنبه
 :تقيه در تعاليم ائمـهبنا به ادعای او، . ه اشاره كردتوان به تحليل وی از بحث تقي موارد مى
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نيست؛ بلكـه معنـای واقعـى آن حفـظ ) خاص يك مكتب(نوعى كتمان مصلحتى اعتقادات 
در روايـات اماميـه تقيـه در ه كـاين در حالى است . اسرار و معنای باطنى تعاليم امامان است

تقيه بـرای حفـظ . ى مطرح شده استهمه امور چه فقه و چه تعاليم اعتقادی باطنى و غيرباطن
هـر امـری كـه جـان . است )220: 2، ج1465كلينى، (» نة المؤمنجُ «و به عبارتى ديگر  1جان مؤمنان

هرچنـد تقيـه حفـظ اسـرار امامـان و . تواند موضوع تقيه باشـد مى ،مؤمنان را به خطر بيندازد
د؛ بلكه گاه بـه امـور فقهـى، تعاليم ايشان است؛ ولى اين اسرار اختصاصى به امور باطنى ندار

هر آنچه كه به نوعى سبب حفظ جان مؤمنان . سياسى نيز مربوط است ويژه امور كالمى و به
طـور  همـان -اقرار به توحيـد  تواند اين امور مى .2)219: همان( تواند موضوع تقيه باشد شود، مى

  . را دربرگيرد 3تا يك حكم فقهى جزيى -)220: همان( كه در مورد عمار گفته شده

  های اجتماعى اماميه سياست و جنبه. 5

رنگ نموده و تـالش دارد  را بسيار كم :رويكرد سياسى ائمه -در مجموع  -اميرمعزی 
 :نقش سياسـى ائمـه ،داند سياسى مى در تقابل با ديدگاهى كه انديشه اماميه را انحصاراً تا 

بـدون توجـه بـه شـواهد  -ايـن تفكـر های موافـق بـا  شدت فروكاهد و با ارائه گزارش را به
در . بـاطنى معرفـى نمايـد و انحصاراً  را عمدتاً  :ائمه ردك، رويسويه در تحليلى يك -رقيب

كـه ائمـه بـر  ای ميانه وجود دارد مبنـى بـر اين حالى كه در ميان اين دو ديدگاه افراطى نظريه
در عمل رويكردی متفاوت  ،اما با توجه به اقتضائات زمانى ،اند كيد داشتهأحق سياسى خود ت

يـا  سياسـى تشيع امامى نه يـك مكتـب صـرفاً  ،اين تحليل ۀپاي بر. اند در حوزه سياست داشته
  . استبلكه مكتبى فكری و سياسى  باطنى،

بـا  7و امـام رضـا 7و امـام حسـن 7وی برای توجيه رفتار و نقش سياسى امـام علـى
 ،ياسـى چنـدانى از ايشـان بـروز نكـردهای از حيات اين سه امام كـه رفتـار س تمسك به دوره

داری مسئوليت سياسى از سوی اين سه امام را تحميلى دانسته كـه آنـان از آن گريـزان  عهده
سكوت سياسى  �دور ،در حالى كه در تحليلى متفاوت شواهد برخالف اين ديدگاه ؛اند بوده

ن را بـه ايـن رفتـار دهـد كـه شـرايط و اقتضـائات دوران آنـا اين سه امام را تحميلى نشان مى
                                                         

  . »إنّما ُجعلت التّقيُة ليْحقن بها الّدم«: قال 7عنْ أبي جعفرٍ. 1
  .»التّقيُة فى كّل ضُرورٍة و صاحبُها أْعلُم بها حين تنْزُل به«: قال 7عنْ أبي جعفرٍ. 2
ر آن تْسعة أْعشار الّدين فى التّقية وال دين لمْن ال تقية لُه والتّقيـُة يا أبا ُعم  7قال لي أبوعبد اللّه«: مثال براي. 3

 .)217: 2، ج1465كلينى، (»  ٍء إّال فى النّبيذ والْمْسح على الْخُفّين فى كّل شى
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بـه نـوعى ايـن مسـئوليت را بـه  بزرگـوار سـه امـام آندرست است كـه ، البته. استواداشته 
رو بوده كه آنان رويكرد سياسـى را بـرای خـود  اما اين كراهت نه از آن ،اند كراهت پذيرفته

مسـئوليت سياسـى  �كننـد بلكه هر يـك از ايـن سـه امـام از رفتارهـای فـراهم ،پسنديدند نمى
ايـن ائمـه در  شـك بىبـدين معنـا كـه  .خرسـند بودنـد وابط آن ناضـپيشنهادشده و شرايط و 

 قطعـاً  ،صورتى كه با همراهى مردم شرايط استيفای كامل حق حاكميت برای آنان فراهم بود
شرايط را برای حركت سياسـى پـس از  7از آن گريزان نبودند بدين معنا كه اگر امام على

قـدرت را  شـان ت االهىيشك با توجه به مشروع ى، بديدند مناسب مى 9اكرم وفات پيامبر
گرفتند و خود آن حضرت بدين مطلب تصريح نموده و مقدمات دعوت به قيـام  دست مى به

طوسـى، ؛ 33-31 :8، ج 1365كلينى، : نك(كنندگان روبرو شدند  اما با كارشكنى بيعت ند،را انجام داد

آن حضرت از بيعت بـا خليفـه نخسـت و مقاومـت حضـرت همچنين سرباززدن . )36-38 :1430
امـام  .گرايانـه از امامـت سـازگار نيسـت رد صرفاً باطنكميت، با رويكدر برابر حا 3فاطمه
و  نـدداد گمان بـه صـلح بـا معاويـه تـن نمى بى ،ديدند نيز اگر شرايط را مناسب مى 7حسن

  .)245-233 :1412ياسين،  آل: نك( كرد زمام قدرت سياسى را رها نمى

با توجه به شناختى كه از اهداف مأمون عباسى داشـت در پـذيرش  7همچنين امام رضا
در تحليل حيات سياسى  اميرمعزی. )490-488 :1ج ،1365 كلينـى،( كرد پيشنهاد واليتعهدی تعلل مى

از نقطه نظر تاريخى هـيچ چيـز نشـان «: گويد دليل مى در ادعايى عجيب و بى 7امام حسين
بـه  ،تصميم به مبارزه مسلحانه با حكام اموی عـراق داشـته باشـد 7دهد كه امام حسين نمى

گويـا نويسـنده » عقيل باب دشمنى را باز كـرده باشـد رسد پسر عموی ايشان مسلم بن نظر مى
های تاريخى  در اين ديدگاه، توجهى به هيچ يك از گزارشدر عين اعتراف به نگاه تاريخى 

در مـورد  7های تاريخى از سخنان امام حسين اين در حالى است كه گزارش. استنداشته 
ها و فرسـتادن  داليل قيام و محتوای نامه اهل كوفه به آن حضرت و پاسخ ايشـان بـه آن نامـه

امام تا كربال كه همگى شواهدی در  مسلم بن عقيل به كوفه برای اخذ بيعت و حوادث مسير
وی تنها در چند منبع محـدود  .)469-347 :5ج، 1387طبـری، : برای نمونه، نك(اند  نقض فرضيه نويسنده

كــه ادعــای وی در مــورد  در حــالى .اســتروايـى در پــى يــافتن شــواهدی بــر ادعــای خـود 
ت اماميه نيز اين مطلـب عقيل ادعايى است كه شاهدی بر آن اقامه نكرده و در روايا بن مسلم

  .وجود ندارد
توجه به روايات ائمـه  7با اين استدالل كه تنها راه شناخت انديشه امام حسين اميرمعزی

با اسـتناد بـه برخـى روايـات اقـدام آن حضـرت را اقـدام دوسـت است، س از آن حضرت پ
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روايـات مـورد  با دقـت در. داند مى) مولى(خدا و تحقق تقدير او بنا بر اراده محبوب ) ولى(
نبـوده و  7استناد نويسنده آشكار است كه اين روايات در صدد بيان داليل قيام امـا حسـين

در پاسخ به اين شبهه است كه اگر امام علم غيب دارد چگونه با علم به شكست قيام به چنين 
علـم  امام در مقام بيان چرايى قيام نبوده و تنها شـبهه وارده بـر ،در حقيقت .اقدامى دست زد

ولـى بنـابر  ،علـم بـه انجـام كـار خـود داشـته 7غيب امام را با اين استدالل كه امام حسـين
در اين روايات پرسشگر از سياسى يـا غيـر سياسـى . گويد مصالحى واال قيام كرده، پاسخ مى

 7ال نكرده و در حقيقت سياسى بودن حركت امام حسينؤس 7بودن حركت امام حسين
ال بوده ؤاما چرايى اين اقدام سياسى با توجه به علم غيب امام مورد س ،برای وی آشكار بوده

هـا و مناقـب  ملـل و نحل«: گويـد مى) عـج(وی در مورد بقيه ائمه به استثناء امام عصـر. است
ايـن ادعـا در » دهنـد نسـبت نمى :گونه فعاليت سياسى مثبتى را بـه هفـت تـن از ائمـه هيچ

، 1365كلينـى، : نـك( ه استه نويسنده آنها را ناديده گرفتتعارض آشكار با شواهد رقيبى است ك

وانگهى برای فعاليت سياسى امامان . )235-234 :2، ج)د( 1413مفيـد،  ؛553 :4، جهمان؛ 543و  476و  310 :1ج
ه مربـوط بـه آرای كـرد و نـه آثـاری كـتب تاريخى و يا روايات تـاريخى مراجعـه كبايد به 

  .اعتقادی يا فضائل اهل بيت است
نمايد كه با دقت  كردن انديشه سياسى شيعه به رواياتى تمسك مى رنگ در راستای كم او

در مقابل انديشه زيديه كه خـروج امـام را ائمه در اين روايات كه  يابيم در محتوای آن درمى
نيست و اصل لزوم  فراهمشرايط قيام كه كردند  كيد مىأت ،دانستند در هر شرايطى واجب مى

 :1ج، 1365كلينـى،   :برای نمونه، نك( قيام و خروج بر حكومت مورد انكار آن بزرگواران نبوده است

ار بـا ادعـای كدر تنـاقض آشـييـد قيـام زيـد أت روايـات ،افزون بر اين .)243-242: 2، ج؛ همان357
شـد  ز مىزيـد در صـورتى كـه پيـروه كـيـد شـده اسـت كدر ايـن روايـات تأ. نويسنده است

  .)264 :8ج ،1365كلينٰى، ( سپرد حكومت را به اهلش مى
نويسنده با ايـن ادعـا كـه انديشـه نخسـتين اماميـه در دوران غيبـت دوری از هـر حركـت 

بر روايات نهـى از  ،های شخصى تاكيد داشته نوعى تنها به جنبه اجتماعى و سياسى بوده و به
ای بـه تحليـل ايـن  كـه اشـاره آن ىمـوده بقيام و تشـكيل حكومـت در دوران غيبـت اسـتناد ن

از  -توان بر اساس همان روش پديدارشناسى ايشـان كه مى- های متفاوتى روايات و برداشت
اين در حالى اسـت كـه تحليـل محتـوايى و سـندی ايـن روايـات فرضـيه . آنها داشت، نمايد

: نـك(رسـد  سويه به نظـر مى از اين روايات يك اود و برداشت ساز را مخدوش مى اميرمعزی

در بخشى از اين فرضيه خـود بـه سـخنان سـيد  او. )84-45 :1414؛ حائری، 395-333 :1، ج1371 منتظری،
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تمسك كرده كه معصيت تعطيلى اجرای حدود در زمان غيبت را بـر  ةالغیبمرتضى در رساله 
نويسـنده در نقـد ايـن گفتـار . اند ن كردهداند كه امام را مجبور به پنهان شد عهده كسانى مى

ای به عدم جواز تشكيل حكومت و فعاليـت سياسـى و  سيد مرتضى هيچ اشارهه كبايد گفت 
رسـاله  سـيد مرتضـى در اميرمعـزی،قضى آشكار با ادعـای ادر تن كرده واجتماعى عمومى ن

ود و احكام عمـومى با دفاع از فعاليت سياسى شيعيان و اجرای حد ف% العمل م< السلطان ةمسأل
 دانــد مى :و شــيعيان امــامى آنــان را در حقيقــت مــأذون از طــرف ائمــه عالمــاناز ســوی 

  .)92-87 :2ج ،1405مرتضى، سيد(
ايـن مطلـب اسـت كـه  یدر صدد القا :با تمسك به آخرين توقيع امام عصر اميرمعزی

امام هيچ نوع نيابتى پس از غيبت صغری ندارد و نيابت عامه بعـدها توسـط مجتهـدين بـرای 
اين ادعـا . های اجتماعى اماميه در تقابل با انديشه اماميه نخستين پديد آمده است برپايى جنبه

ری پـس از غيبـت صـغ» حـوادث واقعـه«در تعارض با روايات و توقيعاتى است كه امـام در 
و به نـوعى  )531 :2، ج1411؛ طوسى، 483 :2، ج1395صدوق، ( دهد شيعيان را به عالمان امامى ارجاع مى

با دقت در آخرين توقيع امـام . نمايد آنان را به عنوان نايبان و حجت خود بر مردم معرفى مى
بت خـاص نبوده و امام مدعيان نيا اميرمعزیاين روايت شاهدی بر ادعای كه يابيم  نيز در مى

پس از غيبت صغری كه متضمن رؤيت و نمايندگى مسـتقيم از طـرف امـام اسـت، تكـذيب 
  . عالمان اماميه باشد عمومكه در صدد نفى نيابت  نه اين ند،ك مى

اولـين  ،هـای تـاريخى در تحليل تاريخ سياسى اماميه بـدون توجـه بـه گزارش او همچنين
های عمـومى و اجتمـاعى  د برپـايى جنبـهداند كه در صد حكومت امامى را دولت صفويه مى

ايـن در  و های اماميه برآمده و بـا همكـاری مجتهـدين بـه ايـن امـر قيـام كـرده اسـت انديشه
در دولـت امـامى  پـيش از آنهـا  كم سال دولت صفوی دست های ويژگىحاليست كه تمام 

يعه شـهيد در همين راستا مجتهد نامور شـ. سربداران در سده هشتم هجری قابل مشاهده است
را در فقه امامى تـدوين و  اللمعة الدمشقیةاول، در پى دعوت خواجه على مؤيد از وی، كتاب 

  . )473-472 :4، ج1425سبحانى، (ای به سوی خواجه على مؤيد در سبزوار فرستاد  به همراه نماينده

  بندی جمع

اشكاالت  نیع نخستیاله% در تش یشوایتاب پکاز مجموع آنچه گفته شد، به نظريۀ اميرمعزی در 
  : زير وارد است

بـه عبـارت ديگـر، . گرا بودن اماميه ناكافى است شواهد و ادله ايشان برای اثبات باطنى. 1
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شناسـى گفتـه اسـت، لزومــاً  آنچـه ايشـان دربـار� اعتقـادات اماميـه نخسـتين در مباحـث امام
طنى بـودن اماميـه را كـه بـر فـرض كـه بـا ضمن اين. كند گرا بودن اماميه را اثبات نمى باطنى

های غالت كـافى نبـوده  بپذيريم، تالش او برای يكسان دانستن تعاليم باطنى امامان با انديشه
در حقيقت، يكى دانستن اين دو به منزلـۀ انكـار شـواهد بسـياری اسـت كـه در همـان . است

بتـوان گفـت  به بيان ديگر شايد. داند منابعى آمده است كه او آنها را منابع اماميه نخستين مى
  . گری و تعيين حدود و ثغور آن است الت در ابهام معنای باطنىكه ريشه اين مشك

را نيـز بپـذيريم، اشـكال ديگـر آن  :بر فرض كه باطنى بودن برخى از تعاليم امامـان. 2
انـد؟ آيـا  است كه آيا امامان ابعاد ديگری مانند كالم، سياست، فقه و غيـر آن را فروگذارده

ابعاد ديگر همگى فرعى هستند و اماميه بـا اهـل سـنت در ايـن ابعـاد تفـاوتى نـدارد؟ حجـم 
ائمه اختصاص يافته است، رواياتى كه در منابع اماميه نخستين به ابعاد عقلى، اخالقى و فقهى 

كم حجـم قابـل تـوجهى از روايـات اماميـه  دسـت. دهـد اين تحليل را مورد ترديـد قـرار مى
اند كه اميرمعـزی آنهـا را  ضرورت و علت نيازمندی به امامان را شناخت همين ابعادی دانسته

  . فرعى دانسته است
در ميان اهل سنت و به ويـژه توجه به ابعاد باطنى دين به اماميه اختصاص ندارد و حتى . 3

برای مثـال، تعـاليمى ماننـد وجـود پيشـينى، . توان به اين ابعاد دست پيدا كرد اهل حديث مى
های اهـل حـديث نيـز وجـود  عصمت، معجزات و كرامات برای اوليای خداونـد در انديشـه

  . اهد بودتوجه به بعد باطنى دين نيز تمايز اساسى اماميه از ديگران نخورو،  اين از. دارد
طور كه اميرمعزی گفته است، تمـايز اساسـى اماميـه از ديگـران در اصـل امامـت  همان. 4

توان ادعا  با اين حال، نمى. است و شايد بتوان جوهره انديشۀ اماميه نخستين را امامت دانست
هـای  ه از ويژگىكـكرد كه امامت در تعاليم ائمـه در ابعـاد بـاطنى محصـور گشـته اسـت؛ بل

های گوناگون زنـدگى فـردی و  ر انديشه اماميه، نگاه جامع به حضور امام در عرصهامامت د
های بـاطنى از اصــالت بيشــتری  ه انديشــهكـرد كــتــوان ادعـا  همچنـين نمى .اجتمـاعى اســت

  .های فرعى است برخوردار است و ديگر عرصه
  



197  

 

 

ظر
ن

« يه
طن

 با
ت

ام
ام

 ي
ش

ر ت
د

 يع
ست

خ
ن

ن
ي

« 
قد

ه ن
وت

ر ب
د

  

  نامه كتاب

شناسى در تشـيع دوازده امـامى  پژوهشى در باب امام«، ))الف(1370(امير معزی، محمدعلى  .1
 . 35، شنامه ایران، مجله»Iاوليه

، »IIشناســى در تشــيع دوازده امــامى اوليــه پژوهشــى در بــاب امام«، ))ب(1370(ـــــــــــــــ  .2
 . 36، شنامه ایران مجله

 . 54، شنامهایران ، مجله »مالحظاتى دربار� يك نقد«، ))ج(1375(ـــــــــــــ  .3

 . انتشارات اعلمى: ، بيروت)علیه السالم(صلl الحسن ، )ق1412(آل ياسين، راضى  .4

 . مجمع الفكر االسالمى: ، قموالیة االمر ف% عصر الغیبة، )ق1414(حائری، سيد كاظم  .5

 ،کتـاب مـاه دیـن، »دمان شـيعه اثنـى عشـری واليت در سپيده«، )1384(رضا  رضايت، على .6
 . 92-91ش

 . 22، شخردنامه همشهری، »ديدن به نور دل«، )1386(ــــ ـــــــــ .7

 . 34-33، شخردنامه همشهری، »وجود پيشينى امام«، )1388(ـــــــــــــ  .8

 . مؤسسه االمام الصادق: ، قمرسائل و مقاالت، )ق1425(سبحانى، جعفر  .9

ــم: ، تحقيــقرســائل الشــریف المرتضــ%، )ق1405(ســيد مرتضــى  .10 : ســيد مهــدی رجــايى، ق
 . دارالقرآن الكريم

 . دارالكتب االسالمية: ، قمکمال الدین، )ق1395(صدوق، محمد بن على  .11

، ها و برآیندها تا پایان سده سوم غالیان کاوش% در جریان، )1378(صفری فروشانى، نعمت اّهللاٰ  .12
 . های اسالمى بنياد پژوهش: مشهد

محمد ابوالفضـل ابـراهيم، : ، تحقيقتاریخ االمم و الملوک، )1387(طبری، محمد بن جرير  .13
 . دار التراث، چاپ دوم: بيروت

 . مؤسسه معارف اسالمى: ، قمالغیبة، )ق1411(طوسى، محمد بن حسن  .14

مركز نشر آثـار : لندن-مصطفوی، قاهره: ، تحقيقاختیار معرفة الرجـال، )ق1430(ـــــــــــــ  .15
 . عالمه مصطفوی

 . 57 ش، ایران نامه، مجله »پاسخى به يك نقد«، )1375(مد كاظمى موسوی، اح .16

 . 52 ش، ایران نامه، مجله »پيشوای االهى در شيعه اوليه«، )1374(ـــــــــــــ  .17

 . دارالكتب االسالمية: ، تهرانالTاف%، )1365(كلينى، محمد بن يعقوب  .18

، ترجمـه هاشـم ايزدپنـاه، مTتب در فراینـد تکامـل، )1386(مدرسى طباطبايى، سيد حسين  .19
 . انتشارات كوير: تهران



198  
  

 

 

م،
ده

هف
ل 

سا
 

ه 
ار

شم
67  ،

يز
اي

پ
 

13
91

  

 . كنگره شيخ مفيد: ، قماالرشاد، ))د( 1413(مفيد، محمد بن نعمان  .20

 .كنگره شيخ مفيد: ، قممسائل السرویة، ))الف( 1413(ـــــــــــــ  .21

 . كنگره شيخ مفيد: ، قمتصحیح االعتقاد، ))ب( 1413(ـــــــــــــ  .22

 . كنگره شيخ مفيد: ، قماوائل المقاالت ،))ج( 1413(ـــــــــــــ  .23

 . نشر تفكر: ، قمدراسات ف% والیة الفقیه، )1371(منتظری، حسينعلى  .24

، »معرفـى كتـاب راهنمـای الـوهى در تشـيع نخسـتين«، )1380(موحديان عطـار، علـى  .25
 .10و  9، ش هفت آسمانفصلنامه 

 

 26. Amir-Moezzi, Mohammad Ali (1994), The Divine Guide In Early Shi'ism 

The Sources Of Esotericism In Islam, State University Of New York 
Press. 

  


