
  
  

 
 

 1جايگاه اسرار در هندسه تبيين معارفدرآمدي بر 

  
  ∗محمدتقي شاکر
  ∗∗حسن محمدي احمدآبادي

  چکیده
بـراي   یالگـوی  و اصیل در میـان جامعـه بشـري    یگفتمانپیشوایان دین با مسائل گوناگون،  شیوه برخورد

تشکیکی به سـطح عـالی    توان با نگاهی ها و معارف دینی را می . آموزهاستهاي دینی  آموزهپایبندان به 
جایگـاه  ، از ایـن دو سـطح   با هر یـک  �بیت اهل برخوردو با توجه به نوع کرد و سطح عمومی، تقسیم 

نـوع رفتـار بـا     بـاره اي دیـرین در  . از رهگذر این شناخت، دغدغهبازشناخترا در نظام آموزشی آن دو 
شـود.   اي گوناگون سنجیده میه هاي نحله و دستاویزهاي مطرح در سطح اندیشهشود  میمعارف روشن 

گـامی در تبیـین جایگـاه اسـرار و      ،رو بر آن اسـت تـا بـا رویکـردي تحلیلـی      بر این اساس، نگاشته پیش
هاي دینی برداشـته و بـه ایـن وسـیله،      پیشوایان شیعه در منظومه انتقال معارف و آموزه مکتوم يها اندیشه

جامعه اسالمی و نوع تنگناهـاي   سایر افرادو  بگاننخافزون بر تثبیت محوریت این گفتار، نقش و وظیفه 
  اي تطبیقی آشکار نماید. در این عرصه را به گونه �موجود براي ائمه اطهار

  
  ها کلیدواژه

  اسرار، غالیان، کتمان سرّ، معارف برتر، انتقال آموزه.
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  .است شده دانشگاه آزاد اسالمی انجام واحد نراقِ پژوهشی معاونت مالی حمایت . این مقاله با1
  :14mt.shaker@gmail.com Email دانشجوي دکتري کالم امامیه، دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول). ∗

             .26/07/1393، تاریخ پذیرش: 02/05/1393تاریخ دریافت: 
  و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق. �سسه امام خمینیؤآموخته م شدان .∗∗

  ۹۳ـ  ۱۲۶ ، ۱۳۹۴ بهار و تابستان، ۳۰، پياپياول، شماره دهمسال معارف عقلي، دوفصلنامه علمي ـ ترويجي 



  
  
  

  ۱۳۹۴ بهار و تابستان، ۳۰، شماره اول، پياپي دهمسال معارف عقلي،         
  

»٩٤«  

  طرح مسئله
عیـت مناسـب   شـدن موق  فـراهم تکامل فهم و بلوغ فکري انسان امري تدریجی و وابسته به 

است. تخلف از ایـن قـانون نظـام آفـرینش، زمینـه گمراهـی در هـدف و عمـل را بـه بـار           
 زیرا آنـان از  ؛ها است گام نهادن در مسیر هدایت انسان ،پیشوایان شیعه پیروي ازآورد.  می

علــم  پیونــد آگــاهی و معرفـت ایشــان بــا  کـه از منــد هســتند  هــاي گونــاگونی بهـره  دانـش 
تحلیــل و درك منظومــه معــارف مخاطبــان از  تــوان اســت.رفتــه سرچشــمه گآفریــدگار 

ها، سطوح متفـاوتی داشـته اسـت. ایـن اخـتالف از       به اختالف ظرفیت توجهبا  �بیت اهل
ــوزه    ــاتی از آم ــر و از ســویی دیگــر، طبق ــارفی برت ــه و  ســویی، وجــود مع ــاي پیوندیافت ه

فتی مخصوص به ایشـان  دهنده را ایجاد کرده است که به فراخور هر یک، بهره معر تکامل
هـا، از ظرفیـت    گمان الیه روئین معارف، در دایـره وسـیع تفـاوت قابلیـت     طلبید. بی را می
گویی به نیازهاي عمومی و همگانی برخوردار بوده است. آبشخور دریافت معـارفی   پاسخ

بـاالتر، اقتضــاي اختصـاص یــافتن آن معـارف بــراي افـرادي خــاص اسـت کــه گســترش      
هــا در دریـاي پــر عظمــت حقــایق   رق شــدن شـمار فراوانــی از انســان ن آن، بــه غــامخاطبـ 

اسـت،   شـده انجامید. بنابراین از نکات مطرح در روایات کـه تأکیـد فراوانـی بـر آنهـا       می
زمینــه حقـارت و ســوء ادب بـه جهــت انتشــار و    کــردنمحافظـت و پاسداشــت از فـراهم   

این مسئله، بـه کنـار هـم    گمان فهم دقیق اساس  است. بی �بیت آشکار ساختن اسرار اهل
قرار گرفتن اموري چند وابسته اسـت. نخسـتین پرسـش، عمومیـت ایـن گفتـار نسـبت بـه         

هاي عقیدتی، خـود را   تر، هر یک از مذاهب و نحله ها است. به عبارتی روشن تمامی نحله
هاي ابتدایی و معارفی برتر دانسته و فهم آن معارف را براي دیگـران نـاروا و    داراي آموزه

کـار حـل ایـن     داننـد. راه  ساز رویگردانی از آن، به سبب برداشـت نادرسـت مـی    اه زمینهگ
هـایی را فـراهم آورده اسـت، اثبـات حقانیـت یـک        مسئله که زمینه گمراهی پیروان آیین
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مذهب تشیع، اسالم را آخرین دین الهی و ناسخ تمامی ادیـان معرفـی    1آیین از ابتدا است.
دانسـته اسـت.    �ساس کتاب وحـی را بـر عهـده ائمـه اطهـار     کرده و استمرار هدایت بر ا

مندي پیشوایان شیعه از دانشی الهی و انحصار مرجعیت علمی، دینی و اخالقـی   اثبات بهره
هـاي تـاریخی محکـم و     داراي شواهد نقلـی و گـزارش   �بیت پس از پیامبر خاتم در اهل

راحل و مراتبی از معرفت فراوانی است. برخورداري دین اسالم و کتاب آسمانی آن، از م
قابـل   �بیـت  نیز با توجه به متن آیات قرآن و سخنان پیامبر اسالم و بررسی روایـات اهـل  

از ایـن معـارف نیـز مـورد تأکیـد متـون        �بیت اثبات و احتجاج است. آگاهی داشتن اهل
البته هر یـک از ایـن مسـائل بـه عنـوان مبـادي و مقـدمات بررسـی اسـرار           2اسالمی است.

  طلبد. را می اي جداگانههاي  پژوهش �تبی اهل
رو خواهیم بود. نخست به مباحث کلی، هماننـد تبیـین    در ادامه با سه بخش اصلی روبه

مفهومی سرّ و تمایز آن با واژگان جانشین و همنشین و جایگـاه سـرّ در اندیشـه ادیـان، بـه      
سـرّ سـامان    ویژه قرآن کریم پرداخته شده است. بخش دوم با محوریت چرایـی پوشـاندن  

هـایی   اختصاص یافته است و در آن نمونه �بیت یافته و بخش پایانی به چیستی اسرار اهل
  هایی که در شمار اسرار دانسته شده، طرح گردیده است. از آموزه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه     «  کند: در این زمینه نقل می �مفضل بن عمر از امام صادق .1 زَمـ لْ قٍ أَ اد نْ صـ اعٍ عـم رِ سـ بِغَی انَ اللَّهنْ د م

نْاللَّه الْ م و نَاءتَّۀَ إِلَى الْعب نْا اعاً مم ى سعونُ      دأْم مـ اب الْ الْبـ ک لـ ي فَتَحه اللَّه فَهو مشْـرِك و ذَ ابِ الَّذرِ الْب غَی
کْنُونِ م رِّ اللَّه الْ لَى س358، ص1 ، ج1407(کلینی، » ع.(  

ی أَبوعبداللَّه«. براي نمونه: 2 قَالَ ل�  تیب ه ِ و وه ُ النُّب رَ نُ شَج ه ُ نَحم نُ  یا خَیثَ د عـم ه ِ وم کْ الْح یحفَات م ه ِ وم ح الرَّ
ف ه ُ اللَّهیع دنُ و نَح و رِّ اللَّه س ع ضوم کَه ِ و لَائم ف الْ سالَه ِ و مخْتَلَ ع الرِّ ضوم لْمِ والْعه ادبدر روایتی دیگـر  ». ی ع

نْ «در توصیف امام آمده است:  ی م تفْو ص يأَنْت رِّ س ع ضوم ی و ق حیِـی و    خَلْ لَى وی ع ینأَم ی و م و عیبه ُ علْ
ی ضر ی أَ ی ف یفَتخَل .«  
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  مباحث کلي .۱

هـاي   شناسی سرّ و رابطه آن بـا دیگـر عنـوان    نخست به مباحث کلی، همانند واژه بخشدر 
  شود، تا تمایزها و ویژگی هر یک روشن شود. اخته میجانشین یا همنشین پرد

  سر در لغت  .۱.۱
سرّ در لغت به معنـاي اصـل، خـالص و راز پوشـیده، نهـان و آنچـه انسـان آن را در نفـس         

هـاي گونـاگون، بـه ویـژه      ایـن واژه در فرهنـگ   1کند، بیان شده اسـت.  خویش مخفی می
هـاي   سـترده آن را در نگاشـته  فرهنگ واژگان اهل بطون به کار گرفتـه شـده و کـاربرد گ   

بر اساس معناي مطرح شده براي سـرّ بایـد    2توان دید. عارفان، از جمله اشعار ایشان نیز می
آن را امري نسبی بـه شـمار آورد کـه محـدوده صـدق آن نسـبت بـه افـرادي کـه آن امـر           

  مکتوم بر آنها پوشیده باشد، در حال تغییر است.
ابق معنـاي لغـوي آن اسـت؛ هـر چنـد بـا مقایسـه هـر         پژوهـان نیـز مطـ    سرّ در اصطالح دیـن 

کند. سرّ را در اصـطالح عقایـد حـق و احکـامی      اي خاص جلوه می اي به گونه فرهنگ و عقیده
انـد کـه مـتکلم آگـاه از آن، گـاه نـاگزیر اسـت بـه سـبب           االمـر دانسـته   الهی و واقعـی در نفـس  

). از 438، ص11، ج1382 مصــالحی آن را کتمــان یــا بــرخالف آن ســخن بگویــد (مازنــدرانی،
توان بـه تقیـه و علـم غیـب اشـاره کـرد. در ادامـه         دو واژه جانشین و همنشین سرّ در روایات می

  .شدی آن اشاره خواهد یبه مرزها و پیوندهاي این واژگان بر اساس اصطالح روا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 4، ج1412قرشـی بنـایی،    ؛186ص ،7، ج1409فراهیـدي،   ؛356ص ،4، ج1414منظور،  ك: ابن.. ر1

  .252ص
 سـرّالحال؛ : برشـمرد  گونـه  ایـن  وانتـ  می را آنها که است تقسیماتی و مراتب شامل عارفان نگاه از . سر2ّ

 ماده ذیل ،1378سجادي،  ك:.سرّ سرّالربوبیت (ر تجلیات؛ سرّ سرّالقدر؛ سرّالعلم؛ سرّالسر؛ ؛ه سرّالحقیق
  ، ذیل ماده سرّ).1389سر؛ دهخدا، 
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  اسرار و تقيه .۱.۲
ن شـد آشـکار ن  ،اي پیش از تقیـه دانسـت؛ زیـرا در سـرّ     توان مرحله مسئله کتمان سرّ را می

اموري معین مورد تأکید است و در تقیه گفتار یا رفتاري متفـاوت از اعتقـادات و باورهـا    
وه     «کنـد:   نقـل مـی   �یعفور از امام صـادق  مطرح است. ابن ابی بجفَـاح کُم یـنلَـى د قُـوا ع اتَّ

قیه ِ ن دو مسـئله  پوشـانی و ارتبـاط ایـ    ). در هـر حـال هـم   218، ص2، ج1407(کلینی، » بِالتَّ
کـم در   توان یکی از عوامل نیـاز بـه تقیـه را ـ دسـت      اي که می امري روشن است؛ به گونه

نسـبت بـه مسـئله اسـرار دانسـت؛ چـرا کـه تقیـه داراي          نکردن اي از موارد ـ مواظبت  پاره
سـاز ضـرر و صـدمه بـه      اما اعالن اسرار از عوامـل زمینـه   1تأثیري مستقیم و زودبازده است

ق سـرّ مـی     2.رود شمار می توانـد شـامل عبـادات هـم باشـد. عمـار        بر اساس روایـات، متعلـَّ
در دولـت   3کند انجام تکالیف عبادي به گونـه پنهـانی   روایت می �ساباطی از امام صادق

باطل، برتر از انجام آن در هنگامه ظهور و همراه امام آشکار است. حضرت این مسـئله را  
، 1، ج1407کنـد (کلینـی،    بر صـدقه آشـکار بیـان مـی     با تشبیه انفاق پنهانی و افضلیت آن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . التقیه  کتمان الحق و ستر االعتقاد فیه و مکاتمه  المخـالفین و تـرك مظـاهرتهم بمـا یعقـب ضـررا فـی       1

)؛ إن التقیه  جائزه  فی الدین عند الخـوف علـى الـنفس (شـیخ     137، ص1414 د،یمف خیشالدین أو الدنیا (
ه است، در این موارد در واقع شخص اشاره شدتقیه در گفتار  به). در روایات گاه 118، ص1413مفید، 

ه اکنـون جـزء اسـرار    با کتمان و برمال نساختن آنچه بـه آن آگـاهی دارد، یعنـی آنچـ     نخستتقیه کننده 
کنـد؛ چـرا کـه     اي است عمل می است، به گفتاري مخالف آگاهی و باور خود که رفتار یا گفتاري تقیه

 شود. گونه که اسرار هستی در قیامت آشکار می سرّ امري نسبی و وابسته به زمان و مکان است. همان
ی و الصـوارف، و المـراد بـالجهر    المراد بالسر صـفات القلـوب و هـی الـدواع    « نویسد: . فخر رازي می 2

أعمال الجوارح، أن المؤثر فی الفعل هو مجموع القدره  مع الداعی، فالداعیه  التی هی من باب السـر هـی   
  ).483، ص12 ، ج1420(فخرالدین رازي، » المؤثره  فی أعمال الجوارح المسماه  بالجهر

، 1، ج1407(کلینی، » ر مع امامکم المستتر... افضلواهللا عبادتکم فی الس«گونه است:  . تعبیر روایت این3
  ).2، ح333ص
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). بنابراین نسبت میان سرّ و تقیه عموم و خصوص مطلق است؛ یعنـی هـر جـا سـرّ     333ص
  باشد کتمان و تقیه الزم است ولی همه مصادیق تقیه جزء اسرار نیست.

۱.۳. علم غيب و سر   
کـه از راه قـواي   هـایی   علم غیر عادي و خدادادي اسـت، نـه دانـش    ،مقصود از علم غیب

آیند. آیاتی از قرآن کـریم بـر اختصـاص     معرفتی انسان همچون عقل و حس به دست می
دسته دیگـري از آیـات، از افاضـه علـم غیـب بـه       . علم غیب به خداوند متعال داللت دارد

آگاهی پیامبران و دیگـران از غیـب منافـاتی بـا      دهند. پیامبران و حتی غیر پیامبران خبر می
نیسـت بلکـه   متکـی بـه غیـر    لم غیب به خداوند سبحان ندارد؛ زیرا علم الهـی  اختصاصِ ع

استقاللی است ولی این آگاهی براي دیگران، فعل تبعیِ قائم بـاهللا و بـا تعلـم و     و باالصاله
کنـد،   که تعریف لغوي سرّ داللت می انچنب). 1391پیروي از اوست (شاکر و برنجکار، 

گویـد فـردي از اهـالی ایـران، از      ب است. معمر بن خالد میمسئله سرّ پیوندیافته با علم غی
در مورد آگاهی ایشان از دانش غیب پرسید. حضرت نخست در پاسـخ،   �امام ابوالحسن

می     علم خویش را داراي انبساط و انقباض بیان می کند. این بیـان در حقیقـت زدودن تـوه
گـردد و دانـش امامـان    گرفتار آن  "آري"است که ممکن است مخاطب با پاسخ اجمالی 

رو حضرت به مراتب ایـن آگـاهی اشـاره کـرده و بـا       را بالذات و استقاللی بپندارد. از این
 کنـد  ي مـی تعبیر سرّ الهی بودن غیب، آگاهی یافتن جبرئیل، پیامبر و سپس ائمه را یادآور

    1نماید. و آبشخور این دانش را علم الهی معرفی می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1بونَ الْغَیم رٍ -. أَتَعلَ فَ عو جقَالَ قَالَ أَب زَّ و      `فَ عـ ه رُّ اللـَّ قَـالَ سـ و لَمنَّا فَلَانَعع ضقْب ی و لَمفَنَع لْمطُ لَنَا الْعسبی

ئیلَ  رَ بإِلَى ج ه رَّ س مد  و `جلَّ أَ حیلُ إِلَى مئ رَ بج ه رَّ س مدb  أَ حم ه رَّ س . bو أَ اللَّهنْ شَاء إِلَى م  
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  مسئله سر در ديگر اديان .۱.۴
بـه جـاي مانـده و     1هـاي  تـوان از میـراث و کتـاب    اسرار در ادیان گونـاگون را مـی   وجود

روایات اسالمی استفاده کرد. در این روایات، افشاي سرّ سبب آسیب رسیدن به جامعـه و  
هاي کم ظرفیت دانسته شده است و امر به کتمان سرّ در ادیان دیگر نیز مطـرح شـده    انسان

رِّي     «فرمایـد:   ه موسی مـی است. خداوند در بیانی خطاب ب سـ کْتُـوم م ى اکْـتُم وسـ ا م ی    یـ فـ
ی     لـ ب تَسـاتَس ی و لَ قـ لْ نْ خَ م ك ودع ي وودع ی ل اه َ عنِّ ار دم ک الْ تیان لَ ی ع ظْهِرْ ف ک و أَ رِیرَت س

رِّي ومِ س کْتُ ارِ م بِإِظْه مهنْدع  ودع و ك ودع ك رَ یفَتَشْ بی س حضرت عیسـی خطـاب    2».ي ف
اي بنی اسرائیل! حکمت را در اختیار جـاهالن قـرار ندهیـد کـه     «گوید:  اسرائیل می به بنی

این کار سبب ستم به حکمت است و آن را از اهلش دور نکنید که موجب جفـا بـه اهـل    
  ).356، ص1الف، ج1429(قزوینی، » اوست

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در انجیل متی پس از اشاره به اندرزهاي عیسی به گروهـی از مـردم آمـده اسـت: آنگـاه شـاگردانش       . 1

دانسـتن  “فـت:  در جـواب ایشـان گ  ” رانـی؟  ها سخن مـی  از چه جهت با اینها به مثَل“آمده به وي گفتند: 
سرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است لیکن بدیشان عطا نشده؛ زیرا هرکـه دارد بـدو داده شـود و     ا َ

هـا   افزونی یابد. اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. از این جهـت بـا اینهـا بـه مثَـل     
، 13(انجیـل متـی، فصـل    فهمند شنوند و نمی بینند و شنوا هستند و نمی و نمی اند بینندهگویم که  سخن می

پـس شـاگردانش از او   ). همچنین در انجیل لوقا پس از اشاره به موعظه عیسی آمده است: 14-11آیات
شما را دانستن اسـرار ملکـوت خـدا عطـا شـده      “گفت: ” معنی این مثَل چیست؟“سؤال نموده گفتند که 

،  8ته نبینند و شنیده درك نکننـد (انجیـل لوقـا، فصـل    ها تا نگریس است و لیکن دیگران را به واسطه مثل
 ).11-9آیات

 �عمـران  بـن  موسـى  با جل و عزّ خداى مناجات جمله از است، نوشته تورات در«: فرمود �باقر امام .2
 دشـمن  بـا  سازگارى آشکارت در و دار، پوشیده خویش باطن در مرا پنهان موسی! راز اى: که بود این
 در تا مشو به من آنها دادن دشنام سبب پنهانم راز اظهار با و کن اظهار من جانب از را خود دشمن و من

  ).117، ص2(کلینی، ج» گردى من دشمن و خود دشمن شریک من دادن دشنام
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۱.۵. قرآن و مسئله سر  
بـه دو نـوعِ پنهـان و آشـکار (سـرّ و      را  )77انسـانی (یوسـف:   هـاي  نش و واکـنش قرآن کـ 
را مـورد تشـویق    1هایی از رفتار مخفی همانند انفـاق نهـانی،   و گونهکند  میتقسیم عالنیه) 
و تمـامی آنچـه را    2کنـد  مـی  نفیبه شدت وجود امري مستور براي خدا را دهد و  قرار می

لَـم    «داند:  روشن مینسبت به دیگران نهان است براي خداوند آشکار و  ع ذي ی زَلَـه الـَّ لْ أَنْ قُ
حیماً وراً ر فُ رضِ إِنَّه کانَ غَ ماوات و الْأَ ی الس رَّ ف 6(فرقان:» الس ،(»    و ماوات ی السـ مـا فـ لَم ع ی

لیم بِذات الصدورِ ع اللَّه ونَ و لنُ ع رُّونَ و ما تُ ما تُس لَم ع ی ضِ ور ) و ایـن آگـاهی   4:(تغـابن » الْأَ
رَّهم و     «دهد.  را گاه به رسوالن الهی (فرشتگان) نیز سرایت می سـ ع م ا النَسـ ونَ أَنـَّ ب سـحی أَم

لى ب مواه ونَ  نَج کْتُب ی هِمیلُنا لَد سر قرآن، قیامت را هنگامـه آشـکار شـدن    80(زخرف:» و .(
رائ«داند:  تمامی اسرار می لَى الس تُب مو 9(طارق:» رُی.(  

۱.۶. مباني قرآني کتمان سر  
گـاه در برابـر    �دهـد، ائمـه اطهـار    جستاري در روایات مطرح کننده مسئله سرّ نشـان مـی  

ها و یا تبیین مستندات جواز کتمان حقایق، به آیات قرآن نیز استشهاد کرده و مبـانی   شبهه
  اند. قرآنی آن را آشکار نموده

ي کـه کتمـان کننـدگان دانـش را بـدترین افـراد       در برابر سخن حسن بصر �امام باقر
دوزخ دانسته بود، به یکی از اهالی بصـره کـه نقـل کننـده سـخن وي اسـت، بـا اشـاره بـه          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ در روایات نیز بر افضلیت اعمالی به صورت پنهـان تأکیـد شـده اسـت،     274. براي نمونه ر.ك: بقره:1

رِّ«بابی با عنوان  براي مثال، مرحوم کلینی با طرح ی الس لَّ فج زَّ و ع رِ اللَّه جایگاه یادکرد از خدا » باب ذکْ
  .)502-501، ص2 ر.ك کلینی، ج(کند  در خلوت را گوشزد می

؛ 7؛ طـه: 23؛ نحـل: 19؛ نحـل: 5؛ هود:3؛ أنعام:78؛ توبه:77بقره: . براي دیدن آیات در این زمینه ر.ك:2
  .26حمد:؛ م80؛ زخرف:76؛ یس:13ملک:
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الهی داشتن کتمان دانش، مبناي قرآنـی ایـن مسـئله را رفتـار مـؤمن آل فرعـون        سرچشمه
دانـد   زد خـود مـی  دانش حقیقـی را تنهـا نـ    ،دانسته و با بیان اشتباه حسن بصري در این باره

ــی،  ــان  10-9، ص1404؛ صــفار، 51، ص1، ج1407(کلین ــون از نزدیک ــؤمن آل فرع ). م
دانسـت. وي بـا آگـاهی از تصـمیم      فرعون بود و خود را موظف به حمایت از موسـی مـی  

قتل موسی، زمینه جلوگیري از آن را به وجود آورد. نکته روایت از سویی، استناد کتمـان  
فتاري توسط امام، بـه کتمـان ایمـان مـؤمن آل فرعـون اسـت کـه        علم و دستور به چنین ر

خود گویاي ارتباط میان مسئله سرّ و تقیه است؛ زیرا روشـن اسـت کتمـان ایمـان، تقیـه و      
کتمان علم همان نگهداري سرّ است؛ به ویژه که سرّ ـ هم نسبت به افـراد و هـم نسـبت بـه      

 مانند ایـن، هایی  ین گزارش و گزارشاست. از نگاه تاریخی بر اساس اامري نسبی زمان ـ  
توان ادعا کرد، مسـئله وجـود اسـرار و لـزوم کتمـان آن در باورهـاي شـیعه نـزد سـایر           می

امري روشن بوده است و آنها با این توصـیه   �هاي اسالمی، حتی در دوره امام باقر جریان
مطلـب داللـت    اند. ادامه بیان حضـرت بـر ایـن    و رفتار پیشوایان شیعه برخورد سلبی داشته

کند. ایشان وجود علـم مکتـوم را در بسـتر و جریـان تـاریخ پیـامبران دانسـته و انگـاره          می
فلیذهب الحسن یمینـا و شـماال فـواهللا    «داند و با عبارت  نوپدید بودن این مسئله را باطل می

یـژه  ، انگیزه مقابله با این رویکرد را که نفی اصل و اساس علمی و»هاهنا ما یوجد العلم اال
وجـوي مصـداق    سازد. جست بیت و ایجاد اضطراب در بدنه شیعه است نمایان می نزد اهل

و پرسـش از چرایـی عـدم دریافـت پاسـخ بـا       » فاسألوا اهل الذکر ان کنتم التعلمـون «آیه 
دهـد کـه جامعـه شـیعه      ، نشـان مـی  �تا روزگار امـام رضـا   �وجود اهل الذکر بودن ائمه

نرسـیده و در   یبا کتمان و نگفـتن، بـه دریافـت درسـت     نسبت به درك میان آگاهی داشتن
بـراي احمـد بـن محمـد بـن       �فهم آن موفق نبوده است. تبیین این مسئله توسط امام رضا
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هایی از ایـن   اند، نمونه ن شیعهکه از بزرگان محدثا 1نصر بزنطی و حسن بن علی الوشاء ابی
  گفتار است.

کنـد: خـدا در    نقـل مـی   �ز امـام بـاقر  همچنین محمد بن نعمان معروف به مؤمن طاق ا
و «نسـاء   83قرآن گروهی را به دلیل اذاعه و نشر سرزنش کرده است؛ آنگاه حضرت آیـه  

    وا بِـه أَذاعـ فنِ أَوِ الْخَـو نَ الْـأَم رٌ م أَم مهرا قرائـت فرمـود و انتشـار دهنـده اسـرار      »  إِذا جاء
، 1404شـعبه حرانـی،    ان دانسـت (ابـن  را همانند بردارنـده سـالح بـر علیـه ایشـ      �بیت اهل
) در روایات متعددي مستندات قرآنی مسئله کتمان سرّ تبیین گردیده اسـت. امـام   308ص

داند که خـدا در قـرآن بـه آن     خطاب به مؤمن طاق کتمان سرّ را صفتی الهی می �صادق
لى«اشاره دارد:  ظْهِرُ ع بِ فَالی الْغَی معال  بِهداً  غَیح   ».أَ

  ي کتمان سرچراي .۲

ن در مبـارزه  بودبر نفس و جدي ن نداشتن ها را به دلیل تسلط خداوند در قرآن بیشتر انسان
د و آنهـا را بـه دلیـل    کنـ  هـاي شـیطانی نکـوهش مـی     هـا و وسوسـه   ها و گرایش با خواهش

دانـد. از   شـان دچـار خسـارت مـی     هاي قلب و روح عقل و بسته شدن دریچه نگرفتنکار به
م رازداري، چگـونگی واکنشـی اسـت کـه در برابـر افشـاي ایـن حقـایق         دالیل اصلی لزو

، نفرت و انزجار، طرد و رد و سـرانجام باطـل و دروغ دانسـتن و    فتنپذیرنیابد.  صورت می
هاي واکنش مطرح شده در روایات در برابر آگـاهی یـافتن از اسـرار     سحر خواندن، گونه

ک و«دانسته شده است؛  نْ ذَل وا مز مأَ وا    اشْ کَـذَّب و لُـوه م ا و لَم یحتَ لَینَ ع وهدر و مهوب لُ ت قُ رَ فَ نَ
اب رٌ کَذَّ وا ساح اي از روایات دلیل نهی از  ). در پاره402، ص1، ج1407(کلینی، » بِه و قَالُ

باري دانسـته شـده اسـت کـه بـر ایـن امـر مترتـب          هاي خشونت علنی شدن اسرار، واکنش
ک«با تالوت آیه  �است. امام صادق ذل   ه رُونَ بِآیات اللـَّ فُ کْ وا ی أَنَّهم کانُ ینَ    بِ لُـونَ النَّبِیـ قْتُ ی و  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .63، ص1، ج1410؛ خویی، 39، ص1407. براي دیدن جایگاه وي ر.ك: نجاشی، 1
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عتَـدونَ     وا ی ا و کـانُ و صـبِمـا ع ک قِّ ذلرِ الْح غَی ) در تبیـین آن، بـرمال   371، ص2، جهمـان » ( بِ
ــل ای     ــل قت ــن گــروه را عام ــط ای ــامبران توس ــار و احادیــث پی شــان دانســته و نمــودن گفت

یکی از نتایج افشاي  1داند. ساز کشتار پیامبران می افشاکنندگان را به دلیل این رفتار، زمینه
رُ«اسرار، تأخیر انداخته شدن آن توسط خدا است:  ا الْأَم رُب هذَ قَد قَ و اللَّه لَ ات    2فَ رَّ لَـاثَ مـ ثَ

اللَّه رَه خَّ وه فَأَ م   3».فَأَذَعتُ
اي  رازداري و علنی نکردن پـاره  ،شود ات مطرح در روایات دانسته میاز مجموع کلم

از معارف به دلیل ضعف بینش و عقیده نیست؛ زیرا این مسئله امري اسـت کـه رفتـه رفتـه     
است، بلکه دلیل اصلی آن رفتار غیرمنطقی و غیرعقالنی صـاحبان قـدرت و    شدنی اصالح

ن شـده در ذیـل ایـن عنـوان، حفاظـت و      رو در الفاظ و کلمات بیا از این 4حکومت است.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1َفأَذَاع میثَه ادح معوا أَ س منَّهک سیافهِم و لَ أَ رَبوهم بِ یهِم و لَاضَ دی أَ قُتلُوا . و اللَّه ما قَتَلُوهم بِ خذُوا علَیها فَ وها فَأُ
قَتْلًا و اره ً (کلینی،  فَصیصعم و اءدت113، ص4، ج1407اع.( 

بصیر قال، قلت له: أ لهذا االمر أمد نریح إلیه أبداننا و ننتهى إلیه؟ قال: بلى و لکنکم أذعتم فزاد اللّه  . ابى2
إلـى السـبعین   « کان یقـول:  `: إن علیا`حمزه  الثمالى قال: قلت البى جعفر فیه. و أیضا بإسناده إلى أبى

: یا ثابت إن اللّه `و قد مضت السبعون و لم تر رخاء فقال أبوجعفر» بعد البالء رخاء« و کان یقول:» بالء
اشتد غضب اللّه على أهل األرض فأخّره إلـى   `تعالى کان وقّت هذا االمر فی السبعین فلما قتل الحسین
م قناع الستر فأخّر اللّه و لم یجعـل بعـد ذلـک وقتـا     أربعین و مائه  سنه  فحدثناکم فأذعتم الحدیث و کشفت

: و قلـت ذلـک البـى عبداللّـه             `عندنا و یمحو اللّه مـا یشـاء و یثبـت و عنـده أم الکتـاب. قـال أبـوحمزه 
  : کان ذاك.`فقال

به محمد بن نعمان احول (مؤمن  �هاي امام باقر . این سخن در ضمن روایتی طوالنی که در آن توصیه3
)؛ هذا االمر، چه اشاره به مسئله قیام قائم باشـد یـا   307است (ر.ك: تحف العقول، ص شدهح طاق) مطر

دهد اذاعه سرّ زمینه ناکـام مانـدن نتـایج     به هر حال نشان می �بیت اي مانند حکومت اهل اشاره به مسئله
  شود. آن می

نُ .4 ؤْمانَ مؤمن [ی نْ کَ رِ فَلَا م مِ الْآخوالْی و ه ِ] بِاللَّهیق لَه ِ الْباطلِ إِلَّا بِالتَّ وی د ف کَلَّم ، 1382(بحرانی اصفهانی،  یتَ
  ).42، ص1385؛ طبرسی، 842، ص20ج
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در بیان فلسفه تقیـه، آن را موجـب صـیانت     �نجات از مسائل پر تکرار است. امام صادق
 ی). گـاه 95تـا، ص  ؛ شعیري، بی223، ص16، ج1409دانند (شیخ حر عاملی،  دیگران می

و هـا   فراگیري نتایج مثبت و منفی نوع عملکرد برخی از خواص در این حوزه شامل گروه
ه َ  «فرمایـد:   مـی  �افراد زیادي از جامعه شیعه دانسته شده است. امام حسن مجتبـی  یـق إِنَّ التَّ

ا        ه ً تَ أُمـ لَـک ا] أَه مـ با کمـا [ر کُهـ رْ الهِم و تَ مـ ابِ أَع لُ ثَـو ا مثْ بِهاح صه ً لا أُم بِه اللَّه ح ل صا  ی رِکُهـ
ــاکهِم (شــیخ حــ لَ ــی ه ف ــرِیک ، 1409؛ امــام عســکري، 222، ص16، ج1409ر عــاملی، شَ

سـازان   ) زمینـه 9و5و4، ح372-370، ص2، ج1407). در چندین روایت (کلینـی،  321ص
ایـن   1انـد.  ، قاتالن عمدي، نه سهوي ایشان معرفی شـده �بیت چنین رفتاري نسبت به اهل

ره دارد و اشـا  �بیـت  روایات از سویی، به فضاي بسته و پر اضطراب دوران زندگی اهـل 
ایـن مسـئله    همچنـین کنـد.   از سوي دیگر، به اهمیت رفتار خردورزانه شیعیان داللـت مـی  

گزینی نخبگان و اسـتعدادهاي جامعـه از دریافـت معـارف و      سازي دوري عاملی در خنثی
زیرا پیشوایان مکتب، ابزاري براي ایشان در برابـر تهدیـدها    2؛است �بیت حقایق نزد اهل

در بیان اهمیـت دادن مکتـب تشـیع بـه جـان معـارف آمـوزان آن         �مام باقراند. ا قرار داده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُ. 1 ادقْتُلْنَـا خَطَـأً (برقـی،      :�قَالَ الص ی لَم داً وم نْ قَتَلَنَا ع م رِنَا فَهو کَ نْ أَم ئاً منَا شَیلَیع نْ أَذَاع 1ج، 1371م ،
 ).256ص

به طبیب یونـانی کـه کرامـاتی از حضـرت      �. مطابق نقل طبرسی در االحتجاج، حضرت امیرالمومنین2
ي أَودعنَـاك و     و آمـرك ان تصـون دینـک   «فرمایـد:   دید و سپس ایمان آورد، توصیه مـی  ذ منَـا الـَّ و علْ
م نَا للُومع دلَاتُب و لْنَاكم ی ح نَا الَّترَار س نَ    أَ لِ مـالتَّنَـاو نِ و اللَّعـ ا بِالشَّتْمِ وهلنْ أَه م ک قَابِلُ ی و نَادا بِالْعقَابِلُه نْ ی

ض رِ لَاتَع نَا والوح أَ ع علَینَا عنْد الْجاهلینَ بِ نْ یشَنِّ رَّنَا إِلَى م شِ س فْ نِ و لَاتُ دالْب رْضِ و الْعادوبنَا لاءیل الِ أَوهرِ الْج «
نمایـد. و   عمـران مـی   سـوره آل  28). حضرت کالم خود را مستند به آیـه  238، ص1، ج1403(طبرسی، 

نْ      علت امر به تقیه و نهی از ترك آن را، گونه رفتاري مخالفان بیان و مـی  اك أَ إِیـ ثُـم اك إِیـ فرمایـد: و
ک بِها فَ رْتُ ی أَم ه َ الَّتیق ك التَّ رُ مهِـم علَـى الـزَّوالِ     تَتْ عن و ک تـم عنل رِّض عم ک انمِ إِخْود و ک مطٌ بِدشَائ ک إِنَّ

مزَازِه بِِإع اللَّه ك رَ أَم قَد و ینِ اللَّه د اءدي أَع دی ی أَ ف ملَه و ک  ).239، ص1، ج1403(طبرسی، » مذلٌّ لَ
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ه َ         «فرماید:  می یـق اتَ لَ لَـغَ الـدم فَ ا ب نَ بهـا الـدم فَـإِذَ قُ تَح ه ُ لـ یـق ، 2، ج1407(کلینـی،  » جعلـت التَّ
خطاب به داود رقی، مفضل و فضیل بـن یسـار، افشـاکننده     �). امام صادق16، ح220ص

ســاز گرفتـاري و هزینــه بیشـتر، حتــی بـیش از دشمنانشــان     ئل ایشــان را سـبب امـور و مسـا  
هـایی کـه ایـن افـراد در اختیـار       )؛ زیرا وجود بهانه256، ص1، ج1403دانند (مجلسی،  می

  1گردد. دهند عامل اصلی حساسیت و تحرکات آنها می دشمنان قرار می
در فهـم و قبـول    مسئله دیگري که در این میـان مطـرح اسـت ظرفیـت وجـودي افـراد      

گونه روایات در واقع به نیاز مخاطب و درك موقعیت او بـراي رهیافـت    این 2اسرار است.
بـاره و بـدون سـنجش از     دهد و با مراتبـی دانسـتن معـارف، بیـان یـک      به هدایت توجه می

بیت بـه   به ابان بن تغلب که از بیان معارف اهل �دانند. امام صادق مخاطب را نادرست می
ــه ــت،      مراجع ــام اس ــتورالعملی از ام ــتار دس ــراه دارد و خواس ــگران اک ــدگان و پرسش کنن

، 1348گفتار خـود ایشـان پاسـخ بـده (کشـی،       براساسفرماید: به آنها به همان شیوه و  می
دهد ابان خود به این مسئله رسـیده اسـت کـه مـردم تـوان       ). این گزارش نشان می330ص

رو بــه دنبــال راهکــاري بــراي  رنــد، از ایــنهــاي او از کــانون وحــی را ندا دریافـت شــنیده 
این گفتار گزارشی دیگر اسـت کـه ابـان در     گواهرفت از تزاحم در این میان است.  برون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با کنار «نویسد:  بندي می کرد روایات جواز و نهی از کتمان در جمعمرحوم عالمه مجلسی پس از یاد .1

شود که کتمان و مخفی نگه داشتن علم از سزاواران  هم قراردادن و تشکیل خانواده احادیث، روشن می
هراسـیم، صـحیح    دهند و یا از ضرر رسیدن به ایشان نمـی  به آن و کسانی که آن را مورد انکار قرار نمی

رام است. در جایگاه تقیه و ترس از ضرر یا انکار و قبول نکـردن بـه دلیـل کمـی بیـنش،      نیست، بلکه ح
 �). امـام بـاقر  73، ص2، ج1403دریافت نادرست و یا ایجاد حیرت بیان آن صـحیح نیسـت (مجلسـی،    

فمن اقـر بـه فزیـدوه و مـن انکـره      «فرماید:  گفتار شیعه را موجب دلهره براي گروهی دانسته و آنگاه می
 ).3709، ص1، ج1407(کلینی، » وهفذر

هـا و عقـول    به رفتار برخی از اصحاب، به تفاوت اندیشـه  ،در پاسخ یونس بن عبدالرحمن �. امام رضا2
  .)488ص، 1348 ،فرماید.(کشی اشاره می
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گـویی اسـت. وي بـه حضـرت عـرض       آن، به دنبال تأییـد نـوآوري خـود در شـیوه پاسـخ     
هـا،   ههـا و فرقـ   هاي مختلف از کـیش  کند به کسانی که از احوال آنها ناآگاهم، دیدگاه می

 ،). در روایـات متعــددي 253، ص1348کـنم (کشـی،    از جملـه دیـدگاه شـما را بیـان مـی     
توانایی تحمل و فهم مردم، موجب سب و لعن خدا و رسـولش دانسـته شـده اسـت؛ زیـرا      
مردم بـا شـنیدن آن حقـایق، بـه انکـار آن برخاسـته و گوینـده آن را کـه در واقـع خـدا و           

؛ 35-34، ص1397زینـب،   دهنـد (ابـن ابـی    قرار میرسولش هستند مورد هجو و بدگویی 
بـا   �بـاقر  ). امـام 60، ص1، ج1385؛ ابـن حیـون،   379و331، ص1423گروهی از علمـا،  

بیت در هر مکانی، خطاب بـه ابوبصـیر ایـن     ناراحتی نسبت به سخن گفتن از احادیث اهل
سـیده اسـت   ر �بیـت  یک اهـل  ها را سرّ الهی که به پیامبر و سپس به یک معارف و آموزه

) که الزم اسـت بـا نقـل نکـردن آن در هـر      37، ص1397زینب،  نماید (ابن ابی معرفی می
باعـث   ،گرایی و سنجش مادي تمامی امـور  جا، از آن پاسداري شود؛ زیرا گاه تفکر حس

گردد. نمونه مشخص این مسـئله در اقـوام پیشـین     رویگردانی حقایقی پوشیده از انسان می
  اسرائیل دید. هاي قوم بنی ها و واکنش کنشتوان در گونه  را می

   هاي اسرار گونه .۲.۱
هاي یکسانی نیست. بـه سـخن    کند که اسرار الهی داراي گونه دقت در روایات روشن می

روایـات، حتـی مالئکـه و     براسـاس دیگر، تحمل اسرار الهی گاه آنقدر سنگین است کـه  
، �ایـت ابوبصـیر از امـام صـادق    برخی از پیامبران نیز قادر بـر دریافـت آن نیسـتند. در رو   

و اسـراري کـه    1ایشان اسرار در اختیار ائمه را به اسرار ویژه که بازگویی آن ممکن نیست
منـدي   کند و با اشاره بـه بهـره   نی شایسته امکان بازگویی دارند، تقسیم میابا وجود مخاطب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا   1 مـ ه ه و اللـَّ نْ علْمِ اللـَّ ماً م رِّ اللَّه و علْ نْ س رّاً م س اللَّه نَا ونْدإِنَّ ع .       لٌ و سـ رْ م لَـانَبِی و قَـرَّب م لَـکم لُـهم یحتَ

 . انِ لِْإیمل هقَلْب نَ اللَّه تَحنٌ ام ؤْم402، ص1، ج1407(کلینی، لَام( 
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برخـوردار از   بیـت را  از سرّ و علـم الهـی و نیازمنـدي قابلیـت فـراوان در تحمـل آن، اهـل       
د که دیگران توانایی دریافت آن را ندارنـد. حضـرت در مـورد دسـته     دان اسراري ویژه می
فرماید: آنگاه که خدا این سرّ و علم را در وجود ما نهاد، بـه تبلیـغ و نشـر     دوم از اسرار می

فرماید: مـا بـراي آنچـه کـه مـأمور بـه رسـاندن آن بـودیم          آن امر کرد؛ سپس حضرت می
بیـت   هـایی کـه از طینـت اهـل     ایسته و سزاواري نیافتیم، تا آنکـه خداونـد گـروه   جایگاه ش

بودند آفرید و ما آنچه را مأمور به ابالغ آن بودیم به ایشان سـپردیم و ایشـان نیـز پـذیراي     
هاي ایشان به معرفت و حدیث ما توجـه یافـت. اگـر     گونه قلب آن معارف گردیدند و این

  یافت. آفرید این علوم انتقال نمی یگونه نم خداوند اینها را این

  شدگان وظيفه آگاه .۲.۲
اي بـا پیامـدهاي خـاص خـود      هزمینـ آشکار کردن و به تعبیر دیگر، افشـاي اسـرار در هـر    

ترین ایـن امـور، افشـاي اسـرار نظـامی و جنگـی اسـت. آشـکار          رو است. از ملموس روبه
دشـمن نهـادن آن،    کردن این امور به صورت عمومی و یـا خیانـت ورزیـدن و در اختیـار    

پیامدهاي جانی و مالی بسیاري را به دنبـال خواهـد داشـت. چیـنش کلمـات روایـات نیـز        
بیت دارد. گاه این موضوع در قالب امـر   نشان از اهمیت مواظبت و پاسداري از اسرار اهل

رُ«گونه بیان شده است:  این کَف عنْه و استُ رَ اللَّه بِالْ نْ أَم م وا ع م اکْتُ رِ    فَ تْ بِالسـ ه رَ اللـَّ نْ أَمـ م وا ع
نْهانِ ع م کتْ ). حضرت با این استدالل که آشکار ساختن 402، ص1، ج1407(کلینی، » و الْ

اي از  آنچه از دیگران پوشیده است براي خداوند سبحان ممکن اسـت، پنهـان بـودن پـاره    
  داند. امور را خواست الهی می

با عنوان اذاعه مطـرح شـده اسـت کـه در مقابـل مسـئله        اي اي از روایات مسئله در پاره
کتمان طرح گردیده است. مرحوم کلینی در کافی دوازده حدیث ذیل باب االذاعه جـاي  

بـر اهمیـت ایـن مسـئله      �). در روایتـی امـام صـادق   372-369، ص2، جهمانداده است (
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منکـر آن  کننـده احادیـث را هماننـد     و خطاب به معلـی بـن خنـیس، فـاش    کرده پافشاري 
 و کننـده، خـارج از دیـن    ) عنـاوینی هماننـد شـک   372-370، صهمـان کنـد (  معرفی مـی 

). مرحـوم فـیض   همـان نتایج افشاي سـرّ دانسـته شـده اسـت (    از ایمان، اموري است که  بی
کننـده   ، دلیـل شـک  »مذیع السرّ شـاك و قائلـه عنـد غیـر أهلـه کـافر      «کاشانی ذیل روایت 

افشا نمـودن سـرّ در بیشـتر مواقـع بـراي      «کند:  گونه بیان می کننده اسرار را این نامیدن فاش
دانستن حقانیت آن است و اگر چنین شخصی صاحب یقین باشد دسـت بـه اذاعـه و افشـا     

  ).947، ص5، ج1406زند (فیض کاشانی،  نمی

  �بيت جامعه اسالمي و اسرار اهل .۲.۳
در میـان شـیعیان، بـه    آید که نقل برخی از اسرار ائمه  هاي رجالی و حدیثی برمی از کتاب

وگوي طوالنی مفضل بـا امـام    انجامیده است. در گفت طرد راویان آن از جامعه شیعی می
پرسـد و حضـرت در    هـا) مـی   هـا) یـا مرتفعـه (افراطـی     ، وي از مقصره (تفریطـی �صادق

اند که خدا ایشان را به دانش مـا هـدایت کـرد و     فرماید: مقصره کسانی توضیح مقصره می
ه ایشان رسـاند ولـی آنهـا در مـا شـک کردنـد و فضـائل مـا را انکـار نمودنـد و           سرّ ما را ب

رِفَتَـه    «گفتند:  ع م و انَه طَ لْ سـ مهی طـ ع یل ه نِ اللـَّ کُ ی 444-432و431، ص1419(خصـیبی،  » لَم .(
جریان اهل تقصیر و جریان غلو، دو جریـان خطرنـاك بـراي جامعـه اسـالمی و شـیعه بـه        

و تنـزل دادن جایگـاه ایشـان، یـا      �بیت اندیشی نسبت به درجات اهل دهرود. سا شمار می
هـاي دیـدگاه غلـو     ریشه در معرفت ناقص و یا ترس از مسئله غلو دارد. در هر حال آسیب

از سویی دیگـر در اهـل تقصـیر قابـل پیگیـري اسـت. در ادامـه ایـن نوشـتار بـا اسـتناد بـه             
تـر از   هـایی عمیـق   بـه دریافـت آمـوزه    نیرسا آسیبهایی، به نقش این دیدگاه در  گزارش

گـري وي اشـاره    منـدي کامـل از امـام در شـئون مختلـف هـدایت       سوي ائمه و عدم بهـره 
  .شدخواهد 
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اي از نـوع برخـورد جامعـه بـا      نمونـه  �گزارش دیدار جمعی از اهل بصره با امام رضا
ه سـبب شـنیدن   . در این دیدار اهالی بصره باستمعارف و حقایق تبیین شده از سوي امام 

دهد محور آن مسـئله امامـت و شـئون امـام      که گزارش کشی نشان میـ سخنانی از یونس  
دیدار طوالنی خود با امام را به بدگویی از یونس پرداختند. آنگاه کـه یـونس    ـ  بوده است

با دیدگانی گریان از پشت پرده بیرون آمد و از جایگاه خود نزد اصحاب شـکایت کـرد،   
ا  «فرمایـد:   و مـی کـرده  رضایت از وي، به خاستگاه چنین امـري اشـاره    حضرت با اعالم یـ

ی       فـ ه کَـذَّب اللـَّ نْ ی رِیـد أَ ک تُ ونَ کَأَنـَّ رِفُ ع ای ا لَ م م مکْه رُ ونَ و اتْ رِفُ ع ا ی بِم اس ونُس حدث النَّ ی
ــه رْش تقصــیر ). ایــن روایــات از ســویی، بــه غلبــه جریــان اهــل 487، ص1348(کشــی، » ع
کم در بصره) اشاره دارد و از سویی، به متهم شدن برخی از اصـحاب خـاص ائمـه     (دست

اي از آنها، مورد برائـت   کند. این بزرگان به جهت آگاهی از اسرار و ابراز پاره داللت می
  گرفتند. جامعه و برخی از شیعیان قرار می

هـاي   اوین و ویژگـی دهد حتی بیان برخی از عنـ  هاي تاریخی نشان می بررسی گزارش
کند با قتل ولیـد بـن    العالء نقل می امام به صورت کلی نیز موجب اتهام بوده است. ابن ابی

امیه و باز شدن فضـا بـراي ابـراز برخـی از باورهـا بـود،        عبدالملک که همراه با سستی بنی
د حدثنی وصی االوصـیاء و وارث علـم االنبیـاء محمـ    «جابر بن یزید جعفی با بیان عبارت: 

، 1، ج1348رو شــد (کشــی،  در مســجد کوفــه بــا واکــنش شــدید مــردم روبــه » بــن علــی
دهد ایـن واکـنش از سـوي جریـان      در گزارش نشان می "الناس"). هر چند تعبیر 192ص

کنـد کـه فضـاي     سنت، رخ داده اسـت امـا بـه خـوبی داللـت مـی       غالب جامعه، یعنی اهل
و گوینـده آن را خـارج    پرهیز کردهی، چنین اجتماع اسالمی، حتی از پذیرش عناوینی این

خوانند، تا چه رسد به اینکه حقایق و کرامـات یـا سـخنانی از اسـرار و      از حالت عادي می
اي بـه بلنـداي    گونه رفتار پیشینه علوم غیب در سطح جامعه با استناد به ائمه منتشر شود. این

تـرین   تـرین و اولـی   ادهدهـد کـه از سـ    دوران نبوت پیامبران دارد. بیانـات قـرآن نشـان مـی    
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ها به پیامبران، مسئله سحر و جنون بوده است. ایـن گـزارش و هماننـد آن از وجـود      نسبت
هـاي ایـن فضـاي     دارد. یکی دیگـر از نشـانه   می پرده بر �همان روحیات در زمانه امام باقر

گویـد از جـابر بـن یزیـد      فکري و معرفتی، بیان مفضل بن صـالح از جـابر اسـت. وي مـی    
شـنیدم کـه مـن تنهـا شـنونده       �گفت، هفتاد هزار روایت از امام باقر شنیدم که می جعفی

آن هستم و هرگز شـخص دیگـري آنهـا را نشـنیده اسـت. روزي بـه حضـرت گفـتم مـن          
، 1، ج1348(کشـی،  » بما حدثتنی به فی سرکم«کنم  سنگینی بزرگی در خود احساس می

جـاش فـی صـدري    «ي عبـارت  است و دیگر» سرکم«) شاهد مسئله یکی عبارت 194ص
که اولی بر راز و سـرّ بـودن آن احادیـث و تعبیـر دیگـر بـر       » حتی یاخذنی منه شبه الجنون
اي که شـنونده آمـاده را نیـز بـه      کند؛ به گونه یافته داللت می عظمت و عمق معارف انتقال

در  تـوان  دلیل تنهایی در این مسیر دچار سرگردانی کرده است. همانند ایـن مسـئله را مـی   
اسـت و بـه درجـه همنشـینی (منـا       �ناکالم سلمان یافـت. وي از اصـحاب سـرّ امیرمومنـ    

ســلمان در  1البیـت) رسـیده اســت کـه بیـانگر اوج آگـاهی از رازهــاي ایشـان اسـت.        اهـل 
سازي بیـان   کند، در تبیین جایگاه خود براي زمینه آن را نقل می �اي که امام صادق خطبه
قد اوتیت العلم کثیـرا و لـو اخبـرتکم بکـل مـا اعلـم لقالـت        «گوید:  اي از حقایق، می پاره

). 21، ص1348(کشـی،  » طائفه مجنون و قالـت طائفـه اخـري اللهـم اغفـر لقاتـل سـلمان       
بـه گـروه یـا     �بیـت  آید کـه برخـی از اسـرار اهـل     ها برمی همچنین از روایات و گزارش

ن فراتر نرفتـه و بـه دیگـران    اشخاصی از یاران ایشان انتقال داده شده و این آگاهی از ایشا
نرسیده است و گاه بـروز و بیـان برخـی از اسـرار بـا واکنشـی شـدید از بیـرون و بیشـتر از          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ادرك سـلمان العلـم االول و العلـم االخـر و هـو بحـر       «شنیدم:  �کند که از امام صادق . زراره نقل می1

باره وي نقل شده است کـه او بـه مـردي در گروهـی بـه او گفـت: از       در». �الینزح و هو منا اهل البیت
ات انجام دادي توبه کن؛ سپس از آنجا گذشت. مردم گفتند بـه تـو تهمـت     آنچه دیشب در نهانگاه خانه

زد؛ چرا دفاع نکردي؟ آن مرد گفت: او مرا به چیزي نظر کرد و خبر داد که جز خدا و من کسی دیگر 
 ).12، ص1358 از آن آگاه نیست (کشی،
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و سـنگینی آن را   �بیـت  شده است. تأثیر نقـل اسـرار اهـل    رو می درون جامعه شیعی روبه
 تر از عصر حضور، در گونه برخورد ارباب رجال با برخی توان در روزگار پسین حتی می

تـوان بـه    هـا دیـد. از ایـن راویـان مـی      گونه آموزه و راویان این �از اصحاب نزدیک ائمه
  متهمین به غلو یاد کرد.

کند، مکاتبه علی بـن سـوید بـا     یکی دیگر از روایات که به فهم چیستی سرّ کمک می
هـاي خـود را پـس از چنـدین مـاه دریافـت        در زندان است که پاسخ پرسش �امام کاظم

خواهد که نسبت به آنچـه نگاشـته اسـت رازدار     ضرت در آغاز آن از وي میکند و ح می
خواند. نخستین راز پنهان، خبـر شـهادت حضـرت در     باشد و آن مطالب را جزء اسرار می

اي نزدیک است. سپس اشاره به باطن و باور غاصبان خالفت و جایگاه آنـان اسـت.    آینده
هاي دانش امـام اسـت. حضـرت علـم      به گونهاز دیگر مسائل مطرح در این مکاتبه، اشاره 

کند و در پایان، پیشگویی از زمـان   خویش را به سه گونه ماضی، حادث و غابر تقسیم می
). از 126-124، ص8، ج1407شود (کلینـی،   اي از آن را یادآور می نماید و نشانه فرج می

به مسئله زمـان و  شود که سرّ بودن یک گزاره،  روایت علی بن سوید به خوبی استفاده می
مکان پیوندي ناگسستنی دارد؛ براي نمونـه، در ایـن روایـت خبـرِ از دنیـا رفـتن حضـرت،        

هـاي علـم امـام و مبـادي آن جـزء       شود و یا در مسئله امامـت، گونـه   جزء اسرار دانسته می
اسرار بیان شده است؛ در حالی که بـراي مثـال، جسـتاري در روایـات تحـدیث بـه امـام و        

دهـد ایـن مسـئله کـه فرشـتگان بـا امـام در ارتبـاط هسـتند، از           مام، نشان میمحدث بودن ا
اسـت (شـاکر،    �هاي گسـترده و بسـیار شـایع شـیعه در عصـر امـام صـادق        باورها و بینش

  ).110-80، ص1390

   �بيت نقش زمان در تبيين اسرار و معارف اهل  .۲.۴
به معنـاي توسـعه    »بدیدگاه تکامل مذه«بیت و نفی  زمان در تبیین معارف اهلتوجه به 

بـا نگـاهی کـالن بـه     سزایی برخوردار اسـت.   از اهمیت به ،در مقصدهاي دریافت شریعت
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در  �امـام علـی  و جایگاه  bمجموعه فضاي حاکم بر دوره حضور، به ویژه عصر پیامبر
 ،بـراین  افـزون  دست یافت. تري در این راستا بینش عمیقتوان به  می bانتقال علوم پیامبر

مناسـبات  فـراهم شـدن برخـی    به دلیـل  نیز  �صادقامام امام باقر و  دوره امامتآشنایی با 
 .خواهـد کـرد   �بیـت  کمک شایانی به تبیین معارف اهلدر این دوره سیاسی و اجتماعی 

کـانون دانـش نبـوت، از     بـا  امامت این دو امام،دادن پیوند معارف بیان شده در دوره  نشان
  اهمیت واالیی برخوردار است.  

نادرسـت  تواند دستخوش برداشت  ه سرّ از آن جهت که بیان معارفی نو است، میمسئل
از و آگـاهی   �امامان معصومگردد. اما شناخت آبشخور معرفت  »دیدگاه تکامل«به نفع 

  .خواهد شد برداشتمانع از این با این آبشخور  پیوند ایشان
 ،د. نخسـتین مسـئله  تـوان بـه دو مسـئله مهـم در ایـن حـوزه اشـاره کـر         براي نمونه، مـی 

دیگـر ـ   سرچشمه دریافت احکام، به ویژه حکم مسائل مستحدثه توسط امام است و مسئله 
سـخن گفـتن    مربـوط بـه  روایـات   ـ  شـود  که به اشتباه با مسئله نخسـت نیـز پیونـد داده مـی    

مالئکه با امام است. بررسی جامع این امر سبب روشن شـدن چگـونگی تبـدیل و مراحـل     
شود. به سـخن دیگـر، افـزون بـر      از اسرار به بدنه معرفتی و عقیدتی شیعه می اي انتقال پاره

گردد که وجـود زمینـه و    از اسراري الهی، معلوم می �بیت آشکار شدن برخورداري اهل
مناسب به این انتقال کمک کرده اسـت و عـدم وجـود زمینـه، عـاملی در پوشـیده       شرایط 

ح دقیق این دو مسئله نیازمند نوشـتاري دیگـر   اي از معارف گردیده است. تشری ماندن پاره
  1است.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حقیقـت  «و در نگاشته » هاي شیعی کتاب الجامعه و نقش آن در فرایند تبیین آموزه«. نگارنده در مقاله 1

 به تبیین تفصیلی این موضوع پرداخته است.» تحدیث و رابطه آن با نبوت
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  اسرار و غاليان .۲.۵
هـا   کند، نوع واکـنش  کتاب بیان می داراي هایی که قرآن نسبت به پیامبرانِ یکی از چالش

هاي نیاز بـه تجـدد دیـن در     در مرحله زمانی پس از آن پیامبران است. قرآن یکی از زمینه
ت، پس از نـزول کتـاب و شـریعت     هاي گذشته را، مسئله اختالف و دوره چند دستگیِ ام

)؛ امـوري  19عمـران:  کند (آل دانسته است و منشأ اختالف را بغی، حسد و ظلم معرفی می
هـا وجـود دارد.    اي از انسـان  هـا و بـراي طیـف گسـترده     که امکان بروز آن در تمام دوران

داده اسـت؛   گزارش قرآن، این اختالف بـا محوریـت همـان کتـاب هـدایت رخ      براساس
یعنی بیشتر مشکالت بر سر تفسیر و تبیین و در وهلـۀ بعـد، اجـراي دسـتورات الهـی بـوده       

اي دیگر، یکی از دالیل فرستادن کتاب (قـرآن) بـه پیـامبر     ). قرآن در آیه213است (بقره:
ا أنزَلْنَـا  «کند:  را، تبیین آنچه در آن اختالف و پریشانی راه یافته است بیان می �خاتم مـ و 

نِ یتُبا ل اب ِإلَّ کتَ ک الْ لَی نُـونَ     عؤْم مٍ یو قَ مه ً لِّ ح ر ي وده و یهواْ ف فُ لَ  1 ).64(نحـل: » لَهم الَّذي اخْتَ
عمـران بـا طـرح وجـود      آیـه هفـتم سـوره آل   کند.  قرآن خطر چنین چالشی را گوشزد می

ی کـه ممکـن اسـت مسـلمانان در     هـای  آیات متشابه و نیاز آیات قرآن بـه تأویـل، بـه آفـت    
الـف،  1391کنـد (شـاکرو برنجکـار،     رو شـوند، اشـاره مـی    برخـورد بـا قـرآن بـا آن روبـه     

وجو کـرد. بـه عبـارتی،     ). دلیل پیدایش اختالف را باید در فهم قرآن جست114-113ص
عمـران و آیـاتی هماننـد آن ـ در ضـمن بازدارنـدگی ـ از وجـود زمینـه           سوره آل 159آیه 

  دهند. دستگی و اختالف در قرآن خبر می ندتحقّق چ
تـوان   نسـبت بـه گفتـار و کرامـات ایشـان مـی       �تداوم چنین جوالنی را در عصر ائمه

هـاي انتشـار اسـرار،     دهد، یکـی از چـالش   پیگیري و مشاهده کرد. تعابیر روایات نشان می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روشن کنى و  ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر براى اینکه آنچه را در آن اختالف دارند، براى آنها .1

 .آورند (این قرآن) مایه هدایت و رحمت است براى قومى که ایمان مى
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یافتـه   هـاي انحـراف   آماده شدن فضایی است که در آن، امکان تحقق بستري براي جریان
از خط اصیل امامت و جایگـاه حقیقـی امـام در راسـتاي التهـاب باورهـاي شـیعی فـراهم         

اي بـراي گمراهـی بیشـتر و یـا      گونـه کـه قـرآن زمینـه     اي، همـان  شـد. بـه بیـان مقایسـه     می
یهدي به کثیرا و یضل به کثیرا و ما یضل بـه  «گرایان بوده و هست:  اي براي توجیه دستمایه

براي عناد بیشتر یا سـوء اسـتفاده و    دستاویزي یگاهنیز تار و کردار امام ، گف»اال الفاسقون
شـنیدند   فرماید: اگر آنچه از مـا مـی   می �، امام باقرنمونهانحراف برخی افراد است؛ براي 

کردنـد، نتیجـه    دند و آن را مطابق میل و سلیقه خود تحریـف و تبـدیل نمـی   کر روایت می
اع أَ«شد که:  آن می طَ ا استَ یطُ    م نـه َ فَی مـ ل کَ ع الْ م سـی مهدح نَّ أَ ک یء و لَ لَیهِم بِشَ لَّقَ ع ع نْ یتَ حد أَ

اه رَ ا ی لَى م ا ع لُهتَأَوی راً و ا عشْ هاي را کـه از مکنـون    فرماید: خدا بنده ، آنگاه حضرت می»ِإلَی
، 1، ج1385حیـون،   (ابـن  دهد رحمت کنـد  شنود و آن را در قلب خود جاي می سرّ ما می

جـزء   �بیـت  شـود: یکـی آنکـه اسـرار اهـل      اسـتفاده مـی   نکتـه ). از این روایت دو 61ص
معارف برتر است و مطلب دیگر لزوم پاسداشت از اسرار است؛ به ایـن معنـا کـه یکـی از     

رو که فراتر از عالم ماده و تجربه است، بدفهمی یـا تأویـل و تبـدیل     خطرات اسرار، از آن
اشـاره دارد کـه برخـی از افـراد جامعـه،       نیـز  به این مطلـب  باال آن است. روایت نادرست

اسرار را به سلیقه و برداشت خود تنظیم و گاه با افـزودن و کاسـتن از آن، مطـالبی غیـر از     
و یا نتایجی برخالف خواسـت ایشـان را ارائـه و انتشـار      �بیت معارف مطرح شده از اهل

بـه بهانـه   را شریعت و احکام الهـی  که  ـ را �ی در عصر ائمهدهند. رفتار غالیانه گروه می
ترین این موارد برشمرد که بـه  توان از مهم میگذاشتند ـ   کنار میمعرفت  دریافت حقیقت 

و بـدین وسـیله    کردنـد  جذب مـی هایی از بدنه شیعه را  انگاري در رفتار، گروه سهل خاطر
گردیـد. حضـرت در ایـن     هایی انحرافی و غیر اصیل در جامعـه شـیعی پدیـدار مـی     جریان

 �بیـت  گونه برخورد را باعث پیدایش بغـض و کینـه گروهـی نسـبت بـه اهـل       روایت این
  دانند. می
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هایی از دالیل انحراف جریـانی از غـالت اسـت     گزارش دیگري که بیان کننده گوشه
بـه ابـوجعفر محمـد بـن      �کند، سخنان امام صادق مسئله اسرار روشن میو پیوند آن را با 

یابی مغیره و ابوالخطـاب   این روایت، حضرت آگاهی براساسنعمان (مؤمن الطاق) است. 
رو حضرت  را باعث خیزش آنها در ایجاد انحراف دانستند. از این �اي اسرار ائمه از پاره

کنند که اسرارشـان را فـاش نسـازد و او را     میبراي پیشگیري این خطر، به مؤمن طاق امر 
کند. آنگاه با شواهدي از افشاکنندگان اسـرار، نتـایج    نسبت به برخی از موارد سرزنش می

بـر   افـزون کـه مغیـره  بـن سـعید و ابوالخطـاب،       کنـد  اشاره میو کند  میآنها را بیان  رفتار
ریـف و دروغ بسـتن بـه ایشـان     و نشر آن، بـه تح  �صادقامام آگاهی از اسرار امام باقر و 

شـعبه حرانـی،    گشودند که سرانجام در دنیا دچار آتش و مـرگ شـدند (ابـن    نیز دست می
اي در اقـوام پیشـین اشـاره و داسـتان گروهـی از       ). سپس حضرت به نمونه310، ص1404
کند کـه بـه علـت افشـاي سـرّ، دچـار مصـیبتی طـوالنی شـدند و           اسرائیل را مطرح می بنی
). ایشـان رفتـار   311، ص1404شعبه حرانـی،   هاي الهی محروم ماندند (ابن نعمتها از  سال

  داند. اسرائیل می را نزدیک به قوم بنییانی شیعچنین 

  �بيت چيستي اسرار اهل .۳

از نکات قابل تأمل در روایات، تعارض نداشتن امور ظـاهري بـا حقـایق پنهـان اسـت. بـه       
ش تغذیه بـراي رسـیدن بـه بـاطن را دارد و     آید که ظاهر، نق سخن دیگر، از روایات برمی

اي باعث محـروم شـدن از حقـایقی و سـرانجام موجـب زیـان و        قطع این منبع در هر دوره
شود. داستان سامري، به ویـژه بلعـم بـاعورا کـه قـرآن بـه آن اشـاراتی کـرده          گمراهی می

و  هاي این گفتار است. بر ایـن اسـاس محورهـاي اصـلی خطـوط عقیـدتی       است، از نمونه
ی      «رفتاري در نهان و آشکار یکسان است.  ائ یـنُ آبـد و ه ه دیـنُ اللـَّ ا و اللـَّ رُو هذَ م ا ع الَ ی قَ فَ

انیه ِ لَ ع رِّ و الْ ی الس ف بِه ینُ اللَّهي أَد23، ص2، ج1407(کلینی، » الَّذ.(  
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در  �یقـی ائمـه  یکی از امور پنهان که روایات به آن اشاره دارد جایگاه و منزلـت حق 
ن است که گـاه کلمـات و بـاالتر    اها، به ویژه نسبت به مؤمن نظام هستی و در هدایت انسان

  هایی از مقام امام توسط برخی از اصحاب دیده شده است. از آن جلوه
رسیدم و از آنچه در مورد معلـی   �گوید خدمت امام صادق مفضل بن عمر جعفی می

فتم. حضرت با طلب رحمت براي او، فرمـود: مـن   شود گ وگو می بن خنیس واقع و گفت
کـرد (کشـی،    انتظار این حادثه (کشته شدن معلی) را داشتم؛ زیـرا او راز مـا را منتشـر مـی    

اي از ایـن انتشـار سـرّ را     ). روایت صفار از حفص تمار در بصـائر، گوشـه  380، ص1348
ن خنـیس،  گوید: در روزگـار بـه صـلیب کشـیده شـدن معلـی بـ        دهد. حفص می نشان می

رسیدم. حضرت وقتی نگرانی و پریشانی مرا دید فرمـود: مـن معلـی     �خدمت امام صادق
رو بـه کـام مـرگ کشـیده شـد. آنگـاه        را امر به مطلبی نمودم امـا او تخلـف کـرد؛ از ایـن    

فرمایـد: روزي بـه چهـره معلـی نگـاه کـردم و او را        حضرت به بیان ماجرا پرداختـه و مـی  
ات افتـاده و   تم: اي معلی! چه شده اسـت؟ گویـا بـه یـاد خـانواده     اندوهگین دیدم. به او گف

اي؟ به او گفتم نزدیـک مـن بیـا. پـس دسـت بـر صـورت او کشـیدم و          دلتنگ ایشان شده
ام هسـتم و ایـن همسـر و ایـن فرزنـدان مـن        بینم که در خانـه  بینی؟ گفت می گفتم چه می

یـرد، و مـن از ایشـان پنهـان شـدم.      هستند. او را در آن سامان رها کردم تا از آنان بهـره بگ 
پس از مدتی دوباره به معلی گفتم نزدیک من بیا و بـه صـورتش دسـت کشـیدم و آنگـاه      
گفتم کجایی؟ گفت در مدینه نزد شما و در خانه شما. گفتم: اي معلی! ما گفتاري داریـم  

 کنـد. اي معلـی!   که هر کس آن را نگهداري کند، خدا دین و دنیـاي او را پاسـداري مـی   
بینی کشته شدن معلی را بـه او   حدیث ما را در میان مردم پخش مکن. سپس حضرت پیش

، 1348؛ کشـی،  403، ص1404خواهد آماده این امر شـود (صـفار،    گوید و از وي می می
و بیـانگر والیـت    �بیـت  ). از این روایت کـه خـود گویـاي یکـی از اسـرار اهـل      378ص

دهـد معلـی بـا     اي از اسـرار، نشـان مـی    ونـه تکوینی ایشان است، افزون بر روشن کـردن گ 
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وجود آنکه از اصحاب سرّ ائمه بـوده اسـت، از کسـانی نبـوده کـه بـه کتمـان و رازداري        
کـرده اسـت. در    بپردازد و بروز این گونه مطالب، زمینه قتل یا زندانی شدن را فـراهم مـی  

شخاصـی را بیـان   اخباري از گذشـته یـا آینـده ا    �اي دیگر از روایات که ائمه اطهار پاره
اند و کراماتی همانند درخواست آب از چاه خشک یـا میـوه از درخـت خشـک یـا       کرده

انـد، حضـرت    سخن گفتن حضرت با حیوانات و اجابت خواسته آنها را به ظهـور رسـانده  
بیت را فاش نکنند. حضـرت بـه    با سرّ خواندن این امور از آنان خواسته است تا اسرار اهل

وا  «فرمایـد:   بوده است می ی از این دسته شاهد ماجراهاي فراوانابوعبداهللا بلخی ک یعاتُـذ لَ
ا نْ عدونَ ا م لَینَ ع ا أَشَد رَّنَ س یعذم له فَإِنَّ الْ رِ أَه غَی نْدع وا بِه اتُحدثُ ا و لَ رَّنَ 1».س  

علـی بـا    توان بـه مالقـات زیـد بـن     هاي اسرار مطرح شده در روایات می از دیگر نمونه
اشاره داشت. دعوت کوفیان از زید باعث شـده بـود کـه او در خـود احسـاس       �امام باقر

پیروزي کرده و نقش ناجی را براي خود قائل باشد. سـخنان مطـرح شـده از زیـد در ایـن      
روایت بیانگر آن است که وي جایگاه و منزلت امامت را به درسـتی درك نکـرده اسـت.    

شـمارد و حضـرت در مقابـل، اطاعـت را      ن را شامل خود میالطاعه بود وي دایره مفروض
کنـد   مطرح می � داند و مودت را براي تمامی فرزندان و نوادگان رسول خدا متمرکز می

نهد. زید آنگاه که کلماتی در مورد قضـا و قـدر    و میان مسئله اطاعت و مودت تفاوت می
رت سربسـته از عجـز و بلیـه    الهی و لزوم صبر و سبقت نگرفتن از خدا در امـور و بـه صـو   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان به داستان جابر بن یزید  . همچنین در این باره می298-297، ص1 ، ج1409دین راوندي، ال . قطب1

 انزلن فلما«... . عبارت اینگونه است: 67جعفی و چرایی امر به قتل او اشاره داشت. ر.ك: اختصاص، ص
 أزقـه   فـی  دار و القصـب  رکـب  و عنقـه  فی الکتاب علق قد علینا خرج ثم ساعه  فأبطأ البیت دخل الکوفه 
 الکوفـه   أزقـه   فی یدور أقبل و الکالم من هذا نحو و مأمور غیر أمیر جمهور بن منصور یقول هو و الکوفه 

 یوسـف  على عبدالملک بن هشام کتاب دور أیام ثالثه  بعد کان فلما جابر جن جابر جن یقولون الناس و
 ».برأسه إلی ابعث و عنقه فاضرب یزید بن جابر له یقال جعف من رجال انظر بأن عثمان بن
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شنود، با خشم و ناراحتی و گویا با تردید نسبت به سـخنان حضـرت بـه تبیـین دیـدگاه       می
دهد، و حضـرت دیـدگاه او را    خود در مسئله امامت که لزوم جهاد با سالح است خبر می

داند و آنگاه بـا استشـهاد بـه آیـاتی از قـرآن کـریم        نمینبوي همسو آیات الهی و سنت  با
فرمایـد: اگـر دلیلـی الهـی و      براي هر امري اَمد و اجلی معین دانسته و خطاب بـه زیـد مـی   

یقین بر رفتارت داري کـه هـیچ، وگرنـه در کـاري کـه در آن شـک و شـبهه داري وارد        
هایی از اسرار الهی را که آگـاهی و علـم    تر، گوشه مشو. آنگاه حضرت به صورت روشن

اید: مدت حکومت حاکمان کنونی به سر نیامـده اسـت   فرم و میکرده به غیب است، بیان 
کُـونَ    و زید را از اینکه در آینده نْ تَ ی أَ خـ ا أَ ی بِاللَّه ك اي نزدیک به دار کشیده شود (أُعیذُ

وب لُ صم ) بر حذر می -غَداً الْ اسه ِ کُنَ   نماید. دارد و در پایان از افشاي اسرارشان منع می بِالْ
ت یکـی نسـبت بـه سرنوشـت رفتـار زیـد و دیگـري نسـبت بـه          این روایـت از دو جهـ  

دهـد حتـی گـاه     حاکمان آن دوره داراي اخباري از غیب و بیان اسرار اسـت و نشـان مـی   
  اند. بیت از درك حقایق و مقام امام ناتوان بوده نزدیکان اهل

آید که مسائل مربوط بـه عـوالم پیشـین و حـوادث آن و نقـش       برمی �از سخنان ائمه
رفتار و سعادت و شقاوت این دنیا جزء اسرار دانسـته شـده اسـت. ابواسـحاق لیثـی      آن در 

رفتم و از ایشان پرسیدم که آیا فرد مؤمن آگاهی که در معرفـت   �گوید: نزد امام باقر می
به کمال رسیده، ممکن است مرتکب گناه کبیره شود؟ پاسخ حضرت منفی بود. پرسـیدم  

ري. این شـخص، مـؤمنی اسـت کـه اصـرار بـر گنـاه        آیا ممکن است گناه کند؟ فرمود: آ
شـوند و بـه واجبـات اهمیـت      ندارد. گفتم: برخـی از شـیعیان شـما مرتکـب فـواحش مـی      

دهند، ایـن چگونـه اسـت و بـا فرمـایش شـما چگونـه سـازگار اسـت؟ در حـالی کـه             نمی
م نمـود و    �ترنـد. امـام   دشمنان شما در واجبات و ترك محرمـات مقیـدتر و محکـم    تبسـ

گویم علمی مکنون از خزائن علم خدا و سرّ الهی است. سـپس پرسـیدند    د: آنچه میفرمو
یابی؟ گفتم محبان و شیعیانتان با وجـود ایـن صـفات     که اعتقاد این دو دسته را چگونه می
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کنند و ناصبی هـم هـر چـه بـا او کننـد بـه سـوي         هرگز محبت و والیت شما را ترك نمی
آنچه در این میان مخفی است آن اسـت کـه خـدا     گراید. حضرت فرمود: محبت شما نمی

اشیاء را از المن شیء آفرید. از جمله اموري که خدا آفرید، زمینـی طیـب بـود کـه آبـی      
زالل از آن جوشـاند و والیــت مـا را بــه آن عرضـه کــرد و زمـین آن را پــذیرفت؛ ســپس     

ان مــا را قــرار داد و از پــایین آن شــیعی �مقـداري از آن گــل گرفــت و آن را طــین ائمـه  
گوید پرسیدم با طینـت مـا چـه     آفرید. پس طینت ما و شیعیان ما یکی است. ابواسحاق می

کرد؟ حضرت فرمود: آنگاه خدا زمینی ناپاك با آبی بـدبو آفریـد و والیـت مـا را بـه آن      
عرضه کرد و او نپذیرفت، و از گل آن، طاغیان و پیشوایان آنـان را آفریـد و سـپس آن را    

 گذاشت و با طینت شـما  ا آمیخت و اگر طینت آنان را به حال خود وا میبا ثفل طینت شم
دادند و در ظاهر و صورت شـبیه شـما    آمیخت، آنان شهادتین و واجبات را انجام نمی نمی
تر از این نیست کـه دشـمنی از دشـمنان خـدا را بـه       شدند، و هیچ چیز بر مؤمن سخت نمی

دهنـد   ). سپس حضرت ادامه مـی 608-606، ص2 ، ج1385بابویه،  صورتی نیکو ببیند (ابن
زند اما این امور از طینـت ناصـبی و    که به علت آمیختگی دو طینت، از مؤمن گناه سر می

شـود، از طینـت مـؤمن اسـت.      عنصر اوست و آنچه از عبادات در رفتار ناصـبی دیـده مـی   
ـ    «آنگاه با استشهاد به باطن آیه  خُـذَ ِإلَّ نْ نَأْ ه أَ عـاذَ اللـَّ ا إِذاً      قالَ م دنا متاعنـا عنْـده إِنـَّ جـ نْ و ا مـ

ونَ م ظال ، بازگشت اعمال زشت را به صاحب اصلی آن طینت و بازگشت اعمـال خـوب   »لَ
د. سـپس حضـرت بـراي تمـامی فرمایشـات خـود       دانـ  ا به صاحبان اصلی آن طینـت مـی  ر

ا«شواهدي از آیات قرآن خواند و در پایان فرمود:  ی ک ا ِإلَی خُذْه       ه ه إِنـَّ اقَ فَـو اللـَّ ح ا إِسـ أَبـ
ـ   ح ا أَ رِّنَ لَى سـ ع ع ل طْ اتُ رِف و لَ انْص ا و ائننَ زَ ونِ خَ کْنُ م ا و رِنَ ائ رَ نِ س اط ب ا و ادیثنَ ح رِ أَ رَ نْ غُ م ا  لَ داً ِإلـَّ

       م و ک فْسـ ی نَ فـ یـتل ا ب رَّنَ سـ ت إِنْ أَذَعـ ک راً فَإِنـَّ صـتَبسناً مؤْم ك   م لْـدو و ک لـ أَه و ک الـ «
  ).610، ص2، ج1385بابویه،  (ابن
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بیت کـه بـه هجـو و تمسـخر      مهم است؛ از جانب دشمنان اهل جهتاین روایت از دو 
پرداختند و نیز برخـی از شـیعیان غافـل یـا مغـرض کـه بـه باورهـاي          گونه احادیث می این

  د.ده به کتمان میامر حضرت  رو شدند. از این غالیانه و سرکشی از احکام کشیده می
گـویی و خبـر از آنچـه قـرار      تـوان در گـزاره آینـده    دسته سوم از روایات اسرار را می

اي  یابـد. نمونـه   است محقق شود دانست که این دسته بیشتر با موضوع علم غیب پیوند مـی 
دیـد  توان در سخنان امام عسگري با ابوهاشـم جعفـري    از روایات بسیار در این باره را می

فَـرِ  «که حضرت در پایان این پیشگویی فرمود:  ع ج هائنْ آب ی أَبِی ع ثَندا ح ا م اشمٍ هذَ ا ه ا أَب ی
له نْ أَه ا ع مه ِإلَّ اکْتُ ا فَ ارِنَ رَ نْ أَس م و ه ع و دم حنِ م ؛ 204، ص4، ج1425(شیخ حـر عـاملی،   » ب

  ).380، ص11، ج1408نوري، 
آید که جایگاه پیشوایان شیعه، چـه از جهـت والیـت     وشنی برمیاز آنچه گذشت به ر

تکوینی و چه از جهت آگاهی و درك حقایق هستی و جایگاه ایشان در نظام خلقـت، از  
  ها دانسته شده است. اسرار و امور پنهان از دید بیشتر انسان

شـمرده شـده   دسته دیگر روایاتی هستند که در آنها نام ائمه و پیشوایان شیعه جزء اسـرار  
هـا و   است. البته بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه سـرّ داراي اقسـامی اسـت، یـک قسـم از گـزاره            

ها براي همیشه جزء اسرار خواهند ماند، یک قسم از معارف تـا زمـان ظهـور حضـرت      آموزه
یـک گـروه دیگـر از اسـرار تـا       1حجت و اکمال عقل و معرفت بشـري جـزء اسـرار هسـتند،    

ضــاي درك آن را داشــته باشــد جــزء اســرار اســت، و یــک گــروه زمــانی کــه فهــم بشــر اقت
    توان آن را اسرار موقت نامید که داراي بازه زمانی خاصی هستند. اسراري هستند که می

نام امام در آغاز امامت برخی از ایشـان یـا مصـداق     �هایی از عصر حضور ائمه در دوره
  ود.ش هایی از آن اشاره می ه به نمونهآمده است ک امام یا ائمه بعدي جزء اسرار به شمار می

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کند اشـاره و   اي از روایات، به رد نکردن هرگونه روایتی که با فهم ایشان تطابق نمی رو در پاره . از این1

  هور شکیبا باشند.از شیعیان خواسته شده است که تا زمانه زمان ظ
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در مدینه حضور دارنـد، بـه    �هشام بن سالم و مؤمن طاق که پس از شهادت امام صادق
د و بـا تعبیـر اینکـه جاسوسـان منصـور در      کننـ  مـی فضاي حاکم در این فاصله زمـانی اشـاره   

ویش کننـد و چـه کسـی را امـام خـ      مدینه منتظر بودند کـه شـیعیان بـا چـه کسـی بیعـت مـی       
نـد.  کن مـی به فضاي خفقان و شدت فشار بـر شـیعیان اشـاره     1،خوانند، تا او را گردن بزنند می

در  ینـاتوان بـا وجـود   کـه  ـ به هر حال، این دو صحابی بزرگ پس از مراجعه به عبداهللا افطح  
متحیرند، تا این که فردي آنها را بـه خانـه امـام     ـ مدعی امامت بود هاي فقهی پاسخ به پرسش

خواند. هشام با اشاره به دانش فراوان امام و کرامـات حضـرت کـه     فرا می �ی بن جعفرموس
هـا و   حضـرت مـرا بـه کتمـان پاسـخ      گویـد:  مـی شـود،   موجب ایمان به امامت حضـرت مـی  

  گونه است:   همچنین امامت خویش نسبت به عموم مردم امر نمود. عبارت هشام این
 التـذع  و تخبـر  سل فقال أباك أسأل کنت عما أسألک فداك جعلت له قلت ثم
 و شـیعتک  فـداك  جعلت قلت الینزف بحر هو فإذا فسألته  الذبح فهو أذعت فإن

 قـال  الکتمـان  علـی  أخذت قد و إلیک أدعوهم و إلیهم فألقی ضالل أبیک شیعه 
 أشـار  و  الـذبح  فهـو  أذاعـوا  فإن الکتمان علیه خذ و إلیه فألق رشدا منه آنست من
    2حلقه. إلى بیده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مـن  عینـا  یکـون  أن فخفـت  بیـده  إلـی  یـومئ  الأعرفه شیخاً رجالً رأیت إذ«... گونه است:  . عبارت این1

 `جعفـر   شـیعه   اتفقـت  مـن  إلى ینظرون جواسیس بالمدینه  له کان أنه ذلک و المنصور جعفر أبی عیون
  ).351، ص1ج ،1407(ر.ك: کلینی، » منهم یکون أن فخفت عنقه فیضربون علیه

  شـوى  خبـر  بـا  تا بپرس: فرمود پرسیدم؟ می پدرت از آنچه بپرسم شما قربانت! از: عرض کردم . سپس2
 فهمیـدم  و کـردم  سـؤال  حضرت آن از است. سپس بریدن سر اش نتیجه کنى فاش اگر مکن؛ فاش ولى

 تعهـد  بـا  د،سـرگردانن  گمراهـى  در پـدرت  و تـو  شـیعیان  قربانـت! : عرض کـردم . کران است بی دریایى
 کـه  آنهـا  از کـس  به هـر : فرمود کنم؟ دعوت شما به سوى و ببینم را ایشان اید، گرفته من از که کتمانى

 کنـد،  فـاش  اگر کند؛ کتمان که کن شرط و بگو، را مطلب دریافتى، راست راه در را استقامتش و رشد
  ).351، ص1، ج1407ی، کلین: ك.ر( فرمود! به گلویش اشاره دست با است ـ و بریدن سر اش نتیجه
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آید که با وجود سردرگمی شـیعیان، امـام اجـازه اعـالن آشـکار و       ز این عبارت برمیا
اي کوتــاه اســت و  دهــد. البتــه ایــن بــراي دوره رســمی امامــت خــویش را بــه هشــام نمــی

پس از اطمینان خواص به امامت حضرت امـام موسـی    کند، میگونه که هشام اشاره  همان
  ح پراکنده و به ایشان گرایش یافتند.شیعیان از اطراف عبداهللا افط ،�بن جعفر
اي دیگر از سرّي بودن نام امامان بعدي، مـاجراي روزهـاي پایـانی زنـدگی امـام       نمونه

و سرانجام سخنان جابر بن عبداهللا انصـاري دربـاره وجـود     �و دیدگاه زید بن علی �باقر
 �مـه است. جابر جریان دیدار خود با حضـرت فاط  �اي نزد حضرت فاطمه زهرا صحیفه

  کند:   گونه نقل می و در پاسخ به کالم زید، این �را به خواست امام باقر
 األئمـه   أسماء فیها قالت معک أراها التی الصحیفه  هذه ما النساء سیده  یا لها فقلت
 لکنـه  أفعـل  لکنـت  ال النهی لو جابر یا قالت فیها ألنظر ناولینی لها قلت ولدي من
 أن لـک  مـأذون  لکنـه  و نبـی  بیـت  اهـل  أو نبی وصی أو نبی إال یمسها أن نهى قد

  .)40، ص1، ج1378(شیخ صدوق، » ظاهرها من باطنها إلى تنظر

  پیشنهاد
در این نوشتار بیشتر به مباحث کلی و مبنایی در موضوع اسرار اشاره شد. از آنجا که ایـن  

ش در ایـن  به تـال  اصی در این زمینه است، نیازمندينگاشته، نخستین مقاله رسمی و اختص
 �سازد. بررسی عنـاوینی هماننـد سـرّ در دوره پیـامبر اکـرم      عرصه را گوشزد و نمایان می
سـنت بـه آن، نقـش زمـان و مخاطـب در مسـئله سـرّ، نقـش          مسئله سرّ و نگاه روایات اهل

هاي شیعی، سـرّ   موقعیت سیاسی و اجتماعی در مسئله سرّ، سرّ و جایگاه آن در فهم آموزه
یـا   �شناسـی اصـحاب ائمـه اطهـار     پیدا و پنهان شیعه، مسئله سرّ و جریانو رابطه معارف 

هاي شـیعی، نقـش غـالت در پیـدایش و گسـترش اسـرار،        نقش اسرار در برخورد جریان
وجو و تحقیقی کامل از مصادیق سـرّ در روایـات و    اسرار و اتهام به غلو و همچنین جست
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هــاي مســتقلی از ســوي  هــا و پــژوهش هــا، از عنــاوینی هســتند کــه نیازمنــد مقالـه  گـزارش 
  فرهیختگان عرصه دانش است.

 نتیجه
مسئله لزوم کتمان سرّ یا بیان آن به دو امر وابسته بوده است؛ از سویی، بـه فضـاي جامعـه     .1

و میزان آزادي پیشوایان و اصحاب ائمه در بیان عقاید وابسته بوده اسـت. از دیگـر سـو،    
  گشته است. روحی مخاطب باز میبرخی از اسرار به ظرف وجودي و تحمل 

ه نخسـت، نقـش فضـاي سیاسـی جامعـه      در تفاوت این دو گونـه بایـد افـزود، در گونـ     .2
 رنگ است. و در گونه دوم، میزان معرفت و شعور مخاطبان اهمیت بسیار دارد.پر

دهـد کـه ایجـاد خـط تعـادل       نگاهی کالن به مسئله سرّ و مسائل مربوط به آن نشان می .3
، امـري بسـیار پیچیـده و    جامعـه  افـراد بینانـه   و حرکت عقالنـی و واقـع  در بستر جامعه 

هاي فـراوان، بـه دلیـل جایگـاه      مندي با وجود بهره �دشوار بوده است که ائمه اطهار
هدایتی که بر عهده داشتند خود را ملزم به حفـظ کلیـت جامعـه از لغـزش در هـر دو      

ي از انحراف و زاویه گـرفتن از  دانستند؛ تا افزون بر جلوگیر سوي افراط و تفریط می
مراتب وجـودي و منزلـت   آگاه سازند،  مسیر سعادت، افکار آماده را از حقایق هستی

هـاي مختلـف    در گونـه  افـراد جایگـاه  با توجه به  را به آنان نشان دهند والهی خویش 
 .سازندمند  به صورت کلی بهره خویشدانش عمیق و غیبی  از ، آنان راهدایت

ظرفیـت، شـأن و جایگـاه     براساسبر هدایت فراگیر، در هدایتی فردمحور،  افزونامام  .4
افراد مرتبط با نهاد امامت، آنان را با تفکیـک شخصـیت و تـوان پـذیرش، از مراتـب      

کند که گویاي کارکرد متعالی نهاد امامـت در   مند می دانش الهی و علم خویش بهره
 شناسایی مخاطب و تعامل متناسب با او است.
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