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 مقدمه. ۱
 ست، زمانی که در مقدمز  سته ازی می غیبت صغرا ۀبا آنکه در دورق( 1۲9م کلیدی)  شیخ
و  نکزرده غیبت  مسلل  ای به گونه اشاره د، هیچکد مفصلی را مطرح می ، بحث نسبتاًکافی
کلیدزی،  )...«دزا یلّما مضى مدهم إمام، نصب لخلقه من عقبه إماما بک»با آوردن عبارت  فقط

 پردازد. ( به بحث جانشیدی امامان بعد از یکدیگر می4ص، ۱جش، ۱1۶۲

بزه   تقریبزاً  ن باز کردن کتزابی مسزتقد در غیبزت و   هم، بدو کافیتن کتاب وی در م
 ی کامالًو برخورد پرداخته  زمان امام ته است، به پرداخ  همان اندازه که به دیگر ائمه

در آن دوره بزرای   مسزلل  غیبزت   کزه ی اسزت  حالاین در  غیبت دارد و  مسلل عادی با
بزه   ،همسزلل  در ایزن  و برخزی نیزز   دهد کزر ای را ایجزا  برخی از شیعیان مشکالت جدی

کتزاب   صزدوق در مقدمز     شزیخ  ،بزرای مازا    .انحراف در عقیده کشزیده شزده بودنزد   
بسزیاری از   بزا  هدگزام اقامزت در نیشزابور    دهد که گزارش می الدعمه  تمام و  الدین کما 

در ایشان را دچار حیرت نموده و آنزان    زمان امام که غیبت  شده استشیعیان مواجه 
اند و به همین سبب، از راه صحیح مدحرف شده و به  دچار شبهه و شک شده  امر قائم

ش خزود را  تزال کدد کزه   بیان می و اوه روی آوردند مسلل آراء شخصی و قیاس در این
 ظزاهر  به و (۲ص، ۱جق، ۱191بابویه،  ابن)داشته استمبذو   برای ارشاد ایشان به حق

  است. دهشنیز وی کتاب توسط این  لیفتأدست عوامد، سبب این  جموع م
م حزدود  )رهدزی  بحزر   بزن  محمداز  القائم  ابطاء  فی   الحج  کتاباز  ،در همین راستا

شود  ( که از معاصران کلیدی بوده است، یاد می9۶صق، ۱136 شهرآشوب،  ابن)ق(116
دهزد و   را شزرح مزی    حضزور قزائم  بطیء و کدد شزدن امزر    دعدوانش، عل پای  که بر

از  الحیرهو  الغیب   کتاب، نعمانی از شاگردان کلیدی  زیدب  بیا  از ابن الغیبه کتب، مچدینه
  شزیخ از پزدر   ۀالحیزر   مزن  ۀ التبصرو   االمام  کتاب طور  و همین حمیری جعفر بن  عبداهلل

( کتبززی بودنززد کززه در آن 131و  ۲۶۱ ،۲۱9صش، ۱1۶1نجاشززی، )ق(1۲9م )صززدوق
 زمزان  امزام  های موجود در بزاب غیبزت    گرانییا پاسخی به نها  ، حامد نگرانیدوران
 ،بزه هزیچ عدزوان    که مزا ( و حا  آن۲۲3ز۲۲9ص، ۲6ج ، [ب] ش۱194پاکتچی، )اند بوده

 نیستیم. کلیدی سویاز  یالعمل شاهد چدین عکس
است که اگرچزه کلیدزی در    شود آن ر تأیید این رویکرد مطرح میدیگری که د نکت 
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کزرده اسزت،    مزی ، زندگی بوده  زمان امام که محد سکونت نائب  اواخر عمر در بغداد
را   زمزان  امام آمد کلیدی نزد نواب و رشی نداریم که بر اساس آن، رفتولی ما هیچ گزا
ید شزدن آن از سزوی   ؤبه جهت م کافیکتاب   گزارشی در ارائ ،طور  بیان کدد و همین

ت نداریم و ایزن در حزالی اسزت کزه     و از طریق نواب ایشان را هم در دس  زمان امام 
تعامزد و    زمزان  امزام  انزد، بزا نزواب     برخی از علمای امامیه که معاصر کلیدی نیز بوده

بابویزه    بن  حسین  بن  ، علیصدوق  شیختوان پدر  اند که برای نمونه می وآمد داشته رفت
 (۲۶۱ش، ص۱1۶1نجاشی، ).را نام برد
  مسزلل  بزه  وی بایزد در نزون نگزاه   کلیدی را چدین رویکردی از جانب  ازبهتر  درک
که مدجر بزه ایزن نزون واکزدش بزه      را های فکری کلیدی  لفهؤم اساساً جست وامامت باز

گفتدی است کزه مبزانی فکزری کلیدزی در ایزن       د.کربررسی  باید ،شود غیبت می رخداد
ب ه و در چزارچو شدگردد که فضای گفتمانی عصر وی تبیین  زمیده زمانی بهتر فهم می

 ها هستیم. آن گفتمان، دیدگاه کلیدی تحلید گردد که ما در این تحقیق در صدد تبیین آن
 طور به کافیکتاب  د که در زمید این تحقیق بایستی گفته شو پیشید  خصوصاما در 

ها نگاشته شده و حتی برخی خاورشداسان نیزز   ها و مقاله نامه عام، انبوهی از کتب، پایان
ای  و از زاویزه  کافیغیبت در  رخداداند؛ لکن در خصوص  داشته فیکاای به  توجه ویژه

 در جایگزاه ، تحقیقزی یافزت نشزده اسزت و ایزن تحقیزق       کردهلف آن را تحلید که مؤ
این تحقیق که بزه   عدوان پیشید  بیان آثاری به در گیرد و قرار می آثار موجود کدددۀ تکمید

دی ارتباط دارد، جا داشته کزه از آثزار   یا مبانی فکری کلی کافیغیبت در  رخدادنحوی با 
 ذید یاد شود:

 (؛۱4۱1، العمیدی)دفان عن الکافی ز
 (؛۱199، ریانبب)قرآن در روایات کافی ز
، سزیدوکیلی )«صزدوق   شزیخ و  کلیدزی   شزیخ جایگاه عقد از مدظر محدثان امامیه؛ » ز
 (؛۱196
 .(۱13۲، اخوان«)اییگر کلیدی و عقد» ز

باید گفت که قسمتی از این اثر به برخی از شبهات در  افیدفان عن الککتاب  دربارۀ
هزای زیزادی بزا     تفاوت ولی اساساً ،ها پرداخته است غیبت و پاسخ آن رخدادخصوص 
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 این تحقیق دارد.
فضای گفتمانی  همچدینتحقیق، مبانی فکری کلیدی و   مسلل حا  بعد بیان مقدمه و

غیبت  رخدادمد وی در مواجهه با الع عصر وی در جهت بهتر فهمیدن رویکرد و عکس
 د.شو تبیین می

 گفتمانی عصر وی در خصوص آن مبانیمبانی فکری کلینی و فضای  .۲
هر نزون   م و دانش و در میان اهد آن، ارائ ه مورد اتفاق است که در فضای علمسلل این

ریزه  پرداز آن نظ کدش میان مبانی مورد قبو  برای نظریه ای، محصو  برهم بیدش و نظریه
مانده  تاب برجایتدها ک از طرفی دیگر و در خصوص اندیشمددی همچون کلیدی، .است
شزده و در   تألیف؛ کتابی حدیای که در سبک مجامع حدیای است الکافی، کتاب ویاز 

 دهکزر با مخاطبان خود صزحبت   ،روایاتانتخاب کردن و آوردن با زبان  آن، کلیدی غالباً
 است.

اصطیاد داریم، را  غیبت در خصوص مقول  کلیدی  شیخانی تبیین مببرای ما که قصد 
از دن نخسزت، اسزتفاده کزر    ؛اسزت حصزو     قابزد  کافیکتاب در از سه مجرا  آن مبانی
ای که کلیدی در ابتدای کتاب آورده و در آن به بیان مواردی مهم پرداختزه اسزت.    مقدمه

دوم، توجه و ته است. برخی از احادیث نیز پرداخ محدود به شرح طور به، وی همچدین
سوم، توجزه  لیدی برای ابواب خود برگزیده است و که کعداوین ابوابی دن از استفاده کر

را نقزد   ییزهزا یه تدهزا چ یز امام محزدثان  زیزرا ؛ کزافی شزده در   آوردهدن به احادیزث  کر
ان محققزان  یز رفتزه در م یپذ یین مطلب، مبدزا یاند و ا ها اعتقاد داشته ه به آنکاند  ردهک یم
مبانی و فهم بهتر تر  البته، حصو  دقیق( که 14ص، ]ب[ش۱19۱گرامی، )است یالماس

حاصزد  فهم فضای گفتمانی عصر کلیدزی   با کمک، سه طریقاز مجرای این  کلیدی  شیخ
 یم.کد می بررسیاین مبانی و فضای گفتمانی را  ،و ما در این قسمت شود می

 م حجتمفهوم عا .۱ـ۲
مباحزث توحیزد و عزد  الهزی      که مشتمد بر کافیدر  توحیدال  کتاببعد از  کلیدی  شیخ
آورد که مشتمد بر مباحزث رسزالت، نبزوت و     را می الحج   کتاب، کتابی با عدوان است

اسزتفاده   باشزد کزه   باز کزرده یا امامت نبوت ؛ بدون ایدکه کتابی مستقد در استامامت 
در گردد.  و امام برمی پیامبر  مسلل در خصوص، به دیدگاه کلیدی حجت تعبیر ازدن کر
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، مزد   التوحیزد   کتزاب بعد از اثبزات یگزانگی خداونزد در     باید گفت که کلیدیتوضیح 
دارد کزه ایزن مزد  ارتبزاطی در دیزدگاه وی       بشر بیان میبا ارتباطی آن خدای یگانه را 

اخزذه شزدن   حجت مدطقی است که بر اساس آن، مؤ نام دارد. در دیدگاه وی،« حجت»
در ایزن دیزدگاه    البتزه، مبدزای   .یابد توسط خداوند، مفهوم و معدا میو  انسان در قیامت

هزر کزار    کزه  سزدت   اعتقزاد اهزد  و آن بزرخالف  سزت  گرا عد  وی آن است کهکلیدی 
، (11ص، ۱جش، ۱1۶4شهرستانی، )ستدددان خداوند را عین عد  میسوی صادرشده از 

در قیامزت،   ها کردن انساناخذه خداوند برای مؤ اساساً که در این نون نگاه گیرد قرار می
 نیازی به حجت ندارد. 

هزای نبزی و    ، حجت مفهومی عام است که دیگر بر اساس آن، تفاوتنگاه کلیدیدر 
که همان حجت بودن  و امام دهد و وجه اشتراک پیامبر امام خیلی پراهمیت جلوه نمی

و بزا    الحجز   کتزاب  . او با نامیدن این کتاب بزه نزام  شود نظر گرفته می ایشان است، در
بزا آوردن احزادیای در    ،همچدزین و  ها آمده آوردن ابوابی که تعبیر حجت در عداوین آن

 برجسته کردن این مفهوم داشته است.حجت، سعی در  زمید 

 آگاه اسزت  و امام های پیامبر توجه آن است که اگرچه کلیدی به تفاوت  قابد نکت 
و عدزاوین آن    الحجز   کتزاب تزدوین  ص داده، صزا اخت هزا  تفاوتو ابوابی را هم به این 

ی طور بهترازند؛  ، مفهوم حجت با مفهوم امام هموینحوی است که گویی در دیدگاه  به
 ،که بعد از آوردن چدد باب مختصر و محدود در باب مسائد مربزوط بزه رسزد و انبیزا    

 گردد.   ابواب این کتاب به مسائد مربوط به امام برمی ۀعمد
تقزوم هلل  ال بزاب ان الحجز   »با عدوان   لحجا  کتاب، بابی در مدعار این شاهد دیگر ب

  خزوبی قابزد   ت در آن بزه تراز بودن مفاهیم امام و حج است که هم« علی خلقه اال بامام
 حضزرت  با آوردن روایاتی دربزارۀ  ه آنکه ویمسلل ی دیگر بر اینمؤید مشاهده است؛

( و ایدکزه ایشزان در مراحزد    ۱۲4 :بقره)«ماماًاِ لناسِلِ کَلُنی جاعِاِ»  در ذید آیو   ابراهیم 
، مقام امامزت  ای از کما  نائد شده و بعد از آنکه به درجه بوده تر، پیامبر تر و پایین دقب

ش، ۱1۶۲ک: کلیدزی،  ۀ این دسته از روایزات، نز  برای مشاهد)ده استنیز به وی عطا ش
کدزد   سته از روایات بازگو می(، گویی این مطلب را از طریق آوردن این د۱91ص، ۱ج

خی از انبیزا، امزام   ی که برطور به؛ استکه مفهوم امامت موسع بوده و باالتر از مقام نبی 



931۸پاییزوزمستانم،ودو،سالیازدهم،شمارهبیستپژوهیلنامهحدیثصیدو ۱۸۲  

در آن  د کزه آشزکارا  آور کلیدزی روایتزی را مزی   دیگر،  برای نمون  همچدین اند. هم بوده
، همزان ) .انزد  همعرفی شدنیز العزم که افضد انبیا هستدد، دارای مقام امامت پیامبران اولوا

 کتزاب مطالب سبب شده اسزت کزه کلیدزی در    دست مجمون این  (۱91ز۱94ص، ۱ج
عد  مفهوم حجزت گذاشزته و مفهزوم     عدوان به، تمرکز خود را روی مفهوم امام  الحج 

نززد کلیدزی،    بزه ایزن ترتیزب در   مفهوم محوری در این کتاب تلقی گردد.  عدوان به ،امام
د و آن موقع که ارتباط حجزت  شو وم حجت مطرح میارتباط خدا و خلق از طریق مفه

 گردد. با مردم و هدایت ایشان توسط وی مطرح شود، مفهوم امام عرضه می
 گاه تکوینی حجتجای .۲ـ۲

فکزری کلیدزی، در ایزن قسزمت بزه جایگزاه         مفهوم عام حجت در مدظوم تبیینبعد از 
حجت در عالم تکزوین  آن، شلون  شود تا بر اساس پرداخته می کافیتکویدی حجت در 

  کتزاب ، در عداوین ابزواب  جایگاه تکویدی حجت  مسلل که گفتدی است د.شو مشخص
باب ان االرض التخلزو  »دو باب ی که کلیدی طور بهشکاری دارد؛ ظهور و بروز آ الحج 

کزه بزه   را « رجالن، لکان احدهما الحجز  فی االرض اال  یبق باب انه لو لم»و «  من حج
روی زمین اختصاص داده اسزت  مام ضرورت حضور تکویدی ا ، بهاند دهآمنیز دنبا  هم 

مفزاهیم ذیزد در    درمجمزون ، که مشتمد بزر سزیزده حزدیث بزوده    که در باب نخست 
 شود: ضرورت وجود حجت دیده می

 (۱93ص، ۱ج، همان).ماند زمین از حجت خدا خالی نمی ز
 (۱99ص ،۱ج، همان).رود ماند و فرو می زمین بدون امام باقی نمی ز
 .کدزد  رو مزی اشته شود، زمین اهد خزود را زیزرو  اگر امام یک ساعت از زمین برد ز

  (جا همان)
صدد تکمید مطلب قبلزی بزوده اسزت. در    کلیدی در رسد به نظر می نیز دومدر باب 

او  آنکزه ایدطزور    :اسزتفاده اسزت    ، دو نکتزه قابزد  آمدهاین باب که پدج حدیث در آن 
 نباشزد  الهزی  هزا حجزت   هایی را که در میزان آن  حضور انسان شود که زمین استفاده می

دو حجزت باشزد و دوم     و اگر دو نفر روی زمین باشدد، باید یکزی از آن  تحمد نکرده
تا حجتی از سوی کسزی علیزه خداونزد اقامزه      میرد آنکه امام آخرین نفری است که می

 (۱36ز۱99ص، ۱ج، همانک: ۀ روایات این باب، نبرای مشاهد).نگردد
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در مباحزث مربزوط بزه     شده در ابواب مزذکور،  ز مطالب گفتهجدای ا وی همچدین
مانزد؛   کدد که زمین از حجت خزالی نمزی   غیبت، مفهومی را از طریق روایات مدتقد می

ری ( و در روایزت دیگز  111ص، ۱ج، همان)مطان، خواه خائف پوشیده خواه ظاهر غیر
اسزتفاده شزده   « مزورد انتظزار   ۀشزید پو»، از عبزارت  جای قسمت دوم در روایت اخیر به

 (119ص، ۱ج، همان).است
عزد    ،کزافی یزا امزام کزه در    جایگاه تکویدی حجزت   ری دربارۀمورد دیگ عدوان به

ایزن  د. در اشاره کزر « رض کلها لالمامباب ان اال»شود، باید به باب  حجت محسوب می
صحبت از آن  آشکارا   این روایات،در مجموع و بودههشت روایت مشتمد بر باب که 

رف خداوند به است که از ط  و ائمه آن است، برای پیامبر درشود که دنیا و آنچه  می
برای ).استبسیار فراتر از خمس و موارد مشابه  ،ایشان از دنیا ۀو بهر ایشان افاضه شده

 (4۱6ز469ص، ۱ج، همانک: مشاهدۀ روایات این باب، ن
به جایگاه امزام   گاهی راکه چدین دید فرادیبودند ا ،در درون امامیه از طرف دیگر و
گزارشی وجزود دارد   کافیبرای نمونه در خود کتاب  .نداشتددزمین  در مالکیت بر هم 

عمیر که تا آن  ابی  رسید. در این گزارش، ابن ای نتیجهچدین به توان  می ،که بر اساس آن
زمین اسزت،    مام بر همو قائد به مالکیت ا شدهحکم معرفی   بن  موقع از مریدان هشام

  و بزرخالف ابزن   حکزم بزوده    بن  حضرمی که وی نیز از ارادتمددان به هشام  با ابومالک
 ، بر سر همیناستء، خمس و اماالهم  عمیر قائد به محدود بودن مالکیت امام بر فی ابی
را ا  خزود  حکم قرار داده و سؤ عدوان بههشام را  دو،  کددد و آن ه اختالف پیدا میمسلل

 ه سبب انقطزان ابزن  مسلل هشام، حکم به نفع ابومالک داده و همین پرسدد که یاز وی م
 (4۱6ز469ص، ۱ج، همان).شود حکم می  بن  عمیر از هشام ابی 

ها و فزرق خزارج از فضزای     طیف برخی شود که بدانیم ه برای این ذکر میمسلل این
انزد و خزارج از    امزام نداشزته  ی تکزوید  جایگزاه  دربارۀگاه را گرا در امامیه، این دید نص

مسائد دنیزوی و ظزاهری تعریزف     م را بیشتر در حیط شلون اما فضای امامیه که اساساً
نمایدزد، بزه    کددد و از طرقی ماندد شورا و اختیار در جهت انتخاب امام اسزتفاده مزی   می

شته است و به همین علزت، اگزر کسزی در آن فزرق،     طریق اولی، این اعتقاد وجود ندا
توجه است که در این مورد به  تقد به این قبید از اعتقادات بوده باشد، برای ما جالبمع
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هزا   شود که اعتقاد داشزت زمزین از جمزاعتی کزه آن     عالف از معتزله اشاره می  ابوهذید
شهرسزتانی،  ).مانزد  اهلل، معصوم، صادق و تارک معاصی کبیره باشزدد، خزالی نمزی    اولیاء
 (۶9، ص۱ش، ج۱1۶4

 هی امام با کتاب و سنتهمرا .3ـ۲
و آن را  سزازی شزده   توجهی برجسزته   د قابدبه شک کافییکی از مسائلی که در کتاب 

همراهی امزام بزا    دانست، بحث از کلیدی  شیختوان از جمله مبانی فکری و اعتقادی  می
 اسزت به عبارت دیگر، عبور نکردن و جلو نزدن امام از کتاب و سدت کتاب و سدت و 

کتاب و هم در انتخاب عداوین ابواب و هم در گزیدش احادیث و  ر مقدم که آن، هم د
 شود. به شکد واضحی دیده می کافیها در  آوردن آن

را مطرح  زمانی که بحث جانشیدی پیامبر کتاب و ، کلیدی در مقدم به همین مدظور
و إمزام   نیرالمؤمدیه، أمیو وص اهلل تابکأمّته  یو خلّف ف صفمضى »نویسد:  می، کدد می
دطزق االمزام   یق، یدّ واحد مدهما لصاحبه بالتصدکشهد ین، ین مؤتلفین ص، صاحبیالمتّق

تزه و  یمزام و وال ه على العباد من طاعتزه و طاعز  اال  یف اهللتاب بما أوجب کال ی فعن اهلل
« ؤتلفینصزاحبین مز  »( که بزا آوردن عبزارت   4ص، ۱جش، ۱1۶۲کلیدی، )« واجب حقّه

ز ایشزان بزه دیگزری، ایزن همراهزی      هریک ادادن و شهادت   لیع  قرآن و امام دربارۀ
وی در جای دیگری از مقدمه، مدابع اخذ دین را کتزاب   همچدین شود. خوبی دیده می به

مدبع اخذ  عدوان به ،ای به امام اشارههیچ  ( و اساسا3ًص، ۱ج، همان)کردهو سدت معرفی 
 و دیزن  مفسر قرآن و سدت صرفاً  معداست که از مدظر وی، ائمه دین ندارد و این بدان

چیزی جدیزد در دیزن    سیساًکه تأمطرح هستدد، نه اید«  باب علم نبی» عدوان بهبوده و 
  دد.ایجاد کد
حزرام  شزریعت یکزی اسزت و حزال  و     که آورد  یوی در مقدمه م ،همین راستادر 
ن ( کزه معدزای دیگزر ایز    9ص، ۱ج، همان)تا قیامت حال  و حرام خواهدد بود محمد

. تغییری ایجاد نخواهزد شزد  و توسط هیچ فردی  سخن آن است که در شریعت پیامبر
کتاب و زمانی که روش خود را در مواجهه بزا    مقدم جای دیگر از در کلیدی ،همچدین

کدد؛ وی اولین روش را که به نظر  دارد، چدد روش را بیان می اختالف الحدیث بیان می
اهلل قزرار   احادیث بر کتزاب   باشد، روش عرضبوده نیز  اه ترین آن آید در نظر او مهم می
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حزاکی از مرجعیزت کتزاب، نسزبت روایزات       آن نیزز  ( کزه 3ص، ۱ج، همزان )دهزد  می
 د.شو تلقی می ویدر دیدگاه   معصومان

 ،همچدزین اما جدای از مقدمه، در عداوین ابواب نیز همراهی امام با کتاب و سدت و 
تزوان بزه بزابی تحزت      بهترین نمونه، می برای شود. دیده میو سدت اهلل  محوریت کتاب

اشاره کرد که در عدوان آن، ایزن همراهزی مشزهود    « باب ان القرآن یهدی لالمام»عدوان 
ء من الحزال  و   یس شیتاب و السد  و أنه لکباب الرد إلى ال»به باب  ،طور  است. همین
شزود کزه    اشاره می« أو سد  تابکه یجاء ف ه إال و قدیحتاج الداس إلیع ما یالحرام و جم

ای کزه در   مطرح شده اسزت. نکتزه   مرجع عدوان بهرد به کتاب و سدت  بحث از ،در آن
جمیزع   که در نگاه کلیدی، در کتزاب و سزدت  توجه است آن  همین عدوان باب اخیر قابد

به آن احتیاج دارند، آمده است و این کامد  کم در امور مربوط به دین نچه مردم، دستآ
تواند مبدای فکزر   نیازها، می  ها و هم انسان گو بودن کتاب و سدت به هم  و پاسخبودن 
 ها در نزد کلیدی بوده باشد. همراهی امام با کتاب و سدت و عدم تجاوز از آن  و نظری

علمای آن دوره مشترک نبوده اسزت و    البته باید دانست که این دیدگاه در بین هم
مسزائد مزورد نیزاز     کتزاب و سزدت را مشزتمد بزر همز       ند کزه ا در مقابد، افرادی بوده

ق( از محدثان قم کزه حزدود یزک    ۲96م )صفار حسن  بن برای ماا  محمد .دیدند نمی
 بصزائر وی در کتزاب  کزه   بزوده ذکزر    قابزد  ،کزرده اسزت   نسد قبد از کلیدی زندگی می

  مزن  تزاب و السزد  کال یس فز یمام ممزا لز  لهم االیباب ما »، دو باب با عداوین الدرجات
 «عرفزه ائئمز   یتاب و السد  مزا  کال یالتوجد ف یالمعضالت الت یباب ف»و  «المعضالت

فت توان گ می ،که بر مبدای عداویدشان را آورده است( 139 و ۲14ص ق،۱464صفار، )
و آن ها در کتاب و سدت نیامده  امور مورد نیاز انسان که صفار معتقد بوده است که هم 

 شده است. یالهام مموارد به امام 
این همراهی، بایزد گفزت کزه در     دربارۀ کافیادله از کتاب  در ادام  ارائ  و همچدین

متن کتاب هم احادیث متعددی وجود دارد که دا  بر همراهی امزام بزا کتزاب و سزدت     
 اهللإِنَّ »آورد بزا ایزن عبزارت:     را می مدینی نمونه کلیدی روایتی از امیرالمؤ؛ براهستدد

أَرْضِهِ وَ جَعَلَدَا مَزعَ   یعَالَى طَهَّرَنَا وَ عَصَمَدَا وَ جَعَلَدَا شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِتَوَ کتَبَارَ
( کزه  ۱9۱ص، ۱ش، ج۱1۶۲کلیدزی،  )«فَارِقُدَزا یالْقُرْآنِ وَ جَعَدَ الْقُرْآنَ مَعَدَزا، لَانُفَارِقُزهُ وَ لَا  
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  خوبی دا  بر مدعای مذکور است؛ به
 دهزد.  پاسزخ وی را مزی    پرسزد و امزام   الی میسؤ  صادق  فردی از امام :یگرماالی د

  آن چیسزت  امزام   بارۀگوید که اگر چدین و چدان باشد، نظر شما در سپس آن مرد می
  فرماید: آنچه به تو پاسخ دادم، از رسزو   دهد، می که وی را مورد عتاب قرار می حالیدر

 (13ص، ۱ج، همان).دهیم بود و ما از پیش خود نظر نمی خدا
سزت  توجه ا  دیگر نیز جالب  ، یک نکتکافیقرآن در کتاب  و اهمیت جایگاه دربارۀ

را بزه   اصزو  کزافی  کلیدی یکزی از کتزب موجزود در     و آن ایدکه توجه داشته باشیم که
، انتظزار مباحزث   اصو  کزافی و این در حالی است که در  اختصاص داده فضیلت قرآن

فضزد قزرآن را در آن قسزمت قزرار      وضزون م عادتزاً  رود و ما میمربوط به اصو  دین 
 دهیم.  نمی

ریشزه در  با احتما  فراوان،  ن نون نگرش کلیدی در محوریت قرآن وگفتدی است ای
هزای فکزری در    ی بزا جریزان  برای آشدای)حکم  بن  مبانی فکری و اعتقادی جریان هشام

، جزوالیقی   سزالم   بن  جریان هشامحکم،   بن  ، همچون جریان هشام میان اصحاب ائمه
، [الزف ] ش۱19۱ک: گرامی، ن، علد تفصیلی آن ۀو مشاهد و بقیه عمر  بن  مفضدجریان 

های قرابت کلیدی به جریان  توان از شاخصه و این نون نگرش را می داشته( ۱۱1ز9۱ص
ن توا ، میحکم بن  هشام محوری جریان  قرآن در زمید  که محسوب نمود حکم بن  هشام 

 د:کر را بیان زیرد یدال
ای اسزت   همسزلل  ،آن شود که مطرح میاهلل  حدیث بر کتاب   عرض مسلل در، نخست

اصزلی   عدزوان  بزه نزد قریزب بزه اتفزاق مزذاهب اسزالمی      ، ای عمومی که در حد نظریه
مزورد اتفزاق فزریقین تلقزی      اهلل احادیث عرضزه بزر کتزاب   شته و انکارناپذیر پذیرش دا

هزای   اما در کاربرد و در برخورد عملزی، چهزره   (؛۱1۶صق، ۱1۶9شوشتری، )شود می
کیزد بسزیاری بزر    تأ ۱و همفکزران او  حکزم  بزن   هشام در این میان،  ابد کهی گوناگون می

اهلل و کدزار نهزادن احادیزث نزاهمخوان بزا آن       ضرورت هماهدگی حدیث با ظاهر کتاب
 ( ۱9ص تا، پاکتچی، بی).اند داشته

ی که با بررسی طور به؛ استات این جریان مشهود تألیف که محوریت قرآن درآن دوم
تفسیر یزا   ان در زمید اکار رجا  شاخص در این جری که بیدیم کتب فهرست و رجا  می
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و  169صش، ۱1۶1جاشی، ک: نبرای نمونه، ن).دارند تألیفیا قرائات قرآن فضد قرآن 
 (1۶۲و  ۲۶۶صق، ۱4۲6طوسی، ؛ 449

روایات دا  بر همراهی امزام و  سدد  سلسلهیان در سوم، وجود افراد شاخص این جر
و  96 ،۶9، 19، 13ص، ۱جش، ۱1۶۲ک: کلیدزی،  نبرای نمونه، ).توجه است قابدکتاب 
۱9۱) 

که ایزن دیزدگاه کزه بزر طبزق آن، امزام در        شود نمیالبته این مطلب نادیده انگاشته 
ران مخالفزانی  زنزد، در آن دو  کدد و فراتر از آن حرفی نمزی  چارچوب کتاب حرکت می

 قزد »با آوردن عبزارت   االسالمیین  مقاالتی که اشعری صاحب طور بهداشته است؛  نیز
مّز  و ان  ئن؛ فزعموا ان نسخ القرآن الزى اال یشذّ شاذّون من الروافض عن جمل  المسلم

تزا،   اشزعری، بزی  )« له و اوجب على الداس القبو  مزدهم یجعد لهم نسخ القرآن و تبد اهلل
نسزخ قزرآن را    ۀاجزاز   ه ائمزه امامیه( معتقدند کز )ای از روافض که عده آورد ( می۶۱۱
 دربزارۀ ده اسزت و در گززارش دیگزر    زه را به ایشان عطزا کزر  و خداوند این اجا داشته

 ائمزه  هزا معتقدنزد   کزه آن  گویزد  میرا در گروه غالت جای داده است،   مفوضه که آن
آیزد یکزی از    ین گزارش، به نظر میبا توجه به ا (۱۶ص، همان).کددد نسخ می ع رایشرا

کزم   یا دسزت  تفویض امور ، مقول  توسط ائمه نسخ شریعت  مسلل مبانی و مجوزهای
کزه از آن وجزود   است های متفاوتی  و خوانش و ائمه امور مربوط به دین، به پیامبر

ق، ۱461مجلسزی،  ک: از مقولز  تفزویض، نز   های مختلزف   خوانش برای مشاهدۀ).دارد
 نبوده است. ید ائمهچدین دیدگاهی مورد تأی البته (116ز149ص، ۲1ج

اباحه و برداشته شزدن شزریعت نیزز از مسزائلی       مسلل ،اما به غیر از بحث تفویض
 جواز نسخ قرآن و شریعت توسط امزام دارد. نوعزاً    مسلل است که ارتباطی تدگاتدگ با

خزود، امزام را بزه    تقزادی  اند، در مبانی فکزری و اع  شریعت شده  رقی که قائد به اباحفِ
هزر   نسخ قرآن و شزریعت را داشزته باشزد و   اند که قدرت و جواز  دهنحوی تعریف کر

ن وسزیله از بزار   نبوده است تا بدی ارد کدد که قبالًزمان بتواند حرفی جدید را در دین و
نزوعی   ر فرقزی کزه بزه   د شریعت اباح از طرفی دیگر، انجام تکالیف دیدی خارج شوند. 

تزوان فرقزی ماندزد     می ،برای ماا  .گرای افراطی هستدد، وجود دارد یا باطنغلو متهم به 
ابیه( و حلولیه از فرق غالی در شزیعه را  طّگروهی از فرقه خَ)جداحیه، مدصوریه، معمریه
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کزه   گفتدد میوید نموده و اند و بعضاً احکام را تأ شریعت داشته  اباح نام برد که قو  به
لی هستدد که والیت ایشان واجب بوده و محرمات الهزی نیزز   واجبات الهی اسامی رجا

 (۱4ز۶صتا،  اشعری، بی).ستدد که والیت ایشان حرام استاسامی رجالی ه
 محوری عقل .4ـ۲

ترتیزب کتزب در آن و    ،کزافی   یکی دیگر از مبانی فکری کلیدی کزه بزر اسزاس مقدمز    
عقزد در نززد    ۀویزژ  اهجایگآید،  ، انتخاب و آوردن احادیث در آن به دست میهمچدین

 کلیدی است.
آورد کزه گویزاترین    کتاب خود و در انتهای آن، عبارتی را می در مقدم  کلیدی  شیخ

أوّ  مزا  »نویسزد:   ؛ او مزی شود تلقی می و اهمیت عقد در نزد وی جایگاه بارۀعبارت در
و علزوّ  تاب العقد و فضائد العلم و ارتفزان درجز  أهلزه    کهذا،  یتابکأبدأ به و أفتتح به 

 یان العقد هو القطب الّزذ کقدرهم و نقص الجهد و خساس  أهله و سقوط مدزلتهم؛ إذ 
( کزه در  9ص، ۱ج، ش۱1۶۲کلیدی، )«ه العقابیحتجّ و له الاواب و علیو به  ه المداریعل

همین  و به  دشو میشود، معرفی  مدار، محور و آنچه بدان احتجاج می این عبارت، عقد،
ده را با مباحث مربوط به عقد آغزاز کزر   کافید است که کلیدی، محوری بودن عق علتِ
شود؛  بهتر تبیین می ،الجهدو العقد  کتاب، این محور بودن در روایتی در همچدین. است

تزوان   ترین چیزی است که از چیززی نمزی   عقد، اولین و مهم که آمده است که  یجایآن
و  به نقش مهم معرفتی عقد اشاره شزده  ،همین روایت و در ادام  آن وسیل   سود برد اال به

 .شداسد شود که با عقد است که انسان، خدا، مخلوقات خدا و صفات خود را می گفته می
 (۲9، ص۱ج، همان)

 عقد ویژۀ جایگاهنوعی دیگر،  د که به نوجود دار نیز کافیروایاتی در  در همین راستا،
تزرین و نیکزوترین مخلزوق     د؛ بزرای نمونزه، عقزد محبزوب    دکد در نزد کلیدی تبیین میرا 

گردد و آن، قزوام و   که امر، نهی، ثواب و عقاب الهی متوجه آن می شود خداوند معرفی می
در آدمزی ذکزر    بهترین ثزروت و  راهدما، سبب اخالص در بددگی خدا کما ، ستون، مای 

شزود و   امزوات مقایسزه مزی   ی که فقد عقد، فقد حیات بوده و فاقد آن با طور بهشود؛  می
، ۱ج، همزان )شزوند  معرفی مزی از آن، تدها عاقالن  آموز مخاطب قرآن و عبرت ،طور  همین
 هستدد.رفیع عقد در نزد کلیدی  جایگاهن خوبی مبیّ که این تعابیر به (۲3ز۲1و  ۱۶ ،۱6ص
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  این الجهدو  العقد  کتاباز مجموعه روایات و عقد و علم   رابط در زمید  ،همچدین
 رابطز   ثانیزاً و  بزوده دو برقرار  آنی بین تعاضد یک رابط  اوالًآید که  طور به دست می

برای ).شده استو تفهم، فاقد خیر معرفی  است که علم بدون تعقد نحوی به بین آن دو
 ،۲۶ ،۱3ز۱۶ ،۱4ص، ۱ج، همانک: ۀ روایات مربوط به رابط  میان عقد و علم، نمشاهد

توان  ، میکافیدر و میان عقد و دین از مدظر کلیدی  ط راب در طور  همین (1۶و  ۲9ز۲3
دیانزت بزاور داشزته اسزت؛      ۀدهدزد  قزوام  عدوان بهعقد را  ،به این نتیجه رسید که کلیدی

برای مشزاهدۀ روایزات مربزوط بزه     ).شود درست تلقی می می که شرط الزم دیانتِمقوّ
 (1۶و  ۲3 ،۱9ز۱9 ،۱۱ز۱6ص، ۱ج، همانک: رابط  میان عقد و دیانت، ن
در  دهدده بزودن عقزد بزه عمزد     و ارزش میان عقد و عمد در همین راستا، به رابط 

 تاریخ جهان اسالم، در مقابد طریق در ای  چدین اندیشهشود که  پرداخته می ویدیدگاه 
علزو    ورزی را نشزان  نگر پرورش یافته است تا صِرف تدسک و عبزادت  ناسکان سطحی

کزردی  معیاری دیگر برای سدجش اعما  برآیدد که چدزین روی دنبا    مقام نشمارند و به
پزاکتچی،  ).اسزت  مشزاهده   قابزد خوبی  بهنیز ق( ۲6۶م )محبر  بن داوود العقد  کتابدر 

 (۱۶3ش، ص۱13۲
 پی بیان این اندیشه است که محاسب میراثی که کلیدی در کتاب خود به ودیعه نهاده، در 

عقزد هزر انسزان     زۀ اعما  که بر اسزاس انزدازۀ  اداش اخروی، نه بر اساس انداقیامت و پ
ای  ه در حدی است که از دیدگاه وی، بدون تعقد و اندیشه، فریضهمسلل اینو خواهد بود 

 و در مقام مقایس  چیزی افضد بر عقد عبادت نشده استخدا با  و اساساً ادا نخواهد شد
ی و رهسپار شدن به جهزاد  دار زنده ترتیب از شب  به با غیر آن، خواب و اقامت عاقد عاقد

کزه جمیزع عابزدان در فضزد      شزود  بیزان مزی   همچدینو  دانسته شده استجاهد، افضد 
 (۱3و  ۱1ز۱۲ص، ۱جش، ۱1۶۲کلیدی، ).رسدد عبادتشان، به آنچه عاقد رسیده است، نمی

ی خزویش  گرای عقد ،یوگفتمانی عصر کلیدی، باید دانست که  فضایاما در توضیح 
از یک طرف و گریز  یا عقدستیز  های تدد عقد ده است که جریانرکرا در دورانی مطرح 

اند و به نظر  داشته در آن دوران فعالیتاز طرف دیگر  اییگر های افراطی در عقد جریان
بایزد   در این زمیدزه،  ده است.کرجو و آید که کلیدی حدی واسط بین آن دو را جست می

خر یزاد  أحزدیث متز    شاخص اصحاب نعدوا بهحدابله( )حدبد و شاگردانش  بن از احمد
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مزدار   آثار مزدون و موضزون   تألیفپرهیز از ، های این مکتب حدیای نمود که از ویژگی
کزه    بودهوید و شرح احادیث و دوری گزیدن از استدال  و تحلید حدیای، پرهیز از تأ

 بزن   خر بزا شزاخص اسزحاق   حدیث متأ آن را حتی در تقابد با جریان دیگر از اصحاب
وید احادیزث  أدار، پرداختن به شرح و ت ه که تماید به تدوین آثار حدیای موضونراهوی

و روی آوردن به تحلید و استدال  در کدزار نصزوص بزرای تبیزین      زهرچدد محدود   ز
 (419ص، ۱4ج، [الف ]ش۱194پاکتچی، ).، قرار داده استاید داشتهعق

در فضای گریزی  عقد گرایی مفرط و طبعاً وضعیت مشابهی در حدیث ،از طرفی دیگر
ق، 4سزدۀ  ق و 1   دوم سزدۀ ر نیمز ی که دطور به؛ شود حدیث امامیه مشاهده می اصحاب
 آن، حکزم هزر   وجود آمد که بر پایز    گرا در محافد فقه امامیه به ستیز و حدیث یجوی رأ

شزد و هرگونزه اجتهزاد و اسزتدباط      شده تلقی مزی  تعیین ای در احادیث معصومان همسلل
رفت و رد بر اجتهاد و فزرون آن در آثزار    شمار می  ص این احادیث ناروا بهفراسوی نصو
ای متداو   شیوه ،طور  گرای آن دوره، بابی مخصوص به خود داشته و همین فقیهان حدیث

در اختیار فتواجویان قرار گیزرد کزه   « به حکم معمو » عدوان بهگردید که متون روایات عیدا 
باید به برقی اشاره داشت که با بررسی کتب ، اییگر دیثحدر این  شاخص یفرد عدوان به

 ترین احادیث را رد نکرده شود که وی، حتی غریب طور فهمیده می  مانده از وی، این باقی
خذ الحق ممزن عدزده و   » امری ناروا شمرده و با طرح نظری  و نپذیرفتن حدیای مدقو  را

و  ۲6 ،۱۶صتا،  پاکتچی، بی).اشته استثمر انگ بحث و نقد رجالی را بی« التدظر الی عمله
امامیزه و   ی مازد معتزلزه در غیزر   یها گرا، بودند گروه در مقابد این فضای حدیث البته (۲4

ثر نوبختیان از معتزله تأشدند و  گرایی مفرط شداخته می نوبختیان در درون امامیه که به عقد
برای مشزاهدۀ  ).ی بودندرأ ه همآنان در بسیاری از موارد اعتقادی با معتزلدر حدی بود که 

 (34و  31،  3۲، ۶9ز۶3، ۶4صق، ۱4۱1، مفیدک: این همراهی، ن
هزایی بزا رویکردهزای حزداکاری و      جریزان  عدوان بهشده های یاد اما در کدار جریان

حدیث مواجه هستیم کزه   حداقلی در مواجه با اعتبار عقد، با جریانی در درون اصحاب
برخالف متکلمزان   ،روایات، به عقد اعتبار دهد. این گروه  وسیل سعی در آن دارد که به

 ردهداندد، از ابزار حدیث برای اعتباردهی به عقد استفاده کز  که حجیت عقد را ذاتی می
رای عقد حجیتی قائزد نبودنزد کزه    ب که اساساً رفتددگ در مقابد گروهی قرار می و طبعاً
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ق( ۲6۶م )محبزر  بن راد، باید از داوودترین این اف شاخص و البته یکی از متقدم عدوان به
 تزألیف د که اقزدام بزه   کرحدیث بصره که در بغداد اقامت نمود، یاد   از علمای اصحاب

، 3جق، ۱469مززی،  ).نموده اسزت  العقد  کتابد عقد و با عدوان یدر فضا اییکتابی رو
 العقدن با عدوا یدیگر اییرو ق( نیز کتاب۲3۱م )الدنیا ابی  ابن ،همچدین (449ز444ص

  .استنیز موجود  در فضیلت عقد نوشته است که در حا  حاضر فضله و 
 ۀکتب برقی کزه در اواخزر سزد    طوسی دربارۀ  باید به گزارش شیخ ،در همین راستا

 شزمرده اسزت  بررا  العقد  کتابزیسته است، اشاره داشت که در زمرۀ آثار وی،  ق می1
که حدس است   برقی، قابد اییرو ه ( که با توجه به وج1۲صق، ۱4۲6طوسی،   شیخ)

چددان قزوی در آن دوره، مدجزر    در نهایت این جریان نه بوده باشد که اییاین اثر نیز رو
 ده است.ش کافیدر  الجهدو  العقد  کتاب تألیفبه 

گرا که عقد را محور دانسته و کتاب مفصزد خزود    که کلیدیِ عقدآن است مهم  نکت 
نموده است، از حیزث روش در بیزان اهمیزت عقزد، روش      عقد آغاز جایگاهرا با بیان 
حدیث را کزه سزعی در آن داشزتدد تمزام معزارف دیدزی خزود را از حزدیث           اصحاب

 (۲91ص، ۲6جش، ۱19۱پزاکتچی،  )استخراج کددد و مدبع معتبر دیگری را قائد نبودند
ز ده است؛ وی در دفان از عقزد، نزه بزه اسزتدالالت عقلزی کزه بزه احزادیای ا        اتخاذ کر
 ،کزم  کددزده یزا دسزت    گریزان نیزز مجزاب   تمسک جسته است تا برای عقد معصومان

کزم در مسزیر    دسزت  روش کلیدی اگرچزه کالمزی نبزود،    باشد. زبان وبوده تردیدآفرین 
کرد و با  وگو با متکلمان و ایجاد درکی متقابد میان محدثان و متکلمان حرکت می گفت

 داد. الم پاسخ میهمین زبان، به شبهات مخالفان از اهد ک
 حکزم  بن  هشام گرای  عقد، ما شاهد جریان گریز عصر کلیدی در مقابد فضای عقداما 

ثر کلیدی از این یا حتی تأهای قرابت  زمیدهدیگر توان از  مینیز را  همین شاخصههستیم که 
 کدیم: گرا بودن این جریان را ذکر می د عقدجا دالی امامی دانست و ما در این جریان
بزن   هشام سه شخصیت اصلی این جریان، یعدی  که از کتب رجالی دربارۀآن ستنخ

شود که هزر   فهمیده میآنطور نیشابوری   شاذان  بن  عبدالرحمن و فضد  بن  ، یونسحکم 
 آمزده اسزت:   حکزم  بزن   هشام  دربارۀ اند؛ ماالً سه، از جمله متکلمان در عصر خود بوده

هزذا  »( و 491صق، ۱4۲6طوسی، )«صداعه الکالمهذب المذهب بالدظر و کان حاذقا ب»
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( کزه  ۲۱9ص، ۱جش، ۱1۶4شهرسزتانی،  )«الحکم، صاحب الغور فی االصو   بن  هشام
 شود. گرا بودن، رکن رکین در متکلم بودن یک متکلم محسوب می عقد طبعاً

ناقزد   جریانی، حکم بن  هشام دهد که جریان  شواهد نشان می است که   آن بعد نکت 
 تزألیف  الحدیث  اختالفبرای ماا ، از کتاب اند.  بودهگرا  عقد و طبعاًه روایات نسبت ب
نجاشی، )از همو الحدیث علد( و کتاب 1۱۱صق، ۱4۲6طوسی، )عبدالرحمن  بن  یونس
احادیث بزوده   ازد یونس ها خود گواه نق شود که عداوین آن می( یاد 449صش، ۱1۶1

 ،دک از روایزات و نظریزات هشزام و یزونس    های ان بر اساس بازمانده، همچدیناست و 
نقادان حدیث جای داد که بزه جزای اهتمزام بزر جمزع، در اصزد        آنان را باید در زمرۀ

هشام بر آن بزود کزه در میزان    ی که طور بهاند.  گیرانه داشته پذیرش اخبار روشی سخت
زه نیزز بزا چدزین نگرشزی، آن انزدا     اخبار مدقو ، تعداد اخبار جعلی زیاد است و یونس 

باره و انکارش بزر صزحت صزدور بسزیاری از       گیری او در این احتیاط بود که سختبا
این طرز فکر، توجزه بزه نقزد رجزالی اسزانید        نتیج ار، در مدابع بازتاب یافته است؛خبا

بزا  )فضزا    بزن   چزون علزی  همبایزد کسزانی    ،است که از آغازگران آن در محافد امامیه
 شزاذان   بزن   (، فضزد حکزم  بزن   هشزام  صولی بزه  وابستگی در بخش مهمی از مواضع ا

 (۱9ز۱3صتا،  پاکتچی، بی).عیاشی را نام برد مسعود  بن نیشابوری و شاگرد او محمد
افزراد   حضور فعا  و برجست این جریان،  اییگر پی بردن به عقد دیگرِ  ، زمیدهمچدین

 العقزد   تزاب کبزرای نمونزه در   . اسزت عقزد   جایگاهمربوط به  روایاتاین جریان در نقد 
 اسانید از این قرار است:، آمار حدیث دربارۀ عقد آمده 1۶ در آن، که کافی الجهدو 

ترین حدیث در این کتاب  ترین و طوالنی : نقد یک حدیث که مهمحکم بن  هشام  ز
 در باب عقد است.و 

 فضا  از وابستگان این جریان: نقد دو حدیث. ابن ز
 حمن: نقد چهار حدیث.رعبدال  بن  یونسهاشم از شاگردان   بن  ابراهیم ز
 قمی از وابستگان این جریان: نقد شش حدیث.  ابراهیم  بن  علی ز

تزرین   مهم عدوان به ،سه شخصیت اصلی جریان جوالیقی ماالًاین در حالی است که 
 یحیزی و ابزن    بن  جوالیقی، صفوان  سالم  بن  جریان در مقابد جریان مذکور، یعدی هشام

 حضور ندارند. روایت 1۶از این  یک هیچسدد  بزنطی در سلسله نصر ابی 
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 غیبت رخداد درخصوصدیدگاه و واکنش کلینی  .3
و ارائز   بددی این مبزانی   ، به جمعکلیدی  شیخدر این قسمت و پس از بیان مبانی فکری 

 . شود پرداخته میغیبت  رخداد دیدگاه وی در زمید 
در مواجهزه بزا    برخی از معاصرانش ر برابردکلیدی  بدون اضطراببرخورد عادی و 

باید در مبانی فکری و نون نگاه  ،د  این تحقیق ذکر شمسلل که در طرحرا  غیبت رخداد
و همراهی امام با کتاب و  اییگر امامت جویا شد. کلیدی که در عقد  مسلل وی نسبت به

سیسی چیزی یجاد تأارتی دیگر عدم اعتقاد به اسدت و عدم تجاوز امام از آن دو و به عب
، عزدم دسترسزی   داردفکزری  قرابزت   حکم بن  هشام در شریعت از سوی امام با جریان 

 ه است.کرد تعلیمی به امام، برای او ایجاد بحران و اضطراب نمی
پیزامبران و امامزان    ام با نام حجت که مشزتمد بزر مجموعز    با تبیین مفهومی ع وی

مانزد و   زمین بدون امام باقی نمی»مضامیدی ماد روایاتی با و  با آوردن ابوابو  شود می
مین اهد خزود را زیزر و رو   اگر امام یک ساعت از زمین برداشته شود، ز»، «رود می  فرو
 «ماند؛ خواه ظاهر غیرمطان، خزواه خزائف پوشزیده    زمین از حجت خالی نمی»، «کدد می
کدزد کزه وجزود     این اعتقزاد را بیزان مزی    .( و... 111و  ۱99ص ،۱جش، ۱1۶۲کلیدی، )

ایزن ضزرورت، دسترسزی      و الزم تعلیماً ضرورت دارد و نه لزوماً حجت( تکویداً)امام
داشته باشد تا همین بزودن او،  ؛ یعدی امامی باید روی زمین وجود یستمستقیم به امام ن

اسزد  خیرات و توجهات الهی به بشر شزود و عزدم وجزود وی، سزبب ایجزاد مف      مدشأ
 .دش تکویدی در امر بشر خواهد

ضره؛ تقدم هذا ی باب أنه من عرف إمامه لم»با آوردن بابی تحت عدوان  وی همچدین
با انتقا  این مفهوم دارد که  ،و مدیریت فضا سعی در آرام کردن مخاطب« ائمر أو تأخر

خر حضور امزام  سی که امامش را شداخت، تقدم یا تأدر شداخت امام است و کساس، ا
پاسزخ  « التوقیزت  باب کراهیز  »با آوردن باب  او ،همچدین ای نخواهد زد و به وی لطمه

یزا حتزی تعیزین وقزت     شماری  ه و برای حضور امام لحظهکه غیبت را برنتافترا افرادی 
« ونَسلمُا المُجَنَ وَ ونَلُعجِستَالمُ کَلَهَ»طور با آوردن عبارات  همینوی  دهد. می کددد می
، ۱ج، همززان)از طریززق روایززات« مززرا االَهززذَلِ همالِعجَن اسززتِمِزز اسُالدَزز کَلَززنمززا هَاِ»و 

 ده است.کرمبارزه نیز ( و با زبان تهدید، با بیتابی و عجله در این امر 1۶9ز1۶3ص
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این دیدگاه  ، شاید بتوان ارائ رویکرد کلیدیاین جهت فهم بهتر از طرفی دیگر و در 
دیگزر در   هزای  و برخزی گزروه  را پاسخی به مفضلیه و تا حدی جوالیقیزه   ویاز سوی 

عقد و توجه شدید و  جایگاهشان در کمرنگ بودن  ب مبانی فکریسب بهکه درون امامیه 
دد و عدم تحمد کد زتعلیماً زتوانستدد عدم حضور امام را   افراطی به نصوص، نمی بعضاً

 ،فضزا همزین   در. گفتدی است که نمود، دانست حضور امام برای ایشان ایجاد بحران می
بابیزت روی    مسزلل  بزه در زمان حیات کلیدی شکد گرفته است،  اساًکه اسنصیریه  فرق 
فارسزی    پردازد که از سلمان ، به معرفی بابی برای وی می و برای هریک از ائمه آورده

امزام  بزاب   عدوان بهنمیری  نصیر  بن شرون شده و به محمد  مدینباب امیرالمؤ عدوان به
  ۲(۱1۲ز۱۱9خصیبی، خطی، ).گردد ختم می زمان 

که با تحقیق محقق معاصزر،    بیت  اهد  تاریخ لفؤچدد مبر اساس کتاب ، همچدین
از  هزای معصزومان   اسزت و در آن نیزز بزاب   حسیدی صورت پذیرفته  جاللی محمدرضا

و   صزادق   بزاب امزام   عدزوان  بزه  عمر  بن  مفضد اند، فی شدهمعر  زمان امام تا  پیامبر
اد دیگر با گرایش بزه طیزف   و افر کاظم  باب امام عدوان بهمفضد   بن فرزندش، محمد

، بغزدادی و دیگزران    الزالج  ابزی   ابزن )انزد  معرفی شزده   باب برخی ائمه عدوان به مفضد
  بزن   مفضزد توان به گرایش و تماید طیف  می ( که بر اساس آن،۱1۱ز۱41صق، ۱4۱6
 حکم داد.نیز  باب داشتن ائمه  مسلل به عمر

 جایگزاه ضزعیف بزودن    که نتیج  ها جریانتوسط برخی   ائمهباب داشتن به اعتقاد 
مریزد    شدت به سمت تقویت رابط آنان بوده است، فضا را به اییگر عقد و شدت نص

العلمزی   طبق آن ساختار، باب به مدید  بر برد؛ یعدی و مرادی و ارتباطات متافیزیکی می
ه به دهان آن باب دوخته دسترسی دارد که دیگران به آن دسترسی ندارند و چشمان هم

مبدزای فکزری و   در این گونه فضزاها،  گوید تا انجام دهدد و  شود تا ببیددد که چه می می
 نیست.فرما  حکمعقلی خیلی 

تزوان در آن دانسزت کزه امزام در      ها را مزی  علت عدم تحمد غیبت امام در این فرقه
امکان بیزان   ،در هر زمانها، فراتر از کتاب و سدت بوده که  آنکم برخی از  دستدیدگاه 

نبوده است  د که قبالًتواند در دین چیزی جدید را تأسیس کد حرفی جدید را دارد و می
و  ، مازد خطابیزه  اباحه و برداشته شدن شریعت در برخی فزرق غزالت   جوازکه وجود 
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 آید. تر به نظر می فهم ( بر همین اساس و مبدا قابد۱۶و  ۱۱صتا،  اشعری، بی)مفوضه
هزای   بیزان فعالیزت   عدزوان  بهو  غیبت رخدادکلیدی با  رویکردپس از بیان  نتها ودر ا اما

امزر غیبزت   تفزاوتی وی بزه    این مواجهه، به بی تا رخدادآن ایجابی کلیدی در مواجهه با 
 شود: ده میآور ایجابی کلیدیهای  فعالیت تفسیر نشود، برخی از

بزاب  »با آوردن بابی با عدوان  ه وای تربیتی کرد غیبت استفاده رخداداز  کلیدی  شیخ ز
حکمت و علت این غیبت برای مخاطبانش دارد تا  سعی در ارائ « التمحیص و االمتحان

نهزد و بزا    کدد و همو پزا را فراتزر مزی    بدین وسیله در تربیت و تهذیب آنان ورود پیدا 
رفزی  زمان فقدان حجت خزدا مع  ترین حاالت بدده به خدا را در آوردن روایاتی، نزدیک

کدد که عبادت پدهانی افراد در زمان غیبزت امزام و بزه همزراه تزرس از       و بیان می کرده
دشمدان در دولت باطد، بهتر از عبادت افرادی است که در زمان ظهور حق و به همزراه  

 (111ز111ص، ۱جش، ۱1۶۲کلیدی، ).دکدد امام حق، خدا را عبادت می
فرزنزد ذکزور نداشزتن     شبه به ، ستهزی که در دوران غیبت صغری می کلیدی  شیخ ز
برای تبیزین  که  دهد میپاسخ  ،ای جدی در آن زمان بوده است شبههکه    عسکری  امام
ق( از علمزای امزامی قزم    16۱یزا   ۲99م )اشعری  عبداهلل  بن به نقد سعد این شبهه،بهتر 

 پس از فوت ایشزان و  عسکری  اصحاب امام دهد شود که وی گزارش می پرداخته می
 مزورد   (؛۱6۲صش، ۱1۶6عبزداهلل،   بزن  سزعد )در مورد امام بعدی، پانزده گروه شزدند 

( ۱۱1ز۱6۶ص، همانک: ی سعد، نگزارش تفصیل ۀبرای مشاهد)این گزارشدر مشهود 
 فرزنزد پسزر   شزبه  در  های ایزن افتزراق،   ریشهترین  کم، یکی از مهم دست کهاست  آن

  یتسم یباب ف»ای دفع آن، بابی با عدوان بوده است که کلیدی بر  عسکری  امام نداشتن
را به چشزم    زمان امام که  پردازد افرادی میبه اسامی  ،که در آن آورد را می« ن  من رآه
 عسزکری   بات وجود فرزنزد پسزر بزرای امزام    با آوردن آن باب، سعی در اث اند و دیده
 (11۲ز1۲9ص، ۱جش، ۱1۶۲کلیدی، ک: نروایات این باب،  ۀبرای مشاهد).دارد
  یا برخزی از ائمزه    جمیع ائمه ای که دربارۀ در مواردی به دفع شبهه کلیدی  شیخ ز
بزاب  »در برای نمونزه، وی   .گیرد، پرداخته است هم در آن گروه قرار می  زمان امام که 

و علزم   برخی از ائمهصغر سدی مدافات بین  فع اندیش به د« فی السن حاالت االئمه
، ۱ج، همزان ک: نز روایزات ایزن بزاب،     ۀبزرای مشزاهد  )پزردازد  می انامامت داشتن ایش
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، «هیز تعزالى هزادون إل  لهم قائمون بأمر اهلل ک،  باب أن ائئم »در باب  ( و134ز13۲ص
آید کلیدی بزا توجزه    به نظر می کدد که اساساً را قائمان به امر الهی معرفی می  ائمه  هم

مفهزوم قائمیزت در    نموده اسزت؛ زیزرا   این باب را باز به فضای گفتمانی عصر خویش
 عدوان بهمیان شیعیان و حتی برخی مسلمانان شداخته شده بود و هر از چددگاهی فردی 

  گردید و برخی از فرق شیعه، امامانی از ائم مصداق آن قائم و مهدی موعود معرفی می
کزرده و وی را  و غیر این امامان را مصزداق آن معرفزی    ( زمان امام غیر از )گانه دوازده

 بزن  ک: سزعد ۀ نام برخی از این افزراد، نز  برای مشاهد).پدداشتدد میزنده  ،بعد از فوتش
در  روایات این بزاب  ، برای مشاهدۀهمچدین؛ ۱6۱و  39 ،31، 99صش، ۱1۶6عبداهلل،  

 ( 119ز11۶ص، ۱جش، ۱1۶۲ک: کلیدی، ، نکافی
ای  ی از اطالعات شداسزدامه ا مجموعه،  در ابواب موالید ائمهکلیدی ، در همین راستا

مشتمد بر تاریخ والدت، تاریخ وفات، محد تولد، نام پدر، نام مادر، محد وفات، محد 
آن چیزی که از علت آورده شزدن ایزن ابزواب در     آورد. را میدیگر  توضیحاتیدفن و 

خواهد با معرفی دقیق  نخست آنکه کلیدی می :آید، دو چیز است به ذهن میاصو  کافی 
را که اسزوه و الگزو     معصومان ای از آنان، دقیقاً و دادن اطالعاتی شداسدامه  انمعصوم

تزر، بگویزد ایزن افزراد بزا ایزن        د و به زبان ساده، معرفی کدبرای زندگی مردمان هستدد
از تصویری شفاف  که وی با ارائ الگوی شما مردم هستدد و دیگر ایدامام و مشخصات، 

کزه در آن دوره و در مزورد   را حتزی انحرافزات عمزدی    موارد مذکور، سوءتفاهمات و 
 و پاسخ دهد.برطرف نموده  ،وجود آمده بود به  معصومان

  نتیجه. 4
 رخزداد برخی از معاصزرانش در مواجهزه بزا     بابرخورد عادی و همراه با آرامش کلیدی 

ر امامت جویا شد. کلیدزی کزه د    مسلل به در مبانی فکری و نون نگاه ویغیبت را باید 
و همراهی امام با کتاب و سدت و عدم تجزاوز امزام از آن دو و بزه عبزارتی      اییگر عقد

با جریزان   ،یا نسخ آن از سوی امامسیس چیزی در شریعت أبه ایجاد تدیگر عدم اعتقاد 
برای او ایجاد بحران و  دارد، عدم دسترسی تعلیمی به امامقرابت فکری  حکم بن  هشام 

 ده است.کر اضطراب نمی
با تبیین مفهومی عام با نام حجزت کزه مشزتمد بزر مجموعزه پیزامبران و امامزان         یو
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مانزد   ماندد آنکه زمین از وجود حجت خزالی نمزی   تکویدی امام، جایگاهو با بیان  شود می
 ضزرورت دارد و نزه لزومزاً    حجت( تکویدزاً )کدد که وجود امام این اعتقاد را بیان می و...،

؛ یعدی امامی باید روی زمزین  نیستدسترسی مستقیم به امام  این ضرورت،  و الزم تعلیماً
خیرات و توجهات الهی به بشزر شزود و عزدم     أوجود داشته باشد تا همین بودن او، مدش

د تا بدین وسیله، بحران عدم اسد تکویدی در امر بشر خواهد شوجود وی، سبب ایجاد مف
 مطرح بوده است پاسخ دهد.که برای خیلی از شیعیان آن دوران را دسترسی به امام 

 ها نوشت پی
عبزدالرحمن و    بزن   ، افزرادی ماندزد یزونس   حکم بن  هشام ترین افراد این جریان بعد از  . از جمله مهم۱

 (9۲الف[، ص ]ش۱19۱)گرامی، .نیشابوری هستدد  شاذان  بن  فضد
نصزیریه و از    فرقز ق( از بزرگزان  114خصزیبی)م    حمزدان   بزن   حسزین  تألیف الکبری الهدای  کتاب . ۲

  معاصران کلیدی، در اصد دارای پانزده باب و فصد بوده که بزاب پزانزدهم آن بزه معرفزی ابزواب ائمز      
هزای   اثداعشریه، از نسزخه  د امامی علت انحراف از عقای ت از کتاب، بهپرداخته است؛ این قسم اثداعشر

جسزت. ایزن در حزالی    توان باز ر را فقط در نسخ خطی میاند و مطالب مذکو چاپی موجود حذف شده
ۀ شزد  را حتی در همان نسخ چاپی و در چهزارده بزاب چزا      هایی از مباحث بابیت ائمه است که رگه

 (1۲1ق، ۱4۱9.)برای نمونه، نک: خصیبی، دتوان مشاهده کر کتاب می
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