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کتاب معنویت اسالم شیعی: عقاید و اعمال از   بررسی و نظر: نگاهی به 
محمدعلی امیرمعزی

موشق آساتریان

کــه در مجلــه مطالعــات  چکیــده: نوشــتار حاضــر، ترجمــه مقالــه ای از موشــق آســاتریان اســت 
اســالمی از مجموعــه انتشــارات بریــل، شــماره 109، ســال 2014، صــص 329-347 بــه زبــان 
انگلیســی منتشــر شــده اســت و بــه بررســی یکــی از جدیدتریــن آثــار محمدعلــی امیرمعــزی مــی 
کتــاب معنویــت اســالم شــیعی: عقایــد و اعمــال، متشــکل از چهــارده پژوهــش توســط  پــردازد. 
کــه در دو دهــه اخیــر در مجموعه هــا و نشــریات مختلــف منتشــر  محمدعلــی امیرمعــزی اســت 
کل تاریــخ اســالم را پوشــش می دهنــد  شــده اند. بــه ترتیــب تاریخــی، ایــن مجموعــه مقــاالت 
و توجــه اصلــی آن هــا بــر بعــد باطنــی و عرفانــی فرقــه شــیعه اســت. رویکــرد نویســنده، تاریخــی 
کــه بــا مطالعــات انتقــادی منابــع، همــراه بــا شــناخت احساســات  و پدیدارشناســی اســت 
ترکیــب  شــاید خواننــدگان  و  آن هــا  نویســندگان  عرفانــی  تجربیــات  و  یافته هــا  و  مذهبــی 

می شــود.

کتــاب معنویــت اســالم شــیعی: عقایــد و اعمــال، مکتــب  کلیــدواژه: محمدعلــی میرمعــزی، 
تشــیع، شــیعه شناســی، تاریــخ اســالم.

 The Spirituality of Shi›i Islam: Belief and Practic-
es by Muhammad Ali Amir Mo›ezzi: a Review
By: Mushegh Asatryan

Abstract: The present paper is the translation of a 
paper by Mushegh Asatryan which was published 
in English in Islamic Studies Journal of the Brail 
Publishing House, No. 109, 2014, pages 329-347.  
This paper has studied and reviewed one of the most 
recent works of Muhammad Ali Amir Mo›ezzi. The 
Spirituality of Shi›i Islam: Belief and Practices. 
It consists of fourteen researches by Mohammad 
Ali Amir Mo›ezzzi, which have been published in 
various collections and publications in the past two 
decades. Historically, this collection of articles cov-
ers the entire history of Islam, and their main focus 
is on the inner and mystical aspect of the Shiite sect. 
The writer›s approach is historical and phenomeno-
logical, combined with critical studies of resources 
along with the recognition of their writers and per-
haps readers› religious sentiment and the findings as 
well as their mystical experiences.

Key words: Muhammad Ali Amir Mo›ezzi, The 
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كتاب حمّمد عيل أمير معّزي  دراسة ورأي: نظرات يف 
ّية اإلسام الشيعي: العقائد واألعمال( )معنو

يان موشق آساتر

يان ونشرهتا  ّية كتهبا موشق آساتر املقال احلايل هو ترمجة ملقالة باللغة اإلجنليز
يل يف الصفحات 329  ة الدراسات اإلسامّية الصادرة عن انتشارات بر

ّ
جمل

 من أحدث 
ً
- 347 مــن عددهــا رقــم 109 لســنة 2014، وتنــاول فهيــا واحــدا

فات حمّمد عيل أمير معّزي.
ّ
مؤل

ّيات اإلسام الشيعي: العقائد واألعمال(  والكتاب املقصود هو كتاب )معنو
ف حمّمد عيل أمير معّزي قد نشرها يف 

ّ
 كان املؤل

ً
بعة عشر حبثا يشتمل عل أر

ين. ّيات واملجّات املختلفة يف العقدين األخير الدور

يخ اإلســامي بترتيب ســياقها  وهــذه املقــاالت تغّطــي مبجموعهــا كامل التار
خيي، مع التركيز عل الُبعد الباطين والعرفاين للطائفة الشيعّية. التار

خيي والظاهرايت الذي يتأّمل يف املصادر  أّما مسلك الكاتب فهو املسلك التار
تأّمــات نقدّيــة مقترنــة بالتعــّرف عــل األحاســيس املذهبّيــة ومعطيــات 

.
ً
التجارب العرفانّية لكّتاب هذه املصادر، بل وجتارب قّراهئا أحيانا

يت اســام شــيعى:  املفــردات األساســّية: حمّمــد عيل مير معّزي، كتاب معنو
ّيات اإلسام الشيعي: العقائد واألعمال(، العقيدة  عقايد و اعمال )= معنو

يخ اإلسام. الشيعّية، الشيعة، تار



141 170 سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1397

کتاب  بررسی و نظر: نگاهی به 
معنویت اسالم شیعی: عقاید و اعمال 
از محمدعلی امیرمعّزی1
ایــن جلــد دربردارندۀ چهارده پژوهش تألیغ محمدعلی امیرمعّزی اســت که در دو دهه اخیر در مجموعه ها و 

نشریات مختلف منتشر شده اند. در دوره توجه رو به رشد به مطالعه علمی درباره مکتب تشیع )و با گذشت 

که به نظر می آید بیشتر  بیش از یک قرن از مطالعات اســالمی ســّنی محور(، انتشــار این مقاالت در یک جلد ـ 

آنها برای اولین بار به انگلیسی چاپ شده اندـ  یک خبر خوشایند برای دانشجویان این رشته ]شیعه شناسی[ 

یخ اســالم را پوشــش می دهند و توجــه اصلی آنها بر  یخی، این مجموعۀ مقاالت کل تار اســت. بــه ترتیــب تار

که بــا مطالعات  یخی و پدیدار شناســی اســت  یکرد نویســنده تار ُبعــد باطنــی و عرفانی فرقۀ شــیعه اســت. رو

انتقادی منابع، همراه شناخت احساسات مذهبی و یافته های )تجربیات( عرفانی نویسندگان آنها )و شاید 

خوانندگان( ترکیب می شود.

این مجلد به چهار بخش تقســیم می شــود که هر بخش به یک موضوع گســترده توجه دارد. بخش اول شــامل 

یخ اســالم )صدر اســالم( را مطالعــه می کند و به ارتباطــات بین تفکر و  دو فصــل اســت که نخســتین دوره تار

باورهای شــیعی و آداب  و رســوم )عادات یا ســنت ها( مردم آســیای نزدیک در عصر قبل از اسالم توجه دارد. 

که بــه تقویت بدنه رو به رشــد پژوهش هایی  اینهــا )ایــن مطالعــات( پژوهش های موردی مورد توجهی هســتند 

می انجامند که دیدگاه ســنتی اســالم را به صورت مجزای از گذشته )با روشی نوین( به چالش می کشند و در 
کید دارند.        2 عوض بر استمرار آن با دوره های قبل تر تأ

اولیــن فصــل بــه دنبــال آشــکارکردن نخســتین الیه های سرســپردگی مذهبــی به »علــی بن ابیطالب« اســت. 

برخی از مطالعات جدید نشــان داده اســت که در قرن دوم اســالم، مدت طوالنی پس از وفات علی است که 

هویت فرقه اِی مجزای شــیعه ســر برمی آورد.3 با وجود این، نویســنده بر طبق شــماری از اســتنادات در منابع 

یخی برای بیان مذهب علی بحث می کند که »هســتۀ اولیۀ آنچه که بعدًا ]به نام مکتب[ شــیعه شــناخته  تار

ی سپس عقیده »جانشینی علی به جای  می شــود«)ص 43( قباًل در طول حیات امام وجود داشــته است. و

ی )علی( قرار  محمــد« و »انتخــاب الهــی« او )ص 39( را در زمینه هــای قبیلــه ای اعــراب بادیه نشــین زمــان و

که هم با خون )اصل و نســب( و هم با ازدواج، با پیامبر خدا ارتباط پیدا می کند و ]در نتیجه[ علی  می دهد 

11. Amir-Moezzi, Mohammad Ali. The Spirituality of Shiʿi Islam: Beliefs and Practices. I.B. Tauris and the Institute of Ismaili 

Studies: London, 2011 xxii+585.

یــل، شــماره 109، ســال 2014، ص 329-347 بــه زبــان  ایــن مقالــه در مجلــه مطالعــات اســالمی )STUDIA ISLAMICA( از مجموعــه انتشــارات بر
انگلیســی منتشــر شــده است که به بررسی یکی از جدیدترین آثار محمدعلی امیرمعزی می پردازد. مقاله بدون هیچ گونه حاشیه و نقدی عینًا ترجمه 

می شود.]م[
یرایش اس. اف.  کســفورد اواخر باســتان، و یلنــد )Robert Hoyland(، »اســالم اولیه بــه عنوان مذهب اواخر باســتان«، کتابچه آ بــرت هو 2. نــک بــه: رو
کســفورد، 2012(، ص 77-1053؛ میشــل مورونــی )Michael Morony(؛ عــراق پــس از فتــح مســلمانان )پرینســتون،  جانســون )S. F. Johnson()آ
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 وومات ا  عوا  ت یت وت نه س یجانا  تاگ   بجتا ید ام ا تیو ن تی ی ومی ت تیبویجبت
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برای آنها تنها جانشین طبیعِی پیامبر بود.

فصــل دوم سرچشــمه ها و منقــوالت بعــدی داســتان شــهربانو دختــر افســانه ای آخریــن پادشــاه امپراطــوری 

کــه همســر امام ســوم حســین  بن علــی و مــادر امام چهــارم زین العابدیــن بود.  ساســانیان را مطالعــه می کنــد 

امیرمعــّزی بــه بافــت فرهنگــی، اخالقــی و مذهبی گســترده ای نــگاه می کند که داســتان در آن بــه وجود آمده 

و نشــر می یابــد و اســتدالل می کنــد که این ]داســتان[ بازتاب ترس ها و آرزوهای ایرانیانی اســت که به اســالم 

کنند. داستان شهربانو با  ی می آورند و تالش می کنند تا در جامعۀ جدید جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد  رو

کید بر شــکوه و جالل پادشــاهی ایرانی و مشروعیت امامت، گذشته ایرانیان را به عصر کنونی اسالم پیوند  تأ

داد و »ارتودکســی مبتنــی بــر عرِب ســنِی« غالب را به چالش کشــید. )ص 69( مکتب شــیعه، همان گونه که 

که به وسیلۀ آن به ادعای  کرده  توسط دیگر محققین نیز به خوبی بحث شده است،4 چارچوبی مرسوم فراهم 

سیاسِی غیرعرب )عجم( مشروعیت می بخشد.

کــه بزرگ تریــن بخــش از چهــار بخــش اســت، شــامل فصل هــای ســه تــا هشــت اســت و در یــک  بخــش دوم 

یکــرد و موضــوع بــا یکدیگــر مشــترک اند: آنهــا تالشــی پدیدار شــناختی ایجــاد می کننــد تا چندیــن موضوع  رو

گرفته، باقی مانده و »به صورت آمیخته شده در  یشــه  یخ تشــّیع ر محرمانه و کلیدی را که از نخســتین دورۀ تار

کنند.  ســنت ها«)ص 103( ـ در اعتقاد بعدی شــیعیان ـ اســت، در تألیفات حدیث شــیعه بررســی و تحلیل 

متعاقب کتاب مشــهور و منتشرشــدۀ نویســنده با عنوان هدایت الهی در اساس شــیعه،5 این مقاالت همان 

کتاب را تکمیل می کند و توســعه می دهد. به  ســیر منطقی را دنبال و برخی از موضوعات مورد بحث در این 

یارویی  صــورت موضوعــی، مجموعــۀ آنها بر موضوع جنبه های عرفانی و باطنی دینـ  مفهوم امکان تقابل و رو

مستقیم انسان با خدا و برعکس، جلوۀ خدا در دنیای مادی ـ متمرکز می شوند.    

یکــی از اختالف هــای اصلی در میان پیروان امامان در دوران حیاتشــان ماهیت ایشــان بــود. اینکه آیا امامان 

گرچه نویســندگان پســیِن شــیعی،  انســان های صرفــًا تعلیــم دیــده بودنــد یا الهی یــا بشــر نیمه الهی بودند؟ و ا

طرفــداران دیــدگاه دوم را بــه عنــوان »افراطیون«)غــالت( مطرح کرده اند، بــا این همه در دورۀ نخســت مکتب 

تشــیع، هــر دو دیــدگاه بــا هــم وجود داشــت و هیــچ خط شــاخصی نبود تــا آنــان را از یکدیگر متمایز ســازد. با 

وجود این، به رغم وجود یک مرزبندی مشخص بین ارتودکسی )راست کیشی( پسیِن دوازده امامی ها و عقاید 

»افراطی« دوره  پیش تر، برخی از آنها از طریق تألیفات حدیثی و خطبه ها در متون شــیعی وارد شــدند. همین 

که نویسنده آن را در فصل سوم با توجه  گرایش »الهی ســازی« در بین شــیعیان نخستین و پســین است  تداوم 

کنار شماری از احادیِث جوامع حدیثی شیعه اثنی عشری  به تحلیل سه خطبۀ منسوب به امام علی)ع( در 

نشان می دهد.    

جنبه هــای دیگــر الوهیــت امــام در فصــول شــش و هشــت بررســی شــده اند. اولــی به طورویــژه بــه اعتقــاد بــه 

معجزه هــای امامــان و نقــش مشروعیت بخشــی ایشــان توجــه دارد و یــک طرح مفیــد و کاربــردی از مخالفت 

گرایش  اندیشــمندان شــیعی، با ]دردست داشــتن مجموعه ای از اســتدالالت[ »الهیاتی ـ شــرعی ـ عقلی«، با 

گــروه مطالعه می کند  »افراطــی« )غالت( اســت. )522( فصل هشــت مفهوم درجه بندی انســانیت را در ســه 

کــه ]ایــن درجه بنــدی[ به تقرب آنــان به خدا بســتگی دارد؛ باالتریــن افراد )شــامل پیامبر، فاطمــه و امامان(، 

سپس پیروان ایشان و ]در درجۀ بعد[ بقیۀ بشریت هستند. در این نظام نقش امام همچون پیامبر و بر اساس 

یرایش  کالسیک، و کتاب دفاع و حمایت در اسالم اولیه و  کرونه )Patricia Crone(، »موالی و خانواده پیامبر: یک دیدگاه اولیه شیعی« در  4. پاتریکیا 
ام. برناردز و جی. ناواس ) M. Bernards and J. Nawas()لیدن، 2005(، ص 167-194.

 Davidید اســترایت یراســت دوم، 2005( و دیو یس در ســال 1992 منتشــر شــد )و که ابتدا در پار  Le Guide divin dans le shiʿisme original کتاب  .5
کرد. یورک آن را به انگلیسی ترجمه   )Straight( در سال 1994 در نیو

این جلد دربردارندۀ چهارده 
محمدعلی  تألیـــــغ  پژوهـــــش 
امیرمعّزی است که در دو دهه 
اخیر در مجموعه ها و نشریات 
مختلـــــف منتشـــــر شـــــده اند. 
در دوره توجه رو به رشـــــد به 
مطالعه علمـــــی درباره مکتب 
گذشـــــت بیش از  تشـــــیع )و با 
یک قرن از مطالعات اسالمی 
ایـــــن  انتشـــــار  ســـــّنی محور(، 
که به  مقاالت در یـــــک جلد ـ 
برای  آنها  بیشـــــتر  می آید  نظر 
اولین بار به انگلیســـــی چاپ 
شـــــده اند ـ یک خبر خوشایند 
برای دانشـــــجویان این رشته 
]شیعه شناســـــی[ اســـــت. بـــــه 
ترتیب تاریخی، این مجموعۀ 
را  اســـــالم  تاریخ  کل  مقاالت 
توجه  و  پوشـــــش می دهنـــــد 
اصلی آنهـــــا بر ُبعـــــد باطنی و 
اســـــت.     شـــــیعه  فرقۀ  عرفانی 
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دیدگاه قلبی )شهود قلبی( را در عرفان نوین ایرانی مطالعه و بررسی 

می کنــد. نویســنده اســتناد و اســتدالل می کند بــه اینکه ایــن ایده و 

یکرد چنین دیدگاه هایی به دورۀ آغازین مکتب تشّیع برمی گردد،  رو

همان گونه که امروزه در مجموعه های )جوامع( حدیثی شــیعه تأیید 

شــده اند. فصــل بعدی به بررســی جنبه هــای عرفانی دعــا می پردازد 

کــه فراتــر از آنکــه صرفًا یــک درخواســت عاجزانه )نیایــش منفعل( از 

گفتگــو با قاعــده و یک نوع تمرین )به شــیوه(  خداونــد باشــد، نوعی 

که هدف نهایی آن تجربه بی واسطه امام الهی است.  عرفانی است 

گونه شناســی  این نوشــتار شــامل یــک طبقه بنــدی و دســته بندی از 

کتاب های ماندگار شیعی در مورد نماز و نیز فهرست عناوین آثاری 

که از بین رفته اند. است 

معاد شناســی و ویژگــی امــام غایــب ســه فصــل نهایی ایــن مجلد را 

را می ســازد. فصــل دوازده  آن  و بخــش چهــارم  تشــکیل می دهنــد 

نمادشناســی یافت شــده در نظریات معاد شناســی جمعــی و فردی 

در شــیعیان امامیــه را مطالعــه و بررســی می کند و اســتدالل می کند 

که باالتر از »بازتاب ناامیدی و امیدهای بی حاصل ناشــی از اقلیت 

مظلــوم«، )ص 427( ایــن نشــان دهندۀ یــک تــالش معنــوی بــرای 

گونه شناســی  بازگشــت بــه منشــأ و اصل الهی اســت. فصل ســیزده 

یخ تشیع  کل تار داستان های مربوط به تقابل با امام مهدی)ع( را در 

مطالعه و بررسی می کند. از زمان غیبت صغری چنین گزارش هایی 

یافتــه و متنوع تــر می شــوند. امیرمعــّزی ســه  افزایــش  آمــاری  از نظــر 

نــوع از ایــن داســتان ها را از یکدیگــر تمیــز می دهــد: ]دســته[ اول بــر 

کیــد دارد، ]دســته[ دوم نقش والیــی امام  لطــف امــام بــه مؤمنیــن تأ

در آشکارســازی و بــه ظهوررســانی دانــش و معرفــت نهفتــه و پنهــان 

گزارش ها و اخباری  مؤمنین اســت و ]دسته[ سوم در نهایت شــامل 

یت امــام به عنوان راهی برای رســیدن به معاد شناســی  کــه رؤ اســت 

فردی تلقی می شود. فصل نتیجه گیری، هرمنوتیک و تفسیر معنوی 

مرتبــۀ شــیخیه نویــن را در ایــران مطالعــه می کنــد و بر نظریــه »رجال 

که در مسیر  کید دارد؛ دســته ای خاص از مدعیان والیت  الغیب« تأ

قــدرت اولیه )والیــت( قدم می نهند، در حالی  که این امر برای عموم 

مردم ناشناخته است و عهده دار زنده نگه داشتن آن علم می شوند.        

یخ شــیعه  کتــاب غنی نه تنهــا فقط مــورد توجه دانشــجویان تار ایــن 

نیســت، مــورد توجــه ]مجموعــه[ الهیــات و عرفــان دینی نیز اســت. 

کتاب شناســی جامــع اســت و بــه  کتــاب لبریــز از حاشــیه ها و  ایــن 

عنوان یک اثر ارزشمند و مرجع برای تمام فعالیت ها و آثار در زمینۀ 

کاربرد خواهد داشت. پژوهش های اسالمی 

اصل مشــترکی اســت که همه را در برمی گیرد؛ یعنی تضاد بین ظاهر 

کتابی مقــدس را برای عموم ]مردم[ می آورد، در  و باطــن. یک پیامبر 

حالی  که امام مقداری از اسرار درونی آن ]الیه های عمیق تر و باطنی 

آن[ را ظاهر می کند.        

گرفته  تقابل بین باطن و ظاهر در فصل هفت بیشتر مورد تحلیل قرار 

اســت که نظریه والیت یکی از اصول مســلم و اصلی اسالم شیعی را 

مطالعه و بررسی می کند. نویسنده از طریق تجزیه  و تحلیل معنایی 

کــه از ســوی دیگــر ایــن اصطالح،  شــماری از متــون نشــان می دهــد 

رابطــۀ بیــن امــام با خــدا را بــه مثابه »جایــگاه ظهــور و تجلی صفات 

الهی« )ص 254( نشــان می دهد. این به عنوان جنبۀ درونِی نبوت، 

گرفته  که توســط محمد ظهور یافت در نظر  یعنی جنبه باطنِی ظاهر 

می شــود. در یــک ســطح زمینی تــر، والیــت یعنــی عشــق و محبــت 

مؤمنان نسبت به امام.

فصل هــای چهــار و پنــج دو موضــوع اســطوره ای موجــود در بخــش 

مکتوبــات متــون امامیه را مطالعه و بررســی می کند. اولی مفهوم نئوـ  

افالطونی )اسطوره ای( وجود پیشینِی امامان است که قبل از خلقت 

جهــان بــه عنوان نورهایی از نــور خداوند به وجــود آمده اند که گاهی 

ــه( و ]گاهی[ 
ّ
اوقــات نیــز به عنوان ســایه های درخشــان و نورانی )أظل

که این، موضوعی  روح )اشباح( معرفی شده اند. )باید توجه داشت 

غالب و رایج در ادبیات »شــیعیان افراطی«)غالیان( قرن های دوم/

که  هشــتم و سوم/نهم بوده اســت و تعدادی از آثار را پدیدار ساخته 

ه و اشباح با جزئیات بیشتر بیان شده اند(.6 موضوع 
ّ
در آن نظریه أظل

دوم معراج آسمانی امام به عنوان یک سفر اولیه برای کسب معرفت 

الهی )علم( است.

دو بخش بعدی به سمت دوره های قرون وسطی و مدرن سوق پیدا 

کید بر تــداوم دکترین های درونی تشــّیع اولیه  می کنــد. تمــام اینهــا تأ

دارد، همــراه تقابــل باطــن و ظاهــر و همچنیــن نقــش والیــی امــام در 

هستۀ مرکزی آن. فصل اول از بخش دوم، یک تفسیر خط به خط در 

که با بحثی  مورد یک شــعر عرفانی فیلســوف صفوی، مالصدراست 

در مــورد زمینــۀ فکــری و مذهبــی آن نتیجه گیری می شــود. فصل ده 

و یــازده دو جنبــۀ رابطۀ انســان با امامان را بررســی می کند. نخســت 

یــا بالقلــب(، یعنی همان  گونه شناســی دیــدگاه عرفانــی امامان )الرؤ

6. مشــخص ترین اثــر از ایــن نوع، کتــاب الهفت و األظله منتســب به مفضل اســت که عارف 
تمیــر )Arif Tamir( در بیــروت و ایگنــاس خلیفــه )Ignace Khalife( در ســال 1960 منتشــر 
یرایش شــد(. همچنین نجاشــی از چهار اثر از بین رفته با عنوان  شــد )پس از آن چندین بار و
کتــاب االظله یــاد می کند، ر.ک به: رجــال )بیــروت، 2010(، ص 225، 14-313؛ همچنین 
یرایش محمدرضا حســینی  نــک بــه: احمد بن محمد الُزراری، رســاله ابــی غالب الُزراری، و

)قم، 1990(، ص 175.


