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The Relationship between Two Shiite Interpretive Discourses in the Middle 

of the Second Century AH: The Network of Mofazzal and the Radical 

Ghulat 

Seyyed Mohammad Hadi Gerami1 

Abstract: Research on interpretive ideas and the history of interpretation is one of the 

well-known fields in Quranic and interpretive studies. However, the history of the 

formation of the idea of esoteric interpretation and its relationship with interpretive 

tendencies in early Shiism has received less attention. In the period of Imam Sadiq and 

then in the middle of the second century AH, the interpretive discourse of the network of 

radical extremists was formed. However, studies show that, historically, there was a 

serious distinction between the network of Mofazzal and radical Ghulat such as Abu l-

Khattab and, consequently, their interpretive discourses. Using the approach adopted for 

the history of ideas and thought in Islamic studies, this study seeks to investigate the 

relationship between the interpretive attitude of the Mofazzal network and radical 

extremists with the transition to the era of Imam Sadiq and approaching the middle of the 

second century AH. This study will be based on a detailed analysis of the evolution of 

the interpretive attitude of the Mofazzal network at the time of Imam Sadiq. 

Keywords: Inner interpretation, Mofazzal Network, Ghulat, Abu l-Khattab, history of 

interpretation. 
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 مقدمه
نون كه ت اكعه است يخ متقدم شيدر مطالعات تار ياز موضوعات اصل يكيغلو  ةمسئل
 يآن در فض ا ةدرب ار يداردامن ه يهاسته شده و بحثيبه آن نگر يمختلف ياياز زوا

 ين مدرس يد حس يمانن د س  يل گرفته اس ت. برخ كش يالمللنيران و بيا يكادمكآ
 ةان د نس خردهك ت الش  -املكند تيفراتب در كمتاب كخصوص در به -  يي با با

ه ن هم واره در ك يه اه در سدهكنند ك ي  معرفيانه از تشيغال ي  را قرائتيتش ينونك
گ ر مانن د يد يا(. ع ده61-61: 1316، يي با با ي. به: مدرسكت بوده است )ن.ياقل

ل ياص  ي  خوانش ين تشيامروز ةاند نشان دهند نسخردهكتالش  يرمعزيام يمحمدعل
 ي ك ،هي خ امامين ت اريدر قرون نخست ،يرمعزيبه باور ام انه است.يرغالي  و غيتشاز 

 ،يرد. ب ه نظ ر وك در ه ان ب ي را مغلوب و از م يترهنكسنت  ،دينوپد يركسنت ف
در  ين سنت ب ا نيا. بود يرعقليغ يا سنت با نيمذهب  يكن يه در قرون نخستيامام

ب ي ن رقي نداش ت. ا ينگ رب ب ا نه تاكرو شد هسرسخت روب يبيگذر زمان با رق
ه ي مطالع ه درب اره نظر ي؛ ب را1394: توران، . بهك.ن) بود يفقه -يهمان سنت عقل

 (.1391، يريو نص يي: رضا. بهك.، نيو يامامت با ن
ب ه  يعيد ش ي عقا يةه پرسش غلو صرفاً با تجزكرسد ين به نظر مين حال، چنيبا ا
متق دّم  يهاانينسبت هر مؤلفه با جر ةتر و سه  سنجش جداگانكوچك يهامؤلّفه
ده د. يمتفاوت به دست م  يت پاسخيه در نهاك ياير است؛ بررسيپذانكه، اميامام

اي قاب ل مؤلّفه الگوي يك با تنها نسبتاً پيچيده است و مفهوم درواق ، مفهوم غلوّ يك
 (.  291-261: 1391، ي. به: گرامكن باره ن.يتحليل است )در ا

ان ي غال يريتفس  يه اش هيغلو، توج ه ب ه اند ةدربار يلك يهابحثن يبا وجود ا
ل ي ه در ح وزه تلوك  ييه امتر مورد توجه ق رار گرفت ه اس ت. در پژوهشك هنك

ر يعم دتاً تفس  ياش هيلكقرائ ت  ي كو با ن قرآن صورت گرفت ه، براس اس  قرآن
و بط ن  لي به تلو يش جديه در آن گراكشده است  يانه معرفيغال ي، متنيبا ن/با ن

ر ي، تفس يلير ت لويچ ون تفس  يب اتكيه ا ترن پژوهشيوجود دارد. در ا يات قرآنيآ
 ي كره در ي ه و غيلين، غلوّ، اسماعير نمادي، تفسيرمز يري، تفسير عرفاني، تفسيبا ن
 يريتفس  يه اگزارش ي(. بررس 10: 1390پور، . به: قاس مكشود )ن.يده ميف دي 

 يا حت ي و  ييگراچ ون غل وّ، ب ا ن يميمفاه ف دانستني  يكه در كدهد ينشان م
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 يريه ن تفس كخ يتار يهاتيبا واقع ينخست قمر يهام در بافت سدهكل، دستيتلو
 عه فاصله دارد. يش

ه ك ، گفتمان ظهر/بطن بود يرقمدوم  ةل سديعه در اوايش يريش تفسين گراينخست
ت الش ش يگ ران يابن عمر بودند. در ف مفضّلياز اصحاب   گروندگان به آن عمدتاً

بر دو انگاره ظاهر  يمبتن يو دوسطح ياهيت دواليهو يكت قرآن ين بود تا هويبر ا
 يگ رين دو ب ه عن وان ف ر  ب ر دياز ا يكي يتلق ن خوانش،يدر ا .شود يو با ن معرف

ن در يشود. همچنيشناخته م ياهيو دوال يت دوسطحيهو يكدشوار است و قرآن با 
ق امر با ن منحصر به م وارد يتا مصاد ه استشدتالش  يارده ور گستن گفتمان بهيا

ار ير موض وعات بس يآن به س ا يا دشمنان آنان شود و تسرّيت) ( و يمرتبط با اهل ب
رو نش ان ش ي(. در پژوهش پ 112-109: 1391، بهار ي. به: گرامكشود )ن.محدود 

نبودند و  يريتفسن گفتمان يه، غالت هوادار ايه برخالف حدس اولكداده شده است 
رده، ه وادار ك اد ي « بن عمرف مفضلي »ه نگارنده از آنها با عنوان ك يصرفاً گروه
ه گفتم ان كامام صادق) ( بود  ةبودند. درواق ، در دور« ظاهر/با ن» يريگفتمان تفس

 يرين ار گفتم ان تفس كب در يرق يرد و خوانشكظهور  ي ور جدانه بهيغال يريتفس
 ين ظاهر و ب ا نيل دك يه براكقرآن، بل يان نه فقط برايد. غالبن عمر بوف مفضلي 

ردن ك ف مفضل ب ا مح دود يانگاشتند، اما  ين را اصل ميشدند و با ن ديمتصور م
س نگ وزن و همقت همير و قرآن، ظاهر و با ن را دو حقيتفس ةبه حوز ييگرابا ن

 (.  ن مقالهي. به: ادامه همكدانستند )ن.يو محدود به قرآن م
ر يه نس بت گفتم ان تفس ك  ور مشخص آن اس ت نجا بهين پژوهش در ايا ةمسئل
س ت  يان تندرو در عصر امام ص ادق ) ( چيغال يريش تفسيف مفضل با گرايبا ن  
ه ك ن دوره، نشان داده شده است يف مفضل در اي  يريتر گفتمان تفسقيدق يبا بررس

ها، ب ه چ ه ص ورت و شابهتم يدر صورت وجود برخ يحت يريش تفسين دو گرايا
 ز بودند. يگر متمايديكبا  يدر چه نقا 

 پيشينة پژوهش
 ياص ل ةثر در ارتباط ب ا دغدغ كحدا ،اندن صورت گرفتهيش از ايه پك ييهاپژوهش

غ الت و  يريرد تفس يك رو يبررس  يعن يپژوهش ن ياسؤال  ين پژوهش است، وليا
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ان د. ردهك ن يرا بررس  دق) (در عص ر ام ام ص ا ر ب ا نيگفتمان تفس  آن با ارتباط
ه ك  ييهاپژوهش ،نخست اند.انجام شده يدر دو حوزه اصل مرتبط غالباً يهاپژوهش

 ياعتبارس نج اناًيه و احيامام يريات آنها در سنت تفسير غالت و روايتلث يبررس  به
؛ 244-231: 1391، يو دهق ان منگاب اد رمانكپوراند )ه پرداختهين زاوير از ايتفاس
و  يهران  ي؛ رس تم36-21: 1311، يدگلي ب ياري؛ د24-10: 1316، ين منگاباددهقا

زاده و ي، فقه يرص ادقي؛ م444-363: 1393، يهران  ي؛ رستم61-31: 1391مؤدب، 
 يكالس كه در چارچوب مباح ث ك ييهادوم پژوهش ؛(146-142: 1391صراف، 

 يا با نيو  يان، عرفير رمزيهمچون تفاس ييردهايك، رويريتفس يهامربوط به روش
 يي؛ رض  ا140-132: 1393، ي؛ ش  مخ61-66: 1312ون ام، كنان  د )ردهك   يرا بررس 
  (.20-16: 1319و دسب،  يني؛ پرو149-146: 1311، ياصفهان
مراد افته است. يسامان « شهيخ انگاره و انديتار»رد يكرو ن پژوهش با استفاده ازيا
ه ك است  كيآنها و در يخيهوم تارد مفيه ديتوجه به اصطالحات از زاو« انگاره»از 

اند و براس اس آن موضو  داشته يكخاص از  يانكو م يزمان ةباز يكمخا بان در 
اند. در چند س ال ردهكانگاره )اصطالح( خاص نامبردار  يك، آن موضو  را با كدر
رد يك در چ ارچوب رو ييه اارگاهكها و نفران كها، تابكران مقاالت، ير در اياخ
اربرد كخ يتوجه به تاراست.  ا برگزار شدهيچاپ شده « ياشهيو اند ياگارهخ انيتار»

 يدر فضا يجدّ و توجه مورد مسائل از يكي ،آن يخيتار تطور يچگونگ و انگاره يك
ب ا توج ه ب ه  -يتچكهمانند احمد پ ا-پژوهان دانش يبرخالبته  شه است.يخ انديتار
خ يتار»شتر با عنوان يب يرد مطالعاتيكن روياز ا، «انگاره»و « شهياند»تنگاتنگ  ةرابط

 .تاب(ك: فصل اول الف1396، يگرام؛ 1/104 :1319، يتچك)پا اندردهكاد ي« انگاره

   عتير و شريتفس يدر فراسو ييگرا: باطنامام صادق)ع( ةغاليان دور. 1
 ف مفضل با غالت تندرويط يانيز جري. تما1-1

ه ك نب ود  يام رهمچون ابوالخطاب  ييروان تنديف مفضل و غاليان  يم يركتنش ف
 يو با ن يرد ظاهريكتر رويلك يدر خوانش يا حتيو  يريمنحصر به موضوعات تفس

ان ي ه مكن و قرآن يظاهر و با ن د ةرها درباواق ، تفاوت خوانشدرن شود. يدل كبه 
 و يبستر اجتم اع . به: ادامه مقاله(،ك)ن. رده بودكگر بروز يد ياف مفضل و عدهي 
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 بود.  افتهي نمود ريتفس عدبُ در آن يهاجنبه از يكي صرفاً هك داشت يترگسترده يانيجر
ه ك است  ييحضرت صادق) ( ادعا ةف مفضل و غالت دوريان  يز گذاشتن ميتما

 يب را يخيت ار يه اتي جز واقع يازهيانگن است و ييقابل تب يخيبراساس شواهد تار
 يرديكبا رو-خود  يها، در جامشابهت يخرش برين پذيآن وجود ندارد. در ع رح 
خاص  يزهايان با تمايواق  دو جردرن دو يه اكشده است  نشان -يالمكو نه  يخيتار

بن عمر ف مفضلي . آنها شده است يانگاريكيها سبب نهيزم يه برخكاند خود بوده
در دوره خ ود  يقرار گرف ت و حت  يسازانيه هدف جريمتقدم امام ةدر دور يجعف
 يج د يه اب ا چ الشاز جانب اص حاب ام ام م تهم و مام صادق) ( شخص مفضل ا

گري و غلو براي مفضّل و برخ ي ي ارانش مث ل اتّهام خطّابي. در آن دوره رو شدروبه
ت رين ، اما مه مبود مطرح شده -هاي  يف مفضلاز ديگر شخصيت -بن ظبيان يون 

 .  (64-43: 1391بهار و تابستان ، ي)گرامبود بن عمر اعتقاد به تفويض اتهام به مفضل
را به عنوان رهبر مكتب مفوضّ ه از ف رق  يبن عمر جعفمفضل ،يي با با يمدرس

نيز آثاري به وي در بحث تفويض  يهاي بعددر دورهرده است. ك يغالت شيعه معرف
منس وب  يه اتابكنگاران و پژوهش گران تراجمن حال، يبا ا. نسبت داده شده است

ب ه پ    از  مرب  و را برس اخته و  -انويژه در مي راث نص  يريب  ه- ش ده ب  ه مفض ل
. (403: 1316 ،يي با ب  ا يمدرس  ؛ 416:  1406، ينجاش )اند دانس  ته يودرگذش ت 

ب راي  يش ايد ب ه س ختي بت وان عقاي د متم ايز ،هاي ت اريخيبراساس تحليل گزارش
مفض ل  اي گو. شده باشدگيري عليه وي موض  ه سببكبرشمرد  بن عمر جعفيمفضل

 ةقرباني پديد ه باشد،داشتآن دوره بيش از آنكه عقايد بسيار متمايزي با ديگر اماميان 
 .(64-41 :1391 بهار و تابستان ،يگرامبود )سازي شده جريان

 ان تندرويغال ييگراف مفضل با باطنيز گفتمان باطن طي. تما1-2

به نقل از ام ام  يميثم تميبا ن در گزارش هو ارتباط ظاهر  ةنحواز ه ك يبندصورت
 ش ازيپ مرب وط ب ه  يرك تنش ف يكاز  يبازتاب يصادق) ( در دست است، به خوب

داده  ييه اام ام خب ر از گروه ،ن گزارشياست. در ا يو ةتا دور امام صادق) ( عصر
دن د و پ   از آنه ا يفر ورزكمان آوردند و به با ن يبه ظاهر ا وشتر از ايه پك است

اما ، دنديفر ورزكمان آوردند و به ظاهر ي  به با ن اكه به عكد آمدن يگريگروه د
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ن ي از ا ان هيو م درس ت يبندن گزارش صورتينبردند. سه  ا يچ سودين هر دو هيا
ه ك س ت ين يمان ظ اهريچ ايه هك رده استكان يگونه بنيرابطه را )خوانش سوم( ا

، يحل ؛ 636 :1404 )ص فار، دارد يه ظ اهرك ست ين يمان با نيچ ايدارد و ه يبا ن
1421 :231.) 
ر اس ت. يپ ذانكامآن دوره  يرك فخ يت ار يه اتين سه خوانش بر واقعيق ايتطب

گفتم ان ظ اهر/ ب ا ن  يري گلكش از ش يپ  ةخ وانش نخس ت را ب ه دورت وان يم
ن گ زارش ي ه در اك را  يصرف را به غالت و خ وانش س وم ييگرابا ند؛ بازگردان

 يبررس  ،ني . افزون بر ادانستف مفضل يظاهر/با ن  همان گفتمان  ،شوديز ميتجو
از  كيتوان د ح ايم  يم يعروه تم نبثمياز ه تينقل روا يهاهكو شب يانيش جريگرا
. ب ه: بخ ش اس ناد، كد )ن.ف مفض ل باش ي و   يابوحمزه ثمال يبه سو يش ويگرا
 (.ة النوريدراافزار نرم

ه ك ن گزارش ياصل ا ،ميدانن يرا قطع يانيل جرين تحلياگر ا يحت ،در هر صورت
 ،نحوه ارتب اط و تعام ل ظ اهر و ب ا ن اس ت ةبارا خوانش دريش ياز سه گرا كيحا
گفتم ان ب ا ن در  يدگي چيتداوم، توسعه و پ ةدهند ت است و نشانيار حائز اهميبس

ان يف مفضل با جري  ياجتماع -يانيجر زيبا توجه به تما .صادق ) ( است امامدوره 
 يبن دق ص ورتيجز تطب ياچاره ف مفضل،يق نقل به  يش  ريو گرا يافرا  انيغال
ان ه يم يخوانش ةارائ يان براين جريو تالش ا ف مفضليبر   شده در گزارش،زيتجو

 از ارتباط ظاهر و با ن وجود ندارد.
 ياس  كانعه ك  وج  ود دارد  يگ  ريو مه  م د ين، گ  زارش    والني  ع  الوه ب  ر ا

ن ي  را ارائ  ه داده اس  ت. اام  ام ص  ادق) (  در دورهب  ا ن  ةها درب  اريبندص  ف از
 ةب ن عم ر درب اره امام صادق)  ( در پاسخ به پرس ش مفض لكاست  يانامه گزارش
نش ان  ين گ زارش مفص ل ب ه خ وبي ا .س تا نگاشتهتندرو  يهادگاهيد يبرخ روا 

و  ش تهقرار دا تندرو ن گفتمانيدر تقابل با ا -بن عمرمفضل-ننده كه پرسشكدهد يم
از  يو پرس ش موجب د و تقابلين ترديدرباره آن داشته و هم ييدهايم تردكستا دي

: 1404 ،ش ده اس ت )ص فار -دارد يين بازنم ايه چن ك يا برساختن گزارشيو -امام 
626-636.) 
ب ا ن و در  ةف مفض ل درب اري   ةان يموض  م ةنندكد ييتل يلكن گزارش به شيا
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ق محم دبن س نان و ين گزارش از  ريا هكنيان تندرو است. چه ايش غاليتقابل با گرا
س اخت ا ي . گوده اس تيبه دست ما رس -فين  يشخص اول و دوم ا-بن عمر مفضل

 ف مفض لي  با گفتمان ظاهر/با ن يچ تقابليبندها ه يبرخخصوص ن گزارش و بهيا
ن يل دكبه  ييگرابا ن ةو توسع يافرا  ييگرابا ن جاد تقابل بايا يدر پ فقطندارد و 
 ف مفضليدرباره گفتمان ظاهر/با ن   يترقيهمزمان ا العات دق ن گزارشيا است.
 .(632-631گذارد )همان، يار ما ميدر اخت
 يمفه ومه خ ود ك- ه به تقوا و ور  و عمل به دستوراتين گزارش پ  از توصيا
ه ك  يتياز وضع يبه روشن -استانه يغال يهاو در تقابل با انگاره دارد محورعتيشر

ن ب اور ي بر ا ي، گروهگزارشن يبراساس ا. داده است خبر، بودهرو با آن روبهمفضل 
ن ي است و اگ ر ا ) (تيا همان اهل البين شناخت رجال ياصل و گوهر د هكاند بوده

ست و پوسته است و يگر مهم نيد يحالل و حراما ياد يم و زكهر ، گوهر حاصل شد
 . (626-626 ،)همان شوديجبران ممعرفت، ن يبا تحقق ا
 يعب ارات يوه كنيا يحيد تلوييامام صادق) ( با تل ،گزارش از يگريد يهابخشدر 

را  يو ه غالت مطالبك ردكد كي، تلاست ردهكان يب ) (ا ائمهيگاه رجال يدرباره جا
ش رط شيبه مثاب ه پ  ،نيدر د يا وليگاه معرفت رجل يجا ،درواق . اندردهكف يتحر
عت و حالل و ح رام ين و شرياز عمل به د يو تمعرفه كنينه ا ؛رش اعمال استيپذ
 (. 636)همان،  ندكت يفاك

ن يت چنيه ظرفكشده است يدهان به دهان م يمطالب ) (در دوره امام صادقا يگو
ه ك در دس ت اس ت  ير رق ي ثكداودب ن ز از ين يگزارش 1.داشته استرا  ييرهايتفس
 ياز بستر كيگزارش داود حاخصوص ها بهن گزارشيا 2دارد. ين برداشتيت چنيظرف
ه ك اس ت  -يشخص  يه اتي ات به رج ال و هويانتساب آ يبرا- ينيشيو پ يثيحد

 ،ي؛ مجلس2/262: 1404، ي؛ قم1/242: 1406، ينيلك) اندجستهيمغالت از آن بهره 
1403: 24/303.)   

                                                           

طاهربن عيسى قا  حدثني جعفربن أحمد قا  حدثني الشجاعي عن الحمادي رفعه إلى أبي عبداهللو   أنته قيتل لته:  1
 جل ليخاطتب خلقته بمتا ال يعلمتون و روى عنکم أن الخمر و الميسر و األنصاب و األزالم رجا ؟ فقا  ما كان اهلل عزّ

 . 291 :1342 وكشي،
: . بتهک.نانتد وكردهعمدتاً بسياري از مطالب خود را از طريش وي بته امتام منستوب و مربتوا مي كه غالت شخصي 2

  .32 :1391بهار و تابستان گرامي، 
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 ف مفضل يط يريز آن با نگاه تفسيان و تمايغال يريرد تفسيك. رو1-3

د ي را با تن دروغالت  يريتفس يهانگره يريگلكشه كدهد ينشان م يخيشواهد تار
ه ي نظر ةو توس ع يريگلكش  هكنيچه ا ؛ردك ييجوياز دوره امام صادق) ( به بعد پ

ه اس ت ب ن عم ر نس بت داده ش دف مفض لي از دوره امام باقر) ( به   ،ر با نيتفس
 يريگفتم ان تفس  يري گلكش رسديبه نظر م، اما شواهد (106: 1391، بهار ي)گرام
  رد.ك يگذارخيتاردوره امام صادق ) ( در  ديبا را تندرو انيغال انيجر توسط يزيمتما

 ةي در ال يمع ان ييج ويف مفضل  رفدار گفتمان ظاهر/ب ا ن و پ يه  كيدرحال
ن فرات ر نه اد و ي ار از ايف غالت دوره امام ص ادق) ( پ ا را بس ي  ،قرآن بود يبطن

در  ص رفاً ينگ اه ب ا ن ،ن گفتم اني. در اشدباورمند  يريتفسشبه ياهيدرواق  به نظر
ن ه تنه ا  ييگران ب ا نيتر، االنك ييه در ادعاكبل ،دوشير قرآن محدود نميتفس سطح

ن و ي ن اس اس، دي ب ر ا رد.ي گيرا ف را م عتين و اسالم و شريل دكه كخود قرآن بل
 مط رح   و ق رآنيش را و آنچه ب ه عن وان فق ه و ستين «رجال»جز  يزيچعت يشر

ا ي -« رج ال»ج ز  يزي ن چي و اصل د ستيمقدار نيب ةپوست يكجز  يزيچ ،است
 .  ستين -ت) (ياهل بهمان 

ن ي وج ه ا يل روش نكبه ش  ،نقل شده يعتين گفتمان فراشريه درباره اك يگزارش
ا ي ه از ق رآن را ش خص ين گروه هر آيا ،براساس آن. دهديرا نشان م يدگاه افرا يد

اع مّ از - يت شخصيهو يكارجا  به  ،واق  ه در حاقّيهر آ يعني ؛دانستنديم يرجل
ب يحب ،يگريدر گزارش د (.636: 1404)صفار،  داشت -ا دشمنان آنهاي ) (تياهل ب
 يدع او يخواس ت و م اما ،ه در محض ر ام ام ص ادق) (ك  رده استكنقل  يخثعم

ِإَذا ُذِكنَر ه ي ابوالخط اب آ گفته استب يد. حبيش بگويابوالخطاب را برا

زهْت ُقُلوُب الهننِييَ  ال ُيْمِمُنننوَ  
َ
اَّللهُ َوْحَدُه اشَْمأ

ِباْلخَِرة َوِإَذا ُذِكَر الهِييَ  ِم  ُدوِنِه ِإَذا ُهْم 

ر اهلل وح ده أَمِي رُ ك اذا ذ» ص ورت( را ب ه 46 ي ة، آزمر ةسور) َيسَْتْبِشُرو َ 
د كي رد. سه  حضرت تلكقرائت  « فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ... نْ دُونِهِالْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِ

ن د كگونه قرائت ني  اكهر  است و يذات اقدس اله ه مراد صرفاًين آيه در اك ردك
 (.636: 1404)صفار،  است كن ) ( بداند، مشريرالمؤمنيا مقصود آن را امي

يُرِي دُ  ةوند از آي ه مراد خداكاست گفته شده ، يگرين براساس گزارش ديهمچن
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 وَ الْ لَغْاللَ إِصْ رَهُمْ عَ نْهُمْ وَ يَضَ  ُ ة( و آي21 يةآ نساء، ةسور) عَنْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْ اللّهُ
ابوالخط اب ب را   توس ط( اين اس ت ك ه خداون د 166)اعراف،  عَلَيْهِمْ الَّتِي كانَتْ

را كه همان نماز و روزه و زك ات  زنجيرها( و تخفيف قائل شد و اغالل )غل انيعيش
كس ى ك ه پي امبر و ام ام را  برداشت. پ  ه ر آنهاو جمي  واجبات است، از  و حجّ

 توان د انج ام ده دچ ه دوس ت دارد، مى اعمال بر او مباح است و هر ةشناخت، هم
نش ان  يب ه خ وب ،ه در دست استك يگريد يهاگزارش 1.(43-42: 1404، ينوبخت)
ن گفتم ان ي ن مص داق ايت ريابوالخط اب ج د يه با رهبريخطاب انيه جركدهد يم
 .  (291: 1341، يشك)ت اس بوده يعيفراشرا ييگران با نيانه و ايغال

ان دوره ي ده د غاليه نشان مك است در دست يگريد يهاگزارش ها،نيعالوه بر ا
ان ت امام ي ب ه الوه را يات قرآن ي ان و ... آيخصوص ابوالخطاب بامام صادق) ( به

ف ي از وابس تگان ب ه  - يبن حسان هاشميه علك يدادند. براساس گزارشيارجا  م
ه و  ةياران ابوالخطاب درباره آياز  ي، جعفربن واقد و شماررده استكنقل  -مفضل

اله » هك ن باور بوديبر ا (14 يةزخرف، آ ة)سور ماء إله و في األر  إلهالذي في السّ
ن گزارش ب ه ش دت يدن اي، امام صادق) ( پ  از شنن گزارشيامام است. در ا« نيزم

 است كيعبد مملو يوه ك ردك اعالم ،يات جالبيان جزئيد و پ  از برك يريگموض 
در گ زارش  2.(301-300 :1341، كش ي) بر نف  و ض رر خ ود ن دارد يچ توانيه هك
ن يب اتريطان ب ه زيه امام صادق) ( فرمود: ش ك رده استكم نقل كبن حهشام يگريد

 -ه لعنت خ دا ب ر آنه ا ب ادك-  يو بز يبن سمعان، السرانيب يانسان برا يكل يشما
رده ك ير ميگونه تفسنيا را گفتهشيپ ةيان آيب ،ن گزارشيمجسم شده است. براساس ا

ن يت ر از ال ه زم و البته اله آسمان بلندمرتبه استز ين متمايه اله آسمان و زمكاست 
                                                           

بته  -هاي عامي نقل شتده استتو توسط شخصيت ري استقمسوم  ئكه مربوا به سد- هاي ديگريالبته در گزارش 1
داده شده است كه آنها نيز معرفت امام را كفايت كننده از عمل به شترايع هاي متهم به غلو نسبت مفضل و شخصيت

ري چنتين قمتستوم  ئحستکه قمتي در اواستط ستديا اينکه در گزارش ابتن . 323-324 :1342 كشي،و دانستندمي
حتتي وقتي  ،شد گفتهطور كه پيشتر با اين حا ، همان  . 319-312 وهمان، ديدگاهي به وي نسبت داده شده است

، از و وي و حلقۀ وي متهم به اتهاماتي غاليانه بودند مبهم بود تندروطيف مفضل با غاليان تمايز شيعي از نگاهي درون
 .بود و دور از انتظار نبودطبيعي  لطي اصوالًشيعي چنين خَنگاه برون

ديگتري گواهان  كهند امفضل نقل شدهطيف وابسته به هاي و گزارش بعدي توسط شخصيتجالب اينکه اين گزارش  2
روتر از متمتايز و ميانته ياز لحاظ تاريخي بايد آنها را در جريتان ،هاي باطني طيف مفضلگرايش ا وجودب اند كهبر آن
 بندي كرد.طبقه تندرو غالت
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نند. س ه  كيم ميدانند و او را تعظياله آسمان را م يرز البته برتين نياست و اهل زم
 :1341 ،يش ك) اس ت يك ين يه ال ه آس مان و زم ك ردكد كيان را لعنت و تليامام ب
 -ف مفض لياز وابستگان به  - يرفير صيه سدك يگرين در گزارش ديهمچن .(304
ه ائم ه كن باورند يبر ا يه گروهك دادبه امام صادق) ( گزارش  يرده است، وكنقل 
ب ر  يگ رينند و گ روه دكيگفته مشيه پيهستند و آن را مستدل به قرآن و آ« آلهه»
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و ه يند و آن را مستدل به آاه ائمه رسولكن باورند يا

نند. امام ب ه ش دت كيم (61 يةمؤمنون، آ ة)سور اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم
و در  جس تبرائ ت  ش تند،ه باور ب ه آن داك يسانكو از  ردك ينف را ين برداشتيچن

خناا  للنم و و » :هك  درك  يگون ه معرف نير خودش را ايپاسخ سد

تراجمة وحي و و نح  قوم معصومو  أمر و 

بطالتنا و نهى ل  معصيتنا نحنن  الح ننة 

 «البالغة للى م  دو  السماء و فوق األرض
 .(306 :1341 ،يشك: . بهك.ن ني؛ همچن260-1/269 :1406، ينيلك)

ماء إله و في هو الذي في السّ ةيبه آ كتمسه كدهد يموجود نشان م يهاگزارش
ده ب و ) (ائم ه يخداون دانگار يب را يان و مستند قرآنين بنيترا مهميگو األر  إله

ه و ارتب  اط آن ب  ا ي  ن آي  ا يه معن  اك  ده  د يه  ا نش  ان م  گ  زارش ي. برخ  اس  ت
 يه ااز چ الش يك ي ،ردندكيان از آن برداشت ميغال يبرخه كائمه  يرخداوندانگا

آن توس ط اص حابش م ورد پرس ش ق رار  ةب اره ام ام ص ادق) ( درك ب ود  يريتفس
ام ام » گفته اس ت:ه ين آيپ  از پرسش درباره ا ياسامه، ويبأگرفت. در گزارش يم

ج ل هم ان پروردگ ار وخداوند عزّ اناپاسخ داد هم، ده بودين چسبيه به زمكيدرحال
ب ه نق ل  يگري. در گزارش د(2/219 :1404، قمي« )ن استيآسمان و زم يمن و خدا
 ياهي ه در ق رآن آكنيبر ا يد وكيو تل يصانير دكابوشا ينيآفرنقشم، كبن حاز هشام
ن ي ن گ زارش ايار جالب است. اياست، بس يه براساس اعتقاد وك -ه مزبوريآ-است 

 يراث ين و آس مان ميزم  يخ دا يت و دوگانگيثنو ةدربار انيلغا ه باوركرا احتمال 
در ( 1396، ي. ب ه: خراس انكه، ن.يص اني)درب اره د هيصانيه از جانب دكبود  يركف
ن ي ا گف تند. در هر صورت ام ام ص ادق) ( كيت ميتقو رده بود،كان آنها رخنه يم

 :1406، ين يلك) داردز روا  يها نانسان ةه درباركاست  يگذارل تعدد ناميتعدد به دل
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1/121-129). 

 ر باطن در عصر امام صادق)ع(يف مفضل و گفتمان تفسي. ط2
 ع در دوره امام صادق)ع(يبه سطح شرا ف مفضّليط ييگراباطن ة. توسع2-1

ف مفضل يه با گذار به دوره امام صادق) ( در گفتمان ظهر/بطن  ك ياز تحوالت يكي
دوره ام ام  يه اه در گزارشك  ي  بود؛ امريشران گفتمان به سطح يا ةر  داد، توسع
ب ه  يافك روض ه ت اب كدر  يار  والنيبس مهم و گزارشسابقه بود. يباً بيباقر) ( تقر

  ي بن ربن قاسميو همچن يبن جابر جعفليو سه  اسماع ينقل از محمدبن سنان زاهر
 ييبازنم ا ي كمشتمل بر ه كنيمتن عالوه بر ان يادر دست است. ن باره يدر اصحّاف 

ن گ زارش، ي در ا هك از آن اس ت  كي، ح ااس ت -ف مفضليمربوط به  - يانيجر
ف و يالك آن به ح وزه ت ةتوسع يبرا ،قرآن يبا ن برا/ظاهر دوگانج يعالوه بر ترو

 است. ز تالش شدهين عتيشر
ه در براب ر يشرو  گزارش با موضو  مدارا، مجالست و مماشات با اهل با ل و تق

، ين يلك)   شده استكه در صدر گزارش منعكاست  يان دغدغهيتريا اصليگو ،آنها
ف ي ه  ك ين چالشيترمهم ،ميه در دست دارك ي. با توجه به ا العات(1/2-3 :1406

ان در ي غال يه اتعامل و معاشرت با حلق ه ،رو بودبهه با آن رويامام ةمفضل در حلق
نزد امام ص ادق) (  وفهكان يمبزرگان اماشد ن چالش سبب يه اك ي وربه ؛وفه بودك

ن اساس، نش ر و يبر ا(. 64-63: 1391 بهار و تابستان ،يگرامنند )كت يسعا از مفضل
ن تعام ل و مجامل ه و ي ض رورت ا ةباربه نقل از امام در ييهاگزارش يسازبرجسته

ه از ك اس ت  يثيحد يهانشكاز    در آن دوره،يتش ياهيحاش يهاانيمسامحه با جر
 رود.يف مفضل انتظار مي  يهاتيشخص

در م تن اس ت،  ياني ش جريگ را ي كاز  كيح ا يروش ن ه بهك يگريمضمون د
در  يا  ور سرس ختانهگ زارش ب ه از ييه ااست. در بخش«  ييو مقا يرأ»مضمون 

 (.6-1/4 :1406 ،ين يلك)   موض   گرفت ه ش ده اس تييو مقا يبرابر استفاده از رأ
 ةه در اواس ط س ديابوحنف يگرايتب رأكمن وّكت ةباردر يخيتار يهابراساس دانسته

ب ه  يعيش  يه ااني ان جري م در مكبن حان هشاميش جرين گرايو همچن يرقمدوم 
ه ظهور كافت يتوان دريم يخوب (، به166-162: 1391 بهار ،يگرام) اسياربست قك
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ب ه  ،افت ه و نق ل ش ده اس تيف مفضل س امان يه توسط  ك ين دغدغه در گزارشيا
چه در )عصرش هم يگرااسيق يهاشيبا گرا في ن يا ياز تقابل گفتمان ينماد عنوان
اربس  ت كن ياس  ت. همچن   م  ورد انتظ  ارو  يع  يار  بيبس   (،عام  ه در عه و چ  هيش  

 ي يرواه استفاده از آن در من اب  ك« أصل الخلق»ا ي 1«محر  اإلمام»چون  ييهاانگاره
دخل و تصرف در ساختار  يكاز  كياح توانديم ،سابقه استمكا يسابقه و يب گريد
 .باشد يانيجر شيگرا يكن گزارش، براساس يا

 رسديبه نظر م هكاست  ي والن يهان گزارش از نمونه گزارشيادر هر صورت، 
، ي: گرام . ب هك.ط، نيدرباره انگاره تخل ) افته استيسامان  يطيتخلند يفرا يكدر 

ب ودن  ي  والن ،يط يتخل يه ان متنيچن  يه اهاز نش ان يكي. (261-246ب: 1396
  ور خ اص . آنچ ه ب ه(61-61: 1399، ي؛ قندهار231ب: 1396، يگرامآنهاست )

ه عالم ه ك است  يدكيتل ،ندكيبودن را برجسته م يطيتخل ين گزارش برايا ينامزد
: 1404، يش ته اس ت )مجلس ن گ زارش داي ا يه انس خ و م تن يبر آش فتگ يمجلس
رس اندن چن د م تن  هم از به يروشن يهاهز نشانين ندر خود مت ،نيعالوه بر ا(.26/6
 ر فرازه ايي مانده است. عالوه بر تغ يهارچه بر جايكمتن  يكنار هم در قالب كدر 
 هك د شده است كيتل ياز متن اصل ييدر جا داست،يهو خطاب و لحن گزارش ه ازك
 ري ن تعبي . ا«َلى َهاُهَنا ِرَواَيُة اْلَقاِسِم ْبِ  َرِبيع  اِ »
  م دو متن است.كبراساس دست ييافتن متن نهاياز سامان  يكحا

 يط يتخل يه ااز گزارش يان گزارش نمون هيه اكموضو   نيپ  از روشن شدن ا
ت ر آس وده 2اس ت، -ف مفض لي تندروان از نجا يدر ا- يانيجر يهابراساس دغدغه

ارائ ه  ظاهر و با ن در چ ارچوب آن يهااربست انگارهكروشن از  يريتوان تفسيم
در آن ب ه  و پرداخت ه  ييو مق ا يرأ يه به نفك يپ  از بخش ،ن گزارشيدر ا رد.ك

ش ده ان ي ه علم القرآن نزد آنهاس ت، بكنيو ا هشدد كيائمه تل يبر دانش قرآن يروشن
مَحَارِمِ هِ الَّتِ ي  ءٌ مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِفَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرَكُ شَيْ: »هكاست 

 فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ وَ قَوْلُهُ الْحَ قُ حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ بَا ِنِهِ
                                                           

كند تا امام در وضعيت اضطراري كه بدان رضايت ندارد، قرار گيرد ودربارئ اين اصطال  ن.ک. بته: كسي كه كاري مي 1
  .  23/19: 1474جلسي، م
ري و يتا انتدكي قمدوم  ئمربوا به اواسط سد -براساس شواهدي كه در متن وجود دارد-ش اين گزاررسد به نظر مي 2

 شتده در متتن،گرفتته  كتار هاي بهبراساس شواهد موجود و انگاره بعديهاي انتساب آن به دورهباشد؛ لذا  پس از آن
 دشوار است.
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ِوَ با ِنَهُ وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمإِيَّ اكُمْ وَ »َن گزارش آم ده اس ت: ياز ا يگريد ي. در جا
از ب ه  كين دو عبارت ح ايا «.ءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِرَارَ عَلَى شَيْالْإِصْ
ف مفضل يقرآن توسط   يبرا -يبا ن/يظاهر-ت دوگانه يهو يكت شناختن يرسم
و  يدو س طح ظ اهر -خص وص محرم اتهب - ي  الهيا شرايه گوك يابه گونه؛ است
   وجود دارد. -انين بيبراساس ا- يو با ن ينه حرام ظاهرگو و دو دارند يبا ن

ش تر يه پك ب ا ن /ه گفتم ان ظ اهركافت يتوان درين گزارش ميل ايبراساس تحل
در دوره ام ام  ،ش ديم  يري گيآغ از و پ ر) (ف مفضل در دوره ام ام ب اقيتوسط  

 از آنها يكيه كافت يتوسعه  يجهاتن گفتمان از يا البتهرد. كدا يتطور پز يصادق) ( ن
 يدر نگ اه س ابقه ب ود.يش از آن بيه پكن بود يد يو فقه يعيشرا ةآن به جنب ةتوسع
آنها  يبعد يهاف و نسلين  يه از دوره امام صادق) ( اكرد كان يتوان بيرتر ميفراگ
ن ب اور ي ردن د و ب ر اكدا يپ -عالوه بر قرآن-عت و فقه يبه شر ينگاه دوسطح يك
 ند. دار زين يسطح با ن يك ،بر ظاهر   عالوهيه شراكبودند 

ن راس تا يدر هم يلكز به شيات نكز ةبارگزارش مفضل به نقل از امام صادق) ( در
ن ي در ان نمون ه يت رهنكو  نيترحين، صريترن گزارش مهمي. ار و فهم استيقابل تفس

ب ه ام ام ص ادق) (  يتيروادر  يبن عمر جعفمفضل صشخ ن گزارش،يا درباره است. 
رده اس ت ك م يتقس  يو ب ا ن يظاهر ةگون ات را به دوكز يه وكداده است بت نس
 (.163 :1403 ،هيبابو)ابن

 ر حروف مقطّعه در چارچوب گفتمان باطن/ظاهريف مفضّل و تفسيط. 2-2

ه در آنها كاست  ييهاند، گزارشكيجلب نظر م به بعد امام صادق) ( ةدور ازآنچه 
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ن ين ايتري والن احتماالً 1اند.پرداخته يقرآن مقطعه روفح يمعان انيب و ريتفس به امام
 (.22 :1403 ه،يبابو)ابن است باره نيا در يثور انيسف با او ةالمكم به مربوط هاگزارش

از ام ام وج ود دارد،  ينقل شده توسط و يهاه احتمال برساخته بودن گزارشكنيبا ا
در نظر گرفت و بسط و گسترش  ين گزارشيچن يبرا ياشهيد بتوان اصل و ريشا يول

گو وآن گف ت ةباره در ادامه درك يه گزارشكنيچه ا؛ نسبت داد يگزارش را به ثور
؛ اس ت بارهن يدر ا ماماز ا يان ثوريسفال ؤاز مراجعه به امام و س كيحاز ين ،شوديم
 . نزد امام باشد يان ثورين مجل  و حضور سفياز همگر يد يريد تحريه شاك يمتن

 خان دان و تيب اهل به توجه قرآن يليتلو و يبا ن يهاگزارش ةعمد در است يگفتن

 از ييپا ردّ چيه يثور انيسف گزارش در اما محورهاست، نيپربسامدتر از يكي امبر) (يپ
 يمح دود م وارد در و يديتوح يمعان به عمدتاً ارجاعات و ندارد وجود يشيگرا نيچن
 ب ا را آن بت وان و ردك  فر  يتصادف نتوان را تيوضع نيا احتماالً .است امبر)ص(يپ به

 نيق را ةهم  ن ارك در- ش اهد نيا رد.ك نييبت يثور انيسف يعيرشيغ امالًك يهاشيگرا
 يه اگزارش نيچن  هك را ادعا نيا -دارد وجود با ن ريتفس يهاگزارش در هك يگريد

 تي تقو ،ن داشده ييبازنما اتروّ يشخص و يانيجر يهاشيگرا براساس عمدتاً يريتفس
 .(160-161 ب:1396 ،يگرام :به .ك.ن ث،يحد جعل و يو ةدربار) ندكيم

ر ح روف مقطع ه ب ه دوره ام ام ص ادق) ( يتفس  ةباره درك يگريگزارش مهم د
ف مفضّل و در يعه و  يل به شيه توسط روات متماكاست  ينسبت داده شده، گزارش

                                                           

خيثمته  ،آن را نقل كرده است. در ايتن  گتزارش محاسن ره امام باقرو   در دست است كه برقي درگزارشي نيز از دو 1
برقتي، واستت  مطتالبي فرمتوده« المص»فسير تدر  ويكه  كرده استجعفي از ابوالوليد مخزومي از امام باقرو   نقل 

 ،با مشتکل مواجته استت. نخستتباقرو   از جهات عديده حضرت گذاري اين گزارش در عصر  ؛ تاريخ1/207: 1301
ها در ضبط اسم وي وجود دارد و راوي است است كه اضطراب شديدي در منابع و نقل مخزومي ابولبيد خود شخصيت

ميان كنيه ابولبيد يا ابوالوليد و همچنين وصف مخزومي، هجري، بحراني و نجراني بتراي وي  همچنين ناشناخته. فعالً
همچنين مشکالتي  اوي مجهو  است و بررسي وضعيت او نياز به پژوهش مجزايي دارد.ر اختالف وجود دارد. وي فعالً

توسط برخي عالمان امامي در ادوار بعدي مورد بحث قرار  ،كه در متن روايت وجود دارد و عدم تطابش صدر با ذيل آن
توضيحات  170 /32 :1473: مجلسي، در اين ؛ درباره گزارش ديگري مشابه20/192: 1479 عاملي، وحر گرفته است
بته است.  برانگيزبسيار چالش و  حضرت باقرئ گذاري اين روايت در دوراست . بر اين اساس، تاريخ شده مفصلي داده

ري توسط قمهاي سده سوم از برساخته ،كم بخش دوم آن درباره حروف مقطعهكل اين گزارش يا دست رسدنظر مي
اي به امام بتاقرو   نستبت داده شتده استت. شدهش راوي كمتر شناختهكه از طري استحاميان طيف مفضل يا غالت 

را در برخي منتابع زي ؛دور از انتظار نيست ،وليد نيز وضع شده باشدابواليد/بالبته احتما  اينکه گزارش توسط خود ابول
: ذهبتي، ون.ک. بته متتهم شتده استت ،شتدهعامه وي به وضع حديث و نسبت دادن آن به مسلمانان ثقه و شتناخته

 توان نشان داد اين كار در زمان امام باقرو   صورت گرفته است. . در صورت اخير نيز همچنان نمي1/120: 1913
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ن گ زارش جعف ربن محم دبن ي ا ير با ن نقل شده اس ت. راويم با تفسيارتباط مستق
د ي زير عم روبن ش مر، ج ابربن ي نظ ينقل از افراد ،يق ورُاست. در  ُ يندكعمارة 
  ور به ،گو( بصرهخي)تار انياز اخبار يا الغالبيركف مفضل و محمدبن زياز   يجعف

ن يبه مض ام ين نقل شده توسط وين مضاميد. همچنيآيبه چشم م ينه چندان محدود
، يش اهرود ينم از :. ب هك.ن يدرب اره و) اس ت ي كمفضل نزدف ينقل شده از  

 (.، بخش اسنادالنور ةيدران نرم افزار ي؛ همچن2/210 :1412
ه ك  ب وده نزد امام ص ادق) ( ك رده استكجعفربن محمدبن عماره از پدرش نقل 

آنچ ه در درج ه اول  1رد.كپرسش « عصيهك»وارد شد و از امام درباره  يوبر  يمرد
ح ام ام يبه تصر ،ن حروف ارائه شدهيه از اك يريه تفسكاست آن مهمش ن گزاريدر ا

ه در ك باش د  يئاكن گزارش قابل اتين و نخستيترهنكن يد ايدر بطن قرآن است و شا
 ر حروف مقطعه به با ن قرآن نسبت داده شده است. يآن تفس

، ع الم و ي، ول ي، ه اديافك »از حروف براس اس  ييه گرچه رمزگشاكنيجالب ا
ن ح ال، ي با ا؛ آمده است يان ثوريه در گزارش سفكاست  يزيمانند همان چ «دقصا

 ينسبت داده شده اس ت، ول  يبه ذات ربوب ين صفات فاعليا يان ثوريدر گزارش سف
ن ص فات ي درب اره فاع ل ا يحيه تصركنيدر گزارش جعفربن محمدبن عماره بدون ا

 يو در انته ا در نظر گرفته شده «عتنايلش» يفات براين توصيتمام ا ،وجود داشته باشد
ن يه فاعل اكنيان در بطن قرآن آمده است. با اين بيه اكح شده است يز تصريگزارش ن

 يان ث وريآن ب ا گ زارش س ف ةس يمقابا  يست، ولين گزارش مشخص نيصفات در ا
 .دانست يتوان آن را ذات اقدس الهيم

 يرقمدوم  ةسط سداز اوا« ر باطنيتفس» ةگون يريگلكف مفضّل و شيط. 3
 ر باطن از متن تا عنوانيتفس يهاتوبهكم يتبارشناس. 3-1

 يردوم قم  ةاواسط س ددر داد در ارتباط با گفتمان ظاهر/با ن ين رويترمهم احتماالً
                                                           

ِبيِه َقاَل: َحَضْرُت ِلْنَد َجْعَفِر ْب ِ  1
َ
َحدهَثَنا َجْعَفُر ْبُ  ُمَحمهِد ْبِ  ُلَماَرَة لَْ  أ

َلُه َل ْ ُمَحمهد  اْلَباِقِر ع َفَدَخَل َلَلْيِه َرجُ 
َ
َفَقاَل ع َكاٌف َكاف   كهيعص ٌل َفسَأ

ْهننِل َااَلِتَنننا صَنناٌد 
َ
ِلِشيَعِتَنا َها َهاد  َلُهْم َيا َوِليٌّ َلُهْم َلْيٌ  َلاِلٌم ِبأ

َصاِدٌق َلُهْم َوْلَدُهْم َحتهى َيْبُلَغ ِبِهُم اْلَمْنِاَلَة الهِتي َوَلَدَها ِإيهنناُهْم ِفنني 

  .22 :1473 ،بابويهنابو َبطْ ِ اْلُقْرآ ِ 
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ر يتفس »با عن وان  ييهاتوبهكم ةگون يريگلكش ،)اواخر دوره امام صادق) ( به بعد(
ها توبهكن ميمؤلفان اا يآه كرد كان يتوان بيمن يه به صورت قطعكنياست. با ا« با ن

 يدي ام ا ترد  يس ان بع دينوا فهرس تي ان د ر با ن خوان دهيشان را تفسخود نوشته
ر با ن مربوط به عصر امام صادق) ( به بعد اس ت. يتفس يهاتوبهكم ةه گونك ستين
ه ك رده ك  حيتص ر يالغض ائراب ن ،يبن حسان هاش ميتاب علك ة ور خاص درباربه
، يالغض ائرابن) ده اس تي نام ر ب ا نيتفس ت ابش را كخ ودش  يبن حسان هاشميعل

1364 :66) . 
 ،درواق  . ستيچندان دشوار ن ييهاتابكن يچن يبه محتوا يابيدست ،در هر صورت

ب ن حس ان يمحم دبن اورم ه از عل  ةبه واس ط ينه چندان محدود يريتفس يهانقل
-244 :1316 ،يي با ب ا يمدرس  . ب ه:كن.، يبن حسان هاش ميعل)درباره  يهاشم
از  ياريالبته بس. اندر با ن بودهيتاب تفسكن هر دو صاحب يدر دست است و ا (246

 ي)درب اره و حس ان( ي)عمو ير هاشميثكبن ها در مرحله سوم از عبدالرحمنن نقليا
 ة، هم در ه ر ص ورت د.اندهش( نقل 226-226: 1316 ،يي با با يمدرس. به: كن.
تاب ك يمحتوا ييار بااليبه احتمال بس يبن حسان هاشميعل منقول از يريات تفسيارو
ها براساس سلسله محمدبن اروم ه از ن نقليخصوص اگر ابه ؛اندبوده ير با ن ويتفس
ه البت ه در ك ر ص ورت گرفت ه باش د ي ثكبن عبدالرحمن يو يبن حسان از عمويعل
 يكافا دو نقل موجود در ي، گويمدرس ةاشارگونه است. براساس نياز موارد ا ياريبس

 يمدرس  ؛426، 421-1/420: 1406 ،ين يلك) ده دساختار اصلى كتاب را نش ان مى
 (.246-244: 1316 ،يي با با
گ زارش از  دَهم ك دس ته كدهد ينشان م يافكتاب كتر قيدق يبررس ،ن حاليا اب
مان ده اس ت  يبر ج ا يبن حسان هاشمير با ن محمدبن اورمه و عليتفس يهاتابك
آن ارائه  يريتفس يهاتوبهكو از م گونهن ياز ا يخوبل يتوان تحليه براساس آنها مك
 رد.ك

ن ي ، در ادي آيب ه وج ود م« ر ب ا نيتفس »ه از عن وان ك ياهيبرخالف انتظار اول
ه در ك  يچ گزارش يه -ينونك ةماند يجا بر يهام براساس بخشكدست - هاتوبهكم

س امان  يها براتوبهكن ميا گرچهوجود ندارد.  ،استفاده شده باشد«  نبا»آن از لفظ 
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، ام ا هس تند -ه از دوره امام ب اقر) ( آغ از ش ده ب ودك- يريرد تفسيكن رويدادن ا
ه كيدرحال؛ با ن وجود ندارد ةدر آنها مشتمل بر انگار يچ گزارشيه هكجالب است 

 يخص وص ب ه نق ل از ج ابر جعف ن دست بهياز ا ييهاگزارش دوره امام باقر) (در 
 (.112-109 :1391، بهار ي)گرام شوديافت مي رراًكم

ن ي ش ده در ا ات نق لي روا ةهم  هك آن باشد  ن امريا يل اصليرسد دليبه نظر م
ه در ك به نقل از ام ام ص ادق) (  ياتيرواو  ها به نقل از امام صادق) ( استتوبهكم

ر قرآن اس تفاده ش ده باش د، يصوص درباره تفسخبه ،ظاهر و با ن يهاآنها از انگاره
ه در آن از ك گزارش در دس ت اس ت  يكاز امام صادق) ( تنها  ز است.يار ناچيبس

، ياشيع) نقل شده است يتوسط جابر جعف زين ن گزارشيا انگاره با ن استفاده شده و
 ةانگ ار ،ردهك از ام ام نق ل  يه جابر جعفك يدر گزارش صرفاًه كني. ا(2/60: 1310

ب ه نق ل از  ياز جابر جعف ن، يعالوه بر ااست.  يقابل تلمل ةلئمس ،ار رفتهكبا ن به 
ن يان هم  ي  و در م س  تيدر دس  ت ن يادي  ز يريتفس   يه  اگ  زارش ص  ادق) ( ام  ام

رده ك ب ا ن را نق ل  ةمش تمل ب ر انگ ار يگزارش  يه وكمحدود است  يهاگزارش
 1است.
ق رآن  ةز دوگان ظاهر/با ن دربارمتر اكامام صادق) (  يهاه چرا در گزارشكنيا

شتر در ارتب اط يرسد بيدارد، اما به نظر م ياز به پژوهش مستقلياستفاده شده است، ن
 يه وك ن دوره اس ت يام ام ب وده اس ت. در هم  ياهيخاص و تق يط اجتماعيبا شرا

 ) (تي ه به عن وان قرائ ت اه ل بك ييهارا به صراحت از استفاده از قرائت ارانشي
 ،ج و مت داول ق رآن ب ودياز نسخه را يگريد ةگر نسخيتداع يلكبود و به شمشهور 

ن چ ارچوب يدر هم  زي نبطن  ة. عدم استفاده از انگار(193 :1404 ،رد )صفارك ينه
ت يب ه رس م ياشاره به با ن قرآن )قرآن با ن( درواق  ب ه معن ا رايز قابل فهم است؛
 يه ب راك يامر)قرآن ظاهر( بود؛  نار ظاهر قرآنكد در يمستقل و جد يتيشناختن هو

                                                           

سازي چيتزي بته عنتوان تفستير قرآن و مفهومبارئ باطن در ئكند كه استفاده از انگاررا تقويت مي ايدهاينها اين  ۀهم 1
اگتر - اي بود كه براساس عاليش طيف مفضتل و جتابر جعفتيباطن، بيشتر از آنکه پيشنهاد اهل بيتو   باشد، انگاره

شديد شده است. در احاديث امام صاد و   نيز موارد زيادي از بيان مضتامين بتاطني كم تدست -گرفتهنگوييم شکل
 ئانگار ،اندهايي كه ساير روات نقل كردهولي در عمده گزارش ،يا تأويلي با ارجا  به اهل بيتو   و غير آنها وجود دارد

 خورد.بر به چشم ميجاي مانده از جا برهاي برخي گزارشباطن وجود ندارد و اين انگاره تنها در 
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درباره ) وجه قابل قبول نبودچيآن دوره، به ه ياهيو تق ياسيس -يل اجتماعيبه دال يو
 امام ص ادق) ( ور خاص به .(142-132ب: 1396، ي: گرام. بهك.ن دوره، نيه ايتق

 يه ب ه همراه كنيحذر بود و از ا در تندروغالت  ات خود به شدت ازيدر دوران ح
 يي گراه با نكبود  يعي ب ،ن روياز ا. بود نگرانبه شدت  ،تعامل با آنان متهم شود اي

به  -آمديامام صادق) ( به مفضل برم ةنامه از ك  ورمانه-گر ينون دكه اك يافرا 
ت ام ام ي د مورد حمايه نباكبود  يل شده بود، گفتمانيانه تبديش غاليگرا يبرا ينماد

 (.141-140ب: 1396، ي: گرام. بهك.امام، ن هيتق ةبار)در گرفتيقرار م
ج گفتمان ظاهر/ب ا ن يه تروكبن عمر ف مفضليرسد  يبه نظر مدر هر صورت، 

ر با ن از اواس ط يتفس ةگون يدهلكبا ش ،گرفته بود يامام باقر) ( پ ةدور ازقرآن را 
 هك  ور انبنا نهاد. هم را ن گفتمانيا ةتوسع يهانهيزمگر از يد يكي ،يرقمدوم  ةسد
از  ييگراب ا ن ةهمزمان بود با توسع يبه صادق يگذار از دوره باقر اشاره شد، شتريپ

ب ن عم ر ب ر ف مفض لي   يه اگزارش. ني ل دك عت و س ه  يقرآن به فقه و ش ر
ه مطل وب ك گونه آن يافرا  ييگرارد و وارد با نكتفا كا يو قرآن يفقه ييگرابا ن
 يف مفضل در پ ي  ،. درواق ز متوقف نشدين نقطه نيمدر هوفه بود نشد، اما كان يغال

ه ك ر ب ا ن ب ود يتفس  ةگون  يده لكبراساس ش يقرآن ييگرانو  با ن يك ةتوسع
ام ام  يريتفس  يه اگزارش !ش وربختانه. س ابقه ب وديدوره امام باقر) ( ب  نسبت به
ح ال  ني ب ا ا؛ ب ود ق رآن ةظاهر و با ن درب ار يهامشتمل بر انگاره مترك صادق) (

 يها از لحاظ مض مونتوبهكگونه منيدر ا امام صادق) (شده از  نقل يرين تفسيمضام
 ياز جه ات يدوره امام باقر) ( را دارا ب ود و حت  يهاگزارش ييگراهمان روح با ن

اربست الفاظ ظاهر و با ن توسط ام ام كن اساس، محدود بودن يفراتر از آن بود. بر ا
ف مفض ل يه  كنبود  يامر امام بود، ةل راهبرد رازپوشانيلبه د ه احتماالًكصادق) ( 
  ند.كا نگران يبسته دست بارهن يرا در ا

 «ر باطنيتفس» ةگون يهايژگيو و يريرد تفسيكرو. 3-2

تب متقدم كر يو سا يافكتاب كر با ن در يتفس ةگونمانده از  ين بر جايمضام ةباردر
ن يا يژگيون ي. نخستتوان مدّ نظر قرار داديرا م توجهو قابل يجد يژگيعه، چند ويش

 ) (تي ق و گسترده به اهل بيارجا  عم ا وجودب با ن ريتفس ةگونن يمضام هكاست 
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 ،ث جابر ب وديه در احادك يافرا  ةانيل نمادگراكاز ش آنان، ا مخالفت با دشمنانيو 
ان ي و ب يريتفس  ةجنب  ) (تي ن ارجا  به اه ل بيا ،ر بهتري. به تعببودفاصله گرفته 

 ةث گفتم ان ظاهر/ب ا ن مرب وط ب ه دوري دارد. در احاد -انهيو نه نمادگرا- يانمع
ارز ب ا س طح ظه ر هم ،و سطح بطن قرآن ت دوگانهيصحبت از هو ،حضرت باقر) (

 ،ز در س طح ظ اهر ق رآنيه معادل فالن چكشد يان ميب يبه روشن يگاه و بود قرآن
ن د يفرا ي ك يان   ك ام يو ب ه راحت ن) ( در سطح بط ن ق رآن اس ت يرالمؤمنيام
 . وجود داشتن ينماد يگذاريجا

ن ي ه اك نيد مجدد ب ر اكيضمن تل- يصادق ةدور ر با نيتفس ةثِ گونياحاداما در 
 يم كدس ت قب ل  ةث دوري ت) ( نس بت ب ه احادي ز در ارجا  به اهل بيث نياحاد
 ي كارچوب ه در چ ك نيا ين ارجا  به جايه اكرسد يبه نظر م يبه روشن -ندارد
ان يو ب يريرد تفسيكرو يكدر قالب  رد، عمدتاًيصورت گ يجابر ةانيند نمادگرايفرا
 ي. ب را(229، 1/216 :1406، ين يلك. به: كگرفته است )ن.متن قرآن صورت  يمعنا

امبر و ي  د و ب  اور ب  ه پي  از توح يامجموع  ه يفط  رت اله   يدر گزارش   ،نمون  ه
 يگ ريد يا در ج اي . (61: 1404)ص فار،  شده اس تن) ( در نظر گرفته يرالمؤمنيام
ه ي اميردن د، بن كفر مبدّل كه نعمت خدا را به ك يسانك يه معناكد شده است كيتل

 ةگون ه از ك  ييه اگزارش ةدر هم باًيتقر يژگين وي. ا(1/216 :1406 ،ينيلك) است
  .تر استيها جدگزارش يالبته در برخ؛ وجود دارد ،مانده ير با ن بر جايتفس

ان يب يبرا يبطن استفاده نشده و تالش ةاز آنها از انگار كيچيدر ههر صورت، در 
ان يها فراتر از باز گزارش يشمار يحتصورت نگرفته است.  يظهر و بطن يهامعادل
ه در گ زارش ك مانن د آنچ ه  ؛دارن د يداس تان -ييروا يرديكرند و رويو تفس يمعن

 .(4/192: 1406 ،ينيلك) شوديده ميمربوط به داستان حضرت آدم) ( د
گون ه ن ي مان ده از ا يجا بر يهاتوان در گزارشيم يه به روشنك يگريد يژگيو
ه ا ن گ زارشي است. در ا «تيوال»همچون  يعيم شيد مفاهيق و تشديتعم ،ردكرصد 

 يزك ت وان آن را دالّ مريه م ك روا  دارد  يگبه گسترد« تيوال» ةاستفاده از انگار
دوره  يه اه در گزارشك نجاست يدر نظر گرفت. جالب ا دورهدر آن  يعيگفتمان ش

 يزك مفه وم مر ي ك يريگلكش شاهد -ت) (يارجا  به اهل ب با وجود- ) (يباقر
درب اره مقام ات  يعيش  يهابرداش ت ةاز هم  يه به ن وعك« تيوال» عنوانبا  يعيش
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 .  ميستين، باشدامامان انتزا  شده 
از  يك ي «تي وال»افته يساخت ةتوسط انگارت) ( ين اساس، ارجا  به اهل بيبر ا

ن مفهوم يا ،هان گزارشياز ا يدر شمار 1ر با ن است.يتفس ةگون برجسته يهايژگيو
 يل ك ور ا مرتبط شده است. بهين دنيش از ايو عوالم پ ثاق، عالم ذريت با عالم ميوال

ردن آن ب ا ك ا و م رتبط ين دنيش از ايم مربوط به عوالم پياز مفاه يكاستفاده سمبل
ر ب ا ن يتفس  يهاتوب هكز ميو متم ا برجسته يهايژگياز و ،ت و برائتيمفهوم وال

 (.404: 1421، ي؛ حل423، 133-1/132: 1406، ينيلك) است
از دش منان  يزاري ح وزه برائ ت و ب ،يعيش يهاق انگارهين تعميدر چارچوب هم

 ) (يدر دوره ب اقر ،ن گفتم اني ا يه اگزارش ينسبت به نس ل قبل  زين ت) (ياهل ب
 يزك ب ه عن وان دال مر «تيوال»ان مفهوم يتقابل م يسازافته است. برجستهيتوسعه 
 ،گ ريد يداست. از س ويهو امالًكن دوگان يد تقابل ايو تشد «برائت»و   يتشگفتمان 

ا ي و « و الثال ث ياالول و الث ان»، «فالن و ف الن»همچون  ييناك يهااربست انگارهك
اربس ت ك ي ور واض ح و روش نم، بهين دوره ندانياگر مولود ا يحت را« حبتر و زفر»

 يم مرزه ايترس ه ك  ييه ا؛ انگارهافته اس تيافته و توسعه ين دوره روا  يآنها در ا
 ييج ويپخ دا)ص( را  غال ب پ   از وف ات رس ول ياس يبا گفتم ان س  يتش يتيهو
 2ند.كيم

، ين يلك) فه ملعونهيصح ورمشه يخيتار  يهان به ماجرايهمچن ،هان گزارشيدر ا
ب ه  يده جه ت يعب ه ب راك ةنار خان كدر  ياعده يمانيپهم يعني- (1/421 :1406

 (1/201 :1310، عياش ي) اصحاب العقبةو  -امبر)ص(ي خالفت پ  از پ
گفته لح ن تن د، شيپ يهااشاره شده است. در گزارش (2/396 :1404 ،يقم) كو فد

ار بس ته ك ت) ( ب ه ياز گفتمان مخالف اهل ب يريگدر خرده يميمستق گاهپروا و يب
 ،ان ه باش ديه نمادگراك شتر از آنيب -ه گفته شدك ور همان-ن حال يدر ع يلو ،شده
 است. يريتفس

ر ك ذ ده،يب ه دس ت م ا رس  هاتوب هكم ني ا ازه ك  ييايبقال محدود بودن يبه دل
باشد دشوار اس ت،  دكيگفته قابل تلشيمانند موارد په ك يگريد ةبرجست يهايژگيو

                                                           

 .2/131: 1474؛ قمي، 332: 1474؛ صفار، 312: 1417 ،؛ كوفي422-427، 412، 1/123: 1470 ،ن.ک. به: كليني 1
 .221، 2/234: 1474 ،؛ قمي421-427، 413، 413؛ 1/123 :1470 ،كليني 2
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گون ه ني ا يژگ ياز وز ي ق رآن را ن 1«ير مزجيتفس» يمتركت يد بتوان با قطعياما شا
خص وص ب ه ،ن دورهي ش از ايپ  يريات تفسيه در رواك يادهيپدبرشمرد؛ ها توبهكم

 يمزج ر يدر قالب تفس يريتفس يان معانيب د.يآيمتر به چشم مكگفتمان ظاهر/با ن 
ه ك  ييه اگزارش ةه عم دك نخس ت آن. گر هم راه اس تيد يژگيبا دو و عمدتاً زين

م مربوط به دش منان يه با مفاهيان برائت و ارتباط آيدر ب ،دارند يمزج يبندصورت
ه در ك نيدوم ا (.2/441: 1404، يقم ؛ 1/416 :1406 ،ين يلكباشند )ي) ( متياهل ب

ا در ي س ت. گوت) ( ش ده ايسخن از قرائت اهل ب يگاه، يژگيون يبا ا ييهاگزارش
ن از يگزيج ا يا خوانش ي م تن  ةارائ يبرا يمواز يوششك ،ر قرآنيروند شرح و تفس

 ش دن ب ود؛ يدر ح ال    ت) (يبا عنوان قرائت اهل ب (1/211: 1310، ياشي)ع قرآن
 ،)ص فار گ رانيد يه اب رخالف گزارش-ف مفض ل ي   يه اه در گزارشك يقرائت

    (.1/166: 1406، ينيلك) نشده است ياز آن نه (193 :1404

 يريگجهينت
ف ي ان  ي م يز ج ديتم ا يخيه از لحاظ تارك دهديمن پژوهش نشان يا يهايبررس

آنه ا وج ود  يريچون ابوالخطاب و به تب  آن گفتمان تفس  ييتندرومفضّل و غالت 
ه ك رد ك ظه ور  ي ور جدانه بهيغال يريدر دوره امام صادق) ( گفتمان تفسداشت. 

بن عمر بود و با آن همس ان ف مفضلي  يرينار گفتمان تفسكدر  بيرق يالبته خوانش
ه محدود ب ه ك بودن يامر ييگرابا ن ،ينوظهور و افرا  يرين گفتمان تفسيدر انبود. 

ه ك دارد  يا ب وا نين و اسالم با ن ياصل د ،ن گفتمان عالوه بر قرآنيقرآن شود. در ا
ا در ي ند و باشيم) ( تيا اهل بي مدتاًن رجال عيند. اباشيم« رجال» آن بوا ن معموالً

ن توس عه ي ل دكبه  ييگراه با نكنيعالوه بر ا ،ن گفتمانيدشمنان آنان. در ا يموارد
 امالًك -ر آنيتا غعت گرفته ياز شر -ر آن يو غ بودهن بوا ن ين همي، اصل دردكدا يپ

 است. يفرع
ظاهر/با ن ب ه  ةقوله مكدهد يها نشان مهمزمان در دوره امام صادق) ( گزارش

 يگ اهيخ ود جا يرد ب راك ف مفضل تالش يل شده بود و  يتبد يركچالش ف يك
                                                           

الي هشود، بلکته در البتان نميمقصود شر  يا تفسيري است كه پس از پايان يافتن كامل متن و در متني جداگانه بي 1
 شود. بيان مي ،كلمات و جمالت به اقتضاي بيان هر عبارت
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ف مفضل نسبت به ي  يركگفتمان ف ةند. آنچه در توسعكف ين تقابل تعريانه در ايم
همچ ون  يو فقه  يعيشرا يهابه انگاره ييگرابطن ةسابقه است، توسعين بيشيپ ةدور
  يو ش را يق بطن بر ظواهر فقه يامام باقر) (، تطب ةدور يهاات است. در گزارشكز

ز ي   نيرا به س طح ش را ييگراف مفضل بطنين دوره  يباً وجود نداشت، اما در ايتقر
و م رز خ ود ب ا  يش كرد خ طكيم يسع يادين حال، همچنان با دقت زيشاند. با اك

 ند. كتر پررنگ يانه را حفظ و حتيگفتمان غال
ف مفضل قابل مش اهده ي  ينيآفرن دوره با نقشيا يركر فه در تطوك يگريگام د

ن روند تالش ياست. در ا يق گفتمان بطن بر حروف مقطعه قرآنياست، توسعه و تطب
از بطن  يت) ( به عنوان مصداقير حروف مقطعه و ارجا  آن به اهل بيشد تا تفسيم

  شود. يقرآن معرف
ف مفض ل ب ود، ي رتب اط ب ا  ه در اك ن دوره ي مه م ا يه ايژگيگر از ويد يكي

ن دگان و ياس ت. نما« ر ب ا نيتفس »با عن وان  يريتفس يهاتوبهكم ةگون يريگلكش
و در  يبن حسان هاشمي، علير هاشميثكبن ن گونه عبدالرحمنيا يدهندگان اصللكش

برخوردار اس ت  يژگين گونه از چند ويبودند. ا يبعدتر محمدبن اورمه قم يهانسل
 ةن گون ه جنب ي در ا ييگراه با نكسابقه بود. نخست آنيد و بيجد ياديه تا حد زك

 يا حت ي و  يان مع اني ، بيريش تر بُع د تفس يدارد و ب يمت رك ياهي انه و الينمادگرا
و « تي وال»م همچ ون يمف اه يد برخ يد و تشدكيه تلكنيدارد. دوم ا يپردازداستان

در « رهي ثالث، حبتر، زف ر و غ ،ياول، ثان»همچون  ييهابا استفاده از انگاره« برائت»
ار رفت ه اس ت. ك ن بار ب ه ياول يا برايشتر شده و يب يا ور گستردهها بهن گزارشيا

ن ي متن قرآن است. ا ير قرآن در قالب شرح مزجيتفس ةن گونه، ارائيا يژگين ويسوم
ت، برائ ت و قرائ ت ي درباره وال يپردازشتر در چارچوب مفهوميز بين يشرح مزج

 ) ( صورت گرفته است.تياهل ب
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