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چكيده :پژوه هاي مربوط به انديشههاي تفسيري و تاريخ تفسير يك ي از حوزهه اي ش ناخته ش ده در
مطالعات قر ني و تفسيري است .با اين حال ،توجه به تاريخ شكلگيري انزاره «تفسير ب اطن» و رابط ة ن ب ا
گراي هاي تفسيري غاليانه و باطني ،در ح وزة تش يع كمت ر م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت .در دوره ام ام
صادق(ت) و در ادامه ن در اواسد سدة دوم هجري قمري ،گفتم ان تفس يري جري ان غالي ان تن درو ش كل
گرفت .بررسيها نشان ميدهد كه از لحاظ تاريخي تمايز جدي ميان طيف مفضّل و غالت تن درويي چ ون
ابوالخطاب و به تبع ن گفتمان تفسيري نها وجود داشت.
نزارندة اين پژوه با كاربست رويكرد تاريخ انزاره و انديشه در مطالعات اسالمي ،بررسي كرده است
كه با گ،ار به عصر امام صادق(ت) و نزديك ش دن ب ه اواس د س دة دوم قم ري ،چ ه نس بتي مي ان گ راي
تفسيري طيف مفضل و غاليان تندرو وجود داش ت .اي ن بررس ي براس اس واك اوي دقي ق و تفص يلي تط ور
گراي تفسيري طيف مفضل در عصر امام صادق(ت) صورت گرفته است.
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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 lKhattab 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
مسئلة غلو يكي از موضوعات اصلي در مطالعات تاريخ متقدم شيعه است كه ت اكنون
از زواياي مختلفي به آن نگريسته شده و بحثهاي دامن هداري درب ارة آن در فض اي
آكادميك ايران و بينالمللي شكل گرفته اس ت .برخ ي مانن د س يد حس ين مدرس ي
با بايي  -بهخصوص در كتاب مكتب در فرايند تكامل -ت الش ك ردهان د نس خة
كنوني تشي را قرائتي غاليانه از تشي معرفي كنند كه در سدهه اي كه ن هم واره در
اقليت بوده است (ن.ك .به :مدرسي با بايي .)61-61 :1316 ،ع دهاي ديگ ر مانن د
محمدعلي اميرمعزي تالش كردهاند نشان دهند نسخة امروزين تشي خوانش ي اص يل
از تشي و غيرغاليانه است .به باور اميرمعزي ،در قرون نخستين ت اريخ امامي ه ،ي ك
سنت فكري نوپديد ،سنت كهنتري را مغلوب و از مي ان ب ه در ك رد .ب ه نظ ر وي،
اماميه در قرون نخستين يك مذهب يا سنت با ني غيرعقلي بود .اين سنت ب ا ني در
گذر زمان با رقيبي سرسخت روبهرو شد كه تاب ب ا ننگ ري نداش ت .اي ن رقي ب
همان سنت عقلي -فقهي بود (ن.ك .به :توران1394 ،؛ ب راي مطالع ه درب اره نظري ه
امامت با ني وي ،ن.ك .به :رضايي و نصيري.)1391 ،
با اين حال ،چنين به نظر ميرسد كه پرسش غلو صرفاً با تجزية عقاي د ش يعي ب ه
مؤلّفههاي كوچكتر و سه سنجش جداگانة نسبت هر مؤلفه با جريانهاي متق دّم
اماميه ،امكانپذير است؛ بررسياي كه در نهايت پاسخي متفاوت به دست م يده د.
درواق  ،مفهوم غلوّ يك مفهوم نسبتاً پيچيده است و تنها با يك الگوي مؤلّفهاي قاب ل
تحليل است (در اين باره ن.ك .به :گرامي.)291-261 :1391 ،
با وجود اين بحثهاي كلي دربارة غلو ،توج ه ب ه انديش هه اي تفس يري غالي ان
كهن كمتر مورد توجه ق رار گرفت ه اس ت .در پژوهشه ايي ك ه در ح وزه تلوي ل
قرآن و با ن قرآن صورت گرفت ه ،براس اس ي ك قرائ ت كليش هاي عم دتاً تفس ير
با ن/با ني ،متني غاليانه معرفي شده است كه در آن گرايش جدي به تلوي ل و بط ن
آيات قرآني وجود دارد .در اين پژوهشه ا تركيب اتي چ ون تفس ير ت لويلي ،تفس ير
با ني ،تفسير عرفاني ،تفسيري رمزي ،تفسير نمادين ،غلوّ ،اسماعيليه و غي ره در ي ك
يف ديده ميشود (ن.ك .به :قاس مپور .)10 :1390 ،بررس ي گزارشه اي تفس يري
نشان ميدهد كه در يك يف دانستن مفاهيمي چ ون غل وّ ،ب ا نگرايي و ي ا حت ي
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تلويل ،دستكم در بافت سدههاي نخست قمري با واقعيتهاي تاريخ كه ن تفس يري
شيعه فاصله دارد.
نخستين گرايش تفسيري شيعه در اوايل سدة دوم قمري ،گفتمان ظهر/بطن بود ك ه
گروندگان به آن عمدتاً از اصحاب يف مفضّلبن عمر بودند .در اين گ رايش ت الش
بر اين بود تا هويت قرآن يك هويت دواليهاي و دوسطحي مبتني بر دو انگاره ظاهر
و با ن معرفي شود .در اين خوانش ،تلقي يكي از اين دو ب ه عن وان ف ر ب ر ديگ ري
دشوار است و قرآن با يك هويت دوسطحي و دواليهاي شناخته ميشود .همچنين در
اين گفتمان به ور گستردهاي تالش شده است تا مصاديق امر با ن منحصر به م وارد
مرتبط با اهل بيت( ) و يا دشمنان آنان شود و تسرّي آن به س اير موض وعات بس يار
محدود شود (ن.ك .به :گرامي ،بهار  .)112-109 :1391در پژوهش پ يش رو نش ان
داده شده است كه برخالف حدس اوليه ،غالت هوادار اين گفتمان تفسيري نبودند و
صرفاً گروهي كه نگارنده از آنها با عنوان « يف مفضلبن عمر» ي اد ك رده ،ه وادار
گفتمان تفسيري «ظاهر/با ن» بودند .درواق  ،در دورة امام صادق( ) بود كه گفتم ان
تفسيري غاليانه به ور جدي ظهور كرد و خوانشي رقيب در كن ار گفتم ان تفس يري
يف مفضلبن عمر بود .غاليان نه فقط براي قرآن ،بلكه براي كل دين ظاهر و ب ا ني
متصور ميشدند و با ن دين را اصل ميانگاشتند ،اما يف مفضل ب ا مح دود ك ردن
با نگرايي به حوزة تفسير و قرآن ،ظاهر و با ن را دو حقيقت هموزن و همس نگ
و محدود به قرآن ميدانستند (ن.ك .به :ادامه همين مقاله).
مسئلة اين پژوهش در اينجا به ور مشخص آن اس ت ك ه نس بت گفتم ان تفس ير
با ن يف مفضل با گرايش تفسيري غاليان تندرو در عصر امام ص ادق ( ) چيس ت
با بررسي دقيقتر گفتمان تفسيري يف مفضل در اين دوره ،نشان داده شده است ك ه
اين دو گرايش تفسيري حتي در صورت وجود برخي مشابهتها ،ب ه چ ه ص ورت و
در چه نقا ي با يكديگر متمايز بودند.
پيشينة پژوهش
پژوهشهايي كه پيش از اين صورت گرفتهاند ،حداكثر در ارتباط ب ا دغدغ ة اص لي
اين پژوهش است ،ولي سؤال اين پژوهش يعن ي بررس ي رويك رد تفس يري غ الت و
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ارتباط آن با گفتمان تفس ير ب ا ن در عص ر ام ام ص ادق( ) را بررس ي نك ردهان د.
پژوهشهاي مرتبط غالباً در دو حوزه اصلي انجام شدهاند .نخست ،پژوهشهايي ك ه
به بررسي تلثير غالت و روايات آنها در سنت تفسيري اماميه و احياناً اعتبارس نجي
تفاسير از اين زاويه پرداختهاند (پوركرمان و دهق ان منگاب ادي244-231 :1391 ،؛
دهقان منگابادي24-10 :1316 ،؛ دياري بي دگلي36-21 :1311 ،؛ رس تمي هران ي و
مؤدب61-31 :1391 ،؛ رستمي هران ي444-363 :1393 ،؛ ميرص ادقي ،فقه يزاده و
صراف)146-142 :1391 ،؛ دوم پژوهشهايي كه در چارچوب مباح ث كالس يك
مربوط به روشهاي تفسيري ،رويكردهايي همچون تفاسير رمزي ،عرفاني و يا با ني
را بررس ي ك ردهان د (نكون ام61-66 :1312 ،؛ ش مخي140-132 :1393 ،؛ رض ايي
اصفهاني149-146 :1311 ،؛ پرويني و دسب.)20-16 :1319 ،
اين پژوهش با استفاده از رويكرد «تاريخ انگاره و انديشه» سامان يافته است .مراد
از «انگاره» توجه به اصطالحات از زاويه ديد مفهوم تاريخي آنها و دركي است ك ه
مخا بان در يك بازة زماني و مكاني خاص از يك موضو داشتهاند و براس اس آن
درك ،آن موضو را با يك انگاره (اصطالح) خاص نامبردار كردهاند .در چند س ال
اخير در ايران مقاالت ،كتابها ،كنفران ها و كارگاهه ايي در چ ارچوب رويك رد
«تاريخ انگارهاي و انديشهاي» چاپ شده يا برگزار شده است .توجه به تاريخ كاربرد
يك انگاره و چگونگي تطور تاريخي آن ،يكي از مسائل مورد توجه و جدّي در فضاي
تاريخ انديشه است .البته برخي دانشپژوهان -همانند احمد پ اكتچي -ب ا توج ه ب ه
رابطة تنگاتنگ «انديشه» و «انگاره» ،از اين رويكرد مطالعاتي بيشتر با عنوان «تاريخ
انگاره» ياد كردهاند (پاكتچي104/1 :1319 ،؛ گرامي1396 ،الف :فصل اول كتاب).
 .1غاليان دورة امام صادق(ع) :باطنگرايي در فراسوي تفسير و شريعت
 .1-1تمايز جرياني طيف مفضل با غالت تندرو

تنش فكري ميان يف مفضل و غاليان تندرويي همچون ابوالخطاب ام ري نب ود ك ه
منحصر به موضوعات تفسيري و يا حتي در خوانشي كليتر رويكرد ظاهري و با ني
به كل دين شود .درواق  ،تفاوت خوانشها دربارة ظاهر و با ن دين و قرآن كه مي ان
يف مفضل و عدهاي ديگر بروز كرده بود (ن.ك .به :ادامه مقاله) ،بستر اجتم اعي و
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جرياني گستردهتري داشت كه صرفاً يكي از جنبههاي آن در بُعد تفسير نمود يافته بود.
تمايز گذاشتن ميان يف مفضل و غالت دورة حضرت صادق( ) ادعايي است ك ه
براساس شواهد تاريخي قابل تبيين است و انگيزهاي جز واقعي ته اي ت اريخي ب راي
رح آن وجود ندارد .در عين پذيرش برخي مشابهتها ،در جاي خود -با رويكردي
تاريخي و نه كالمي -نشان شده است كه اين دو درواق دو جريان با تمايزهاي خاص
خود بودهاند كه برخي زمينهها سبب يكيانگاري آنها شده است .يف مفضلبن عمر
جعفي در دورة متقدم اماميه هدف جريانسازي قرار گرف ت و حت ي در دوره خ ود
امام صادق( ) شخص مفضل از جانب اص حاب ام ام م تهم و ب ا چ الشه اي ج دي
روبهرو شد .در آن دوره اتّهام خطّابيگري و غلو براي مفضّل و برخ ي ي ارانش مث ل
يون بن ظبيان  -از ديگر شخصيتهاي يف مفضل -مطرح شده بود ،اما مه مت رين
اتهام به مفضلبن عمر اعتقاد به تفويض بود (گرامي ،بهار و تابستان .)64-43 :1391
مدرسي با بايي ،مفضلبن عمر جعفي را به عنوان رهبر مكتب مفوضّ ه از ف رق
غالت شيعه معرفي كرده است .در دورههاي بعدي نيز آثاري به وي در بحث تفويض
نسبت داده شده است .با اين حال ،تراجمنگاران و پژوهش گران كتابه اي منس وب
ش ده ب ه مفض ل -ب هويژه در مي راث نص يريان -را برس اخته و مرب و ب ه پ از
درگذش ت وي دانس تهاند (نجاش ي416 :1406 ،؛ مدرس ي با ب ايي.)403 :1316 ،
براساس تحليل گزارشهاي ت اريخي ،ش ايد ب ه س ختي بت وان عقاي د متم ايزي ب راي
مفضلبن عمر جعفي برشمرد كه سبب موض گيري عليه وي شده باشد .گوي ا مفض ل
بيش از آنكه عقايد بسيار متمايزي با ديگر اماميان آن دوره داشته باشد ،قرباني پديدة
جريانسازي شده بود (گرامي ،بهار و تابستان .)64-41 :1391
 .2-1تمايز گفتمان باطن طيف مفضل با باطنگرايي غاليان تندرو

صورتبندي كه از نحوة ارتباط ظاهر و با ن در گزارش هيثم تميمي به نقل از ام ام
صادق( ) در دست است ،به خوبي بازتابي از يك تنش فك ري مرب وط ب ه پ يش از
عصر امام صادق( ) تا دورة وي است .در اين گزارش ،ام ام خب ر از گروهه ايي داده
است كه پيشتر از او به ظاهر ايمان آوردند و به با ن كفر ورزيدن د و پ از آنه ا
گروه ديگري آمدند كه به عك به با ن ايمان آوردند و به ظاهر كفر ورزيدند ،اما
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اين هر دو هيچ سودي نبردند .سه اين گزارش صورتبندي درس ت و ميان ه از اي ن
رابطه را (خوانش سوم) اينگونه بيان كرده است كه هيچ ايمان ظ اهري نيس ت ك ه
با ني دارد و هيچ ايمان با ني نيست ك ه ظ اهري دارد (ص فار636 :1404 ،؛ حل ي،
.)231 :1421
تطبيق اين سه خوانش بر واقعيته اي ت اريخ فك ري آن دوره امكانپ ذير اس ت.
ميت وان خ وانش نخس ت را ب ه دورة پ يش از ش كلگي ري گفتم ان ظ اهر /ب ا ن
بازگرداند؛ با نگرايي صرف را به غالت و خ وانش س ومي را ك ه در اي ن گ زارش
تجويز ميشود ،همان گفتمان ظاهر/با ن يف مفضل دانست .افزون بر اي ن ،بررس ي
گرايش جرياني و شبكههاي نقل روايت از هيثمبن عروه تميم ي م يتوان د ح اكي از
گرايش وي به سوي ابوحمزه ثمالي و ي ف مفض ل باش د (ن.ك .ب ه :بخ ش اس ناد،
نرمافزار دراية النور).
در هر صورت ،حتي اگر اين تحليل جرياني را قطعي ندانيم ،اصل اين گزارش ك ه
حاكي از سه گرايش يا خوانش دربارة نحوه ارتب اط و تعام ل ظ اهر و ب ا ن اس ت،
بسيار حائز اهميت است و نشان دهندة تداوم ،توسعه و پيچي دگي گفتم ان ب ا ن در
دوره امام صادق ( ) است .با توجه به تمايز جرياني -اجتماعي يف مفضل با جريان
غاليان افرا ي و گرايش ريق نقل به يف مفضل ،چارهاي جز تطبيق ص ورتبن دي
تجويزشده در گزارش ،بر يف مفضل و تالش اين جريان براي ارائة خوانشي ميان ه
از ارتباط ظاهر و با ن وجود ندارد.
ع الوه ب ر اي ن ،گ زارش والني و مه م ديگ ري وج ود دارد ك ه انعكاس ي
از ص فبنديها درب ارة ب ا ن در دوره ام ام ص ادق( ) را ارائ ه داده اس ت .اي ن
گزارش نامهاي است كه امام صادق( ) در پاسخ به پرس ش مفض لب ن عم ر درب ارة
روا برخي ديدگاههاي تندرو نگاشته اس ت .اي ن گ زارش مفص ل ب ه خ وبي نش ان
ميدهد كه پرسشكننده -مفضلبن عمر -در تقابل با اين گفتمان تندرو قرار داش ته و
يا دستكم ترديدهايي درباره آن داشته و همين ترديد و تقابل موجب پرس ش وي از
امام -و يا برساختن گزارشي كه چن ين بازنم ايي دارد -ش ده اس ت (ص فار:1404 ،
.)636-626
اين گزارش به شكلي تلييد كنندة موض ميان ة ي ف مفض ل درب ارة ب ا ن و در
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تقابل با گرايش غاليان تندرو است .چه اينكه اين گزارش از ريق محم دبن س نان و
مفضلبن عمر -شخص اول و دوم اين يف -به دست ما رسيده اس ت .گوي ا س اخت
اين گزارش و بهخصوص برخي بندها هيچ تقابلي با گفتمان ظاهر/با ن يف مفض ل
ندارد و فقط در پي ايجاد تقابل با با نگرايي افرا ي و توسعة با نگرايي به كل دين
است .اين گزارش همزمان ا العات دقيقتري درباره گفتمان ظاهر/با ن يف مفضل
در اختيار ما ميگذارد (همان.)632-631 ،
اين گزارش پ از توصيه به تقوا و ور و عمل به دستورات -كه خ ود مفه ومي
شريعتمحور دارد و در تقابل با انگارههاي غاليانه است -به روشني از وضعيتي ك ه
مفضل با آن روبهرو بوده ،خبر داده است .براساس اين گزارش ،گروهي بر اي ن ب اور
بودهاند كه اصل و گوهر دين شناخت رجال يا همان اهل البيت( ) است و اگ ر اي ن
گوهر حاصل شد ،هر كم و زياد يا حالل و حرامي ديگر مهم نيست و پوسته است و
با تحقق اين معرفت ،جبران ميشود (همان.)626-626 ،
در بخشهاي ديگري از گزارش ،امام صادق( ) با تلييد تلويحي اينكه وي عب اراتي
درباره جايگاه رجال يا ائمه( ) بيان كرده است ،تلكيد كرد كه غالت مطالب وي را
تحريف كردهاند .درواق  ،جايگاه معرفت رجل يا ولي در دين ،به مثاب ه پ يشش رط
پذيرش اعمال است؛ نه اينكه معرفت وي از عمل به دين و شريعت و حالل و ح رام
كفايت كند (همان.)636 ،
گويا در دوره امام صادق( ) مطالبي دهان به دهان ميشده است كه ظرفيت چنين
تفسيرهايي را داشته است 1.گزارشي نيز از داودب ن كثي ر رق ي در دس ت اس ت ك ه
ظرفيت چنين برداشتي دارد 2.اين گزارشها بهخصوص گزارش داود حاكي از بستري
حديثي و پيشيني -براي انتساب آيات به رج ال و هوي ته اي شخص ي -اس ت ك ه
غالت از آن بهره ميجستهاند (كليني242/1 :1406 ،؛ قمي262/2 :1404 ،؛ مجلسي،
.)303/24 :1403
 1طاهربن عيسى قا حدثني جعفربن أحمد قا حدثني الشجاعي عن الحمادي رفعه إلى أبي عبداهللو أنته قيتل لته:
روى عنکم أن الخمر و الميسر و األنصاب و األزالم رجا ؟ فقا ما كان اهلل عزّ و جل ليخاطتب خلقته بمتا ال يعلمتون
وكشي. 291 :1342 ،
 2شخصي كه غالت عمدتاً بسياري از مطالب خود را از طريش وي بته امتام منستوب و مربتوا ميكردهانتد ون.ک .بته:
گرامي ،بهار و تابستان . 32 :1391
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 .3-1رويكرد تفسيري غاليان و تمايز آن با نگاه تفسيري طيف مفضل

شواهد تاريخي نشان ميدهد كه شكلگيري نگرههاي تفسيري غالت تن درو را باي د
از دوره امام صادق( ) به بعد پيجويي كرد؛ چه اينكه ش كلگيري و توس عة نظري ه
تفسير با ن ،از دوره امام باقر( ) به ي ف مفض لب ن عم ر نس بت داده ش ده اس ت
(گرامي ،بهار  ،)106 :1391اما شواهد به نظر ميرسد شكلگي ري گفتم ان تفس يري
متمايزي توسط جريان غاليان تندرو را بايد در دوره امام صادق ( ) تاريخگذاري كرد.
درحاليكه يف مفضل رفدار گفتمان ظاهر/ب ا ن و پ يج ويي مع اني در الي ة
بطني قرآن بود ،يف غالت دوره امام ص ادق( ) پ ا را بس يار از اي ن فرات ر نه اد و
درواق به نظريهاي شبهتفسيري باورمند شد .در اين گفتم ان ،نگ اه ب ا ني ص رفاً در
سطح تفسير قرآن محدود نميشود ،بلكه در ادعايي كالنتر ،اين ب ا نگرايي ن ه تنه ا
خود قرآن بلكه كل دين و اسالم و شريعت را ف را ميگي رد .ب ر اي ن اس اس ،دي ن و
شريعت چيزي جز «رجال» نيست و آنچه ب ه عن وان فق ه و ش راي و ق رآن مط رح
است ،چيزي جز يك پوستة بيمقدار نيست و اصل دي ن چي زي ج ز «رج ال» -ي ا
همان اهل بيت( ) -نيست.
گزارشي كه درباره اين گفتمان فراشريعتي نقل شده ،به ش كل روش ني وج ه اي ن
ديدگاه افرا ي را نشان ميدهد .براساس آن ،اين گروه هر آيه از ق رآن را ش خص ي ا
رجلي ميدانستند؛ يعني هر آيه در حاقّ واق  ،ارجا به يك هويت شخصي -اع مّ از
اهل بيت( ) يا دشمنان آنها -داشت (صفار .)636 :1404 ،در گزارش ديگري ،حبيب
خثعمي نقل كرده است ك ه در محض ر ام ام ص ادق( ) ،ام ام خواس ت وي دع اوي
َ
ِنر
ُك
َا ذ
ِذ
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ُوَ( سورة زمر ،آي ة  )46را ب ه ص ورت «اذا ذك ر اهلل وح ده أَمِي رُ
ِر
ْش
َب
يسْت
الْمُؤْمِنِينَ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ  » ...قرائت كرد .سه حضرت تلكي د
كرد كه در اين آيه مراد صرفاً ذات اقدس الهي است و هر ك اينگونه قرائت كن د
يا مقصود آن را اميرالمؤمنين ( ) بداند ،مشرك است (صفار.)636 :1404 ،
همچنين براساس گزارش ديگري ،گفته شده است كه مراد خداوند از آي ة يُرِي دُ
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اللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ( سورة نساء ،آية  )21و آية وَ يَضَ ُ عَ نْهُمْ إِصْ رَهُمْ وَ الْ لَغْاللَ
الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ( اعراف )166 ،اين اس ت ك ه خداون د توس ط ابوالخط اب ب را
شيعيان تخفيف قائل شد و اغالل (غل و زنجيرها) را كه همان نماز و روزه و زك ات
و حجّ و جمي واجبات است ،از آنها برداشت .پ ه ر كس ى ك ه پي امبر و ام ام را
شناخت ،همة اعمال بر او مباح است و هر چ ه دوس ت دارد ،مىتوان د انج ام ده د
(نوبختي 1.)43-42 :1404 ،گزارشهاي ديگري كه در دست است ،ب ه خ وبي نش ان
ميدهد كه جريان خطابيه با رهبري ابوالخط اب ج ديت رين مص داق اي ن گفتم ان
غاليانه و اين با نگرايي فراشرايعي بوده است (كشي.)291 :1341 ،
عالوه بر اينها ،گزارشهاي ديگري در دست است كه نشان ميده د غالي ان دوره
امام صادق( ) بهخصوص ابوالخطاب بيان و  ...آي ات قرآن ي را ب ه الوهي ت امام ان
ارجا ميدادند .براساس گزارشي كه عليبن حسان هاشمي -از وابس تگان ب ه ي ف
مفضل -نقل كرده است ،جعفربن واقد و شماري از ياران ابوالخطاب درباره آية ه و
الذي في السّماء إله و في األر إله( سورة زخرف ،آية  )14بر اين باور بود كه «اله
زمين» امام است .در اين گزارش ،امام صادق( ) پ از شنيدن اين گزارش ب ه ش دت
موض گيري كرد و پ از بيان جزئيات جالبي ،اعالم كرد كه وي عبد مملوكي است
كه هيچ تواني بر نف و ض رر خ ود ن دارد (كش ي 2.)301-300 :1341 ،در گ زارش
ديگري هشامبن حكم نقل كرده است كه امام صادق( ) فرمود :ش يطان ب ه زيب اترين
شمايل يك انسان براي بيانبن سمعان ،السري و بزي -كه لعنت خ دا ب ر آنه ا ب اد-
مجسم شده است .براساس اين گزارش ،بيان آية پيشگفته را اينگونه تفسير ميك رده
است كه اله آسمان و زمين متمايز است و البته اله آسمان بلندمرتبهت ر از ال ه زم ين
 1البته در گزارشهاي ديگري -كه مربوا به سدئ سوم قمري است و توسط شخصيتهاي عامي نقل شتده استت -بته
مفضل و شخصيتهاي متهم به غلو نسبت داده شده است كه آنها نيز معرفت امام را كفايت كننده از عمل به شترايع
ميدانستند وكشي . 323-324 :1342 ،يا اينکه در گزارش ابتنحستکه قمتي در اواستط ستدئ ستوم قمتري چنتين
ديدگاهي به وي نسبت داده شده است وهمان . 319-312 ،با اين حا  ،همانطور كه پيشتر گفته شد ،وقتي حتتي
از نگاهي درونشيعي تمايز طيف مفضل با غاليان تندرو مبهم بود و وي و حلقۀ وي متهم به اتهاماتي غاليانه بودند ،از
نگاه برونشيعي چنين خَلطي اصوالً طبيعي بود و دور از انتظار نبود.
 2جالب اينکه اين گزارش و گزارش بعدي توسط شخصيتهاي وابسته به طيف مفضل نقل شدهاند كه گواهان ديگتري
بر آناند كه با وجود گرايشهاي باطني طيف مفضل ،از لحاظ تاريخي بايد آنها را در جريتاني متمتايز و ميانتهروتر از
غالت تندرو طبقهبندي كرد.
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است و اهل زمين نيز البته برتري اله آسمان را ميدانند و او را تعظيم ميكنند .س ه
امام بيان را لعنت و تلكيد كرد كه ال ه آس مان و زم ين يك ي اس ت (كش ي:1341 ،
 .)304همچنين در گزارش ديگري كه سدير صيرفي -از وابستگان به يف مفض ل-
نقل كرده است ،وي به امام صادق( ) گزارش داد كه گروهي بر اين باورند كه ائم ه
«آلهه» هستند و آن را مستدل به قرآن و آيه پيشگفته ميكنند و گ روه ديگ ري ب ر
اين باورند كه ائمه رسولاند و آن را مستدل به آيه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و
اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم( سورة مؤمنون ،آية  )61ميكنند .امام ب ه ش دت
چنين برداشتي را نفي كرد و از كساني كه باور ب ه آن داش تند ،برائ ت جس ت و در
پاسخ سدير خودش را اينگون ه معرف ي ك رد ك ه« :خناا للنم و و
تراجمة وحي و و نح قوم معصومو أمر و
نة
بطالتنا و نهى ل معصيتنا نحن الح ن
البالغة للى م دو السماء و فوق األرض»
(كليني260-269/1 :1406 ،؛ همچنين ن.ك .به :كشي.)306 :1341 ،
گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه تمسك به آية هو الذي في السّماء إله و في
األر إله گويا مهمترين بنيان و مستند قرآني ب راي خداون دانگاري ائم ه( ) ب وده
اس ت .برخ ي گ زارشه ا نش ان م يده د ك ه معن اي اي ن آي ه و ارتب اط آن ب ا
خداوندانگاري ائمه كه برخي غاليان از آن برداشت ميكردند ،يك ي از چ الشه اي
تفسيري ب ود ك ه ام ام ص ادق( ) درب ارة آن توس ط اص حابش م ورد پرس ش ق رار
ميگرفت .در گزارش أبياسامه ،وي پ از پرسش درباره اين آيه گفته اس ت« :ام ام
درحاليكه به زمين چسبيده بود ،پاسخ داد همانا خداوند عزّوج ل هم ان پروردگ ار
من و خداي آسمان و زمين است» (قمي .)219/2 :1404 ،در گزارش ديگري ب ه نق ل
از هشامبن حكم ،نقشآفريني ابوشاكر ديصاني و تلكيد وي بر اينكه در ق رآن آي هاي
است -آيه مزبور -كه براساس اعتقاد وي است ،بسيار جالب است .اين گ زارش اي ن
احتمال را كه باور غاليان دربارة ثنويت و دوگانگي خ داي زم ين و آس مان ميراث ي
فكري بود كه از جانب ديصانيه (درب اره ديص انيه ،ن.ك .ب ه :خراس اني )1396 ،در
ميان آنها رخنه كرده بود ،تقويت ميكند .در هر صورت ام ام ص ادق( ) گف ت اي ن
تعدد به دليل تعدد نامگذاري است كه دربارة انسانها نيز روا دارد (كلين ي:1406 ،
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.)129-121/1
 .2طيف مفضل و گفتمان تفسير باطن در عصر امام صادق(ع)

 .1-2توسعة باطنگرايي طيف مفضّل به سطح شرايع در دوره امام صادق(ع)

يكي از تحوالتي كه با گذار به دوره امام صادق( ) در گفتمان ظهر/بطن يف مفضل
ر داد ،توسعة اين گفتمان به سطح شراي بود؛ امري ك ه در گزارشه اي دوره ام ام
باقر( ) تقريباً بيسابقه بود .گزارش مهم و بسيار والني در كت اب روض ه ك افي ب ه
نقل از محمدبن سنان زاهري و سه اسماعيلبن جابر جعفي و همچنين قاسمبن ربي
صحّاف در اين باره در دست است .اين متن عالوه بر اينكه مشتمل بر ي ك بازنم ايي
جرياني -مربوط به يف مفضل -اس ت ،ح اكي از آن اس ت ك ه در اي ن گ زارش،
عالوه بر ترويج دوگان ظاهر/با ن براي قرآن ،براي توسعة آن به ح وزه تك اليف و
شريعت نيز تالش شده است.
شرو گزارش با موضو مدارا ،مجالست و مماشات با اهل با ل و تقيه در براب ر
آنها ،گويا اصليترين دغدغهاي است كه در صدر گزارش منعك شده است (كلين ي،
 .)3-2/1 :1406با توجه به ا العاتي كه در دست داريم ،مهمترين چالشي كه ي ف
مفضل در حلقة اماميه با آن روبهرو بود ،تعامل و معاشرت با حلق هه اي غالي ان در
كوفه بود؛ به وري كه اين چالش سبب شد بزرگان اماميان كوفه نزد امام ص ادق( )
از مفضل سعايت كنند (گرامي ،بهار و تابستان  .)64-63 :1391بر اين اساس ،نش ر و
برجستهسازي گزارشهايي به نقل از امام دربارة ض رورت اي ن تعام ل و مجامل ه و
مسامحه با جريانهاي حاشيهاي تشي در آن دوره ،از كنشهاي حديثي اس ت ك ه از
شخصيتهاي يف مفضل انتظار ميرود.
مضمون ديگري كه به روش ني ح اكي از ي ك گ رايش جري اني در م تن اس ت،
مضمون «رأي و مقايي » است .در بخشه ايي از گ زارش ب ه ور سرس ختانهاي در
برابر استفاده از رأي و مقايي موض گرفت ه ش ده اس ت (كلين ي.)6-4/1 :1406 ،
براساس دانستههاي تاريخي دربارة تكوّن مكتب رأيگراي ابوحنفيه در اواس ط س دة
دوم قمري و همچنين گرايش جريان هشامبن حكم در مي ان جري انه اي ش يعي ب ه
كاربست قياس (گرامي ،بهار  ،)166-162 :1391به خوبي ميتوان دريافت كه ظهور
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اين دغدغه در گزارشي كه توسط يف مفضل س امان يافت ه و نق ل ش ده اس ت ،ب ه
عنوان نمادي از تقابل گفتماني اين يف با گرايشهاي قياسگراي همعصرش (چه در
ش يعه و چ ه در عام ه) ،بس يار بيع ي و م ورد انتظ ار اس ت .همچن ين كاربس ت
انگارههايي چون «محر اإلمام» 1يا «أصل الخلق» كه استفاده از آن در من اب رواي ي
ديگر بيسابقه و يا كمسابقه است ،ميتواند حاكي از يك دخل و تصرف در ساختار
اين گزارش ،براساس يك گرايش جرياني باشد.
در هر صورت ،اين گزارش از نمونه گزارشهاي والني است كه به نظر ميرسد
در يك فرايند تخليطي سامان يافته است (درباره انگاره تخل يط ،ن.ك .ب ه :گرام ي،
1396ب .)261-246 :يكي از نش انهه اي چن ين متنه اي تخليط ي ،والني ب ودن
آنهاست (گرامي1396 ،ب231 :؛ قندهاري .)61-61 :1399 ،آنچ ه ب ه ور خ اص
نامزدي اين گزارش براي تخليطي بودن را برجسته ميكند ،تلكيدي است ك ه عالم ه
مجلسي بر آش فتگي نس خ و م تنه اي اي ن گ زارش داش ته اس ت (مجلس ي:1404 ،
.)6/26عالوه بر اين ،در خود متن نيز نشانههاي روشني از به هم رس اندن چن د م تن
در كنار هم در قالب يك متن يكهارچه بر جاي مانده است .عالوه بر تغيي ر فرازه ا
كه از خطاب و لحن گزارش هويداست ،در جايي از متن اصلي تلكيد شده است ك ه
يُ
ة ْ
َاَ
َِلى َ
ِ ْ
هاُ
ِيع» .اي ن تعبي ر
َب
بِ ر
ِم
َاس
الق
ِو
َا ر
هن
«ا
حاكي از سامان يافتن متن نهايي براساس دستكم دو متن است.
پ از روشن شدن اين موضو كه اين گزارش نمون هاي از گزارشه اي تخليط ي
براساس دغدغههاي جرياني -در اينجا تندروان از يف مفض ل -اس ت 2،آس ودهت ر
ميتوان تفسيري روشن از كاربست انگارههاي ظاهر و با ن در چ ارچوب آن ارائ ه
كرد .در اين گزارش ،پ از بخشي كه به نفي رأي و مق ايي پرداخت ه و در آن ب ه
روشني بر دانش قرآني ائمه تلكيد شده و اينكه علم القرآن نزد آنهاس ت ،بي ان ش ده
است كه« :فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَحَارِمِ هِ الَّتِ ي
حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ بَا ِنِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ وَ قَوْلُهُ الْحَ قُ
 1كسي كه كاري مي كند تا امام در وضعيت اضطراري كه بدان رضايت ندارد ،قرار گيرد ودربارئ اين اصطال ن.ک .بته:
مجلسي. 19/23 :1474 ،
 2به نظر ميرسد اين گزارش -براساس شواهدي كه در متن وجود دارد -مربوا به اواسط سدئ دوم قمري و يتا انتدكي
پس از آن باشد؛ لذا انتساب آن به دورههاي بعدي براساس شواهد موجود و انگارههاي به كتار گرفتته شتده در متتن،
دشوار است.
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وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ با ِنَهُ .در جاي ديگري از اين گزارش آم ده اس تَ« :إِيَّ اكُمْ وَ
الْإِصْرَارَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ» .اين دو عبارت ح اكي از ب ه
رسميت شناختن يك هويت دوگانه -ظاهري/با ني -براي قرآن توسط يف مفضل
است؛ به گونهاي كه گويا شراي الهي  -بهخص وص محرم ات -دو س طح ظ اهري و
با ني دارند و دو گونه حرام ظاهري و با ني -براساس اين بيان -وجود دارد.
براساس تحليل اين گزارش ميتوان دريافت كه گفتم ان ظ اهر/ب ا ن ك ه پيش تر
توسط يف مفضل در دوره ام ام ب اقر( ) آغ از و پيگي ري م يش د ،در دوره ام ام
صادق( ) نيز تطور پيدا كرد .البته اين گفتمان از جهاتي توسعه يافت كه يكي از آنها
توسعة آن به جنبة شرايعي و فقهي دين بود كه پيش از آن بيس ابقه ب ود .در نگ اهي
فراگيرتر ميتوان بيان كرد كه از دوره امام صادق( ) اين يف و نسلهاي بعدي آنها
يك نگاه دوسطحي به شريعت و فقه -عالوه بر قرآن -پيدا كردن د و ب ر اي ن ب اور
بودند كه شراي عالوه بر ظاهر ،يك سطح با ني نيز دارند.
گزارش مفضل به نقل از امام صادق( ) دربارة زكات نيز به شكلي در همين راس تا
قابل تفسير و فهم است .اين گزارش مهمترين ،صريحترين و كهنت رين نمون ه در اي ن
باره است .در اين گزارش ،شخص مفضلبن عمر جعفي در روايتي ب ه ام ام ص ادق( )
نسبت داده است كه وي زكات را به دو گونة ظاهري و ب ا ني تقس يم ك رده اس ت
(ابنبابويه.)163 :1403 ،
 .2-2طيف مفضّل و تفسير حروف مقطّعه در چارچوب گفتمان باطن/ظاهر

آنچه از دورة امام صادق( ) به بعد جلب نظر ميكند ،گزارشهايي است كه در آنها
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امام به تفسير و بيان معاني حروف مقطعه قرآني پرداختهاند 1.احتماالً والنيترين اين
گزارشها مربوط به مكالمة او با سفيان ثوري در اين باره است (ابنبابويه.)22 :1403 ،
با اينكه احتمال برساخته بودن گزارشهاي نقل شده توسط وي از ام ام وج ود دارد،
ولي شايد بتوان اصل و ريشهاي براي چنين گزارشي در نظر گرفت و بسط و گسترش
گزارش را به ثوري نسبت داد؛ چه اينكه گزارشي كه در ادامه دربارة آن گف توگو
ميشود ،نيز حاكي از مراجعه به امام و سؤال سفيان ثوري از امام در اين باره اس ت؛
متني كه شايد تحريري ديگر از همين مجل و حضور سفيان ثوري نزد امام باشد.
گفتني است در عمدة گزارشهاي با ني و تلويلي قرآن توجه به اهل بيت و خان دان
پيامبر( ) يكي از پربسامدترين محورهاست ،اما در گزارش سفيان ثوري هيچ ردّ پايي از
چنين گرايشي وجود ندارد و ارجاعات عمدتاً به معاني توحيدي و در م وارد مح دودي
به پيامبر(ص) است .احتماالً اين وضعيت را نتوان تصادفي فر ك رد و بت وان آن را ب ا
گرايشهاي كامالً غيرشيعي سفيان ثوري تبيين كرد .اين ش اهد -در كن ار هم ة ق راين
ديگري كه در گزارشهاي تفسير با ن وجود دارد -اين ادعا را كه چن ين گزارشه اي
تفسيري عمدتاً براساس گرايشهاي جرياني و شخصي روّات بازنمايي شدهان د ،تقوي ت
ميكند (دربارة وي و جعل حديث ،ن.ك .به :گرامي1396 ،ب.)160-161 :
گزارش مهم ديگري كه دربارة تفس ير ح روف مقطع ه ب ه دوره ام ام ص ادق( )
نسبت داده شده ،گزارشي است كه توسط روات متمايل به شيعه و يف مفضّل و در
 1گزارشي نيز از دوره امام باقرو در دست است كه برقي در محاسن آن را نقل كرده است .در ايتن گتزارش ،خيثمته
جعفي از ابوالوليد مخزومي از امام باقرو نقل كرده است كه وي در تفسير «المص» مطتالبي فرمتوده استت وبرقتي،
 207/1 :1301؛ تاريخگذاري اين گزارش در عصر حضرت باقرو از جهات عديده با مشتکل مواجته استت .نخستت،
شخصيت خود ابولبيد مخزومي است كه اضطراب شديدي در منابع و نقلها در ضبط اسم وي وجود دارد و راوي است
فعالً ناشناخته .همچنين ميان كنيه ابولبيد يا ابوالوليد و همچنين وصف مخزومي ،هجري ،بحراني و نجراني بتراي وي
اختالف وجود دارد .وي فعالً ر اوي مجهو است و بررسي وضعيت او نياز به پژوهش مجزايي دارد .همچنين مشکالتي
كه در متن روايت وجود دارد و عدم تطابش صدر با ذيل آن ،توسط برخي عالمان امامي در ادوار بعدي مورد بحث قرار
گرفته است وحر عاملي192/20 :1479 ،؛ درباره گزارش ديگري مشابه اين در :مجلسي 170 /32 :1473 ،توضيحات
مفصلي داده شده است  .بر اين اساس ،تاريخگذاري اين روايت در دورئ حضرت باقرو بسيار چالشبرانگيز است .بته
نظر ميرسد كل اين گزارش يا دستكم بخش دوم آن درباره حروف مقطعه ،از برساختههاي سده سوم قمري توسط
حاميان طيف مفضل يا غالت است كه از طريش راوي كمتر شناختهشدهاي به امام بتاقرو نستبت داده شتده استت.
البته احتما اينکه گزارش توسط خود ابولبيد/ابوالوليد نيز وضع شده باشد ،دور از انتظار نيست؛ زيرا در برخي منتابع
عامه وي به وضع حديث و نسبت دادن آن به مسلمانان ثقه و شتناختهشتده ،متتهم شتده استت ون.ک .بته :ذهبتي،
 . 120/1 :1913در صورت اخير نيز همچنان نميتوان نشان داد اين كار در زمان امام باقرو صورت گرفته است.
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ارتباط مستقيم با تفسير با ن نقل شده اس ت .راوي اي ن گ زارش جعف ربن محم دبن
عمارة كندي است .در ُرُق وي ،نقل از افرادي نظي ر عم روبن ش مر ،ج ابربن يزي د
جعفي از يف مفضل و محمدبن زكريا الغالبي از اخباريان (تاريخگو) بصره ،به ور
نه چندان محدودي به چشم ميآيد .همچنين مضامين نقل شده توسط وي به مض امين
نقل شده از يف مفضل نزدي ك اس ت (درب اره وي ن.ك .ب ه :نم ازي ش اهرودي،
210/2 :1412؛ همچنين نرم افزار دراية النور ،بخش اسناد).
جعفربن محمدبن عماره از پدرش نقل كرده است كه نزد امام ص ادق( ) ب ود ك ه
مردي بر وي وارد شد و از امام درباره «كهيعص» پرسش كرد 1.آنچ ه در درج ه اول
در اين گزارش مهم است آنكه تفسيري كه از اين حروف ارائه شده ،به تصريح ام ام
در بطن قرآن است و شايد اين كهنترين و نخستين گزارش قابل اتكائي باش د ك ه در
آن تفسير حروف مقطعه به با ن قرآن نسبت داده شده است.
جالب اينكه گرچه رمزگشايي از حروف براس اس «ك افي ،ه ادي ،ول ي ،ع الم و
صادق» مانند همان چيزي است كه در گزارش سفيان ثوري آمده است؛ با اي ن ح ال،
در گزارش سفيان ثوري اين صفات فاعلي به ذات ربوبي نسبت داده شده اس ت ،ول ي
در گزارش جعفربن محمدبن عماره بدون اينكه تصريحي درب اره فاع ل اي ن ص فات
وجود داشته باشد ،تمام اين توصيفات براي «لشيعتنا» در نظر گرفته شده و در انته اي
گزارش نيز تصريح شده است كه اين بيان در بطن قرآن آمده است .با اينكه فاعل اين
صفات در اين گزارش مشخص نيست ،ولي با مقايس ة آن ب ا گ زارش س فيان ث وري
ميتوان آن را ذات اقدس الهي دانست.
 .3طيف مفضّل و شكلگيري گونة «تفسير باطن» از اواسط سدة دوم قمري
 .1-3تبارشناسي مكتوبههاي تفسير باطن از متن تا عنوان

احتماالً مهمترين رويداد در ارتباط با گفتمان ظاهر/با ن در اواسط س دة دوم قم ري
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(اواخر دوره امام صادق( ) به بعد) ،شكلگيري گونة مكتوبههايي با عن وان «تفس ير
با ن» است .با اينكه به صورت قطعي نميتوان بيان كرد كه آيا مؤلفان اين مكتوبهها
خود نوشتهشان را تفسير با ن خوان دهان د ي ا فهرس تنويس ان بع دي ام ا تردي دي
نيست كه گونة مكتوبههاي تفسير با ن مربوط به عصر امام صادق( ) به بعد اس ت.
به ور خاص دربارة كتاب عليبن حسان هاش مي ،اب نالغض ائري تص ريح ك رده ك ه
عليبن حسان هاشمي خ ودش كت ابش را تفس ير ب ا ن نامي ده اس ت (ابنالغض ائري،
.)66 :1364
در هر صورت ،دستيابي به محتواي چنين كتابهايي چندان دشوار نيست .درواق ،
نقلهاي تفسيري نه چندان محدودي به واس طة محم دبن اورم ه از عل يب ن حس ان
هاشمي (درباره عليبن حسان هاش مي ،ن.ك .ب ه :مدرس ي با ب ايي-244 :1316 ،
 )246در دست است و اين هر دو صاحب كتاب تفسير با ن بودهاند .البته بسياري از
اين نقلها در مرحله سوم از عبدالرحمنبن كثير هاشمي (عموي حس ان) (درب اره وي
ن.ك .به :مدرسي با بايي )226-226 :1316 ،نقل شدهاند .در ه ر ص ورت ،هم ة
روايات تفسيري منقول از عليبن حسان هاشمي به احتمال بسيار بااليي محتواي كتاب
تفسير با ن وي بودهاند؛ بهخصوص اگر اين نقلها براساس سلسله محمدبن اروم ه از
عليبن حسان از عموي وي عبدالرحمنبن كثي ر ص ورت گرفت ه باش د ك ه البت ه در
بسياري از موارد اينگونه است .براساس اشارة مدرسي ،گويا دو نقل موجود در كافي
ساختار اصلى كتاب را نش ان مىده د (كلين ي426 ،421-420/1 :1406 ،؛ مدرس ي
با بايي.)246-244 :1316 ،
با اين حال ،بررسي دقيقتر كتاب كافي نشان ميدهد كه دس تك م دَه گ زارش از
كتابهاي تفسير با ن محمدبن اورمه و عليبن حسان هاشمي بر ج اي مان ده اس ت
كه براساس آنها ميتوان تحليل خوبي از اين گونه و از مكتوبههاي تفسيري آن ارائه
كرد.
برخالف انتظار اوليهاي كه از عن وان «تفس ير ب ا ن» ب ه وج ود ميآي د ،در اي ن
مكتوبهها  -دستكم براساس بخشهاي بر جاي ماندة كنوني -هيچ گزارش ي ك ه در
آن از لفظ «با ن» استفاده شده باشد ،وجود ندارد .گرچه اين مكتوبهها براي س امان
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دادن اين رويكرد تفسيري -كه از دوره امام ب اقر( ) آغ از ش ده ب ود -هس تند ،ام ا
جالب است كه هيچ گزارشي در آنها مشتمل بر انگارة با ن وجود ندارد؛ درحاليكه
در دوره امام باقر( ) گزارشهايي از اين دست بهخص وص ب ه نق ل از ج ابر جعف ي
مكرراً يافت ميشود (گرامي ،بهار .)112-109 :1391
به نظر ميرسد دليل اصلي اين امر آن باشد ك ه هم ة رواي ات نق ل ش ده در اي ن
مكتوبهها به نقل از امام صادق( ) است و رواياتي به نقل از ام ام ص ادق( ) ك ه در
آنها از انگارههاي ظاهر و با ن ،بهخصوص درباره تفسير قرآن اس تفاده ش ده باش د،
بسيار ناچيز است .از امام صادق( ) تنها يك گزارش در دس ت اس ت ك ه در آن از
انگاره با ن استفاده شده و اين گزارش نيز توسط جابر جعفي نقل شده است (عياشي،
 .)60/2 :1310اينكه صرفاً در گزارشي كه جابر جعفي از ام ام نق ل ك رده ،انگ ارة
با ن به كار رفته ،مسئلة قابل تلملي است .عالوه بر اين ،از جابر جعف ي ب ه نق ل از
ام ام ص ادق( ) گ زارشه اي تفس يري زي ادي در دس ت نيس ت و در مي ان هم ين
گزارشهاي محدود است كه وي گزارش ي مش تمل ب ر انگ ارة ب ا ن را نق ل ك رده
1
است.
اينكه چرا در گزارشهاي امام صادق( ) كمتر از دوگان ظاهر/با ن دربارة ق رآن
استفاده شده است ،نياز به پژوهش مستقلي دارد ،اما به نظر ميرسد بيشتر در ارتب اط
با شرايط اجتماعي خاص و تقيهاي ام ام ب وده اس ت .در هم ين دوره اس ت ك ه وي
يارانش را به صراحت از استفاده از قرائتهايي كه به عن وان قرائ ت اه ل بي ت( )
مشهور بود و به شكلي تداعيگر نسخة ديگري از نسخه رايج و مت داول ق رآن ب ود،
نهي كرد (صفار .)193 :1404 ،عدم استفاده از انگارة بطن ني ز در هم ين چ ارچوب
قابل فهم است؛ زيرا اشاره به با ن قرآن (قرآن با ن) درواق ب ه معن اي ب ه رس ميت
شناختن هويتي مستقل و جديد در كنار ظاهر قرآن (قرآن ظاهر) بود؛ امري كه ب راي
 1همۀ اينها اين ايده را تقويت ميكند كه استفاده از انگارئ باطن دربارئ قرآن و مفهومسازي چيتزي بته عنتوان تفستير
باطن ،بيشتر از آنکه پيشنهاد اهل بيتو باشد ،انگاره اي بود كه براساس عاليش طيف مفضتل و جتابر جعفتي -اگتر
نگوييم شکلگرفته -دستكم ت شديد شده است .در احاديث امام صاد و نيز موارد زيادي از بيان مضتامين بتاطني
يا تأويلي با ارجا به اهل بيتو و غير آنها وجود دارد ،ولي در عمده گزارشهايي كه ساير روات نقل كردهاند ،انگارئ
باطن وجود ندارد و اين انگاره تنها در برخي گزارشهاي بر جاي مانده از جابر به چشم ميخورد.
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وي به داليل اجتماعي -سياسي و تقيهاي آن دوره ،به هيچوجه قابل قبول نبود (درباره
تقيه اين دوره ،ن.ك .به :گرامي1396 ،ب .)142-132 :به ور خاص امام ص ادق( )
در دوران حيات خود به شدت از غالت تندرو در حذر بود و از اينكه ب ه همراه ي
يا تعامل با آنان متهم شود ،به شدت نگران بود .از اين رو ،بيعي بود كه با نگراي ي
افرا ي كه اكنون ديگر -همان ور كه از نامة امام صادق( ) به مفضل برميآمد -به
نمادي براي گرايش غاليانه تبديل شده بود ،گفتماني بود كه نبايد مورد حماي ت ام ام
قرار ميگرفت (دربارة تقيه امام ،ن.ك .به :گرامي1396 ،ب.)141-140 :
در هر صورت ،به نظر ميرسد يف مفضلبن عمر كه ترويج گفتمان ظاهر/ب ا ن
قرآن را از دورة امام باقر( ) پي گرفته بود ،با شكلدهي گونة تفسير با ن از اواس ط
سدة دوم قمري ،يكي ديگر از زمينههاي توسعة اين گفتمان را بنا نهاد .همان ور ك ه
پيشتر اشاره شد ،گذار از دوره باقري به صادقي همزمان بود با توسعة ب ا نگرايي از
قرآن به فقه و ش ريعت و س ه ك ل دي ن .گزارشه اي ي ف مفض لب ن عم ر ب ر
با نگرايي فقهي و قرآني اكتفا كرد و وارد با نگرايي افرا ي آنگونه ك ه مطل وب
غاليان كوفه بود نشد ،اما در همين نقطه نيز متوقف نشد .درواق  ،يف مفضل در پ ي
توسعة يك نو با نگرايي قرآني براساس شكلده ي گون ة تفس ير ب ا ن ب ود ك ه
نسبت به دوره امام باقر( ) ب يس ابقه ب ود .ش وربختانه! گزارشه اي تفس يري ام ام
صادق( ) كمتر مشتمل بر انگارههاي ظاهر و با ن درب ارة ق رآن ب ود؛ ب ا اي ن ح ال
مضامين تفسيري نقل شده از امام صادق( ) در اينگونه مكتوبهها از لحاظ مض موني
همان روح با نگرايي گزارشهاي دوره امام باقر( ) را دارا ب ود و حت ي از جه اتي
فراتر از آن بود .بر اين اساس ،محدود بودن كاربست الفاظ ظاهر و با ن توسط ام ام
صادق( ) كه احتماالً به دليل راهبرد رازپوشانة امام بود ،امري نبود كه يف مفض ل
را در اين باره دستبسته يا نگران كند.
 .2-3رويكرد تفسيري و ويژگيهاي گونة «تفسير باطن»

دربارة مضامين بر جاي مانده از گونة تفسير با ن در كتاب كافي و ساير كتب متقدم
شيعه ،چند ويژگي جدي و قابلتوجه را ميتوان مدّ نظر قرار داد .نخستين ويژگي اين
است كه مضامين گونة تفسير با ن با وجود ارجا عميق و گسترده به اهل بي ت( )
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و يا مخالفت با دشمنان آنان ،از شكل نمادگرايانة افرا ي كه در احاديث جابر ب ود،
فاصله گرفته بود .به تعبير بهتر ،اين ارجا به اه ل بي ت( ) جنب ة تفس يري و بي ان
معاني -و نه نمادگرايانه -دارد .در احادي ث گفتم ان ظاهر/ب ا ن مرب وط ب ه دورة
حضرت باقر( ) ،صحبت از هويت دوگانه و سطح بطن قرآن ،همارز ب ا س طح ظه ر
قرآن بود و گاهي به روشني بيان ميشد كه معادل فالن چيز در س طح ظ اهر ق رآن،
اميرالمؤمنين( ) در سطح بط ن ق رآن اس ت و ب ه راحت ي امك ان ي ي ك فراين د
جايگذاري نمادين وجود داشت.
اما در احاديثِ گونة تفسير با ن دورة صادقي -ضمن تلكيد مجدد ب ر اينك ه اي ن
احاديث نيز در ارجا به اهل بي ت( ) نس بت ب ه احادي ث دورة قب ل دس ت كم ي
ندارد -به روشني به نظر ميرسد كه اين ارجا به جاي اينك ه در چ ارچوب ي ك
فرايند نمادگرايانة جابري صورت گيرد ،عمدتاً در قالب يك رويكرد تفسيري و بيان
معناي متن قرآن صورت گرفته است (ن.ك .به :كلين ي .)229 ،216/1 :1406 ،ب راي
نمون ه ،در گزارش ي فط رت اله ي مجموع هاي از توحي د و ب اور ب ه پي امبر و
اميرالمؤمنين( ) در نظر گرفته شده اس ت (ص فار .)61 :1404 ،ي ا در ج اي ديگ ري
تلكيد شده است كه معناي كساني كه نعمت خدا را به كفر مبدّل كردن د ،بن يامي ه
است (كليني .)216/1 :1406 ،اين ويژگي تقريباً در همة گزارشه ايي ك ه از گون ة
تفسير با ن بر جاي مانده ،وجود دارد؛ البته در برخي گزارشها جديتر است.
در هر صورت ،در هيچيك از آنها از انگارة بطن استفاده نشده و تالشي براي بيان
معادلهاي ظهر و بطني صورت نگرفته است .حتي شماري از گزارشها فراتر از بيان
معني و تفسيرند و رويكردي روايي -داس تاني دارن د؛ مانن د آنچ ه ك ه در گ زارش
مربوط به داستان حضرت آدم( ) ديده ميشود (كليني.)192/4 :1406 ،
ويژگي ديگري كه به روشني ميتوان در گزارشهاي بر جاي مان ده از اي ن گون ه
رصد كرد ،تعميق و تشديد مفاهيم شيعي همچون «واليت» است .در اي ن گ زارشه ا
استفاده از انگارة «واليت» به گستردگي روا دارد ك ه م يت وان آن را دالّ مرك زي
گفتمان شيعي در آن دوره در نظر گرفت .جالب اينجاست ك ه در گزارشه اي دوره
باقري( ) -با وجود ارجا به اهل بيت( ) -شاهد شكلگيري ي ك مفه وم مرك زي
شيعي با عنوان «واليت» كه به ن وعي از هم ة برداش تهاي ش يعي درب اره مقام ات
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امامان انتزا شده باشد ،نيستيم.
بر اين اساس ،ارجا به اهل بيت( ) توسط انگارة ساختيافته «والي ت» يك ي از
ويژگيهاي برجسته گونة تفسير با ن است 1.در شماري از اين گزارشها ،اين مفهوم
واليت با عالم ميثاق ،عالم ذر و عوالم پيش از اين دنيا مرتبط شده است .به ور كل ي
استفاده سمبليك از مفاهيم مربوط به عوالم پيش از اين دنيا و م رتبط ك ردن آن ب ا
مفهوم واليت و برائت ،از ويژگيهاي برجسته و متم ايز مكتوب ههاي تفس ير ب ا ن
است (كليني423 ،133-132/1 :1406 ،؛ حلي.)404 :1421 ،
در چارچوب همين تعميق انگارههاي شيعي ،ح وزه برائ ت و بي زاري از دش منان
اهل بيت( ) نيز نسبت به نس ل قبل ي گزارشه اي اي ن گفتم ان ،در دوره ب اقري( )
توسعه يافته است .برجستهسازي تقابل ميان مفهوم «واليت» ب ه عن وان دال مرك زي
گفتمان تشي و «برائت» و تشديد تقابل اين دوگان كامالً هويداست .از س وي ديگ ر،
كاربست انگارههاي كنايي همچون «فالن و ف الن»« ،االول و الث اني و الثال ث» و ي ا
«حبتر و زفر» را حتي اگر مولود اين دوره ندانيم ،به ور واض ح و روش ني كاربس ت
آنها در اين دوره روا يافته و توسعه يافته اس ت؛ انگارهه ايي ك ه ترس يم مرزه اي
هويتي تشي با گفتم ان سياس ي غال ب پ از وف ات رس ول خ دا(ص) را پيج ويي
2
ميكند.
در اين گزارشها ،همچنين به ماجراهاي تاريخي مشهور صحيفه ملعونه (كلين ي،
- )421/1 :1406يعني همپيماني عدهاي در كنار خان ة كعب ه ب راي جه تده ي ب ه
خالفت پ از پي امبر(ص) -و اصحاب العقبة (عياش ي)201/1 :1310 ،
و فدك (قمي )396/2 :1404 ،اشاره شده است .در گزارشهاي پيشگفته لح ن تن د،
بيپروا و گاه مستقيمي در خردهگيري از گفتمان مخالف اهل بيت( ) ب ه ك ار بس ته
شده ،ولي در عين حال -همان ور كه گفته شد -بيشتر از آنك ه نمادگرايان ه باش د،
تفسيري است.
به دليل محدود بودن بقايايي ك ه از اي ن مكتوب هها ب ه دس ت م ا رس يده ،ذك ر
ويژگيهاي برجستة ديگري كه مانند موارد پيشگفته قابل تلكيد باشد دشوار اس ت،
 1ن.ک .به :كليني422-427 ،412 ،123/1 :1470 ،؛ كوفي312 :1417 ،؛ صفار332 :1474 ،؛ قمي.131/2 :1474 ،
 2كليني123/1 :1470 ،؛ 421-427 ،413 ،413؛ قمي.221 ،234/2 :1474 ،
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اما شايد بتوان با قطعيت كمتري «تفسير مزجي» 1ق رآن را ني ز از ويژگ ي اي نگون ه
مكتوبهها برشمرد؛ پديدهاي كه در روايات تفسيري پ يش از اي ن دوره ،ب هخص وص
گفتمان ظاهر/با ن كمتر به چشم ميآيد .بيان معاني تفسيري در قالب تفسير مزج ي
نيز عمدتاً با دو ويژگي ديگر هم راه اس ت .نخس ت آنك ه عم دة گزارشه ايي ك ه
صورتبندي مزجي دارند ،در بيان برائت و ارتباط آيه با مفاهيم مربوط به دش منان
اهل بيت( ) ميباشند (كلين ي416/1 :1406 ،؛ قم ي .)441/2 :1404 ،دوم اينك ه در
گزارشهايي با اين ويژگي ،گاهي سخن از قرائت اهل بيت( ) ش ده اس ت .گوي ا در
روند شرح و تفسير قرآن ،كوششي موازي براي ارائة م تن ي ا خوانش ي ج ايگزين از
قرآن (عياشي )211/1 :1310 ،با عنوان قرائت اهل بيت( ) در ح ال ي ش دن ب ود؛
قرائتي كه در گزارشه اي ي ف مفض ل -ب رخالف گزارشه اي ديگ ران (ص فار،
 )193 :1404از آن نهي نشده است (كليني.)166/1 :1406 ،
نتيجهگيري
بررسيهاي اين پژوهش نشان ميدهد كه از لحاظ تاريخي تم ايز ج دي مي ان ي ف
مفضّل و غالت تندرويي چون ابوالخطاب و به تب آن گفتمان تفس يري آنه ا وج ود
داشت .در دوره امام صادق( ) گفتمان تفسيري غاليانه به ور جدي ظه ور ك رد ك ه
البته خوانشي رقيب در كنار گفتمان تفسيري يف مفضلبن عمر بود و با آن همس ان
نبود .در اين گفتمان تفسيري نوظهور و افرا ي ،با نگرايي امري نبود كه محدود ب ه
قرآن شود .در اين گفتمان عالوه بر قرآن ،اصل دين و اسالم با ن يا ب وا ني دارد ك ه
آن بوا ن معموالً «رجال» ميباشند .اين رجال عمدتاً يا اهل بيت( ) ميباشند و ي ا در
مواردي دشمنان آنان .در اين گفتمان ،عالوه بر اينكه با نگرايي به كل دي ن توس عه
پيدا كرد ،اصل دين همين بوا ن بوده و غير آن  -از شريعت گرفته تا غير آن -كامالً
فرعي است.
همزمان در دوره امام صادق( ) گزارشها نشان ميدهد كه مقولة ظاهر/با ن ب ه
يك چالش فكري تبديل شده بود و يف مفضل تالش ك رد ب راي خ ود جايگ اهي
 1مقصود شر يا تفسيري است كه پس از پايان يافتن كامل متن و در متني جداگانه بيان نميشود ،بلکته در البتهالي
كلمات و جمالت به اقتضاي بيان هر عبارت ،بيان ميشود.
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ميانه در اين تقابل تعريف كند .آنچه در توسعة گفتمان فكري يف مفضل نسبت به
دورة پيشين بيسابقه است ،توسعة بطنگرايي به انگارههاي شرايعي و فقه ي همچ ون
زكات است .در گزارشهاي دورة امام باقر( ) ،تطبيق بطن بر ظواهر فقه ي و ش راي
تقريباً وجود نداشت ،اما در اين دوره يف مفضل بطنگرايي را به س طح ش راي ني ز
كشاند .با اين حال ،همچنان با دقت زيادي سعي ميكرد خ طكش ي و م رز خ ود ب ا
گفتمان غاليانه را حفظ و حتي پررنگتر كند.
گام ديگري كه در تطور فكري اين دوره با نقشآفريني يف مفضل قابل مش اهده
است ،توسعه و تطبيق گفتمان بطن بر حروف مقطعه قرآني است .در اين روند تالش
ميشد تا تفسير حروف مقطعه و ارجا آن به اهل بيت( ) به عنوان مصداقي از بطن
قرآن معرفي شود.
يكي ديگر از ويژگيه اي مه م اي ن دوره ك ه در ارتب اط ب ا ي ف مفض ل ب ود،
شكلگيري گونة مكتوبههاي تفسيري با عن وان «تفس ير ب ا ن» اس ت .نماين دگان و
شكلدهندگان اصلي اين گونه عبدالرحمنبن كثير هاشمي ،عليبن حسان هاشمي و در
نسلهاي بعدتر محمدبن اورمه قمي بودند .اين گونه از چند ويژگي برخوردار اس ت
كه تا حد زيادي جديد و بيسابقه بود .نخست آنكه با نگرايي در اي ن گون ه جنب ة
نمادگرايانه و الي هاي كمت ري دارد و بيش تر بُع د تفس يري ،بي ان مع اني و ي ا حت ي
داستانپردازي دارد .دوم اينكه تلكيد و تشديد برخ ي مف اهيم همچ ون «والي ت» و
«برائت» با استفاده از انگارههايي همچون «اول ،ثاني ،ثالث ،حبتر ،زف ر و غي ره» در
اين گزارشها به ور گستردهاي بيشتر شده و يا براي اولين بار ب ه ك ار رفت ه اس ت.
سومين ويژگي اين گونه ،ارائة تفسير قرآن در قالب شرح مزجي متن قرآن است .اي ن
شرح مزجي نيز بيشتر در چارچوب مفهومپردازي درباره والي ت ،برائ ت و قرائ ت
اهل بيت( ) صورت گرفته است.
منابع و مآخذ
– قرآن كريم.

– نرم افزار دراية النور
– ابنالغضائري ،احمدبن حسين (1364ق) ،الرجال ،قم :مؤسسة اسماعيليان.
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ابنبابويه ،محمدبن علي (1403ق) ،معاني األخبار ،قم :انتشارات جامعه مدرسين.
نن
برق ي ،احم دبن محم دبن خال د (1361ق) ،المحاس ن ،1 ،ته ران :دارالكتن
اإلسالميه.
پاكتچي ،احمد ( ،)1319روش تحقيق با تكيه بر حوزة علوم قرآن و حديث ،به كوش ش مص طفي
فروتن و سيد علي بنيهاشمي ،تهران :انجمن علمي دانشجويي الهيات دانشگاه امام صادق( ).
پرويني ،خليل و سيد علي دسب (پاييز و زمستان « ،)1319رويك رد عرف اني ب ه داس تان حض رت
يوسف( ) در تفاسير عرف اني» ،دوفص لنامه علم ي پژوهش ي ادبي ات عرف اني ،دانش گاه الزه را ،
شماره ،3صص.40-6
پوركرمان ،مصطفي و بمانعلي دهقان منگابادي (پاييز و زمستان « ،)1391تلثير غاليان بر رواي ات
تفسير منسوب به عليبن ابراهيم قمي» ،حديثپژوهشي ،س ،4شماره  ،1صص.260-233
توران ،امداد (دي « ،)1394در كشاكش تشي اعتدالي و تشي غالي :بررسي رويكرد شيعه پژوهان ه
اميرمعزي و مدرسي با بايي» ،مهرنامه ،ش ،46صص.192-163
حر عاملي ،محمدبن حسن (1409ق) ،وسائل الشيعه ،26 ،قم :ممسسة آل البيت.
حلى ،حسنبن سليمانبن محمد (1421ق) ،مختصر البصائر ،قم ،مؤسسة نشر اسالمي.
خراس اني ،ش رفال دين (« ،)1396ديص انيه» ،تارنمنناي مركننا دائننرة
المعننارف بننارال اسننالمي ،دسترس ي در  23بهم ن  1399در نش اني
ديصانيةhttps://cgie.org.ir/fa/article/246006/ :
دهقان منگابادي ،بمانعلي (زمس تان « ،)1316ت لثير انديش ه ه اي غالي ان ب ر برخ ي از مفس ران
اثرگراي شيعي» ،پژوهشنامه قرآن و حديث ،ش ،6صص.21-6
دياري بيدگلي ،محمدتقي (پاييز و زمستان « ،)1311ردّ پاي غاليان در روايات تفس يري» ،پ ژوهش
ديني ،ش  ،19صص.40-23
ذهبي ،ش م الدين (1963م) ،مي زان االعت دال ،ب ه كوش ش عل ي محم د البج اوي ،1 ،بي روت:
دار المعرفة للطبالة والنشر.
رستمي هراني ،عليرضا و سيد رضا مؤدب (تابستان « ،)1391غاليان و تلثير برخي اقدامات آنان بر
فرهنگ قرآني شيعه» ،شيعهشناسي ،ش ،31صص.64-39

– رستمي هراني ،عليرضا (1393ش) ،تلثير جريانهاي سياسي (خلفا ،زنديقان و غاليان) بر تفس ير
و مفسران ،قم :جامعة الاهراء.
– رضايي اصفهاني ،محمدعلي (زمستان « ،)1311قرآن و زبان رمزي و تلويلي» ،پژوهش نامه عل وم و
معارف قرآن كريم ،ش ،6صص.169-136
– رضايي ،محمدجعفر و محمد نصيري (پاييز « ،)1391نظريه امام ت ب ا ني در تش ي نخس تين در
بوته نقد» ،نقد و نظر ،س ،16ش ،3صص.200- 163
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– شمخي ،مينا (بهار و تابستان « ،)1393جريانشناسي با نگرايي در تفاسير اسالمي» ،فصلنامه كتاب
قيم ،ش ،10صص.162-123
– ص فار ،محم دبن حس ن (1404ق) ،بص ائر ال درجات ،ق م :مكتبننة آيننةو
المرلشي.
– عياشى ،محمدبن مسعود (1310ق) ،كتاب التفسير ،2 ،1 ،تهران :چاپخانه علميه.
–
–
–
–
–
–

–
–
–

–
–

قاسمپور ،محسن (بهار و تابستان « ،)1390بررسي تحليلي تعابير ناظر بر غلوّ و تفويض راوي ان در
مناب رجالي شيعه» ،حديثپژوهي ،ش ،6صص.94-69
قم ي ،عل يبن اب راهيم (1404ق) ،التفس ير ،ب ه كوش ش س يد ي ب موس وي جزائ ري ،2 ،ق م:
ممسسة دار الكتاب.
قندهاري ،محمد و علي راد (« ،)1399احاديث وال در ميراث مكت وب س دة نخس ت هج ري»،
مطالعات تاريخي قرآن و حديث ،ش( 26پياپي  ،)66صص.91-66
كشى ،محمدبن عمر ( ،)1341رجال الكشي ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
كليني ،محمدبن يعقوب (1406ق) ،الكافي ،ب ه كوش ش عل ياكب ر غف اري ،1 ،4 ،1 ،ته ران :دار
الكتب االسالميه.
ك وفى ،ف راتبن اب راهيم (1410ق) ،تفس ير ف رات الك وفي ،ب ه كوش ش محم د ك اظم ،ته ران:
ممسسننة الطبننع و النشننر فنني وزارة اإلرشنناد
اإلسالمي.
گرامي ،سيد محمدهادي (بهار « ،)1391بازشناسي جريان هشامبن حكم در تاريخ متق دم امامي ه»،
فصلنامه مطالعات تاريخ اسالم ،ش ،12صص.166-136
( ................................................بهار و تابستان « ،)1391تطور گفتمان تفويض در سده دوم هج ري و
يف مفضّلبن عمر» ،نيمسالنامه تاريخ و تمدن اسالمي ،ش ،16صص.61-26
( ................................................بهار « ،)1391گرايشه اي تفس يري ش يعه در عص ر ام ام ب اقر( ):
پيجويي دو گفتمان «ظاهر/با ن» و «تنزيل/تلويل»» ،مطالعات قرآن ي و فرهن گ اس المي ،دوره
سوم ،ش ،1صص.121-96
1396( ................................................الف) ،مقدم هاي ب ر تاريخنگ اري انگ ارهاي و انديش هاي ،ب ا
همكاري عليرضا دهقاني و مقدمه احمد پاكتچي ،تهران :دانشگاه امام صادق ( ).
1396( ................................................ب) ،نخستين انديشههاي حديثي شيعه ،با مقدم ه دكت ر احم د
پاكتچي ،تهران :دانشگاه امام صادق( ).
 ،) 1396( ................................................نخستين مناسبات فكري تشي  :ب ازخواني مفه وم غل وّ در

–
انديشه جريانهاي متقدّم امامي ،تهران :دانشگاه امام صادق( ).
– مجلسي ،محمدباقر (1403ق) ،بحار األنوار ،62 ،24 ،بيروت :دار احياء التراث العربي.
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– 1404( ................................................ق) ،مرآة العقول في شرح أخبار
آل الرسول ،به كوشش هاشم رس ولي محالت ي ،26 ،ته ران :دارالكتن
اإلسالمية.
– مدرسي با بايي ،حس ين ( ،)1316مكت ب در فراين د تكام ل ،ترجم ة هاش م ايزدپن اه ،ته ران:
–
–

–
–
–
–

انتشارات كوير.
مدرسي با بايي ،حسين ( ،)1316ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجري ،ترجم ة عل ي
قرائي و رسول جعفريان ،قم.
ميرصادقي ،سيد محمدحسين ،عبدالهادي فقهيزاده ،و حميدرضا صراف (پ اييز و زمس تان ،)1391
«درآمدي بر نقش غاليان در تفسير و علوم قرآني در حوزه ع دم تحري ف و تلوي ل آي ان ق رآن»،
دوفصلنامه مطالعات قرآن و حديث ،ش ،11صص.161-136
نجاشى ،احمدبن على (1406ق) ،رجال النجاشي ،قم :انتشارات جامعه مدرسين.
نكونام ،جعفر (پاييز و زمستان « ،)1312روش تفسير ب ا ن ق رآن ك ريم» ،پژوهش نامه ق رآن و
حديث ،س ،1ش ،2صص.60-66
نمازي شاهرودي ،علي (1412ق) ،مستدركات علم رجال الحديث ،2 ،تهران :شفق.
نوبختي ،حسنبن موسي (1404ق) ،فرق الشيعه ،بيروت :داراالضواء ،چ.2

