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 ریيات تفسيرواو فهم  یريگلو نقش آن در شکاموی و علوی در سده نخست هجری  انيدو جر یيارويرو
 1یمحسن کاظم دیس

 2یبدیم فاکر محمد

 چکیده
جتماعی در تعامل مستقیم با مسائل اكه این روایات یات تفسیری، بیانگر آن است تحلیل بافت صدور روا

 این پژوهشاند. تهداششان اجتماعی زمان اقتضائاتای به ع(، اهتمام ویژه) تیبو اهل  گرفته شکلعصر خود 

خست ده ندر س)ع(  اهل بیتگیری تفاسیر لهای اموی در شکدر پی تبیین نقش سیاستتحلیلی با روشی 

جلوگیری از ترویج احادیث مغایر با از صحنه مرجعیت دینی و سیاسی،  (ع) تیبهجری است. حذف اهل 

، جاهلیسنت اسرائیلی و فرهنگ های مخالف همچون و فرهنگ هامشروعیت و اهداف حکومت، تقویت سنت

، یحهای ناصحا روشمبتنی بر منابع و ی اجتهادِ، اجتهاد در مقابل نصظاهرگرایی در تفسیر، جبرگرایی، 

 تینها درو  تخریب سیمای ائمه اطهار و پیروان ایشانص( و اكرم )زدایی از چهره قرآن و پیامبر قداست

در مقابل اقدامات جناح علوی مشمول ترسیم  این جریان است. ن اقداماتیترمهمترویج مفاسد اخالقی، از 

تفکر جبر و تفویض، نهی از مراجعه به اهل كتاب و  ورزی، مقابله با تشبیه و تعطیل، ابطالمرزهای اندیشه

امویان و  اعتبار ساختنو بی (ع)البیت مقابله با القائات ایشان، در كنار تثبیت مرجعیّت علمی و والئی اهل

 بوده است.ها نهای آدفع بدعت

 بیت. اهل، گراییجبر، روایت تفسیری، ظاهرگرایی، تاریخ تفسیر: واژگان كلیدی

 مسألهطرح  -1
                                                           

قرآن و حديث جامعة املصطفي العاملية منايندگي گرگان)نويسنده مسئول(/  استاديار گروه علوم. 1
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بررسی زمان و بستر پیدایش یک موضوع تاریخی ، ارینگیکی از محورهای مطالعات تاریخ

هر پدیده تاریخی در یک بستر و بافت تاریخی به وجود آمده و در ، است. در این نوع مطالعات

، . تاریخودشموضوع منجر میبه فهم نادرست آن ، تعلیق بافتو  رودنیز به تأویل می بسترهمان 

 ارندذگمتقابل بر یکدیگر تأثیر میرخدادها و اشیاء است که در ارتباطی ، هاای از وضعیتموعهمج

رند و در بطن گیشکل میی بافتی هادر پیوند با سایر نشانه، یک نشانه سانبِهای تاریخی پدیدهو 

ا رویکردی بروایات تفسیری را ا ماین بدان معناست که  روند.به تأویل مینیز بافتی  یهامؤلفه

 کنیم.گرایانه تبیین میشناسانه و با روشی بافتنشانه

چه طلبد و آنجای دیگری می، دخیل در آن یهامؤلفهگفتگو درباره ماهیت بافت تاریخی و 

وایات گیری ربافتی مؤثر در شکل هایمؤلفهتنها بخشی از ، پردازیمما در این پژوهش به آن می

ای تاریخی همچون تفسیر امامیه از تاریخ است. پدیده تفسیری امامیه در مقطعی مشخص

، اندو اصالی خود را نیافته یفنهای اسالمی ساختار ل که دانشپرالتهاب قرن اوخصوصاً در دوران 

، ژوهشپشکل گرفته و قالب خورده است. رسالت اصلی این  امویجریان  کنش متقابل با ةجیدرنت

 سیر امامیهگیری تفیکی از عناصر بافتی در شکل عنوانبه، حاکمان وقترویه تحلیل نوع و نقش 

حکومت  دوره یط اجتماعیشرابا  تیاهل بر یزان ارتباط تفاسیل می. پرسش اصلی ما تحلاست

 ولوژیکایدئفکری و چه در بُعد  امویهایی که جریان با توجه به رویه، ان است؛ به دیگر بیانیامو

چه ، مهار جریان رقیب در پیش گرفت منظوربهعنوی و و یا م روانی، اخالقیو چه در بُعد 

ن یه اما پاسخ باند؟ ع( ایفای نقش کرده) تیباهل در شکل دادن به روایات تفسیری  ییهامؤلفه

 :میکنیب میتعق گانه بافتسه یهاینیآفرپرسش را با عطف توجه به نقش

 شود کهمتقابلی حاصل می ایهکنش تاریخی در متنِ موضوع  قوام یافتگی الف. بُعد وجودی:

، و...( در جریان بوده و موضوع اهداف، هاانگیزه، رخدادها، ها)وضعیت یبافت هایمؤلفهمیان 

 رود.یبه شمار م هامؤلفهتنها بخشی از آن 

 دور آنصتاریخی لحاظ شرایط های روایی در گرو تیافتگی معرفعینیت :ب. بُعد شناختی

 یریت تفسیک روای ینیع یمعنا عنوان به معانی متبادر به ذهنته از و تنها آن دس استات یروا

 عصر صدور قرار گیرند. یاقتضائات بافتگردند که در چارچوب تلقی می
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یی هافرضضمن تعلیق پیشکوشد تا محقق می، 1انهیگرامطابق روش نقد بافت :ج. بُعد روشی 

نخست به شناخت مجموعه ، آیدد میکه به اقتضای انتظارها و کارکردهای امروزین به وجو

ت های فراگیر برای حرککدر پی کشف محرو سپس  پرداختهحوزه مترابط و هم یعناصر بافت

ره یدر زنج یریات تفسیت و نقش روایتر موقعقیل دقیتحلضمن تا  دیآیبرمها مجموعی آن

ن یو همچن ییمعنا یهاهها و هالهیسا، از معنا یترقیبه شناخت دق، عصر صدور یعناصر بافت

 ابد.یدست  ییدامنه و لوازم معنا

به  در وهله نخستز یما ن، محورنقد بافت بودن روش یادومرحلهب و با توجه به ین ترتیبا ا

ز یسده نخست پرداخته و در ادامه ن یریت تفسدآورنده سنیپد یو عامل اصل کاستخراج محر

گفتار  ،ن منظوریم آورد و به ایخواه یرو ابطمتر یاز مجموعه عناصر بافت یمهمن بخش ییبه تب

 است که یهیم. بدیام اختصاص دادهدو م را به مرحلهو گفتار دو نخست را به مرحله نخست

ن مقاله یو فراتر از رسالت افرسا طاقت یکار، ه روش منتخبیبر پا یریات تفسیروا ثِیالحدفقه

چون  یهایتوان از کتابلیک میصورت نگرفته  پژوهش مستقلین خصوص گرچه یاست. در ا

های مرتبطی و یا کتاب رضا رستمینگاشته علی« رانر و مفسهای سیاسی بر تفسیتأثیر جریان»

اکبر اشته علینگ« تاریخ تفسیر قرآن»، اثر عبدالمنعم النمر« ف نشأ و تطّوري کريعلم التفس»همچون 

سیر تکاملی » ایصالح به زبان انگلیسی و  اثر ولید« گیری روایات تفسیریتاریخ شکل»و یا  بابایی

 .نام برد( Herbert Berg)تألیف هربرت بِرگ « تفسیر در آغاز اسالم

 یابی تقابل دو جریان اموی و علویریشه -2

 یاد ع() یعلوو  امویاصلی است که از آن با نام  جریاندو  تقابل دقرن نخست هجری شاه

پذیر اف. الیه انعطاندتشکیل شدهپذیر الیه ثابت و انعطاف از دو جریانکنیم. هر یک از این دو می

اهلیت ریشه در نزاع دیرباز ج، لیک الیه ثابت آن، یابدهر یک در تقابل با جناح رقیب تغییر می

ها فرهنگ و روحیات عرب جاهلی و تالش آن یهاهیمابنریشه در  اموی جریانو اسالم دارد. 

 ( و این تا حدودی189-188، 151ص، ص1ج، 1408، ابن خلدوندارد )ت و لذ سروری، برای بقا

ی تو ح حماسی، عاطفی، های غریزیاست. همه جنبه رهیجزشبهر از طبیعت سوزان و عقیم متأث

، 1986، بازگرداند )فاخوری سروری و لذت، بقا سه مؤلفه هبتوان ارزشی عرب جاهلی را می

                                                           

ريي تفسنظريه »رجوع شود به مقاله سيدحمسن كاظمي، با عنوان گرايي و تارخيچه آن . براي شناخت روش بافت1

 ش. 1397، تابستان 90نقد و نظر، ش«: ها و راهکارهاگرايانه قرآن، نگراينبافت
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ماندن از مصون برای حداکثر بهره را ببرد و ،از حداقل مواهب بود(. عرب جاهلی مجبور 43ص

ته قبیله خود وابس ورسومآدابخود را به نهاد قدرت )قبیله خویش( و تقلید محض از ، قباشرّ ر

او را در درجه نخست به تعامل با سایر قبائل رقیب در راستای تأمین ، نماید. عصبیت قبیلگی

ه حذف رقبا از صحنه و قبض تیدرنهاسپس رقابت برای کسب برتری و ، مصالح قبیله خود

اد افر یحداکثرد و او را برای تضمین قدرتش به فکر جذب ادنمودن قدرت و ثروت سوق می

ی افق با مصالح دنیوارائه قرائتی دینی که هم، و در این میان ختانداو فرسودن قدرت مخالف می

ی که و روستنیازاد. اننمایمیمطلوب ، وی باشد و تفسیری از قرآن که در طراز امیال او باشد

 در سیاست سکوالر، یدر سلوک عملی مرجئ، گرادر حوزه اخالق اباحه، در حوزه عقیده جبرگرا

او  ها در رویکرد تفسیریو همه این اندیشه بودعربی  تناسیونالیس تعامالت اجتماعی یکو در 

 گذارد.تأثیر می

ها ذتتضمین بقا و تأمین ل، قدرتعصبیت قبیلگی و تالش برای کسب ، با این ترتیب

، هاست که بسته به شرایط زمان امویهای اجتماعی و تفسیری حزب گیریی ثابت در سواصرعن

روز دیگر زیر نقاب گرایش به احادیث ، پذیرد و یک روز با شعار منع تدوین حدیثرنگ می

شک یکی از بی ماجرا نیست.یابد؛ اما این همه گرایی نمود میو دیگر روز با شعار رأی اسرائیلی

رغبتی موروثی عرب جاهلی به کسب معرفت جستجو را باید در بی امویت ش سنهای پیدایریشه

، زیداناند )هایی که دوره جاهلیت را عصر شکوفایی علم و خرد دانستهکرد. برخالف پنداره

در کنار ، یاز تفکر و سلوک عرب جاهل ماندهیبرجاهای گزارش، (34-29ص، ص1ج، تابی

ان های مرسوم آن دورنی و ناآگاهی از دانشت از فقر تمدحکای، شناختیهای ناچیز باستانیافته

خردی را نیز باید افزود کم، (. بر این مشکالت748، 506ص، ص1ج، 1408، ابن خلدوندارد )

گانی زندعرب جاهلی به ، منعکس گردیده است. در این آیینه یخوببهکه در آیینه اشعار جاهلی 

گرا و ک حسشراب و زن به چشم آید و او را ی، شترصحرا، نگرد که در آن تنها تا افقی می

چیزی از فرورفتن در خفایای نفس و ، فیض یشوقسازد که به گفته می اریعتمامظاهرگرای 

گاه به (. شعر جاهلی جزءنگر است و هیچ221ص، 1ج، تابی، ضیفداند )بواطن اشیاء نمی

شاعر جاهلی بیش از آنکه معناطلب باشد و به دنبال کشف ها کاری ندارد. و نقش هاحکمت

بیند و اطراف خود را در حرکت دائمی میوی . است طلبکنش، رموز معنایی بگردد

آوران و و یا رزم حیوانات در گردش، هایش دائماً بر مدار ستارگان در چرخشتصویرپردازی

آنکه به ذکر معانی مشغول شود از  یجابهاو  درواقع(. 223ص ،1ج، زند )همانمسافران دور می

 برد.ت میلذ صوت اغانی
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که استمرار اسالم اصیل نبوی و امتداد انقالب فرهنگی است  ع() تیباهل ت سن، در مقابل 

( و معناگریزی جزءنگری، ظاهرگرایی، اصالت سودو با تمامی روحیات جاهلی ) بودهقرآن کریم 

مبادی  ها برای تفکر درآن شویقاین سنت بر بیدارسازی افکار خفته جاهلی و تسرِ ستیز دارد. 

و نحوه تعامل سالم با این سنن تأکید دارد. در این  قوانین و سنن آن، آغاز و انجام آن، آفرینش

پرسش از دانایان و تالش ، در پیامدها و لوازم معنایی ، تدبرورزیآموزی و اندیشهدانش، سنت

 یک ارزش است.، های عمیق معناییدن به الیهبربرای پی

 علویسنت تفسیری  بااموی  تقابل جریان هایمؤلفه -3
حائل و حاجبِ روحیات جاهلی است گاه برآیند بی اموی جریانآفرین در محورهای کنش

ثی انسان مورو رغبتیِیابد. بیتغییر چهره داده و قالبی متناسب می، و گاه در پیله شرایط زمانه

گشاید. همچنین رخ می گریزیمعنا وبا گریز از شنیدن ، در عصر وحی، جاهلی به دانش

را شِعار  گردد و ظاهرگراییگریزی تبدیل میستیزی و باطندر ساحت تفسیر به عقلیی، گراحس

 رغبت به ترسیم فلسفه آفرینش و پرسشانسان جاهلی نیز او را بی نگریِ گرداند. جزئیخود می

و از  هاجاری در آن یکلاز آیات به روح  گاهچیهگرداند و او غایات غیبی آن می از مبادی و

واهد نخ آن یکلبینی و ایدئولوژی های قرآنی به جهانو از معرفت ها به غایات و مقاصد آنگزاره

ها و مندی وی به نغمهطلبی عرب جاهلی و عالقه(. کنش51ص، تایب، احمد، امین) دیرس

از  وگرایی متبلور خود را در قرائت، حوصلگی او برای تأمل و درنگیقایی و کمهای موسجنبه

، که محورهایی چون: تفسیرگریزی روشن خواهد شد، در ادامه مقالهسازد. میتفسیر دور 

جای  امویات یچارچوب روحدر ، گریزی و مقصدگریزیگرایی و یا کلقرائت، ظاهرگرایی

گرچه البته در بستر تقابل با سنت تفسیر علوی است  ؛دارند یفرهنگ جاهلگیرند و ریشه در می

 ،های مختلفها و سیاستتئوری صورتبهنمایند و جامه نو بر تن می، که این روحیات کهنه

قابل در میان نوعی کنش مت، این ترتیب به گردند.تز سنت تفسیری امامیه مییابند و آنتیظهور می

محیط زیستی و ، ریشه در عادات جاهلی امویهای تقابل .گیردو علوی شکل می امویسنت 

از  که استای دارد و شکل و قالب بروز و ظهور آن بسته به نوع مواجهه هاشرایط معیشتی آن

جاهلی دارد و  ضددارد. سنت تفسیری علوی نیز ریشه در رویکرد یجریان رقیب دریافت م

ر . عناصکندمیکه از جریان رقیب دریافت  یابدمیای ظهور و بروزی متناسب با شکل مواجهه

سنت تفسیری اهل بیت )ع( هستند. ما از این  ةاست که سازند هامؤلفهای از مجموعه، این تقابل
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 یدهشکلها در و نقش آن هامؤلفهکنیم. برخی از این یاد می« تقابل هایمؤلفه»با عنوان  هامؤلفه

 یل است:به قرار ذبه میراث تفسیری امامان شیعه 

 حذف جناح رقیب از مرجعیت دینی و تفسیری -3-1

ی فرهنگی و سیاس، جامعه اسالمی شاهد تحوالتی در عرصه عقیدتی، ص() امبریپبا رحلت 

و  آمدنقطه عطف این تحوالت به شمار می، ع( از صحنه جامعه) تیبطرد نمودن اهل  که 1شد

 گردید.فراهم می های جدیدزمینه برای اجرای سیاست، با قبضه حکومت

 گرفتیصورت م ینیت دیاز مرجع یحذف جناح علو یکه در راستا ییهااستیمجموعه س

رید تج، بردجلوگیری از نشر روایاتی که مشروعیت خالفت را زیر سؤال میعبارت بودند از: 

، 1ج ،1411، )حاکم نیشابوری «آنْرُقوا اْلُدرَِّج»قرآن از احادیث والئی و سیاسی که با دستور 

ره یم سین تحکیهمچن، صورت گرفت قرآن فراموشیجلوگیری از  پسندِعامهو به بهانه  (183ص

 انکهچنر و فقه. ین در حوزه تفساو تابع یبه فهم صحاب یبخشتیز مرجعیو ن 2و سنت خلفا

ای از روایات تفسیری شیعه را به سمت تبیین بخش عمده، هان مؤلفهیمجموعه ا، خواهد آمد

 .سوق داد ع() تیاهل بئی و سیاسی ابعاد وال

ات استنادشاهد ظهور ، یث والئیاز انتشار احاد یریمثال در خصوص مسأله جلوگ یبرا

( و نیز 121ص، 1414، طوسیخود )به آیات قرآن بر مشروعیت حکومت ع( ) تیباهل  متعدد

 (251ص، 23ج، 1404، مجلسی) یالقربمودت ذی، (568، همان) ریتطهروایاتی که در ذیل آیه 

ر آن به اخذ معالم یتوجه به تفس ( با189 /2: بقرهها )گر به ورود از درب خانهو یا آیه سفارش

 /8: انفال) گریکدیاألرحام بر  آیه والیت اولی، (76ص، 1ج، 1411، حسکانی) تیباهل ن از ید

: نساءها )اط از آناألمر و استنب آیه مربوط به رد امور به اولی، (175ص، 1401، رازی ( )خزاز75

تنها اندکی از بسیار روایاتی است ن یم که ایهست (67ص، 4ج، 1379ابن شهرآشوب، ( )83 /4

این حجم در روایات و  خوردع( به چشم می) نیحسامام در روایات تفسیری  خصوصبهکه 

ایط رش حسن استفاده ازآن حضرت با  رای؛ زیابدافزایش چشمگیری می، ع(سجاد )تفسیری امام 

َجْنِب ﴿های والیی شیعه پرداخت. تطبیق به تحکیم پایه، ع() نیحسامام عاطفی پس از شهادت 
                                                           

دادن به ادوار تفسريي اماميه ر.ك. به مقاله لها در شکو فرآيند اين حتوالت و نقش آن تيماه. براي آگاهي از 1

؛ «ع(باقر )ص( تا عصر امام کرم )احتليل ادوار تفسريي امامان شيعه از رحلت پيامرب »سيدحمسن كاظمي با عنوان 

 ش. 1397، 20شناخت، شقرآن

 (.164، ص1367شوشتري، است )ع( نسبت به منع از صالت تراويح علي ). شاهد بر اين ماجرا، ناکام ماندن 2
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، )سیوطی( 35/ 24)نور:  ﴾َشَجَرٍة ُمباَرَكٍة﴿و  (366، ص1410، )فرات کوفی( 56/ 39)زمر:  ﴾اللَِّه 

 تیبیت اهل بر وال( 142/ 2)بقره:  ﴾ِصراٍط ُمْسَتقيٍم﴿ع( و تطبیق ) یعل( به 211ص، 3ج، 1404

( بر قبول 208 /2: بقره) ﴾اْدُخُلوا ِفی السِّْلِم َكافَّة﴿در آیه « لمسِ»و  (35ص، 1361، ابن بابویهع( ))

، بر ایشان )کلینی (43/ 16)نحل:  ﴾َأْهلَ الذِّْكر﴿( و یا 206ص، 1ج، 1415، حویزیوالیت ایشان )

ئت از سیره خلفا و نهی مردم از اندیشه بران یهمچنای از آن است. ( نمونه212ص، 1ج، 1365

ای جلوه، رددگع( علنی میسجاد )پیروی ایشان که با گسترش و تحکیم پایگاه شیعه در عصر امام 

 .(164ص، 2ج ؛178، 59ص، ص1ج، 1380، عیاشیاست )دیگر از مبارزات تفسیری ایشان 

ه در ک یریو تفس یبه فهم ارباب مذاهب فقه یبخشتیان مرجعین در تقابل با جریهمچن

در  ع() تیباهل مستقل  یریو تفس یما شاهد ظهور مکتب فقه، دیع( به اوج رسباقر )عصر امام 

ات یظرنع( با تمرکز بر فقه و مستند ساختن باقر )ها در عصر امام این واکنشم. ین عصر هستیا

با  ر فقهانحراف مسی، یکی از شگردهای حاکمان، دانیممی چنانکهگر شد. جلوه، ه آیاتب یفقه

با این امید که با ، اری در آن بود که همزمان با سیاست منع نقل حدیث کلید خوردذگبدعت

خارق اجماع مسلمین تلقی گردد ، ع() تیبمذهب فقهی اهل ، هاپیروی جمهور از این بدعت

از دانشمندان  یاریبسع( که با تمرکز باقر )(. این امر در عصر امام 274ص، 1387، )شهرستانی

ذا آن ل، آمدهای دیگر به چشم میبیش از زمان، آموزی و تأسیس مکاتب فقهی قرین بودر علمب

، 1383، روایت که بیش از نیمی از آثار تفسیری وی است )خفاجی 680حضرت در حدود 

ن ینمونه ا یبرااست )به تبیین فقه اصیل اسالمی با استناد به آیات قرآنی پرداخته ، (338ص

 (.243ص، 1ج، 1380، عیاشی /30ص، 3ج، 1365، لینیک .ک.ها رکوشش

فسیر ع( در ت) تیبگیری قاعده لزوم رجوع به اهل در بُعد روشی نیز به شکل، سیاست حذف

 ياِلَيَو َقدَّْرنا ِفيَها السَّرَي ِسرُيوا ِفيها َل﴿ هع( در ذیل آیسجاد )انجامید. برای مثال در روایتی از امام 

( و منظور از (ع) مردان قریه )اهل بیت، مراد از قریه، ( آمده است18 /34: )سبأ ﴾َو َأيامًا آِمِننَي

ات ین در روایهمچن(. 129ص، 4ج، 1379، ابن شهرآشوباست )اخذ معالم از ایشان ، سیر

، ینیکلاست )ان آمده یع( سخن به م) تیباهل در  یاز انحصار فهم همه معارف قرآن یمتعدد

حر مائده )سوره  83ات یل آیدر ذ یاریات بسیروا کهچنانهم، (229-228ص، ص1ج، 1365

، 213ص، ص1ج، 1365، ینیآل عمران )کل هفتِ، (200-190، 171ص، ص27ج، 1409، یعامل

ت در اخذ معارف یاهل ب یت علمی( درباره مرجع212-210ص، ص1ج، نحل )همان 43و  (414
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ه خداوند ک ربماییم آن وجه : »که ن آمدهیچن یتیدر رواهمچنین اند. سخن گفته یریو تفس ینید

 (.345ص، 2ج، 1404، )قمی «شوداز آن شناخته می

 تفسیرگریزی و منع نقل احادیث -3-2

، 1405، نمرداند )را دوره تقویت نهضت تفسیری می خلفاای که عصر پنداره برخالف

 ده روایت از تا جایی که جز استخلفا  آگاهی تفسیری اندک، این دوره نامبارک پدیده، (79ص

( به ثبت 93، تایب، احسان، ( و یک روایت از عثمان )امین233ص، 4ج، 1394، ابوبکر )سیوطی

 /4: نساء) ﴾ٍء ُمِقيتًاُکلِّ َشی یَو َکاَن اللَُّه َعَل﴿در ذیل آیات ناآگاهی . گزارشی از این است نرسیده

، 30ج ؛27ص، 1ج، 1412، د )طبریورَخ( به چشم می31 /80: )عبس ﴾َو َفاِکَهة  َو َأّبًا﴿( و 85

پرداختند بن کعب به تفسیر می ابن مسعود و ابیّ، ع() یعلامام (. از میان کبار صحابه تنها 38ص

نها اندکی ت، اشعری و ابن زبیر ی، ابوموساز زید بن ثابت، و در میان صغار صحابه جز ابن عباس

منع »نامه با صدور بخش یزیرگریتفس. جریان (49ص، 1ج، تابی، ذهبیاست )ناچیز نقل شده 

که خود از راویان احادیث فقهی به  فه دومیخلمنع نقل حدیث همراه گردید.  درواقعو « کتابت

و شمار روایات نبوی وی به بیش از پانصد عدد  (431ص، 2ج، 1419، رود )عمریشمار می

یا اخالقی نداشته و ( مشکلی با احادیث فقهی و 140ص، 2ج، 2010ابن حزم، گردد )بالغ می

لط یافته و خلیفه به بهانه خنهی وی متوجه روایات تفسیری بوده که در حاشیه قرآن نگارش می

ها را به تجرید آن، به هنگام اعزام کارگزاران خود رونیازااین دستور را صادر کرد. ، ها با قرآنآن

مین اقدام در عصر معاویه با (. ه999ص، 2ج، 1414، ابن عبدالبرنمود )امر می قرآن از حدیث

ص( استمرار ) ینبوجامعه و با انگیزه جلوگیری از نقل همه احادیث  زدایی ازسیاستهدف 

 یهایژگیها دانست و از واستیرا تقابل س العللعلتتوان یست که نمین یدیالبته ترد یافت.

غافل  معناگریزی و جزءنگری، ظاهرگرایی، ییگرات همچون منفعتینهاد جاهلفرهنگو  یفکر

 یعامل اصل عنوانبه، یو فکر یگفرهن یهانهیزم، دیان گردیب ترشیپ چنانکهماند بلکه 

ترس از اختالط  همچون یگرید عوامل یپا کهچنانهم، گردندیمطرح م یاسیس یهایریسوگ

 ان است.یز در میکتاب با سنت و... ن

ارباب مذاهب  یِبه رأر یکه مسأله تفس یماندر ز یر معتبر نبوینکته الزم به ذکر آنکه خأل تفاس

امعه ج ایر را بریاز روزافزون به تفسین، گرید ییاز عصر نزول از سو یو دور سوکیاز  یکالم

 یعلدر عصر امام ع( ) تیباهل  یریچرخش تفس اوالًتا موجب شد ، نمودیجاب میا یاسالم

 یع( روندائمه )ر یدر عصر سا -(ع) نیحسندر عصر  یلیک دوره خفقان تحمیپس از -ع( و )
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سش از پر، هاتأمل در آن، بر ضرورت رجوع به قرآن یات فراوانیاً روایثان ؛ردیپررنگ به خود بگ 

 یات به نبیوان ریاز ا یاریو ثالثاً اسناد بس وارد شود یریمعتبر تفس یهاان روشیو ب هار آنیتفس

 .دیز فراهم آیر مذاهب نیسا یریگنه بهرهیص( ختم گردد تا زماکرم )

، ناسیششناسی و انسانع( بیانات خود را از خداشناسی گرفته تا جهان) یعلامام ، مثال یبرا

فرات دانست )های ُهدایی الزم همه آموزه دربردارندهقرآن را  و بر پایه قرآن و معارف آن نهاد

 های کگوینده»و  «آذوقه هر صبح و شام آدمی»با توصیفاتی چون آن را ( و 68ص، 1410، کوفی

هاى و آخرین و برنامه نیاولنمود و علم بدرقه می، (191ص، نهج البالغه) «شودزبانش کند نمى

 یریات تفسیاز روا یاریاسناد بس کههمچنان. (223ص، همانجست )را در قرآن می زندگى سالم

، 1414، یس: طونک نمونهبرای رسد )یص( ماکرم ) یدر سده نخست به نب )ع( منقول از ائمه

 .(24ص، 1ج، 1403، ی؛ طبرس379، 53ص، ص1ج، 1380، یاشیع /364ص

 ع() تیبی اهل جابهجایگزینی اهل كتاب  -3-3

گفت ق( آغاز گردید. وی هر جمعه دو بار قصه می 40د. ) یدارتمیم با  مراجعه به اهل کتاب

د. األحبار )کعب  (.22ص، 1409، ابن جوزی) افتیدیگر هم اجازت  بارکیو در زمان عثمان 

به نقل احادیث اسرائیلی ، عثمان هیعلق( نیز در مدینه ساکن شد و تا زمان شورش مردم  34

(. این جریان در عصر معاویه رونق بسیاری یافت تا 121ص، 1ج، 1419، ابن عساکرپرداخت )

معاویه را آغازگر ، (189ص، 1394، جایی که برخی بر پایه روایت زید بن بکار )سیوطی

( و البته شواهد بر وجود 128ص، 1428، اند )ابو ریهپردازی و ترویج اسرائیلیات دانستهقصه

اسالم کعب األحبار و ترویج احادیث فضیلت شام توسط وی داللت  جریان در امویای دسیسه

ویان اسرائیلی همچون وهب اع( با ظهور نسل جدیدی از رباقر )کند. این جریان در عصر امام می

تگاه ها و عقاید خود به دسبه استمرار یافت. او با ترفند خاصی برای نشر بیشتر دیدگاهبن من

(. در این 200ص، 9ج، 1407، حکومتی رخنه کرد و عمر بن عبدالعزیز را مهدی نامید )ابن کثیر

خالد بن عبداهلل قسری را که از مادر مسیحی بود والی عراق گرداند ، عصر هشام بن عبدالملک

، پراکنی باز گذاشت )همان( و او دست اهل کتاب را برای شبهه31ص، 9ج، 1417، )بالذری

 (.90-89ص، ص9ج

به ، تگرفیع( شکل م) تیباهل که در واکنش به مرجعیت تفسیری ظهور جریان اسرائیلی 

هایی در سیره تفسیری امامیه انجامید که معطوف به نهی از مراجعه به اهل کتاب و مقابله واکنش
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یز تلویث تحریف تاریخ و ن، ها در حوزه تشبیه و تجسیمیافته توسط آننفوذو خرافات  اتهبا شب

، یر انحرافیتفاس یلیات بدون اشاره به خاستگاه اسرائین روایاست. غالب ا ساحت عصمت انبیا

ات یلیه اسرائست بیبایمها شناخت بهتر آن یما برااند و ات بسنده نمودهیح آیر صحیتنها به تفس

ات هم یاز روا یگروه کمم. البته یات مراجعه کنیموجود در عصر صدور آن روا یل کالمحَنِ و

برای . ارنددیها بر حذر ما مسلمانان را از آنیاشاره کرده و  یلیر اسرائیحاً به تفاسیهستند که صر

به یهود و  (43 /16: نحل) ﴾ُمونَفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَل﴿ع( تفسیر آیه باقر )مثال امام 

کنند مردم را به دین خود دعوت می ها، آنزیرا اگر چنین باشد، داندنصاری را نادرست می

 سَّماواِتال ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ ﴿ فهیه شریر آین در تفسیآن حضرت همچن (.211ص، 1ج، 1365، کلینی)

های اسطوره، این ترتیب و به دانندی میعلم اله کرسی را( مراد از 255 /2: بقره) ﴾اْلَأْرض َو

همچنین  (.628ص، 2ج، 1372، طبرسیشمارد )را باطل میاسرائیلی مربوط به کرسی خداوند 

مگر این نیست که خدا مکانی ندارد پرسد: زمانی که می، ع( در پاسخ به پسرش زیدسجاد )امام 

 فرماید:؟ میبازگردپروردگارت  ص( گفت به نزداکرم )در معراج به پیامبر  ()ع یموسپس چرا 

: )صافات ﴾َسَيْهدين َربِّي ِإىل ذاِهبٌ  ِإنِّي قاَل َو﴿م دارد که گفت: یگفتار ابراه همان معنی که»

( و همان 84 /20: )طه ﴾یِلَتْرض َربِّ  ِإَلْيَك َعِجْلُت َو﴿ع( را که فرمود: ) یموسگفته  ( و99 /37

کعبه خانه  یراستبه، پسر ی( ا50 /51: اتی)ذار ﴾اللَّه یَلِإ َفِفرُّوا﴿گه گفته خدا دارد:  یمعن

ها شتابد هر که بدان، ندیخدا یهاقصد خدا کرده. مساجد خانه، هر که حج خانه کند، خداست

 .(176صق، 1398، ابن بابویه« )خدا شتافته و قصد او کرده است... یسوبه

 در تفسیر ظاهرگرایی -3-4

رسمی توسط اهل  صورتبهلیک ، در فرهنگ جاهلی دارد پدیده ظاهرگرایی گرچه ریشه

، صمتدر حوزه ع، کتاب و در قالب احادیث تشبیه و تجسیم رواج یافت و عالوه بر حوزه صفات

، 290ص، ص6ج، 1404، یوطیس) افتیها و تعابیر کنایی نیز بسط افعال عباد و حتی استعاره

انجامید که به تفسیر صحیح آیات متشابه  (. این جریان در جبهه مقابل به ظهور روایاتی291

بطن و تأویل برای قرآن کریم تصریح ، به وجود تشابه، شناختیپرداخته و یا از زاویه روش

ع( در ) یعلامام اند. روایاتی که از ورزی را ترسیم کردهاند و گاه مرزهای مجاز اندیشهنموده

 نیحس( و یا ترسیم توحیدی که امام 54ص، 4ج، 1404، مانده )مجلسی یجابهذیل آیات رؤیت 

همچنین تفسیری که ، (244ص، 1404، ابن شعبهاند )ارائه داده ع( با استناد به آیات تنزیهی)
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ع( به پسرش زید و سجاد )و یا پاسخ امام  (90، ص1398، هیابن بابواند )کرده« صمد»ایشان از 

، 1ج، 1365، معراج )کلینیسفر داوند در ع( با خ) امبریپدرباره مراد از مالقات ، یا ابوحمزه

، 2ج، 1372، ع( )طبرسیباقر )در کنار تفسیر کرسی به علم الهی در روایت امام ، (442ص

توان گرایانه در سنت تفسیری امامیه است. زاویه دیگر را نیز میای از رویکرد عقل( نمونه628ص

وجود ، (196ص، 1404، رآنی )صفارمندی معارف قدر ترسیم مبانی صحیح تفسیری همچون الیه

، 1ج، 1409، عاملی حر /265ص، 1398، هیابن بابو) اتیآمرادات غیر مطابق با ظهور بدوی 

و یا تعیین مرزهای  (300ص، 2ج، 1371، برقیقرآن )گریز در وجود معارف عقل، (399ص

 ( یافت.91ص، 1ج، 1365، کلینی) یورزاندیشه

 فقهی و كالمی هایبدعت -3-5

ع( به باقر )حضرت و  ع(سجاد )عصر امام در  یو فقه یا گسترش مذاهب کالمیور و ظه

ع یتشابند. ییش میه افزایامام یو سپس فقه یکالمر یز تفاسیآن ن موازاتبهرسد و یاوج خود م

 یهاشالودهبرد و یبه سر م یاع( در اوضاع آشفتهسجاد )ام امامت حضرت ین ایدر آغاز

 ،مشبّهه، هیجبر، معارض همچون خوارج یسنت یهاانیبود. جر گسستههمازآن  یکیدئولوژیا

ج یترو یبرا یاگسترده یقرآن یهاتیفعال، ه و معتزلهیچون صوف یدیانات جدیو جر مرجئه

ه ع( بسجاد )حضرت  یریات تفسیاز روا یادیبخش ز رونیازاخود آغاز کرده بودند.  یباورها

با استناد به  سوکیآن حضرت از  اختصاص دارد. یالمجامعه اس یچارچوب اعتقاد یبازساز

، 1386، هیابن بابو) خواندیفرامار است ینه انحراف در آن بسیکه زم یز از مباحثیبه پره، اتیآ

خداوند  یاز اوصاف قدس یبرخ، «صمد» یمعنان ییگر در قالب تبید ی( و از سو605ص، 2ج

 .(124ص، 1ج، 1365، ینیکلکند )یاثبات م از عوارض ممکنات دارد یو علوت از یکه حکا را

ن مسأله قضا و قدر و نقش اراده انسان در ییآن حضرت به تب یدیات توحیاز روا یگریبخش د

 /54: قمر) ﴾ِبَقَدر َخَلْقناُه ٍءَشْي ُكلَّ ِإنَّا﴿ مثال آن حضرت مراد از یافعال خود اختصاص دارد. برا

ه شیشان در مقابله با اندیکه از ا یثیاحاد. (382ص، 1398بویه، ابن باداند )یم «اعمال درقَ »را  (49

ا به ده ریاگرانه آن حضرت در حوزه عقیاز تالش اح یگریبخش د، دهیراد گردیا یریگمراه تکف

 َمْن َو﴿ر در سوره مائده: یان سه تعبیکه از وجه تفاوت م یر زمانیم بن جبیحک کشد.یر میتصو

 (47، 45، 44/ 5)مائده:  ﴾اْلفاِسُقون /الظَّاِلُموَن /اْلكاِفُروَن ُهُم َفُأولِئكَ  اللَُّه َأْنَزَل ِبما َيْحُكمْ  َلْم



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  254

 
 
 
 

( و 287ص، 2ج، 1404، سیوطیداند )ایشان مراد از کفر و فسق را غیر از شرک می، پرسدمی

 .داندمرتکب کبیره را کافر نمی

مود که تخاذ نا یریتفس یهاستایسر را در برابر یتفسخود به  یکالمکرد یروع( باقر )امام 

شان ارباب یا رونیازاگرفت؛ یشکل م امویحکومت  یهاهیم پایدر آن زمان به هدف تحک

 تَِّبُعُهُميَ  الشَُّعراُء َو﴿ هیآ از ییبایل زیأوکند و در تیم یمعرفزمان خود  یمذاهب را رهبران اغواگر

ر ییش تغین خدا را با آراء خویداند که دیم ینرا کسا منظور از شعرا( 224 /26: شعراء) ﴾اْلغاُووَن

( 225/ 26 )شعراء: ﴾َيِهيُموَن واٍد ُكلِّ  ِفي َأنَُّهْم َتَر َأَلْم﴿ه یو آ دندیمخالفت ورز یدادند و با امر اله

باقر (. اهمّ اقدامات امام 125ص، 2ج، 1404، یقمداند )یمها اطل آنز اشاره به مناظرات یرا ن

 از: اندعبارت یدتیع( در مسائل عق)

چون  ین خطوط قرمزییو تع یاتیدر حوزه مسائل اله یورزشهیاند یم مرزهایالف. ترس

در  ی. ورفتید میرو به تزا، مسلکانهیانه و دهریگرایتفکر در ذات حق که با طلوع افکار ماد

متکلمان  ین را برخیراد از خائض( م68 /6: نعام)ا ﴾آياِتنا ِفي َيُخوُضوَن الَِّذيَن َرَأْيَت ِإذا َو﴿ هیل آیذ

 (.20ص، 3ج، 1404، یوطیس) دیفرمایم یها نهاز معاشرت با آنداند و ی)أهل الخصومات( م

ته و با ات به خورد جامعه رفیلیر نقاب اسرائیرباز زی: که از دمیه و تجسیب. مقابله با تشب

 آن اشاره شد. یهاونهنم یو به برخ افتیج یانه و وانهادن عقل ترویاگرظهور نگاه حشو

 ﴾َخَلَقُكْم الَّذي َربَُّكُم اْعُبُدوا النَّاُس َأيَُّها يا﴿فه یه شریل آیآن حضرت در ذل: یمقابله با تعط ج.

 متعال شرک یبه خدا، دیپرستش نما ی( فرمود: هر کس که اسم را بدون مسم21ّ /2: بقره)

 فهیشر اتیل آین در ذیضرت همچنآن ح (.87ص، 1ج، 1365، ینیکلاست )ده و کافر شده یورز

د: یفرمای( م27-26 /55: رحمن) ﴾اْلاْكَرام َو اجْلَلاِل ُذو َربَِّك َوْجُه یَيْبَق َو * َفان َعَليْها َمْن لُُّك﴿

تر از آن است که وصف بزرگ کهیدرحالماند یمشوند و تنها وجه خداوند یم یفان زیچهمه

ن یشود جز دیم یفان زیچهمهن است که یآن ا یلکه معناست( بین نیه ایر آیشود؟! نه )تفس

 .(65ص، 1404، صفارخداوند )

ف به هده و یدوره معاوجبر به ه ینظر یرسم طرحگرچه ض: ید. ابطال تفکر جبر و تفو

روایات و  (326ص، 2ج، تابی، طبری) گرددیبازم کسب مشروعیت و تحمیل قدرت بر جامعه

ک یل، (121ص، 44ج، 1404، اند )مجلسیجبر حکومتی پرداختهتفسیری این عصر نیز به ردّ 

 از حضرت کهآنگاهع( است. باقر )عصر امام  یهادهیگر پدیاز د، ضیجبر و تفو یکالم ةفتن
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-یبرپنداره ج برخالفشدند که یمواجه م یریدند با تفاسیپرسیر مدَات مربوط به قَ یدرباره آ 

/ 54)قمر:  ﴾ِبَقَدٍر َخَلْقناهُ  ٍءَشْي ُكلَّ ِإنَّا﴿ه یر آیدر تفس. مثالً آن حضرت نمودیمسلکان داللت م

؛ (383ص، 1398ابن بابویه، دانند )یم« انیزان اعمال جهنمیخلقت آتش به م»مراد از آن را ( 49

و  ی( به وجود دو سرآمد قطع2 /6: نعام)ا ﴾ِعْنَدُه یُمَسمًّ َأَجٌل َو َأَجل ا یَقض﴿ فهیه شریل آیدر ذ و

را از  یانه که هر کارین با نگاه جبرگرای( و ا167ص، 1ج، 1365، ینیکلکند )یقوف اشاره ممو

 است. یدانند در تنافیشده و محتوم منییش تعیپ

ز آن یمان و ارتباط آن با عمل و تمایح ایصح ین معناییتبمان و كفر: یا ین مرزهایی. تبـه

 چون ییهاانیجر مقابله با یز در راستاین یریگن جهتیبا کفر و فسق و مالک ثواب و عقاب؛ ا

ِْْمنُ  ما َو﴿ه یل آیآن حضرت در ذ گرفت.یشکل م مرجئهو  خوارج  ُهْم َو اِإّل ِباللَّهِ  َأْكَثُرُهْم ُي

داند نه شرک یم یریپذ( مراد از شرک را شرک در طاعت و فرمان106 /12: وسفی) ﴾ُمْشِرُكون

 پندارند.یکه خوارج م گونهآن ،(199ص، 2ج، 1380، یاشیععبادت )در 

تا  شیعه برداشته شد یفقهگام مهمی در راستای تبیین آراء ، ع() باقر حضرت آغاز امامت با

، 1383، یخفاجشود )ی( را شامل معدد 680حدود ) آن حضرتر یاز تفاس یمیش از نیکه ب ییجا

ر یااستقالل خود را از سب ین ترتیا هع بیتش اوالًرا یست؛ زیل نیدلیب ین توجهی(. چن338ص

در  یوو عل یل نبویصا ییراث روایعه از میش یمنداً بهرهینمود و ثانیزمان اعالم م یمکاتب فقه

ثالثاً:  و بزرگ بود یازیامت، آوردندیم یاس و استحسان رویقبه  یر مکاتب فقهیکه سا یزمان

، دیامبزرگ انج یسد اجتماعد و به رواج مفایگردیغ میمرجئه تبلده از عمل که در یک عقیتفک

گشت. یم موجب یح مباحث فقهیدر قالب توض یف بندگین وظاییت روزافزون ائمه را به تبیعنا

( مشاهده 79 /56: واقعه) ﴾اْلُمَطهَُّرون اِإّل َيَمسُُّه ال﴿ه یتوان در ضمن آیر را مین تفاسینمونه ا

ر از آن را عدم جواز لمس ورده و منظوبه شمار آ ه را خبر در مقام انشاین آینمود. آن حضرت ا

 یان گفتگویجر. (385ص، 1ج، 1409، یعامل دانند )حریم حالت عدم طهارتمصحف در 

، گری(. نمونه د30ص، 3ج، 1365، ینیکلاست )ز معروف یه وضو نیل آیزراره با آن حضرت در ذ

ه را ین آی( است. آن حضرت ا43 /4: نساء) ﴾َتْغَتِسُلوا یَحتَّ َسبيٍل عاِبري ِإالَّ ُجُنبًا ال َو﴿فه یه شریآ

 .(243ص، 1ج، 1380، یاشیعداند )یجُُنب م یناظر به حکم عدم جواز توقف در مساجد برا

 گراییرأی -3-6
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ح های ناصحیو اجتهاد مبتنی بر منابع و یا روش نصگرایی که شامل اجتهاد در مقابل رأی

، تایب، بازدارنده از ضرب القرآن )ابن حنبل نبویِ ریشه در عصر نزول داشته و روایات ، گرددمی

ست. این سنت شاهد بر مدعا (33ص، 1ج، تابی، یات )ابن ماجهاآلتالعب ب و (250ص، 11ج

حذف ، اسرائیلیاتنقل ، سیاست منع نقل حدیث موازاتبهها یابد و آندر عصر خلفا رسمیت می

به آرای شخصی خود رجوع و نصوص ، رسازی در تفسیبیت از مرجعیت تفسیری و چهره اهل

گرایی نیز به عصر معاویه (. اوج رأی317-87ص، ص2008، الدین گفتند )شرفنبوی را ترک می

امام  رونیازا(. 64ص، 1386، گیرد )عقادافکنانه او قرار میو در خدمت اهداف تفرقه بازگشته

 (.119ص، 1ج، 1353، نماید )ثقفیع( معاویه را متهم به تحریف قرآن می) یعل

های اخصهش یمعرفگیری روایاتی فراهم کرد که یا به شکلبرای گرایی نیز زمینه را ظهور رأی

رأی  ع( اصحاب) یعلامام کنند. اند و یا قواعد اجتناب از آن را ترسیم میتفسیر به رأی پرداخته

ب حسو قرآن را بهد عطف توجه نمودنهوای نفس بر جویی، به جای هدایتداند که را کسانی می

هالک  روازآنمردم در متشابهات ، (. به عقیده ایشان195ص، 1ج، هماندند )رأی خود تأویل نمو

، املیع حرپنداشتند ) انیاز از اوصیشدند که از پیش خود تأویل آن را تراشیدند و خود را بی

متشابه قرآن  و محکم وخاص، و  ، عامتوجه به ناسخ و منسوخن یهمچن(. 201ص، 27ج، 1409

 (.62ص، 1ج، 1365، کلینیاست )کلیدهای مصون ماندن از ورطه رأی تلقی شده  عنوانبه

آمیز بودن جامعه تفسیری را از ضاللت، ع( نیز از طریق ارائه رهنمودهای کلیحسن )امام 

، 1412، یلمی)د« َأخَطد َأفَق صاَبه فَأيأَرالقرآن ِب يال ِفن َقَم»نمود. جمله معروف: آگاه می هاآن

درخشد. آن حضرت به لزوم هوشیاری در ( بر قله رهنمودهای تفسیری ایشان می79ص، 1ج

 گران توجه داده وهای شوم فتنهگران آن و مقابله با نقشهخاستگاه و ترویج، هابرابر فتنه

پرهیزگاری و ، (105ص، 75ج، 1404، پرسیدن از مفسران راستین )مجلسی، شناسیزمان

 داند.( را کلید نجات از ورطه رأی می232ص، 1404، رزی در متشابهات )ابن شعبهواحتیاط

 زدایی، تخریب و فشارقداست -3-7

از  ای دنیاییص( و اوصیای ایشان با ارائه چهرهاکرم ) پیامبر، زدایی از ساحت اسالمقداست

ای دیرپاست که ژهپرو، هاها و نیز تخریب سیمای شیعه در میان مردم و تهدید و ترور آنآن

سفیان به اوج خود رسید. دلیل عمده همزمان با غصب خالفت آغاز گردید و در عصر بنی

و دور نمودن مردم از خاندان  دادگرانیبنمایی دادگستران با توان در همسانزدایی را میقداست

ه ی گردیدجار امویص( در هجو دودمان اکرم )وحی دانست. سیالب احادیثی که از لبان پیامبر 
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بایست پاسخی مناسب یابد و چه پاسخی بهتر از آنکه آن حضرت را در بندِ قبض و می، بود 

گیرد و پس از آرامش یافتن از خدا جهت خشم میهای نفس اماره تصویر نمایند که بیبسط

م بن مسلشدگانش را به حسنه و ثواب تبدیل کند )خواهد تا لعن و نفرینش در حق نفرینمی

ص( با زینب در همین عصر ) امبریپجریان ازدواج  دار ساختنلکه(. 2007ص، 4ج، تابی، حجاج

( و روایات مربوط به 1100ص، 3ج، 1425، توسط یوحنای دمشقی صورت گرفت )ابو زهره

ص( توسط زهری و ابوبکر بن حزم در دوره مروانیان کلید اکرم )صدور گناه و خطا از پیامبر 

(. روایات مربوط به مذمت شدن آن حضرت در سوره 452-451ص، ص1407، خورد )حسنی

، 2ج، 1411، حاکم نیشابوری) افتیعبس نیز عمدتاً توسط آل زبیر در دوره مروانی رواج 

از اتهام قتل ، ع( جعل گردید) یعل امام غیر از روایاتی است که در نکوهش همهنیا (.558ص

 تیبجمعه به ابزاری برای تخریب اهل عثمان و دستور سب و لعن آن حضرت و تبدیل منابر 

، ابن ابی الحدیدپردازان )تا تحریف شخصیت ایشان و البته تعیین مقرری برای دروغ ع( گرفته)

 عنوانبهع( و فرزندانش ) یعل نمودن معرفی(. 73، 67، 64، 63، 56ص، ص4ج، 1378

، بن ماجهااست )ن دستگاه ای دیگر از تبلیغات موذیانه ایگوشه، طلبباره و جاههای زنشخصیت

به سبب فرار شیعیان ، در دوره مروانیانالبته (. 400ص، 4ج، 1409، ریابن اث /644ص، 1ج، تابی

مند گرایی چون عمر بن عبدالعزیز بهرهجاج به مدینه که از نعمت والیان اعتدالعراق از دست حَ

 .(847ص، 4ج، 1373، بلعمی) افتیتشیع رونق ، بود

موجب ظهور موجی از احادیث تفسیری ، تخریب و فشار، زداییم قداستظهور مثلث شو

جاد سروایت مأثوره امام ، ع( گردید. در خصوص تبیین جایگاه قدسی نبوی) تیباهل در میراث 

 گریاست جلوه، ع() یعلامام گر جریان مناظره فرد یهودی با ع( که حکایت) نیحسامام ع( از )

در بیست صفحه آورده است و در آن موارد متعددی از استنادات  مجلسی این روایت را. کندمی

، 10ج، 1404، خورد )مجلسیص( به چشم میاکرم )قرآنی و تفسیر آیات مناقب پیامبر 

یابد. ترسیم زیبای ع( ظهور مضاعفی میسجاد )های تنزیهی در عصر امام (. دیدگاه49-28صص

تحسین ، (11ص، 22ج، 1412، ص( با زینب )طبریاکرم )ایشان از آیه مربوط به ازدواج پیامبر 

، 3ج، 1420، بغویداند )یقطعی الصدور م، رغم ضعف سندعلیرا برانگیخته و آن را  بغوی

 .(642-641صص

 نیحسنیز روایات مختلفی خصوصًا از امام  امویتخریبی جناح  اتدر حوزه مقابله با اقدام

 ،ناقب شیعه با استناد به آیات رسیده است. آن حضرت هر آنچه ناظر به بهشتیانع( در توصیف م)
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ع( و شیعیان ایشان و هر آنچه ناظر به جهنمیان و ) تیالباهل خیر و حامالن قرآن است بر آل 

 يَن آَمُنواَو الَِّذ﴿ فهدهد. ایشان در ذیل آیه شریانطباق می هاامیه و پیروان آناهل نفاق است بر بنی

از شیعیان ما  کیچیه( فرمودند: 19 /57: حدید) ﴾ِباللَِّه َو ُرُسِلِه ُأولِئَک ُهُم الصِّدِّيُقوَن َو الشَُّهَداُء

(. آن حضرت همچنین در ذیل آیه 244، ص5، ج1415، حویزیجز صدّیق و شهید نیستند )

( فرمودند: احدی بر آیین ابراهیم 161 /6: امنعا) ﴾ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ﴿ فهشری

(. در عصر 388ص، 1ج، 1380، اند )عیاشیو سایر مردم از آن بیگانه نیست جز ما و شیعیان ما

ها و ترورهای انسانی و ع( نیز با توجه به آنکه شیعیان در معرض شدیدترین هجمهسجاد )امام 

ها به دفاع از هویت و ارزش واالی آن ،ایشان با ترسیم چهره حقیقی شیعه، شخصیتی بودند

های (. افشاگری164ص، 2ج، ها را بر تارک مشروعیت و اصالت دینی نشاند )همانپرداخت و آن

ها ع( در عصری که همه تالش) نیحسامام آن حضرت درباره عمق جنایت امویان در شهادت 

، 4ج، 1404، گرفت )سیوطیبرای محو آثار قیام و حتی مقابله با نام و یاد عاشورا صورت می

و بر مالساختن  امویای از اقدام متقابل آن حضرت برای در فشار گذاردن حزب گوشه، (176ص

 ها است.ماهیت شوم آن

ع( اهتمام فراوانی بر تقویت روحیه شیعیان خود ) نیحسدر خصوص سیاست فشار نیز امام 

های مکرر آن حضرت نمودند. بشارتم میدلگر، های امیدبخش الهیها را به وعدهاند و آنداشته

، لوی در این راستا است. برای مثا لهیوسبهخرالزمان و اصالح جامعه بشری آدرباره ظهور منجی 

در مورد اهل را ( 41 /15: حج) ﴾َة...ااْلَأْرِض َأَقاُموا الصََّل الَِّذيَن ِإْن َمکَّنَّاُهْم ِفي﴿آیه  آن حضرت

َو ديِن  یُهَو الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهد﴿ ه( و آی47ص، 4ج، 1379 ،ابن شهرآشوب) دانستهبیت 

داند و می ع() یمهدحضرت  ر( را ناظر به زمان ظهو33 /9: توبه) ﴾الدِّيِن ُكلِّه یَعَل ْظِهَرُهاْلَحقِّ ِلُي

، 1ج، 1378، هیابن بابودارد )های غیبت شریفش و اوصاف صابران بر غیبتش را بیان میویژگی

 ﴾ْلَأْرضِ آَمُنوا وَ اتََّقْوا َلَفَتْحنا َعَليِهمْ َبَركاتٍ ِمنَ السَّماءِ وَ ا یوَ َلوْ َأنَّ َأْهلَ اْلُقر﴿( و در ذیل آیه: 68ص

، 2ج، 1409، راوندیقطب الدین نماید )( توصیفات زیبایی از عصر حضور می96 /7: عرافا)

، هیابن بابوشود )یافت می وفوربهع( نیز سجاد )(. مشابه این روایات در احادیث امام 848ص

(. آن حضرت بیش از ائمه پیشین بر مستند نمودن مهدویت به آیات قرآنی 654ص، 2ج، 1395

ام امد و این نشانگر اهمیت فرامذهبی این آموزه در جامعه اسالمی است. البته عصر د دارتأکی

یابد و مدیریت آن حضرت و می یخاصویژگی ، های متعدد شیعیع( به علت قیامسجاد )

کند. احادیث مهدویت در روشنگری نسبت به مدعیان دروغین مهدویت را طلب می حالنیدرع
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سنجیده های نگرچه جنبه بازدارندگی از حرکت، یابندع( نیز رونق فراوانی میباقر )عصر حضرت  

مثال ایشان مراد از  (. برای34ص، 11ج، 1408، نوری /255ص، 1413، نظامی نیز دارند )مفید

( را 148 /2: بقره) ﴾عًاَجمي ْأِت ِبُكُم اللَُّهَن ما َتُكوُنوا َيَفاْسَتِبُقوا اْلَخرياِت َأْي﴿در آیه شریفه  «اتريخ»

ند و ایشان را همان امت دانفر از یاران قائم می 313والیت دانسته و ذیل آیه را ناظر به گردآمدن 

 (.313ص، 8ج، 1365 ،کلینیند )کمی یعرفم معدوده

 ترویج فساد اخالقی -3-8

خزانة  انِوخای از اشراف بود که از جامعه اسالمی از اواخر خالفت عثمان شاهد ظهور طبقه

 ِلُکلِ» اشیانگشتربرای معاویه که نقش ، بساط عیش و نوش گستردند. چنین فرهنگی، دولت

از و س توانست با افیونِپرتو آن می گردید که درفرصتی طالیی محسوب می، بود« وابَث ٍلَمَع

های عمیق اجتماعی و دینی را مات کند و مخالفان خود را به مریدان چشم و چالش، طرب

خوارگی وی و مجالس شراب .(64ص، 1ج، 1372، بسته دربار تبدیل نماید )زیدانگوش

، جاحظ /25ص، 38ج، تابی، در تاریخ ثبت گردیده است )ابن حنبل، های او از میگسارانحمایت

 (.30ص، 1332

ماهی از آن نیز داشت و به آتش صید آلود کردن روابط اجتماعی و معاویه یِد طوالیی در گل

زد و طعن و هجو را میان اقوام ای دامن میتعصبات قومی و امتیازات نژادی و افتخارات طایفه

، نهج البالغهاست )شده  مطرحع( به وی نیز ) یعلامام چنانکه در نامه ، و قبایل باب نمود

های جاهلیت در میان مردم (. هدف او از این کار تقویت عصبیت عربی و ترویج ارزش406ص

ابن بروند )به دنبال اشعار نیاکان خود ، به قرآن یآوریرو یجابهبود. او عالقه داشت تا مردم 

ع( سجاد )ر امام در آغاز عص خصوصبهآنچه بر اثر عملکرد او، . (241ص، 5ج، 2010، خلکان

افول عدالت اجتماعی و پیدایش نظام طبقاتی بر پایه زبان و قبیله است و در ، برجسته است

های اخالقی برجسته زدگی و دور شدن از ارزشهای حیات آن حضرت نیز رفاهواپسین سال

ملک البن عبدعصر سلیمان رسد؛ چنانکه ع( به اوج خود میباقر )شود. این موج در عصر امام می

ود ب گذرانخوشاند و یزید بن عبدالملک نیز فردی عیاش و دانسته و رقاصان مطربانعصر  را

 (.259ص، 8ج، 1417، زانش مشهور است )بالذرییهای مغازله وی با کنکه داستان

جریان تفسیری امامیه را به سمت و سویی متناسب ، ظهور فساد طبقاتی و اخالقی در جامعه

قناعت )ابن ، ع( در مذمت دنیا مراد از حیات طیبهحسن )وایات تفسیری امام ردر هدایت نمود. 
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بازگویی اعمال نیک خود برای دیگران ، ها( و منظور از گفتن نعمت419ص، 3ج، 1422، هیعط

جاء ع( با فتنه ار) نیحس( دانسته شده است. مبارزات تفسیری امام 414ص، 8ج، 1419، )ابن کثیر

َو ﴿( و نیز از سبب نزول آیه 84ص، 1414، اند )طوسین برای اسالم نمودهرا از تعریفی که ایشا

یافت توان می (69 /4: نساء) ﴾...َفُأولِئَك َمَع الَّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَليِهْم ِمَن النَِّبينَي َو الرَُّسوَل اللََّه ِطِعَمْن يُ 

ع( بسیار بیشتر است. ایشان جاد )سگمان حجم روایات اخالقی امام (. البته بی621ص، )همان

د و مدل فرهنگ کرهای خود را در جبهه جنگ نرم با تهاجم فرهنگی امویان آغاز محور فعالیت

اصیل دینی را در تعالیم ناب قرآنی جستجو نمود. روایات متعددی که از آن حضرت در فضیلت 

 یو... نقل گردیده است در راستااستشفای با آن ، نظر به آیات آن، ها و یا ثواب قرائت قرآنسوره

، عاملی حر /621، 612ص، ص2ج، 1365، د )کلینیشومیدعوت جامعه به سمت قرآن ارزیابی 

آن حضرت  یسوزوگدازهاوس یمانی که از علت ا(. در جریان گفتگو با ط112ص، 6ج، 1409

قومیتی  یهایطلبیبرترایشان مبارزه با ، پرسید )ص( اهللرسول اب نسبت فامیلی واالی وی باوجود

نشان داد  (101 /23: مؤمنون) ﴾ْوَمِئذَفِإذا ُنِفَخ ِفي الصُّوِر َفال َأْنساَب َبيَنُهْم َي﴿را با استناد به آیه 

َو ِفي َأْمواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ِللسَّاِئِل َو ﴿(. ایشان در ذیل آیه 151ص، 4ج، 1379، )ابن شهرآشوب

که  دانستمفروضه  ةمراد از آن را چیزی جز زکات و صدق (25-24 /70: معارج) ﴾اْلَمْحُروِم

ضعیفی را تقویت کند و باری از دوش ناتوانی بردارد ، کم باشد و چه زیاد چه، آنانسان با 

ایشان بهترین عمل ، (. در حوزه مبارزه با دیگر مظاهر فساد اخالقی500ص، 3ج، 1365، )کلینی

بر های مختلف دنیا را از حسد گرفته تا کشعبه، آیات مختلف د و با استناد بهدانرا بغض دنیا می

(. تبیینی که آن حضرت از زهد به معنای صحیح آن 130ص، 2ج، هماندارند )و حرص بیان می

ن در آن زما متصوفهآمیزی است که توسط اسالف بدعت تفکراتدرست در مقابل ، اندنموده

ا َتْفَرُحوا  َو َلاَتُكْمما َف یال َتْأَسْوا َعلَ ِلَكيْ ﴿ فهه آیه شرییافت. ایشان زهد واقعی را در عمل برواج می

 ﴾َو َأْقىن َو َأنَُّه ُهَو َأْغىن﴿در تفسیر آیه  و (128ص، همانشمرد )می( 23 /57: حدید) ﴾اُكمِبما آَت

ترنج سرضایت انسان به د، نیازی را به لحاظ معیشت و مراد از قناعت رامراد از بی( 48 /53: نجم)

 (.339ص، 2ج، 1404، دانست )قمیخود می

 گیرینتیجه

در  آنکه ها در عیندهد که این رویهدر قرن نخست نشان می حکومتهای کاوش در رویه

ای از هعمجمو پیدایش به، اندهع( شکل گرفت) تیباهل دینی و قرآنی واکنش به جایگاه و نفوذ 
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شکل  هاییایات تفسیری شیعه در تقابل با آن رویهنیز انجامیده و رو ی تفسیری ایشانهاشواکن 

های در چالش با اهداف و آرمان، جاهلیدار ریشه ها و روحیاتسنت با خمیرمایهگرفتند که 

 گرد آورد:توان در چند محور ذیل را می از این مقالهنتایج حاصل بودند.  اسالمیناب 

از:  اندعبارتروایات تفسیری گیری لتأثیرگذار در شک هایمؤلفهترین برخی از مهم الف.

، احادیث سیاست منع از کتابت، یزیرگریتفس، ع() تیباهل مقابله با مرجعیت دینی و تفسیری 

به  جایگزینی برای مفسران واقعی قرآن که عنوانبهبخشی به روایات تفسیری اهل کتاب رسمیت

ه تفسیر ظاهرگرایی در حوز، انجامیدزدایی از سیمای انبیای الهی ترویج تشبیه و تجسیم و قداست

های اسرائیلی و به هدف دور نگاه داشتن امت از مراجعه به مفسران واقعی که در امتداد آموزه

و سلب ها جبرگرایی که با هدف مشروعیت بخشیدن به حکومت، پذیرفتقرآن صورت می

ینی که به هدف از چهره رهبران دزدایی قداست، های مخالف شکل گرفتمشروعیت از نهضت

تهدید و فشار بر ، بود و دور نمودن مردم از خاندان وحی دادگرانیبنمایی دادگستران با همسان

 .ستری و ترویج مفاخر جاهلیفسادگ تیدرنهاشیعه و 

آیینه شرایط و نیازهای تفسیری عصر آن امام است. ، میراث روایی هر یک از ائمه شیعه ب.

قل و پرهیز از ن یزیرگریرواج یافتن سیاست تفس موازاتبه( ع) یعلبرای مثال در عصر امام 

ایه شناسی را بر پشناسی و انسانبیانات خود از خداشناسی گرفته تا جهانآن حضرت ، حدیث

، بیت در عصر معاویهاهل سیاست تخریب و تشویه چهره  موازاتبهقرآن و معارف آن نهاد. 

والئی قرآن و استناد به آیات دال بر مشروعیت تبیین ابعاد ع( به ) تیبچرخش تفسیری اهل 

سیمای  معرفیع( در ) نیحسمعطوف گردید. روایات فراوانی که از امام ع( ) تیباهل حکومت 

 ردنکخنثی در راستای ، خوردشیعه و مناقب ایشان از قرآن و بشارت به ظهور منجی به چشم می

، تقویت پایگاه اجتماعی شیعه موازاتهبع( و سجاد )در عصر امام بود.  سیاست فشار و تخریب

آل زبیر  توسطزدا جعل احادیث قداست موازاتبهیا ، اندیشه برائت از سیره خلفا نیز تقویت شد

در  ترویج فساد اخالقی موازاتبه کهچنانیافت. همظهور مضاعفی  نیزتنزیهی تفکر ، و دیگران

 ع( است.سجاد )مأثور از حضرت این عصر شاهد ظهور تفاسیر اخالقی و نیایشی ، جامعه

 و مآخذ منابع

 تا.دار اهلجرة، بی :قمبر اساس نسخه صبحی صاحل،  ؛هنج البالغة -

 .ش 1378اهلل مرعشی،  تيمکتبة آ :قم ؛شرح هنج البالغة عبد احلميد بن هبة اهلل؛د، يابن ابی احلد .1
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