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چکیده
تحلیل بافت صدور روایات تفسیری ،بیانگر آن است كه این روایات در تعامل مستقیم با مسائل اجتماعی
عصر خود شکل گرفته و اهل بیت (ع) ،اهتمام ویژهای به اقتضائات اجتماعی زمانشان داشتهاند .این پژوهش
با روشی تحلیلی در پی تبیین نقش سیاستهای اموی در شکلگیری تفاسیر اهل بیت (ع) در سده نخست
هجری است .حذف اهل بیت (ع) از صحنه مرجعیت دینی و سیاسی ،جلوگیری از ترویج احادیث مغایر با
مشروعیت و اهداف حکومت ،تقویت سنتها و فرهنگهای مخالف همچون سنت اسرائیلی و فرهنگ جاهلی،
ظاهرگرایی در تفسیر ،جبرگرایی ،اجتهاد در مقابل نص ،اجتهادِ مبتنی بر منابع و یا روشهای ناصحیح،
قداستزدایی از چهره قرآن و پیامبر اكرم (ص) و تخریب سیمای ائمه اطهار و پیروان ایشان و در نهایت
ترویج مفاسد اخالقی ،از مهمترین اقدامات این جریان است .در مقابل اقدامات جناح علوی مشمول ترسیم
مرزهای اندیشهورزی ،مقابله با تشبیه و تعطیل ،ابطال تفکر جبر و تفویض ،نهی از مراجعه به اهل كتاب و
مقابله با القائات ایشان ،در كنار تثبیت مرجعیّت علمی و والئی اهلالبیت (ع) و بیاعتبار ساختن امویان و
دفع بدعتهای آنها بوده است.
واژگان كلیدی :تاریخ تفسیر ،روایت تفسیری ،ظاهرگرایی ،جبرگرایی ،اهل بیت.

 -1طرح مسأله
 .1استاديار گروه علوم قرآن و حديث جامعة املصطفي العاملية منايندگي گرگان(نويسنده مسئول)/
.sayedmk60@gmail.com
 .2استاد گروه علوم قرآن و حديث جامعة املصطفی العاملية قم.m_faker@miu.ac.ir /
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یکی از محورهای مطالعات تاریخنگاری ،بررسی زمان و بستر پیدایش یک موضوع تاریخی
است .در این نوع مطالعات ،هر پدیده تاریخی در یک بستر و بافت تاریخی به وجود آمده و در
همان بستر نیز به تأویل میرود و تعلیق بافت ،به فهم نادرست آن موضوع منجر میشود .تاریخ،
مجموعهای از وضعیتها ،رخدادها و اشیاء است که در ارتباطی متقابل بر یکدیگر تأثیر میگذارند
و پدیدههای تاریخی بِسان یک نشانه ،در پیوند با سایر نشانههای بافتی شکل میگیرند و در بطن
مؤلفههای بافتی نیز به تأویل میروند .این بدان معناست که ما روایات تفسیری را با رویکردی
نشانهشناسانه و با روشی بافتگرایانه تبیین میکنیم.
گفتگو درباره ماهیت بافت تاریخی و مؤلفههای دخیل در آن ،جای دیگری میطلبد و آنچه
ما در این پژوهش به آن میپردازیم ،تنها بخشی از مؤلفههای بافتی مؤثر در شکلگیری روایات
تفسیری امامیه در مقطعی مشخص از تاریخ است .پدیدهای تاریخی همچون تفسیر امامیه
خصوصاً در دوران پرالتهاب قرن اول که دانشهای اسالمی ساختار فنی و اصالی خود را نیافتهاند،
درنتیجة کنش متقابل با جریان اموی شکل گرفته و قالب خورده است .رسالت اصلی این پژوهش،
تحلیل نوع و نقش رویه حاکمان وقت ،بهعنوان یکی از عناصر بافتی در شکلگیری تفسیر امامیه
است .پرسش اصلی ما تحلیل میزان ارتباط تفاسیر اهل بیت با شرایط اجتماعی دوره حکومت
امویان است؛ به دیگر بیان ،با توجه به رویههایی که جریان اموی چه در بُعد فکری و ایدئولوژیک
و چه در بُعد اخالقی ،روانی و یا معنوی و بهمنظور مهار جریان رقیب در پیش گرفت ،چه
مؤلفههایی در شکل دادن به روایات تفسیری اهل بیت (ع) ایفای نقش کردهاند؟ ما پاسخ به این
پرسش را با عطف توجه به نقشآفرینیهای سهگانه بافت تعقیب میکنیم:
ن کنشهای متقابلی حاصل میشود که
الف .بُعد وجودی :قوام یافتگی موضوع تاریخی در مت ِ
میان مؤلفههای بافتی (وضعیتها ،رخدادها ،انگیزهها ،اهداف و )...در جریان بوده و موضوع،
تنها بخشی از آن مؤلفهها به شمار میرود.
ب .بُعد شناختی :عینیتیافتگی معرفتهای روایی در گرو لحاظ شرایط تاریخی صدور آن
روایات است و تنها آن دسته از معانی متبادر به ذهن به عنوان معنای عینی یک روایت تفسیری
تلقی میگردند که در چارچوب اقتضائات بافتی عصر صدور قرار گیرند.
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ج .بُعد روشی :مطابق روش نقد بافتگرایانه ،1محقق میکوشد تا ضمن تعلیق پیشفرضهایی
که به اقتضای انتظارها و کارکردهای امروزین به وجود میآید ،نخست به شناخت مجموعه
عناصر بافتی مترابط و همحوزه پرداخته و سپس در پی کشف محرکهای فراگیر برای حرکت
مجموعی آنها برمیآید تا ضمن تحلیل دقیقتر موقعیت و نقش روایات تفسیری در زنجیره
عناصر بافتی عصر صدور ،به شناخت دقیقتری از معنا ،سایهها و هالههای معنایی و همچنین
دامنه و لوازم معنایی دست یابد.
با این ترتیب و با توجه به دومرحلهای بودن روش نقد بافتمحور ،ما نیز در وهله نخست به
استخراج محرک و عامل اصلی پدیدآورنده سنت تفسیری سده نخست پرداخته و در ادامه نیز
به تبیین بخش مهمی از مجموعه عناصر بافتی مترابط روی خواهیم آورد و به این منظور ،گفتار
نخست را به مرحله نخست و گفتار دوم را به مرحله دوم اختصاص دادهایم .بدیهی است که
فقهالحدیثِ روایات تفسیری بر پایه روش منتخب ،کاری طاقتفرسا و فراتر از رسالت این مقاله
است .در این خصوص گرچه پژوهش مستقلی صورت نگرفته لیک میتوان از کتابهایی چون
«تأثیر جریانهای سیاسی بر تفسیر و مفسران» نگاشته علیرضا رستمی و یا کتابهای مرتبطی
همچون «علم التفسري کيف نشأ و تطوّر» اثر عبدالمنعم النمر« ،تاریخ تفسیر قرآن» نگاشته علیاکبر
بابایی و یا «تاریخ شکلگیری روایات تفسیری» اثر ولید صالح به زبان انگلیسی و یا «سیر تکاملی
تفسیر در آغاز اسالم» تألیف هربرت بِرگ ( )Herbert Bergنام برد.

 -2ریشهیابی تقابل دو جریان اموی و علوی
قرن نخست هجری شاهد تقابل دو جریان اصلی است که از آن با نام اموی و علوی (ع) یاد
میکنیم .هر یک از این دو جریان از دو الیه ثابت و انعطافپذیر تشکیل شدهاند .الیه انعطافپذیر
هر یک در تقابل با جناح رقیب تغییر مییابد ،لیک الیه ثابت آن ،ریشه در نزاع دیرباز جاهلیت
و اسالم دارد .جریان اموی ریشه در بنمایههای فرهنگ و روحیات عرب جاهلی و تالش آنها
برای بقا ،سروری و لذت دارد (ابن خلدون ،1408 ،ج ،1صص )189-188 ،151و این تا حدودی
متأثر از طبیعت سوزان و عقیم شبهجزیره است .همه جنبههای غریزی ،عاطفی ،حماسی و حتی
ارزشی عرب جاهلی را میتوان به سه مؤلفه بقا ،سروری و لذت بازگرداند (فاخوری،1986 ،
 .1براي شناخت روش بافتگرايي و تارخيچه آن رجوع شود به مقاله سيدحمسن كاظمي ،با عنوان «نظريه تفسريي
بافتگرايانه قرآن ،نگراينها و راهکارها» :نقد و نظر ،ش ،90تابستان  1397ش.
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ص .)43عرب جاهلی مجبور بود از حداقل مواهب ،حداکثر بهره را ببرد و برای مصونماندن از
شرّ رقبا ،خود را به نهاد قدرت (قبیله خویش) و تقلید محض از آدابورسوم قبیله خود وابسته
نماید .عصبیت قبیلگی ،او را در درجه نخست به تعامل با سایر قبائل رقیب در راستای تأمین
مصالح قبیله خود ،سپس رقابت برای کسب برتری و درنهایت حذف رقبا از صحنه و قبضه
نمودن قدرت و ثروت سوق میداد و او را برای تضمین قدرتش به فکر جذب حداکثری افراد
و فرسودن قدرت مخالف میانداخت و در این میان ،ارائه قرائتی دینی که همافق با مصالح دنیوی
وی باشد و تفسیری از قرآن که در طراز امیال او باشد ،مطلوب مینمایاند .ازاینروست که وی
در حوزه عقیده جبرگرا ،در حوزه اخالق اباحهگرا ،در سلوک عملی مرجئی ،در سیاست سکوالر
و در تعامالت اجتماعی یک ناسیونالیست عربی بود و همه این اندیشهها در رویکرد تفسیری او
تأثیر میگذارد.
با این ترتیب ،عصبیت قبیلگی و تالش برای کسب قدرت ،تضمین بقا و تأمین لذتها
عناصری ثابت در سوگیریهای اجتماعی و تفسیری حزب اموی است که بسته به شرایط زمانه،
رنگ میپذیرد و یک روز با شعار منع تدوین حدیث ،روز دیگر زیر نقاب گرایش به احادیث
اسرائیلی و دیگر روز با شعار رأیگرایی نمود مییابد؛ اما این همه ماجرا نیست .بیشک یکی از
ریشههای پیدایش سنت اموی را باید در بیرغبتی موروثی عرب جاهلی به کسب معرفت جستجو
کرد .برخالف پنداره هایی که دوره جاهلیت را عصر شکوفایی علم و خرد دانستهاند (زیدان،
بیتا ،ج ،1صص ،)34-29گزارشهای برجایمانده از تفکر و سلوک عرب جاهلی ،در کنار
یافتههای ناچیز باستانشناختی ،حکایت از فقر تمدنی و ناآگاهی از دانشهای مرسوم آن دوران
دارد (ابن خلدون ،1408 ،ج ،1صص .)748 ،506بر این مشکالت ،کمخردی را نیز باید افزود
که در آیینه اشعار جاهلی بهخوبی منعکس گردیده است .در این آیینه ،عرب جاهلی به زندگانی
تا افقی مینگرد که در آن تنها صحرا ،شتر ،شراب و زن به چشم آید و او را یک حسگرا و
ظاهرگرای تمامعیار میسازد که به گفته شوقی ضیف ،چیزی از فرورفتن در خفایای نفس و
بواطن اشیاء نمیداند (ضیف ،بیتا ،ج ،1ص .)221شعر جاهلی جزءنگر است و هیچگاه به
حکمتها و نقشها کاری ندارد .شاعر جاهلی بیش از آنکه معناطلب باشد و به دنبال کشف
رموز معنایی بگردد ،کنشطلب است .وی اطراف خود را در حرکت دائمی میبیند و
تصویرپردازیهایش دائماً بر مدار ستارگان در چرخش ،حیوانات در گردش و یا رزمآوران و
مسافران دور میزند (همان ،ج ،1ص .)223درواقع او بهجای آنکه به ذکر معانی مشغول شود از
صوت اغانی لذت میبرد.
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در مقابل ،سنت اهل بیت (ع) است که استمرار اسالم اصیل نبوی و امتداد انقالب فرهنگی
قرآن کریم بوده و با تمامی روحیات جاهلی (اصالت سود ،ظاهرگرایی ،جزءنگری و معناگریزی)
سرِ ستیز دارد .این سنت بر بیدارسازی افکار خفته جاهلی و تشویق آنها برای تفکر در مبادی
آفرینش ،آغاز و انجام آن ،قوانین و سنن آن و نحوه تعامل سالم با این سنن تأکید دارد .در این
سنت ،دانشآموزی و اندیشهورزی ،تدبر در پیامدها و لوازم معنایی ،پرسش از دانایان و تالش
برای پیبردن به الیههای عمیق معنایی ،یک ارزش است.

 -3مؤلفههای تقابل جریان اموی با سنت تفسیری علوی
محورهای کنشآفرین در جریان اموی گاه برآیند بیحائل و حاجبِ روحیات جاهلی است
و گاه در پیله شرایط زمانه ،تغییر چهره داده و قالبی متناسب مییابد .بیرغبتیِ موروثی انسان
جاهلی به دانش ،در عصر وحی ،با گریز از شنیدن و معناگریزی رخ میگشاید .همچنین
حسگرایی ،در ساحت تفسیر به عقلستیزی و باطنگریزی تبدیل میگردد و ظاهرگرایی را شِعار
ی انسان جاهلی نیز او را بیرغبت به ترسیم فلسفه آفرینش و پرسش
خود میگرداند .جزئینگر ِ
از مبادی و غایات غیبی آن میگرداند و او هیچگاه از آیات به روح کلی جاری در آنها و از
گزارهها به غایات و مقاصد آن و از معرفتهای قرآنی به جهانبینی و ایدئولوژی کلی آن نخواهد
رسید (امین ،احمد ،بیتا ،ص .)51کنشطلبی عرب جاهلی و عالقهمندی وی به نغمهها و
جنبههای موسیقایی و کمحوصلگی او برای تأمل و درنگ ،خود را در قرائتگرایی متبلور و از
تفسیر دور میسازد .در ادامه مقاله ،روشن خواهد شد که محورهایی چون :تفسیرگریزی،
ظاهرگرایی ،قرائتگرایی و یا کلگریزی و مقصدگریزی ،در چارچوب روحیات اموی جای
میگیرند و ریشه در فرهنگ جاهلی دارند؛ گرچه البته در بستر تقابل با سنت تفسیر علوی است
که این روحیات کهنه ،جامه نو بر تن مینمایند و بهصورت تئوریها و سیاستهای مختلف،
ظهور مییابند و آنتیتز سنت تفسیری امامیه میگردند .به این ترتیب ،نوعی کنش متقابل در میان
سنت اموی و علوی شکل میگیرد .تقابلهای اموی ریشه در عادات جاهلی ،محیط زیستی و
شرایط معیشتی آنها دارد و شکل و قالب بروز و ظهور آن بسته به نوع مواجههای است که از
جریان رقیب دریافت میدارد .سنت تفسیری علوی نیز ریشه در رویکرد ضد جاهلی دارد و
ظهور و بروزی متناسب با شکل مواجههای مییابد که از جریان رقیب دریافت میکند .عناصر
این تقابل ،مجموعهای از مؤلفهها است که سازندة سنت تفسیری اهل بیت (ع) هستند .ما از این
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مؤلفهها با عنوان «مؤلفههای تقابل» یاد میکنیم .برخی از این مؤلفهها و نقش آنها در شکلدهی
به میراث تفسیری امامان شیعه به قرار ذیل است:

 -1-3حذف جناح رقیب از مرجعیت دینی و تفسیری
با رحلت پیامبر (ص) ،جامعه اسالمی شاهد تحوالتی در عرصه عقیدتی ،فرهنگی و سیاسی
شد 1که طرد نمودن اهل بیت (ع) از صحنه جامعه ،نقطه عطف این تحوالت به شمار میآمد و
با قبضه حکومت ،زمینه برای اجرای سیاستهای جدید فراهم میگردید.
مجموعه سیاستهایی که در راستای حذف جناح علوی از مرجعیت دینی صورت میگرفت
عبارت بودند از :جلوگیری از نشر روایاتی که مشروعیت خالفت را زیر سؤال میبرد ،تجرید
جرِّ ُدوا الْ ُق ْرآن» (حاکم نیشابوری ،1411 ،ج،1
قرآن از احادیث والئی و سیاسی که با دستور « َ
ص )183و به بهانه عامهپسندِ جلوگیری از فراموشی قرآن صورت گرفت ،همچنین تحکیم سیره
و سنت خلفا 2و نیز مرجعیتبخشی به فهم صحابی و تابعان در حوزه تفسیر و فقه .چنانکه
خواهد آمد ،مجموعه این مؤلفهها ،بخش عمدهای از روایات تفسیری شیعه را به سمت تبیین
ابعاد والئی و سیاسی اهل بیت (ع) سوق داد.
برای مثال در خصوص مسأله جلوگیری از انتشار احادیث والئی ،شاهد ظهور استنادات
متعدد اهل بیت (ع) به آیات قرآن بر مشروعیت حکومت خود (طوسی ،1414 ،ص )121و نیز
روایاتی که در ذیل آیه تطهیر (همان ،)568 ،مودت ذیالقربی (مجلسی ،1404 ،ج ،23ص)251
و یا آیه سفارشگر به ورود از درب خانهها (بقره )189 /2 :با توجه به تفسیر آن به اخذ معالم
دین از اهل بیت (حسکانی ،1411 ،ج ،1ص ،)76آیه والیت اولی األرحام بر یکدیگر (انفال/8 :
( )75خزاز رازی ،1401 ،ص ،)175آیه مربوط به رد امور به اولی األمر و استنباط از آنها (نساء:
( )83 /4ابن شهرآشوب ،1379 ،ج ،4ص )67هستیم که این تنها اندکی از بسیار روایاتی است
که بهخصوص در روایات تفسیری امام حسین (ع) به چشم میخورد و این حجم در روایات
تفسیری امام سجاد (ع) ،افزایش چشمگیری مییابد؛ زیرا آن حضرت با حسن استفاده از شرایط
ب
عاطفی پس از شهادت امام حسین (ع) ،به تحکیم پایههای والیی شیعه پرداخت .تطبیق ﴿جَ ْن ِ
 .1براي آگاهي از ماهيت و فرآيند اين حتوالت و نقش آنها در شکلدادن به ادوار تفسريي اماميه ر.ك .به مقاله
سيدحمسن كاظمي با عنوان «حتليل ادوار تفسريي امامان شيعه از رحلت پيامرب اکرم (ص) تا عصر امام باقر (ع)»؛
قرآنشناخت ،ش 1397 ،20ش.
 .2شاهد بر اين ماجرا ،ناکام ماندن علي (ع) نسبت به منع از صالت تراويح است (شوشتري ،1367 ،ص.)164
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اللَّهِ﴾ (زمر( )56 /39 :فرات کوفی ،1410 ،ص )366و ﴿ َشجَرَةٍ مُبارَكَةٍ﴾ (نور( )35 /24 :سیوطی،
ستَقيمٍ﴾ (بقره )142 /2 :بر والیت اهل بیت
 ،1404ج ،3ص )211به علی (ع) و تطبیق ﴿صِراطٍ مُ ْ
(ع) (ابن بابویه ،1361 ،ص )35و «سِلم» در آیه ﴿ادْ ُخلُوا فِی السِّ ْلمِ كَافَّة﴾ (بقره )208 /2 :بر قبول
والیت ایشان (حویزی ،1415 ،ج ،1ص )206و یا ﴿أَهْلَ الذِّكْر﴾ (نحل )43 /16 :بر ایشان (کلینی،
 ،1365ج ،1ص )212نمونهای از آن است .همچنین اندیشه برائت از سیره خلفا و نهی مردم از
پیروی ایشان که با گسترش و تحکیم پایگاه شیعه در عصر امام سجاد (ع) علنی میگردد ،جلوهای
دیگر از مبارزات تفسیری ایشان است (عیاشی ،1380 ،ج ،1صص178 ،59؛ ج ،2ص.)164
همچنین در تقابل با جریان مرجعیتبخشی به فهم ارباب مذاهب فقهی و تفسیری که در
عصر امام باقر (ع) به اوج رسید ،ما شاهد ظهور مکتب فقهی و تفسیری مستقل اهل بیت (ع) در
این عصر هستیم .این واکنشها در عصر امام باقر (ع) با تمرکز بر فقه و مستند ساختن نظریات
فقهی به آیات ،جلوهگر شد .چنانکه میدانیم ،یکی از شگردهای حاکمان ،انحراف مسیر فقه با
بدعتگذاری در آن بود که همزمان با سیاست منع نقل حدیث کلید خورد ،با این امید که با
پیروی جمهور از این بدعتها ،مذهب فقهی اهل بیت (ع) ،خارق اجماع مسلمین تلقی گردد
(شهرستانی ،1387 ،ص .)274این امر در عصر امام باقر (ع) که با تمرکز بسیاری از دانشمندان
بر علمآموزی و تأسیس مکاتب فقهی قرین بود ،بیش از زمانهای دیگر به چشم میآمد ،لذا آن
حضرت در حدود  680روایت که بیش از نیمی از آثار تفسیری وی است (خفاجی،1383 ،
ص ،)338به تبیین فقه اصیل اسالمی با استناد به آیات قرآنی پرداخته است (برای نمونه این
کوششها ر.ک .کلینی ،1365 ،ج ،3ص /30عیاشی ،1380 ،ج ،1ص.)243
سیاست حذف ،در بُعد روشی نیز به شکلگیری قاعده لزوم رجوع به اهل بیت (ع) در تفسیر
َدرْنا فِيهَا السَّريَ سِريُوا فِيها لَيالِيَ
انجامید .برای مثال در روایتی از امام سجاد (ع) در ذیل آیه ﴿وَ ق َّ
وَ أَيامًا آ ِمِننيَ﴾ (سبأ )18 /34 :آمده است ،مراد از قریه ،مردان قریه (اهل بیت (ع)) و منظور از
سیر ،اخذ معالم از ایشان است (ابن شهرآشوب ،1379 ،ج ،4ص .)129همچنین در روایات
متعددی از انحصار فهم همه معارف قرآنی در اهل بیت (ع) سخن به میان آمده است (کلینی،
 ،1365ج ،1صص ،)229-228همچنانکه روایات بسیاری در ذیل آیات  83سوره مائده (حر
عاملی ،1409 ،ج ،27صص ،)200-190 ،171هفتِ آل عمران (کلینی ،1365 ،ج ،1صص،213
 )414و  43نحل (همان ،ج ،1صص )212-210درباره مرجعیت علمی اهل بیت در اخذ معارف
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دینی و تفسیری سخن گفتهاند .همچنین در روایتی چنین آمده که« :ماییم آن وجه رب که خداوند
از آن شناخته میشود» (قمی ،1404 ،ج ،2ص.)345

 -2-3تفسیرگریزی و منع نقل احادیث
برخالف پندارهای که عصر خلفا را دوره تقویت نهضت تفسیری میداند (نمر،1405 ،
ص ،)79پدیده نامبارک این دوره ،آگاهی تفسیری اندک خلفا است تا جایی که جز ده روایت از
ابوبکر (سیوطی ،1394 ،ج ،4ص )233و یک روایت از عثمان (امین ،احسان ،بیتا )93 ،به ثبت
اللهُ َعلَی کُلِّ شَی ٍء مُقِيتًا﴾ (نساء/4 :
نرسیده است .گزارشی از این ناآگاهی در ذیل آیات ﴿وَ کَانَ َّ
 )85و ﴿وَ فَا ِکهَة وَ أَبًّا﴾ (عبس )31 /80 :به چشم میخورَد (طبری ،1412 ،ج ،1ص27؛ ج،30
ص .)38از میان کبار صحابه تنها امام علی (ع) ،ابن مسعود و ابیّ بن کعب به تفسیر میپرداختند
و در میان صغار صحابه جز ابن عباس ،از زید بن ثابت ،ابوموسی اشعری و ابن زبیر ،تنها اندکی
ناچیز نقل شده است (ذهبی ،بیتا ،ج ،1ص .)49جریان تفسیرگریزی با صدور بخشنامه «منع
کتابت» و درواقع منع نقل حدیث همراه گردید .خلیفه دوم که خود از راویان احادیث فقهی به
شمار میرود (عمری ،1419 ،ج ،2ص )431و شمار روایات نبوی وی به بیش از پانصد عدد
بالغ میگردد (ابن حزم ،2010 ،ج ،2ص )140مشکلی با احادیث فقهی و یا اخالقی نداشته و
نهی وی متوجه روایات تفسیری بوده که در حاشیه قرآن نگارش مییافته و خلیفه به بهانه خلط
آنها با قرآن ،این دستور را صادر کرد .ازاینرو به هنگام اعزام کارگزاران خود ،آنها را به تجرید
قرآن از حدیث امر مینمود (ابن عبدالبر ،1414 ،ج ،2ص .)999همین اقدام در عصر معاویه با
هدف سیاستزدایی از جامعه و با انگیزه جلوگیری از نقل همه احادیث نبوی (ص) استمرار
یافت .البته تردیدی نیست که نمیتوان علتالعلل را تقابل سیاستها دانست و از ویژگیهای
فکری و فرهنگنهاد جاهلیت همچون منفعتگرایی ،ظاهرگرایی ،جزءنگری و معناگریزی غافل
ماند بلکه چنانکه پیشتر بیان گردید ،زمینههای فرهنگی و فکری ،بهعنوان عامل اصلی
سوگیریهای سیاسی مطرح میگردند ،همچنانکه پای عوامل دیگری همچون ترس از اختالط
کتاب با سنت و ...نیز در میان است.
نکته الزم به ذکر آنکه خأل تفاسیر معتبر نبوی در زمانی که مسأله تفسیر به رأیِ ارباب مذاهب
کالمی از یکسو و دوری از عصر نزول از سویی دیگر ،نیاز روزافزون به تفسیر را برای جامعه
اسالمی ایجاب مینمود ،موجب شد تا اوالً چرخش تفسیری اهل بیت (ع) در عصر امام علی
(ع) و -پس از یک دوره خفقان تحمیلی در عصر حسنین (ع) -در عصر سایر ائمه (ع) روندی
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پررنگ به خود بگیرد؛ ثانیاً روایات فراوانی بر ضرورت رجوع به قرآن ،تأمل در آنها ،پرسش از
تفسیر آنها و بیان روشهای معتبر تفسیری وارد شود و ثالثاً اسناد بسیاری از این روایات به نبی
اکرم (ص) ختم گردد تا زمینه بهرهگیری سایر مذاهب نیز فراهم آید.
برای مثال ،امام علی (ع) بیانات خود را از خداشناسی گرفته تا جهانشناسی و انسانشناسی،
بر پایه قرآن و معارف آن نهاد و قرآن را دربردارنده همه آموزههای هُدایی الزم دانست (فرات
کوفی ،1410 ،ص )68و آن را با توصیفاتی چون «آذوقه هر صبح و شام آدمی» و «گویندهای که
زبانش کند نمىشود» (نهج البالغه ،ص ،)191بدرقه مینمود و علم اولین و آخرین و برنامههاى
زندگى سالم را در قرآن میجست (همان ،ص .)223همچنانکه اسناد بسیاری از روایات تفسیری
منقول از ائمه (ع) در سده نخست به نبی اکرم (ص) میرسد (برای نمونه نک :طوسی،1414 ،
ص /364عیاشی ،1380 ،ج ،1صص379 ،53؛ طبرسی ،1403 ،ج ،1ص.)24

 -3-3جایگزینی اهل كتاب بهجای اهل بیت (ع)
مراجعه به اهل کتاب با تمیم داری (د 40 .ق) آغاز گردید .وی هر جمعه دو بار قصه میگفت
و در زمان عثمان یکبار دیگر هم اجازت یافت (ابن جوزی ،1409 ،ص .)22کعب األحبار (د.
 34ق) نیز در مدینه ساکن شد و تا زمان شورش مردم علیه عثمان ،به نقل احادیث اسرائیلی
پرداخت (ابن عساکر ،1419 ،ج ،1ص .)121این جریان در عصر معاویه رونق بسیاری یافت تا
جایی که برخی بر پایه روایت زید بن بکار (سیوطی ،1394 ،ص ،)189معاویه را آغازگر
قصهپردازی و ترویج اسرائیلیات دانستهاند (ابو ریه ،1428 ،ص )128و البته شواهد بر وجود
دسیسهای اموی در جریان اسالم کعب األحبار و ترویج احادیث فضیلت شام توسط وی داللت
میکند .این جریان در عصر امام باقر (ع) با ظهور نسل جدیدی از راویان اسرائیلی همچون وهب
بن منبه استمرار یافت .او با ترفند خاصی برای نشر بیشتر دیدگاهها و عقاید خود به دستگاه
حکومتی رخنه کرد و عمر بن عبدالعزیز را مهدی نامید (ابن کثیر ،1407 ،ج ،9ص .)200در این
عصر هشام بن عبدالملک ،خالد بن عبداهلل قسری را که از مادر مسیحی بود والی عراق گرداند
(بالذری ،1417 ،ج ،9ص )31و او دست اهل کتاب را برای شبههپراکنی باز گذاشت (همان،
ج ،9صص.)90-89
ظهور جریان اسرائیلی که در واکنش به مرجعیت تفسیری اهل بیت (ع) شکل میگرفت ،به
واکنش هایی در سیره تفسیری امامیه انجامید که معطوف به نهی از مراجعه به اهل کتاب و مقابله
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با شبهات و خرافات نفوذیافته توسط آنها در حوزه تشبیه و تجسیم ،تحریف تاریخ و نیز تلویث
ساحت عصمت انبیا است .غالب این روایات بدون اشاره به خاستگاه اسرائیلی تفاسیر انحرافی،
تنها به تفسیر صحیح آیات بسنده نمودهاند و ما برای شناخت بهتر آنها میبایست به اسرائیلیات
و نِحَل کالمی موجود در عصر صدور آن روایات مراجعه کنیم .البته گروه کمی از روایات هم
هستند که صریح ًا به تفاسیر اسرائیلی اشاره کرده و یا مسلمانان را از آنها بر حذر میدارند .برای
سَئلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ ُك ْنتُمْ ال تَ ْعلَمُون﴾ (نحل )43 /16 :به یهود و
مثال امام باقر (ع) تفسیر آیه ﴿ َف ْ
نصاری را نادرست میداند ،زیرا اگر چنین باشد ،آنها مردم را به دین خود دعوت میکنند
(کلینی ،1365 ،ج ،1ص .)211آن حضرت همچنین در تفسیر آیه شریفه ﴿ َوسِ َع كُ ْرسِيُّ ُه السَّماواتِ
وَ الْ َأرْض﴾ (بقره )255 /2 :مراد از کرسی را علم الهی میدانند و به این ترتیب ،اسطورههای
اسرائیلی مربوط به کرسی خداوند را باطل میشمارد (طبرسی ،1372 ،ج ،2ص .)628همچنین
امام سجاد (ع) در پاسخ به پسرش زید ،زمانی که میپرسد :مگر این نیست که خدا مکانی ندارد
پس چرا موسی (ع) در معراج به پیامبر اکرم (ص) گفت به نزد پروردگارت بازگرد؟ میفرماید:
ب إِىل َربِّي سَ َيهْدين﴾ (صافات:
«همان معنی که گفتار ابراهیم دارد که گفت﴿ :وَ قالَ إِنِّي ذا ِه ٌ
َب ِلتَرْضی﴾ (طه )84 /20 :و همان
 )99 /37و گفته موسی (ع) را که فرمود﴿ :وَ عَ ِج ْلتُ إِلَ ْيكَ ر ِّ
معنی گه گفته خدا دارد﴿ :فَفِرُّوا إِلَی اللَّه﴾ (ذاریات )50 /51 :ای پسر ،بهراستی کعبه خانه
خداست ،هر که حج خانه کند ،قصد خدا کرده .مساجد خانههای خدایند ،هر که بدانها شتابد
بهسوی خدا شتافته و قصد او کرده است( »...ابن بابویه1398 ،ق ،ص.)176

 -4-3ظاهرگرایی در تفسیر
پدیده ظاهرگرایی گرچه ریشه در فرهنگ جاهلی دارد ،لیک بهصورت رسمی توسط اهل
کتاب و در قالب احادیث تشبیه و تجسیم رواج یافت و عالوه بر حوزه صفات ،در حوزه عصمت،
افعال عباد و حتی استعارهها و تعابیر کنایی نیز بسط یافت (سیوطی ،1404 ،ج ،6صص،290
 .)291این جریان در جبهه مقابل به ظهور روایاتی انجامید که به تفسیر صحیح آیات متشابه
پرداخته و یا از زاویه روششناختی ،به وجود تشابه ،بطن و تأویل برای قرآن کریم تصریح
نمودهاند و گاه مرزهای مجاز اندیشهورزی را ترسیم کردهاند .روایاتی که از امام علی (ع) در
ذیل آیات رؤیت بهجای مانده (مجلسی ،1404 ،ج ،4ص )54و یا ترسیم توحیدی که امام حسین
(ع) با استناد به آیات تنزیهی ارائه دادهاند (ابن شعبه ،1404 ،ص ،)244همچنین تفسیری که
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ایشان از «صمد» کردهاند (ابن بابویه ،1398 ،ص )90و یا پاسخ امام سجاد (ع) به پسرش زید و
یا ابوحمزه ،درباره مراد از مالقات پیامبر (ع) با خداوند در سفر معراج (کلینی ،1365 ،ج،1
ص ،)442در کنار تفسیر کرسی به علم الهی در روایت امام باقر (ع) (طبرسی ،1372 ،ج،2
ص )628نمونهای از رویکرد عقلگرایانه در سنت تفسیری امامیه است .زاویه دیگر را نیز میتوان
در ترسیم مبانی صحیح تفسیری همچون الیهمندی معارف قرآنی (صفار ،1404 ،ص ،)196وجود
مرادات غیر مطابق با ظهور بدوی آیات (ابن بابویه ،1398 ،ص /265حر عاملی ،1409 ،ج،1
ص ،)399وجود معارف عقلگریز در قرآن (برقی ،1371 ،ج ،2ص )300و یا تعیین مرزهای
اندیشهورزی (کلینی ،1365 ،ج ،1ص )91یافت.

 -5-3بدعتهای فقهی و كالمی
ظهور و یا گسترش مذاهب کالمی و فقهی در عصر امام سجاد (ع) و حضرت باقر (ع) به
اوج خود میرسد و بهموازات آن نیز تفاسیر کالمی و سپس فقهی امامیه افزایش مییابند .تشیع
در آغازین ایام امامت حضرت سجاد (ع) در اوضاع آشفتهای به سر میبرد و شالودههای
ایدئولوژیکی آن ازهمگسسته بود .جریانهای سنتی معارض همچون خوارج ،جبریه ،مشبّهه،
مرجئه و جریانات جدیدی چون صوفیه و معتزله ،فعالیتهای قرآنی گستردهای برای ترویج
باورهای خود آغاز کرده بودند .ازاینرو بخش زیادی از روایات تفسیری حضرت سجاد (ع) به
بازسازی چارچوب اعتقادی جامعه اسالمی اختصاص دارد .آن حضرت از یکسو با استناد به
آیات ،به پرهیز از مباحثی که زمینه انحراف در آن بسیار است فرامیخواند (ابن بابویه،1386 ،
ج ،2ص )605و از سوی دیگر در قالب تبیین معنای «صمد» ،برخی از اوصاف قدسی خداوند
را که حکایت از علو وی از عوارض ممکنات دارد اثبات میکند (کلینی ،1365 ،ج ،1ص.)124
بخش دیگری از روایات توحیدی آن حضرت به تبیین مسأله قضا و قدر و نقش اراده انسان در
افعال خود اختصاص دارد .برای مثال آن حضرت مراد از ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ َخلَقْناهُ بِقَدَر﴾ (قمر/54 :
 )49را « َقدر اعمال» میداند (ابن بابویه ،1398 ،ص .)382احادیثی که از ایشان در مقابله با اندیشه
گمراه تکفیری ایراد گردیده ،بخش دیگری از تالش احیاگرانه آن حضرت در حوزه عقیده را به
تصویر میکشد .حکیم بن جبیر زمانی که از وجه تفاوت میان سه تعبیر در سوره مائده﴿ :وَ َمنْ
ك هُمُ الْكافِرُونَ /الظَّالِمُونَ /الْفاسِقُون﴾ (مائده)47 ،45 ،44 /5 :
لَمْ يَحْكُ ْم بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِ َ
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میپرسد ،ایشان مراد از کفر و فسق را غیر از شرک میداند (سیوطی ،1404 ،ج ،2ص )287و
مرتکب کبیره را کافر نمیداند.
امام باقر (ع) رویکرد کالمی خود به تفسیر را در برابر سیاستهای تفسیری اتخاذ نمود که
در آن زمان به هدف تحکیم پایههای حکومت اموی شکل میگرفت؛ ازاینرو ایشان ارباب
مذاهب را رهبران اغواگری زمان خود معرفی میکند و در تأویل زیبایی از آیه ﴿وَ الشُّعَراءُ َي َّتبِ ُعهُمُ
الْغاوُونَ﴾ (شعراء )224 /26 :منظور از شعرا را کسانی میداند که دین خدا را با آراء خویش تغییر
ُل وادٍ َيهِيمُونَ﴾ (شعراء)225 /26 :
دادند و با امر الهی مخالفت ورزیدند و آیه ﴿أَلَمْ تَرَ أََّنهُمْ فِي ك ِّ
را نیز اشاره به مناظرات اطل آنها میداند (قمی ،1404 ،ج ،2ص .)125اهمّ اقدامات امام باقر
(ع) در مسائل عقیدتی عبارتاند از:
الف .ترسیم مرزهای اندیشهورزی در حوزه مسائل الهیاتی و تعیین خطوط قرمزی چون
تفکر در ذات حق که با طلوع افکار مادیگرایانه و دهریمسلکانه ،رو به تزاید میرفت .وی در
ذیل آیه ﴿وَ إِذا َرأَْيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا﴾ (انعام )68 /6 :مراد از خائضین را برخی متکلمان
(أهل الخصومات) میداند و از معاشرت با آنها نهی میفرماید (سیوطی ،1404 ،ج ،3ص.)20
ب .مقابله با تشبیه و تجسیم :که از دیرباز زیر نقاب اسرائیلیات به خورد جامعه رفته و با
ظهور نگاه حشوگرایانه و وانهادن عقل ترویج یافت و به برخی نمونههای آن اشاره شد.
ج .مقابله با تعطیل :آن حضرت در ذیل آیه شریفه ﴿يا أَُّيهَا النَّاسُ ا ْعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي َخلَقَكُمْ﴾
(بقره )21 /2 :فرمود :هر کس که اسم را بدون مسمّی پرستش نماید ،به خدای متعال شرک
ورزیده و کافر شده است (کلینی ،1365 ،ج ،1ص .)87آن حضرت همچنین در ذیل آیات شریفه
﴿ ُكلُّ َمنْ َعلَيهْا فَان * وَ َيبْقَی َوجْهُ رَِّبكَ ذُو ا ْجللَالِ وَ الْاكْرَام﴾ (رحمن )27-26 /55 :میفرماید:
همهچیز فانی میشوند و تنها وجه خداوند میماند درحالیکه بزرگتر از آن است که وصف
شود؟! نه (تفسیر آیه این نیست) بلکه معنای آن این است که همهچیز فانی میشود جز دین
خداوند (صفار ،1404 ،ص.)65
د .ابطال تفکر جبر و تفویض :گرچه طرح رسمی نظریه جبر به دوره معاویه و به هدف
کسب مشروعیت و تحمیل قدرت بر جامعه بازمیگردد (طبری ،بیتا ،ج ،2ص )326و روایات
تفسیری این عصر نیز به ردّ جبر حکومتی پرداختهاند (مجلسی ،1404 ،ج ،44ص ،)121لیک
فتنة کالمی جبر و تفویض ،از دیگر پدیدههای عصر امام باقر (ع) است .آنگاهکه از حضرت

رویارویی دو جریان اموی و علوی در سده نخست هجری و نقش آن 255 ...

درباره آیات مربوط به َقدَر میپرسیدند با تفاسیری مواجه میشدند که برخالف پنداره جبری-
مسلکان داللت مینمود .مثالً آن حضرت در تفسیر آیه ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ َخلَقْنا ُه بِقَ َدرٍ﴾ (قمر/54 :
 )49مراد از آن را «خلقت آتش به میزان اعمال جهنمیان» میدانند (ابن بابویه ،1398 ،ص)383؛
و در ذیل آیه شریفه ﴿قَضی أَجَلا وَ أَجَلٌ مُسَمًّی ِعنْ َدهُ﴾ (انعام )2 /6 :به وجود دو سرآمد قطعی و
موقوف اشاره میکند (کلینی ،1365 ،ج ،1ص )167و این با نگاه جبرگرایانه که هر کاری را از
پیش تعیینشده و محتوم میدانند در تنافی است.
هـ .تبیین مرزهای ایمان و كفر :تبیین معنای صحیح ایمان و ارتباط آن با عمل و تمایز آن
با کفر و فسق و مالک ثواب و عقاب؛ این جهتگیری نیز در راستای مقابله با جریانهایی چون
ن أَكْ َثرُهُمْ بِاللَّ ِه إِلّا وَ ُهمْ
خوارج و مرجئه شکل میگرفت .آن حضرت در ذیل آیه ﴿وَ ما ُيْْمِ ُ
مُشْرِكُون﴾ (یوسف )106 /12 :مراد از شرک را شرک در طاعت و فرمانپذیری میداند نه شرک
در عبادت (عیاشی ،1380 ،ج ،2ص ،)199آنگونه که خوارج میپندارند.
با آغاز امامت حضرت باقر (ع) ،گام مهمی در راستای تبیین آراء فقهی شیعه برداشته شد تا
جایی که بیش از نیمی از تفاسیر آن حضرت (حدود  680عدد) را شامل میشود (خفاجی،1383 ،
ص .)338چنین توجهی بیدلیل نیست؛ زیرا اوالً تشیع به این ترتیب استقالل خود را از سایر
مکاتب فقهی زمان اعالم مینمود و ثانیاً بهرهمندی شیعه از میراث روایی اصیل نبوی و علوی در
زمانی که سایر مکاتب فقهی به قیاس و استحسان روی میآوردند ،امتیازی بزرگ بود و ثالثاً:
تفکیک عقیده از عمل که در مرجئه تبلیغ میگردید و به رواج مفاسد اجتماعی بزرگ انجامید،
عنایت روزافزون ائمه را به تبیین وظایف بندگی در قالب توضیح مباحث فقهی موجب میگشت.
نمونه این تفاسیر را میتوان در ضمن آیه ﴿ال يَمَسُّهُ إِلّا الْمُ َطهَّرُون﴾ (واقعه )79 /56 :مشاهده
نمود .آن حضرت این آیه را خبر در مقام انشا به شمار آورده و منظور از آن را عدم جواز لمس
مصحف در حالت عدم طهارت میدانند (حر عاملی ،1409 ،ج ،1ص .)385جریان گفتگوی
زراره با آن حضرت در ذیل آیه وضو نیز معروف است (کلینی ،1365 ،ج ،3ص .)30نمونه دیگر،
سلُوا﴾ (نساء )43 /4 :است .آن حضرت این آیه را
آیه شریفه ﴿وَ ال ُجنُبًا ِإالَّ عابِري سَبيلٍ َحتَّی تَ ْغتَ ِ
ناظر به حکم عدم جواز توقف در مساجد برای جُنُب میداند (عیاشی ،1380 ،ج ،1ص.)243

 -6-3رأیگرایی
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رأیگرایی که شامل اجتهاد در مقابل نص و اجتهاد مبتنی بر منابع و یا روشهای ناصحیح
ی بازدارنده از ضرب القرآن (ابن حنبل ،بیتا،
میگردد ،ریشه در عصر نزول داشته و روایات نبو ِ
ج ،11ص )250و تالعب باآلیات (ابن ماجه ،بیتا ،ج ،1ص )33شاهد بر مدعاست .این سنت
در عصر خلفا رسمیت مییابد و آنها بهموازات سیاست منع نقل حدیث ،نقل اسرائیلیات ،حذف
اهل بیت از مرجعیت تفسیری و چهرهسازی در تفسیر ،به آرای شخصی خود رجوع و نصوص
نبوی را ترک میگفتند (شرف الدین ،2008 ،صص .)317-87اوج رأیگرایی نیز به عصر معاویه
بازگشته و در خدمت اهداف تفرقهافکنانه او قرار میگیرد (عقاد ،1386 ،ص .)64ازاینرو امام
علی (ع) معاویه را متهم به تحریف قرآن مینماید (ثقفی ،1353 ،ج ،1ص.)119
ظهور رأیگرایی نیز زمینه را برای شکلگیری روایاتی فراهم کرد که یا به معرفی شاخصههای
تفسیر به رأی پرداختهاند و یا قواعد اجتناب از آن را ترسیم میکنند .امام علی (ع) اصحاب رأی
را کسانی میداند که به جای هدایتجویی ،بر هوای نفس عطف توجه نمودند و قرآن را بهحسب
رأی خود تأویل نمودند (همان ،ج ،1ص .)195به عقیده ایشان ،مردم در متشابهات ازآنرو هالک
شدند که از پیش خود تأویل آن را تراشیدند و خود را بینیاز از اوصیا پنداشتند (حر عاملی،
 ،1409ج ،27ص .)201همچنین توجه به ناسخ و منسوخ ،عام و خاص ،و محکم و متشابه قرآن
بهعنوان کلیدهای مصون ماندن از ورطه رأی تلقی شده است (کلینی ،1365 ،ج ،1ص.)62
امام حسن (ع) نیز از طریق ارائه رهنمودهای کلی ،جامعه تفسیری را از ضاللتآمیز بودن
آنها آگاه مینمود .جمله معروفَ « :من قَال فِي القرآن بِ َرأيه فأَصابَ فقَد أَخطَ َأ» (دیلمی،1412 ،
ج ،1ص )79بر قله رهنمودهای تفسیری ایشان میدرخشد .آن حضرت به لزوم هوشیاری در
برابر فتنهها ،خاستگاه و ترویجگران آن و مقابله با نقشههای شوم فتنهگران توجه داده و
زمانشناسی ،پرسیدن از مفسران راستین (مجلسی ،1404 ،ج ،75ص ،)105پرهیزگاری و
احتیاطورزی در متشابهات (ابن شعبه ،1404 ،ص )232را کلید نجات از ورطه رأی میداند.

 -7-3قداستزدایی ،تخریب و فشار
قداستزدایی از ساحت اسالم ،پیامبر اکرم (ص) و اوصیای ایشان با ارائه چهرهای دنیایی از
آن ها و نیز تخریب سیمای شیعه در میان مردم و تهدید و ترور آنها ،پروژهای دیرپاست که
همزمان با غصب خالفت آغاز گردید و در عصر بنیسفیان به اوج خود رسید .دلیل عمده
قداستزدایی را میتوان در همساننمایی دادگستران با بیدادگران و دور نمودن مردم از خاندان
وحی دانست .سیالب احادیثی که از لبان پیامبر اکرم (ص) در هجو دودمان اموی جاری گردیده
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بود ،می بایست پاسخی مناسب یابد و چه پاسخی بهتر از آنکه آن حضرت را در بندِ قبض و
بسطهای نفس اماره تصویر نمایند که بیجهت خشم میگیرد و پس از آرامش یافتن از خدا
میخواهد تا لعن و نفرینش در حق نفرینشدگانش را به حسنه و ثواب تبدیل کند (مسلم بن
حجاج ،بیتا ،ج ،4ص .)2007لکهدار ساختن جریان ازدواج پیامبر (ص) با زینب در همین عصر
توسط یوحنای دمشقی صورت گرفت (ابو زهره ،1425 ،ج ،3ص )1100و روایات مربوط به
صدور گناه و خطا از پیامبر اکرم ( ص) توسط زهری و ابوبکر بن حزم در دوره مروانیان کلید
خورد (حسنی ،1407 ،صص .) 452-451روایات مربوط به مذمت شدن آن حضرت در سوره
عبس نیز عمدتاً توسط آل زبیر در دوره مروانی رواج یافت (حاکم نیشابوری ،1411 ،ج،2
ص .)558اینهمه غیر از روایاتی است که در نکوهش امام علی (ع) جعل گردید ،از اتهام قتل
عثمان و دستور سب و لعن آن حضرت و تبدیل منابر جمعه به ابزاری برای تخریب اهل بیت
(ع) گرفته تا تحریف شخصیت ایشان و البته تعیین مقرری برای دروغپردازان (ابن ابی الحدید،
 ،1378ج ،4صص .)73 ،67 ،64 ،63 ،56معرفی نمودن علی (ع) و فرزندانش بهعنوان
شخصیتهای زنباره و جاهطلب ،گوشهای دیگر از تبلیغات موذیانه این دستگاه است (ابن ماجه،
بیتا ،ج ،1ص /644ابن اثیر ،1409 ،ج ،4ص .)400البته در دوره مروانیان ،به سبب فرار شیعیان
عراق از دست حَجاج به مدینه که از نعمت والیان اعتدالگرایی چون عمر بن عبدالعزیز بهرهمند
بود ،تشیع رونق یافت (بلعمی ،1373 ،ج ،4ص.)847
ظهور مثلث شوم قداستزدایی ،تخریب و فشار ،موجب ظهور موجی از احادیث تفسیری
در میراث اهل بیت (ع) گردید .در خصوص تبیین جایگاه قدسی نبوی ،روایت مأثوره امام سجاد
(ع) از امام حسین (ع) که حکایتگر جریان مناظره فرد یهودی با امام علی (ع) ،است جلوهگری
میکند .مجلسی این روایت را در بیست صفحه آورده است و در آن موارد متعددی از استنادات
قرآنی و تفسیر آیات مناقب پیامبر اکرم (ص) به چشم میخورد (مجلسی ،1404 ،ج،10
صص .)49-28دیدگاههای تنزیهی در عصر امام سجاد (ع) ظهور مضاعفی مییابد .ترسیم زیبای
ایشان از آیه مربوط به ازدواج پیامبر اکرم (ص) با زینب (طبری ،1412 ،ج ،22ص ،)11تحسین
بغوی را برانگیخته و آن را علیرغم ضعف سند ،قطعی الصدور میداند (بغوی ،1420 ،ج،3
صص.)642-641
در حوزه مقابله با اقدامات تخریبی جناح اموی نیز روایات مختلفی خصوص ًا از امام حسین
(ع) در توصیف مناقب شیعه با استناد به آیات رسیده است .آن حضرت هر آنچه ناظر به بهشتیان،
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اهل خیر و حامالن قرآن است بر آل البیت (ع) و شیعیان ایشان و هر آنچه ناظر به جهنمیان و
اهل نفاق است بر بنیامیه و پیروان آنها انطباق میدهد .ایشان در ذیل آیه شریفه ﴿ َو الَّذِينَ آمَنُوا
الشهَدَاءُ﴾ (حدید )19 /57 :فرمودند :هیچیک از شیعیان ما
بِاللَّهِ وَ ُرسُ ِلهِ أُولئِکَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ ُّ
جز صدّیق و شهید نیستند (حویزی ،1415 ،ج ،5ص .)244آن حضرت همچنین در ذیل آیه
ستَقِي ٍم﴾ (انعام )161 /6 :فرمودند :احدی بر آیین ابراهیم
شریفه ﴿قُلْ إَِّننِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُ ْ
نیست جز ما و شیعیان ما و سایر مردم از آن بیگانهاند (عیاشی ،1380 ،ج ،1ص .)388در عصر
امام سجاد (ع) نیز با توجه به آنکه شیعیان در معرض شدیدترین هجمهها و ترورهای انسانی و
شخصیتی بودند ،ایشان با ترسیم چهره حقیقی شیعه ،به دفاع از هویت و ارزش واالی آنها
پرداخت و آنها را بر تارک مشروعیت و اصالت دینی نشاند (همان ،ج ،2ص .)164افشاگریهای
آن حضرت درباره عمق جنایت امویان در شهادت امام حسین (ع) در عصری که همه تالشها
برای محو آثار قیام و حتی مقابله با نام و یاد عاشورا صورت میگرفت (سیوطی ،1404 ،ج،4
ص ،)176گوشهای از اقدام متقابل آن حضرت برای در فشار گذاردن حزب اموی و بر مالساختن
ماهیت شوم آنها است.
در خصوص سیاست فشار نیز امام حسین (ع) اهتمام فراوانی بر تقویت روحیه شیعیان خود
داشتهاند و آنها را به وعدههای امیدبخش الهی ،دلگرم مینمودند .بشارتهای مکرر آن حضرت
درباره ظهور منجی آخرالزمان و اصالح جامعه بشری بهوسیله وی در این راستا است .برای مثال،
الص َلاةَ( ﴾...حج )41 /15 :را در مورد اهل
آن حضرت آیه ﴿الَّذِينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْ َأرْضِ أَقَامُوا َّ
بیت دانسته (ابن شهرآشوب ،1379 ،ج ،4ص )47و آیه ﴿ ُهوَ الَّذي َأ ْرسَلَ رَسُولَهُ بِاْلهُدی وَ دينِ
ن ُكلِّه﴾ (توبه )33 /9 :را ناظر به زمان ظهور حضرت مهدی (ع) میداند و
َق لِيُ ْظهِ َرهُ َعلَی الدِّي ِ
الْح ِّ
ویژگیهای غیبت شریفش و اوصاف صابران بر غیبتش را بیان میدارد (ابن بابویه ،1378 ،ج،1
ض﴾
ص )68و در ذیل آیه﴿ :وَ َلوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آ َمنُوا وَ اتَّ َقوْا لَ َفتَحْنا عَلَيهِمْ بَرَكاتٍ ِمنَ السَّماءِ وَ الْأَ ْر ِ
(اعراف )96 /7 :توصیفات زیبایی از عصر حضور مینماید (قطب الدین راوندی ،1409 ،ج،2
ص .)848مشابه این روایات در احادیث امام سجاد (ع) نیز بهوفور یافت میشود (ابن بابویه،
 ،1395ج ،2ص .) 654آن حضرت بیش از ائمه پیشین بر مستند نمودن مهدویت به آیات قرآنی
تأکید دار د و این نشانگر اهمیت فرامذهبی این آموزه در جامعه اسالمی است .البته عصر امام
سجاد (ع) به علت قیامهای متعدد شیعی ،ویژگی خاصی مییابد و مدیریت آن حضرت و
درعینحال روشنگری نسبت به مدعیان دروغین مهدویت را طلب میکند .احادیث مهدویت در
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عصر حضرت باقر (ع) نیز رونق فراوانی مییابند ،گرچه جنبه بازدارندگی از حرکتهای نسنجیده
نظامی نیز دارند (مفید ،1413 ،ص /255نوری ،1408 ،ج ،11ص .)34برای مثال ایشان مراد از
«خريات» در آیه شریفه ﴿فَا ْس َتبِقُوا الْخَرياتِ َأيْنَ ما تَكُونُوا َيأْتِ ِبكُمُ اللَّهُ جَميعًا﴾ (بقره )148 /2 :را
والیت دانسته و ذیل آیه را ناظر به گردآمدن  313نفر از یاران قائم میداند و ایشان را همان امت
معدوده معرفی میکند (کلینی ،1365 ،ج ،8ص.)313

 -8-3ترویج فساد اخالقی
جامعه اسالمی از اواخر خالفت عثمان شاهد ظهور طبقهای از اشراف بود که از خوانِ خزانة
ل
دولت ،بساط عیش و نوش گستردند .چنین فرهنگی ،برای معاویه که نقش انگشتریاش «ِل ُک ِ
ل َثواب» بود ،فرصتی طالیی محسوب میگردید که در پرتو آن میتوانست با افیونِ ساز و
َع َم ٍ
طرب ،چالش های عمیق اجتماعی و دینی را مات کند و مخالفان خود را به مریدان چشم و
گوشبسته دربار تبدیل نماید (زیدان ،1372 ،ج ،1ص .)64مجالس شرابخوارگی وی و
حمایتهای او از میگساران ،در تاریخ ثبت گردیده است (ابن حنبل ،بیتا ،ج ،38ص /25جاحظ،
 ،1332ص.)30
معاویه ی ِد طوالیی در گلآلود کردن روابط اجتماعی و صید ماهی از آن نیز داشت و به آتش
تعصبات قومی و امتیازات نژادی و افتخارات طایفهای دامن میزد و طعن و هجو را میان اقوام
و قبایل باب نمود ،چنانکه در نامه امام علی (ع) به وی نیز مطرح شده است (نهج البالغه،
ص .)406هدف او از این کار تقویت عصبیت عربی و ترویج ارزشهای جاهلیت در میان مردم
بود .او عالقه داشت تا مردم بهجای رویآوری به قرآن ،به دنبال اشعار نیاکان خود بروند (ابن
خلکان ،2010 ،ج ،5ص .)241بر اثر عملکرد او ،آنچه بهخصوص در آغاز عصر امام سجاد (ع)
برجسته است ،افول عدالت اجتماعی و پیدایش نظام طبقاتی بر پایه زبان و قبیله است و در
واپسین سالهای حیات آن حضرت نیز رفاهزدگی و دور شدن از ارزشهای اخالقی برجسته
میشود .این موج در عصر امام باقر (ع) به اوج خود میرسد؛ چنانکه عصر سلیمان بن عبدالملک
را عصر مطربان و رقاصان دانستهاند و یزید بن عبدالملک نیز فردی عیاش و خوشگذران بود
که داستانهای مغازله وی با کنیزانش مشهور است (بالذری ،1417 ،ج ،8ص.)259
ظهور فساد طبقاتی و اخالقی در جامعه ،جریان تفسیری امامیه را به سمت و سویی متناسب
هدایت نمود .در روایات تفسیری امام حسن (ع) در مذمت دنیا مراد از حیات طیبه ،قناعت (ابن
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عطیه ،1422 ،ج ،3ص )419و منظور از گفتن نعمتها ،بازگویی اعمال نیک خود برای دیگران
(ابن کثیر ،1419 ،ج ،8ص )414دانسته شده است .مبارزات تفسیری امام حسین (ع) با فتنه ارجاء
را از تعریفی که ایشان برای اسالم نمودهاند (طوسی ،1414 ،ص )84و نیز از سبب نزول آیه ﴿ َو
النبِينيَ( ﴾...نساء )69 /4 :میتوان یافت
الرسُولَ فَأُولِئكَ َمعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّ ُه َعلَيهِمْ ِمنَ َّ
َمنْ ُي ِطعِ اللَّهَ وَ َّ
(همان ،ص .)621البته بیگمان حجم روایات اخالقی امام سجاد (ع) بسیار بیشتر است .ایشان
محور فعالیت های خود را در جبهه جنگ نرم با تهاجم فرهنگی امویان آغاز کرد و مدل فرهنگ
اصیل دینی را در تعالیم ناب قرآنی جستجو نمود .روایات متعددی که از آن حضرت در فضیلت
سورهها و یا ثواب قرائت قرآن ،نظر به آیات آن ،استشفای با آن و ...نقل گردیده است در راستای
دعوت جامعه به سمت قرآن ارزیابی میشود (کلینی ،1365 ،ج ،2صص /621 ،612حر عاملی،
 ،1409ج ،6ص .)112در جریان گفتگو با طاوس یمانی که از علت سوزوگدازهای آن حضرت
باوجود نسبت فامیلی واالی وی با رسولاهلل (ص) پرسید ،ایشان مبارزه با برتریطلبیهای قومیتی
ب بَي َنهُمْ يَوْ َمئِذ﴾ (مؤمنون )101 /23 :نشان داد
را با استناد به آیه ﴿فَإِذا نُ ِفخَ فِي الصُّو ِر فَال أَنْسا َ
ل َو
(ابن شهرآشوب ،1379 ،ج ،4ص .)151ایشان در ذیل آیه ﴿وَ فِي أَمْواِلهِمْ حَقٌّ مَ ْعلُومٌ لِلسَّائِ ِ
الْمَحْرُومِ﴾ (معارج )25-24 /70 :مراد از آن را چیزی جز زکات و صدقة مفروضه دانست که
انسان با آن ،چه کم باشد و چه زیاد ،ضعیفی را تقویت کند و باری از دوش ناتوانی بردارد
(کلینی ،1365 ،ج ،3ص .)500در حوزه مبارزه با دیگر مظاهر فساد اخالقی ،ایشان بهترین عمل
را بغض دنیا میداند و با استناد به آیات مختلف ،شعبههای مختلف دنیا را از حسد گرفته تا کبر
و حرص بیان میدارند (همان ،ج ،2ص .)130تبیینی که آن حضرت از زهد به معنای صحیح آن
نمودهاند ،درست در مقابل تفکرات بدعتآمیزی است که توسط اسالف متصوفه در آن زمان
رواج مییافت .ایشان زهد واقعی را در عمل به آیه شریفه ﴿لِكَ ْيال تَ ْأ َسوْا عَ َلی ما فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوا
بِما آتَاكُم﴾ (حدید )23 /57 :میشمرد (همان ،ص )128و در تفسیر آیه ﴿ َو أَنَّهُ ُهوَ َأغْىن وَ أَقْىن﴾
(نجم )48 /53 :مراد از بینیازی را به لحاظ معیشت و مراد از قناعت را ،رضایت انسان به دسترنج
خود میدانست (قمی ،1404 ،ج ،2ص.)339

نتیجهگیری
کاوش در رویههای حکومت در قرن نخست نشان میدهد که این رویهها در عین آنکه در
واکنش به جایگاه و نفوذ دینی و قرآنی اهل بیت (ع) شکل گرفتهاند ،به پیدایش مجموعهای از
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واکنشهای تفسیری ایشان نیز انجامیده و روایات تفسیری شیعه در تقابل با آن رویههایی شکل
گرفتند که با خمیرمایه سنتها و روحیات ریشهدار جاهلی ،در چالش با اهداف و آرمانهای
ناب اسالمی بودند .نتایج حاصل از این مقاله را میتوان در چند محور ذیل گرد آورد:
الف .برخی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در شکلگیری روایات تفسیری عبارتاند از:
مقابله با مرجعیت دینی و تفسیری اهل بیت (ع) ،تفسیرگریزی ،سیاست منع از کتابت احادیث،
رسمیتبخشی به روایات تفسیری اهل کتاب بهعنوان جایگزینی برای مفسران واقعی قرآن که به
ترویج تشبیه و تجسیم و قداستزدایی از سیمای انبیای الهی انجامید ،ظاهرگرایی در حوزه تفسیر
که در امتداد آموزه های اسرائیلی و به هدف دور نگاه داشتن امت از مراجعه به مفسران واقعی
قرآن صورت میپذیرفت ،جبرگرایی که با هدف مشروعیت بخشیدن به حکومتها و سلب
مشروعیت از نهضتهای مخالف شکل گرفت ،قداستزدایی از چهره رهبران دینی که به هدف
همساننمایی دادگستران با بیدادگران و دور نمودن مردم از خاندان وحی بود ،تهدید و فشار بر
شیعه و درنهایت فسادگستری و ترویج مفاخر جاهلی.
ب .میراث روایی هر یک از ائمه شیعه ،آیینه شرایط و نیازهای تفسیری عصر آن امام است.
برای مثال در عصر امام علی (ع) بهموازات رواج یافتن سیاست تفسیرگریزی و پرهیز از نقل
حدیث ،آن حضرت بیانات خود از خداشناسی گرفته تا جهانشناسی و انسانشناسی را بر پایه
قرآن و معارف آن نهاد .بهموازات سیاست تخریب و تشویه چهره اهل بیت در عصر معاویه،
چرخش تفسیری اهل بیت (ع) به تبیین ابعاد والئی قرآن و استناد به آیات دال بر مشروعیت
حکومت اهل بیت (ع) معطوف گردید .روایات فراوانی که از امام حسین (ع) در معرفی سیمای
شیعه و مناقب ایشان از قرآن و بشارت به ظهور منجی به چشم میخورد ،در راستای خنثی کردن
سیاست فشار و تخریب بود .در عصر امام سجاد (ع) و بهموازات تقویت پایگاه اجتماعی شیعه،
اندیشه برائت از سیره خلفا نیز تقویت شد ،یا بهموازات جعل احادیث قداستزدا توسط آل زبیر
و دیگران ،تفکر تنزیهی نیز ظهور مضاعفی یافت .همچنانکه بهموازات ترویج فساد اخالقی در
جامعه ،این عصر شاهد ظهور تفاسیر اخالقی و نیایشی مأثور از حضرت سجاد (ع) است.
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______________ .4؛ علل الشرايع؛ قم :مکتبة الداوري 1386 ،ق.
______________ .5؛ عيون اخبار الرضا؛ بیجا :انتشارات جهان 1378 ،ق.
______________ .6؛ کمال الدين؛ قم :دار الکتب اإلسالمية 1395 ،ق.
______________ .7؛ معانی االخبار؛ قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسني حوزه علميه قم،
 1361ش.
 .8ابن جوزی ،عبدالرمحن بن علی؛ القصاص و املذکّرين؛ چ ،2بريوت :املکتبة اإلسالمی 1409 ،ق.
 .9ابن حزم ،علی بن امحد؛ االحکام فی اصول االحکام؛ به کوشش :امحد حممد شاکر ،بريوت :دار اآلفاق
اجلديدة 2010 ،م.
 .10ابن حنبل ،امحد بن حممد؛ املسند؛ قاهره :مؤسسة قرطبة ،بیتا.
 .11ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد؛ تاريخ ابن خلدون؛ به کوشش :خليل شحادة ،بريوت :دار الفكر1408 ،
ق.
 .12ابن خلکان ،امحد بن حممد؛ وفيات االعيان و انباء ابناء الزمان؛ به کوشش :احسان عباس ،بريوت :دار
صادر 2010 ،م.
 .13ابن شعبة ،حسن بن علی؛ حتف العقول؛ قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسني حوزه علميه قم،
 1404ق.
 .14ابن شهرآشوب ،حممد؛ املناقب؛ قم :مؤسسه انتشارات عالمه 1379 ،ق.
 .15ابن عبدالرب ،يوسف بن عبداهلل؛ جامع بيان العلم و فضله؛ به کوشش :ابی الشبال ،رياض :دار ابن جوزی،
 1414ق.
 .16ابن عساکر ،علی بن حسن؛ تاريخ دمشق؛ به کوشش :علی شريی ،بريوت :دار الفکر 1419 ،ق.
 .17ابن عطية ،عبد احلق بن غالب؛ املحرر الوجيز؛ به کوشش :عبدالسالم عبدالشافی حممد ،بريوت :دار الکتب
العلمية 1422 ،ق.
 .18ابن کثري ،امساعيل بن عمر؛ البداية و النهاية؛ بريوت :دار الفکر 1407 ،ق.
_______________ .19؛ تفسري القرآن العظيم؛ به کوشش :حممد حسني مشس الدين ،بريوت :دار الكتب
العلمية 1419 ،ق.
 .20ابن ماجه ،حممد بن يزيد؛ السنن الکربی؛ به کوشش :حممد فؤاد عبدالباقی ،بريوت :دار الفکر ،بیتا.
 .21ابو رية ،حممود؛ أضواء علی السنة املحمدية؛ قم :دار الکتاب اإلسالمی 1428 ،ق.
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 .22ابو زهرة ،حممد؛ خامت النبيني؛ قاهرة :دار الفکر العربی 1425 ،ق.
 .23امني ،احسان؛ التفسري باملأثور و تطويره عند الشيعة؛ بريوت :دار اهلادی ،بیتا.
 .24امني ،امحد؛ ضحی االسالم؛ قاهرة :مؤسسة اهلنداوی 2011 ،م.
______ .25؛ فجر االسالم؛ قاهره :کلمات ،بیتا.
 .26برقی ،امحد بن حممد؛ املحاسن؛ قم :دار الکتب اإلسالمية 1371 ،ش.
 .27بغوی ،حسني؛ معامل التزنيل؛ به کوشش :عبدالرزاق مهدی ،بريوت :دار احياء التراث العربی 1420 ،ق.
 .28بالذری ،امحد بن حييی؛ مجل من انساب االشراف؛ به کوشش :سهيل زكار ،رياض زركلی ،بريوت :دار
الفكر 1417 ،ق.
 .29بلعمی ،حممد بن عبيداهلل؛ تارخينامه طربی؛ چ ،3هتران :الربز 1373 ،ش.
 .30ثقفی ،ابراهيم بن حممد؛ الغارات؛ به کوشش :جالل الدين حسيىن ارموی ،هتران :اجنمن آثار ملی1353 ،
ش.
 .31جاحظ ،عمرو بن حبر؛ التاج فی أخالق امللوک؛ به کوشش :امحد زکی باشا ،قاهرة :املطبعة األمريية1332 ،
ق.
 .32حاکم نيشابوری ،حممد بن عبداهلل؛ املستدرک علی الصحيحني؛ به کوشش :مصطفی عبدالقادر عطا ،بريوت:
دار الکتب العلمية 1411 ،ق.
 .33حر عاملی ،حممد بن حسن؛ وسائل الشيعة؛ قم :آل البيت 1409 ،ق.
 .34حسکانی ،عبيداهلل بن عبداهلل؛ شواهد التزنيل لقواعد التفضيل؛ به کوشش :حممدباقر حممودی ،هتران :وزارت
ارشاد اسالمی 1411 ،ق.
 .35حسنی ،هاشم معروف؛ جنبشهای شيعی در تاريخ اسالم؛ ترمجه :سيد حممدصادق عارف ،مشهد :بنياد
پژوهشهای اسالمی 1407 ،ق.
_____________ .36؛ سرية املصطفی ،نظرة جديدة؛ هتران :حکمت 1412 ،ق.
 .37حويزی ،عبدعلی بن مجعة؛ نور الثقلني؛ به کوشش :رسولی حمالتی ،قم :انتشارات امساعيليان 1415 ،ق.
 .38خزاز رازی ،علی بن حممد؛ کفاية االثر؛ قم :انتشارات بيدار 1401 ،ق.
 .39خفاجی ،حکمت عبيد؛ االمام الباقر و أثره فی التفسري؛ بريوت :مؤسسة البالغ 1383 ،ش.
 .40ديلمی ،حسن بن حممد؛ ارشاد القلوب؛ بیجا :انتشارات شريف رضی 1412 ،ق.
 .41ذهبی ،حممد بن امحد؛ تذکرة احلفاظ؛ بريوت :دار الکتب العلمية 1419 ،ق.
 .42ذهبی ،حممدحسني؛ التفسري و املفسرون؛ قاهرة :مکتبة وهبة ،بیتا.
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 .43زيدان ،جرجی؛ تاريخ آداب اللغة العربية؛ بريوت :دار اهلالل ،بیتا.
________ .44؛ تاريخ متدن اسالم؛ ترمجه :علی جواهر کالم ،هتران :امريکبري 1372 ،ش.
 .45سيوطی ،عبدالرمحن بن ابی بکر؛ االتقان فی علوم القرآن؛ به کوشش :حممد ابوالفضل ابراهيم ،يبجا :اهليئة
املصرية للکتاب 1394 ،ق.
__________________ .46؛ الدر املنثور؛ قم :کتاخبانه آيت اهلل مرعشی 1404 ،ق.
__________________ .47؛ حتذير اخلواص من أکاذيب القصاص؛ چ ،2به کوشش :حممد صباغ،
بريوت :املکتب اإلسالمی 1394 ،ق.
 .48شرف الدين ،عبداحلسني؛ االجتهاد و النص؛ بريوت :دار القاری 2008 ،م.
 .49شوشتري ،نوراهلل؛ الصوارم املهرقة؛ هتران :چاپخانه هنضت 1367 ،ش.
 .50شهرستانی ،سيدعلی؛ منع تدوين احلديث؛ قم :مؤسسه فرهنگی تبيان 1387 ،ش.
 .51صفار ،حممد بن حسن؛ بصائر الدرجات؛ قم :کتاخبانه آيت اهلل مرعشی 1404 ،ق.
 .52ضيف ،شوقی؛ تاريخ االدب العربی (العصر اجلاهلی)؛ بريوت :دار املعارف ،بیتا.
 .53طربسی ،امحد بن علی؛ االحتجاج؛ مشهد :نشر مرتضی 1403 ،ق.
 .54طربسی ،فضل بن حسن؛ جممع البيان فی علوم القرآن؛ چ ،3هتران :ناصرخسرو 1372 ،ش.
 .55طربی ،عماد الدين؛ کامل هبائی؛ قم :املکتبة احليدرية ،بیتا.
 .56طربی ،حممد بن جرير؛ جامع البيان ىف تفسري القرآن؛ بريوت :دار املعرفة 1412 ،ق.
 .57طوسی ،حممد بن حسن؛ أمالی؛ قم :انتشارات دارالثقافة 1414 ،ق.
 .58عشی ،اسحاق شاکر؛ االمام علی بن احلسني زينالعابدين و اخلالفة االسالمية؛ بیجا :يبنا ،بیتا.
 .59عقاد ،عباس حممود؛ معاوية فی امليزان؛ بريوت :دار الکتاب العربی 1386 ،ش.
 .60عمری ،نبيل بن هاشم؛ فتح املنان؛ يبجا :املکتبة املکية 1419 ،ق.
 .61عياشی ،حممد بن مسعود؛ کتاب التفسري؛ به کوشش :رسولی حمالتی ،هتران :چاپخانه علميه 1380 ،ق.
 .62فاخوری ،حنا؛ تاريخ االدب العربی؛ بريوت :دار اجليل 1986 ،م.
 .63فرات کوفی ،فرات بن ابراهيم؛ تفسري فرات کوفی؛ به کوشش :حممدکاظم حممودی ،هتران :سازمان چاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1410 ،ق.
 .64قطب الدين راوندی ،سعيد بن هبة اهلل؛ اخلرائج و اجلرائح؛ قم :مؤسسه امام مهدی 1409 ،ق.
 .65قمی ،علی بن ابراهيم؛ تفسري القمی؛ قم :دار الکتاب 1404 ،ق.
 .66کليين ،حممد بن يعقوب؛ الکافی؛ هتران :دار الکتب اإلسالمية 1365 ،ش.
 .67جملسی ،حممدباقر؛ حبار االنوار؛ بريوت :مؤسسة الوفاء 1404 ،ق.
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 .68مسلم بن حجاج؛ اجلامع الصحيح؛ به کوشش :حممد فؤاد عبد الباقی ،بريوت :دار إحياء التراث العربی،
بیتا.
 .69مفيد ،حممد بن حممد؛ االختصاص؛ قم :کنگره شيخ مفيد 1413 ،ق.
 .70منر ،عبداملنعم؛ علم التفسري؛ قاهرة :دار الکتب اإلسالمية 1405 ،ق.
 .71نوری ،حسني بن حممدتقی؛ مستدرك الوسائل؛ قم :مؤسسه آل البيت 1408 ،ق.

