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Abstract:
This paper tries to discuss how the hermeneutic movement was founded
in the Abbasid period and to declare its motives and background and the
manner of Imam ‘Askarī to contrast this event. The aim of the study is to
find the function of the Abbasid regime and their hermeneutic method and
social behavior of the elites and the actions and deeds done by the Imams
and Shiites to confront the movement. After the Abbasid inauguration, an
important movement was formed to translate the Greek and philosophical
works. In this line, the Mu’tazilite received political support. Meanwhile,
with the collaboration of foreign translators, especially the Christians, a
hermeneutic movement founded and influenced the approach of all intellectual schools, even the Ahl al-Ḥadīth, the traditionalist, the opponents
of Mu’tazilites, philosophers, and the reason-oriented currents. In this
period, the oral system of Umayyad converted into the written one and
this was the comprehensive plan to distort the religion and to eliminate
the Shiite Imams. It should be noted, as the movement continued the acts
of Shiite Imams and their companions. Imam ‘Askarī founded a written
movement, which was unprecedented among the 250 years of the presence of Imams and contrasted the philosophical movement.
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ّ
ملخص
تبحث هذه المقالة في كيفية تبلور الحركة التفسيرية في العصر العباسي ّ
والسبل والمناهج واألهداف
التي ُو ِجدت من أجلها وأصل نشأتها وكذلك أسلوب مواجهة اإلمام الحسن العسكري؟ع؟ لتلك الحركة.
وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة ماهية النظام العباسي الحاكم والمناهج التفسيرية والسلوك
ّ
االجتماعي للمحافل الكالمية والمسؤولين آنذاك واإلعالن عن اإلجراءات التي اتخذها اإلمام
العسكري؟ع؟ ومبادئ اإلمام ّ
واألمة الفكرية في مواجهة الحركة المذكورة .فمع استيالء العباسيين
على مقاليد الحكم حدثت نهضة عظيمة في العالم اإلسالمي شملت ترجمة الكتب اليونانية
ّ
والمؤلفات الفلسفية ،ومن الناحية األخرى ّ
تعززت التيارات والمدارس الكالمية ومنها مدرسة المعتزلة،
ّ
خضم هذه األحداث قامت حركة تفسيرية وتأويلية كبيرة باالستعانة بالمترجمين األجانب
وفي
ّ
ّ
_ وال سيما المسيحيين _ حيث أثرت الحركة المذكورة في جميع المدارس الفكرية حتى مدرسة
أهل الحديث واألصوليين والمعتزلة المخالفين والفالسفة وكذلك التيارات المرتبطة بمدرسة الكالم
العقلي .وخالل ذلك العصر ّ
تحولت الثقافة األموية الشفهية إلى ثقافة ّ
ّ
عباسية مكتوبة ،فكان ذلك هو
ً
البرنامج ّ
العام للخلفاء العباسيين من أجل تحريف الدين معنويا وإبعاد ّ
األئمة؟مهع؟ _ وهم األوصياء
ّ ّ
ّ
الحقيقيون للرسول األعظم؟لص؟ _ عن المجتمع اإلسالمي .وتجدر اإلشارة إلى أننا كلما تقدمنا نحو
ّ ً ّ ً
والثقافي ّ
ّ
لألئمة؟مهع؟ وأصحابهم .وفي مقابل تلك
وتوسعا في التيار الفكري
المستقبل نجد تقدما
ّ
التيارات فقد قام اإلمام الحسن العسكري؟ع؟ بثورة ثقافية مدونة فريدة على مدى ( )٢٥٠سنة من
ّ
بحق مواجهة ّ
حياة ّ
جادة وحقيقية للحركة التفسيرية الفلسفية.
األئمة؟مهع؟ فكانت تلك
الكلمات الدليلية :حركة الترجمة؛ الحركة التفسيرية؛ الثورة الثقافية؛ الثقافة المكتوبة؛ العباسيون؛
اإلمام الحسن العسكري؟ع؟.
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چکیده
مقال ــۀ حاض ــر در ص ــدد بررس ــی چگونگ ــی ش ــکلگیری جنب ــش هرمنوتیک ــی در دوران
عباس ــیان و روشه ــا ،انگیزهه ــا و زمینهه ــای پیدای ــش آن و نی ــز ش ــیوۀ مقابل ــۀ ام ــام
عس��کـری؟ع؟ ب���ا ای���ن جر ی���ان اس ــت .ه�دــف از ایـ��ن مطالع ــه ،ش ــناخت عملک ــرد
سیس ــتم حاک ــم عباس ــیان و روشه ــای هرمنوتیک ــی و رفتاره ــای اجتماع ــی جوام ــع
کالمیـــ و مس��ئـوالن وق ــت و کش ـ�ف منش ــور اقدام ــات و رفتاره ــا و مبان ــی فک ــری ام ــام
و ام��تـ در تقابلـــ ب���ا ای ـ�ن جنب ــش اس ــت .ب ــا رو یکارآم ــدن عباس ــیان ،نهض ــت بزرگ ــی
در دنی ــای اس ــام ،جه ــت ترجم ــۀ آث ــار یونان ــی و فلس ــفی ب ــه راه افت ــاد .در ازای آن،
جریانه ــای کالم ــی ازجمل ــه معتزل ــه تقوی ــت ش ــدند .در دل ای ــن ماج ــرا ،ب ــه کم ــک
ً
مترجم ــان بیگان ــه _ خصوص ــا مس ــیحیان_ جنبش ــی هرمنوتیک ــی و تأویلگ ــرا ش ــکل
گرفــت و رویکــرد همــۀ مکاتــب فکــری ،حتــی اهــل حدیــث ،ســنتگرایان ،مخالفــان
معتزلـــه ،فالســـفه و جریانهـــای وابســـته بـــه کالم عقلـــی نیـــز بـــه تأویلگـــرا گرایـــش
یافـــت .در ایـــن دوره ،فرهنـــگ شـــفاهی امویـــان بـــه فرهنـــگ مکتـــوب عباســـیان
تبدی ــل ش ــد و ای ــن مه ــم ،برنام ــۀ جام ــع حاکمی ــت عباس ــی ب ــرای تحری ــف معن ــوی
* تاریخ دریافت1398/11/24 :؛ تاریخ پذیرش.1399/2/25 :
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دی ــن و طردنم ــودن امام ــان ش ــیعه؟مهع؟ و جانش ــینان حقیق ــی پیامب ــر خ ــدا؟لص؟ در
جامع ــه ب ــود .الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه هرچ ــه ب ــه س ــوی آین ــده پی ــش میروی ــم ،م ــوج
فک ــری_ فرهنگ ــی ائم ــۀ ش ــیعه؟مهع؟ و اصح ــاب ایش ــان نی ــز گس ــتردهتر میش ــود .ام ــام
عس ــکری؟ع؟ در مقاب ــل ای ــن جری ــان و توطئ ــۀ دش ــمنان ،انق ــاب فرهنگ ــی مکتوب ــی
ب ــه راه انداخ ــت ک ــه در تاری ــخ  250س ــالۀ امام ــان ش ــیعه بینظی ــر ب ــود و ب ــا جنب ــش
هرمنوتی ــک فلس ــفی ،مقابل ــۀ ج ــدی نم ــود.
کلیدواژهه�ا :نهضـت ترجمـه ،جنبـش هرمنوتیکـی ،انقلاب فرهنگـی ،فرهنـگ مکتـوب،
عباسیان ،امام عسکری؟ع؟.
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دو فصلنامۀ امام 

مفهومشناسی
واژۀ هرمنوتیک اصطالح علمی معاصر است که با توجه به شباهت شرایط بهوجودآمده
در عصـر عباسـیان و سـنت هرمنوتیـک در دوران معاصـر ،ایـن پژوهـش ایـن مفهـوم
ً
را بـه اعصـار گذشـته نیـز تعمیـم داده اسـت .البتـه فلسـفه ذاتـا رویکـرد هرمنوتیـک
یـا تأویلگرایـی را بـا خـود حمـل مىکنـد و ایـندو همـزاد یکدیگرنـد و در گذشـته،
سوفسـطاییان نیـز از همیـن فـن اسـتفاده میکردنـد.
واژۀ «هرمنوتيک» ( )cituennemrehاز ريشۀ يونانى « »neiuenemrehاست
1

كه آن را به معناى «تأويل» بازگرداندهاند.

«هرمنوتیـک» از فعـل «هـر منوئیـن» بـه معنای تفسـیرکردن و از اسـم «هر منیـا» به معنای
تفسـیر اخـذ شـده اسـت 2.ايـن واژه در قـرون وسـطى بـه معنـاى دانـش تفسـير و فهـم
كتـاب مقـدس بـود 3.ارسـطو رسـالهای را در ارغنـون بـه نـام «بـاری ارمینـاس» بـه ایـن
موضـوع اختصـاص داد 4.ايـن جريـان بـه پيدايـش نظريـهاى انجاميـد كـه زبـان ديـن را
زبانـى ويـژه مىدانـد 5.بنـا بـر مبانـى هرمنوتيـک فلسـفى،
ـدف تفســير متــن ،دريافتن مراد مؤلف آن نيســت ...و پيشداور ىهاى
هـ ِ
6

مفســر ،شــرط وجــودى فهماند.
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گادامــر معتقــد اســت كــه هيــچ فهمــى بــدون پيشفــرض نيســت و گرايشهــا و
گفتگويــى ميــان مفســر یــا مترجــم و متــن بــه دســت مىآيــد 8.در ايــن گفتگو ،افــق فكرى
 .1پژوهشکدۀ تحقیقات اسالمی ،فرهنگ شيعه ،ص .470
 .2ر.ک :حسن ،ماهر عبدالمحسن ،جادامر مفهوم الوعي الجمالي ،ص .55
 .3ر.ک :پژوهشکدۀ تحقیقات اسالمی ،فرهنگ شيعه ،ص .470
 .4ر.ک :محمدی ،مسلم ،نسبیگرایی اخالقی.
 .5ر.ک :پژوهشکدۀ تحقیقات اسالمی ،فرهنگ شيعه ،ص .194
 .6همان ،ص .472
 .7ر.ک :همان ،ص .471
 .8ر.ک :واعظی ،احمد ،درآمدی بر هرمنوتیک ،ص .218

یرکسع نسح ماما یگنهرف بالقنا و نايسابع یکيتونمره شبنج

ديدگاههــا و انتظــارات مفســر در فراينــد فهــم دســت دارنــد 7.فراینــد فهــم از طريــق

مفســر بــا افــق معنايــى متــن درمىآميــزد و معانــى جديــدى از آن ميــان برمىخيزنــد كــه
1

مــراد مؤلــف متــن نیســت.

طرح مسئله
با ترجمۀ آثار یونانی و سـریانی در زمان عباسـیان ،یک نهضت ترجمه با حمایتهای
2

حکومتـی شـکل گرفـت .بعـد از رحلـت پیامبـر؟لص؟ ،خلفـا بـا نقـل احادیـث نبـوی

و فرهنـگ مکتـوب مخالفـت کردنـد 3.سـوزاندن احادیـث 4و منـع تدویـن حدیـث 5و
تداوم این سیاسـت فرهنگی در دورۀ بنیامیه 6تا اوایل قرن دوم هجرى كه ممنوعيت
ً
تدويـن حديـث رسـما لغـو شـد 7،ولـع محدثیـن و مورخیـن را بـرای اسـتقبال از فرهنـگ
ً
مکتـوب بیشـتر نمـود .احتمـاال ایـن تغییـر در سیاسـت فرهنگی ،مطالبـۀ عموم جامعه
8

بوده اسـت.

امـا ایـن تحـوالت ،زمانـی رخ داد کـه دیگـر صحابـۀ رسـول خـدا؟لص؟ در قیـد حیـات
نبودنـد و تاریـخ و احادیـث ،متأثـر از فرهنـگ شـفاهی حاکمیتـی در فرهنـگ مکتـوب
jep.emamat.ir
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ثبت و ضبط گردید .به هر صورت ،پویشـی برای فرهنگ مکتوب به راه افتاد .منصور
 .1ر.ک :پژوهشکدۀ تحقیقات اسالمی ،فرهنگ شيعه ،ص .471
 .2ر.ک :ذهبی ،محمد ،تذکرة الحفاظ.9/1 ،
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 .3ر.ک :متقـی هنـدی ،علـی ،کنـز العمـال200-199/1 ،؛ ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند،
94/18؛ دارمـی ،عبـداهلل ،سـنن.412/1 ،
 .4ر.ک :متقـی هنـدی ،علـی ،همـان286-285/10 ،؛ ذهبـی ،محمـد ،همـان11-10/1 ،؛ حـر
عاملـی ،محمـد بـن حسـن ،وسـائل الشـیعة ،مقدمـه ،ص .9
 .5ر.ک :ابنســعد ،محمــد ،الطبقــات الکبــری143/5 ،؛ متقــی هنــدی ،علــی ،همــان292/10 ،؛
ذهبــی ،محمــد ،همــان12/1 ،؛ حــر عاملــی ،محمــد بــن حســن ،همــان ،مقدمــه ،ص .12-10
 .6ر.ک :ذهبی ،محمد ،همان.
 .7ر.ک :بالذری ،احمد ،انساب االشراف.202/8 ،
 .8در پژوهـش دانشـگاه کمبریـج ،در بیـان علـت انقـراض سلسـلۀ امـوی آمـده اسـت« :ریشـۀ همـۀ
نهضتهـای ضـد امـوی ،پیداشـدن ایـن اندیشـه بـود کـه چارۀ همـه دردها ،بازگشـت بـه اوضاع و
احوال آغاز اسلام و پیروی درسـت از احکام و سـنت پیغمبر اسـت» (هولت ،پی .ام و دیگران،
تاریخ اسلام ،ص .)156

در ایـن زمینـه بیشـتر دنبالـهرو امویـان بـود؛ چـون توجـه او بـه طـب و نجوم معطـوف بود.
امـا از زمـان هـارون و مأمـون و بـا تأسـیس «بیـتالحکمـة» ،توجـه بـه حکمـت و فلسـفه
اوج گرفـت .اگرچـه ممکـن اسـت ترجمـۀ آثـار مربـوط بـه طـب و نجـوم و طبیعیـات و
ریاضیـات ،دنیـای اسلام را بهرهمنـد سـاخته باشـد ،اما بـه همان میزان هـم ترجمۀ آثار
فلسـفی و یونانـی میتوانسـت بـرای جامعـۀ اسلامی خطرآفریـن باشـد .مقالـۀ حاضـر به
تهدیـدات ایـن نهضـت پرداخته اسـت.
در پیجویـی علـل و انگیزههـای زیریـن ایـن نهضـت ،دو مسـئله بیشـتر بـه چشـم
میخـورد .یکـی بـه حاکمیـت برمیگـردد کـه آن مقابلـه بـا ائمـه و اهلبیـت؟مهع؟ و کالم
شـیعی اسـت تـا توجـه اندیشـمندان و متکلمـان جامعـه را از ایـن شـخصیتهای
برجسـته و خوشنـام زمـان و درواقـع رقبای اصلی خـود در امر حکومت برگردانند و آنها
را سـرگرم مباحـث نظـری نـو نماینـد .در همیـن راسـتا راویـان احادیـث اهلبیـت؟مهع؟
را دسـتگیر و حبـس و شـکنجه نمودنـد تـا مخفیـگاه دیگرراویـان و شـیعیان و محـل
1

پنهانسـاختن احادیـث را فـاش کننـد.

انگیـزۀ دیگـر مربـوط بـه اهـداف بیگانـگان و مسـیحیان اسـت کـه بـرای مقابله با اسلام
و خدشهدارسـاختن محوریت قرآن و کالم ائمۀ شـیعه؟مهع؟ ،در دل حکومت اسلامی
جـا خـوش کـرده و بـه ترجمـۀ آثـار غربـی مشـغول بودنـد .از جملـۀ مترجمـان مسـیحی
چـون «حنیـن بـن اسـحاق»« 3،حبیـش بن حسـن اعسـم نصرانـی»« 4،یوحنا بـن بطریق
القـس»« 5،حجـاج بـن مطـر» 6و «ابوبشـر متی بن یونس» 7اشـاره نمـود .در حالیکه قرآن
 .1ر.ک :کشی ،محمد بن عمر ،رجال854/2 ،؛ نجاشی ،احمد بن علی ،رجال ،ص .327
 .2ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ص .352-347
 .3همان ،ص .410-409
 .4همان ،ص .414
 .5همان ،ص .393
 .6همان ،ص .352 ،341
 .7همان ،ص .369-368
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کتـب منطـق و الهیـات ارسـطویی 2و دیگـر آثـار فالسـفۀ یونـان ،میتـوان بـه افـرادی
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پیروان خود را از مراودات دوسـتانه (اعتقادی و سیاسـی) با مسـیحیان و یهودیان نهی
کـرده اسـت 1،شـاهد اینگونـه مـراودات اجتماعـی خسـارتبار در جامعـۀ اسلامی،
تحـت نظـر حاکمیـت جامعـه هسـتیم .بـا توجه بـه قرائن تاریخـی دخالت دانشـمندان
مسـیحی در امـور حاکمیتـی دسـتگاه عباسـیان و ارتبـاط نزدیـک آنـان بـا خلفـای
عباسـی بـه گـزارش ابنقفطـی و جرجـی زیـدان و دیگرمورخـان 2،بسـیار سـادهلوحانه
اسـت کـه در چنیـن محیـط آلـوده و شـرایط مسـمومی ،مثبتاندیشـانه نسـبت بـه
مـراودات حکمـای عباسـی بـا دانشـمندان مسـیحی و یهـودی در نهضـت ترجمـه
بنگریـم .بنابرایـن مـراودات علمـی دانشـمندان در دسـتگاه خالفـت عباسـی هـم یکـی
از شـیوههای نفـوذ گسـتردۀ مسـیحیان در مرکـز خالفـت دنیـای اسلام و تصمیمسـازی
برای آیندۀ امت اسلام اسـت .این اقدام خسـارتبار عباسـیان بر خالف «قاعدۀ نفی
سـبیل» 3بـود و سـبب نفـوذ و غلبـۀ فرهنگـی دشـمن بـر جامعـۀ اسلامی شـد.
در خالل این نهضت ،یک جنبش «هرمنوتیکی» یا «تأویلگرایی» 4با هدف فروکاسـت
معـارف قرآنـی و آسـمانی شـکل گرفـت و در مقابـل ،اصحـاب ائمـه؟مهع؟ بـا هدایتگـری
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امامـان شـیعه بـه تبییـن کالم شـیعی پرداختنـد« .هشـام بن حکـم» 5از اخـص اصحاب
 .1مائده51 :؛ بقره.120 :

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

 .2ر.ک :ابنقفطـی ،علـی بـن یوسـف ،تار يـخ الحكمـاء ،ص 297 ،199؛ زیـدان ،جرجـی ،تار یـخ
تمـدن اسلام ،ص .584-583
 .3نساء.141 :

ُ َ َّ ذ أَ نْ �زَ َ َ َ ْ َ ْ ت َ نْ ُ آ تٌ ُ ْ َ تٌ
ما�
ا� ِم�ه � ي�ا� محك
 .4پذیرش تأویل
متشابهات بر این َآیه مبتنی است< :هو ال� ي� �� ل عل ي�ك ال ِك� ب
ُ نَّ أُ ُّ ْ ت َ أُ خَ ُ ُ �تَ
تٌ
ها� فَ� أ� َّما َّال ذ�� نَ� �ف�ي قُ� ُلو�ه ْم �زَ ْ �غٌ فَ� َ��تَّ � ُع نَ
و� ما تَ� ش�ا َب� َه ِم نْ� ُه بْا� تِ��غ َاء ْال ِف� تْ� نَ� ِ�ة َو بْا� تِ��غ اءَ
ش
ا� و ��ر م � ِبا�
ِب ِ �ي ي ِب
ي
ه� �م ال ِك� ِب
تَ أْ َ َ ْ َ ُ تَ أْ َ ُ ّ َ َّ ُ َ َّ �خُ نَ �ف ْ ْ
��و�ي ِلهِ و ما ي�علم ��و�ي له ِإ�لا الله و الر ِاس و� ِ�ي ال ِعلم> (آلعمران .)7 :این آیه گواهی میدهد ،در قرآن

آیاتـی هسـت کـه اسـرار و معانـی عمیقـی دارد؛ ولـی افرادی که افکارشـان منحرف اسـت ،با تکیه
یسـازند و آیـات را بـه شـکلی غیـر از
بـر آیـات متشـابه ،از پیـش خـود معنـای نادرسـتی بـرای آن م 
َ ݩّ ݦ ٰ �خُ نَ ݨݐ ْ ْ
الر ݢا ِس و� ݭِڡی ال ِعل ِم> ،تأویل
آنچـه هسـت ،منعکـس میکننـد .ایـن آیه ،بـا قرائـت واو عطـف در <و ݢ
یشـمارد .در روایـات متعـددی ،پیامبـر و
را از آن خـدا و در طـول آن ،از آن «راسـخون در علـم» م 
ائمـۀ هـدی؟مهع؟ راسـخون در علـم شـمرده شـدهاند (جـوادی آملـی ،عبـداهلل ،تفسـیر موضوعـی
قـرآن.)426/1 ،

 .5طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،ص .345 ،318

امـام صـادق و امـام کاظـم؟امهع؟ و از متکلمیـن بـزرگ شـیعه 1،در تقابـل بـا تفکـر فلسـفی
ارسـطویی ،کتابـی بـا عنـوان «الـرد علـی ارسـطالیس فـي التوحیـد» 2و در تقابـل بـا معتزله
3

و جبریـه و قدریـه نیـز کتابهایـی بـا عناویـن «الجبـر و القـدر» و «الـرد علـی المعتزلـة»

مینویسـد .فضـل بـن شـاذان ،از اصحـاب امـام عسـکری؟ع؟ نیـز کتبـی در رد مدعیـان
فلسـفه ،مرجئـه ،باطنیـه و قرامطـه ،دامغـه ،مثلثـه و منانیـه و غلات تألیـف و تصنیـف
نمـود 4.هرچـه بـه سـوی آینـده پیـش میرویـم ،مـوج فکـری_ فرهنگـی شـیعه و اصحـاب
ائمـه؟مهع؟ نیـز در مقابلـه بـا ایـن جریـان گسـتردهتر میشـود .در زمـان امـام عسـکری؟ع؟،
ایـن رویارویـی و تقابـل فرهنگـی ،توسـعۀ اجتماعـی پیـدا کـرد کـه تأثیـر بسـزایی در آینـدۀ
جهـان بشـریت داشـت و دارد .بحـث فلسـفۀ تاریـخ در ایـن دوران از جهتـی متأثـر از
تطـورات تاریخـی مـا قبـل خـود و درگیـری جبهـۀ حق و باطـل در گذشـته و از حیث دیگر
اثرگـذار بـر تحـوالت آینـدۀ بشـریت در راسـتای سـیر تکاملـی تاریـخ مىباشـد.
مسـئلۀ اصلـی ،نـه چیسـتی و چرایـی تأویلگرایـی و تأویلگرایـان و نـه بررسـی جـواز و
عدم جواز تأویل و معرفی راسخون در علم است! بلکه مسئله ،چگونگی شکلگیری
و نهادینهش�دن جنب�ش هرمنوتیک�ی و کشـف شـیوۀ مقابلـۀ امـام عسـكری؟ع؟ بـا
اي�ن جنب�ش اسـت .یکـی از اهـداف مهـم ایـن تحقیـق هـم اعتبـار از تاریـخ و تطبیـق
اعصـار بـا یکدیگـر از جهـت شـناخت عملکـرد سیسـتم حاکـم و رفتارهـای اجتماعـی
جامع�ۀ مؤمنی�ن در تقابلـ ب�ا ای�ن جنب�ش اسـت .نکتـۀ مـورد اهمیـت دیگـر ،انگیزههـا و
زمینههـای ایجـاد ایـن انحرافـات و جریانـات میباشـد که ممکن اسـت عواملی مانند
دولـت و حاکمیـت وقـت و ضعـف اعتقـادات دینـی مـردم و مسـائل جامعهشـناختی
در آن دخیـل باشـد .بنابرایـن ،بررسـی ایـن جنبش و انگیزههـا و زمینههای پیدایش آن
و شـیوۀ مقابلـۀ امـام عسـکری؟ع؟ بـا آن ،مسـئلۀ مـورد توجـه میباشـد.
 .1حلی ،حسن بن یوسف ،رجال ،ص .178
 .2نجاشی ،احمد بن علی ،رجال ،ص .433
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،فهرست ،ص .494
 .4همان ،ص .362-361
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جوام�ع و مسئـوالن وق�ت و کش�ف منش�ور اقدام�ات و رفتاره�ا و مبان�ی فک�ری ام�ام و
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ایـن مقالـه در دو بخـش تدویـن شـده اسـت .بخـش اول مربـوط بـه تبییـن جنبـش
هرمنوتیکـی عباسـیان و بخـش دیگـر مربـوط بـه مبـارزۀ فرهنگـی امـام عسـکری؟ع؟ بـا
جنبـش هرمنوتیکـی در تقابـل بـا ایـن جنبـش اسـت.

 .1جنبش هرمنوتیکی عباسیان
بحـث از نهضـت ترجمـه و فرهنـگ مکتـوب و جریانهـای حدیثـی و کالمـی عقلـی،
غیرمسـتقیم بـا جنبـش هرمنوتیکـی در ارتبـاط اسـت؛ چراکـه زمینهسـازی و القاگـری
اندیشـۀ هرمنوتیکـی در ایـن بسـتر صـورت پذیرفـت و روشهـای هرمنوتیکـی را در ایـن
عصـر بایـد جسـتجو نمـود .بـه همیـن جهـت در ادامـه بـه بررسـی پدیدارشناسـانۀ ایـن
پدیدههـا میپردازیـم.
 .1-1نهضت ترجمه
ن امـری اتفاقـى يـا از روى
ترجمـۀ كتـب يونانـى و سـريانى بـه عربـى در زمـان عباسـيا 
حكمتجويـى و علمدوسـتى نبـود؛ بلكـه منشـأ سياسـى (و اعتقـادی) داشـت و
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خلفـاى عباسـى (بهويـژه مأمـون) آ گاهانـه از غيرمسـلمانان و بيشـتر از غيرايرانيان بهره
مىگرفتنـد و از اسـقفها و كشيشـان مسـیحی اسـتفاده مىكردنـد .ازايـنرو مىبينيـم
كه در انتشـار کتب فلسـفه  ،بيشـتر آثار ارسـطو ترجمه شـده اسـت؛ زيرا بينش عرفانى و

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

اشـراقى افالطونى و فلوطينى به (باطنیان) شـيعه نزديک بود و به همين سـبب بعدها
1

دسـتمايۀ اسـماعيليان قـرار گرفـت.

حكومـت امويـان فـرارى در اندلـس نيـز (كـه از نفوذ باطنيه به دور نمانده بود) ،سـعى در
رقابت با عباسـيان داشـت و به همين سـبب به ترويج علوم و فنون ،ازجمله حكمت
و فلسـف ه مىپرداخـت .يكـى از خلفـاى ايـن سلسـله (حكـم دوم 365 -350/ق)
در رقابـت فرهنگـى بـا عباسـيان كتابخانـهاى بـزرگ بنـا کـرد و از هـر سـو كتابهـاى
علمـى بـراى آن فراهـم آورد و بـه گـردآورى حكمـا و علمـا پرداخـت 2.بـه ایـن ترتیـب
ن شیرازی ،محمد ،مظاهر اال لهیة ،مقدم ۀ مصحح ،ص .212
 .1ر.ک :صدرالدی 
 .2ر.ک :همان ،مقدم ۀ مصحح ،ص .246

نهضـت بزرگـی در دنیـای اسلام در جهـت ترجمـۀ آثـار یونانی و فلسـفی بـه راه افتاد که
مىتوانیـم از آن بـه انقلاب فرهنگـی و اسـتحالۀ فکـری جامعـه تعبیر کنیم.
بیشـتر محققـان ،سـیر تحـول نهضـت ترجمـه در عصـر عباسـیان را بـه سـه دوره تقسـیم
کردهانـد:
از سال  136تا 193

از سال  198تا سال 300

از سال  300تا نیمه اول
قرن چهارم

از خالفت منصور تا وفات
ه ــاروننخستین گامهای
نهض ــت ترجمه با احداث
کتابخــانه«بیتالحکمة»
در بغ ــداد و ترجمــۀ کتبی
در زمین ــۀ نجوم ،پزشکی و
سیرالملوکبرداشتهشد.

با خالفت مأمون آغاز و
به خالف ـ ــت مقتـــــــــــدر
ختم شد .این دوره عصر
طالیی نهضت ترجمــــــه
و رونق بیت الحکمة بود.
توجـ ــه به علوم عقلــــی و
کالمی و ترجمۀ عمدۀ آثار
ارسطو و افالطون و دیگر
فالسفۀیونانیاز ویژگیهای
این عصر است.

این دوره به رغم تالشهای
فـراواننخبگانبلنـدمرتبـۀ
فن ترجمه ،عصر
افـــــول نهضـــــت ترجمۀ
عباسیان به شمار
میآید.
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ادوارد براون ادعا میکند:

1

كيــش مســيح و يهــود و ديــن زردشــت صــورت گرفتــه اســت.

البتـه سـامی نشـار بـا بیـان دالیلـی خـاص ،ادعـا میکنـد کـه احـدی از یهودیـان در
نهضت ترجمۀ عباسـیان مشـارکت نداشـته اسـت؛ 2هرچند ابنندیم در «فهرسـت» از
یـک یهـودی بـه نـام «ماشـاء اهلل بـن اثـری» 3یا «میشـا بـن ابـری» در دورۀ منصـور و مأمون
 .1براون ،ادوارد ،تاریخ طب اسالمی ،ص .۳۴
 .2ر.ک :نشار ،علی سامی ،نشأة الفکر الفلسفي في االسالم.۷۸/1 ،
 .3ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ص .382

یرکسع نسح ماما یگنهرف بالقنا و نايسابع یکيتونمره شبنج

ترجمــۀ كتــب يونانــى بــه عر بــى بــه طــور مســتقيم يــا بـا واســطۀ ترجمههــاى
ً
ســريانى ...بــه دســت اشــخاصى كــه غالبــا نــه عــرب بودنــد و نه مســلمان،
ً
بلكــه بــه وســيلۀ ســريانىها و عبرانىهــا يــا احیانــا ايرانيــان مؤمــن بــه

نام میبرد .بازار ترجمه در اين دوران آنچنان گرم بود كه دكتر الگود مىنويسد:
معرفى همۀ مترجمانى كه در دربار مأمون خدمت كردهاند ،خستهكننده
و بىفايــده اســت .لكلــرک در جلــد دوم از كتــاب تار يــخ طــب عــرب ،از
1

 ۱۰۱نفــر بــه طــور مجمــل نــام بــرده اســت.

«از مهمتریـــن علـــل رواج نهضت ترجمه ،تشـــويق خلفاى عباســـى بـــراى ترجمۀ كتب
فلســـفى يونان بود» 2.به دســـتور خلفا كتابهاى فلسفى بســـيارى البهالى كتابهاى
علمـــى از زبـــان يونانـــى بـــه عربى ترجمه شـــد .آنـــان به این وســـيله گرايشهـــاى فكرى
و فرقـــهاى تـــازهای بيـــن مســـلمانان ايجـــاد كردند و آنهـــا را با افكار فلســـفى و جـــدال با
يكديگـــر ســـرگرم نمودند تـــا از فراگرفتن معارف اصيل اســـامى ،كه فقـــط از طريق ائمۀ
معصوميـــن؟مهع؟ امكانپذيـــر بـــود ،بـــاز دارنـــد 3.بزرگتريـــن خطـــر از ديدگاه خلفـــا براى
ادامـــۀ ســـلطه و حكمفرمايىشـــان _ كه بـــا زور و تزويـــر در جايگاه رهبرى جهان اســـام
نشســـته بودند_ همـــان توجه و اقبال مردم به جانشـــينان واقعى رســـولاهلل؟لص؟ ،يعنى
امامان شـــيعه بود.
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بـه ايـن ترتيـب كتابهـاى فلسـفى فراوانـى بـه امـر خلفاى عباسـى (بهخصـوص مأمون
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عربى ترجمه شد و در ميان مسلمانان منتشر گرديد .ابنندیم در «فهرست» نقل کرده
ً
اسـت کـه دلیـل ترجمـۀ کتـب فالسـفۀ یونـان و خصوصـا ارسـطو ،خوابـی بود کـه مأمون
در مـورد ارسـطو ،فیلسـوف بـزرگ یونـان باسـتان دیـد 5.بههرحـال «بـا گسـترش نهضـت
ترجمه در خالفت عباسـيان ،تفكر ارسـطويى ،افالطونى و نوافالطونى به جهان اسلام
وارد گرديـد» 6.وقتـی یـک شـخصیت ماننـد ارسـطو آن قـدر از سـوی حاکمیـت مـورد
 .1الگود ،سیریل ،تاريخ پزشكى ايران ،ص .۱۴۱
 .2منتصب مجابی ،حسن ،بررسی متون طب شیعه در تاریخ پزشکی ،ص .۶۵
 .3ر.ک :همان.
 .4رازی ،محمد بن زکریا ،قصص و حکایات المرضی ،ص .103
 .5ر.ک :ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،همان ،ص .339
 .6علوی عاملی ،محمد ،عالقة التجريد ،مقدمه ،ص .32

ً
توجـه و اقبـال و نیـز پذیـرش افـراد جامعـه قـرار میگیـرد ،قطعـا لـوازم اندیشـۀ او ،ماننـد
شـیوۀ تفسـیر و تأویلگرایـی را نیـز بـه جامعـه قبوالندهانـد.
 .2-1علل پیدایش کالم عقلی
در اواخر ســـلطنت امويان و اوایل عهد عباســـيان ،فلســـفۀ يونان به زبـــان عربى ترجمه
شـــد و میـــان علماى اســـام انتشـــار يافـــت .مباحـــث عقلى بر ســـر زبانها جـــاری و در
ن مملو از حكما و فالسف ه بود و دامنۀ علوم
مجالس مختلف وارد شـــد 1.دربار عباســـيا 
عقلى در اين دوره بســـط پيدا نمود 2.مهدى عباســـی (پدر هارو نالرشـــيد) به جدلیین
3

حكـــم کـــرد كه در جواب شـــبهاتی كه بر اســـام وارد میکنند ،كتابهایى بنويســـند.

شــبلی نعمانــی معتقــد اســت کــه در مقابــل ایــن نهضــت ترجمــه ،علــم کالم عقلــی
ابــداع شــد کــه هــدف اصلــی آن ،مقابلــه بــا فلســفۀ یونانــی بــود 4.البتــه آشــنایی جامعــۀ
اســامی بــا واژۀ «کالم» و «متکلــم» بــه قــرن دوم هجــری و پیــش از مأمــون عباســی
برمیگــردد کــه حاکــی از شناختهشــدهبودن آن بیــن مســیحیان و مســلمانان اســت.
در ماجــرای مناظــرۀ جاثلیــق و هشــام بــن حکــم راجعبــه اســام و مســیحیت ،ایــن

 .1ر.ک :طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان.5/1 ،
 .2ر.ک :شبلی نعمانی ،محمد ،تاریخ علم کالم ،ص .13
 .3ر.ک :همان ،ص .25
 .4همان ،دیباچه ،ص .12
 .5صدوق ،محمد بن علی ،توحید ،ص .271
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.76/1 ،
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عبــارت آمــده اســت:
ْ َ ْ ْ ْ َ َ َّ
َ
ْ
ٌ َ
فقــال لــهَ :مــا َب ِقـ َـي ِمـ َـن ال ُم ْسـ ِـل ِم َ
ين أ َحــد ِم ّمـ ْـن ُيذكـ ُـر ِبال ِعلـ ِـم ِبالــكل ِم ِإل َو
َ َ
َّ
َ
َ ُ َ
َ ْ ْ ُ َُ
َ ْ َ َ ُ
اظـ ُـرك ِفــي
قــد ناظ ْرتـ ُـه ِفــي
الن ْص َرا ِن ّيـ ِـة ف َمــا ِع ْندهـ ْـم شـ ْـي ٌء َو قــد ِجئــت أن ِ
ْ َ
5
ِال ْســام ... .
همچنین ابنابیعوجا در مقابل امام صادق؟ع؟ گفت:
َ ّ َ َْ ُ ُْ ََ َ َ َ َ ْ ُ ُْ َ َّ َ َ ََ َ َ
ٌ َ ُ
ـن ف َمــا تداخل ِنــي َه ْي َبــة قـ ّـط
ت المتك ِل ِميـ 
ف ِإ ِنــي شــاهدت العلمــاء و ناظــر 
ََ َ َ
ُ
6
ِم ْثــل َمــا تداخل ِنــي ِمـ ْـن َه ْي َب ِتـك.
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به هر صورت،
بــا آغــاز قــرن ســوم و حکومــت مأمــون و در فضــای بــاز علمــی و در پرتــو
1

نهضــت ترجمــه ،بــازار کالم ،فلســفه و علــوم ،گــرم شــده بــود.

در عصر عباسـیان شـعار آزادی اندیشـه و آزادی بیان بدون بسـط معنا و قاعدهمندی،
در تضعیـف شـیعه و تقویـت مخالفـان شـیعه ،توسـعۀ عمومـی پیدا کرد .تـا پیش از آن
و در دورۀ بنیامیـه ،آزادی مذهبـی وجـود نداشـت 2و مباحثـات و مناظرات میان خود
مسـلمانان محـدود و مغفـول مانـده بـود .امـا در عهـد عباسـیان بـا دگردیسـی فرهنگـی
جامعـه ،ایـن دایـره بسـیار وسـیع شـد .همیـن عامـل ،شـوک فرهنگـی بزرگـی بـه جامعـه
وارد سـاخت و بهواسـطۀ ایـن نهضـت ترجمـه ،اضطـراب و تشـتت فکـری بـر جامعـۀ
مسـلمین حاکـم شـد و در دورۀ مأمـون ایـن اضطـراب بـه اوج خـود رسـید .خیلـی دور
از انتظـار اسـت کـه حاکمـی بـه دانایـی مأمـون ،بـرای یـک خـواب ،اضطـراب فکـری در
مملکـت خـود ایجـاد کنـد .بـه نظـر میرسـد کـه مسـئلۀ مثلـث هگلـی طـی یـک فراینـد
اجتماعـی_ سیاسـی در جامعـه در حـال وقـوع بـوده اسـت:
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ایجاد
جریانهای
کالمی عقلی

 تز :ترجمۀ آثار فلسفی و ایجاد التهاب فکری.
کالمی عقلی مانند معتزله برای تشدید تشتت
 آنتیتز :ایجاد و تقویت جریانهای
ِ
فکری.

 .1فرمانیان ،مهدی ،آشنایی با فرق تشیع ،ص .۵۱
 .2ر.ک :ذهبی ،محمد ،تذکرة الحفاظ12/1 ،؛ بالذری ،احمد ،انساب االشراف.202/8 ،

 سـنتز :ایجـاد جنبـش هرمنوتیکـی بیـن اصحـاب حدیـث و سـنتگرایانی ماننـد
محمـد بـن اسـماعیل جعفـی بخـاری (صاحـب صحیـح بخـاری) و مسـلم بن حجاج
نیشـابوری (صاحـب صحیـح مسـلم).
محمدتقی مدرسی معتقد است:
ج شدن
حکومت و نظام بنیعباس ،همان عاملی بود که مردم را به خار 
از اس ــام وا میداش ــت و نظریات اس ــامی را تنها در جه ــت منافع خود
ب ــه کار میبس ــت .مأمون عباس ــی نیز چون خلفای پیش ــین ،کوش ــید تا
با اس ــتعانت از اندیشـ ـههای غربی و ش ــرقی ،توازن اندیش ــۀ اسالمی را از
راه تزر ی ــق اف ــکار ارس ــطو و افالطـــون و نظایر آنها ب ــه اندیشـ ـهها و عقاید و
1

علم کالم اس ــامی برقرار س ــازد.

پی .ام .هولت و دیگران در تاریخ اسالم کمبریج مینویسند:
مأمــون بــه ســفارش یکــی از معتزلیــان مشــهور ،بیتالحکمــة معــروف خــود
را تأســیس کــرد کــه بــه ترجمــۀ آثــار فلســفی یونانــی اختصــاص داشــت و
2

معتزلیــان روشهــای اســتدالل خو یــش را از آنهــا اخــذ میکردنــد.

بـــه عقیـــدۀ شـــبلی نعمانی ،کتابهـــای ضالۀ ترجمهشـــده در جهان اســـام منتشـــر
شـــد و عقیـــدۀ مردم متزلـــزل گردید 3.وقتی در سیســـتم مدیریت فرهنگـــی ،ممیزی از
جـــای مىگیرد .مســـعودی ،تاریخنـــگار بـــزرگ ،در «مروج الذهب» مینویســـد:
عبــداهلل بــن مقفــع و ديگــران از زبانهــاى فارســى و پهلــوى کتــب مانــی،
ابنويســان و نيــز مرقيــون (ائمــۀ مجــوس) را ترجمــه نمودنــد و بهعــاوه از
ميــان مســلمانان ابنابىعوجــا ،حمــاد عجــرد ،يحيــى بــن ز يــاد و مطيــع
بــن ايــاس در تأییــد آن كتــب ،كتابهایــى تألیــف نمودنــد و نتيجــه
ايــن شــد كــه مــردم وقتــی چشــم بــاز کردنــد کــه دیدنــد در جامعــۀ اســامی
 .1مدرسی ،محمدتقی ،امامان شیعه ،ص .278-277
 .2هولت ،پی .ام و دیگران ،تاریخ اسالم ،ص .182
 .3ر.ک :شبلی نعمانی ،محمد ،تاریخ علم کالم ،ص .24
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سیســـتم نظارتـــی جامعه حذف شـــود ،هر بدعـــت باطلی در قامـــوس فرهنگ جامعه
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زندقــه و الحــاد منتشــر گرديــده و رشــد یافتــه اســت.

 .3-1هرمنوتیک دینی ،از ایده تا عمل
به گزارش رودلف بولتمان ،پژوهشگر مسیحی قرن بیستم در کالم مسیحی ،هرمنوتیک
و تأویلگرایـی در مسـیحیت ،اولیـن بـار توسـط یـک یهـودی تازهمسیحیشـده بـه نـام
«شـائول» 2یـا «پولـس» شـکل گرفـت 3.از اولیـن قرائتهـای هرمنوتیکـی او ،قرائتـی
متفاوت از جانشـینی مسـیح بود 4.شـاید با توجه به انگیزههای حاکمیت در نهضت
ترجمـه ،دلیـل اینکـه در جنبـش هرمنوتیکـی از اسـقفها و کشیشـان مسـیحی
اسـتفاده شـد 5،همیـن سـابقۀ هرمنوتیکـی موفقیتآمیـز آنـان در تأویـل اناجیـل و
پیامهـای الهـی بـود.
در عصــر امــام عســکری؟ع؟ اوج جنبــش هرمنوتیکــی در فرهنــگ مکتــوب عباســیان
6

و در دل نهضــت ترجمــه را شــاهدیم .وقتــی شــناخت مســائل و مبانــی «اتیمولــوژی»
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 .1مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب.173/2 ،
 .2پائولس یا شائول ،یهودی فریسی و ضدمسیح بود که مسیحیان را شکنجه و کلیسا را معذب
مینمود (ر.ک :عهد جدید ،اعمال رسوالن ،فصل  ،8سفر  3-1و فصل  ،9سفر  .)2-1او حافظ
و مفسر تورات و فیلسوف تمامعیاری بود که توانست تعالیم فلسفۀ یونانی را وارد دین کند (ر.ک:
بحرانی ،هاشم ،البرهان873/4 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.)373/25 ،
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 .3رودلـف بولتمـان ،متکلـم قـرن بیسـتم مسـیحی ،معتقد اسـت برای اسـتفاده از ز بـان و پیامهای
انجیـل ،بایـد آنهـا را تأویـل کـرد کـه از آن بـه هرمنوتیـک تعبیـر میکنـد و روش ایـن هرمنوتیـک را
اسـطورهزدایی مینامد (بولتمان ،رودلف ،مسـیح و اسـاطیر ،ص  .)48 ،17به عقیدۀ بولتمان،
پولـس و یوحنـا اولیـن افـرادی بودنـد کـه معـارف انجیـل و کتاب مقـدس را تأویل و اسـطورهزدایی
کردنـد (همـان ،ص .)45-43
 .4ر.ک :عهـد جدیـد ،انجیـل یوحنـا ،فصـل  ،21اسـفار 18-15؛ انجیـل متـی ،فصـل  ،16سـفر 19؛
غالطیـان ،فصـل  ،1سـفر  18و فصـل  ،2سـفر 8-7؛ انجیـل متـی ،باب  ،28سـفر 20-19؛ انجیل
مرقـس ،فصـل  ،16سـفر 15؛ انجیـل لوقـا ،فصـل  ،24سـفر .47
 .5ر.ک :ابنندیـم ،محمـد بـن اسـحاق ،الفهرسـت ،ص 352-347؛ صدرالدیـن شـیرازی،
محمـد ،مظاهـر اال لهیـة ،مقدمـۀ مصحـح ،ص .212
 .6واژۀ اتیمولوژی ( )etymologyبه معنای ریشهشناسـی اسـت و در علم زبانشناسـی و اشـتقاق
لغـات بـه معنـای بررسـی ریشـۀ کلمـات و مطالعـۀ تاریخـی واژ ههـا و بررسـی تحـول شـکل واژههـا
میباشـد .میتـوان معنـای لغـوی اتیمولـوژی را «شـناخت معنـای واقعـی» دانسـت.

نادیــده گرفتــه شــود ،و بــه اصــول و قواعــد فهــم متــن و بحــث روششناســی متــن توجهی
نشــود ،فیلســوفانی ماننــد «یعقــوب بــن اســحاق کنــدی» 1کــه از محصــوالت نهضــت
3

ترجمــۀ عباســی بودنــد 2،اقــدام بــه تفســیر قــرآن و کشــف تناقضــات آن مىکننــد.

کنــدی کــه مقــرب درگاه عباســیان (مأمــون و معتصــم و فرزنــدش ،احمــد) بــود 4،بــا
حمایــت «معتصــم» ،خلیفــۀ عباســی ،اقــدام بــه نشــر فلســفه و ارزشگــذاری بــر آن و
تبییــن لــزوم تعلیــم و تعلــم آن در نظــام آموزشوپــرورش عباســی نمــود« 5.حنــا فاخــوری»
و «خلیــل جــر» ضمــن تأییــد ایــن مطلــب در تحلیــل مبانــی فکــری و فلســفی اســحاق
کنــدی نوشــتهاند:
امــا گاه شــود کــه میــان تعلیمــات فلســفه و آیــات قــرآن تناقضــی مشــهود
شــود ،و ایــن تناقــض اســت کــه پــارهای را بــه مخالفــت بــا فلســفه وا داشــته
اســت .کنــدی حــل ایــن مشــکل را در تأو یــل آیــات یافتــه اســت .او
مىگو یــد :کلمــات عر بــی را یــک معنــای حقیقــی اســت و یــک معنــای
مجــازی ،و بدیــن طر یــق متفکــر مىتوانــد از منطــوق برخــی آیــات ،معانــی
6

مجــازی آنهــا را از راه تأو یــل دریابــد. ...
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در همیــن بســتر« ،غــات» 7هــم خوانــش خــود را از احادیــث و معــارف دیــن ارائــه
9

مىدادنــد 8کــه امــام عســکری؟ع؟ در مقابــل آنــان ایســتاد.

 .2ر.ک :ابنابیاصیبعه ،موفقالدین ،عیون االنباء ،ص .286
 .3ر.ک :مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.392/10 ،
 .4ر.ک :ابنابیاصیبعه ،موفقالدین ،همان.
 .5ر.ک :ساعدی ،شاکر عطیه ،المعاد الجسماني ،ص .182
 .6فاخوری ،حنا ،تاریخ فلسفه در جهان اسالمی.380/2 ،

 .7شـیخ صـدوق؟هر؟ غلات را شـر یهـود و نصـاری میداند (صدوق ،محمد بـن علی ،اعتقادات
االمامیة ،ص .)97
 .8ر.ک :سـجادی ،جعفـر ،فرهنـگ معـارف اسلامى2014/3 ،؛ امیـن ،شـریف یحیـی ،معجـم
الفـرق االسلامیة ،ص .235
 .9ر.ک :طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،الغیبـة ،ص 247؛ طبـری ،محمـد بـن جر یـر ،دالیـل االمامـة،
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 .1ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،همان ،ص .357
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معتزله و جبریون و اهل حدیث نیز هر کدام تفسیری از قرآن و معارف دین ارائه مىدادند.
بسـیاری از روایـات منقـول اهـل حدیـث ماننـد بخـاری و دیگـر مؤلفـان جوامـع حدیثـی
1

نهگانـه نیـز جعلـی بـود .همیـن جعـل احادیـث و پرداختـن بـه اسـرائیلیات از یـک سـو،

و از دیگـر سـو ،التـزام برخـی اسلاف و اهـل حدیـث بـه ظاهرگرایـی در قرائـت احادیـث
و نفـی تأویـل عقلـی و مهرباطـلزدن بـر هرگونـه تلاش کالمـی 2،سـبب یـک فروکاسـت
معنایـی در معـارف دینـی و بازتولیـد مفاهیـم هرمنوتیکـی شـد که همان سـنتز ناشـی از
درگیـری تـز و آنتیتـز اسـت.
بنابرایـن تأویلگرایـی و هرمنوتیـک را میتوانیـم طبـق نمـودار ذیـل بـه دو دسـتۀ کلـی
تقسـیم کنیـم:
تأویلگرایی

مستقیم
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تأویل در تفسیر آیات و روایات

غیرمستقیم
تأویل در قالب نقل روایات جعلی

تأویل در قالب سیاق و چینش آیات و روایات

 .4-1منشور فرهنگ مکتوب
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بنیعبـاس ،هـم جانشـین بنیامیـه ،و هـم جانشـین آلعلـی بودنـد 3.بـا شـعار ّ
«الرضـا
ص 506؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار283/50 ،؛ کشـی ،محمـد بـن عمـر ،رجـال،
.805-802/2

 .1ر.ک :ابنخلـدون ،عبدالرحمـن ،تار یـخ555-554/1 ،؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،تفسـیر
قـرآن عظیـم 518 ،246-245/1 ،و 170 ،152/5؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صحیـح،
.2149/4
 .2ر.ک :ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،اصـول السـنة ،ص 19-18؛ ابنابییعلـی ،محمـد بـن
محمـد ،طبقـات الحنابلـة 56/1 ،و 252؛ ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تبیین کـذب المفتری،
150-149/1؛ ذهبـی ،محمـد ،سـیر اعلام النبلاء376/11 ،؛ شهرسـتانی ،محمـد ،الملـل و
النحـل.100/1 ،
 .3ر.ک :ابنابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةاهلل ،شرح نهج البالغة.81/12 ،

مـن آل محمـد» 1بـه اهلبیـت؟مهع؟ و علویـان خیانـت کردنـد 2و شـیعۀ بنیعباسـی را
شـکل دادنـد 3.عجـز عباسـیان در مقابـل ائمـه؟مهع؟ ،فرهنـگ شـفاهی بنیامیـه را بـه
فرهنـگ مکتـوب تبدیـل نمـود و سـبب بازتولیـد سیاسـت حذفـی و کهنـۀ امویـان در
عهـد بنیعبـاس شـد.

ً
قبـل از متـوکل (خصوصـا در عهـد مأمـون) دوران درخشـانی بـرای معتزلـه و متکلمـان

بـود؛ 4امـا بـا رو یکارآمـدن متـوکل ( 247-232ق) کـه معاصـر امـام عسـکری؟ع؟ بـود،
عرصه برای اصحاب حدیث باز شـد و متوکل به آنان تشـخص بخشـید؛ بهگونهایکه
در بغـداد بیـش از  30000نفـر در درس محدثـان شـرکت یافتنـد 5.جـو آنقـدر بـه نفع اهل
حدیـث بـود کـه مهتـدی ( 256-255ق) بـا دعـا بـرای احمـد بـن حنبـل ،میخواسـت
از پـدرش واثـق ،بـه دلیـل گرایشـات اعتزالـیاش ،برائـت بجویـد.
ُ
نـه کتـاب مهـم حدیثی اهل سـنت در این عصر نوشـته شـده اسـت .چهـار کتاب مهم
6

از ایـن کتـب در حیـات امـام عسـکری؟ع؟ ( 260-232ق) تألیف شـدهاند و مهمترین
و معتبرتریـن کتـب اهـل سـنت ،یعنـی صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم در عصـر
امامـت ایشـان نـگارش یافتهانـد 7کـه هرمنوتیک و تأویلگرایی 8در آنها مشـهود اسـت.
 .1ر.ک :شهیدی ،جعفر ،زندگانی امام صادق؟ع؟ ،ص .73
 .2پژوهشگران دانشگاه کمبریج ،گزارشی از خیانت عباسیان به علویان را نوشتهاند .همچنین آوردهاند
یکی از خویشاوندان پیغمبر سپرده شود (ر.ک :هولت ،پی .ام و دیگران ،تاریخ اسالم ،ص .)157

 .3ر.ک :مطهری ،مرتضی ،مجموعۀآثار.45/18 ،
 .4هولـت ،پـی .ام و دیگـران ،تار یـخ اسلام ،ص 182؛ مدرسـی ،محمدتقـی ،امامـان شـیعه ،ص
.278-277
 .5خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد.68-67/10 ،
 .6ذهبی ،محمد ،تاریخ االسالم.327/19 ،

 .7مسـند احمـد بـن حنبـل ( 241ق) ،مسـند دارمـی سـمرقندی ( 255ق) ،صحیـح ابوعبـداهلل
محمـد بـن اسـماعیل بخـاری یـا الجامـع الصحیـح ( 256ق) ،صحیـح ابوالحسـین مسـلم بـن
حجـاج قشـیری نیشـابوری ( 261ق).
 .8ر.ک :بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،384/1 ،ح  1094و  ،1040/3ح  2671و 1787/4
و  ،2694/6ح .6971
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که طرفداران این نهضت معتقد بودند ،تنها هنگامی نظم و عدالت باز خواهد گشت که قدرت به

jep.emamat.ir

سـه کتـاب دیگـر نیـز معاصـر بـا امـام؟ع؟ و بعـد از شـهادت ایشـان ،در زمـان خالفـت
معتمـد ( 279ق) کـه معاصـر امـام بـود ،تألیف شـده اسـت 1.دو کتاب دیگـر هم قبل و
2

بعـد از زندگانـی امـام یازدهـم تألیـف شـده اسـت.

در خصـوص صحیـح بخـاری نوعـی غلـو و تالیتلوسـازی صـورت پذیرفتـه اسـت 3کـه
بـه نظـر هدفمنـد میآیـد .ایـن حرکـت خزندۀ مرموز بهنوعی شـعار «حسـبنا کتاب اهلل»
را هـم تحتالشـعاع قـرار مىدهـد .ابوهریـره ،از مهمتریـن راویـان احادیـث صحیحین

4

5

7

بـا  5374حدیـث 6اسـت کـه بـه اعتـراف خـود وی ،احادیـث نبوی را جعـل مینمود.
8

خلیفـۀ دوم نیـز او را بـه جـرم جعـل احادیـث نبـوی تهدیـد به تبعید کرده اسـت.

جالـب اسـت بدانیـم کـه در تکمیـل یـا تألیـف صحیـح بخـاری پـس از مؤلـف اصلـی
کتـاب ،از  9200روایـت بـه گفتـۀ «ابنخلـدون» 9تـا  7275روایت در فتـح الباري 10دیده
مىشـود .ابنحجـر در شـرح صحیـح بخـاری مىنویسـد:
بخــاری احادیثــش را از میــان  600000حدیــث اســتخراج کــرده اســت کــه
11

بــه نظــرش صحیــح بــوده اســت.
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 .1سـنن محمد بن یزید بن ماجه قزوینی ( 273ق) ،سـنن ابوداود سـلیمان بن اشـعث سجسـتانی
( 275ق) ،سـنن ابوعیسـی محمد بن عیسـی ترمذی ( 279ق).
 .2موطا مالک بن انس ( 179ق) ،سنن ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی ( 303ق).
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 .3ر.ک :صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل ،غلو ،ص .۵۴
 .4بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،همـان 1612/4 ،و 2146/5؛ مفیـد ،محمـد بـن محمد ،امالی،
ص .36
 .5ر.ک :بخاری ،محمد بن اسماعیل ،همان.54/1 ،
 .6ر.ک :قاسـم ،اسـعد ،حقيقـة الشـيعة االثنـي عشـرية ،ص ۱۴۹؛ ابواسـحاق عسـکری ،ابراهیـم،
مسـند ابـي هر یـرة.
 .7ر.ک :بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،همـان ،2048/5 ،کتـاب النفقـات ،بـاب وجـوب النفقـة
علـی االهـل و العیـال ،ح .5040
 .8ر.ک :ذهبی ،محمد ،سیر اعالم النبالء.600/2 ،
 .9ر.ک :ابنخلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ.559/1 ،
 .10ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري.465/1 ،
 .11ر.ک :همان.7/1 ،

معنـای ایـن حـرف ،وجـود  590800حدیـث جعلـی اسـت .یعنـی حـدود  %99احادیث
موجـود در زمـان بخـاری ،جعلـی و نادرسـت بـوده و ایـن خـود نوعـی از تأویـل و
هرمنوتیـک بـا هـدف فروکاسـت مفاهیـم معرفتی اسـت .بدون تردیـد روش هرمنوتیکی
جعـل احادیـث در منابـع متقـدم ،اثـر قرائـت هرمنوتیکـی خـود را بـر منابـع متأخـر هـم
خواهدـ گذاشتـ .بنابرایـن موضـوع خوانـش هرمنوتیکـی و یهـودی دیـن در فرهنـگ
مکتـوب و در عصـر یونانیمآبـی بنیعبـاس مسـئلۀ مهمـی اسـت.
 .5-1نمونههایی از سنت هرمنوتیکی اهل حدیث
تدویــن جوامــع حدیثــی عامــه ،کــه بخــش مهمــی از آنهــا در زمــان امــام عســکری؟ع؟
صــورت پذیرفــت ،میــراث فرهنگ شــفاهی دســتگاه خلفــا و بنیامیه اســت .بنیعباس
هــم تــداوم همیــن خــط اســت کــه پــس از دگردیســی فرهنگــی جامعــه ،در قالــب نهضــت
علمــی ترجمــه و ورود فلســفه بــه دنیــای اســام ،همــان اباطیلــی را کــه قصهگویــان پــس
از شــهادت رســول خــدا؟لص؟ در نمــاز جمعــه و محافــل اجتماعــی نقــل مىکردنــد 1،بــه
فرهنــگ مکتــوب جامعــه تبدیــل نمودنــد و ایــن جنبــش هرمنوتیکــی منجــر بــه خوانــش
فلســفی از دیــن و فروکاســت معرفتــی شــد.
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نکــه از اصحــاب حدیــث و مخالــف تأویلگرایــی اســت ،امــا در خصــوص
بخــاری بــا آ 
شــیوۀ مســتقیم هرمنوتیــک نیــز مباحثــی دارد 2.بخــاری در جایــی میگویــد کــه تحریــف
بخــاری:
«يحرفــون» بــه معنــاى «يزيلــون» اســت و هيچكــس لفــظ كتابــى از كتــب
خداونــد؟زع؟ را ازالــه نمىكنــد؛ بلكــه آن را تحر يــف مىكننــد .يعنــى بــه
3

تأویلــی مىپردازنــد غیــر از آن تأویلــی کــه دارد.

 .1ر.ک :عسـکری ،مرتضـی ،نقـش ائمـه در احیـاء دیـن ،ج 1؛ عاملـی ،جعفـر مرتضـی ،الصحیح من
سـیرة النبـي االعظـم( 138-121/1 ،فصل چهارم).
 .2ر.ک :بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،384/1 ،ح  1094و  ،1040/3ح  2671و 1787/4
و  ،2694/6ح .6971
 .3همان.2745/6 ،

یرکسع نسح ماما یگنهرف بالقنا و نايسابع یکيتونمره شبنج

کتــب آســمانی در محــدودۀ معانــی و تأویــل اســت نــه در الفــاظ و واژههــا .بــه گفتــۀ
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ای ــن عب ــارت م ــا را ب ــا روش تأوی ــل و هرمنوتی ــک آش ــنا میکن ــد .پ ــس م ــراد از جنب ــش
هرمنوتیکـــی کـــه از آن ســـخن میگوییـــم ،همیـــن تحریـــف و تأویـــل در مباحـــث
توحی ــد و تجس ــیم و تش ــبیه خداون ــد ،عصم ــت ،نب ــوت ،امام ــت ،والی ــت و ...اس ــت.
اســـحاق بـــن راهویـــه ،مؤثرتریـــن اســـتاد بخـــاری در شـــکلگیری شـــخصیتش
میباش ــد 1.اگ ــر زب ــان و منط ــق ش ــاگردان اس ــحاق کالم ــی نب ــود ،الاق ــل ب ــه دنب ــال
ایج ــاد درک ــی متقاب ــل بی ــن محدث ــان و متکلم ــان ب ــود 2.ب ــرای روشنش ــدن منظورم ــان
از ای ــن جنب ــش بی ــن اه ــل حدی ــث در عص ــر ام ــام عس ــکری؟ع؟ ،ب ــه ذک ــر چن ــد خب ــر
بس ــنده خواهی ــم نم ــود:
گزارش پایه :خداوند متعال در قرآن کریم مىفرمایند:
َّ ْ َ �ةَ َ َ ْ َ َ نَّ ُْ
ت َ ْ أَ ْ ض قُ ْ َّ َ تَ َ َ نَ فْ
قُ ْ َ نْ �ف َّ
ماوا� و ال�ر ِ� �ل ِلل ِه ك� ب� على �� ِس ِه الرحم ل ي� ج�مع�كم
الس
ِ
<�ل ِلم� ما ِ�ي
َ
َ
أ
ّ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ �ؤْ نُ نَ 3
ِإ�لى يَ� ْو ِم ال ِق� ي� َام ِ�ة لا َر ي�ْ َب� ف� ي� ِه ال ذ ي�� نَ� خ� ِس ُروا � ن� ف� َس ُه ْم ف�ه ْم لا ي� ِم�و�>

jep.emamat.ir

128

در بحـث واژهشناسـی« ،کتـب» و «کتـاب» معانـی متعـددی ماننـد صحیفه و نوشـتن و
ََ َ
اثبـات و تقديـر و ايجـاب و واجـب و ارادۀ اطلاق دارد« 4.کتـب» در عبـارت <ك ت� َب� على
َّ َ
َْ
الر ْح َم�ة > بـه معنـای «اثبـات و حکـم قطعـی» 5و «ایجاب و وجوب» 6اسـت .يعنى
ن� ف� ِس ِه

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

خداونـد رحمـت را بـر خويـش الـزام و حتمـى فرمـوده اسـت .ایـن معانـی در قـرآن کر یـم
َ ق ُ َ َّ
َ
ك تَ� ْ تَ� َع َل ْ� نَ�ا ْال ق� ت� َ
ال>« 7کتبت» به معنای ايجاب
ي ِ
بسـیار اسـت .در آیۀ <و �الوا ر ب� ن�ا ِل َم �ب
َف ْ آ نَ َ ش ُ َ َ ُ
ا� ُروه نّ� َو بْا� ت��غ وا
اسـت .يعنی خدايا چرا بر ما جنگ را واجب كردى؟ یا در آیۀ <�ال�� ب� ِ
 .1ر.ک :ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري.7/1 ،
 .2بـرای مثـال نـگاه کنیـد بـه آثـار ابنقتیبـه جبریمسـلک کـه مبـارزۀ آشـکاری بـا همـۀ معتقـدان بـه
رأی (ماننـد معتزلـه ،جهمیـه و دیگرفرقههایـی کـه کالم و فلسـفه را مبنـای خـود قـرار میدادنـد)
داشـت و بـرای روشمندسـاختن تأو یـل احادیـث در حـل تعارضات احادیث ،تلاش نمود (ر.ک:
ابنقتیبـه ،عبـداهلل بـن مسـلم ،تأو یـل مختلـف الحدیث).
 .3انعام.12 :
 .4قرشی ،علیاکبر ،قاموس قرآن.82/6 ،
 .5طباطبایی ،محمدحسین ،الميزان.26/7 ،
 .6قرشی ،علیکبر ،همان.
 .7نساء.77 :

ّ َ ُ
َ َ
ما ك ت� َب� الل ُه لك ْم>« 1کتـب» بـه معنـای تقديـر اسـت .يعنـى االن با زنـان نزديكى كنيد
أَ
َ
<م نْ� � جْ� ِل �ذ ِلك
و آنچـه خداونـد از فرزنـد بـراى شـما مقـدر كـرده اسـت ،بجویيـد .در آيـۀ ِ
َك تَ��بْ ن�ا َعلى بَ��ن إ� ْس ِئ
3
را� ي� َل>« 2کتبنـا» بـه معنـای ايجـاب و حكـم اسـت.
ِ �ي ِ
َ
َّ َ
َ َ َْ
الر ْح َم�ة > تفسـیرهایی
اما راویان ،اهل علم و محدثین عامه از عبارت <ك ت� َب� على ن� ف� ِس ِه

نمودهانـد کـه بـر اسـاس آنهـا ،متـن قابليـت قرائتهـاى گوناگـون پیـدا میکنـد .گویـا
هدفشـان از تفسـير متـن ،دريافتـن مـراد مؤلـف آن نيسـت و پیشداور یهـا ،شـرط
وجـودی فهمشـان میباشـد .حـال اگـر افـکار و ذهنیت راوی یا مؤلف (مفسـر) ،ممزوج
بـا آموزههـای یهـودی و فلسـفی باشـد ،تفسـیر هـم همـان مفهـوم را پیـدا مىکنـد.
گزارش اول :صحیح بخاری از قول ابوهریره از قول پیامبر؟لص؟ چنین مىنویسد:
ع���ن اب���ي هریـ��رة ع���ن النبـ��ي؟مص؟ قاـــلَ :ل َّم ــا َق َض ــى ُ
اهَّلل ْال َخ ْل ـ َـق َك َت ـ َ
ـب
ً َ ََ
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ
ِك َتاب ــا ِع ْن ــد ُه :غل َب ْت _ أ ْو قال َس ـ َـبق ْت_ َر ْح َم ِت ــي غض ِبي ف ْه َو ِع ْن ــد ُه ف ْوق
4
َْ ْ
ش.
الع ـ�ر ِ
یعنــی خداونــد نوشــتهای نوشــت مبنــی بــر اینکــه رحمــت او بــر غضبــش غلبــه دارد!
ً
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه مــراد مؤلــف از «کتــب کتابــا» معنــای مجــازی آن بــوده
اســت (بــر خــاف عقایــد ظاهرگرایانــۀ ســلفی خــود) .در ایــن صــورت مــا هــم متهــم بــه
نــگاه هرمنوتیکــی میشــویم .امــا توجــه بــه عبــارت «فــوق العــرش» کــه اشــاره بــه مــکان

از مشــایخ و اســاتید بخــاری اســت 6،مشــهور اســت.
 .1بقره.187 :
 .2مائده.32 :
 .3قرشی ،علیاکبر ،همان.

ُ
 .4بخـــاری ،محمد بن اســـماعیل ،صحی ــح ،2745/6 ،باب ق ــول اهلل تعال ــیَ :
<� ْل ُه َو ق� ْر ٰءا نٌ�> ،ح
ب

.7114

 .5ر.ک :ابنابییعلی ،محمد بن محمد ،طبقات الحنابلة 267/1 ،و .41/2
 .6ر.ک :ابنخلکان ،احمد بن محمد ،وفیات االعیان.64/1 ،
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دارد ،گمــان مــا را در مصیببــودن برداشــت ،تقویــت میکنــد؛ چــون اشــاره بــه مــکان
ً
بــرای خداونــد در اخبــار اهــل حدیــث و اســاف و خصوصــا «احمــد بــن حنبــل» 5،کــه
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گـزارش دوم :ابنماجـه بـا برداشـت دیگـری از ایـن روایـت ،تقریـب مـا را قویتـر میکنـد.
چنـد سـال بعـد ،بـه فاصلـۀ کوتاهـی در سـیر تکامـل جنبـش هرمنوتیکـی دینـی،
ابنماجـه از قـول ابوهریـره همیـن مضمـون را بـا افـزودن کلمـۀ «بیـده» بـه روایـت بیـان
مىکنـد:
َ
ُ
َ
ْ
َ َ ُ
َ
ـب َر ّبكـ ْـم َعلــى نف ِسـ ِـه ِب َيـ ِـد ِه
ع��ن اب�يـ هر ی��رة ق��ال :قاــل رس��ول اهلل؟مص؟ :كتـ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ َ َ
1
ق ْبــل أ ْن َيخلـ َـق الخلـ َـقَ :ر ْح َم ِتــي َسـ َـبق ْت غض ِبــي.
یعنــی خداونــد خــودش بــا دســتان خــودش نوشــت ،رحمتــم بــر غضبــم ســبقت دارد.
طبــق تعریــف بخــاری ،منظــور از «تحریــف» ،ازالــۀ معنــا و تأویــل آن اســت کــه همــان
هرمنوتیــک نامیــده میشــود 2.بخــاری بــا بیــان عبــارت «فــوق العــرش» و ابنماجــه بــا
اســتفاده از کلمــۀ «بیــده» بــه ازالــۀ معنــا و تأویــل آیــات میپردازنــد و ایــن حقیقــت،
اثباتکننــده ســیر هرمنوتیــک در گــذر زمــان اســت کــه گاهــی بــه اثبــات معنــا و گاهــی
بــه اثبــات کیفیــت و چگونگــی میپــردازد.
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گـزارش سـوم :برخـی از اسلاف در تفسـیر متشـابهات قـرآن ،قائـل بـه اثبـات معنـا و نفـی
َّ ْ َ َ ْ
َ
م� على ال َع ْر ِ ش� ْاس ت�وى> 3گفـت:
کیفیـت بودنـد .مالـک بـن انـس در خصـوص آیـۀ <الرح ِن 
4

«االستواء معلوم و الكيف مجهول و االیمان به واجب و السؤال عنه بدعة».

اغلـــب اهـــل حدیـــث نیـــز بـــه تقلیـــد از احمـــد حنبـــل و مالـــک بـــن انـــس ،معنـــای

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
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ظاه ــری صف ــات خب ــری را پذیرفتهان ــد و س ــپس ب ــا آوردن لف ــظ «ب ــا کی ــف» ب ــه زع ــم
خوی ــش خواس ــتهاند از اته ــام تش ــبیه و تجس ــیم رهای ــی یابن ــد .ابوالحس ــن اش ــعری در
ُ ُ َ
ُ َ
ٌ
ك إ� َّلا َو ْ� َهه> 5و َ
<و يَ� ْب� ق�ى َو جْ� ه َر ِّب� 
ك
«االبانــة» راجعبــه قــول خداونــد تعالــی< :ك 
ل ش��ي ْ ٍء ها ِل  ِ ج
 .1ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن.67/1 ،
 .2ر.ک :بخاری ،محمد بن اسماعیل ،همان.2745/6 ،
 .3طه.5 :

 .4قلمونـی حسـینی ،رشـید رضـا ،رسـائل السـنة و الشـیعة ،ص 91؛ البانـی ،محمـد ،موسـوعة
البانـي55/6 ،؛ ذهبـی ،محمـد ،العـرش214/1 ،؛ محمـود ،عبدالرحمـن ،موقـف ابـن تیمیة من
االشـاعرة1181/3 ،؛ حلاق قاسـمی ،محمـد ،محاسـن التأو یـل275/2 ،؛ بـدر ،عبدالـرزاق ،اثـر
المشـهور ،ص .47
 .5قصص.88 :

ُ ْ
ً
ً
ْ ْ
لال َو ال ِإ�كرام> 1مینویسدـــ« :فأخبـــر تعالـــى أن لـــه وجهـــا و عینـــا و ال تكيـــف
�ذ و ال ج َ� ِ 

و ال تح ــد» 2.پرس ــش اساس ــی ای ــن اس ــت ک ــه چگون ــه میت ــوان در جای ــی ک ــه لف ــظ،
ً
فاقــد معنایــی معقــول اســت ،صرفــا بــه ظاهــر آن ملتــزم بــود؟ اســاف و اهــل حدیــث
اگرچ ــه از بهکارب ــردن الف ــاظ تجس ــیم و تش ــبیه در اعتق ــادات خ ــود پرهی ــز میکنن ــد،
امــا بدیهــی اســت کــه بــرای اعتقــاد بــه ظواهــر ایــن صفــات ،بایــد بــه تجســیم و تشــبیه،
الت ــزام فک ــری داش ــت .ای ــن ش ــیوۀ مواجه ــه ب ــا متش ــابهات ق ــرآن ک ــه م ــرز ازال ــۀ معن ــا و
اثب ــات کیفی ــت را درنوردی ــده ،ب ــا تکی ــه ب ــر عقی ــده ب ــه حجی ــت س ــخن س ــلف تک ــرار
میشـــود.
گـزارش چهـارم :بـه گفتـۀ شهرسـتانی در «الملـل و النحـل» ،ایـن قرائت از معـارف دینی
و توحیـدی ،اقتباسیافتـه از قرائـت یهودیـان اسـت 3.یعنـی بـا پیشفـرض عقایـد
منحـرف یهـود ،یـک فروکاسـت معرفتـی هـم در اسلام شـکل مىگیـرد کـه بـه قرینـۀ
عالقـۀ برخـی خلفـا بـه آییـن یهـود 4و گرایشـات یهـودی و مسـیحی برخـی راویـان و
قصهگویـان 5،پیشـینۀ آن بـه صـدر اسلام بازمیگـردد.
گـزارش پنجـم :تـورات نیـز ،خـدا را موافـق و شـبیه و همصـورت انسـان معرفـی میکنـد

6

 .1الرحمن.27 :
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 .2اشعری ،علی ،االبانة.120/1 ،
 .4ر.ک :سـیوطی ،عبدالرحمـن ،الـدر المنثـور ،253/2 ،ذیـل آیـۀ  50سـورۀ بقـره و  ،221/1ذیـل آیـۀ
 97سـورۀ بقـره؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،البدایـة و النهایـة 269/5 ،و  69/7و 150؛ متقـی
هنـدی ،علـی ،کنـز العمال146-145/14 ،؛ ابنعبدالبر ،یوسـف بن عبداهلل ،بهجة المجالس،
206/1؛ ابنطاوس ،علی بن موسـی ،الطرائف494/2 ،؛ حلی ،حسـن بن یوسـف ،نهج الحق،
ص 305؛ شوشـتری ،نـوراهلل ،صـوارم المهرقـة ،ص 61؛ حلبـی ،تقـی بن نجـم ،تقريب المعارف،
ص 291؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحار االنـوار،.297/31
 .5ر.ک :ذهبـی ،محمـد ،تذکـرة الحفـاظ9/1 ،؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،همـان117/8 ،؛
کتانـی ،عبدالحـی ،تراتیـب االدار یـة221/2 ،؛ ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،تهذیـب
نشـبه ،ز یـد بـن عبیدة ،تار یـخ المدینة-8/1 ،
التهذیـب393/8 ،؛ همـو ،االصابـة488/1 ،؛ اب 
.15 ،11 ،9
 .6ر.ک :عهد عتیق ،کتاب پیدایش ،فصل  ،1سفر .26

یرکسع نسح ماما یگنهرف بالقنا و نايسابع یکيتونمره شبنج

 .3ر.ک :شهرستانی ،محمد ،الملل و النحل.100/1 ،

1

و بنابرایـن او را دارای جـوارح انسـانی (یعنـی دسـت ،انگشـت ،پـا ،زبـان و گـوش)

میداند .در جایی از تنخ یا تورات مىخوانیم« :و خداوند دو لوح سنگ مکتوبشده
به انگشـت خدا را به من داد و 2.»...یعنی خداوندی که شـبیه انسـان اسـت ،این لوح
را بـه دسـت خـود نوشـته اسـت .یـا در اول پادشـاهان مىخوانیـم« :و دسـت خداونـد بـر
َ
3
ایلیـا نهـاده شـد ،کمـر خـود را بسـت و پیـش روی اخـاب دویـد تـا بـه َی ْز َر ِعیـل رسـید».
خداونـد عهـد عتیـق ،ماننـد انسـان جسـمیت دارد و بـا دسـت و دیگرجـوارح خـود
اعمالـی را انجـام میدهـد .اثبـات کیفیـت و ازالـۀ معنـا توسـط اهـل حدیـث و اسلاف
هـم ماننـد همیـن قرائتهـای یهـودی اسـت.
ســـنت هرمنوتیکی عباســـیان ،در ســـیر تطورات تاریخـــی و شـــکلگیری جریاناتی در
ً
بدنۀ «حنابله» و «حشـــویه» 4،که صراحتا قائل به تجســـیم و تشـــبیه خداوند هستند،
و «مشـــبهه» 5و افکار تجســـیمی ابنتیمیه 6،که اشـــاعره و معتزله را به دلیل اعتقاد به
7

تنزیهیبـــودن صفـــات خداونـــد ملحد میدانـــد ،و شـــیوۀ متأخرانی ماننـــد «ابنباز»،

که مخالفین تجســـیم و تشـــبیه خداوند را بدعتگذار میداند ،تأثیر بســـزایی داشـــته
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است.
از مجمـوع گزارشـات فـوق بـه دسـت میآیـد ،هیـچ فهمـی بـدون پیشفـرض نیسـت و
گرايشهـا و ديدگاههـا و انتظـارات مفسـر ،در فراینـد فهـم متـن سـهم بزرگـی دارنـد .در

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

چنین حالتی ،هویت و ماهیت فهم مفسـر اشـکال دارد .به گفتۀ گادامر« ،فرایند فهم
 .1ر.ک :عهد عتیق ،خروج ،فصل  ،8سفر  19و فصل  ،24سفر  10و فصل  ،19سفر  20-19و اعداد،
فصل  ،11سفر .1
 .2عهد عتیق ،کتاب تثنیه ،فصل  ،9سفر .10
 .3عهد عتیق ،اول پادشاهان ،فصل  ،18سفر .46
 .4ر.ک :ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تبییـن کـذب المفتـری311-310/1 ،؛ حلـی ،حسـن بـن
یوسـف ،منهـاج الکرامـة.10/4 ،
 .5ر.ک :شهرستانی ،محمد ،همان.

 .6ر.ک :ابنتیمیـه ،احمـد ،بیـان تلبیـس الجهمیـة236/1 ،؛ ابوزهـره ،محمـد ،تار یـخ مذاهـب
اسلامی ،ص .322
 .7ر.ک :ابنباز ،عبدالعزیز ،مجموع فتاوی.61/3 ،

از طريـق گفتگويـى ميـان مفسـر و متـن بـه دسـت مىآيـد» 1.حـال ذهنیـت مفسـر متـن،
چیـز دیگـری اسـت .پـس ایـن گفتگـو نمىتوانـد مفیـد فایـده باشـد؛ چـون افـق فکـری
ً
مفسـر بـا افـق معنـای متـن ،دو پارادایـم کاملا گوناگـون و نامتجانـس هسـتند و معنـای
جدیـدی کـه از آمیـزش آنـان خلـق مىشـود ،فرزنـدی معیوبالخلقـه و ناخلـف اسـت
کـه مـا را بـه مـراد مؤلـف نمیرسـاند .ایـن معنـای تحریـف 2و ازالـۀ معنـا 3در جنبـش
هرمنوتی�ک استـ .در دیگرمعـارف دی�ن مانن�د «عصمـت»« ،نبـوت»« ،امامـت» و
«والیـت» نیـز همیـن خوانـش و فروکاسـت معرفتـی را شـاهدیم.

 .2مبارزه و مواجهۀ فکری امام عسکری؟ع؟ با جنبش هرمنوتیکی
بــا مالحظــۀ رواياتــى كــه از امــام حســن عســكرى؟ع؟ بــه مــا رســيده اســت ،مىتوانيــم
گس�تـردگى و فراگي�رـى فعاليته��اى آن حض��رت مقابــل ایــن جنبــش هرمنوتیکــی را
دريابيــم .در مســئلۀ توحیــد ،نبــوت ،امامــت ،مهدویــت ،مســائل عقیدتــی ،فقــه،
عرفــان ،دعــا ،طــب ،فلســفه و کالم ،حفــظ ســنت نبــوی و ســیره و تاریــخ اهلبیــت؟مهع؟
فعالیــت چشــمگیری از امــام بــه ظهــور رســیده اســت 4.آن حضــرت همچنيــن بــه نقــد
و بررســى شــخصيتهايى مىپرداخــت كــه مــردم بــراى كســب دانــش و احــكام بــه
آنهــا مراجع ـه داشــتند.
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اســت کــه خــدا در قــرآن بــرای رســولش مشــخص فرمــود؛ 6بــا ایــن تفــاوت کــه آنجــا
 .1ر.ک :واعظی ،احمد ،درآمدی بر هرمنوتیک ،ص .218
 .2ر.ک :بقره79 :؛ نساء.46 :
 .3ر.ک :بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح.2745/6 ،

 .4ر.ک :مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار ،ج 50؛ امـام عسـکری؟ع؟ ،حسـن بـن علـی ،التفسـیر
المنسوب الی االمام الحسن العسکري؟ع؟؛ خزعلی ،ابوالقاسم ،موسوعة االمام العسکري؟ع؟؛
عطـاردی قوچانـی ،عزیـزاهلل ،مسـند االمـام العسـکري؟ع؟؛ شریفقرشـی ،باقـر ،زندگانـی امـام
عسـکری؟ع؟ ،ترجمـۀ سیدحسـن اسلامی.
 .5ر.ک :گروه مؤلفان ،پیشوایان هدایت،.284/13
أَ ْ

ُ

 �< .6خ� ِر جُ� ُوه ْم ِم نْ� َح يْ� ث� � خ� َر جُ�وك ْم( >...بقـره .)191 :امیرمؤمنـان؟ع؟ نیـز در نهـج البالغـة همیـن روش

یرکسع نسح ماما یگنهرف بالقنا و نايسابع یکيتونمره شبنج

روش مقابلــه و رویارویــی امــام بــا ایــن جنبــش ،همــان روش مقابلهبهمثــل بــا مشــرکان

ُ َأ ْ
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برخوردهــا بــرای بیرو ننمــودن مشــرکان از دیــار مــادی مســلمین ،ســخت و تنــد بــود
و اینجــا برخوردهــا بــرای بیرو نرانــدن آنــان از اراضــی و دیــار معنــوی اســام ،نــرم و
فرهنگــی اســت.
اقدامـات امـام در راسـتای شـکلگیری و تقویـت انقلاب فرهنگـی را بـه چنـد دسـته
میتـوان تقسـیم کـرد:
 .1-2مقابله با ظاهرگرایی اهل حدیث در مسئلۀ توحید
ام�ام عس�کری؟ع؟ در مقاب�ل س�نت هرمنوتیک�ی بهوجودآم�ده در جامع�ه ،معـارف
توحی�دی ناـب و صحی�ح را ب�ه مرـدم تعلیـم مینمـود و از هرگونـه تجسـیم و تشـبیه
خداونـد و صورتپـردازی منـع میفرمـود.
از سهل روايت شده است كه گفت :در سال  255نامهاى به حضرت امام عسكرى؟ع؟
نوشتم كه در آن آمده بود:
اى ســرور مــن ،يــاران مــا در توحيــد اختــاف كردهانــد .بعضــى از آنهــا
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مىگوينــد كــه خداونــد متعــال جســم اســت و بعضــى از آنــان مىگوينــد
صــورت اســت .پــس اى ســرورم ا گــر صــاح مىدانيــد در ايــن زمينــه
مــرا چيــزى بياموز يــد كــه بــه فرمــودۀ شــما معتقــد گشــته و از آن ،پــا فراتــر

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
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1

نگــذارم .در ايــن صــورت بــر بنــدۀ خــود منتــى گذاشــتهايد.

آن حضرت به خط شريف خود پاسخ دادند:
از توحيــد ســؤال كــردهاى درحالىكــه ايــن مســئله در انــدازۀ فكــر و عقــل
شــما نيســت .خداوند يكتاى يگانه اســت .كســى را نزاده و زاييده نشــده
اســت و هيچكــس همتــاى او نيســت .او خالــق اســت و مخلــوق نيســت.
نچــه را بخواهــد از جســم و غيرجســم خلــق
خداونــد _ تبــارک و تعالــى_ آ 
مىكنــد ،امــا خــود جســم نيســت و آنچــه را بخواهــد صــورت مىبخشــد،
ُ ْ
ُ
را بـه بیـان دیگـری مطـرح نمودهانـد«ُ :ر ّدوا ال َح َج َـر ِم ْـن َح ْيـث َجـاء» (سـید رضـی ،محمـد بـن
حسـین (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،ص .)530
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.103/1 ،

امــا خــود صــورت نــدارد .ستايشــش برتــر و نامهايــش مقدستــر از آن
اســت كــه بــراى او شــبيهى باشــد .او اســت و غيــر از او چيــزى نيســت.
1

چيــزى ماننــد او نيســت و او شــنواى بينــا اس ـت.

 .2-2تعلیم و تفسیر قرآن
ب�اـ توجــه ب��ه ش��کلگیری جنب�شـ هرمنوتیک��ی ،ام��ام عسـ�کری؟ع؟ نی��ز ب��ه تعلیــم و
تفســیر ق��رآن _ بهعنوــان س��ند و مص��در اساس��ى ش��ريعت و تربیــت_ و آمــوزش عناصــر

قرآن��ی و تفس��یری و حدیث��ی ،ســخت اهتمــام ورزيــد .ابنشهرآشــوب در معالــم العلمــا
نق��ل میکن��د ک��ه امــام ،تفســير بزرگــى داشــتند كــه حســن بــن خالــد برقــى آن را ذكــر كــرده
اســت 2.ايــن تفســير ،تفســيرى صحيــح و قويــم در  ۱۲۰مجلــد بــه امــاى امــام بــود .ايــن
3

تفســير غيــر تفســيرى اســت كــه شــيخ صــدوق از مفســر اســترآبادى منســوب بــه امــام

ذكــر كــرده اســت .بســيارى از علمــا دربــارۀ كيفيــت و چگونگــى ايــن تفســير و اينكــه
ايــن تفســير ممكــن اســت جعلــى يــا وضعــى باشــد ،شــک نكردهانــد و از كمبــودن درجــۀ
4

اعتبــار آن ســخنى بــه ميــان نياوردهانــد.

امــا در خصــوص تفســیر منســوب بــه امــام که در دســترس اســت بایــد گفت ،این تفســیر
6

مــورد اعتمــاد مرحــوم صــدوق بــوده 5و ایشــان از مفســر اســترآبادی نقــل نمــوده اســت.
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مطالبــش را امــام عســکری؟ع؟ در مــدت هفــت ســال بهتدریــج بــه دو نفــر از شــیعیان
7

شــهرت یافتــه اســت.
 .1همان.

 .2ر.ک :ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،معالم العلماء ،ص .34
 .3ر.ک :هاشمی ،فاطمه ،بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری؟ع؟.
 .4غروی نایینی ،نهله ،تاریخ حدیث شیعه ،ص .۳۰۰
 .5ر.ک :صدرالدین شیرازی ،محمد ،شرح اصول کافی.94/1 ،
 .6ر.ک :امام عسکری؟ع؟ ،حسن بن علی ،التفسير المنسوب الى االمام الحسن العسكري؟ع؟،
مقدمۀ محقق ،ص .2
 .7موحد ابطحی ،حجت،آشنایی با حوزههای علمیه شیعه در طول تاریخ ،ص .۲۵۱
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عالقهمنــد و دوســتدار علــم تعلیــم نمودنــد کــه بــه عنــوان تفســیر امــام عســکری؟ع؟

همی�ن اشتـغال ام�ام ب�ه تفس�یر قـرآن ،ج�دای از اینکـه وظیف�ۀ امـام محسوـب میشـود،
بیانگـر اهمیـت خوانـش و قرائـت آیـات قـرآن در آن عصـر اسـت .یعنـی بـا توجـه بـه
رون�ق ب�ازار فالس�فه و مفسـران ق�رآن ،ام�ام ب�ا ای�ن اق�دام علم�ی ب�ه جن�گ خوانشهـای
هرمنوتیکـی از قـرآن رفتهانـد.
 .3-2توسعۀ میراث مکتوب امامیه
از ن ــزد ام ــام کتاب ــی ب ــا عن ــوان «رس ــالة المنقب ــة» ص ــادر ش ــد 1و دانش ــمندی ب ــه ن ــام
«خیب ــری» نی ــز کتاب ــی ب ــا عن ــوان «مکاتب ــات الرج ــال ع ــن العس ــکریین» جمـ ـعآوری
نمـــود 2.در کنـــار ایـــن فعالیتهـــای انفـــرادی ،امـــام بـــه دنبـــال تجدیـــد و گســـترش
انق ــاب فرهنگ��یـ ش���یعه ب ـ�رای توسعـــۀ کالم غن ــی و مترق ـ�ی امامی���ه بـ��ود .حض ــرت در
فک ــر رس ــتاخیز نویس ــندگان و قلمبهدس ــتان متعه ــد و علم ــای ش ــیعه ب ــود .اگ ــر هم ــۀ
« 103صحاب ــی» 3ت ــا « 263ی ــار ام ــام» 4،اه ــل قل ــم باش ــند ،جامع ــه بای ــد در انتظ ــار
انقـــاب فرهنگـــی بزرگـــی باشـــد .امـــام بـــا تجلیـــل از چهرههـــای فرهنگـــی شـــیعه،
دانش ــوران و دانش ــجویان و دانشدوس ــتان را ب ــرای توس ــعۀ فرهن ــگ مکت ــوب امامی ــه
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و تـــاش هرچهبیشـــتر در جهـــت شـــکلگیری ایـــن انقـــاب و گســـترش فرهنـــگ
ش ــیعه ،ترغی ــب مىنم ــود .ب ــدون تردی ــد ای ــن اقدام ــات کالم ــی ام ــام ،آین ــدگان را از

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

خوانشه ــای هرمنوتیک ــی ج ــدا نم ــود و ب ــه ش ــکلگیری صحی ــح قرائ ــت آین ــدگان از
دی ــن و مع ــارف دین ــی کم ــک ک ــرد.
امـــام ،ایـــن انقالب فرهنگـــی را در شـــرایطی رهبری کرد کـــه تمام طول مـــدت امامت
خـــود را در زنـــدان حکومتـــی 5یـــا در حصـــر و تحـــت کنترل شـــدید و مراقـــب بیوقفۀ
 .1ر.ک :صدرالدیـن شـیرازی ،محمـد ،شـرح اصـول کافـی94/1 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار
االنـوار.310/50 ،
 .2ر.ک :همان.
 .3ر.ک :طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،ص .۴۰۳-۳۹۷
 .4ر.ک :قزوینی ،محمد ،االمام العسکري؟ع؟ من المهد الی اللحد ،ص .50
 .5ر.ک :کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی512 ،508/1 ،؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،ارشـاد،
334/2؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،همـان.314-313 ،303/50 ،

حکومت عباســـی 1بود .امام در این شـــرایط امنیتی و اختناق سیاســـی فشـــار زیادی
را بـــرای مکاتبـــات و مراســـات و ایجـــاد ارتباط بـــا وکالی خود و مردم 2متحمل شـــد.
بنابرایـــن بـــا توجـــه به ایجاد این تشـــکیالت ســـری و ارتباطـــات مردمی غیرمســـتقیم،
روشـــن میشـــود که روش امام در نشـــر و گســـترش حدیث در این حجم باال ،نســـبت
به عهـــد صادقین؟امهع؟ متفـــاوت بود.
حضـــرت امام حســـن عســـكرى؟ع؟ تعـــدادى از كتابهـــاى فقهى ،اصولـــی ،روايى
و کالمـــیای را كـــه در زمـــان آن حضرت يا قبل از ایشـــان جمع شـــده بودنـــد را تعظیم
کـــرد و نويســـندگان و گردآورنـــدگان آنهـــا را تأیید فرمـــود و از زحمات آنان تشـــكر نمود.
آن حضـــرت بـــا اينكار بـــه اين مكتـــب کالمی و فقهى جهـــت داد و همت آنـــان را به
ســـمت خـــط فقهی و کالمـــی ،كه همان خـــط آيندۀ آنـــان در زمان غيبت بود ،ســـوق
3

داد؛ خطـــى كه عموم شـــيعيان مىبايســـت از آن پيـــروى كنند.

ابوهاشـــم جعفـــری از یـــاران و خـــواص امـــام و از نوادگان جعفـــر طیار مىگویـــد :روزی
کتـــاب «یوم و لیل ــة» از تألیفـــات «یونس بـــن عبدالرحمن» را به حضرت امام حســـن
عســـکری؟ع؟ عرضه کردم .حضـــرت آن را مطالعه نمود و پرســـید :این کتاب تألیف
کیســـت؟ گفتم :این از آثار یونس بن عبدالرحمن ،از منتســـبین به آلیقطین اســـت.
خداونــد در مقابــل هــر حــرف [کــه در ایــن کتــاب نوشــته اســت] نــوری برای
4

او در قیامت عطا فرماید.

 .1ر.ک :قطبالدیـن راونـدی ،سـعید ،الخرائـج و الجرائـح782/2 ،؛ جزایـری ،نعمـتاهلل ،ر يـاض
االبـرار508/2 ،؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،الفصـول المختـارة ،ص 328؛ صـدوق ،محمـد بـن
علـی ،کمـال الدیـن.43/1 ،
 .2ر.ک :ابنشهرآشـــوب ،محمـــد بـــن علـــی ،مناق ــب،427/4؛ طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن،
الغیب ــة ،ص 354؛ قطبالدی ــن راون ــدی ،س ــعید ،هم ــان435/1 ،؛ مجلس ــی ،محمدباق ــر،
همـــان ،.344/51
 .3ر.ک :طبسى ،محمدجواد ،حیاة االمام العسکری؟ع؟ ،ص .325
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة،.102/27
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امام؟ع؟ فرمود:
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شیخ کشی در نقل این ماجرا ،جملۀ دیگری هم از امام نوشته است:
1

این دین من و دین پدرانم میباشد و همۀ آن حق است.

بـر اثـر هميـن تشـويقهای اماـم؟ع؟ بـود ك�ه تنهـا یکـی از اصحابشـان بـه نـام «فضـل
شـاگردان
بـن شـاذان» 2تـا  180جلـد کتاـب تألیـف ک�رد و شـانزده تـن دیگـر از
ِ
دستبهقلمشـدۀ ایشـان ۱۱۸ ،عنـوان كتـاب را در عصـر امامتشـان تألیـف نمودنـد؛
ن حسـن صفـار»۳۵ 4،
بـرای نمونـه« ،علـیبـنحسـن فضـال» ۳۶ 3،كتـاب« ،محمـد بـ 
د بـن ابراهيـم» 6،هفـت
هلل بـن جعفـر حميـری» 5،نـوزده كتـاب« ،احمـ 
كتـاب« ،عبـدا 
8

كتاب و «هارونبنمسلم» 7،شش كتاب برای پيروان امام به يادگار گذاشتند.

همچنیـن امـام در نامـهای بـه علـی بـن بابویـه قمـی ،کـه از دانشـمندان برجسـتۀ شـیعه
در قـم و صاحـب بیـش از دویسـت تألیـف بـود 9،به نحو شایسـتهای او را مىسـتاید .در
بخشـی از آن نامـه آمده اسـت:
ای بزرگمــرد و مورداعتمــاد و فقیــه شــیعیان مــن ،ابوالحســن علــی بــن
حســین قمــی! خداونــد متعــال تــو را بــر امــوری کــه مــورد رضــای او اســت
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موفــق بگردانــد و بــرای تــو فرزنــدان صالــح و شایســته عطــا فرمایــد .ای
 .1کشی ،محمد بن عمر ،رجال.780/2 ،

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و هشتم _ پاییز و زمستان 1399
دو فصلنامۀ امام 

 .2ر.ک :نجاشـــی ،احمـــد بـــن عل ــی ،رج ــال ،ص 307؛ طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان،
ص .363-361
 .3ر.ک :نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،همـان ،ص 259-257؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،همـان،
ص .273-272
 .4ر.ک :نجاشـــی ،احمـــد بـــن عل ــی ،هم ــان ،ص 354؛ طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان،
ص .408
 .5ر.ک :نجاشــی ،احمــد بــن علــی ،همــان ،ص 220-219؛ طوســی ،محمــد بــن حســن ،همــان،
ص .294
 .6ر.ک :نجاشی ،احمد بن علی ،همان ،ص 93؛ طوسی ،محمد بن حسن ،همان ،ص .66
 .7ر.ک :نجاشـــی ،احمـــد بـــن عل ــی ،هم ــان ،ص 438؛ طوس ــی ،محم ــد ب ــن حس ــن ،هم ــان،
ص .496
 .8مهریزی ،مهدی ،آشنایی با متون حدیث ،ص .77
 .9ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ص .277

مــرد دانشــمند و مورداطمینــان مــن ،اباالحســن! صبرکــن و شــیعۀ مــرا
بــه صبــر فرمــان ده .همانــا زمیــن از آن خــدا اســت کــه بندگانــش را وارث
آن مىســازد و ســرانجام نیکــو بــرای پرهیــزکاران اســت و ســام و رحمــت
1

خــدا و بــرکات او بــر تــو و بــر همــۀ شــیعیانم بــاد.

شـيخ محمـد بـن حسـن حـر عاملـى در خاتمـۀ کتـاب «وسـایل الشـیعة» ،آخـر فايـدۀ
چهـارم ،تعـداد تألیفـات شـیعه در حدیـث از طریـق اهلبیت؟مهع؟ کـه در کتب رجالی
بـه ثبـت رسـیده اسـت( ،از زمـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟) تا زمان امام عسـکری؟ع؟ را بيش
از  6600كتـاب بیـان مىکنـد 2.مسـلم اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط زمانـی و جنبشـی
کـه در زمـان امـام عسـکری؟ع؟ شـکل گرفتـه بـود ،فعالیـت و سـهم امـام و اصحابـش
در تقابـل بـا ایـن جریـان نیـز بیشـتر از گذشـتگان بـوده اسـت .هریـک از شـاگردان امـام
سـهم بزرگـی در گسـترش معـارف نـاب تشـیع و رفـع شـبهات داشـتهاند؛ بهطور یکـه
یکچهـارم روایـات کتـب اربعـۀ شـیعه (یعنی  10492روایت از مجمـوع  41020روایت)،
تنهـا سـهم شـاگردان ایرانـی امـام اسـت کـه مطلـب قابلتوجهـی اسـت 3.ایـن در حالی
است که تنها  36نفر از مجموع  103صحابی امام عسکری؟ع؟ ایرانی بودند.

4

 .4-2ورود مستقیم امام
اسـحاق کنـدی ،فیلسـوف بـزرگ جهـان اسلام ،مشـغول تدویـن کتابـی در بـاب
امام حسـن عسـكرى؟ع؟ به یکی از شـاگردان او مأموریت میدهد که وی را در تدوین
کتـاب تناقضـات یـاری نمایـد و سـپس سـؤالی را بـا الفـاظ القایـی امـام ،از او بپرسـد:
ا گــر نازلكننــدۀ قــرآن [خــدا] نــزد تــو آيــد ،آيــا ممكــن اســت كــه بگو يــد :مــراد
 .1صدوق ،محمد بن علی ،ثواب االعمال ،مقدمه ،ص .9
 .2ر.ک :حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة،.165/30
 .3ر.ک :پیرمرادیـان ،مصطفـی و منتظرالقائـم ،اصغـر و بوسـعیدی ،فرشـته« ،نقـش اصحاب ایرانی
امـام حسـن عسـکری؟ع؟ در علـم الحدیـث بـا تکیـه بـر کتـب اربعـۀ شـیعه» ،مطالعـات تار یـخ
اسلام ،شـمارۀ .15
 .4ر.ک :طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،ص .۴۰۳-۳۹۷
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تناقضـات قـرآن بـود .روش فیلسـوف کنـدی ،تأویلگرایـی و هرمنوتیـک فلسـفی بـود.
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مــن از معانــى ايــن آيــات ،غيــر از آن معانــىای اســت كــه تــو بــراى آن آيــات
فهميــدهاى؟

1

امــام بیــان م ـیدارد کــه كنــدى خواهــد گفــت« :آرى؛ ممكــن اســت» .در ايــن هنــگام
بــه او بگــو:
تــو چــه مىدانــى؟! شــايد مــراد خــدا از آيــات قــرآن ،غيــر از آن معانــىای
باشــد كــه تــو فهميــدهاى.

شــاگرد ســؤال را بــا اســتاد در میــان گذاشــت .اســتاد فكــرى كــرد و گفــت :ســؤال خــود
را دوبــاره بيــان كــن .او ســؤال خــود را تكــرار كــرد .اســتاد گفــت :آرى؛ ممكــن اســت
خــدا ارادۀ معنایــى غيــر از معانــى ظاهــرى آيــات قــرآن كــرده باشــد؛ زيــرا واژههــا ،داراى
2

احتمــاالت اســت.
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امام با طرح سؤال اول:
َ
َ َ َّ
ْ ََ َ
ـوز أ ْن َي ُكـ َ
ـاك َهـ َـذا ْال ُم َت َك ّلـ ُـم ب َهـ َـذا ْال ُقـ ْـرآن َهـ ْـل َي ُجـ ُ
ـون ُمـ َـر ُاد ُه ِب َمــا تكلـ َـم

ن أ تـ
ِإ 
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
م ْنـ ُ�ه غ ْيـ َ�ر ال َم َعانـ�ي التـ�ي قـ ْ�د ظ َن ْن َت َهـ�ا أ ّنـ�ك ذ َه ْبـ َ
3
�ت ِإل ْي َهـ�ا؟
ِ
ِ
ِ
ً
دقیقـا ریشـۀ هرمنوتیـک فلسـفی را هـدف قـرار داد .جـواب کنـدی هـم تأییـد همیـن
ً
ً
َ َ
َّ َ
ُّ َ
النظ ِـر» .سـؤال دوم امـام نیـز تفکـر
مطلبـ اس�ت« :ذ ِل�ك ُم ْح َت َملا ِف�ي اللغ ِ�ة َو َس�ا ِئغا ِف�ي
ً
هرمنوتیکـی «مـرگ مؤلـف» را کاملا از بیـن بـرد:
ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َّ
ً
َ
ـت إ َل ْيــه َف َي ُكـ ُ
َ َ َ َْ َ
ـون َو ِاضعــا
ف َمــا ُيد ِر يــك ل َعلــه قــد أ َراد غ ْيـ َـر الـ ِـذي ذه ْبــت أنـ ِ ِ
َ
4
ِلغ ْيـ ِـر َم َعا ِنيــه؟
درواقـع کنـدی نتایـج تحقیقاتـش را بـه آتـش نکشـید؛ بلکه تفکـر هرمنوتیکی را سـوزاند
و نابـود کرد.
درنهای�تــ کن�دــی توس���ط امـ��ام عس ـ�کری؟ع؟ از تأوی ــل آی ــات ق ــرآن برح ــذر داش ــته و
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.311/50 ،
 .2قمی ،عباس بن محمدرضا ،االنوار البهیة ،ص .494-492
 .3ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب،.424/4
 .4همان.

متنب ــه میش ـ�ود و هم ـ�ۀ مکتوب���ات خ�وــد را میس ــوزاند 1.طب ــق برخ ــی اق ــوال ،او ش ــیعه
2

ش ــده اس ــت.

ســـخن از حـــادث یـــا قدیـــم بـــودن قـــرآن ،یکـــی از مباحـــث کالمـــی داغ در عصـــر امام
عســـکری؟ع؟ بـــود .پیشـــینۀ ایـــن بحـــث کـــه از اواخر حکومـــت امویـــان آغاز شـــد ،به
«طالـــوت بـــن اعصـــم یهـــودی» 3برمیگـــردد« .بشـــر مریســـی» کـــه گفتـــه شـــده اســـت
یهودیتبـــار بـــود 4،در عهـــد هـــارون ،چهل ســـال به ایـــن بحث دامـــن زد .مأمـــون نیز از
معتزلـــه پشـــتیبانی و نظریـــۀ مخلوقبـــودن قـــرآن را باور رســـمی دولـــت اعالم نمـــود و به
ســـرکوب مخالفـــان پرداخت که ایـــن واقعه به «محنة القرآن» مشـــهور شـــد 5.اما متوکل
در زمـــان خویش جانب اهل حدیث را گرفت و این بـــار نظریۀ قدیمبودن قرآن بر جامعه
تحمیـــل شـــد .اما اهلبیـــت؟مهع؟ ،شـــیعه را از ورود بـــه این بلـــوا برحذر داشـــتند و آن را
فتنـــه ،و اصل طرح این مســـئله را بدعت دانســـتند که ســـؤالکننده و جوابدهنده در
آن شـــریکاند و هیچ تکلیفـــی در این باب ندارند 6.معتزله و شـــیعه معتقد به حدوث
قرآن هســـتند 7،اما اهل حدیث معتقدند قرآن قدیم اســـت .اســـتدالل شـــیعه به آیات
ســـوم ســـورۀ زخرف و دوم ســـورۀ انبیاء و اســـتدالل اهل حدیث به آیۀ ششـــم ســـورۀ توبه
8

از قرآن اســـت.
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امــام عســکری؟ع؟ همچنــان هوشــمندانه جامعــه را رصــد مىنمــود تــا در بزنگاههــا
مىگویــد :بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه قــرآن مخلــوق اســت یــا غیرمخلــوق؟ در ایــن حــال
 .1همان؛ قمی ،عباس بن محمدرضا ،همان.
 .2ر.ک :ابنطاوس ،علی بن موسی ،فرج المهموم ،ص .128
 .3موسوی زنجانی ،ابراهیم ،عقاید االمامیة االثنی عشریة.199/3 ،
 .4ر.ک :حلبی ،علیاصغر ،تاريخ علم كالم در ايران و جهان ،ص .196
 .5ر.ک :ابناثیر ،علی بن محمد ،تاریخ کامل.423/6 ،
 .6ر.ک :صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ص .546
 .7ر.ک :اقبال آشتیانی ،عباس ،آل نوبخت ،ص .۶۵
 .8ر.ک :صواف ،محمد شریف عدنان ،بین السنة و الشیعة ،ص .۲۸۹
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بــا ظهــور جلوههــای هدایتــی خــود ،تغییــر نگــرش در جامعــه ایجــاد کنــد .ابوهاشــم

امــام عســکری؟ع؟ فرمــود« :ای ابوهاشــم! خداونــد خالــق هــر چیــزی اســت و هرچــه
1

غیــر از او ،مخلــوق اســت».

بنابرایـن ،کنشـگری و فعالیتهـای امـام و واکنشهـای دسـتگاه خالفـت در ایجـاد
اندیشـههای انحرافـی و نیـز تنشهـای کالمی جریانهای انحرافی ایجادشـده در عصر
ً
عباسـیان و خصوصـا در عهـد امـام عسـکری؟ع؟ ،در ربـط مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا
بحـث هرمنوتیـک هسـتند.

نتیجهگیری
نکتـۀ کلیـدی بهدسـتآمده در این پژوهش ،این اسـت کـه در کنار همۀ فرصتهایی
که «نهضت ترجمه» برای دنیای اسلام ایجاد نمود ،آسـیبهایی را نیز متوجه جامعۀ
اسلامی سـاخت و امام عسـکری؟ع؟ با این تهدیدها بسـیار هوشـمندانه مقابله نمود.
نتایجـی کـه بـا تحفـظ بـر پیشفـرض پیشگفتـه از این تحقیق به دسـت آمـد را میتوان
در مـوارد زیر دسـتهبندی کرد:
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 .1زمینههای ایجاد نهضت ترجمه موارد زیر است:
 منع حکومتی از فرهنگ مکتوب در قرن اول و مطالبۀ عمومی برای شکلگیری
فرهنگ مکتوب؛
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 تغییــر سیاســت فرهنگــی حاکمیــت و ســیر از فرهنــگ شــفاهی بــه فرهنــگ
مکتــوب.

 .2علل و انگیزههای زیرین نهضت ترجمه را میتوان چنین بیان کرد:
 تقابل حاکمیت با اهلبیت؟مهع؟ و کالم شیعی؛
 تقابل دانشمندان مسیحی و بیگانگان با قرآن و کالم شیعی.

 .3ورود تفکـر ارسـطویی ،افالطونـی و نوافالطونـی بـه جهـان اسلام ،ثمـرۀ تلاش
اسـقفها و کشیشـان مسـیحی و دیگربیگانگان در نهضت ترجمه بود که یکی از آثار
مخـرب آن ،شـکلگیری جنبـش هرمنوتیکـی و تأویلگرایـی در یـک فراینـد اجتماعـی
 .1ر.ک :ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب،.436/4

و سیاسـی بـود .اگرچـه بیـن هرمنوتیـک فلسـفی و ارسـطویی مرزهایـی وجـود دارد ،امـا
تفکـر ارسـطویی ،زمینهسـاز هرمنوتیـک بـه معنـای «مـرگ مؤلـف» شـد.
 .4مـراودۀ فرهنگـی بـا دنیـای غـرب بـه شـکلی کـه در نهضـت ترجمـۀ عباسـیان شـکل
گرفت ،بیشـتر به تهاجم فرهنگی شـباهت داشـت تا زبدهگزینی و تبادل فرهنگی.
بـا توجـه بـه قرائـن تاریخـی و فضـای مسـموم فرهنگـی آن دوره ،مییابیـم یکـی از
شـیوههای نفـوذ فرهنگـی در بدنـۀ اسلام ،همیـن مـراودات علمـی دانشـمندان و
ََ
َ
<ل نْ� �يَ ْ� َع َل ا َّلل ُه ل ْل ف
كا� ير� نَ� على
نهضـت ترجمـه بـود .طبـق قاعـدۀ «نفـی سـبیل» و آیـۀ
ِ ِ
ج
ً
ْ ْ
ال ُم�ؤ ِم ن� ي� نَ� َس�ب ي�لا> اینگونـه مـراودات فرهنگـی بـرای جامعـۀ مسـلمین خسـارتبار
اسـت و از هرگونـه مـراودهای در ایـن راسـتا طبـق آیـات قـرآن نهـی شـده اسـت.
 .5تغییـر در سیاسـت فرهنگـی حاکمیـت ،ناشـی از دگردیسـی جامعـه و بـا هـدف
کنتـرل مـوج فرهنگـی_ اجتماعـی و تحمیـل سیاسـتهای کهنـۀ حاکمیـت در
شـکل و بسـتر جدیـد بـه جامعـه بـوده اسـت.
 .6تأویلگرایان به دو روش مستقیم و غیرمستقیم ،در قالب تفسیر و جعل احادیث و
سیاق و چینش روایات ،به هرمنوتیک پرداختهاند .با این گزاره که از طرفی حدود
 %99روایات عامه و احادیث واردشده در منابع متقدم عامه ،به تصریح بخاری،
جعلی بود ،و از طرف دیگر ظاهرگرایی در بین اسالف و اهل حدیث رواج یافت،
پرداختهایم و بدون تردید منابع متقدم آغشته به مسائل هرمنوتیکی ،بر جوامع
حدیثی متأخر هم اثر هرمنوتیکی خواهند گذاشت .همچنین مسلم است که
ً
فلسفۀ غربی ،خصوصا فلسفۀ ارسطویی ،که ناقل اندیشۀ هرمنوتیکی هستند،
در زمان عباسیان وارد جامعۀ اسالمی شد و کمی بعدتر عقلگرایی خودبنیاد و
هرمنوتیک فلسفی و اندیشۀ مرگ مؤلف در جامعه پدیدار شد .با این دو گزاره،
نهضت ترجمه را زمینهساز هرمنوتیک فلسفی به معنای مرگ مؤلف میدانیم که
یک روش هرمنوتیکی دیگر و یکی از آثار مخرب نهضت ترجمۀ حاکمیتی است.
در بسیاری موارد هم در خصوص مسائل مربوط به امامت و نبوت و توحید و ...از
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به این پدیده بهعنوان یکی از روشهای هرمنوتیکی و نشانۀ خوانش هرمنوتیکی
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روش مستقیم خوانش هرمنوتیکی بهره برده شده است.
 .7اوج جنبـش هرمنوتیکـی ،در عصـر امـام عسـکری؟ع؟ اسـت کـه شـاهد آمیزش افق
فكرى مفسر با افق معنايى متن و خیزش معنایی جدید از ذهن و زبان تأویل گرایان
و عوامـل حکومتـی ماننـد فیلسـوف کنـدی و یـا جریانهایـی ماننـد اهـل حدیـث،
غلات و مفوض�ه ،جبری�ون و معتزله هس�تیم .چهار کتـاب از نه کتاب مهم جوامع
حدیثـی اهـل سـنت در عصـر زندگانـی امـام عسـکری؟ع؟ و سـه کتـاب دیگـر هـم
کمی بعد از شـهادت ایشـان نگاشـته شـده اسـت که طبق قرائن تاریخی و کالمی،
تأویلگرای�ی و فروکاس�ت معرفت�ی در آنه�ا م�وج میزنـد.
 .8تجدیـد و گسـترش انقلاب فرهنگـی شـیعی توسـط امـام عسـکری؟ع؟ در مبـارزه بـا
جنبـش هرمنوتیکـی از طـرق ذیـل صـورت یافته اسـت:
 مبارزۀ فکری با ظاهرگرایی اهل حدیث با تبیین معارف توحیدی؛
 اشتغال به تفسیر و آموزش قرآن و تربیت شاگردان و مفسران؛ با وجود خوانشها
و قرائتهای متعدد از قرآن و رونق بازار فالسفه و مفسران قرآن ،امام با اشتغال به
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تفسیر قرآن ،به جنگ خوانشهای هرمنوتیکی از قرآن رفتند.
 توســعۀ فرهنــگ مکتــوب امامیــه بــا تجلیــل از دانشــوران و ترغیــب عناصــر
قلمبهدســت متعهــد شــیعی بــرای تألیــف و انتشــار کتــب در بیــان معــارف
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شیــعی و رد مبانیــ مکاتبــ دیگــر؛ بــدون تردیــد ایــن اقدامــات کالمــی امــام
عس��کری؟ع؟ ،آینـ�دگان را از خوانشهــای هرمنوتیکــی جــدا نمــود و بــه
شــکلگیری صحیــح قرائــت آینــدگان از دیــن و معــارف دینــی کمــک کــرد.
 تقابــل فکــری امــام عســکری؟ع؟ بــا تفکــر هرمنوتیکــی و «مــرگ مؤلــف»؛ ماننــد
رویارو یــی بــا فیلســوف کنــدی یــا مواجهــه بــا اندیشــۀ اهــل حدیــث در مســئلۀ
«خلــق القــرآن».

ایـن نکتـه حائـز اهمیت اسـت کـه مجموع کنشها و فعالیتهای امـام و واکنشهای
دسـتگاه خالفـت در ایجـاد اندیشـههای انحرافـی و نیز کنشـگری جریانهـای انحرافی
ً
ایجادشـده در ایـن دورۀ تاریخـی (عباسـیان) ،خصوصـا در عصـر امـام عسـکری؟ع؟،
در ربـط مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا بحث هرمنوتیک هسـتند.
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ابنكثيــر دمشــقی ،اســماعيل بــن عمــر ،البدایــة و النهایــة ،تحقیــق :علــی شــيری ،چــاپ اول :دار
احيــاء التــراث العربــي ،بیــروت 1408 ،ق.
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ذهبــی ،محم��د ب��ن احم��د ،تار یــخ االســام و وفیــات المشــاهیر و االعــام ،تحقیــق :عمــر
عبدالســام تدمــري ،چــاپ دوم :دار الکتــاب العربــي ،بیــروت 1993 ،م.
ذهبی ،محمد بن احمد ،تذکرة الحفاظ ،چاپ اول :دار الکتب العلمیة ،بیروت 1419 ،ق.
ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء ،چاپ سوم :مؤسسة الرسالة ،بیروت 1405 ،ق.
ذهبــی ،محم��د ب��ن احم��د ،عــرش ،تحقیــق :محمــد بــن خليفــة بــن علــي التميمــي ،چــاپ دوم:
عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســامية ،عربســتان 1424 ،ق.
رازی ،محمــد بــن زکریــا ،قصــص و حکایــات المرضــی ،ترجمــه :محمــود نجمآبــادی ،دانشــگاه
تهــران ،تهــران 1356 ،ش.
زیــدان ،جرجــی ،تار يــخ تمــدن اســام ،ترجمــه و نــگارش :علــى جواه ـركالم ،اميركبيــر ،تهــران،
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 1369ش.
ســاعدی ،شــاکر عطیــه ،المعــاد الجســماني ،چــاپ اول :المرکــز العالمــي للدراســات االســامیة،
قــم 1426 ،ق.
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ســجادی ،ســید جعفــر ،فرهنــگ معــارف اســامی ،چــاپ ســوم :دانشــگاه تهــران ،تهــران،
 1373ش.
سیوطی ،عبدالرحمن بن الكمال جاللالدين ،در المنثور ،دار الفكر ،بيروت 1993 ،م.
شــبلی نعمانــی ،محمــد ،تار یــخ علــم کالم ،ترجمــه :ســید محمدتقــی فخــر داعــی ،چــاپ اول:
اســاطیر ،تهــران 1386 ،ش.

المهرقــة فــي نقــد الصواعــق ُ
شوشــترى ،نــوراهلل بــن شــريفالدين ،الصــوارم ُ
المحرقــة ،چــاپ اول:
مطبعــة النهضــة ،تهــران 1367 ،ش.
شهرس��تانی ،محم��د ب��ن عبدالكري��م ،الملــل و النحــل ،تحقیــق :محمــد ســید کیالنــی ،دار
المعرفــة ،بیــروت 1404 ،ق.
شــهیدی ،ســید جعفــر ،زندگانــی امــام صــادق جعفــر بــن محمد؟ع؟ ،دفتر نشــر فرهنگ اســامی،
تهران 1384 ،ش.

صالحــی نجفآبــادی ،نعم ـتاهلل ،غلو/درآمــدی بــر افــکار و عقایــد غالیــان در دیــن ،کويــر،
تهــران 1384 ،ش.
صدرالدیــن شــیرازی ،محمــد بــن ابراهیــم ،المظاهر اال لهیة في اســرار العلــوم الکمالیة ،تصحیح:
ســید محمــد خامنـهای ،چــاپ اول :بنیاد حکمت صدرا ،تهــران 1378 ،ش.
صدرالدیــن شــیرازی ،محمــد بــن ابراهیــم ،شــرح اصــول کافــی ،چــاپ اول :مؤسســۀ مطالعــات و
تحقيقــات فرهنگــى ،تهــران 1383 ،ش.
صدوق ،محمد بن علی ،اعتقادات االمامیة ،چاپ دوم :کنگرۀ شیخ مفید ،قم 1414 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،التوحید ،چاپ اول :جامعۀ مدرسین ،قم 1398 ،ق.
صــدوق ،محمــد بــن علــی ،ثــواب االعمــال و عقــاب االعمــال ،چ��اپ دوم :دار الشــریف الرضــي
للنشـ�ر ،قــم 1406 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،کمال الدین و تمام النعمة ،چاپ دوم :اسالمیه ،تهران 1395 ،ق.
صواف ،محمد شریف عدنان ،بین السنة و الشیعة ،بيت الحکمة ،دمشق 1426 ،ق.
طباطبایــی ،ســید محمدحســین ،المیــزان فــي تفســیر القــرآن ،چ��اپ پنج��م :دفتــر انتشــارات
اس�لامى جامعۀــ مدرسـ�ين ح��وزۀ علمي��ۀ ق ـم ،قــم 1417 ،ق.
طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر بن رستم ،دالیل االمامة ،چاپ اول :بعثت ،قم 1413 ،ق.
طوســی ،محمــد بــن حســن ،الغیبة/کتاب الغیبــة للحجة ،چــاپ اول :دار المعارف االســامیة،
قــم 1411 ،ق.
طوسی ،محمد بن حسن ،رجال ،چاپ سوم :مؤسسۀ نشر اسالمی جامعۀ مدرسین قم ،قم،
 1373ش.

عاملــی ،ســید جعفــر مرتضــی ،الصحیــح مــن ســیرة النبــي االعظــم ،چــاپ اول :دار الحدیــث،
قــم 1426 ،ق.
عسکری ،سید مرتضی ،نقش ائمه در احیاء دین ،مجمع علمی اسالمی ،تهران 1376 ،ش.
عطاردی ،عزیزاهلل ،مسند االمام العسکري؟ع؟ ،چاپ اول :دار الصفوة ،بیروت 1413 ،ق.
علــوی عاملــی ،میــر ســید محمــد ،عالقــة التجر یــد ،چــاپ اول :انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی،
تهــران 1381 ،ش.
غروی نایینی ،نهله ،تاریخ حدیث شیعه تا قرن پنجم ،شيعهشناسی ،قم 1386 ،ش.
فاخــوری ،حنــا ،تار یــخ فلســفه در جهــان اســامی ،ترجمــه :عبدالمحمــد آیتــی ،چــاپ دوم:
کتــاب زمــان ،تهــران 1358 ،ش.
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طوســی ،محمــد بــن حســن ،فهرســت کتــب الشــیعة و اصولهــم و اســماء المصنفیــن و اصحــاب
االصــول ،چــاپ اول :مکتبــة المحقــق الطباطبایــي ،قــم 1420 ،ق.

jep.emamat.ir

فرمانیان ،مهدی ،آشنایی با فرق تشیع ،مرکز مدیریت حوزۀ علميه ،قم 1387 ،ش.
قاسم ،اسعد وحید ،حقیقة الشیعة االثني عشرية ،مؤسسة المعارف االسالمیة ،قم 1421 ،ق.
قرشی ،سید علیاکبر ،قاموس القرآن ،چاپ ششم :دار الکتب االسالمیة ،تهران 1412 ،ق.
قزوینــی ،ســید محمدکاظــم ،االمــام العســکري؟ع؟ مــن المهــد الــی اللحــد ،فرصــاد ،تهــران،
 1385ش.
قطبالدیــن راونــدی ،ســعید بــن هبــةاهلل ،الخرائــج و الجرائــح ،چــاپ اول :مؤسســۀ امــام
مهــدی؟جع؟ ،قــم 1409 ،ق.
قلمونــی حســینی ،محمــد رشــید بــن علــی رضــا ،رســائل الســنة و الشــیعة ،چــاپ دوم :دار المنــار،
قاهــره 1366 ،ق.
قمــی ،عبــاس بــن محمدرضــا ،االنــوار البهیــة ،ترجمــه :محمدمحمــدی اشــتهاردی ،چاپ ســوم:
ناصــر ،قــم 1380 ،ش.
کتانــی ،عبدالحــی ،التراتیــب االدار یــة ،تحقیــق :عبــداهلل الخالــدي ،چــاپ دوم :دار االرقــم،
بيــروت.

کشــی ،محمــد بــن عمــر ،اختیــار معرفــة الرجــال المعروف برجــال الکشــي/مع تعلیقــات میرداماد
االســتر آبــادی ،چــاپ اول :مؤسســة آل البیــت؟مهع؟ ،قــم 1363 ،ش.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،چاپ چهارم :دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
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گروه مؤلفان ،پیشوایان هدایت ،چاپ اول :مجمع جهانی اهلبیت؟مهع؟ ،قم 1427 ،ق.
متقــی هنــدی ،علــی بــن حســامالدين ،كنــز العمــال فــي ســنن اال قــوال و االفعــال ،چــاپ پنجــم:
مؤسســة الرســالة ،بيــروت 1401 ،ق.
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مجلســی ،محمدباقــر بــن محمدتقــی ،بحــار االنــوار الجامعــة لــدرر اخبــار االئمــة االطهــار؟مهع؟،
چ��اپ دوم :دار احي��اء الترــاث العر ب��ي ،بیــروت 1403 ،ق.
محمــود ،عبدالرحمــن بــن صالــح ،موقــف ابــن تیمیــة مــن االشــاعرة ،چــاپ اول :مکتبــة الرشــد،
ریــاض 1415 ،ق.
شهــای مکتبــی ،بنيــاد پژوهشهــای اســامى
مدرســی ،محمدتقــی ،امامــان شــیعه؟مهع؟ و جنب 
آســتان قــدس رضــوی ،مشــهد 1372 ،ش.
مطهری ،مرتضی ،مجموعۀ آثار استاد شهید مطهری ،صدرا ،تهران 1358 ،ش.
مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،االرشــاد فــي معرفــة حجــج اهلل علــی العبــاد ،چــاپ اول :کنگــرۀ شــیخ
مفیــد ،قــم 1413 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد ،االمالي ،چاپ اول :کنگرۀ شیخ مفید ،قم 1413 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد ،الفصول المختارة ،چاپ اول :کنگرۀ شیخ مفید ،قم 1413 ،ق.

منتصــب مجابــی ،حســن ،بررســی متــون طــب شــیعه در تار یــخ پزشــکی ،دانشــگاه رازی،
کرمانشــاه 1385 ،ش.
موحــد ابطحــی ،حجــت،آشــنایی بــا حوز ههــای علمیــۀ شــیعه در طــول تار یــخ ،حــوزۀ علميــۀ
اصفهــان ،اصفهــان 1365 ،ش.
موســوی زنجانــی ،ســید ابراهیــم ،عقایــد االمامیــة االثنــی عشــریة ،چــاپ ســوم :مؤسســة االعلمــي،
بیــروت 1413 ،ق.
مهر یــزی ،مهــدی ،آشــنایی بــا متــون حدیــث ،چــاپ اول :مرکــز جهانــی علــوم اســامی ،قــم،
 1377ش.
نجاشــی ،احمــد بــن علــی ،رجــال ،چــاپ ششــم :مؤسســۀ نشــر اســامی جامعــۀ مدرســین قــم،
قــم 1365 ،ش.
نشار ،علی سامی ،نشأة الفکر الفلسفي في االسالم ،دار المعارف ،قاهره 1977 ،م.
نیشــابوری ،مســلم بــن حجــاج ،صحیــح مســلم ،تحقیــق :محمــد فــؤاد عبدالباقــي ،دار احیــاء
التــراث العربــي ،بیــروت.
واعظــی ،احمــد ،درآمــدی بــر هرمنوتیــک ،چــاپ پنجــم :پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــۀ اســامی،
تهــران 1386 ،ش.
هاشــمی ،ســیده فاطمه ،بررســی صحت و اعتبار روایات تفســیر منســوب به امام عســکری؟ع؟،
چاپ دوم :بنیاد پژوهشهای اســامی ،مشــهد 1387 ،ش.
هولــت ،پــی .ام و دیگــران ،تار یــخ اســام ،ترجمــه :احمــد آرام ،چــاپ نهــم :امیــر کبیــر ،تهــران،
 1390ش.

پیرمرادیـان ،مصطفـی« ،نقـش اصحـاب ایرانـی امـام حسـن عسـکری؟ع؟ در علـم الحدیـث بـا
تکیـه بـر کتـب اربعـۀ شـیعه» ،مطالعـات تار یـخ اسلام ،شـمارۀ  ،15زمسـتان  1391ش.

منابع الکترونیک
ابنعبدالبرقرطبی،یوسفبنعبداهلل،بهجةالمجالسو انسالمجالس،/http://www.alwaraq.net،

تاریخ مراجعه.1400/2/18 :

حلـ�ى ،حسـ�ن بـ�ن يوسـ�ف ،منهــاج الکرامــة فــي معرفــة االمامــة ،نســخه الکترونیــک در نرمافــزار
المکتبــة الشــاملة ،نســخه .3/51
مسـعودى ،علـى بـن حسـین ،مـروج الذهـب ،/http://www.alwaraq.net ،تاریـخ مراجعـه:
.1400/2/18

151
یرکسع نسح ماما یگنهرف بالقنا و نايسابع یکيتونمره شبنج

مقاالت

jep.emamat.ir

