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1

کنفرانس »دلیل و باطن گرایی در اسالم شیعی«2 با آثاری از حسن فرهنگ انصاری، جرج 
وارنر3، طاهره قطب الدین، پول واکر4، بال تندلر5، ِاد هیس6، موِشق آساتریان7، رودریگو 
آِدم8، علیرضا دوست دار، ُالی اکِکرمن9، ِدوین اسِتوارت10، حمیدرضا مقصودی، عطا 
انزلی، س���جاد رضوی11 و مت ملوین کوش���کی به تازگی در مرکز ش���یعه پژوهی دانش���گاه 
ش���یکاگو برگزار ش���د. حض���ور اس���اتید معاص���ر در عرصه ه���ای ایران شناس���ی، عرفان، 
قرآن پژوهی و شیعه پژوهی همچون فرانکلین لویس12، فرد دونر13 و احمد الشمسی برای 
سرپرس���تی پنل ه���ای مختلف، از نکات حائ���ز اهمیت این کنفرانس بود. گروه ش���یعه 
پژوهی دانش���گاه شیکاگو با هدف تمرکز بخشی به موضوعات گوناگون شیعی به تازگی 
فعالیت خود را به ش���کل وسیعی آغاز کرده است. س���ال گذشته اساتید برجسته ای از 
سراسر دنیا برای شکل دهی به ساختار علمی این مجموعه و تعیین واحدهای درسی 

1. دانشجوی دکتری مرکز مطالعات عرب و اسالم دانشگاه اکسیتر، انگلستان.

2. Reason and Esotericism in Shi’i Islam.

3. George Warner.

4.Paul Walker.

5. Bella Tendler.

6. Ed Hays.

7. Mushegh Asatryan.

8. Rodrigo Adem.

9. Olly Akkerman.

10. Devin Stewart,.

11. Sajjad Rizvi.

12. Franklin Lewis.

13. Fred Donner.

کمیت متن مسئلۀ حا
بازتابی مختصر از کنفرانس شیعه پژوهی در دانشگاه شیکاگو1 6

]حمیدرضا مقصودی[
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و همچنی���ن رص���د حوزه های درخور تحقیق در میدان های گس���ترده ی ش���یعه پژوهی، 
به ش���کل اس���تاد مدعو، به تدریس و ارائه ی کنفرانس در این مرک���ز پرداختند. این روند 
همچنان در جریان اس���ت.1 س���طح آکادمیک دانشگاه ش���یکاگو، جمعیت قابل توجه 
شیعیان ساکن در این شهر، تنوع باالی ملیتی و قومی شیعیان و نسل جوان عالقه مند 
ب���ه مباح���ث علمی، از نکاتی هس���تند که تأس���یس یک گ���روه متمرکز ب���رای مطالعات 
ش���یعی در این ناحیه را بیش���تر در مرکز توجه قرار می دهد. ِاد هیس، مس���ئول برگزاری و 
هماهنگ کننده ی کنفرانس معتقد اس���ت تش���کیل ش���بکه ای آکادمیک ب���رای پیوند 
پژوهش���گران ناحیه ی آمریکای شمالی و گس���ترش فعالیت های شیعه پژوهی از چشم 

اندازهای پیش روی این مرکز خواهد بود.

کنفرانس یک روزه با تمرکز بیش���تر بر  کوتاهی اس���ت از این  گزارش  آنچه در ادامه می آید 

زوایای امامتی موجود در مقاالت ارائه شده2.

در پن���ِل نخس���ت )تفس���یر و تأوی���ل در دوره های متقدم(، حس���ن فرهن���گ انصاری در 

یخ مختصری از توسعه ی یک متن شیعی3  مقاله ی خود با عنوان تفس���یر عسکری؛ تار

ی در کنار  به نقد محتوایی و س���ندی تفسیر امام حسن عسکری؟ع؟ پرداخته است. و

که در ادامه بر اسنادهای  بررس���ی ضعف شخصیتی روات محوری این اثر و مس���ائلی 

ایش���ان وارد می دان���د، مضم���ون برخ���ی روایات ارائه ش���ده در این تفس���یر را نی���ز به نقد 

محتوایی نشس���ته و درنهایت از مقایسه ی این مجموعه با گزارش های موجود در سایر 

مجموعه ه���ای روایی، اعتب���ار این اثر را به عنوان یک مجموعه ی روایی قابل انتس���اب 

ی و بررس���ی مسائل طرح  کاو یابی می کند. وا به امام عس���کری؟ع؟ با مش���کل جدی ارز

Mellon Islamic Studies Initiatives 1. برای اطالع بیشتر از جزئیات این طرح بنگرید به

2. این گزارش صرفا جهت معرفی و آش���نا سازی مخاطبین مجله ی امامت پژوهی با مقاالت ارائه شده 
ی���ن مقاالت به معن���ی تأیید آن ها  در ای���ن کنفران���س نگاش���ته ش���ده و ترجمه های ارائه ش���ده از عناو
یسنده  یس���ندگان آن ها نیس���ت. این مختصر درواقع بازتاب برداش���ت های ش���خصی نو از س���وی نو

کنفرانس شرکت داشته است. که خود در  است 

3. The Tafsīr al_Askarī: a brief history of the development of a Shī’ī text.
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ش���ده در ای���ن مقاله از حی���ث مباحث س���ندی و مضمونی برای پژوهش���گران حوزه ی 

امامت درخور نظر می باشد. این مقاله پیش تر توسط ایشان به چاپ رسیده است.

دیگر مقاالت ارائه شده در این بخش عبارت اند از شرح نماز: نگاهی در زمینه ی یک فراز 

از علل الش����رایع ابن بابویه1 از جرج وارنر؛ اصول تأویل باطن گرایانه ی فاطمیین: تحلیلی 

ب����ر پایه مجال����س موّیدّی����ه ی موّی����د ش����یرازی )م. 1078/470(2 از طاه����ره قطب الدین، و 

دست آخر نمونه هایی از تأویل در متون اسماعیلی فاطمیین3 از پول واکر.

یخ اندیش���ه ی  ی���س و تألیف در تار که س���ابقه ی طوالن���ی ای در تحقیق، تدر کر   پ���ول وا

اس���المی دوره های میان���ی به طور خاص اس���ماعیلیان دارد، در خوانش���ی هرمنوتیک، 

و  غل���و،  گرای���ی،  باط���ن  ظاهرگرای���ی،  حوزه ه���ای  در  تحقیق���ات  اصل���ی   مس���ئله ی 

مت���ن«4  کمی���ت  حا س���ر  ب���ر  »ن���زاع  مس���ئله ی  اص���ل  در  را  مت���ن  تفس���یر   درنهای���ت 

ی چهار ده���ه از زندگی اش را ص���رف آن نموده  گفت���ه ی و که به  می نام���د؛ دغدغ���ه ای 

یخ اندیش���ه ی  ی گروه های مختلف در تار اس���ت. درواقع در نگاه او س���ؤال اصلی فرارو

کند  کس���ی ح���ق دارد مت���ن مقّدس را تفس���یر  که چه  اس���المی هم���اره این بوده اس���ت 

گ���ون ب���ه آن، باعث ظه���ور طیف وس���یعی از  گونا ک���ه پاس���خ های  و چگون���ه؟ س���ؤالی 

گرا8،  گرا6، عقل گ���را7 و باطن  انش���عاب ها و انش���قاق های مختلف از ظاهرگ���را5 و متن 

1. Explaining Payer: A Passage from Ibn Bābawayh’s Ilal alSharā`i in context

2. Principles of Fatimid Esoteric Interpretation )ta`wīl(: An analysis Based on the Majālis 
mu`ayyadiyya of al_Mu`ayyad al_Shirazi )d.470/1078(.

3. Examples of Ta`wīl in Fatimid Ismaili Texts.

4. The Challenge over of the authority of the Text.

5. Literalist.

6. Scripturalist.

7. Rationalist.

8. Esotericist _ Occultist.
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یخ اندیش���ه ی اس���المی ش���ده اس���ت. نزاع بر س���ر  و درنهایت تندرو1 و غالی2 در طول تار

که در آن رابطه ی عقل، تجربه ی فردی )کش���ف(3 و متن  کارآمد  ارائه ی نظامی خوانا و 

گرایانه به  مق���دس با یکدیگر تعریف می ش���ود. ای���ن درواقع می توان���د نوعی نگاه مت���ن 

مس���ئله ی امامت نیز باشد، نگاهی به امامت به عنوان حق خوانش متن، تفسیر متن، 

رمزگش���ایی از الیه ه���ای مختل���ف آن، دعوت به تجرب���ه ی متن و درنهای���ت رمزگذاری 

که با آغاز دوران غیبت در یک رفت وبرگشت،  مجدد آن. نکته ی اساس���ی این اس���ت 

کمیت  این خود متن اس���ت که در مرکز نزاع قرار می گیرد؛ یعنی سؤال دوباره به حق حا

بر متن، یا همان تفسیر آن بازمی گردد.

ی مفهوم  پن���ل دوم با عنوان »مت���ون و محتواهای دوره های متقدم«، تمرکز بیش���تری رو

غل���و، غالی���ان نخس���تین و نمونه های باطن گرای���ی در تش���یع دارد. مطالعه ی مقاالت 

ای���ن بخش برای پژوهش���گران حوزه ی امامت بس���یار ثمربخش خواه���د بود، خصوصا 

گسترده ی غلو می باشند.  ی موضوع  که به شکل خاص مشغول تحقیق رو محققینی 

بال تندلر با عبداهلل بن س���با و نقش باب ُنصیری: توان بخش���ی به سرکرده ی روافض در 

کّذاب و  س���نت اس���المی4؛ ِاد هیس با نخس���تین مخالفت های ُنَصیری در برابر جعفر 

گرایان امامی5؛ موِش���ق  ت���الش جهت ایجاد ائتالف میان جریان اصلی و جریان باطن 

آس���اتریان با جهان وجهان بینی غالت ش���یعی نخستین )قرون هشت و نه قمری(6؛ و 

1. Radical.

2. Extremist.

3. Personal experience _ Heuristic device.

4.’Abd Allāh b. Saba` and the role of the Nuṣayrī Bāb: Rehabilitating the Heresiarchs of the 
Islamic Tradition.

5. Proto_Nuṣayrī Opposition to Jaʾfar the Lier and the Business of the Building Coalition 
Between Mainstream and Esotericist Imamis.

6. The World and Worldview of Early Shīʾī Ghulāt )8th and 9th cc(.
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یگوآِدم. باورداشت اسماعیلی: زمینه و منابع1 از رودر

در پنل س���وم که به جهات سیاس���ی و انسان شناس���ی عل���م می پردازد2، ابت���دا علیرضا 

دوست دار در مقاله ی خود با عنوان علوم غریبه در ایران: در میان مجازات و سانسور3 

به بررسی غیرقطعی بودن معیارهای قانونی جهت جواز یا ممنوعیت فعالیت هایی که 

تحت عنوان عمومی »علوم غریبه« صورت می گیرد پرداخته است. در همین پنل، در 

فرصتی استثنایی، ُالی اککرمن برای اولین بار، گزارشی از خزانه ی متون شیعیان ُبحره 

به دست می دهد. این اولین بار است که یک زن اجازه می یابد به درون خزانه ی متون 

مق���دس ُبحره ها ک���ه آن را حرم می خوانن���د راه یابد. بر پایه ی گ���زارش اککرمن، به غیراز 

طبق���ه خاصی از مردان ُبحره )عالمان عالی رتبه(، دیگران به هیچ وجه اجازه ی ورود به 

مخزن را ندارند. وی چگونگی این دس���ت یابی را در گزارش خود با عنوان دیپلماس���ی 

بایگانی باطنی بحره ها: فرهنگ نسخگان خطی اسماعیلی و زبان رازداری4 به دست 

می دهد، هرچند بر اس���اس پیمانی که با ایشان دارد گزارشی از متون محرمانه ی ایشان 

در کار نیس���ت. مقاله ی س���وم به مسئله ی تقیه در ش���یعیان می پردازد. دوین استوارت 

مدتی اس���ت که مش���غول گردآوری و تحلیل م���وارد گوناگون تقیه و توریه در تاریخ ش���یعه 

است. تاریخ تقیه، حدود تقیه و موارد مختلف به کارگیری آن توسط شیعیان از مسائل 

درخ���ور نظ���ر در پروژه ی وی ب���ا عنوان تقیه و توری���ه، یا هنرابهام5 می باش���د. این مقاله به 

شکل غیرمستقیم نگاهی روشی به این آموزه دارد و مسائل عمیقی را در باب فلسفه ی 

اخ���الق، رابط���ه ی فق���ه و اخالق، نقش توری���ه در آن، کارک���رد تقیه و توریه به عن���وان ابزار، 

1. Iamaili Doctrine: Context and Sources

2. Politics and Anthropology of Knowledge

3. The Occult Science in Iran: Between Sanction and Censure

4. The Politics of the Bohra Bāṭin Archive: Ismaili Manuscript Culture and the Language of 
Secrecy

5. Taqiyya and Toawriyya, or the Art of Ambiguity.
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ارائه ش���ده توس���ط امامان ش���یعه برای حفظ جان ش���یعیان و آثار تدریجی این آموزه ها 

در فرهنگ گفتاری و مآال رفتاری ش���یعیان طرح می کند. آخرین مقاله در این بخش به 

معرفی نظام معرفت شناس���ی مکتب معارف خراس���ان ی���ا مکتب تفکیک اختصاص 

دارد. حمیدرضامقص���ودی در ای���ن مقاله تالش می کند نش���ان بده���د مکتب معارف 

خراسان درواقع نمونه ای است از پاسخ معاصر به پرسش اساسی ای که توسط پول واکر 

در ابتدای کنفرانس به عنوان مس���ئله ی اساس���ی تحقیقات متن گرایانه در تش���یع طرح 

ش���ده بود. مقاله ی تعریِف تعریف ناشدنی: معرفت شناسی مکتب معارف خراسان1، 

فصل س���وم از پایان نامه ی نویسنده اس���ت که بر زوایای معرفت شناسی اندیشه ی میرزا 

مهدی اصفهانی و روش متن گرایانه ی او به عنوان کلیدی ترین ش���خصیت مدرس���ه ی 

معارف تمرکز دارد. مکتب معارف خراسان در این مقاله، الگویی متن گراست از تالقی 

متن، عقل )دلیل( و تجربه ی شخصی.

آخرین پنل به دوره های ابتدایی و میانی از دوران متأخر نگاه می کند. فلسفه، تصوف 

گرا در مدرسه ی  و پروس���ه ی مشروعّیت در دوران صفویه2 از عطا انزلی؛ شیعه ی باطن 

ه: والیت و آخرالزمان در رجب علی ُبرس���ی و حس���ن بن س���لیمان حلی3 از 
ّ
متأخ���ر حل

گرایی، فلس���فه بخش���ی ب���ه امامت و  س���جاد رض���وی و نهایتا مقاله ای با عنوان غیب 

کوش���کی مقاالت ارائه ش���ده در  عقالنی���ت در دوران تمیوری _ صفوی4 از مت ملوین 

این بخش هس���تند. س���جاد رضوی در مقاله ی خود تالش می کند ثابت کند گفتگو از 

کادمیک طرح نموده اند،  مفهوم والیت در سطوح عالی، آن چنان که برخی در فضای آ

صرفا در آثار دوره های متأخر پدیدار نگشته است.

1. To Define the Indefinable: The Epistemology of Maktab_i Maʿārif_i Khurāsān

2. Philosophy, Sufism, and the Process of Legitimation in the Safavid Era

3. Esoteric Shi’ism in the Later School of al_Ḥilla: Wilāya and Apocalyptism in Rajab 
al_bursī and al_Ḥasan b. Sulaymān al_Ḥillī.

4. Occultism, Imamophilism, and Rationalism in Timurid_Safavid Iran: The Case of Littrism.
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