121

عباس تقویان  ،1محسن دیمه کار گراب
تاریخ دریافت94/6/8:
تاریخ پذیرش94/9/5:

چکیده

گفتمانها که در بس��تر جریانها و بافتهای موقعيتي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياس��ي و
ارتباطي ش��کل ميگیرند ،در هر زماني ميتوانند تأثير بسياري در رويکرد مفسران در
تفسير قرآن کريم داشته باش��ند .در این میان عصر زندگی امام جواد(ع) که دوران شيوع
مناظرات علمي و کالمي بين اديان گوناگون و طرح شبهات و سؤالهاي کالمي مذاهب
و فرق گوناگون بوده ،تأثير قابل توجهی بر رويکردهاي تفسیری آن حضرت در تفسير
قرآن داشته است .این مقاله که با تکیه روش تحلیل گفتمان س��امان یافته است ما را با
رویکردهای تفسیری حاکم بر روزگار امام جواد(ع) و موارد بهرهگیری از ظرفیت قرآن
در مواجهه با گفتمانهاي علمی عصری آشنا مى کند .بررسیها حکایت از آن دارد که
عصر اختالفات و ش��بهات ،ظهور و قدرت گیری مکاتب گوناگ��ون ،نهضت ترجمه،
سازمان وکالت و گسترش فعاليت شيعیان ،ش��رکت در مناظرات دربار ،تبیین گفتمان
امامت اضالع گفتمانی دوران امامت امام جواد(ع) را رقم زده است .از سوی دیگر رویکرد
فقهی ،رویکرد کالم��ی ،رویکرد روایی ،رویک��رد عقلی ،رویکرد تأویل��ی و باطنی ،و
رویکرد قرآنی در نقد روایات موضوعه مهم ترین رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر
پایه تحلیل گفتمان است که این رویکردها در رویارویی حضرت با گفتمانهاي علمی
عصر خویش اتخاذ شده است.
واژههای کلیدی:

روایات تفسیری امام جواد(ع) ،تفس��یر روایی ،رويكردهاي تفس��يري ،گفتمان فقهی و
کالمی

 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)taghavian@isu.ac.ir،
 -2استادیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن،دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد(نویسنده مسوول)mdeymekar@gmail.com
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طرح مسئله
امام محمد بن علی بن موسی(ع)(220-195ق) ملقب به جواد االئمه و مکنی به ابوجعفر ثانی،
ي قابل توجه امام جواد(ع) به امامت رسیدن ایشان در صغر
امام نهم شیعیان است .یکی از ویژگیها 
سن است که سبب حیرت همگان شد .افاضات علمی آن امام در برابر اندیشمندان زمانه ،مأمون و
برادرش معتصم را در موضعی انفعالی قرار داد به طوری که مأمون مجبور شد درباره ایشان اعتراف
کند« :به خدا سوگند كه او از شما فقيهتر و به دين خدا و پيامبر و واجبات و مستحبات و احكام دين
او داناتر و نسبت به كتاب خدا آشناتر و نس��بت به محكم و متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ
و تنزيل و تأويل قرآن از شما عالم تر است»(قمي1404 ،ق ،ج182 :1؛ ابنشعبه1404 ،ق451 :؛
مفید الف1413 ،ق .)98 :مناظرات و احتجاجات به جامانده از امام جواد(ع) گویای دانش خارق العاده
آن بزرگوار و اتصال به علم الهی دارد .در این میان روایات تفسیری ایشان نیز گرچه حجم اندکی
دارد 1،ولی به خوبی عمق دانش و بینش ایشان را در تفسیر قرآن نشان مىدهد .بازپژوهی میراث
تفسیری امام همام مىتواند نحوه مواجهه قرآنی ایشان با گفتمانهاي علمی آن برهه حساس را
که دوران ش��یوع مناظرات و احتجاجات فقهی ،کالمی و عصر نهضت ترجمه و عصر شکلگیری
و گسترش فرقههاي گوناگون اسالمی بوده اس��ت به خوبی نشان دهد .افزون بر این که روشها و
الگوهای صحیح تفسیر قرآن را فرا روی ما قرار دهد.
بنا بر تتبع نگارندگان تاکنون مقالهای با محوریت رویکردهای تفس��یری امام جواد(ع) به ویژه
با روش تحلیل گفتمان نگاشته نش��ده اس��ت ،البته پایان نامهای با عنوان «گونهشناسی روایات
امام جواد(ع) و امام هادی(ع) در تفسیر قرآن با تأکید بر تفاسیر البرهان ،نورالثقلین و کنزالدقائق»
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نگارش یافته که چنان که از عنوان و چکیده آن پیداست به گونهشناسی آن روایات پرداخته و گاه
به اوضاع سیاس��ی و اجتماعی دوران آن امام همام اشاره کرده است .بنابراین واکاوی رویکردهای
تفس��یری امام جواد(ع) به ویژه به روش تحلیل گفتمان پژوهشی نوین به شمار مىرود .به هر روی
در این نوشتار پس از س��یری در فضای گفتمانی دوران امامت امام جواد(ع) به تناسب رویکردهای
ي عصر ایشان مىپردازیم.
تفسیری ایشان با گفتمانها 

 - 1آیت اهلل خزعلی در موسوعة اإلمام الجواد(ع) در بخش «ما ورد عنه عليه السّ الم في القرآن من التفس��ير و غيره» حدود  87روایت در تفسیر قرآن به ترتیب و
تفکیک سوره ها نقل کرده است(موسوعة اإلمام الجواد(ع) ،ج.)267-219:2
 -2دانشگاه الزهراء ،دانشکده الهیات ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مرجان غالمی ،سال دفاع .1392

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

واژه گفتمان از واژه فرانسوی « »Discourseو التین « »Discursusبهمعنی گفت و گو،
محاوره و گفتار گرفته شده است(.بشیر)10-9 :1384،
درباره تحلیل گفتمان( )discourse analysisتعاریف گوناگونی وجود دارد که اش��اره به
همه آن ها در این مجال نمی گنجد اما در ذیل به دیدگاه برخی از صاحبنظران این زمینه اشاره
مىکنیم:
• یول و براون در کتاب تحلیل انتقادی گفتمان ،تحلیل گفتمان را این چنین تعریف کردهاند:
تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد است ،در این صورت نمیتواند منحصر به توصیف
صورتهای زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورتها برای پرداختن به آن ها
در امور انسانی به وجود آمدهاند(فرکالف.)9 :1379 ،
• همچنین شیفرین و استابز گفتهاند :تحلیل گفتمان میکوشد تا نظام و آرایش فرا جملهای
عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار بدهد و بنابراین واحدهای زبانی نظیر تبادالت مکالمهای یا متون
نوشتاری را بررسی کند(همان).
• «مک میلن» نیز در مقالهای با عنوان “الفبای تحلیل گفتمان” میگوید :تحلیل گفتمان یک
اصطالح برای مطالعه قسمت اعظم زبان است .به طور کلی ش��امل تنوع رویکردها و دیدگاههای
مختلف با روشه��ای گوناگون زیادی اس��ت و در جایی دیگر اضافه میکند ک��ه تحلیل گفتمان
مجموعهای از روشه��ا و تئوریها برای بررس��ی زبان و کارب��رد زبان در زمینهه��ای اجتماعی

است(.)Macmillan 2006 :1

• گفتمان از نظر میش��ل فوکو ،مجموعه قواعد ،الگوها و معیارهایی است که در یک محدوده
زمانی و مکانی ویژه ،خود را بر اف��رادی که در محدوده آن قرار دارند ،ب��دون آن که خود آن افراد
متوجه باش��ند ،تحمیل مىکند و انواع کنشهای آن ها را از آن رو که بر اساس قواعد و معیارهای
آن گفتمان صورت مىگیرد ،تحت تأثیر قرار مىدهد(هارلن��د .)155-154 :1380 ،از نظر فوکو
فردی که در یک گفتمان محصور مىش��ود در رفتار خود در فهم خ��ود و در طرح ایده خود نقش
فعالی ندارد ،بلکه عوامل دیگری جز ذهنیت او در روند بروز رفتار فهم و تولید آن ایده حاکماند .در
واقع نقش قواعد حاکم بر آن فرد که گفتمان بر او تحمیل مىکند ،از نقش خود فرد به عنوان فهم
کننده یا عرضهکننده یک ایده بیشتر است .فوکو بیش از آن که بر نقش فاعل شناسا در شکلدهی
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به متن و معنای آن تأکید کند ،بر نقش قواعد حاکم ب��ر صورت بندی گزارههای موجود در دانش
عصر حیات مؤلف تأکید مىکند(فوکو.)27-24 :1378 ،
• «استابز» نیز سه ویژگی برای توصیف تحلیلگفتمان بیان میکند که عبارتاند از :به عنوان
امری که درباره کاربرد زبان فراتر از حدود بیان یک جمله اس��ت؛ ام��ری درباره روابط درونی بین
زبان و جامعه اس��ت؛ امری که درباره عام��ل مؤثر یا ویژگیهای گفتاری ارتباطات روزمره اس��ت

(.)Stubbs 1983:1

• و به گفته شیفرین تحلیل گفتمان میکوش��د تا نظام و آرایش متنی عناصر زبانی را مطالعه
کند .بنابراین ،واحدهای زبانی نظیر مکالمات یا متون نوش��تاری را بررسی میکند .بر این اساس
تحلیل گفتمان ب��ا کاربرد زب��ان در زمینههای اجتماعی به وی��ژه با تعامالت ی��ا مکالمات میان
گویندگان سرو کار دارد(فرکالف.)9 :1379 ،
در این میان بخشی از تعریف میش��ل فوکو نمىتواند در باره معصومان(ع) کار برد داشته باشد؛
زیرا برخی از محورهای تعریف مزبور چون تحمیل قواع��د ،الگوها و معیارها بر فرد بىآن که خود
شخص متوجه باشد و نیز محصور شدن در یک فضای گفتمانی و نقش فعال نداشتن در رفتار ،فهم
و طرح ایده خود با شأنیت واالی معصومان(ع) و جنبه فرا زمانی و فرا مکانی ایشان و آموزههای گران
قدر ایشان سازگاری ندارد .بىگمان هر یک از معصومان(ع) به سان مصداق کامل «العالم بزمانه»
�لا واقف بودهاند و نه تنها خود ایش��ان حاکم و محیط بر آن
به گفتمانهای گوناگون عصری کام ً
فضای گفتمانی بودهاند بلکه از باورها و حتی جان پیروان خویش در برابر گفتمانهای فتنهانگیز
نیز محافظت مىکردند مانند موضع گیریهای حکیمانه معصومان(ع) در برابر گفتمان فتنهانگیز
«خلق قرآن».
البته گفتمانهای عصری که نیازهای علمی و غیر علمی را ب��رای مردم آن عصر رقم مىزد و
نیز هدایتگری معصوم��ان(ع) به ویژه در حوزههای علمی و تربیتی اقتض��ا مىکرد که معصومان

(ع)

همواره به صورت فعال و نه منفعالنه ،در رویارویی با گفتمانهای عصری که نشانگر شرایط و بافت
موقعیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی بود ،مواضع حکیمانهای اتخاذ کنند و دیدگاه خویش را
به پیروان شان نش��ان دهند .با این توضیح ،مراد از گفتمان در این نوشتار رویكردی ساختاری به
متن اس��ت كه امكان اتصال متن به جنبههای جامعهش��ناختی را فراهم کند .بنابراین ،گفتمان
صرفا با عناصر نحوی و لغوی تشکیلدهنده جمله سر و کار ندارد ،بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون
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جامعهشناختی مبدل میشود(همان.)8:

 -2سیری در فضای گفتمانی دوران امامت امام جواد

(ع)

بازخوانی و واکاوی روایات تفسیری اهل بیت(ع) ما را با رویکردها ،روش ها و گونههای تفسیری
متناسب با دورههای حیات ایشان آشنا مى کند .شرایط و مقتضيات زمان امام جواد(ع) از نظر علمی
و فرهنگی و نیز ابعاد شخصیت علمی آن بزرگوار در سنین کودکی که حاکی از اتصال و ارتباط فرا
حسی با کانون فیاض علم الهی است ،ضرورت مطالعه س��یره علمی ایشان را بیش از پیش آشکار
می کند.

 -1-2نهضت ترجمه
از دوره هارون كتب و منابع علمى و فلس��فى در خزان��ه خاصى كه بيت الحكمه نام داش��ت

گردآورى مىشد .عدهاى از ارباب علم ،نظير ابوسهل فضل بن نوبخت در آن مؤسسه علمى مشغول
كار بودند تا این که كار بيت الحكمه و س��ازمان آن در عهد مأمون باال گرفت و حكم دانشگاه و دار
العلمى را پيدا كرد كه عدهاى از دانشمندان در آن به ترجمه و تأليف كتب اشتغال داشتند .ترجمه
كتب در آغاز امر منحصر به كتب طب و نجوم بود و اندكى بعد به ویژه بر اثر نفوذ معتزله و حاجت
اين فرقه در مقاالت خود به اثبات و استدالل ،توجه به فلسفه و نقل كتب منطق و فلسفه آغاز شد و
با سرعتى عجيب از اواسط قرن دوم تا اواخر قرن چهارم ،بسيارى از آثار طب و تشريح و داروشناسى
و فلسفه و نجوم و طبيعيات و كيميا و رياضيّات و فالحت و نظاير آن ها ،مستقيم به عربى يا نخست
به سريانى و سپس به عربى ترجمه شد(رک :راوندی ،1382 ،ج.)79-78 :10
بنابر گزارش ابننديم مأمون به صورت نامهنگاری از پادشاه روم درخواست کرد تا كليه كتب
قديمى را برای وی بفرس��تند .پادش��اه روم پس از امتناع ،پاس��خ مثبت داد .مأمون به اين خاطر
گروهى از اشخاص از جمله حجاج بن مطر و ابنبطريق و سلم سرپرست بيت الحكمه و  ...را به روم
فرس��تاد .آن ها هر چه كتاب پيدا كردند را به دار الحكمه منتقل کردند(رک :ابنندیم1417 ،ق:
 .)301به عنوان نمونه مامون كتاب اقليدس را از روميان به دست آورد و دستور به شرح و ترجمه آن
داد(دینوری .)401 :1368 ،این کتاب توسط حنين بن إسحاق عبادي(م 260ق) از زبان یونانی به
زبان عربی ترجمه شد .وی كتاب المجسطي و نیز کتب طبی دیگری را از زبان یونانی به زبان عربی
ترجمه کرد .مأمون به این امر عنایت بسیاری داشت .پیش از وی نیز از جعفر برمکی نیز مىتوان
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از متن یعنی بافت موقعیتی ،فرهنگی و اجتماعی عب��ارت میپردازد و در حقیقت به یک موضوع
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یاد کرد(رک :ذهبی1413،ق ،ج128 :19؛ابنکثیر1407 ،ق،ج)32 :11
اگرچه ترجمه اين كتاب ها به عربى كمك ش��ايانى به رشد فكرى عربى و اسالمى كرد ،همان
گونه كه در اصالح و دگرگونى علوم در كش��ورهاى اس�لامى سهم به س��زايى داشت و بسيارى از
جويندگان علوم به تحقيق پرداختند(باقر شریف قرشی ،ج .)285 :2البته این تالش ها و حمایت از
علوم عقلی وارداتی به منظور تحت الشعاع قرار دادن مقام علمی ائمه(ع) نیز بوده است ،تا با ترجمه
متون یونانی در مقابله با امام(ع)،بابی از علم را در مقابل طالبان علم باز کند که از جایی غیر از چشمه
جوشان اهل بيت(ع)سرچشمه میگرفت.

 -2-2رویارویی امام جواد(ع) و شيعیان با مکاتب گوناگون فکری

دوران هفده ساله امامت حضرت جواد(ع) همزمان با دو خليفه بني عباسي مأمون و معتصم بود،
 15سال در دوره مأمون(ازسال  203تا مرگ مأمون در .218ق) و دو سال در دوره معتصم( 218تا
.220ق) شرايط دوره  15ساله نخست همان شرايط پدر بزرگوارش بود كه در مقابل زيرك ترين
و عالم ترين خليفه عباسي قرار داشت .
نضج گیری نحلهها و فرقههاي گوناگون در عصر امام ج��واد(ع) ،فرایند عوامل گوناگونی چون
گسترش جهان اسالم و ورود اعتقادات و باورهای مذاهب و ادیان دیگر ،ترجمه آثار فالسفه یونان
و درگیری ها جناح بندی ها و بلوک بندی قدرت بود.
امام جواد(ع) همانند پدر بزرگوارشان در دو جبهه سیاست و فکر و فرهنگ قرار داشت .موضع
گیریها و شبهه افکنیهاي فرقههايی چون زیدیه ،واقفیه ،غالت مجسمه ،امام را بر آن داشت تا
در حوزه فرهنگ تشیع در برابر آنان موضعی شفاف اتخاذ کند.
امام جواد(ع) در برابر فرقههايى كه در دوران آن حضرت وجود داشتند ،شيعيان خود را از اين
نظر كه اين فرقهها چه مواضعى در مقابل آنان به خود گرفتهاند راهنمايى مىفرمود.

يكى از اين فرقهها «اهل حديث» بودند كه مجسّ مى مذهب بوده و خدا را جسم مىپنداشتند.

امام درباره آنان به ش��يعيان مىفرمود كه اجازه ندارند پشت هر كس��ى كه خدا را جسم مىداند
نماز بگذارند و به او زكات بدهند(ابنبابویه1413 ،ق ،ج379 :1؛ همان1398 ،ق101 :؛ طوس��ی،
،1365ج.)283 :3
مسئله مخاطرهآمیزی که در آن دوران ش��یعیان را تهدید مىکرد ،قدرت گرفتن و پیشرفت
مذهب «معتزله» بود .فرقه كالمى معتزله كه پس از به قدرت رسيدن عباسيان به ميدان آمد و در
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جواد(ع) بود .موضعگيرى حضرت امام جواد(ع) چون پدر بزرگوارش��ان در اين برهه و در مقابل اين
جريان كالمى از اهمیت ويژهاى دارد تا آن جا كه مناظرات امام جواد(ع) را با يحيى بن اكثم كه از
بزرگترين فقهاى اين دوره به شمار مىرفت ،مىتوان رويارويى تفكر ناب تشيّع با مناديان معتزله
نام نهاد كه همواره پيروزى با امام جواد(ع) بوده است.

«غالت» نيز به سبب آن كه در بدنام كردن شيعه س��هم به سزايى داشتند ،مورد تنفر امامان

بودند .خطر اين ها براى ش��يعيان بس��يار جدّ ى بود؛ زيرا آن ها به نام امام��ان(ع) رواياتى را جعل
ف مىكشاندند .امام جواد(ع) درباره
میكردند و بدين وسيله شيعيان را كه پيرو ائمه(ع) بودند به انحرا 
ابو الخطاب كه از سران غالت بود ،فرمودند :لعنت خدا بر ابو الخطاب و اصحاب او و كسانى كه درباره
لعن بر او توقف كرده و يا ترديد كنند(كشى528 :1348 ،؛ جعفريان.)491-490 :1381 ،

«زيديه» و «واقفه» نیز فرقههایى منشعب از شيعه بودند که دشمنی آن ها با اماميه و طعن

آن ها بر امامان(ع) سبب موضعگيرى شدید ائمه(ع) در برابر آن ها شد.
 -3-2سازمان وکالت

امام جواد(ع) در راس��تای بسط و گسترش فرهنگ ناب تش��یع کارگزاران و وکالیی در مناطق
گوناگون و قلمرو بزرگ عباس��یان تعیین یا اعزام کرد؛ به گونهای که امام در مناطقی چون اهواز،
همدان ،ری ،سیستان ،بغداد ،واسط ،سبط ،بصره و نیز مناطق شیعهنشینی مانند کوفه و قم دارای
وکالیی کارامد بود(به عنوان نمونه ن��ک :کلینی،1365 ،ج548 :1؛ طوس��ی،1365 ،ج140 :4؛
طوسی،1390 ،ج60 :2؛ طوسی1411 ،ق352-351 :؛ کلینی،1365 ،ج111 :5؛ حسین جاسم،
.)78 :1385
امام به هواداران خود اجازه مىداد در دستگاه حکومت عباسي کار کنند ،به این دلیل محمد بن
اسماعيل بن بزيع و احمد بن حمزه قمي پست هاي مهمي در وزارت اشغال کردند(كشي:1348 ،
564؛ نجاشي1407 ،ق331 :؛ حلي1411 ،ق.)139 :
نوح بن دراج قاضى بغداد و پس از آن قاضى كوفه بود .چون بستگان او از كارگزاران امام جواد

(ع)

بودند ،وى عقيده خود را در طول اشغال اين س��مت پنهان داشت(رک :نجاشي1407 ،ق102 :؛
حلي1411 ،ق .)12 :برخی ديگر از اماميه مانند «حس��ين بن عبد اللهّ نيشابورى» حاكم بست و
سيستان شد و «حكم بن عليا اسدى» به حكومت بحرين رسيد .هر دو نفر به امام جواد(ع) خمس
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مىپرداختند كه حاكى از بيعت پنهانى ايشان با امام نهم اس��ت(رک :کلینی،1365 ،ج 111 :5و
طوسى،1365 ،ج335-334 :6؛ حسین جاسم .)79-78 :1385 ،
بسيارى از محدثان كوفه همچون محمد بن محمد بن اشعث ،احمد بن سهل ،حسين بن على
مصرى و اسماعيل بن موسى كاظم(ع) به مصر مهاجرت كردند و فعاليتهاى خود را در آن جا ادامه
دادند .از جمله فعاليتهاى آن ها اين بود كه احاديث نبوى را درباره قائم مهدى و اين كه او از اعقاب
امام حسين(ع) است نشر مىدادند.
ن بسيارى به دست آوردند ،بدين
كلينى روايتى را نقل مىكند كه حاكى از آن است آنان هوادارا 
معنى كه على بن اسباط كوفى از مصر به مدينه آمد تا امام جواد(ع) را مالقات كند و آن را به اماميه
مصر شرح دهد(کلینی،1365 ،ج.)494 :1
حضرت جواد(ع) بنا به درخواس��ت يكى از شيعيان ب ُست و سيس��تان ،طى نامهاى به والى اين
منطقه سفارش كرد كه در دریافت ماليات ،بر او س��خت نگيرد .والى كه از پيروان امام بود ،نه تنها
بدهى او بابت خراج را نگرفت ،بلكه اعالم كرد تا آن زمان كه بر سركار است او را از پرداخت خراج
معاف خواهد كرد .عالوه بر اين دستور داد براى او مستمرّى نيز تعيين كردند(همان ،ج-111 :5
.)112
ال محرمانه بود ،این نشانگر
البته حرکت امام جواد(ع) در چینش نیروهای خویش حرکتی کام ً
آن است که حضرت در باره جو اختناق حکومت بنی عباس مواظبت و عنایت کامل داشت.
 -4-2شرکت در مناظرات دربار

امام جواد(ع) از دو جهت به مناظرات علمى كش��انده مىش��د :نخس��ت از طرف شيعيان خود
كه با توجه به سن كم آن حضرت مىخواس��تند علم الهى امام را دريابند؛ بنابراين طبيعى بود كه
مجالس متعددى بدين منظور ترتيب داده مىشد .دوم از حكومت ،به ويژه مأمون و معتصم .خلفا
مىكوشيدند با تش��كيل مجالس مناظره ،آنان را رو در روى برخى از دانش��مندان بنام زمان قرار
دهند تا شايد در پاسخ برخى از پرسش ها درمانده شوند و شيعيان از اين رهگذر ،در اعتقاد خود به
وجود علم الهى نزد ائمه اهل بيت(ع) دچار مشكل شوند و از پيروى آن ها خوددارى كنند(جعفريان،
 .)482 :1381ولى در همه آن بحث ها و مناظرات علمى ،حضرت جواد(ع) با پاس��خهاى قاطع ،هر
گونه شک و تردید را درباره پیش��وایى خود از بین مىبرد و امامتخود و نیز اصل امامت را تثبیت
مىکرد .به همین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرتهادى(ع) که او نیز در س��نین کودکى به
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تاثیرى در برخوردارى از این منصب خدایى ندارد(پيشوايي ،بىتا.)542 :
از جمله مناظرات حضرت مىتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره نکاح کنیز(ابنش��عبه1404 ،ق454 :؛ مجلسی1404 ،ق،
ج385 :10؛ حرعاملی1409،ق ،ج.)110-109 :21
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره فضایل خلفا(طبرسی1403 ،ق ،ج449-446 :2؛ مجلسی،
1404ق ،ج)83-80 :50
• مناظره با ابنابيدواد ،قاضی القضات معتصم درباره قطع دس��ت دزد(عیاشی ،1380 ،ج:1
319؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج253-252 :28؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)7-5 :50
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره کفاره صید برای محرم(قمي1404 ،ق ،ج183 :1؛ مفید(ب)،
1413ق :ج283 :2؛ طبرسی1403 ،ق ،ج.)444 :2
گفتنی است مناظرات امام رضا(ع) و امام جواد(ع) در دربار مأمون و معتصم در مصادر روایی شیعه
گزارش ش��ده و ذکری از آن در مصادر تاریخی اهل سنت نشده اس��ت .در برخی از کتب تاریخی
به بعضی از مناظرات در دربار مأمون اشاره شده اس��ت .به عنوان نمونه در «األخبار الطوال» آمده
است :مأمون در خالفت اش ،مجالس مناظره میان ادیان و مذاهب برگزار مىکرد(دینوری:1368 ،
 .)401در «مروجالذهب» از يحيى بن اكثم نقل شده است مأمون در روزهای سهشنبه برای مناظره
در فقه جلوس مىکرد ،هنگامی که فقها و مناظرهکنندگان از سایر مذاهب و فرق حاضر مىشدند
داخل حجره مفروشی مىرفتند و با ایشان به بهترین شکل مناظره مىکرد»(مسعودی1409 ،ق،
ج .)432 :3در کتاب «البلدان» گزارشی طوالنی از مناظره میان اهل کوفه و بصره نزد مأمون ذکر
شده است(ابنالفقيه1416 ،ق .)259-240 :ذهبی(م 748ق) نیز در ذکر وقایع سال  209هجری
قمری نوشته است« :مأمون در این سال اهل کالم را به دربار نزدیک مىکرد و آن ها را به مناظره
در حضور خویش امر مىکرد»(ذهبی1413 ،ق ،ج.)25 :14
در واقع کتب تاریخ و س��یره به مناظرات امام رضا(ع) و امام جواد(ع) در دربار مأمون و معتصم با
متکلمان ،فقها و علمای فرق و مذاهب گوناگون اشارهای نکردهاند .گویا به این دلیل است که تواریخ
معروف و دسته اول اغلب در زمان حکومت عباسیان نگارش یافته و از آن جا که سرامد و پیروز آن
مناظرات امام بودند و این امر شایستگی ایشان را به خالفت و رسوایی مأمون ،معتصم و درباریان
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را به دنبال داشت ،بىتردید انعکاس آن و ثبت آن متناس��ب با مصالح حکومت عباسی نبود .این
در حالی است که تواریخی چون تاریخ یعقوبی(م پس از 292ق) ،طبری(م 310ق) ،مسعودی(م
346ق) و نیز برخی دیگر از مورخان اس�لامی به عصر این دو امام همام بس��یار نزدیک بودهاند و
مىتوانستند با یک یا دو واسطه آن مناظرات را به خوبی نقل کنند ولی چنین نکردند.
امام ج��واد(ع) در آن فضای فکری خاص که از ناحیه دش��منان و برخی ش��یعیان هدف طعنه
و اعتراض واقع مىش��د ،با بهرهگیری از علم غیب الهی توانس��ت بر همه مخالف��ان برتری یابد و
شایستگی خویش را در تصدی امامت به همگان نشان دهد و موفق شد که گفتمان نوینی در نگرش
به امامت در میان مس��لمانان به وجود آورد ،چرا که برخی گمان مىکردند ،تنها انسانهاي بالغ
مىتوانند به مقام امامتي برس��ند که خداوند به اراده و مشيت خويش در کسي قرار مىدهد .اما از
آن جايي که امام جواد(ع) در خردسالي به امامت رسيد ،مفهوم امامت و خالفت انساني در انديشه
توده شيعي تغيير کرد .ایشان نخستين کس��ي بود که مسئله امامت را از حالت عادي بيرون برد و
نقش امامت و منصب واليت الهي و خالفت ربوبي را معنا و مفهومي جديد بخشيد و ثابت کرد که
روحانيت خاص امام به گونهاي اس��ت که ظرف سني نمى شناس��د و اين گونه نيست که کودکي
خردسال نتواند به مقام علم الهي و لدني دست يابد و در مقام خالفت قرار گيرد .بنابراین زمینه برای
پذیرش امامت امام زمان(عج) در شرایط غير معمولي تر نيز فراهم آمد.
 -5-2تبیین ضرورت امامت و اثبات حقانیت خویش

امام(ع) به منظور تبیین ضرورت امامت از آيات قرآن بهره می برد و آن را به شيعيان مىآموخت.
آن حضرت مىفرمود :اي ش��يعيان براي اثبات امامت به سوره قدر اس��تناد کنيد تا در مقابل
مخالفان موفق شويد .به خداي عالم سوگند که آن س��وره پس از پيامبر اکرم(ص) حجت خداي
عالميان بر مردم و بزرگ ترين دليل مذهب شماس��ت و نهايت دانش ماست .اي شيعيان با آيات
«حم َو ال ْ ِكتَابِ ال ْمُ بِينِ إِن َّا أَن َزلْنَا ُه فىِ ل َ ْي َل ٍة ُّمبَا َر َك ٍة إِن َّا ُكنَّا مُن ِذرِينَ »(الدخان )3-1،با مخالفان مناظره

کنيد زیرا اين آيات پس از رسول خدا(ص) مخصوص متوليان امر امامت است .اي شيعيان خداي
تبارک و تعالي مىفرمايدَ « :و إ ِنْ مِنْ أُ َّم ٍة إِالَّ خَ ال فيها ن َذيرٌ»(فاطر)24،؛ هيچ امتي نيست مگر اين

که هشدار دهندهاي در ميان آنان بوده است» شخصي پرسيد :آيا هشدار دهنده امت اسالم حضرت
محمد(ص) است؟ فرمود :درست گفتي ولي آيا پيامبر در زمان حيات خود مىتوانست در اطراف
زمين نمايندگاني نداشته باشد؟ آيا به غير از فرستادن نماينده چارهاي ديگر داشت؟ آن مرد گفت:
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همان طوري که رسول خدا(ص) از سوي خداوند هشدار دهنده بود؟! شخص پرسشگر گفت :چرا،
او جانشين پيامبر اس��ت و همانند آن حضرت نذير محسوب مىش��ود .امام جواد(ع) فرمود :همان
طوري که رسول خدا(ص) در زمان حيات خود نمايندگاني داشت که هشدار دهنده و نذير به امت
محسوب مىشدند بعد از وفاتش نيز جانشيناني دارد که نذير و بيم رسان امت محسوب مىشوند
اگر بگويي که رسول خدا(ص) بعد از وفاتش نماينده و جانشيناني نداشته الزم مىآيد که خداي
نکرده آن حضرت نس��لهاي بعد از خود را به حال خود رها کرده و بدون رهبر گذاشته باشد .مرد
گفت :مگر قرآن بعد از پيامبر براي امت بس نيست؟ امام فرمود :چرا در صورتي که مفسري براي
قرآن باشد تا آيات را به طور صحيح تفسير کند ،قرآن کافي است .مرد گفت :آيا قرآن را پيامبر(ص)
در زمان خود تفسير نفرموده است؟ حضرت فرمود :آری ،پيامبر آن را تفسير کرده اما فقط براي يک
نفر و آن هم علي بن ابي طالب(ع) و براي امت اسالم نيز شأن و مقام آن را تفسير کرده است(کلینی،
 ،1365ج250-249 :1؛ مجلسی1404،ق ،ج.)73-71 :25
امام(ع) به منظور اثبات امامت خویش و به منظور رفع شبهههاي افرادی که در امامت حضرت
تردید داش��تند ،با افراد به احتجاج و استدالل مىنشست و سؤاالت و ش��بهات را پاسخ مىداد .به
عنوان نمونه برخى از شيعيان ،پس از شهادت امام رضا(ع) پنداشتند برادر ايشان(عبداهلل بن موسى)
امام و رهبر الهى است ،به س��وى او ش��تافتند و براى حصول اطمينان ،از وى مسائلى پرسيدند و
چون او در پاسخ درماند ،از دورش پراكنده شدند .شيعيان متحيّر و غمگين شدند و فقها مضطرب
گشتند و قصد رفتن كردند و گفتند :اگر ابوجعفر مىتوانست جواب مسائل ما را بدهد ،عبداهلل نزد
ما نمىآمد و جوابهاى نادرس��ت نمىداد! در اين هنگام ،درى از صدر مجلس باز شد و غالمى به

نام «موفق» وارد مجلس گرديد و گفت :اين ابوجعفر است كه مىآيد .همه به پا خاستند و از وى
استقبال كردند و سالم دادند .امام وارد شد و نشست و مردم همه ساكت شدند .آنگاه سؤاالت خود
را با امام در ميان گذاشتند و وقتى كه پاسخهاى قانع كننده و كاملى شنيدند ،شاد شدند و او را دعا
كردند و ستودند و عرض كردند :عموى شما ،عبداهلل چنين و چنان فتوا داد .حضرت فرمود :ال اله
اال اهلل ،اى عمو! فرداى قيامت برايت بسيار گران خواهد بود كه نزد خدا بايستى و خدا به تو بگويد:
با آن كه در ميان امت ،داناتر از تو وجود داشت ،چرا ندانسته به بندگان من فتوا دادى؟!(مسعودي،
1426ق223-220 :؛ مفید(ب)1413 ،ق102 ،؛ طبری ،بىتا206-204 :؛ مجلس��ی1404 ،ق،
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نه .امام فرمود :آيا نماينده اعزامي از س��وي پيامبر هش��دار دهنده به آن قوم محسوب نمىشود،
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ج)86-85 :50
امام جواد(ع) گاه به منظور هدایت گمراهان و یا به منظور افزودن سطح معرفتی افراد به امام و
نیز به منظور اتمام حجت ،معجزات و کراماتی ارائه مىکردند .به عنوان نمونه قاسم بن عبدالرحمن
به مذهب زیدیه گرایش داشت ،اما با ش��نیدن آیاتى از قرآن كه امام جواد(ع) بر وى قرائت كرد ،با
حقیقت آشنا شده و به امامت امام جواد(ع) و س��ائر ائمه اعتقاد پیدا كرد .قاسم بن عبد الرحمن كه
زيدى مذهب بود گوید :وارد بغداد شدم در همان ايام توقف در بغداد روزى ديدم مردم ازدحامي
كردهاند مىروند و مىآيند خود را به بلنديها مىرسانند و مىايستند .گفتم چه خبر است؟! گفتند:
ابنالرضا(ع) است .با خود تصميم گرفتم كه ايشان را ببينم ناگهان ديدم سوار بر قاطرى است مىآيد.
گفتم خدا لعنت كند معتقدان به امامت را كه مىگویند خداوند اطاعت چنين شخصى را بر ما واجب
ن عبد الرحمن" ،أَ ب َشَ را ً
نموده ،در اين هنگام ديدم حضرت صورت به جانب من نمود و فرمود :قاسم ب 
ِمنَّا واحِ دا ً ن َ َّت ِب ُع ُه إِن َّا إ ِذا ً لَفِي ضَ اللٍ َو سُ ُ��عرٍ"(القمر )24،با خود گفتم :عجب ساحرى است به خدا باز
اب أَشِ رٌ"(القمر )25 ،از آن جا برگشتم
متوجه من شده فرمود" :أَ أُلْقِيَ ال ِّذ ْك ُر َعلَ ْي ِه مِنْ ب َ ْينِنا ب َلْ ُه َو كَذَّ ٌ
و معتقد به امامت شدم و ش��هادت دادم که او حجت خدا بر مردم است و به او ايمان آوردم(إربلی،
 ،1381ج363 :2؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)64 :50
بىگمان چنین اثرگذای بىنظیر و تحول روحی ،بیانگر قدرت و علم ویژه ایشان و تمایز ایشان
از مردم بود و حاکی از یک قدرت الهی و فرابشری و عظمت ایشان بود .از سوی دیگر جنبه معرفتی
و هدایتی این امور به اندازهای بود که گاه راوی از عمق جان عرضه مىداشت :اشهد انک حجةاهلل،
که این اوج اثرگذاری آن معجزه در آن افراد بود و ش��ناخت ایشان به حضرت بیشتر مىشد .گویا
چنین تأثیر شگفت جز از ناحیه پیامبران و معصومان(ع) از کسی ساخته نیست و شاید چنین امور
عظیم هدایتی ،یکی از مصادیق «هدایت به امر» از ناحیه امام و به تعبیری «ایصال الی المطلوب»
باشد که در آیات " َو جَ َعلْناهُمْ أَئ ِ َّم ًة يَهْدُ ونَ ب ِ َأ ْمرِنا َو أَوْحَ يْنا إِل َ ْيهِمْ فِعْلَ ال ْخَ يْرات("..األنبیاء )73،و " َو
جَ َعلْنا ِم ْنهُمْ أَئ ِ َّم ًة يَهْدُ ونَ ب ِ َأ ْمرِنا لَمَّا صَ َبرُوا َو كان ُوا ب ِآيات ِنا يُوقِنُونَ "(السجده )24 ،تصریح شده است.
 -3تناسب رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) با گفتمانهاي عصری

بىگمان هر مفس��ری در تفس��یر قرآن اهداف ویژهای دنبال میکند و متناسب با نیاز فکری
مردم عصر خویش به برخی از مباحث گوناگون تفسیری و اعتقادی ،روی میآورد و در تفسیر قرآن
عنایت خاصی به آیات مربوطه دارد و مطالب تفسیری خود را متناسب با مقتضیات هدایتی و تربیتی

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

روایات تفسیری منقول از امام جواد(ع) ،دو رویکرد فقهی و کالمی چشمگیرتر به نظر مىآید که به
برخی از نمونههای آن اشاره مىکنیم:
 -1-3رویکرد فقهی

رواج مکاتب و اندیشههای فقهی در عصر امام جواد(ع) و طرح پرسش های هدفدار موجب مىشد
ایشان در مواضع گوناگون در صدد تصحیح خطاها یا دفع شبهههای فقهی برآید و با استفاده برهانی
از آیات قرآن زبان دوست و دشمن را به تحسین وادارد.
 -1-1-3احتجاجات فقهی

مواجهات امام جواد(ع) با اصحاب فکر و اندیش��ه در محافل رسمی آن روزگار به ویژه در عرصه
مسائل فقهی یکی از قطعات درخش��ان تاریخ زندگی ایشان اس��ت که موجب مىشد همگان به
مراتب علمی امام اذعان کنند .برای نمونه ماجرای س��ارقی که به س��رقت خود اعتراف کرده بود
و فقیهان درب��ار معتصم در نحوه اجرای حد ب��ر او آرای متفاوتی اظهار مىکردند معروف اس��ت.
عدهای قطع ید را از مچ و عدهای از آرنج مىدانستند و هر کدام نیز برای خود مستندی از قرآن ذکر
مىکردند .معتصم نظر امام جواد(ع) را جویا شد ،امام هر دو نظر را اشتباه دانست و فرمود قطع دست
باید از مفصل انگش��تان صورت گیرد .چون از ایشان دلیل را پرس��یدند فرمود: «خداوند فرموده:
" َو أَنَّ ال ْمَ س��اجِ دَ للِهَّ ِ("..الجن )18 ،و آن چه برای خدا باشد قطع نمىشود» معتصم از این برداشت
هوشمندانه امام شگفت زده شد و دستور داد حکم به همین ش��کل اجرا شود .ابنابيدؤاد قاضی
القضات دربار معتصم ،درباره این مواجهه شگفت انگیز علمی گفت: گويا قيامت من بر پا شده و از
خدا مىخواستم كه اي كاش زنده نبودم(عیاش��ی ،1380 ،ج319 :1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج:28
253-252؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)7-5 :50
امام جواد(ع) به منظور تعیین موضع بریدن دس��ت س��ارق آیه " َو السَّ ارِقُ َو السَّ ��ا ِرقَ ُة فَاقْطَ عُوا

أَيْ ِديَهُما("...المائده )38 ،را با اس��تفاده از آیه " َو أَنَّ ال ْمَ س��اجِ دَ للِهَّ ِ فَال تَدْ عُوا مَ��عَ اللهَّ ِ أَحَ دا ً"(الجن،
 )18تفسیر کرد و بر این اساس فرمود؛ بايد از آخرين بند انگشتان قطع كنند و كف دست را باقى
بگذارند(عياشي ،1380 ،ج320-319 :1؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج.)58 :20
این روایت ناظر به روش تفسیر قرآن به قرآن اس��ت .اميرالمؤمنين(ع) درباره قرآن فرمودَ « :و
 -3برای مطالعه بیشتر رک :بابایی :1381 ،ج 20-18 :1با اندکی تلخیص.
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فکری عصر خویش بیان میکند که از این امر به عنوان رویکرد تفسیری یاد میشود 3.از البه الی
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َاب
ْض َو يَشْ ��هَدُ بَعْضُ ُه َعلَي بَعْض»(س��يدرضي ،بيتا .)192 :و نیز فرمود« :إ ِنَّ ِكت َ
يَنْطِ قُ بَعْضُ ُه ب ِ َبع ٍ
ِّب بَعْضُ ُه بَعْضاً»(ابنبابویه1398 ،ق)255 :؛ به درس��تی که کتاب
اللهَّ ِ لَيُصَ دِّقُ بَعْضُ ُه بَعْضاً َو لاَ يُ َكذ ُ
خدا بخش��ی از آن بخش دیگرش را تصدیق میکند و هرگز برخی از آیاتش آیات دیگر را تکذیب
نمیکنددر روایت مذکور آیه اول مجمل است و آیه دوم مبین است که این گونهای از تفسیر قرآن
به قرآن است.
این روش در سیره تفسیری امام جواد(ع) به شکل بارزی دیده مىشود روایات ذیل بیانگر این
مدعاست:
 روایت مفصل عبد العظیم حس��نی از امام جواد(ع) و ایش��ان از امام صادق(ع) درباره تفس��یرکبائر در قرآن است .س��ائل که عمرو بن عبید اس��ت از معنی کبائر در آیه "الَّذِينَ يَجْ َت ِنبُونَ كَبائ ِ َر
ش اال اللمم("..النجم )32،س��وال مىکند و امام صادق(ع) عمدتا با اس��تناد به آیات
إْالِثْمِ َو الْفَواحِ َ
ِك بِاللهَّ ِ َفقَدْ حَ َّر َم
قرآن گناهان کبیره را چنین معرفی مىکند: ش��رک به خدا به دلیل: "مَنْ يُشْ ��ر ْ
َس م ِْ��ن َروْحِ اللهَّ ِ إِلاَّ ال ْ َق ْو ُم
اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه ال ْجَ ن ََّ��ة "(المائده ،)72 ،یأس از رحمت خدا ب��ه دلیل "إِن َّ ُه ال يَ ْيأ ُ
ال ْكافِرُونَ "(یوسف ،)87،ایمنی از مکر خدا به دلیل "فَال يَ ْأمَنُ َم ْك َر اللهَّ ِ إِلاَّ ال ْ َق ْو ُم ال ْخاسِ رُونَ "(األعراف،

 ،)99عقوق والدین به دلیل " َو بَرًّا ب ِوال ِدَ ت ِي َو ل َمْ يَجْ َعلْنِي جَ بَّارا ً شَ ِقيًّا "(مریم ،)32 ،قتل نفس به دلیل
" َو مَنْ يَ ْقتُلْ ُم ْؤمِناً ُم َت َعمِّدا ً فَجَ زا ُؤ ُه جَ َهنَّمُ خال ِدا ً فيها("..النساء ،)93 ،قذف محصنه به دلیل "ل ُ ِعنُوا فِي
َذاب عَظِ يمٌ "(النور ،)23 ،خوردن مال یتیم به دلیل "إِن َّما يَ ْأ ُكلُونَ فِي ب ُطُ ونِهِمْ
ال ُّدن ْيا َو آْالخِ َر ِة َو لَهُمْ ع ٌ

نارا ً َو سَ يَصْ لَوْنَ سَ عِيرا ً"(النساء ،)10 ،فرار از جهاد به دلیل" َو مَنْ يُ َولِّهِمْ يَ ْو َم ِئ ٍذ ُدب ُ َر ُه إِلاَّ ُمتَحَ رِّفاً لِقِتالٍ أَ ْو
ْس ال ْمَصِ يرُ"(األنفال ،)16 ،ربا خواری به دلیل
ب مِنَ اللهَّ ِ َو َمأْوا ُه جَ َهنَّمُ َو بِئ َ
ُمتَحَ يِّزا ً إ ِلى فِئَ ٍة َفقَدْ با َء بِغَضَ ٍ

س "(البقره ،)275 ،سحر
"الَّذِينَ يَ ْأ ُكلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُو ُم الَّذِي يَتَخَ بَّطُ ُه الشَّ يْطانُ مِنَ ال ْمَ ِّ

و جادو به دلیل "َ ..و لَقَدْ َعل ِمُ وا ل َمَ نِ اشْ تَرا ُه ما ل َ ُه فِي آْالخِ َر ِة مِنْ خَ القٍ ("...البقره، ،)102زنا به دلیل
َذاب يَ ْو َم الْقِيا َم ِة َو يَخْ لُدْ فِي ِه مُهاناً"(الفرقان ،)69 ،سوگند
َف ل َ ُه الْع ُ
" َو مَنْ يَ ْفعَلْ ذل َِك يَلْقَ أَثاماً يُضاع ْ

ِك ال خَ القَ لَهُمْ فِي آْالخِ َرةِ("...آل عمران،
دروغ "الَّذِينَ يَشْ َترُونَ ب ِ َع ْه ِد اللهَّ ِ َو أَيْمانِهِمْ ثَمَ ناً َقل ِيلاً أُولئ َ
 ،)77منع زکات به دلیل "َ ..ف ُتكْوى ب ِها جِ با ُههُمْ َو جُ نُوبُهُمْ َو ظُ هُو ُرهُمْ ("...التوبه ،)35 ،شهادت دروغ

ِك
و کتمان شهادت به دلیل " َو مَنْ يَ ْكتُمْ ها َفإِن َّ ُه آث ِمٌ َقلْ ُب ُه "(البقره ،)283 ،قطع رحم به دلیل "أُولئ َ
لَهُمُ اللَّ ْعنَ ُة َو لَهُمْ سُ و ُء الدَّ ارِ"(الرعد()25 ،کلینی ،1365 ،ج286 :2؛ ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)563 :3

 -مسئله امی بودن پیامبر(ص) و تفسیر نادرست برخی از مردم و استناد قرآنی امام جواد(ع) در
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1404ق226 :؛ ابنبابویه ،بيتا :ج )124 :1که در ادامه این نوشتار ذکر مىشود.
 -2-1-3پرسش های فقهی

امام جواد(ع) مسائل فقهی را با ذکر مس��تندات قرآنی پاسخ گفته و با این شیوه ،روش برداشت
از قرآن را نیز آموزش مىداد .برای نمونه ایشان در پاسخ به نامه ابوالحسن بن حصین درباره زمان
نماز صبح و فجر صادق ،به فجر كاذب یعنی همان سفيدي طولي و عمودي قبل از طلوع صادق كه
سفيدي منبسط و عريض در امتداد افق است اشاره كرده و هنگام نماز صبح و امساك از خوردن و
آشاميدن را تعيين مىفرمايند(كلینی ،1365 ،ج282 :3؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج .)210 :4حضرت
با همین روش درباره مسائل دیگری همچون عده طالق و وفات(كلینی ،1365 ،ج ،)113 :6مسائل
ارث(همان ،ج )120 :7و احکام قذف(همان ،ج403 :7؛ ابنبابویه1413 ،ق ،ج )539 :3استشهادات
قرآنی بدیعی دارند که مجالی برای ذکر همه آنها در این مختصرنیست و خوانندگان را به منابع
یاد شده ارجاع مىدهیم.

 -3-1-3تبیین شقوق مسائل فقهی

پاسخ گویی جامع با ترسیم شقوق مس��ئله از دیگر جنبههای پرسش و پاسخهای فقهی امام
جواد(ع) است .به عنوان نمونه ایشان در تبیین آیه "إِن َّما جَ زا ُء ال َّذينَ يُحا ِرب ُونَ اللهَّ َ َو رَسُ ول َ ُه َو يَسْ َعوْنَ فِي
ْض فَسادا ً أَنْ يُ َق َّتلُوا أَ ْو يُصَ لَّبُوا أَ ْو تُقَطَّ عَ أَيْديهِمْ َو أَرْجُ ُلهُمْ مِنْ خِ الفٍ أَ ْو يُ ْن َفوْا مِنَ الَأْرْض("..المائده،
الَأْر ِ
)33فرمود :هر که با خداوند محاربه کند و مال را اخذ کند و کس��ی را بکشد حکم او این است که
کشته شود و به صلیب کشیده شود و هر که محاربه کند و کسی را بکشد و مال را بر ندارد حکم او
این است که کشته شود و به صلیب کشیده نش��ود و هر که محاربه کند و مال را بردارد و کسی را
نکشد حکم او این است که تبعید شود .سپس خداوند عزوجل برخی را استثنا کرده است و فرمود:
«إِالَّ ال َّذينَ تاب ُوا مِنْ َقبْلِ أَنْ تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْيهِمْ (»..المائده)34 ،یعنی پیش از این که امام او را بگیرد توبه
کند(قمي1404 ،ق ،ج .)168 :1نظیر همین تفریعات و تشقیق شقوق را در مناظره حضرت درباره
احکام کفاره صید برای شخص محرم مىبینیم که اسباب شگفتی و تحسین حاضران در مجلس
مأمون شد(همان ،ج183 :1؛ مفید1413 ،ق ،ب ،ج283 :2؛ طبرسی1403 ،ق ،ج.)444 :2
 -4-1-3تعلیل حکم فقهي

امام جواد(ع) گاه در هنگام تفسیر آیات فقهی ،علت تشریع احکام را نیز بیان مىکرد .برای مثال
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این باره از دیگر نمونههای روش تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیری ایشان است(رک :صفار،
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در روایتی محمد بن سلیمان از ایشان درباره آیه " َو ال َّذينَ يَ ْرمُونَ أَزْواجَ هُمْ َو ل َمْ يَكُنْ لَهُمْ شُ هَدا ُء إِالَّ
أَنْفُسُ هُمْ فَشَ ها َد ُة أَحَ ِدهِمْ أَ ْرب َعُ شَ هاداتٍ ب ِاللهَّ("..النور )6 ،پرسید چرا هنگامی که مرد همسر خویش
را قذف مىکند شهادتش به منزله چهار شهادت شمرده مىشود اما هنگامی که دیگران قذف کنند

حد بر آنان جاری مىشود؟ حضرت در مقام تعليل اين حكم بيان مفصلي دارد كه فشرده آن اين
است كه شهادت همسر به منزله چهار شهادت است زيرا ش��وهر از باب زوجيت امكان حضور در
خلوت زوجه خود را در هر زمان دارد و اگربه تنهايي شهادت دهد و بگويد به چشم خود ديدم حكم
ثابت شده و شهادت او به تنهايي به منزله چهار شهادت است اما اگر همين فرد درباره فرد ديگري
ادعايي كند از او پذيرفته نيست و بايد تعداد شاهدان به چهار برسد تا حكم قذف ثابت شود در غير
اين صورت بر او حد جاري مىشود زيرا اين سوال به جد مطرح مىشود كه فردي غريبه و نامحرم
چگونه از خلوت متهمه سر درآورده اس��ت(نک :کلینی1365 ،ق ،ج403 :7؛ ابنبابویه1413 ،ق،
ج.)539 :3
چنان که گذش��ت امام جواد(ع) با مکاتب فکری گوناگونی هم عصر بوده اس��ت ،در این میان
شاید مکتب فکری معتزله از همه رواج بیشتری داش��ت چه این که دربار بنی عباس از اندیشهها
و دیدگاههای ایش��ان به ش��دت حمایت مىکرد و چنان چه از مناظرات ایشان استفاده مىشود،
امام جواد(ع) بیش��ترین رویارویی در مناظرات را با فقیهان بزرگ معتزلی چون ابنابيدؤاد ،قاضی
القضات معتصم و یحیی بن اکثم داشته که موضوع آن مناظرات غالباً مباحث فقهی از قبیل قطع
دست دزد ،نکاح کنیز ،کفاره صید برای محرم و اموری از این قبیل بوده است(نک :عیاشی،1380 ،
ج319 :1؛ ابنشعبه1404 ،ق454 ،؛ قمي1404 ،ق ،ج183 :1؛ مفید(ب)1413 ،ق ،ج283 :2؛
طبرسی1403 ،ق ،ج.)444 :2
بنابراین امام جواد(ع) در مواجهه با گفتمان فقهی معتزله[که شعار خردگرایی داشتند و به اندازه
«اهل حدیث» تمایل به حدیث نداش��تند] از یک س��و به قرآن به عنوان متن مشترک میان همه
فرقههای اسالمی اس��تدالل مىکرد و از سوی دیگر در کنار اس��تدالل برهانی به قرآن در مسائل
فقهی ،در رویارویی با گفتمان روایی حاکم ،به روایات ناب رس��ول خدا(ص) نیز اشاره مىکرد که
نمونه بارز آن ماجرای حکم دست دزد اس��ت که آن امام همام افزون بر استدالل قرآنی به روایت
نبوی نیز استناد کرد(عیاشی ،1380 ،ج319 :1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج.)253-252 :28
 -2-3رویکرد کالمی

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

داشت و در مواجهه با موج افکار و اندیشههای انحرافی به تصحیح عقاید و نیز مقابله با کج فهمىها
بر مىخاست.

 -1-2-3مواجهه کالمی با گفتمان واقفیه در تصدی امامت در کودکی
مشکل تصدی امامت در س��ن کودکی از ش��بهاتی بود که درباره امام جواد(ع) مطرح شد ،زیرا

ایشان نیز در سنین کودکی به مقام امامت رسیدهاند .بنا بر گزارش های تاریخی امام جواد(-195
219ق ،ش��هادت در  25سالگی) هنگام ش��هادت پدر بزرگوارش هفت س��ال و هشت ماه از عمر
مبارکش گذشته بود(مسعودی1409 ،ق ،ج464 :3؛ ابنجوزى1412 ،ق ،ج .)62 :11لذا کسانی
که فاقدمعرفت کاملی از مقام امامت بودن��د ،توان هضم امامت کودکی هفت س��اله را بر جامعه
مسلمانان نداشتند و همین امر باعث بروز اختالفات و شبهاتی در بین پیروان مکتب اهل بيت(ع)
شده بود؛ از طرفی مکاتب در راه مانده از تش��یع ،مانند واقفیها ،از این فرصت استفاده میکردند
تا با ش��بههافکنی در باره امامت امام جواد(ع)بین پیروان حضرت تفرقه افکنده و جایگاه خود را
محکمتر کنند .این ش��بهات که از بدو تولد امام جواد(ع) ،با رهبری «حسین بن قیاما واسطی» از
سران واقفیه شروع شد ،تا عصر خود امام(ع)وجود داشت و نهتنها بسیاری از عوام ،که گروهی از
بزرگان شیعه نیز در گرداب آن گرفتار شدند؛ و حتی در بین افرادی از بزرگان شیعه چون «یونس
بن عبد الرحمن» و «ریان بن صلت» اختالف باال گرفت ،تا آن جا که پس از شبهه «یونس بن عبد
الرحمان» نسبت به امامت امام جواد(ع)«ریان بن صلت» گلوی او را میفشارد و در حالی که به سر
و صورت او مىزند و با شدت با او مخالفت مىکند(رک :مسعودي1426 ،ق220 ،؛ ابنعبد الوهاب،
بىتا120-119: ،؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)99 :50
امام جواد(ع) در برابر تبلیغات و جوس��ازیهای دشمنان و دفع ش��ائبه تردید از دل مسلمانان
و مواجهه علمی و اس��تداللی برای اتمام حجت ،از قرآن مدد گرفت و در دفع اس��تبعاد امامت در
کودکی ،به جریان نبوت حضرت عیسی در دوران صباوت که قرآن کریم بر آن صحه گذارده استناد
کرد« :إ ِنَّ اللهَّ َ احْ تَجَّ فِي الإْ ِمَا َم ِة ب ِ ِمثْلِ مَا احْ تَجَّ ب ِ ِه فِي ال ُّنبُ َّو ِة َفقَالَ َو آتَيْنا ُه ال ْحُ كْمَ صَ ِبيًّا َو لَمَّا بَلَغَ أَشُ دَّ ُه َو
بَلَغَ أَ ْربَعِينَ سَ نَ ًة َفقَدْ يَجُ و ُز أَنْ يُ ْؤتَى ال ْحِ كْ َم َة َو ُه َو صَ بِيٌّ َو يَجُ و ُز أَنْ يُ ْؤتَاهَا َو ُه َو اب ْنُ أَ ْربَعِينَ سَ نَةً»(صفار،

1404ق238 :؛ کلینی ،1365 ،ج 384 :1و 494؛ مفی��د(ب)1413 ،ق ،ج)293-292 :2؛ همانا
خداوند همان طور كه درباره نبوت احتجاج کرد ،درباره امامت نیز احتجاج کرده است و فرمود :ما
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پاسخ گویی به شبهات کالمی عرصه دیگری اس��ت که امام جواد(ع) در آن حضوری چشمگیر
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به يحيي در كودكي حكم داديم ،همانگونه كه مىتواند در چهل سالگي حكمت دهد مىتواند در
كودكي هم حكمت عطا فرمايد.
علی بن حس��ان گوید :به امام جواد(ع) عرضه داشتم :مردم امامت ش��ما را به دلیل سن اندک
انکار مىکنند؟ حضرت فرمود :آیا مىتوانند این آی��ه را انکار کنند که خداوند به پیامبرش فرمود:
«قُلْ ه ِذ ِه سَ ��بِيل ِي أَ ْدعُوا إِل َى اللهَّ ِ عَلى ب َصِ ي َر ٍة أَن َا َو مَنِ اتَّ َب َعنِي(»..یوس��ف )108 ،به خدا سوگند که

پیامبر(ص) را به جز امام علی(ع) پیروی نکرد در حالی که در س��ن  9سالگی بود و من نيز اكنون 9
سال دارم»(کلینی ،1365 ،ج.)384 :1

شخصی نیز به امام جواد(ع) عرضه داشت :عدّ های از مردم درباره وقعیت امامت شما شبهه ایجاد
مىکنند .حضرت فرمود :خداوند متعال به حضرت داوود وحی کرد که فرزندش سلیمان را جانشین
خود قرار دهد ،با این که سلیمان کودکی خردس��ال بود .این موضوع را برخی از علماء و عبّاد بنی
اسرائیل انکار کردند ،پس خداوند به حضرت داود(ع) وحی کرد که عصای اعتراض کنندگان و عصای
سلیمان را بگیر و هر کدام را با عالمتی مشخص کن که از چه کسی است؟ سپس آن ها را در جایی
پنهان نما .فردای آن روز عصای هر کسی که سبز شده باشد ،همان شخص جانشین و حجّ ت است.
همگی این پیش��نهاد را پذیرفتند و چون به مرحله اجرا درآوردند ،عصای حضرت سلیمان(ع) سبز
شده بود .پس از آن همه افراد پذیرفتند که او حجّ ت و پیامبر خداست(همان ،ج.)383 :1
امام رضا(ع) که از بحران اعتقادی ش��یعیان در پذیرش امامت فرزند خردس��الش و دش��منی
مخالفان در آینده نه چندان دور آگاهی داشت ،در هنگام نص بر امامت امام جواد(ع) به منظور رفع
استبعاد شیعیان به همان آیاتی از قرآن استناد کرد که بدان اشارت رفت ،این استداللها از طریق
امام جواد(ع) نیز دوباره بیان شد .نمونههاي زیر روایاتی از امام رضا(ع) در موضوع مذکور است:
 صفوان بن يحيى گويد :به امام رض��ا(ع) گفتم :ما پيش از آن كه خداوند ابوجعفر را به ش��ماببخشد از شما پرسش مىكرديم(درباره امام بعدی) و شما مىفرموديد :خدا به من پسرى خواهد
داد ،اكنون خدا به شما پسرى بخشيده ،چشم ما را روشن كن(يعنى به مژده امامت او) خدا روز مرگ
تو را به ما ننمايد ،اگر پيشامد ناگوارى شد به سوى چه كسى بگرایيم؟ حضرت به دست خود اشاره
به ابو جعفر(امام جواد(ع) كرد كه در برابرش ايستاده بود ،گفتم :قربانت ،اين سه سال دارد؟ فرمود:
اين خردس��الى به امامت او هيچ زيانى ندارد ،حضرت عيسى هم سه س��اله بود كه قيام به رسالت
كرد(همان؛ مفید(ب)1413 ،ق ،ج276 :2؛ طبرسی ،بىتا)346-345 :
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حضرت گفت :اى آقاى من اگر پيشامدى برای ش��ما اتفاق افتد ،به سوى چه كسى بروم؟ فرمود:
به ابى جعفر پسرم ،و مثل اين كه س��ئوالكننده سنّ ابى جعفر را كم ش��مرد ،حضرت فرمود :به
راستى خداوند متعال عيسى بن مريم(ع) را رسول و پيغمبر و صاحب شريعت تازه ساخت در سنّى
كوچك تر از س��نّى كه ابوجعفر دارد(کلینی ،1365 ،ج 322 :1و 384؛ مفید(ب)1413 ،ق ،ج:2
279؛ طبرسی ،بىتا 346 :و به اختالف اندک از ابراهیم بن ابی محمود خزاز1401 ،ق278-277 :؛
طبری ،بىتا.)204 :
 عبداهلل بن جعفر گوید :من و صفوان بن یحیی و حضرت جواد(ع) که هنوز س��ه ساله بود نزدحضرت رضا(ع) ایستاده بودیم .پس به ایش��ان گفتیم :جانمان فدایت ،اگر خدای ناکرده برای شما
اتفاقی بیفتد ،امام بعد از شما کیست؟ فرمود :این پسرم و با انگشت به سوی حضرت جواد(ع) اشاره
کرد ،ما به ایش��ان گفتیم :در حالی که او در این سنّ است؟! فرمود :بلی ،در حالی که او در این سنّ
است ،خداوند تبارک و تعالی به حضرت عیسی(ع) احتجاج نمود(و به او نبوت داد) در حالی که تنها
دو سال داشت(خزاز1401 ،ق279 :؛ مجلسی1404،ق ،ج.)35 :50
 -2-2-3پاسخ به پرسشهای کالمی

پاسخهای دقیق حضرت به پرسشهای کالمی ما را با عمق بینش ایشان آشنا مى کند .برای
نمونه به ذکر سه مورد بسنده مىکنیم:
أ -امام در پاسخ به سوال ابوهاش��م جعفری که درباره کیفیت اتصاف ذات ربوبی به صفاتي كه
خود را در قرآن به آن ها متصف مىكند پرسید با بیانی مفصل و دقیق همه اشکاالت قابل تصور را
پاسخ داد .حضرت صفات خدا 4را امري عارض بر ذات نمىداند وصفات ذكر شده براي خدا را انتزاع
از ذات قديم مستجمع همه كماالت و مبرا از هر نقص مىداند .مثال اگر خدا را عالم مىدانيم يعني
ذاتي كه در او جهل راه ندارد .اگر خدا را قادر مىدانيم يعني ذاتي كه در او عجزو ناتواني راه ندارد.
اگر خدا را سميع و بصير مىدانيم يعني هيچ چيز از او نهان نيست و همين طور ساير صفات(كلینی،
 ،1365ج117 :1؛ ابنبابویه1398 ،ق.)193 :
ب -ابوهاشم جعفری از امام جواد(ع) درباره معنی «واحد» سؤال کرد و حضرت فرمود« :إ ِجْ مَ اعُ
الَأْل ْسُ نِ َعلَ ْي ِه ب ِالْوَحْ دَانِيَّ ِة َك َق ْول ِ ِه تَعَال َى « َو لَئِنْ سَ َأل ْ َتهُمْ مَنْ خَ لَ َقهُمْ ل َ َيقُول ُنَّ اللهَُّ»(الزخرف(»)87 ،کلینی،
 -4س��ؤال ابوهاش��م جعفری به صورت اعم درباره اس��ماء و صفات خداوند در قرآن مطرح شده است ،اما اوصافی که حضرت در پاسخ به عنوان نمونه
بیان فرموده اند ،صفات ثبوتيه ذاتيه است.
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 ،1365ج118 :1؛ طبرسی1403 ،ق ،ج442-441 :2؛ طریحی ،1375 ،ج.)157 :3
ج -ابوهاشم جعفری در روایتی درباره معنی «الصمد» در س��وره توحید از امام جواد(ع) سؤال
کرد .حضرت در جواب فرمود« :السيد المصمود إليه في القليل و الكثير»(کلینی ،1365 ،ج123 :1؛
ابنبابویه1398 ،ق94 :؛ ابن بابویه6 :1361 ،؛ بحرانی1416 ،ق ،ج.)801 :5
 -3-2-3تصحیح بدفهمىهای اعتقادی

رویکرد تصحیح بدفهمىهای اعتقادی در بخش دیگری از روایات تفسیری امام جواد(ع) جلب
توجه مىکند .در این خصوص ب��ه ذکر یک نمونه اکتفا مىکنیم .جعفر ب��ن محمد صوفی درباره
وجه تسمیه رسول خدا(ص) به امّی از امام جواد(ع) س��ؤال کرد .حضرت که مىدانست در جامعه
برداش��تهای نادرس��تی وجود دارد فرمود :مردم در این باره چه مىگویند؟ جعفرصوفی گفت:
مردم گمان مىکنند پیامبر به این دلیل امی خوانده ش��د که خواندن و نوشتن بلد نبود .حضرت
فرمود :ایشان دروغ گفتهاند .چگونه این امر ممکن است در حالی که خداوند در آیه محکم کتابش
ِتاب
ال ِّميِّينَ رَسُ ��ولاً ِم ْنهُمْ يَ ْتلُوا َعلَ ْيهِمْ آيات ِ ِه َو يُ َزكِّيهِمْ َو يُ َعل ِّمُ هُمُ الْك َ
َث فِي أْ ُ
مىفرمایدُ " :ه َو الَّذِي بَع َ
َو ال ْحِ كْ َمةَ("..الجمعه )2 ،چگونه رس��ول خدا(ص) به آن ها چیزی را تعلیم مىداد که خود قادر به

انجام آن نبود؟ به خدا سوگند که رسول خدا(ص) به  72زبان مىخواند و مىنوشت و تنها به این

دلیل امی نامیده ش��د که از اهل مکه بود و مکه نیز ا ّم القرای مسلمین است که فرمود.." :ل ِ ُت ْن ِذ َر أُ َّم
الْقُرى َو مَنْ حَ ْول َها("..األنعام()92 ،ابنبابویه53 :1361 ،؛ ابن بابویه ،بيتا ،ج125-124 :1؛ حویزی،
1415ق ،ج.)78 :2
روایت مذکور به دلیل وجود «محمد بن جعفر صوفی» در س��ند مجهول اس��ت .اما به لحاظ
محتوایی چه بس��ا منظور روایت ،علم به کتابت و قرائت پس از بعثت باشد چنان که شیخ مفید بر
این باور است.
البته در این باب روایات متعددی از معصومان(ع) نقل شده ،که عالمه مجلسی به دو گونه میان
روایات امی بودن ،جمعی ارائه کرده است« :وجه نخست این که پیامبر(ص) بر کتابت قادر بودند و
لیکن به دلیل مصلحتی نمىنوشتند .دوم این که روایات عدم کتابت و قرائت را بر این حمل کنیم
که از هیچ بشری فرانگرفتهاند و سایر روایات را بر این حمل کنیم که حضرت به صورت إعجاز قادر
به کتابت و قرائت بودند ،و چگونه عالم به کتابت و قرائت نباش��د کسی که از علوم اولین و آخرین
آگاه است .این نقشها برای این حروف وضع شده است ،و کسی که به قدرت الهی قادر بر شق القمر
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يعلم»(مجلسی1404 ،ق ،ج.)134 :16
 -3-3رویکرد عقلی

مطوى
ّ
«تفسير عقلى مخصوص به موردى است كه برخى از مبادى تصديقى و مبانى مستور و
برهان مطلب به وسيله عقل استنباط گردد و آيه مورد بحث بر خصوص آن حمل شود»(جوادى
آملى ،1379 ،ج .)171-169 :1اس��تفاده از عقل برهانی در روایات تفس��یری امام جواد(ع) نشان
دهنده جایگاه ویژه روش عقلی در تفسیر قرآن است .نمونههای زیر گویای این مطلب است:
أ -امام جواد(ع) در تفسیر متشابهات با استفاده از موازین عقلی تشابه را از چهره آیه کنار مىزند.
ِك الَأْب ْصارَ"(األنعام)103 ،
ایشان در پاسخ به سوال ابوهاشم درباره آیه "ال تُدْ ِر ُك ُه الَأْب ْصا ُر َو ُه َو يُدْ ر ُ
ِك السِّ نْدَ َو ال ْ ِهنْدَ َو
ِك ب ِ َو ْهم َ
مىفرماید: «يَا أَبَاهاشِ مٍ أَ ْوهَا ُم ال ْ ُقلُوبِ أَدَقُّ مِنْ أَب ْصَ ا ِر ال ْ ُعيُونِ أَن َْت قَدْ تُدْ ر ُ
ْف أَب ْصَ ا ُر ال ْ ُعيُونِ »(کلینی،
ِك َو أَ ْوهَا ُم ال ْ ُقلُوبِ لاَ تُدْ ِر ُك ُه َف َكي َ
ال ْ ُبلْدَ انَ الَّتِي ل َمْ تَدْ خُ لْهَا َو لاَ تُدْ ِر ُكهَا بِبَصَ ر َ
 ،1365ج99 :1؛ ابنبابویه1398 ،ق)113 :؛ اي ابوهاشم واردات قلبي از آن چه ديدگان مىبيند
دقيق تر است .مثال تو با خيال و فكر خود هند و س��ند و بالدي را كه با چشم سرتا كنون نديدهاي
مىتواني تصور كني .اما همين خيال دقيق هم نمىتواند خدا را درك كند چه برسد به چشم سر
ب -در پاسخ به این پرسش که آیا مىتوان خدا را شیء دانست؟ مىفرماید: يعني بله مىتوان
خدا را شيء دانس��ت فقط بايد او را از دو طرف انكار مطلق و تشبيه به اش��ياء مبرا دانست(برقی،
 ،1371ج240 :1؛ طبرسی1403 ،ق ،ج )442 :2و با اين بيان لطيف وجود خدا را كه مقيد به اوصاف
جسم و ماده نمىشود به ذهن مخاطب تقريب به ذهن مىكند.
ج -آن جا که امام درباره اس��ماء و صفات الهی مورد س��وال قرار مىگیرد(در به بحث رویکرد
کالمی) چونان یک متکلم عقل مدار مخاطب را متقاعد مىکند و با این روش به همگان مىآموزد
عقل منبعی اساسی در تفسیر قرآن کریم به شمار مىرود(نک :کلینی ،1365 ،ج117 :1؛ ابنبابویه،
1398ق194-193 :؛ طبرسی1403 ،ق ،ج.)443-442 :2
سویه عقلی در تقسیر قرآن گویا در برابر گفتمان عقلگرایی اعتزالی به شمار آید زیرا معتزله
اگرچه بر عقلگرایی تأکید داش��تند اما در حقیقت تکیه آنان بر عقلجدلی ونه عقل برهانی بود.
ازاین رو چه بسا با تکیه بر همین مبانی ثابت نش��ده خویش در برخی از مسائل کالمی ،فتنههای
بزرگی چون فتنه مخلوق بودن قرآن را با حمایت دربار عباسی آفریدند و با شعار خردگرایانه خویش
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و در ستیز با آزادی اندیشه  ،بسیاری از مخالفان را سرکوب کردند ،بنابراین خردگرایی ایشان نه تنها
شعاری بیش نبود و از عقل برهانی دور بود ،بلکه گاه ابزاری برای پیشبرد اهداف دربار بوده است.
از سوی دیگر این سویه عقلی بر پایه عقل برهانی گویا در برابر گفتمان عقلگریزی اهل حدیث
نیز قابل بررسی باشد زیرا اهل حدیث در سایه افرادی چون احمد بن حنبل بودند كه تنها به تبعيت
و تقليد از حديث و سنت و تسليم در برابر نصوص و منقوالت اعتقاد داشتند و مخالفان خود ،يعنى
اهل عقل و نظر ،بهويژه معتزله را به كفر مته��م مىکردند .اين جريانات با ظهور امام محمد غزالى
و كتاب مش��هورش ،احياء علوم الدين شدت بيشترى يافت و ايس��تادن در برابر تعقل و معتزله و
تكفير آن ها دامن گروه هايى مانند شيعه اثنى عشرى و اسماعيلى را نيز گرفت و آن ها به رافضى
و باطنىگرىبودن متهم شدند(نک :والیتی ،بىتا.)157 :
در فضای گفتمانی مذکور ،امام جواد(ع) مانند امامان پیش��ین تأکید بس��یاری بر عقل برهانی
داشتند و آموزههای وحیانی را بر پایه براهین عقلی برای مخاطبان خویش تبیین مىکردند .نگاهی
گذرا به روایات کتاب العقل در مطلع کتاب ارزشمند الکافی(کلینی ،1365 ،ج )29-10 :1به خوبی
بیانگر این مدعاست .از س��وی دیگر آن امام همام در برابر گفتمان حدیث گرایی اهل حدیث ،در
حوزه حدیث نیز احادیث ناب رس��ول خدا(ص) و ائمه پیش��ین را در میان امت اسالمی گسترش
مىدادند چرا که آنان گرفتار برخی روایات نامعتبر و بدون خاستگاه وحیانی شده بودند.
 -4-3رویکرد روایی

یکی از راههای فهم مقاصد قرآن ،تفس��یر براس��اس سنت معصومان(ع) اس��ت .در واقع سنت
معصومان(ع) یکی از منابع تفسیر برای دس��تیابی به معارف قرآنی است .عترت(ع) بر اساس حدیث
متواتر ثقلین(کلینی ،1365 ،ج294 :1؛ طوسي1414 ،ق255 :؛ احمد بن حنبل ،بيتا ،ج،14 :3
371 ،26 ،17؛ دارمي ،1349 ،ج )432–431 :2همتای قرآن هستند که تمسک به یکی از آن دو
بدون دیگری مساوی با ترک هر دو ثقل است و برای دستیابی به دین کامل ،اعتصام به هرکدام باید
همراه با تمسک به دیگری باش��د(جوادی آملی ،1379 ،ج .)132 :1امام جواد(ع) با روشی تلفیقی
یعنی استفاده از دو منبع قرآن و سنت دست به تفسیر قرآن مىزد .مانند نمونههای زیر:
أ -به منظور بیان نظر صحیح درباره حد سارق که قبال به آن اشاره شد ایشان ابتدا با استفاده از
بیان رسول خدا(ص) مىفرماید مراد از مساجد در آیه " َو أَنَّ ال ْمَ ساجِ دَ للِهَّ("..جن ،)18 ،اعضای وضو
از جمله کف دست است آن گاه از «هلل» بودن آن ها نتیجه مىگیرد که حد باید از انتهای مفاصل
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ب -نمونه دیگر این روش تلفیقی را درباره تفسیر کبائر مىبینیم که امام جواد(ع) ضمن استناد
َك الصَّ لاَ َة ُم َت َعمِّدا ً َفقَدْ بَر َِئ مِنْ ِذ َّم ِة اللهَّ ِ
به آیات متعدد قرآن از بیان پیامبر(ص) که فرمود «مَنْ تَر َ

َو ِذ َّم ِة رَسُ ولِ اللهَّ ِ» برای اثبات کبیره بودن گناه ترک نماز استفاده فرمود(ابنبابویه1413 ،ق ،ج:3

563؛ همان1404 ،ق ،ج.)564 :3

اگرچه مطالب تفسیری امام جواد(ع) همچون مطالب تفسیری ائمه دیگر حجت است اما ایشان
گاه در تفس��یر ،برخی از روایات امامان پیش از خویش را بیان کرده است .بررسی و تحلیل درباره
این موضوع بیانگر برخی نکات قابل توجه است:
• در فضای گفتمان روایی اهل حدیث که گرایش بسیاری به روایات اصحاب و تابعان به ویژه
راویان غیرامامی وغیرثقه داشت وحتی روایات جاعالن حدیث مورد توجه بود ،رویکرد حدیثی امام
جواد(ع) در بیان سیره و سنت صحیح پیامبر(ص) به وضوح دیده مىشود؛ این نقل حدیث ازرسول
خدا(ص) ،از طریق صحیح که همان ائمه(ع) پیشین بود انجام می شد .به عبارت دیگر به نیاز هدایتی
و تربیتی مردم به سیره و سنت پیامبر(ص) در گفتمان حدیث گرایی اهل حدیث ،پاسخ صحیحی
داده نمىشد لذا این امام معصوم(ع) بود که با احیا و توسعه گفتمان حدیثی امامیه به دنبال إحیای
سیره و سنت صحیح رسول خدا(ص) بودند.
• این امر سبب مىش��د که امام جواد(ع) از طریق نقل روایات تفسیری امامان گذشته ،تأویل و
تفسیر درس��تی از آیات قرآن کریم به مردم عرضه کند .از سوی دیگر نقل این گونه روایات ،سبب
احیا و ترویج مکتب روایی و تفسیری اهل بیت(ع) مىشد و از این طریق مردم به علم و بینش عمیق
اهل بیت(ع) پی می بردند و به سوی ایشان روی مىآوردند.
• استناد به روایات تفسیری معصومان(ع) در بیان تفسیر قرآن کریم از یک سو بیانگر جایگاه و
اهمیت تفسیر قرآن با سنت است و از س��وی دیگر این امر به نوعی در راستای پیادهسازی حدیث
ثقلین مبنی بر تمسک به قرآن و عترت بود.
• بىگمان این که مردم در دوران غربت امامیه روایات معصومان پیشین را از امام جواد(ع) بشنوند
به نوعی بیانگ��ر اتصال آن حضرت به معصومان گذش��ته بود؛ به ویژه برای اه��ل فرقههای گمراه
شیعه مانند زیدیه ،فطحیه و واقفیه که روایات امامان شان را از امام جواد(ع) مىشنیدند و این خود
انگیزهای برای روی آوردن به امام جواد(ع) و پذیرش مکتب امامیه مىشد.
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انگشتان انجام شود(عياشي ،1380 ،ج319 :1؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج.)58 :20
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 -5-3رویکرد تأویلی و باطنی
«تأويل» از ماده «اول» به معني برگردانيدن به اصل اس��ت .به عبارت ديگر مراد از «تأويل»
ارجاع دادن كلمات و مفاهيم آن ها به مقاصدي اس��ت كه از جانب گوينده اراده شده است(راغب
اصفهاني1412 ،ق99 :؛ مصطفوي ،1380 ،ج .)19 :1قرآن کريم علم به تأويل را مختص به خدا و
«راسخان در علم» دانسته استَ ..." :و ما يَ ْعلَمُ تَأْويلَ ُه إِالَّ اللهَّ ُ َو الرَّاسِ خُ ونَ فِي ال ْ ِعلْم("...آلعمران.)7 ،
در بسياري از روايات« ،راسخان در علم» ائمه اطهار(ع) معرفي شدهاند(صفار1404 ،ق203 :؛ قمي،
1404ق ،ج451 :2؛ کليني ،1365 ،ج415 :1؛ ابنشهرآش��وب ،1379 ،ج .)421 :4قرآن کریم
عالوه بر معناي ظاهري ،معاني باطني دارد كه از آن به «بطون قرآن» تعبير ميشود .امام باقر(ع) در
روايتي فرمود« :إن للقرآن بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر»(برقي ،1371 ،ج.)300 :2
ضرورت و لزوم نیاز مردم به معصومان(ع) از یک س��و و رواج فرق گوناگون س��بب مىش��د تا
معصومان در تفسیر قرآن کریم عنایت ویژهای به گفتمان امامت داشته باشند و گاه از طریق بیان
معانی باطنی و تأویلی قرآن ذهن مخاطبان را به والیت و امامت معصومان(ع) و جایگاه دش��منان
و منکران ایشان جلب کنند .این گونه تفس��یری در روایات امام جواد(ع) نیز کامال مشهود است .به
عنوان نمونه:
الف -امام جواد(ع) در تفس��یر آیه "إ ِنَّ اللهَّ َ يَ ْأ ُم ُر ب ِالْعَدْ لِ َو إْالِحْ س��انِ َو إيت��ا ِء ذِي ال ْ ُقرْبى َو يَنْهى
عَنِ الْفَحْ شا ِء َو ال ْمُ ْن َك ِر َو ال ْ َبغْي("..النحل، )90مراد از عدل را حضرت محمد(ص) و مراد از احسان
را امام علی(ع) و مراد از «إ ِيتا ِء ذِي ال ْ ُقرْب��ى» را قرابت با اهل بیت(ع) بیان ک��رده و در ادامه فرموده:
ْت َو َدعَا إِل َى
«أَ َم َر اللهَّ ُ ال ْ ِعبَا َد ب ِمَ َو َّدتِنَا َو إ ِيتَائِنَا َو نَهَاهُمْ عَنِ الْفَحْ شَ ��ا ِء َو ال ْمُ ْن َك ِر مَنْ بَغَى َعلَى أَهْلِ ال ْ َبي ِ
َغ ْي ِرن َا»(عیاشی ،1380 ،ج267 :2؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)268 :23
ب -امام جواد(ع) درباره آیه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُعقُودِ("...المائده )1 ،فرمود" :إن رسول
اهلل(ص) عقد عليهم لعلي(ع) بالخالفة في عشرة مواطن ،ثم أنزل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُعقُو ِد التي
عقدت عليكم ألمير المؤمنين(ع)(قمی1404 ،ق ،ج160 :1؛ بحرانی1416 ،ق ،ج216 :2؛ و روایتی
شبیه به آن :ابنطاوس ،بيتا)121 :؛ پيامبر براي علي در ده موضع پيمان گرفت و سپس آيه نازل
شد :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُعقُودِ.
امام جواد(ع) گاه متناسب با مقتضيات و شرايط سياسي ،اجتماعي ،مذهبي آن دوران به بيان
مصاديق باطنی آيات پرداخته که به خوبی گویای تأثير مقتضیات زمانه در رويکرد تفسيري ایشان
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الف -امام جواد(ع) درباره «واقفه» كه پس از ش��هادت امام كاظم(ع) بر آن حضرت توقّف كرده و
امامت فرزندش امام رضا(ع) و امامان بعدی را نپذيرفتند ،فرمود« :الواقفة هم حمير الشيعة ،سپس

حضرت این آیه را تالوت فرمود..« :إ ِنْ هُمْ إِلاَّ كَالَأْن ْعا ِم ب َلْ هُمْ أَضَ لُّ سَ بِيلاً »(الفرقان(»)44 ،كشي،
.)460 :1348
ب -از امام جواد(ع) درباره آیه «وُجُ و ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ خاشِ �� َع ٌة عا ِم َل ٌة ناصِ بَةٌ»(الغاشیة )3-2 ،سؤال شد،

حضرت فرمود« :نزلت في النصاب و الزيدية و الواقف��ة من النصاب»؛ درباره ناصبیها و زیدیه نازل

شده است و واقفه از ناصبیها هستند(همان 229،و.)460

در حالي که فرقه «واقفيه» پس از شهادت امام کاظم(ع) به وجود آمده و اين آيه حدود دو قرن
پيش از صدور اين روايت از امام جواد(ع) درباره يهود نازل شده است .بر اين اساس در اين روايت به
خوبي ديده ميشود که بيان اين مصداق از آيه مذکور به منظور رد فرقه «واقفيه» بوده که در آن
دوران در حال گسترش بوده است .بر اين اساس تأثير مستقيم شرايط سياسي ،اجتماعي و مذهبي
در آن زمان در رويکرد تفسيري امام جواد(ع) به خوبي نمايان است.
حتی آن امام ش��يعيان خود را از خواندن نماز پشت س��ر«واقفه» نهى كردند(رک :ابنبابویه،
1413ق ،ج379: 1؛ طوسی ،1365 ،ج.)28 :3
ي گوناگونی داشته که با توجه به گفتمان
ارائه تأویل و معانی باطنی از ناحیه حضرت حکمتها 
تأویلگرایی اسماعیلیه یکی از آن ها مىتواند مواجهه با گرایش مذکور در باطنیه باشد .به عبارت
دیگر ارائه تأویل و معانی باطنی آیات قرآن به صورت صحیح که از ناحیه حضرت صورت مىگرفت،
مىتواند به نوعی نقطه مقابل تأویلگرایی باطنیه که تأویالتی نادرست بود ،قلمداد شود.
 -6-3رویکرد قرآنی در نقد روایات موضوعه

گونه دیگری از روایات تفسیری امام جواد(ع) نقد روایات موضوعه بر اساس آیات و به عبارت دیگر
عرضه روایات بر قرآن کریم است .اگرچه این دسته از روایات امام جواد(ع) به ظاهر به منظور تفسیر
قرآن صادر نشده است اما اس��تفاده از این آیات و بیان داللت آن در بررسی و نقد روایات موضوعه
خود مشتمل بر نکات تفسیری درباره این آیات است.
به عنوان نمونه یحیی بن اکثم در محضر امام جواد(ع) روایتی از رس��ول خدا(ص) نقل کرد که
«لو نزل العذاب لما نجى منه اال عمر» اگر عذاب نازل مىشد کسی جز عمر نجات نمىیافت(نک:
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واقدي1409 ،ق ،ج110 :1؛ قاض��ي عياض1407 ،ق ،ج364 :2؛ س��هيلي1412 ،ق ،ج242 :5؛
ابنأبيالحدید1404 ،ق ،ج178 :12؛ مقريزي1420 ،ق ،ج .)246 :9امام جواد(ع) در رد این روایت
فرمود :این محال است زیرا خداوند متعال مىفرمایدَ " :و ما كانَ اللهَّ ُ ل ِ ُي َع ِّذبَهُمْ َو أَن َْت فيهِمْ َو ما كانَ
اللهَّ ُ ُم َع ِّذبَهُمْ َو هُمْ يَسْ َت ْغ ِفرُونَ "(األنفال )33 ،بنابراین خداوند خبر داده است که تا زمانی که رسول
خدا(ص) در میان مردم باشد و مردم استغفار کنند احدی را عذاب نکند(طبرسی1403 ،ق ،ج:2
449؛ برای مشاهده نمونههای دیگر از نقد روایات موضوعه بر اساس قرآن در روایات امام جواد

(ع)

نک :همان ،ج.)449-446 :2
این رویکرد در مواجهه ب��ا گفتمان حدیثی فضیلت س��ازی برای خلفا و مح��و روایات بیانگر
فضایل اهل بیت(ع) اس��ت .گویا معاویة بن ابی س��فیان از مهمترین افرادی است که در پایهریزی
و نهادینهس��ازی این گفتمان تالش بسیاری کرده اس��ت ،چنان که ابنابىالحدید(م 656ق) در
«شرحنهجالبالغه» در فصل «في ذكر األحاديثالموضوعه في ذمعلي(ع)» از شیخ خویش ابوجعفر
اسکافی نقلکردهاست« :معاويه عدهای از صحابه و عدهای از تابعین را به منظور نقلروایاتقبیح
درباره حضرتعلی(ع) که مش��تمل بر طعن در آن حضرت و نیز برائت از ایشان باشد ،تعیین کرد
و برای این امر جایزههایی قرار داد که به مانند آن عالقه و رغبت وجود دارد .پس ایشان نیز به امر
جعلحدیث پرداختند و از میان افرادی که برای این کار پسندید ،ابوهريرة ،عمرو بن عاص ،مغيرة
بنشعبة و از تابعين عروة بنزبير بودند»(ابنابىالحدید1404 ،ق ،ج.)63 :4

افزون بر این که رویکرد نام برده از آن امام همام بیانگر ضرورت عرضه حدیث به قرآن به عنوان

یکی از اصول نقد روایت است .که معصومان(ع) از این روش به منظور بررسی صحت و سقم روایات
استفاده مىکردند.
نتیجهگیری:

 .1عصر اختالفات و ش��بهات ،ظهور و قدرت گیری مکاتب مختلف ،نهضت ترجمه ،س��ازمان
وکالت و گس��ترش فعاليت ش��يعیان ،ش��رکت در مناظرات دربار ،تبیین ضرورت امامت و اثبات
حقانیت خویش اضالع گفتمانی دوران امامت امام جواد(ع) است که رویکرد فقهی ،رویکرد کالمی،
رویکرد روایی ،رویکرد عقلی ،رویکرد تأویلی و باطنی ،و رویکرد قرآنی در نقد روایات موضوعه مهم
ترین رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر پایه تحلیل گفتمان است که این رویکردها در رویارویی
حضرت با گفتمانهاي علمی آن دوران اتخاذ شده است.
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باشد .تأثير دوران امام جواد(ع) که دوران شيوع مناظرات علمي و کالمي بين اديان گوناگون و طرح
شبهات و سؤالهاي فقهی و کالمي بوده ،بر رويکرد فقهی و رویکرد کالمي امام جواد(ع) در تفسير
قرآن به خوبي نمايان اس��ت .در واقع ایش��ان در رویارویی با گفتمانهاي غالب آن دوران به ویژه
گفتمان خردگرایی اعتزالی و گفتمان حدیثی اهل حدیث به تبیین معارف الهی و شبههزدایی از
حریم دین پرداخت و برای نیل به این هدف از قرآن کریم كه مورد وفاق همگان است استفاده کرد.
 .3امام جواد(ع) در براب��ر گفتمان حدیث گرایی اه��ل حدیث ،در حوزه حدی��ث نیز احادیث
ناب رسول خدا(ص) و ائمه پیشین را در میان امت اس�لامی که گرفتار برخی روایات نا معتبر که
خاستگاه وحیانی نداشت ،گسترش مىداد ،از سوی دیگر گاه در تفسیر قرآن کریم برخی از روایات
تفسیری امامان گذشته را بیان کرده است که این امر عالوه بر آشنا کردن مردم با علم اهل بیت(ع)،
ترویج مکتب تفسیری ایشان و ارائه تفسیر صحیحی از آیات قرآن کریم ،موجب هدایت و راهنمایی
فرقههای منحرف شیعه به امام جواد(ع) و پذیرش مذهب امامیه مىشد.
 .4امام جواد(ع) در برخی از روایات به منظور تبیین گفتمان امامت از طریق بیان معانی باطنی
آیات قرآن کریم توجه مردم را به جایگاه امامان معصوم و جایگاه مخالفان ایشان جلب مىکرد.
 .5روایات تفسیری به جامانده از آن امام همام گویای این واقعیت است که ایشان از تریبونها
و محافل رس��می برای روش��نگریهای خود بهره مىگرفت .نمونهها و مواردی از تفسیرقرآن که
از جواد االئمه(ع) باقی مانده حاکی از روش صحیح تفس��یر قرآن است .ایشان در این عرصه عمدتا
با رویکردي کالمى -فقهی به روش تفس��یر قرآن به وسيله قرآن ،س��نت و عقل به مواجهه با کج
اندیشیها برخاست .استفاده از آیات محکم و استناد به س��نت پیامبر(ص) و ائمه(ع) در دو حیطه
کالم و فقه ،و به طور خاص تمسک به براهین روشن عقلی در تفسیر آیات کالمی قرآن عمدهترین
شاخصههای موجود در روایات تفسیری ایشان است.
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فهرست منابع
 .1قرآن کريم.

.2ابنابى الحديد ،عب��د الحميد بن هبه اهلل(1404ق) ،ش�رح نهج البالغ�ه ،ج4و ،12قم:
انتشارات كتابخانه آيت اهلل مرعشى.
 .3ابنبابويه قمي ،ابوجعفر محمد بن علي(شیخ صدوق)( 1398ق) ،التوحيد ،قم :انتشارات
جامعه مدرسين.

 (----------------- .4بيتا) عللالشرائع ،ج،1قم :انتشارات مكتبه الداوري.

1378(----------------- .5ق) ،عيون أخبار الرضا(ع) ،بيجا :انتشارات جهان.

 ،)1361(----------------- .6معاني األخبار ،قم :انتشارات جامعه مدرسين.

1413(----------------- .7ق) ،م�ن اليحضره الفقيه ،ج1و ،3قم :انتش��ارات جامعه

مدرسين.

 .8ابنجوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن(1412ق) ،المنتظم فى تاريخاألمم و الملوك ،ج11؛

تحقيقمحمد و مصطفى عبدالقادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلميه.

 .9ابنرستم طبرى ،محمد بنجرير(بىتا) ،دالئلاإلمامه ،قم :دار الذخائر.

 .10ابنشعبه حراني ،حسن بن علي(1404ق) ،تحف العقول ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.

 .11ابن شهرآشوب مازندرانی،محمدبن علی(،)1379مناقب آل ابی طالب(ع)،ج،4قم:موسسه
انتشارات عالمه.

 .12ابنطاوس ،سيد على بن موسى(بيتا) ،سعد السعود ،قم :دار الذخائر.

 .13ابنعبد الوهاب ،حسين بنعبد الوهاب(بى تا)؛ عيون المعجزات ،قم :مكتبه الداورى.

 .14ابنالفقيه ،احمد بن محمد ،البلدان(1416ق) ،تحقيق يوس��ف اله��ادى ،بيروت :عالم

الكتب.

 .15اب��ن کثی��ر الدمش��قی،أبوالفداء اس��ماعیل ب��ن عمر( 1407ق)،البدای�ه و

النهایه،ج،11بیروت:دارالفکر.
 .16ابنندیم بغدادی ،محمد بن اسحاق(1417ق) ،الفهرست ،تحقیق ابراهیم رمضان ،چاپ
دوم ،بیروت :دار المعرفه.

 .17احمد بنحنبل(بيتا) ،مسند احمد ،ج ،3بيروت :دار صادر.
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بنىهاشمى.

 .19بابايى ،عل��ى اكبر( ،)1381مكاتب تفس�يرى،ج ،1تهران:سمت/پژوهش��كده حوزه و

دانشگاه.

 .20بحراني ،سيدهاشم(1416ق)،البرهان في تفسير القرآن،ج2و ،5تهران :بنياد بعثت.

 .21بشیر ،حسن( ،)1384تحلیلگفتمان دریچهای برای كشف ناگفتهها ،چاپ چهارم،
تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 .22برقي ،احمد بن محمد بن خالد(1371ق) ،المحاسن،ج ،1قم :دار الكتب اإلسالميه.

 .23پيشوايي ،مهدي(بىتا) ،سيره پيش�وايان ،قم :موسس��ه تعلیماتی و تحقيقاتی و امام

صادق(ع).

 .24جعفريان، رسول( ،)1381حيات فكرى و سياسى ائمه(ع)، چاپ ششم ،قم :انصاريان.
 .25جواديآملي ،عبداهلل( ،)1379تسنيم ،قم :مرکز نشر إسراء.

 .26حاتمی علی و جبار نژاد س��میرا( ،)1387تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق

در علوم انسانی ،تهران :همایش ملی کنگره علوم انسانی،ج  ،1وضعیت علوم انسانی در ایران
معاصر،صص .157-139

 .27حسين ،جاسم()1385 ،تاريخ سياس�ى غيبت امام دوازدهم(عج) ،ترجمه محمد

تقىآيت اللهى ،تهران :امير كبير.

 .28حرعامل��ي ،محمد بن حس��ن(1409ق) ،وسائلالش�يعه،ج ،28-21 ،4قم :مؤسس��ه

آلالبيت(ع).

 .29حلي ،حس��ن بن يوس��ف بن عل��ي(1411ق) ،خالصه األق�وال في معرف�ه أحوال

الرجال(رجال العالمه الحلي) ،قم :دار الذخائر.

 .30حويزي ،عبدعلي بن جمعه(1415ق) ،تفس�ير نور الثقلين،ج ،2تحقیق سيدهاش��م

ن.
رسولي ،قم :انتشارات اسماعيليا 

 .31خزاز قمى ،على بنمحمد(1401ق)،كفايه األثر ،قم :انتشارات بيدار.

 .32دارمي ،عبد اهلل بنبهرام( ،)1349سنن الدارمي،ج ،2به کوشش محمد أحمد دهمان،
دمشق :مطبعة االعتدال.
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 .18إربلى ،على بن عيسى(1381ق) ،كش�ف الغمه في معرفه األئمه(ع)،ج ،2تبریز :مكتبه
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سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

 .33دهقانی ،یونس و سید طباطبایی ،سیدمحم��د کاظم  ،ﺗﺤﻮﻻت در ﻓﻬﻢ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ

ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي رواﯾﺖ «اﻧﺎ ﻗﺘﯿﻞ اﻟﻌﺒﺮه» ،مجله حدیث پژوهی دانش�گاه
کاشان ،شماره  ،3بهار و تابستان  ،1389صص.16-1

 .34دينورى ،ابوحنيفه احمد ب��ن داود( ،)1368األخبار الط�وال ،تحقيق عبد المنعم عامر

مراجعه جمالالدين شيال ،قم :منشورات الرضى.

 .35ذهبى ،محمد بن احمد(1413ق) ،تاريخ االسلام،ج14و ،19تحقيق عمر عبدالسالم

تدمرى ،بيروت :دار الكتاب العربى.

 .36راغب اصفهاني ،ابوالقاسم حس��ين بن محمد(1412ق) ،المفردات في غريب القرآن،

تحقیق صفوان عدنان داودي ،دمشق-بيروت :دارالعلم الدار الشاميه.

 .37راوندى ،مرتضى( ،)1382تاريخ اجتماعى ايران،ج ،10چاپ دوم ،تهران :انتشارات نگاه.

 .38سهيلى ،عبدالرحمن بن خطیب(1412ق) ،الروض األنف في شرح السيره النبويه،ج،5

بيروت :دار إحياء التراث العربى.

 .39سيدرضي ،محمد بن حسين(بيتا) ،نهج البالغه ،قم :انتشارات دار الهجره.

 .40ش��ریف قرش��ی،باقر(، )1382پژوهش�ی دقی�ق در زندگان�ی ام�ام رضا(علی�ه

السالم)،ج،2مترجم سید محمد صالحی،تهران:اسالمیه.

 .41صفار ،محمد بن حس��ن(1404ق) ،بصائر الدرجات ،قم :انتش��ارات كتابخانه آيت اهلل

مرعشي.

 .42طباطبايي ،سيد محمد حسين(1417ق) ،الميزان في تفسير القرآن،ج 20قم :دفتر

انتشارات اسالمي ،قم.
 .43طبرسي ،احمد بن علي(1403ق) ،االحتجاج،ج 2مشهد مقدس :نشر مرتضي.
 .44طبرسى ،فضل بنحسن(بىتا) ،إعالم الورى ،تهران :دارالكتب اإلسالمية.

 .45طريحى ،فخرالدين(،)1375 مجمع البحرين،ج ،3به کوش��ش سيد احمد حس��ينى،

تهران :كتابفروشى مرتضوى.
 .46طوسي ،ابو جعفر محمد بن حسن(1390ق) ،اإلستبصار،ج 2تهران :دار الكتب اإلسالميه.
1414(-------------- .47ق) ،األمالي ،قم ،انتشارات دارالثقافه.

 ،)1365(-------------- .48تهذيب األحکام،ج 3،4،6تهران :دار الكتب اإلسالميه.

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

 .50عياشي ،محمد بن مسعود(1380ق) ،تفسير العياشي،ج1و ،2تحقیق سيدهاشم رسولي

محالتي ،تهران :چاپخانه علميه.

 .51فرکالف ،نورمن( ،)1379تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمه جمعی از مترجمان ،تهران:

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.

 .52فوکو ،میشل( ،)1378نظم گفتار ،ترجمه باقر پرهام ،تهران :انتشارات آگاه.

 .53قاضى عياض اندلسى ،عياض بن موسى(1407ق) ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى،ج،2

چاپ دوم ،عمان :دار الفيحاء.

 .54قم��ي ،عل��ي ب��ن ابراهي��م(1404ق) ،تفسيرمنس�وب ب�ه عل�ي ب�ن ابراهي�م

قمي[تفسيرالقمي]،ج ،1قم :مؤسسه دارالكتاب.

 .55كشي ،محمد بن عمر(،)1348 رجالالكشي ،انتشارات دانشگاه مشهد.
 .56کليني ،ابوجعف��ر محمد بن يعق��وب( ،)1365الكاف�ي،ج 1،3،5،7ته��ران :دار الكتب

اإلسالميه.

 .57مجلس��ي ،محم��د باق��ر(1404ق) ،بح�ار األن�وار الجامع�ه ل�درر أخب�ار األئمه

االطهار(ع)،ج 10،16،23،25،50بيروت :مؤسسه الوفاء.

ب(ع) ،چاپ
 .58مسعودي ،على بن حسين(1426ق) ،إثبات الوصيه لإلمام على بن أبى طال 

سوم ،قم: انصاريان.

1409(--------------- .59ق) ،مروج الذهب و معادن الجوهر،ج ،3تحقيق اسعد داغر،

قم :دار الهجره.

 .60مصطفوي ،حسن( ،)1380تفسير روشن، مركز نشر كتاب ،تهران.

 .61مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان(1413ق) ،اإلختصاص(منسوب به شیخ مفید)(الف)،

قم :انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد.

1413(------------------ .62ق) ،اإلرشاد في معرفه حجج اهلل على العباد(ب) ،قم:

انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد.

1413(----------------- .63ق) ،أوائلالمقاالت(ج) ،قم :كنگره جهانى شيخ مفيد.
 .64مقريزى ،احمد بن علی(1420ق) ،إمتاع األسماع،ج 9بيروت :دار الكتب العلمية.

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

1411(-------------- .49ق) ،الغيبة ،قم :مؤسسه معارف اسالمى.
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سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

 .65نجاشي ،احمد بن علي(1407ق)، رجال،قم :جامعه مدرسين.
 .66واقدى ،محمد بن عمر(1409ق)، المغازي،ج 1چاپ سوم، بيروت :اعلمی.
 .67والیتی،علی اکبر(،بی تا)،فرهنگ و تمدن اسالمی،قم:نشر معارف.

 .68هارلند ،ریچارد( ،)1380ابرساختگرایی ،فلسفه ساختگرایی و پساساختگرایی،

ترجمه فرزان سجودی ،تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
69. Macmillan, Katie. 2006."Discourse Analysis — A Primer”:
70. Stubbs, Michael. 1983. Discourse Analysis: The

Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford: Basil
Blackwell

