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گفتمان ها که در بس��تر جریان ها و بافت های موقعیتي، فرهنگي، اجتماعي، سیاس��ي و 
ارتباطي ش��کل مي گیرند، در هر زماني مي توانند تأثیر بسیاري در رویکرد مفسران در 
تفسیر قرآن کریم داشته باش��ند. در این میان عصر زندگی امام جواد)ع( که دوران شیوع 
مناظرات علمي و کامي بین ادیان گوناگون و طرح شبهات و سؤال هاي کامي مذاهب 
و فرق گوناگون بوده، تأثیر قابل توجهی بر رویکرد هاي  تفسیری آن حضرت در تفسیر 
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 بهره گیری از ظرفیت قرآن 
در مواجهه با گفتمان هاي  علمی عصری آشنا می  کند. بررسی ها حکایت از آن دارد که 
عصر اختافات و ش��بهات، ظهور و قدرت گیری مکاتب گوناگ��ون، نهضت ترجمه، 
سازمان وکالت و گسترش فعالیت شیعیان، ش��رکت در مناظرات دربار، تبیین گفتمان 
امامت اضاع گفتمانی دوران امامت امام جواد)ع( را رقم زده است. از سوی دیگر رویکرد 
فقهی، رویکرد کام��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 گفتمان هاي  علمی 

عصر خویش اتخاذ شده است.
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طرح مسئله
امام محمد بن علی بن موسی)ع( )195-220ق( ملقب به جواد االئمه و مکنی به ابوجعفر ثانی، 
امام نهم شیعیان است. یکی از ویژگی هاي  قابل توجه امام جواد)ع( به امامت رسیدن ایشان در صغر 
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 که او از شما فقیه تر و به دین خدا و پیامبر و واجبات و مستحبات و احکام دین 
ــبت به محکم و متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ  او داناتر و نسبت به کتاب خدا آشناتر و نس
و تنزیل و تأویل قرآن از شما عالم تر است«)قمي، 1404ق، ج1: 182؛ ابن  شعبه، 1404ق: 451؛ 
مفید الف، 1413ق: 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 می دهد. بازپژوهی میراث 
تفسیری امام همام می تواند نحوه مواجهه قرآنی ایشان با گفتمان هاي  علمی آن برهه حساس را 
ــیوع مناظرات و احتجاجات فقهی، کالمی و عصر نهضت ترجمه و عصر شکل گیری  که دوران ش
ــت به خوبی نشان دهد. افزون بر این که روش ها و  و گسترش فرقه هاي گوناگون اسالمی بوده اس

الگوهای صحیح تفسیر قرآن را فرا روی ما قرار دهد. 
ــیری امام جواد)ع( به ویژه  بنا بر تتبع نگارندگان تاکنون مقاله ای با محوریت رویکردهای تفس
ــت، البته پایان نامه ای با عنوان »گونه شناسی روایات  ــده اس با روش تحلیل گفتمان نگاشته نش
امام جواد)ع( و امام هادی)ع( در تفسیر قرآن با تأکید بر تفاسیر البرهان، نورالثقلین و کنزالدقائق«2  
نگارش یافته که چنان که از عنوان و چکیده آن پیداست به گونه شناسی آن روایات پرداخته و گاه 
ــی و اجتماعی دوران آن امام همام اشاره کرده است. بنابراین واکاوی رویکردهای  به اوضاع سیاس
ــیری امام جواد)ع( به ویژه به روش تحلیل گفتمان پژوهشی نوین به شمار می رود. به هر روی  تفس
ــیری در فضای گفتمانی دوران امامت امام جواد)ع( به تناسب رویکردهای  در این نوشتار پس از س

تفسیری ایشان با گفتمان هاي  عصر ایشان می پردازیم.

1 - آیت اهلل خزعلی در موسوعة اإلمام الجواد)ع( در بخش »ما ورد عنه عليه الّسالم في القرآن من التفس��ير و غيره « حدود 87 روایت در تفسير قرآن به ترتيب و 
تفكيک سوره ها نقل كرده است)موسوعة اإلمام الجواد)ع(، ج 267-219:2(.

2-  دانشگاه الزهراء، دانشكده الهيات، پایان نامه كارشناسی ارشد، مرجان غالمی، سال دفاع 1392. 
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1- مفهوم روش تحليل گفتمان 
واژه گفتمان از واژه فرانسوی »Discourse« و التین »Discursus« به  معنی گفت و گو، 

محاوره و گفتار گرفته شده است.)بشیر،1384: 10-9(
ــاره به  درباره تحلیل گفتمان)discourse analysis( تعاریف گوناگونی وجود دارد که اش
همه آن ها در این مجال نمی گنجد اما در ذیل به دیدگاه برخی از صاحب نظران این زمینه اشاره 

می کنیم: 
• یول و براون در کتاب تحلیل انتقادی گفتمان، تحلیل گفتمان را این چنین تعریف کرده اند: 
تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد است، در این صورت نمی تواند منحصر به توصیف 
صورت های زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورت ها برای پرداختن به آن ها 

در امور انسانی به وجود آمده اند)فرکالف، 1379: 9(.
• همچنین شیفرین و استابز گفته اند: تحلیل گفتمان می کوشد تا نظام و آرایش فرا جمله ای 
عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار بدهد و بنابراین واحدهای زبانی نظیر تبادالت مکالمه ای یا متون 

نوشتاری را بررسی کند)همان(.
• »مک میلن« نیز در مقاله ای با عنوان “الفبای تحلیل گفتمان” می گوید: تحلیل گفتمان یک 
ــامل تنوع رویکردها و دیدگاه های  اصطالح برای مطالعه قسمت اعظم زبان است. به  طور کلی ش
ــه تحلیل گفتمان  ــت و در جایی دیگر اضافه می کند ک ــای گوناگون زیادی اس مختلف با روش ه
ــای اجتماعی  ــرد زبان در زمینه ه ــی زبان و کارب ــا و تئوری ها برای بررس مجموعه ای از روش ه

.)Macmillan  2006 :1(است
ــل فوکو، مجموعه قواعد، الگوها و معیارهایی است که در یک محدوده  • گفتمان از نظر میش
ــدون آن که خود آن افراد  ــرادی که در محدوده آن قرار دارند، ب زمانی و مکانی ویژه، خود را بر اف
ــند، تحمیل می کند و انواع کنش های آن ها را از آن رو که بر اساس قواعد و معیارهای  متوجه باش
ــد، 1380: 154-155(. از نظر فوکو  آن گفتمان صورت می گیرد، تحت تأثیر قرار می دهد)هارلن
ــود و در طرح ایده خود نقش  ــود در رفتار خود در فهم خ فردی که در یک گفتمان محصور می ش
فعالی ندارد، بلکه عوامل دیگری جز ذهنیت او در روند بروز رفتار فهم و تولید آن ایده حاکم اند. در 
واقع نقش قواعد حاکم بر آن فرد که گفتمان بر او تحمیل می کند، از نقش خود فرد به عنوان فهم 
کننده یا عرضه کننده یک ایده بیشتر است. فوکو بیش از آن که بر نقش فاعل شناسا در شکل دهی 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ــر صورت بندی گزاره های موجود در دانش  به متن و معنای آن تأکید کند، بر نقش قواعد حاکم ب
عصر حیات مؤلف تأکید می کند)فوکو، 1378: 27-24(.

• »استابز« نیز سه ویژگی برای توصیف تحلیل گفتمان بیان می کند که عبارت اند از: به عنوان 
ــری درباره روابط درونی بین  ــت؛ ام امری که درباره کاربرد زبان فراتر از حدود بیان یک جمله اس
ــت ــل مؤثر یا ویژگی های گفتاری ارتباطات روزمره اس ــت؛ امری که درباره عام  زبان و جامعه اس

.)Stubbs 1983:1(
ــد تا نظام و آرایش متنی عناصر زبانی را مطالعه  • و به گفته شیفرین تحلیل گفتمان می کوش
ــتاری را بررسی می کند. بر این اساس  کند. بنابراین، واحدهای زبانی نظیر مکالمات یا متون نوش
ــا مکالمات میان  ــژه با تعامالت ی ــان در زمینه های اجتماعی به وی ــا کاربرد زب تحلیل گفتمان ب

گویندگان سرو کار دارد)فرکالف، 1379: 9(.
ــل فوکو نمی تواند در باره معصومان)ع( کار برد داشته باشد؛  در این میان بخشی از تعریف میش
ــد، الگوها و معیارها بر فرد بی آن که خود  زیرا برخی از محورهای تعریف مزبور چون تحمیل قواع
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 آموزه های گران 
قدر ایشان سازگاری ندارد. بی گمان هر یک از معصومان)ع( به سان مصداق کامل »العالم بزمانه« 
ــان حاکم و محیط بر آن  ــاًل واقف بوده اند و نه تنها خود ایش به گفتمان های گوناگون عصری کام
فضای گفتمانی بوده اند بلکه از باورها و حتی جان پیروان خویش در برابر گفتمان های فتنه انگیز 
نیز محافظت می کردند مانند موضع گیری های حکیمانه معصومان)ع( در برابر گفتمان فتنه انگیز 

»خلق قرآن«. 
ــرای مردم آن عصر رقم می زد و  البته گفتمان های عصری که نیازهای علمی و غیر علمی را ب
ــا می کرد که معصومان)ع(  ــان)ع( به ویژه در حوزه های علمی و تربیتی اقتض نیز هدایتگری معصوم
همواره به صورت فعال و نه منفعالنه، در رویارویی با گفتمان های عصری که نشانگر شرایط و بافت 
ــی بود، مواضع حکیمانه ای اتخاذ کنند و دیدگاه خویش را  موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاس
ــان دهند. با این توضیح، مراد از گفتمان در این نوشتار رویکردی ساختاری به  به پیروان شان نش
ــناختی را فراهم کند. بنابراین، گفتمان  ــت که امکان اتصال متن به جنبه های جامعه ش متن اس
صرفا با عناصر نحوی و لغوی تشکیل دهنده جمله سر و کار ندارد، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون 
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ــارت می پردازد و در حقیقت به یک موضوع  از متن یعنی بافت موقعیتی، فرهنگی و اجتماعی عب
جامعه شناختی مبدل می شود)همان:8(.

2- سيری در فضای گفتمانی دوران امامت امام جواد)ع( 
بازخوانی و واکاوی روایات تفسیری اهل بیت)ع( ما را با رویکردها، روش ها و گونه های تفسیری 
متناسب با دوره های حیات ایشان آشنا می  کند. شرایط و مقتضیات 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 
ــیره علمی ایشان را بیش از پیش آشکار  حسی با کانون فیاض علم الهی است، ضرورت مطالعه س

می کند. 
2-1- نهضت ترجمه 

ــت  ــه خاصی که بیت الحکمه نام داش ــفی در خزان از دوره هارون کتب و منابع علمی و فلس
گردآوری می شد. عده ای از ارباب علم، نظیر ابوسهل فضل بن نوبخت در آن مؤسسه علمی مشغول 
ــازمان آن در عهد مأمون باال گرفت و حکم دانشگاه و دار  کار بودند تا این که کار بیت الحکمه و س
العلمی را پیدا کرد که عده ای از دانشمندان در آن به ترجمه و تألیف کتب اشتغال داشتند. ترجمه 
کتب در آغاز امر منحصر به کتب طب و نجوم بود و اندکی بعد به ویژه بر اثر نفوذ معتزله و حاجت 
این فرقه در مقاالت خود به اثبات و استدالل، توجه به فلسفه و نقل کتب منطق و فلسفه آغاز شد و 
با سرعتی عجیب از اواسط قرن دوم تا اواخر قرن چهارم، بسیاری از آثار طب و تشریح و داروشناسی 
و فلسفه و نجوم و طبیعیات و کیمیا و ریاضّیات و فالحت و نظایر آن ها، مستقیم به عربی یا نخست 

به سریانی و سپس به عربی ترجمه شد)رک: راوندی، 1382، ج 10: 79-78(. 
بنابر گزارش ابن ندیم مأمون به صورت نامه نگاری از پادشاه روم درخواست کرد تا کلیه کتب 
ــخ مثبت داد. مأمون به این خاطر  ــاه روم پس از امتناع، پاس ــتند. پادش قدیمی را برای وی بفرس
گروهی از اشخاص از جمله حجاج بن مطر و ابن بطریق و سلم سرپرست بیت الحکمه و ... را به روم 
ــتاد. آن ها هر چه کتاب پیدا کردند را به دار الحکمه منتقل کردند)رک: ابن ندیم، 1417ق:  فرس
301(. به عنوان نمونه مامون کتاب اقلیدس را از رومیان به دست آورد و دستور به شرح و ترجمه آن 
داد)دینوری، 1368: 401(. این کتاب توسط حنین بن إسحاق عبادي)م 260ق( از زبان یونانی به 
زبان عربی ترجمه شد. وی کتاب 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 می توان 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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یاد کرد)رک: ذهبی،1413ق، ج19: 128؛ابن کثیر، 1407ق،ج  11: 32(
ــایانی به رشد فکری عربی و اسالمی کرد، همان  اگرچه ترجمه این کتاب ها به عربی کمک ش
ــزایی داشت و بسیاری از  ــالمی سهم به س ــورهای اس گونه که در اصالح و دگرگونی علوم در کش
جویندگان علوم به تحقیق پرداختند)باقر شریف قرشی، ج 2: 285(. البته 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 بیت)ع(  سرچشمه می گرفت. 
2-2- رویارویی امام جواد)ع( و شيعيان با مکاتب گوناگون فکری

دوران هفده ساله امامت حضرت جواد)ع( همزمان با دو خلیفه بني عباسي مأمون و معتصم بود، 
15 سال در دوره مأمون)ازسال 203 تا مرگ مأمون در 218.ق( و دو سال در دوره معتصم)218 تا 
220.ق( شرایط دوره 15 ساله نخست همان شرایط پدر بزرگوارش بود که در مقابل زیرک ترین 

و عالم ترین خلیفه عباسي قرار داشت .
ــواد)ع(، فرایند عوامل گوناگونی چون  نضج گیری نحله ها  و فرقه هاي  گوناگون در عصر امام ج
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 
گیری ها و شبهه افکنی هاي  فرقه هایی 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 فرقه هایی که در دوران آن حضرت وجود داشتند، شیعیان خود را از این 

نظر که این فرقه ها چه مواضعی در مقابل آنان به خود گرفته اند راهنمایی می فرمود. 
یکی از این فرقه ها »اهل حدیث« بودند که مجّسمی مذهب بوده و خدا را جسم می پنداشتند. 
ــی که خدا را جسم می داند  ــیعیان می فرمود که اجازه ندارند پشت هر کس امام درباره آنان به ش
ــی،  نماز بگذارند و به او زکات بدهند)ابن بابویه، 1413ق، ج1: 379؛ همان، 1398ق: 101؛ طوس

1365،ج3: 283(. 
ــیعیان را تهدید می کرد، قدرت گرفتن و پیشرفت  مسئله مخاطره آمیزی که در آن دوران ش
مذهب »معتزله« بود. فرقه کالمی معتزله که پس از به قدرت رسیدن عباسیان به میدان آمد و در 
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سده نخست خالفت عباسی به اوج خود رسید، یکی دیگر از جریان های فکری و کالمی عصر امام 
ــان در این برهه و در مقابل این  جواد)ع( بود. موضع گیری حضرت امام جواد)ع( چون پدر بزرگوارش
جریان کالمی از اهمیت ویژه ای دارد تا آن جا که مناظرات امام جواد)ع( را با یحیی بن اکثم که از 
بزرگ ترین فقهای این دوره به شمار می رفت، می توان رویارویی تفکر ناب تشّیع با منادیان معتزله 

نام نهاد که همواره پیروزی با امام جواد)ع( بوده است.
ــهم به سزایی داشتند، مورد تنفر امامان  »غالت« نیز به سبب آن که در بدنام کردن شیعه س
ــان)ع( روایاتی را جعل  ــیار جّدی بود؛ زیرا آن ها به نام امام ــیعیان بس بودند. خطر این ها برای ش
می کردند و بدین وسیله شیعیان را که پیرو ائمه)ع( بودند به انحراف  می کشاندند. امام جواد)ع( درباره 
ابو الخطاب که از سران غالت بود، فرمودند: لعنت خدا بر ابو الخطاب و اصحاب او و کسانی که درباره 

لعن بر او توقف کرده و یا تردید کنند)کشی، 1348: 528؛ جعفریان، 1381: 491-490(. 
»زیدیه« و »واقفه« نیز فرقه هایی منشعب از شیعه بودند که دشمنی آن ها با امامیه و طعن 

آن ها بر امامان)ع( سبب موضع گیری شدید ائمه)ع( در برابر آن ها شد. 
2-3- سازمان وكالت 

ــیع کارگزاران و وکالیی در مناطق  ــتای بسط و گسترش فرهنگ ناب تش امام جواد)ع( در راس
ــیان تعیین یا اعزام کرد؛ به گونه ای که امام در مناطقی چون اهواز،  گوناگون و قلمرو بزرگ عباس
همدان، ری، سیستان، بغداد، واسط، سبط، بصره و نیز مناطق شیعه نشینی مانند کوفه و قم دارای 
ــی، 1365،ج4: 140؛  ــک: کلینی، 1365،ج1: 548؛ طوس وکالیی کارامد بود)به عنوان نمونه ن
طوسی، 1390،ج2: 60؛ طوسی، 1411ق: 351-352؛ کلینی، 1365،ج5: 111؛ حسین جاسم، 

 .)78 :1385
امام به هواداران خود اجازه می داد در دستگاه حکومت عباسي کار کنند، به این دلیل محمد بن 
اسماعیل بن بزیع و احمد بن حمزه قمي پست هاي مهمي در وزارت اشغال کردند)کشي، 1348: 

564؛ نجاشي، 1407ق: 331؛ حلي، 1411ق: 139(.  
نوح بن دراج قاضی بغداد و پس از آن قاضی کوفه بود. چون بستگان او از کارگزاران امام جواد)ع( 
ــمت پنهان داشت)رک: نجاشي، 1407ق: 102؛  بودند، وی عقیده خود را در طول اشغال این س
ــین بن عبد اهلّل نیشابوری« حاکم بست و  حلي، 1411ق: 12(. برخی دیگر از امامیه مانند »حس
سیستان شد و »حکم بن علیا اسدی« به حکومت بحرین رسید. هر دو نفر به امام جواد)ع( خمس 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ــت)رک: کلینی، 1365،ج5: 111 و  می پرداختند که حاکی از بیعت پنهانی ایشان با امام نهم اس
طوسی، 1365،ج6: 334-335؛ حسین جاسم ، 1385: 79-78(.

بسیاری از محدثان کوفه همچون محمد بن محمد بن اشعث، احمد بن سهل، حسین بن علی 
مصری و اسماعیل بن موسی کاظم)ع( به مصر مهاجرت کردند و فعالیت های خود را در آن جا ادامه 
دادند. از جمله فعالیت های آن ها این بود که احادیث نبوی را درباره قائم مهدی و این که او از اعقاب 

امام حسین)ع( است نشر می دادند.  
کلینی روایتی را نقل می کند که حاکی از آن است آنان هواداران  بسیاری به دست آوردند، بدین 
معنی که علی بن اسباط کوفی از مصر به مدینه آمد تا امام جواد)ع( را مالقات کند و آن را به امامیه 

مصر شرح دهد)کلینی، 1365،ج1: 494(. 
ــتان، طی نامه ای به والی این  ــت یکی از شیعیان بُست و سیس حضرت جواد)ع( بنا به درخواس
ــخت نگیرد. والی که از پیروان امام بود، نه تنها  منطقه سفارش کرد که در دریافت مالیات، بر او س
بدهی او بابت خراج را نگرفت، بلکه اعالم کرد تا آن زمان که بر سرکار است او را از پرداخت خراج 
معاف خواهد کرد. عالوه بر این دستور داد برای او مستمّری نیز تعیین کردند)همان، ج5: 111-

 .)112
البته حرکت امام جواد)ع( در چینش نیروهای خویش حرکتی کاماًل محرمانه بود، این نشانگر 

آن است که حضرت در باره جو اختناق حکومت بنی عباس مواظبت و عنایت کامل داشت.  
2-4- شركت در مناظرات دربار 

ــت از طرف شیعیان خود  ــد: نخس ــانده می ش امام جواد)ع( از دو جهت به مناظرات علمی کش
ــتند علم الهی امام را دریابند؛ بنابراین طبیعی بود که  که با توجه به سن کم آن حضرت می خواس
مجالس متعددی بدین منظور ترتیب داده می شد. دوم از حکومت، به ویژه مأمون و معتصم. خلفا 
ــمندان بنام زمان قرار  ــکیل مجالس مناظره، آنان را رو در روی برخی از دانش می کوشیدند با تش
دهند تا شاید در پاسخ برخی از پرسش ها درمانده شوند و شیعیان از این رهگذر، در اعتقاد خود به 
وجود علم الهی نزد ائمه اهل بیت)ع( دچار مشکل شوند و از پیروی آن ها خودداری کنند)جعفریان، 
ــخ های قاطع، هر  1381: 482(. ولی در همه آن بحث ها و مناظرات علمی، حضرت جواد)ع( با پاس
ــوایی خود از بین می برد و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت  گونه شک و تردید را درباره پیش
ــنین کودکی به  می کرد. به همین دلیل بعد از او در دوران امامت  حضرت  ها دی)ع( که او نیز در س
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امامت رسید، این موضوع مشکلی ایجاد نکرد، زیرا دیگر برای همه روشن شده بود که خردسالی 
تاثیری در برخورداری از این منصب خدایی ندارد)پیشوایي، بی تا: 542(. 

از جمله مناظرات حضرت می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ــعبه، 1404ق: 454؛ مجلسی، 1404ق،  • مناظره با یحیی بن اکثم درباره نکاح کنیز)ابن ش

ج10: 385؛ حرعاملی،1409ق، ج21: 110-109(. 
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره فضایل خلفا)طبرسی، 1403ق، ج2: 446-449؛ مجلسی، 

1404ق، ج50: 83-80(
ــت دزد)عیاشی، 1380، ج1:  • مناظره با ابن  ابي  دواد، قاضی القضات معتصم درباره قطع دس

319؛ حرعاملی، 1409ق، ج28: 252-253؛ مجلسی، 1404ق، ج50: 7-5(.
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره کفاره صید برای محرم)قمي، 1404ق، ج1: 183؛ مفید)ب(، 

1413ق: ج2: 283؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 444(. 
گفتنی است مناظرات امام رضا)ع( و امام جواد)ع( در دربار مأمون و معتصم در مصادر روایی شیعه 
ــت. در برخی از کتب تاریخی  ــده و ذکری از آن در مصادر تاریخی اهل سنت نشده اس گزارش ش
ــت. به عنوان نمونه در »الخبار الطوال« آمده  به بعضی از مناظرات در دربار مأمون اشاره شده اس
است: مأمون در خالفت اش، مجالس مناظره میان ادیان و مذاهب برگزار می کرد)دینوری، 1368: 
401(. در »مروج الذهب« از یحیی بن اکثم نقل شده است مأمون در روزهای سه شنبه برای مناظره 
در فقه جلوس می کرد، هنگامی که فقها و مناظره کنندگان از سایر مذاهب و فرق حاضر می شدند 
داخل حجره مفروشی می رفتند و با ایشان به بهترین شکل مناظره می کرد«)مسعودی، 1409ق، 
ج 3: 432(. در کتاب »البلدان« گزارشی طوالنی از مناظره میان اهل کوفه و بصره نزد مأمون ذکر 
شده است)ابن الفقیه، 1416ق: 240-259(. ذهبی)م 748ق( نیز در ذکر وقایع سال 209 هجری 
قمری نوشته است: »مأمون در این سال اهل کالم را به دربار نزدیک می کرد و آن ها را به مناظره 

در حضور خویش امر می کرد«)ذهبی، 1413ق، ج 14: 25(. 
ــیره به مناظرات امام رضا)ع( و امام جواد)ع( در دربار مأمون و معتصم با  در واقع کتب تاریخ و س
متکلمان، فقها و علمای فرق و مذاهب گوناگون اشاره ای نکرده اند. 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 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ــب با مصالح حکومت عباسی نبود. این  را به دنبال داشت، بی تردید انعکاس آن و ثبت آن متناس
در حالی است که تواریخی چون تاریخ یعقوبی)م پس از 292ق(، طبری)م 310ق(، مسعودی)م 
ــیار نزدیک بوده اند و  ــالمی به عصر این دو امام همام بس 346ق( و نیز برخی دیگر از مورخان اس

می توانستند با یک یا دو واسطه آن مناظرات را به خوبی نقل کنند ولی چنین نکردند.
ــیعیان هدف طعنه  ــمنان و برخی ش ــواد)ع( در آن فضای فکری خاص که از ناحیه دش امام ج
ــان برتری یابد و  ــت بر همه مخالف ــد، با بهره گیری از علم غیب الهی توانس و اعتراض واقع می ش
شایستگی خویش را در تصدی امامت به همگان نشان دهد و موفق شد که گفتمان نوینی در نگرش 
ــلمانان به وجود آورد، چرا  که برخی گمان می کردند، تنها انسان ها ي بالغ  به امامت در میان مس
ــند که خداوند به اراده و مشیت خویش در کسي قرار می دهد. اما از  می توانند به مقام امامتي برس
آن جایي که امام جواد)ع( در خردسالي به امامت رسید، مفهوم امامت و خالفت انساني در اندیشه 
ــي بود که مسئله امامت را از حالت عادي بیرون برد و  توده شیعي تغییر کرد. ایشان نخستین کس
نقش امامت و منصب والیت الهي و خالفت ربوبي را معنا و مفهومي جدید بخشید و ثابت کرد که 
ــد و این گونه نیست که کودکي  ــت که ظرف سني نمی  شناس روحانیت خاص امام به گونه اي اس
خردسال نتواند به مقام علم الهي و لدني دست یابد و در مقام خالفت قرار گیرد. بنابراین زمینه برای 

پذیرش امامت امام زمان)عج( در شرایط غیر معمولي تر نیز فراهم آمد. 
2-5- تبيين ضرورت امامت و اثبات حقانيت خویش  

امام)ع( به منظور تبیین ضرورت امامت از آیات قرآن بهره می برد و آن را به شیعیان می آموخت. 
ــتناد کنید تا در مقابل  ــیعیان براي اثبات امامت به سوره قدر اس آن حضرت می فرمود: اي ش
ــوره پس از پیامبر اکرم)ص( حجت خداي  مخالفان موفق شوید. به خداي عالم سوگند که آن س
ــت و نهایت دانش ماست. اي شیعیان با آیات  عالمیان بر مردم و بزرگ ترین دلیل مذهب شماس
َّا ُکنَّا ُمنِذِریَن«)الدخان،1-3( با مخالفان مناظره  َّا أَنَزلَْناُه فِی لَْيَلٍة مُّبَاَرَكٍة إِن »حم َو الِْکَتاِب الُْمِبیِن إِن
کنید زیرا این آیات پس از رسول خدا)ص( مخصوص متولیان امر امامت است. اي شیعیان خداي 
تبارک و تعالي می فرماید: »َو إِْن ِمْن أُمٍَّة إاِلَّ َخال فیها نَذیٌر«)فاطر،24(؛ هیچ امتي نیست مگر این 
که هشدار دهنده اي در میان آنان بوده است« شخصي پرسید: آیا هشدار دهنده امت اسالم حضرت 
محمد)ص( است؟ فرمود: درست گفتي ولي آیا پیامبر در زمان حیات خود می توانست در اطراف 
زمین نمایندگاني نداشته باشد؟ آیا به غیر از فرستادن نماینده چاره اي دیگر داشت؟ آن مرد گفت: 
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ــدار دهنده به آن قوم محسوب نمی شود،  ــوي پیامبر هش نه. امام فرمود: آیا نماینده اعزامي از س
همان طوري که رسول خدا)ص( از سوي خداوند هشدار دهنده بود؟! شخص پرسشگر گفت: چرا، 
ــود. امام جواد)ع( فرمود: همان  ــت و همانند آن حضرت نذیر محسوب می ش او جانشین پیامبر اس
طوري که رسول خدا)ص( در زمان حیات خود نمایندگاني داشت که هشدار دهنده و نذیر به امت 
محسوب می شدند بعد از وفاتش نیز جانشیناني دارد که نذیر و بیم رسان امت محسوب می شوند 
اگر بگویي که رسول خدا)ص( بعد از وفاتش نماینده و جانشیناني نداشته الزم می آید که خداي 
ــل ها ي بعد از خود را به حال خود رها کرده و بدون رهبر گذاشته باشد. مرد  نکرده آن حضرت نس
گفت: مگر قرآن بعد از پیامبر براي امت بس نیست؟ امام فرمود: چرا در صورتي که مفسري براي 
قرآن باشد تا آیات را به طور صحیح تفسیر کند، قرآن کافي است. مرد گفت: آیا قرآن را پیامبر)ص( 
در زمان خود تفسیر نفرموده است؟ حضرت فرمود: آری، پیامبر آن را تفسیر کرده اما فقط براي یک 
نفر و آن هم علي بن ابي طالب)ع( و براي امت اسالم نیز شأن و مقام آن را تفسیر کرده است)کلینی، 

1365، ج1: 249-250؛ مجلسی،1404ق، ج25: 73-71(. 
امام)ع( به منظور اثبات امامت خویش و به منظور رفع شبهه هاي  افرادی که در امامت حضرت 
ــبهات را پاسخ می داد. به  ــتند، با افراد به احتجاج و استدالل می نشست و سؤاالت و ش تردید داش
عنوان نمونه برخی از شیعیان، پس از شهادت امام رضا)ع( پنداشتند برادر ایشان)عبداهلل بن موسی( 
ــتافتند و برای حصول اطمینان، از وی مسائلی پرسیدند و  ــوی او ش امام و رهبر الهی است، به س
چون او در پاسخ درماند، از دورش پراکنده شدند. شیعیان متحّیر و غمگین شدند و فقها مضطرب 
گشتند و قصد رفتن کردند و گفتند: اگر ابوجعفر می توانست جواب مسائل ما را بدهد، عبداهلل نزد 
ــت نمی داد! در این هنگام، دری از صدر مجلس باز شد و غالمی به  ما نمی آمد و جواب های نادرس
نام »موفق« وارد مجلس گردید و گفت: این ابوجعفر است که می آید. همه به پا خاستند و از وی 
استقبال کردند و سالم دادند. امام وارد شد و نشست و مردم همه ساکت شدند. آن گاه سؤاالت خود 
را با امام در میان گذاشتند و وقتی که پاسخ های قانع کننده و کاملی شنیدند، شاد شدند و او را دعا 
کردند و ستودند و عرض کردند: عموی شما، عبداهلل چنین و چنان فتوا داد. حضرت فرمود: ال اله 
اال اهلل، ای عمو! فردای قیامت برایت بسیار گران خواهد بود که نزد خدا بایستی و خدا به تو بگوید: 
با آن که در میان امت، داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانسته به بندگان من فتوا دادی؟!)مسعودي، 
ــی، 1404ق،  1426ق: 220-223؛ مفید)ب(، 1413ق، 102؛ طبری، بی تا: 204-206؛ مجلس

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ج50: 86-85(
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 می کردند. به عنوان نمونه قاسم بن عبدالرحمن 
ــنیدن آیاتی از قرآن که امام جواد)ع( بر وی قرائت کرد، با  به مذهب زیدیه گرایش داشت، اما با ش
ــائر ائمه اعتقاد پیدا کرد. قاسم بن عبد الرحمن که  حقیقت آشنا شده و به امامت امام جواد)ع( و س
زیدی مذهب بود گوید: وارد بغداد شدم در همان ایام توقف در بغداد روزی دیدم مردم ازدحامي 
کرده اند می روند و می آیند خود را به بلندیها می رسانند و می ایستند. گفتم چه خبر است؟! گفتند: 
ابن الرضا)ع( است. با خود تصمیم گرفتم که ایشان را ببینم ناگهان دیدم سوار بر قاطری است می آید. 
گفتم خدا لعنت کند معتقدان به امامت را که می گویند خداوند اطاعت چنین شخصی را بر ما واجب 
نموده، در این هنگام دیدم حضرت صورت به جانب من نمود و فرمود: قاسم بن  عبد الرحمن، "أَ بََشراً 
ٍر")القمر،24( با خود گفتم: عجب ساحری است به خدا باز  ــعُ َّا إِذاً لَِفي َضالٍل َو ُس ِبُعُه إِن ِمنَّا واِحداً نَتَّ
اٌب أَِشٌر")القمر، 25( از آن جا برگشتم  ْکُر َعلَْیِه ِمْن بَْیِننا بَْل ُهَو َکذَّ متوجه من شده فرمود: "أَ أُلِْقَي الذِّ
ــهادت دادم که او حجت خدا بر مردم است و به او ایمان آوردم)إربلی،  و معتقد به امامت شدم و ش

1381، ج2: 363؛ مجلسی، 1404ق، ج50: 64(. 
بی گمان چنین اثرگذای بی نظیر 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 اندازه ا ی بود که گاه راوی از عمق جان عرضه می داشت: اشهد انک حجةاهلل، 
ــناخت ایشان به حضرت بیشتر می شد. گویا  که این اوج اثرگذاری آن معجزه در آن افراد بود و ش
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« 
ًة یَْهُدوَن بَِأْمِرنا َو أَْوَحْینا إِلَْیِهْم فِْعَل الَْخْیرات..")النبیاء،73( و "َو  باشد که در آیات "َو َجَعلْناُهْم أَئِمَّ

ا َصَبُروا َو کانُوا بِآیاتِنا یُوقُِنوَن")السجده، 24( تصریح شده است. ًة یَْهُدوَن بَِأْمِرنا لَمَّ َجَعلْنا ِمْنُهْم أَئِمَّ
3- تناسب رویکردهای تفسيری امام جواد)ع( با گفتمان هاي  عصری

ــیر قرآن اهداف ویژه  ای دنبال می کند و متناسب با نیاز فکری  ــری در تفس بی گمان هر مفس
مردم عصر خویش به برخی از مباحث گوناگون تفسیری و اعتقادی، روی می آورد و در تفسیر قرآن 
عنایت خاصی به آیات مربوطه دارد و مطالب تفسیری خود را متناسب با مقتضیات هدایتی و تربیتی 
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فکری عصر خویش بیان می کند که از این امر به عنوان رویکرد تفسیری یاد می شود.3  از البه الی 
روایات تفسیری منقول از امام جواد)ع(، دو رویکرد فقهی و کالمی چشمگیرتر به نظر می آید که به 

برخی از نمونه های آن اشاره می کنیم:  
3-1- رویکرد فقهی 

رواج مکاتب و اندیشه های فقهی در عصر امام جواد)ع( و طرح پرسش های هدفدار موجب می شد 
ایشان در مواضع گوناگون در صدد تصحیح خطاها یا دفع شبهه های فقهی برآید و با استفاده برهانی 

از آیات قرآن زبان دوست و دشمن را به تحسین وادارد. 
3-1-1- احتجاجات فقهی 

ــه در محافل رسمی آن روزگار به ویژه در عرصه  مواجهات امام جواد)ع( با اصحاب فکر و اندیش
ــت که موجب می شد همگان به  ــان تاریخ زندگی ایشان اس مسائل فقهی یکی از قطعات درخش
ــرقت خود اعتراف کرده بود  ــارقی که به س مراتب علمی امام اذعان کنند. برای نمونه ماجرای س
ــت.  ــر او آرای متفاوتی اظهار می کردند معروف اس ــار معتصم در نحوه اجرای حد ب و فقیهان درب
عده ای قطع ید را از مچ و عده ای از آرنج می دانستند و هر کدام نیز برای خود مستندی از قرآن ذکر 
می کردند. معتصم نظر امام جواد)ع( را جویا شد، امام هر دو نظر را اشتباه دانست و فرمود قطع دست 
ــیدند فرمود:  »خداوند فرموده:  ــتان صورت گیرد. چون از ایشان دلیل را پرس باید از مفصل انگش
ِ..")الجن، 18( و آن چه برای خدا باشد قطع نمی شود« معتصم از این برداشت  ــاِجَد هلِلَّ "َو أَنَّ الَْمس
ــکل اجرا شود. ابن  ابي  دؤاد قاضی  هوشمندانه امام شگفت زده شد و دستور داد حکم به همین ش
القضات دربار معتصم، درباره این مواجهه شگفت انگیز علمی گفت:  گویا قیامت من بر پا شده و از 
ــی، 1380، ج1: 319؛ حرعاملی، 1409ق، ج28:  خدا می خواستم که اي کاش زنده نبودم)عیاش

252-253؛ مجلسی، 1404ق، ج50: 7-5(. 
��اِرقَُة َفاْقَطُعوا  اِرُق َو السَّ ــارق آیه "َو السَّ ــت س امام جواد)ع( به منظور تعیین موضع بریدن دس
ِ أََحداً")الجن،  ــَع اهللَّ ِ َفال تَْدُعوا َم ــاِجَد هلِلَّ ــتفاده از آیه "َو أَنَّ الَْمس أَیِْدیَُهما...")المائده، 38( را با اس
18( تفسیر کرد و بر این اساس فرمود؛ باید از آخرین بند انگشتان قطع کنند و کف دست را باقی 

بگذارند)عیاشي، 1380، ج1: 319-320؛ طباطبایی، 1417ق، ج20: 58(. 
ــت. امیرالمؤمنین)ع( درباره قرآن فرمود: »َو  این روایت ناظر به روش تفسیر قرآن به قرآن اس

3-  برای مطالعه بیشتر رک: بابایی، 1381: ج1: 18-20 با اندکی تلخیص. 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ــیدرضي، بي تا: 192(. و نیز فرمود: »إِنَّ ِکَتاَب  ــَهُد بَْعُضُه َعلَي بَْعض« )س یَْنِطُق بَْعُضُه بَِبْعٍض َو یَْش
ــتی که کتاب  ُب بَْعُضُه بَْعضاً«)ابن  بابویه، 1398ق: 255(؛ به درس ُق بَْعُضُه بَْعضاً َو اَل یَُکذِّ ِ لَُیَصدِّ اهللَّ
ــی از آن بخش دیگرش را تصدیق می کند و هرگز برخی از آیاتش آیات دیگر را تکذیب  خدا بخش
نمی کنددر روایت مذکور آیه اول مجمل است و آیه دوم مبین است که این گونه ای از تفسیر قرآن 

به قرآن است. 
این روش در سیره تفسیری امام جواد)ع( به شکل بارزی دیده می شود روایات ذیل بیانگر این 

مدعاست:
ــیر  ــان از امام صادق)ع( درباره تفس ــنی از امام جواد)ع( و ایش - روایت مفصل عبد العظیم حس
َِّذیَن یَْجَتِنُبوَن َکبائَِر  ــت از معنی کبائر در آیه "ال ــائل که عمرو بن عبید اس کبائر در قرآن است. س
ــتناد به آیات  ــوال می کند و امام صادق)ع( عمدتا با اس اْلِثِْم َو الَْفواِحَش اال اللمم..")النجم،32( س
َم  ِ َفَقْد َحرَّ ــِرْک بِاهللَّ ــرک به خدا به دلیل:  "َمْن یُْش قرآن گناهان کبیره را چنین معرفی می کند:  ش
ِ إاِلَّ الَْقْوُم  ــنْ َرْوِح اهللَّ َُّه ال یَْیَأُس ِم ــه دلیل "إِن ُ َعلَْیِه الَْجنَّ��ةَ ")المائده، 72(، یأس از رحمت خدا ب اهللَّ
ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْخاِسُروَن ")العراف،  الْکافُِروَن")یوسف،87(، ایمنی از مکر خدا به دلیل "َفال یَْأَمُن َمْکَر اهللَّ
ا ")مریم، 32(، قتل نفس به دلیل  ا بِوالَِدتِي َو لَْم یَْجَعلِْني َجبَّاراً َشِقیًّ 99(، عقوق والدین به دلیل "َو بَرًّ
داً َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خالِداً فیها..")النساء، 93(، قذف محصنه به دلیل "لُِعُنوا فِي  " َو َمْن یَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ
َّما یَْأُکُلوَن فِي بُُطونِِهْم  نْیا َو اْلِخَرِة َو لَُهْم َعذاٌب َعِظیٌم ")النور، 23(، خوردن مال یتیم به دلیل "إِن الدُّ
ِِّهْم یَْوَمِئٍذ ُدبَُرُه إاِلَّ ُمَتَحرِّفاً لِِقتاٍل أَْو  ناراً َو َسَیْصلَْوَن َسِعیراً")النساء، 10(، فرار از جهاد به دلیل"َو َمْن یَُول
ِ َو َمْأواُه َجَهنَُّم َو بِْئَس الَْمِصیُر")النفال، 16(، ربا خواری به دلیل  ُمَتَحیِّزاً إِلی  فِئٍَة َفَقْد باَء بَِغَضٍب ِمَن اهللَّ
ْیطاُن ِمَن الَْمسِّ ")البقره، 275(، سحر  َِّذیَن یَْأُکُلوَن الرِّبا ال یَُقوُموَن إاِلَّ َکما یَُقوُم الَِّذي یََتَخبَُّطُه الشَّ "ال
و جادو به دلیل "..َو لََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَتراُه ما لَُه فِي اْلِخَرِة ِمْن َخالٍق...")البقره،  102(، زنا به دلیل 
")الفرقان، 69(، سوگند  "َو َمْن یَْفَعْل ذلَِک یَلَْق أَثاماً یُضاَعْف لَُه الَْعذاُب یَْوَم الِْقياَمِة َو یَْخُلْد فِیِه ُمهاناً
ِ َو أَیْمانِِهْم ثََمناً َقلِیاًل أُولِئَک ال َخالَق لَُهْم فِي اْلِخَرِة...")آل عمران،  َِّذیَن یَْشَتُرونَ  بَِعْهِد اهللَّ دروغ "ال
77(، منع زکات به دلیل "..َفُتْکوی  بِها ِجباُهُهْم َو ُجُنوبُُهْم َو ُظُهوُرُهْم...")التوبه، 35(، شهادت دروغ 
َُّه آثٌِم َقلُْبُه ")البقره، 283(، قطع رحم به دلیل "أُولِئَک  و کتمان شهادت به دلیل "َو َمْن یَْکُتْمها َفإِن
اِر")الرعد، 25()کلینی، 1365، ج2: 286؛ ابن  بابویه، 1413ق، ج3: 563(. لَُهُم اللَّْعنَُة َو لَُهْم ُسوُء الدَّ

- مسئله امی بودن پیامبر)ص( و تفسیر نادرست برخی از مردم و استناد قرآنی امام جواد)ع( در 
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این باره از دیگر نمونه های روش تفسیر قرآن به قرآن در مکتب تفسیری ایشان است)رک: صفار، 
1404ق: 226؛ ابن  بابویه، بي  تا: ج1: 124(  که در ادامه این نوشتار ذکر می شود. 

3-1-2- پرسش های فقهی 
ــتندات قرآنی پاسخ گفته و با این شیوه، روش برداشت  امام جواد)ع( مسائل فقهی را با ذکر مس
از قرآن را نیز آموزش می داد. برای نمونه ایشان در پاسخ به نامه ابوالحسن بن حصین درباره زمان 
نماز صبح و فجر صادق، به فجر کاذب یعنی همان سفیدي طولي و عمودي قبل از طلوع صادق که 
سفیدي منبسط و عریض در امتداد افق است اشاره کرده و هنگام نماز صبح و امساک از خوردن و 
آشامیدن را تعیین می فرمایند)کلینی، 1365، ج3: 282؛ حرعاملی، 1409ق، ج4: 210(. حضرت 
با همین روش درباره مسائل دیگری همچون عده طالق و وفات)کلینی، 1365، ج6: 113(، مسائل 
ارث)همان، ج7: 120( و احکام قذف)همان، ج7: 403؛ ابن  بابویه، 1413ق، ج3: 539( استشهادات 
قرآنی بدیعی دارند که مجالی برای ذکر همه آن ها در این مختصرنیست و خوانندگان را به منابع 

یاد شده ارجاع می دهیم. 
3-1-3- تبيين شقوق مسائل فقهی 

ــئله از دیگر جنبه های پرسش و پاسخ های فقهی امام  پاسخ گویی جامع با ترسیم شقوق مس
َ َو َرُسولَُه َو یَْسَعْوَن فِي  َّما َجزاُء الَّذیَن یُحارِبُوَن اهللَّ جواد)ع( است. به عنوان نمونه ایشان در تبیین آیه "إِن
َع أَیْدیِهْم َو أَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف أَْو یُْنَفْوا ِمَن الَأْْرض..")المائده،  الَأْْرِض َفساداً أَْن یَُقتَُّلوا أَْو یَُصلَُّبوا أَْو تَُقطَّ
ــی را بکشد حکم او این است که  33(  فرمود: هر که با خداوند محاربه کند و مال را اخذ کند و کس
کشته شود و به صلیب کشیده شود و هر که محاربه کند و کسی را بکشد و مال را بر ندارد حکم او 
ــود و هر که محاربه کند و مال را بردارد و کسی را  این است که کشته شود و به صلیب کشیده نش
نکشد حکم او این است که تبعید شود. سپس خداوند عزوجل برخی را استثنا کرده است و فرمود: 
»إاِلَّ الَّذیَن تابُوا ِمْن َقْبِل أَْن تَْقِدُروا َعلَْیِهْم..«)المائده، 34(  یعنی پیش از این که امام او را بگیرد توبه 
کند)قمي، 1404ق، ج1: 168(. نظیر همین تفریعات و تشقیق شقوق را در مناظره حضرت درباره 
احکام کفاره صید برای شخص محرم می بینیم که اسباب شگفتی و تحسین حاضران در مجلس 

مأمون شد)همان، ج1: 183؛ مفید، 1413ق، ب، ج2: 283؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 444(. 
3-1-4- تعليل حکم فقهي 

امام جواد)ع( گاه در هنگام تفسیر آیات فقهی، علت تشریع احکام را نیز بیان می کرد. برای مثال 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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در روایتی محمد بن سلیمان از ایشان درباره آیه "َو الَّذیَن یَْرُموَن أَْزواَجُهْم َو لَْم یَُکْن لَُهْم ُشَهداُء إاِلَّ 
أَنُْفُسُهْم فََشهاَدُة أََحِدِهْم أَْربَُع َشهاداٍت بِاهللَّ ..")النور، 6( پرسید چرا هنگامی که مرد همسر خویش 
را قذف می کند شهادتش به منزله چهار شهادت شمرده می شود اما هنگامی که دیگران قذف کنند 
حد بر آنان جاری می شود؟ حضرت در مقام تعلیل این حکم بیان مفصلي دارد که فشرده آن این 
ــوهر از باب زوجیت امکان حضور در  است که شهادت همسر به منزله چهار شهادت است زیرا ش
خلوت زوجه خود را در هر زمان دارد و اگربه تنهایي شهادت دهد و بگوید به چشم خود دیدم حکم 
ثابت شده و شهادت او به تنهایي به منزله چهار شهادت است اما اگر همین فرد درباره فرد دیگري 
ادعایي کند از او پذیرفته نیست و باید تعداد شاهدان به چهار برسد تا حکم قذف ثابت شود در غیر 
این صورت بر او حد جاري می شود زیرا این سوال به جد مطرح می شود که فردي غریبه و نامحرم 
ــت)نک: کلینی، 1365ق، ج7: 403؛ ابن  بابویه، 1413ق،  چگونه از خلوت متهمه سر درآورده اس

ج3: 539(. 
ــت، در این میان  ــت امام جواد)ع( با مکاتب فکری گوناگونی هم عصر بوده اس چنان که گذش
ــت چه این که دربار بنی عباس از اندیشه ها  شاید مکتب فکری معتزله از همه رواج بیشتری داش
ــدت حمایت می کرد و چنان چه از مناظرات ایشان استفاده می شود،  ــان به ش و دیدگاه های ایش
ــترین رویارویی در مناظرات را با فقیهان بزرگ معتزلی چون ابن  ابي  دؤاد، قاضی  امام جواد)ع( بیش
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، 
ج1: 319؛ ابن شعبه، 1404ق، 454؛ قمي، 1404ق، ج1: 183؛ مفید)ب(، 1413ق، ج2: 283؛ 

طبرسی، 1403ق، ج2: 444(. 
بنابراین امام جواد)ع( در مواجهه با گفتمان فقهی معتزله]که شعار خردگرایی داشتند و به اندازه 
ــو به قرآن به عنوان متن مشترک میان همه  ــتند[ از یک س »اهل حدیث« تمایل به حدیث نداش
ــتدالل برهانی به قرآن در مسائل  ــتدالل می کرد و از سوی دیگر در کنار اس فرقه های اسالمی اس
ــول خدا)ص( نیز اشاره می کرد که  فقهی، در رویارویی با گفتمان روایی حاکم، به روایات ناب رس
ــت که آن امام همام افزون بر استدالل قرآنی به روایت  نمونه بارز آن ماجرای حکم دست دزد اس

نبوی نیز استناد کرد)عیاشی، 1380، ج1: 319؛ حرعاملی، 1409ق، ج28: 253-252(. 
3-2- رویکرد كالمی 
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ــت که امام جواد)ع( در آن حضوری چشمگیر  پاسخ گویی به شبهات کالمی عرصه دیگری اس
داشت و در مواجهه با موج افکار و اندیشه های انحرافی به تصحیح عقاید و نیز مقابله با کج فهمی ها 

بر می خاست. 
3-2-1- مواجهه كالمی با گفتمان واقفيه در تصدی امامت در كودكی

ــبهاتی بود که درباره امام جواد)ع( مطرح شد، زیرا  ــن کودکی از ش مشکل تصدی امامت در س
ایشان نیز در سنین کودکی به مقام امامت رسیده   اند. بنا بر گزارش های تاریخی امام جواد)195-

ــال و هشت ماه از عمر  ــهادت پدر بزرگوارش هفت س ــهادت در 25 سالگی( هنگام ش 219ق، ش
مبارکش گذشته بود)مسعودی، 1409ق، ج 3: 464؛ ابن جوزی ، 1412ق، ج 11: 62(. لذا کسانی 
ــاله را بر جامعه  ــد، توان هضم امامت کودکی هفت س که فاقد  معرفت کاملی از مقام امامت بودن
مسلمانان نداشتند و همین امر باعث بروز اختالفات و شبهاتی در بین پیروان مکتب اهل بیت)ع( 
ــیع، مانند واقفی ها، از این فرصت استفاده می کردند  شده بود؛ از طرفی مکاتب در راه مانده از تش
ــبهه افکنی در باره امامت امام جواد)ع(  بین پیروان حضرت تفرقه افکنده و جایگاه خود را  تا با ش
ــبهات که از بدو تولد امام جواد)ع(، با رهبری »حسین بن قیاما واسطی« از  محکم تر کنند. این ش
سران واقفیه شروع شد، تا عصر خود امام)ع(  وجود داشت و نه تنها 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 می فشارد و در حالی که به سر 
و صورت او می زند و با شدت با او مخالفت می کند)رک: مسعودي، 1426ق، 220؛ ابن عبد الوهاب، 

بی تا، :119-120؛ مجلسی، 1404ق، ج50: 99(.
ــائبه تردید از دل مسلمانان  ــازی های دشمنان و دفع ش امام جواد)ع( در برابر تبلیغات و جوس
ــتبعاد امامت در  ــتداللی برای اتمام حجت، از قرآن مدد گرفت و در دفع اس و مواجهه علمی و اس
کودکی، به جریان نبوت حضرت عیسی در دوران صباوت که قرآن کریم بر آن صحه گذارده استناد 
ُه َو  ا بَلََغ أَُشدَّ ا َو لَمَّ ِة َفَقاَل َو آتَْیناُه الُْحْکَم َصِبیًّ َ اْحَتجَّ فِي اإْلَِماَمِة بِِمْثِل َما اْحَتجَّ بِِه فِي النُّبُوَّ کرد: »إِنَّ اهللَّ
بَلََغ أَْربَِعیَن َسنًَة َفَقْد یَُجوُز أَْن یُْؤتَی الِْحْكَمَة َو ُهَو َصِبيٌّ َو یَُجوُز أَْن یُْؤتَاَها َو ُهَو ابُْن أَْربَِعیَن َسنًَة«)صفار، 
ــد)ب(، 1413ق، ج 2: 292-293(؛ همانا  1404ق: 238؛ کلینی، 1365، ج1: 384 و 494؛ مفی
خداوند همان طور که درباره نبوت احتجاج کرد، درباره امامت نیز احتجاج کرده است و فرمود: ما 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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به یحیي در کودکي حکم دادیم، همانگونه که می تواند در چهل سالگي حکمت دهد می تواند در 
کودکي هم حکمت عطا فرماید.

ــما را به دلیل سن اندک  ــان گوید: به امام جواد)ع( عرضه داشتم: مردم امامت ش علی بن حس
ــه را انکار کنند که خداوند به پیامبرش فرمود:  انکار می کنند؟ حضرت فرمود: آیا می توانند این آی
ــف، 108( به خدا سوگند که  ِ َعلی  بَِصيَرٍة أَنَا َو َمِن اتََّبَعِني..«)یوس ــِبیلِي أَْدُعوا إِلَی اهللَّ »ُقْل هِذِه َس
ــن 9 سالگی بود و من نیز اکنون 9  پیامبر)ص( را به جز امام علی)ع( پیروی نکرد در حالی که در س

سال دارم«)کلینی، 1365، ج1: 384(. 
شخصی نیز به امام جواد)ع( عرضه داشت: عّده ای از مردم درباره وقعیت امامت شما شبهه ایجاد 
می کنند. حضرت فرمود: خداوند متعال به حضرت داوود وحی کرد که فرزندش سلیمان را جانشین 
ــال بود. این موضوع را برخی از علماء و عّباد بنی  خود قرار دهد، با این که سلیمان کودکی خردس
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 حّجت است. 
ــنهاد را پذیرفتند و چون به مرحله اجرا درآوردند، عصای حضرت سلیمان)ع( سبز  همگی این پیش

شده بود. پس از آن همه افراد پذیرفتند که او حّجت و پیامبر خداست)همان، ج1: 383(. 
ــمنی  ــالش و دش ــیعیان در پذیرش امامت فرزند خردس امام رضا)ع( که از بحران اعتقادی ش
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 استدالل ها  از طریق 

امام جواد)ع( نیز دوباره بیان شد. نمونه هاي  زیر روایاتی از امام رضا)ع( در موضوع مذکور است: 
ــما  ــا)ع( گفتم: ما پیش از آن که خداوند ابوجعفر را به ش - صفوان بن یحیی گوید: به امام رض
ببخشد از شما پرسش می کردیم)درباره امام بعدی( و شما می فرمودید: خدا به من پسری خواهد 
داد، اکنون خدا به شما پسری بخشیده، چشم ما را روشن کن)یعنی به مژده امامت او( خدا روز مرگ 
تو را به ما ننماید، اگر پیشامد ناگواری شد به سوی چه کسی بگراییم؟ حضرت به دست خود اشاره 
به ابو جعفر)امام جواد)ع( کرد که در برابرش ایستاده بود، گفتم: قربانت، این سه سال دارد؟ فرمود: 
ــاله بود که قیام به رسالت  ــالی به امامت او هیچ زیانی ندارد، حضرت عیسی هم سه س این خردس

کرد)همان؛ مفید)ب(، 1413ق، ج2: 276؛ طبرسی، بی تا: 346-345(
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ــتاده بودم که شخصی به آن  ــان برابر امام رضا)ع( ایس - خیرانی از پدرش گوید: من در خراس
ــما اتفاق افتد، به سوی چه کسی بروم؟ فرمود:  حضرت گفت: ای آقای من اگر پیشامدی برای ش
ــمرد، حضرت فرمود: به  ــئوال کننده سّن ابی جعفر را کم ش به ابی جعفر پسرم، و مثل این که س
راستی خداوند متعال عیسی بن مریم)ع( را رسول و پیغمبر و صاحب شریعت تازه ساخت در سّنی 
ــّنی که ابوجعفر دارد)کلینی، 1365، ج1: 322 و 384؛ مفید)ب(، 1413ق، ج2:  کوچک تر از س
279؛ طبرسی، بی تا: 346 و به اختالف اندک از ابراهیم بن ابی محمود خزاز، 1401ق: 277-278؛ 

طبری، بی تا: 204(. 
ــه ساله بود نزد  - عبداهلل بن جعفر گوید: من و صفوان بن یحیی و حضرت جواد)ع( که هنوز س
ــان گفتیم: جانمان فدایت، اگر خدای ناکرده برای شما  حضرت رضا)ع( ایستاده بودیم. پس به ایش
اتفاقی بیفتد، امام بعد از شما کیست؟ فرمود: این پسرم و با انگشت به سوی حضرت جواد)ع( اشاره 
ــان گفتیم: در حالی که او در این سّن است؟! فرمود: بلی، در حالی که او در این سّن  کرد، ما به ایش
است، خداوند تبارک و تعالی به حضرت عیسی)ع( احتجاج نمود)و به او نبوت داد( در حالی که تنها 

دو سال داشت)خزاز، 1401ق: 279؛ مجلسی،1404ق، ج50: 35(. 
3-2-2- پاسخ به پرسش های كالمی 

پاسخ های دقیق حضرت به پرسش های کالمی ما را با عمق بینش ایشان آشنا می  کند. برای 
نمونه به ذکر سه مورد بسنده می کنیم:  

ــم جعفری که درباره کیفیت اتصاف ذات ربوبی به صفاتي که  أ- امام در پاسخ به سوال ابوهاش
خود را در قرآن به آن ها متصف می کند پرسید با بیانی مفصل و دقیق همه اشکاالت قابل تصور را 
پاسخ داد. حضرت صفات خدا4  را امري عارض بر ذات نمی داند وصفات ذکر شده براي خدا را انتزاع 
از ذات قدیم مستجمع همه کماالت و مبرا از هر نقص می داند. مثال اگر خدا را عالم می دانیم یعني 
ذاتي که در او جهل راه ندارد. اگر خدا را قادر می دانیم یعني ذاتي که در او عجزو ناتواني راه ندارد. 
اگر خدا را سمیع و بصیر می دانیم یعني هیچ چیز از او نهان نیست و همین طور سایر صفات)کلینی، 

1365، ج1: 117؛ ابن  بابویه، 1398ق: 193(.
ب- ابوهاشم جعفری از امام جواد)ع( درباره معنی »واحد« سؤال کرد و حضرت فرمود: »إِْجَماُع 
ُ «)الزخرف، 87(«)کلینی،  الَأْلُْسِن َعلَْیِه بِالَْوْحَدانِيَِّة َکَقْولِِه تََعالَی »َو لَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََقُهْم لََیُقولُنَّ اهللَّ
ــماء و صفات خداوند در قرآن مطرح شده است، اما اوصافی که حضرت در پاسخ به عنوان نمونه  ــم جعفری به صورت اعم درباره اس ــؤال ابوهاش 4-  س

بیان فرموده اند، صفات ثبوتیه ذاتیه است. 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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1365، ج1: 118؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 441-442؛ طریحی، 1375، ج 3: 157(. 
ــوره توحید از امام جواد)ع( سؤال  ج- ابوهاشم جعفری در روایتی درباره معنی »الصمد« در س
کرد. حضرت در جواب فرمود: »السید المصمود إلیه في القلیل و الکثیر«)کلینی، 1365، ج1: 123؛ 

ابن  بابویه، 1398ق: 94؛ ابن بابویه، 1361: 6؛ بحرانی، 1416ق، ج 5: 801(.
3-2-3- تصحيح بدفهمی های اعتقادی 

رویکرد تصحیح بدفهمی های اعتقادی در بخش دیگری از روایات تفسیری امام جواد)ع( جلب 
ــن محمد صوفی درباره  ــه ذکر یک نمونه اکتفا می کنیم. جعفر ب توجه می کند. در این خصوص ب
ــؤال کرد. حضرت که می دانست در جامعه  وجه تسمیه رسول خدا)ص( به اّمی از امام جواد)ع( س
ــتی وجود دارد فرمود: مردم در این باره چه می گویند؟ جعفرصوفی گفت:  ــت های نادرس برداش
ــد که خواندن و نوشتن بلد نبود. حضرت  مردم گمان می کنند پیامبر به این دلیل امی خوانده ش
فرمود: ایشان دروغ گفته اند. چگونه این امر ممکن است در حالی که خداوند در آیه محکم کتابش 
ــواًل ِمْنُهْم یَْتُلوا َعلَْیِهْم آیاتِِه َو یَُزکِّیِهْم َو یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب  می فرماید: "ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اْلُمِّیِّیَن َرُس
ــول خدا)ص( به آن ها چیزی را تعلیم می داد که خود قادر به  َو الِْحْكَمَة..")الجمعه، 2( چگونه رس
انجام آن نبود؟ به خدا سوگند که رسول خدا)ص( به 72 زبان می خواند و می نوشت و تنها به این 
ــد که از اهل مکه بود و مکه نیز اّم القرای مسلمین است که فرمود: "..لُِتْنِذَر أُمَّ  دلیل امی نامیده ش
الُْقری  َو َمْن َحْولَها..")النعام، 92()ابن  بابویه، 1361: 53؛ ابن بابویه، بي  تا، ج 1: 124-125؛ حویزی، 

1415ق، ج 2: 78(. 
ــت. اما به لحاظ  ــند مجهول اس روایت مذکور به دلیل وجود »محمد بن جعفر صوفی« در س
ــا منظور روایت، علم به کتابت و قرائت پس از بعثت باشد چنان که شیخ مفید بر  محتوایی چه بس

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 نمی نوشتند. دوم این که روایات عدم کتابت و قرائت را بر این حمل کنیم 
که از هیچ بشری فرانگرفته اند و سایر روایات را بر این حمل کنیم که حضرت به صورت إعجاز قادر 
ــد کسی که از علوم اولین و آخرین  به کتابت و قرائت بودند، و چگونه عالم به کتابت و قرائت نباش
آگاه است. این نقش ها برای این حروف وضع شده است، و کسی که به قدرت الهی قادر بر شق القمر 
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ــت، چگونه بر نقش حروف و کلمات بر صفحات و الواح قادر نباشد و اهلل تعالی  و بزرگ تر از آن اس
یعلم«)مجلسی، 1404ق، ج16: 134(. 

3-3- رویکرد عقلی 
»تفسیر عقلی مخصوص به موردی است که برخی از مبادی تصدیقی و مبانی مستور و مطوّی 
برهان مطلب به وسیله  عقل استنباط گردد و آیه  مورد بحث بر خصوص آن حمل شود«)جوادی 
ــیری امام جواد)ع( نشان  ــتفاده از عقل برهانی در روایات تفس آملی، 1379، ج1: 169-171(. اس

دهنده جایگاه ویژه روش عقلی در تفسیر قرآن است. نمونه های زیر گویای این مطلب است: 
أ- امام جواد)ع( در تفسیر متشابهات با استفاده از موازین عقلی تشابه را از چهره آیه کنار می زند. 
ایشان در پاسخ به سوال ابو هاشم درباره آیه "ال تُْدِرُکُه الَأْبْصاُر َو ُهَو یُْدِرُک الَأْبْصاَر")النعام، 103( 
ْنَد َو الِْهْنَد َو  می فرماید:  »یَا أَبَا هاِشٍم أَْوَهاُم الُْقُلوِب أََدقُّ ِمْن أَبَْصاِر الُْعُیوِن أَنَْت َقْد تُْدِرُک بَِوْهِمَک السِّ
َِّتي لَْم تَْدُخلَْها َو اَل تُْدِرُکَها بَِبَصِرَک َو أَْوَهاُم الُْقُلوِب اَل تُْدِرُکُه َفَکْیَف أَبَْصاُر الُْعُیوِن«)کلینی،  الُْبلَْداَن ال
1365، ج1: 99؛ ابن  بابویه، 1398ق: 113(؛ اي ابو هاشم واردات قلبي از آن چه دیدگان می بیند 
ــند و بالدي را که با چشم سرتا کنون ندیده اي  دقیق تر است. مثال تو با خیال و فکر خود هند و س
می تواني تصور کني. اما همین خیال دقیق هم نمی تواند خدا را درک کند چه برسد به چشم سر 

ب- در پاسخ به این پرسش که آیا می توان خدا را شیء دانست؟ می فرماید:  یعني بله می توان 
ــیاء مبرا دانست)برقی،  ــت فقط باید او را از دو طرف انکار مطلق و تشبیه به اش خدا را شيء دانس
1371، ج1: 240؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 442( و با این بیان لطیف وجود خدا را که مقید به اوصاف 

جسم و ماده نمی شود به ذهن مخاطب تقریب به ذهن می کند. 
ــوال قرار می گیرد)در به بحث رویکرد  ــماء و صفات الهی مورد س ج- آن جا که امام درباره اس
کالمی( چونان یک متکلم عقل مدار مخاطب را متقاعد می کند و با این روش به همگان می آموزد 
عقل منبعی اساسی در تفسیر قرآن کریم به شمار می رود)نک: کلینی، 1365، ج1: 117؛ ابن  بابویه، 

1398ق: 193-194؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 443-442(.
سویه عقلی در تقسیر قرآن گویا در برابر گفتمان عقل گرایی اعتزالی به شمار آید زیرا معتزله 
ــتند اما در حقیقت تکیه آنان بر عقل جدلی ونه عقل برهانی بود.  اگرچه بر عقل گرایی تأکید داش
ــده خویش در برخی از مسائل کالمی، فتنه های  ازاین رو چه بسا با تکیه بر همین مبانی ثابت نش
بزرگی چون فتنه مخلوق بودن قرآن را با حمایت دربار عباسی آفریدند و با شعار خردگرایانه خویش 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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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 عقل گریزی اهل حدیث 
نیز قابل بررسی باشد زیرا اهل حدیث در سایه افرادی چون احمد بن حنبل بودند که تنها به تبعیت 
و تقلید از حدیث و سنت و تسلیم در برابر نصوص و منقوالت اعتقاد داشتند و مخالفان خود، یعنی 
ــم می کردند. این جریانات با ظهور امام محمد غزالی  اهل عقل و نظر، به ویژه معتزله را به کفر مته
ــتادن در برابر تعقل و معتزله و  ــهورش، احیاء علوم الدین شدت بیشتری یافت و ایس و کتاب مش
تکفیر آن ها دامن گروه هایی مانند شیعه اثنی  عشری و اسماعیلی را نیز گرفت و آن ها به رافضی 

و باطنی گری بودن متهم شدند)نک: والیتی، بی تا: 157(. 
ــیاری بر عقل برهانی  ــین تأکید بس در فضای گفتمانی مذکور، امام جواد)ع( مانند امامان پیش
داشتند و آموزه های وحیانی را بر پایه براهین عقلی برای مخاطبان خویش تبیین می کردند. نگاهی 
گذرا به روایات کتاب العقل در مطلع کتاب ارزشمند الکافی)کلینی، 1365، ج1: 10-29( به خوبی 
ــوی دیگر آن امام همام در برابر گفتمان حدیث گرایی اهل حدیث، در  بیانگر این مدعاست. از س
ــین را در میان امت اسالمی گسترش  ــول خدا)ص( و ائمه پیش حوزه حدیث نیز احادیث ناب رس

می دادند چرا که آنان گرفتار برخی روایات نامعتبر و بدون خاستگاه وحیانی شده بودند. 
3-4- رویکرد روایی  

ــت. در واقع سنت  ــاس سنت معصومان)ع( اس ــیر براس یکی از راه های فهم مقاصد قرآن، تفس
ــتیابی به معارف قرآنی است. عترت)ع( بر اساس حدیث  معصومان)ع( یکی از منابع تفسیر برای دس
متواتر ثقلین)کلینی، 1365، ج1: 294؛ طوسي، 1414ق: 255؛ احمد بن حنبل، بي  تا، ج3: 14، 
17، 26، 371؛ دارمي، 1349، ج2: 431–432( همتای 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 
ــد)جوادی آملی، 1379، ج1: 132(. امام جواد)ع( با روشی تلفیقی  همراه با تمسک به دیگری باش

یعنی استفاده از دو منبع قرآن و سنت دست به تفسیر قرآن می زد. مانند نمونه های 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( می فرماید مراد از مساجد در آیه "َو أَنَّ الَْمساِجَد هلِلَّ ..")جن، 18(، اعضای وضو 
از جمله کف دست است آن گاه از »هلل« بودن آن ها نتیجه می گیرد که حد باید از انتهای مفاصل 
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انگشتان انجام شود)عیاشي، 1380، ج1: 319؛ طباطبایی، 1417ق، ج20: 58(.
ب- نمونه دیگر این روش تلفیقی را درباره تفسیر کبائر می بینیم که امام جواد)ع( ضمن استناد 
 ِ داً َفَقْد بَِرَئ ِمْن ِذمَِّة اهللَّ اَلَة ُمَتَعمِّ به آیات متعدد قرآن از بیان پیامبر)ص( که فرمود »َمْن تََرَک الصَّ
ِ« برای اثبات کبیره بودن گناه ترک نماز استفاده فرمود)ابن  بابویه، 1413ق، ج3:  َو ِذمَِّة َرُسوِل اهللَّ

563؛ همان، 1404ق، ج 3: 564(. 
اگرچه مطالب تفسیری امام جواد)ع( همچون مطالب تفسیری ائمه دیگر حجت است اما ایشان 
ــیر، برخی از روایات امامان پیش از خویش را بیان کرده است. بررسی و تحلیل درباره  گاه در تفس

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 می شود؛ 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 نمی شد 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. 
ــد که امام جواد)ع( از طریق نقل روایات تفسیری امامان گذشته، تأویل و  • این امر سبب می ش
ــتی از آیات قرآن کریم به مردم عرضه کند. از سوی دیگر نقل این گونه روایات، سبب  تفسیر درس
احیا و ترویج مکتب روایی و تفسیری اهل بیت)ع( می شد و از این طریق مردم به علم و بینش عمیق 

اهل بیت)ع( پی می بردند و به سوی ایشان روی می آوردند.      
• استناد به روایات تفسیری معصومان)ع( در بیان تفسیر قرآن کریم از یک سو بیانگر جایگاه و 
ــوی دیگر این امر به نوعی در راستای پیاده سازی حدیث  اهمیت تفسیر قرآن با سنت است و از س

ثقلین مبنی بر تمسک به قرآن و عترت بود.
• بی گمان این که مردم در دوران غربت امامیه روایات معصومان پیشین را از امام جواد)ع( بشنوند 
ــل فرقه های گمراه  ــته بود؛ به ویژه برای اه ــر اتصال آن حضرت به معصومان گذش به نوعی بیانگ
شیعه مانند زیدیه، فطحیه و واقفیه که روایات امامان شان را از امام جواد)ع( می شنیدند و این خود 

انگیزه ای برای روی آوردن به امام جواد)ع( و پذیرش مکتب امامیه می شد.

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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3-5- رویکرد تأویلی و باطنی 
ــت. به عبارت دیگر مراد از »تأویل«  »تأویل« از ماده »اول« به معني برگردانیدن به اصل اس
ــت که از جانب گوینده اراده شده است)راغب  ارجاع دادن کلمات و مفاهیم آن ها به مقاصدي اس
اصفهاني، 1412ق: 99؛ مصطفوي ، 1380، ج1: 19(. قرآن کریم علم به تأویل را مختص به خدا و 
اِسُخوَن فِي الِْعلْم...")آل عمران، 7(.  ُ َو الرَّ »راسخان در علم« دانسته است: "...َو ما یَْعلَُم تَْأویلَُه إاِلَّ اهللَّ
در بسیاري از روایات، »راسخان در علم« ائمه اطهار)ع( معرفي شده اند)صفار، 1404ق: 203؛ قمي، 
ــوب، 1379، ج4: 421(. قرآن کریم  1404ق، ج2: 451؛ کلیني، 1365، ج1: 415؛ ابن  شهرآش
عالوه بر معناي ظاهري، معاني باطني دارد که از آن به »بطون قرآن« تعبیر مي شود. امام باقر)ع( در 

روایتي فرمود: »إن للقرآن بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر«)برقي، 1371، ج2: 300(.
ــد تا  ــبب می ش ــو و رواج فرق گوناگون س ضرورت و لزوم نیاز مردم به معصومان)ع( از یک س
معصومان در تفسیر قرآن کریم عنایت ویژه ای به گفتمان امامت داشته باشند و گاه از طریق بیان 
ــمنان  معانی باطنی و تأویلی قرآن ذهن مخاطبان را به والیت و امامت معصومان)ع( و جایگاه دش
ــیری در روایات امام جواد)ع(  نیز کامال مشهود است. به  و منکران ایشان جلب کنند. این گونه تفس

عنوان نمونه: 
ــاِء ِذي الُْقْربی  َو یَْنهی   ــاِن َو إیت َ یَْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحس ــیر آیه "إِنَّ اهللَّ الف- امام جواد)ع( در تفس
َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَکِر َو الَْبْغي..")النحل،  90( مراد از عدل را حضرت محمد)ص( و مراد از احسان 
ــرده و در ادامه فرموده:  ــی«  را قرابت با اهل بیت)ع( بیان ک را امام علی)ع( و مراد از »إِیتاِء ِذي الُْقْرب
ــاِء َو الُْمْنَکِر َمْن بََغی َعلَی أَْهِل الَْبْیِت َو َدَعا إِلَی  تَِنا َو إِیَتائَِنا َو نََهاُهْم َعِن الَْفْحَش ُ الِْعَباَد بَِمَودَّ »أََمَر اهللَّ

َغْیِرنَا«)عیاشی، 1380، ج2: 267؛ مجلسی، 1404ق، ج23: 268(. 
َِّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد...")المائده، 1( فرمود: "إن رسول  َُّها ال ب- امام جواد)ع( درباره آیه "یا أَی
َِّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد التي  اهلل)ص( عقد علیهم لعلي)ع( بالخالفۀ في عشرۀ مواطن، ثم أنزل یا أَیَُّها ال
عقدت علیکم لمیر المؤمنین)ع()قمی، 1404ق، ج1: 160؛ بحرانی، 1416ق، ج 2: 216؛ و روایتی 
شبیه به آن: ابن  طاوس، بي  تا: 121(؛ پیامبر براي علي در ده موضع پیمان گرفت و سپس آیه نازل 

َِّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد.  َُّها ال شد: یا أَی
امام جواد)ع( گاه متناسب با مقتضیات و شرایط سیاسي، اجتماعي، مذهبي آن دوران به بیان 
مصادیق باطنی آیات پرداخته که به خوبی گویای تأثیر مقتضیات زمانه در رویکرد تفسیري ایشان 



145
13

95
ار 

 به
هم،

زد
سی

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

است. مانند نمونه های زیر:
ــهادت امام کاظم)ع( بر آن حضرت توّقف کرده و  الف- امام جواد)ع( درباره »واقفه« که پس از ش
امامت فرزندش امام رضا)ع( و امامان بعدی را نپذیرفتند، فرمود: »الواقفة هم حمیر الشيعة، سپس 
حضرت این آیه را تالوت فرمود: »..إِْن ُهْم إاِلَّ َکالَأْنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبیاًل«)الفرقان، 44(«)کشي، 

 .)460 :1348
ب- از امام جواد)ع( درباره آیه »ُوُجوٌه یَْوَمِئٍذ خاِش��َعٌة عاِمَلٌة ناِصبٌَة«)الغاشیۀ، 2-3( سؤال شد، 
حضرت فرمود: »نزلت في النصاب و الزیدیة و الواقف��ة من النصاب«؛ درباره ناصبی ها  و زیدیه نازل 

شده است و واقفه از ناصبی ها  هستند)همان،229 و460(. 
در حالي که فرقه »واقفیه« پس از شهادت امام کاظم)ع( به وجود آمده و این آیه حدود دو قرن 
پیش از صدور این روایت از امام جواد)ع( درباره یهود نازل شده است. بر این اساس در این روایت به 
خوبي دیده مي شود که بیان این مصداق از آیه مذکور به منظور رد فرقه »واقفیه« بوده که در آن 
دوران در حال گسترش بوده است. بر این اساس تأثیر مستقیم شرایط سیاسي، اجتماعي و مذهبي 

در آن زمان در رویکرد تفسیري امام جواد)ع( به خوبي نمایان است.
ــر»واقفه« نهی کردند)رک: ابن بابویه،  ــیعیان خود را از خواندن نماز پشت س حتی آن امام ش

1413ق، ج1 :379؛ طوسی، 1365، ج3: 28(. 
ارائه تأویل و معانی باطنی از ناحیه حضرت حکمت هاي  گوناگونی داشته که با توجه به گفتمان 
تأویل گرایی اسماعیلیه یکی از آن ها می تواند 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 می گرفت، 

می تواند به نوعی نقطه مقابل تأویل گرایی باطنیه که تأویالتی نادرست بود، قلمداد شود.  
3-6- رویکرد 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 
ــتفاده از این آیات و بیان داللت آن در بررسی و نقد روایات موضوعه  قرآن صادر نشده است اما اس

خود مشتمل بر نکات تفسیری درباره این آیات است. 
ــول خدا)ص( نقل کرد که  به عنوان نمونه یحیی بن اکثم در محضر امام جواد)ع( روایتی از رس
»لو نزل العذاب لما نجی منه اال عمر« اگر عذاب نازل می شد کسی جز عمر نجات نمی یافت)نک: 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ــهیلي، 1412ق، ج 5: 242؛  ــي عیاض، 1407ق، ج 2: 364؛ س واقدي، 1409ق، ج 1: 110؛ قاض
ابن  أبي  الحدید، 1404ق، ج12: 178؛ مقریزي، 1420ق، ج 9: 246(. امام جواد)ع( در رد این روایت 
بَُهْم َو أَنَْت فیِهْم َو ما کاَن  ُ لُِیَعذِّ فرمود: این محال است زیرا خداوند متعال می فرماید: "َو ما کاَن اهللَّ
بَُهْم َو ُهْم یَْسَتْغِفُروَن ")النفال، 33( بنابراین خداوند خبر داده است که تا زمانی که رسول  ُ ُمَعذِّ اهللَّ
خدا)ص( در میان مردم باشد و مردم استغفار کنند احدی را عذاب نکند)طبرسی، 1403ق، ج2: 
449؛ برای مشاهده نمونه های دیگر از نقد روایات موضوعه بر اساس قرآن در روایات امام جواد)ع( 

نک: همان، ج2: 449-446(. 
ــو روایات بیانگر  ــازی برای خلفا و مح ــا گفتمان حدیثی فضیلت س این رویکرد در مواجهه ب
ــفیان از مهم ترین افرادی است که در پایه ریزی  ــت. گویا معاویۀ بن ابی س فضایل اهل بیت)ع( اس
ــت، چنان که ابن ابی  الحدید)م 656ق( در  ــازی این گفتمان تالش بسیاری کرده اس و نهادینه س
»شرح نهج البالغه« در فصل »    في ذکر الحادیث الموضوعه في ذم   علي)ع (« از شیخ خویش ابوجعفر 
اسکافی نقل   کرده  است: »معاویه عده ای از صحابه و عده ای از تابعین را به منظور نقل   روایات  قبیح 
ــتمل بر طعن در آن حضرت و نیز برائت از ایشان باشد، تعیین کرد  درباره حضرت علی)ع ( که مش
و برای این امر جایزه  هایی قرار داد که به مانند آن عالقه و رغبت وجود دارد. پس ایشان نیز به امر 
جعل    حدیث پرداختند و از میان افرادی که برای این کار پسندید، ا بو هریرة، عمرو بن عاص، مغيرة 

بن شعبة و از تابعین عروة بن زبیر بودند«)ابن ابی  الحدید، 1404ق، ج4: 63(. 
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 می کردند. 
نتيجه گيری:  

ــازمان  ــبهات، ظهور و قدرت گیری مکاتب مختلف، نهضت ترجمه، س 1. عصر اختالفات و ش
ــرکت در مناظرات دربار، تبیین ضرورت امامت و اثبات  ــیعیان، ش ــترش فعالیت ش وکالت و گس
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 گفتمان هاي  علمی آن دوران اتخاذ شده است.
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2. گفتمان های علمی در هر زماني مي تواند تأثیر بسیاري در رویکرد تفسیری مفسران داشته 
باشد. تأثیر دوران امام جواد)ع( که دوران شیوع مناظرات علمي و کالمي بین ادیان گوناگون و طرح 
شبهات و سؤال هاي فقهی و کالمي بوده، بر رویکرد فقهی و رویکرد کالمي امام جواد)ع( در تفسیر 
ــان در رویارویی با گفتمان هاي  غالب آن دوران به ویژه  ــت. در واقع ایش قرآن به خوبي نمایان اس
گفتمان خردگرایی اعتزالی و گفتمان حدیثی اهل حدیث به تبیین معارف الهی و شبهه زدایی از 
حریم دین پرداخت و برای نیل به این هدف از قرآن کریم که مورد وفاق همگان است استفاده کرد. 
ــث نیز احادیث  ــل حدیث، در حوزه حدی ــر گفتمان حدیث گرایی اه 3. امام جواد)ع( در براب
ــالمی که گرفتار برخی روایات نا معتبر که  ناب رسول خدا)ص( و ائمه پیشین را در میان امت اس
خاستگاه وحیانی نداشت، گسترش می داد، 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 

فرقه های منحرف شیعه به امام جواد)ع( و پذیرش مذهب امامیه می شد.
4. امام 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 می کرد.
5. روایات تفسیری به جامانده از آن امام همام گویای این واقعیت است که ایشان از تریبون ها 
ــنگری های خود بهره می گرفت. نمونه ها و مواردی از تفسیرقرآن که  ــمی برای روش و محافل رس
ــیر قرآن است. ایشان در این عرصه عمدتا  از جواد االئمه)ع( باقی مانده حاکی از روش صحیح تفس
ــنت و عقل به مواجهه با کج  ــیر قرآن به وسیله قرآن، س با رویکردي کالمی - فقهی به روش تفس
ــنت پیامبر)ص( و ائمه)ع( در دو حیطه  اندیشی ها برخاست. استفاده از آیات محکم و استناد به س
کالم و فقه، و به طور خاص تمسک به براهین روشن عقلی در تفسیر آیات کالمی قرآن عمده ترین 

شاخصه های موجود در روایات تفسیری ایشان است.

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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9. ابن رستم طبری، محمد بن      جریر )بی تا(، دالئل اإلمامه، قم: دار الذخائر.

10. ابن  شعبه حراني، حسن بن علي)1404ق(، تحف العقول، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
11. ابن شهرآشوب مازندرانی،محمدبن علی)1379(،مناقب آل ابی طالب)ع(،ج4،قم:موسسه 

انتشارات عالمه.
12. ابن طاوس، سید علی بن موسی)بي  تا(، سعد السعود، قم: دار الذخائر. 

13. ابن      عبد الوهاب، حسین بن      عبد الوهاب)بی تا(؛ عيون المعجزات ، قم : مکتبه الداوری . 
ــادی، بیروت: عالم  ــف اله 14. ابن الفقیه، احمد بن محمد، البلدان )1416ق(، تحقیق یوس

الکتب.
البدای�ه و  1407ق(، ــن عمر) ــماعیل ب لفداء اس ــقی،أبوا ــر الدمش ــن کثی ب 15. ا

النهایه،ج11،بیروت:دارالفکر. 
16. ابن ندیم بغدادی، محمد بن اسحاق)1417ق(، الفهرست، تحقیق ابراهیم رمضان، چاپ 

دوم، بیروت: دار المعرفه. 
17. احمد بن      حنبل)بي  تا(، مسند احمد، ج3، بیروت: دار صادر. 
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18. إربلی، علی بن عیسی)1381ق(، كش�ف الغمه في معرفه األئمه)ع( ،ج2، تبریز: مکتبه 
بنی هاشمی.

ــکده حوزه و  ــی اکبر)1381(، مکاتب تفس�يری،ج1، تهران:سمت/پژوهش 19. بابایی، عل
دانشگاه . 

20. بحراني ، سید هاشم)1416ق(،  البرهان في تفسير القرآن ،ج2و5، تهران: بنیاد بعثت.  
21. بشیر، حسن)1384(، تحليل گفتمان دریچه ای برای كشف ناگفته ها، چاپ چهارم، 

تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(.
22. برقي ، احمد بن محمد بن خالد)1371ق(، المحاسن،ج1، قم: دار الکتب السالمیه. 

ــه تعلیماتی و تحقیقاتی و امام  23. پیشوایي، مهدي)بی تا(، سيره پيش�وایان، قم: موسس
صادق)ع(. 

24. جعفریان،  رسول) 1381(، حيات فکری و سياسی ائمه)ع(،   چاپ ششم، قم : انصاریان.  
25. جوادي آملي، عبداهلل)1379(، تسنيم، قم: مرکز نشر إسراء.

ــمیرا)1387(، تحليل گفتمان به مثابه یک روش تحقيق  26. حاتمی علی و جبار نژاد س
در علوم انسانی، تهران: همایش ملی کنگره علوم انسانی،ج 1، وضعيت علوم انسانی در ایران 

معاصر،صص 157-139. 
27. حسین، جاسم)1385( ، تاریخ سياس�ی غيبت امام دوازدهم)عج(، ترجمه محمد 

تقی آیت اللهی، تهران: امیر کبیر. 
ــه  ــن)1409ق(، وسائل الش�يعه،ج4، 21-28، قم: مؤسس ــي، محمد بن حس 28. حر عامل

آل البیت)ع(. 
ــي) 1411ق(، خالصه األق�وال في معرف�ه أحوال  ــف بن عل ــن بن یوس 29. حلي، حس

الرجال )رجال العالمه الحلي(، قم: دار الذخائر  .
ــم  30. حویزي ، عبدعلي بن جمعه)1415ق(، تفس�ير نور الثقلين،ج2، تحقیق سید هاش

رسولي، قم: انتشارات اسماعیلیان   .  
31. خزاز قمی، علی بن  محمد)1401ق(،  كفایه األثر، قم: انتشارات بیدار. 

32. دارمي، عبد اهلل بن      بهرام)1349(، سنن الدارمي،ج2، به کوشش محمد أحمد دهمان، 
دمشق: مطبعة االعتدال. 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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ــد کاظم ، تحوالت در فهم روایات اسالمي بر  33. دهقانی، یونس و سید طباطبایی، سیدمحم
پایه مفهوم گفتمان بررسي موردي روایت »انا قتیل العبره«، مجله حدیث پژوهی دانش�گاه 

كاشان، شماره 3، بهار و تابستان 1389، صص16-1.  
ــن داود)1368(، األخبار الط�وال، تحقیق عبد المنعم عامر  34. دینوری، ابوحنیفه احمد ب

مراجعه جمال الدین شیال، قم: منشورات الرضی. 
35. ذهبی، محمد بن احمد)1413ق(، تاریخ االس�الم،ج14و19، تحقیق عمر عبدالسالم 

تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی.
ــین بن محمد)1412ق(، المفردات في غریب القرآن،   36. راغب اصفهاني، ابوالقاسم حس

تحقیق صفوان عدنان داودي، دمشق-بیروت: دارالعلم الدار الشامیه. 
37. راوندی، مرتضی)1382(، تاریخ اجتماعی ایران ،ج10، چاپ دوم، تهران: انتشارات نگاه.  

38. سهیلی ، عبدالرحمن بن خطیب)1412ق(، الروض األنف في شرح السيره النبویه،ج5، 
بیروت : دار إحیاء التراث العربی . 

39. سید  رضي ، محمد بن حسین)بي تا(، نهج البالغه، قم: انتشارات دار الهجره.
ــی،باقر)1382( ،پژوهش�ی دقي�ق در زندگان�ی ام�ام رضا)علي�ه  ــریف قرش 40. ش

السالم(،ج2،مترجم سید محمد صالحی،تهران:اسالمیه.
ــارات کتابخانه آیت اهلل  ــن)1404ق(، بصائر الدرجات، قم: انتش 41. صفار، محمد بن حس

مرعشي.
42. طباطبایي، سید محمد حسین)1417ق(، الميزان في تفسير القرآن،ج20 قم: دفتر 

انتشارات اسالمي، قم.
43. طبرسي ، احمد بن علي )1403ق(، االحتجاج،ج2 مشهد مقدس: نشر مرتضي. 

44. طبرسی، فضل بن      حسن)بی تا(، إعالم الوری، تهران: دارالکتب السالمیۀ.  
ــینی،  ــش سید احمد حس 45. طریحی، فخرالدین)1375(،  مجمع البحرین ،ج3، به کوش

تهران: کتابفروشی مرتضوی.
46. طوسي ، ابو جعفر محمد بن حسن)1390ق(، اإلستبصار،ج2 تهران: دار الکتب السالمیه.

47. --------------)1414ق(، األمالي، قم، انتشارات دارالثقافه. 
48. --------------)1365(، تهذیب األحکام،ج3،4،6 تهران: دار الکتب السالمیه. 
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49. --------------)1411ق(، الغيبة، قم: مؤسسه معارف اسالمی. 
50. عیاشي ، محمد بن مسعود)1380ق(، تفسير العياشي،ج1و2، تحقیق سید هاشم رسولي 

محالتي،  تهران: چاپخانه علمیه.
51. فرکالف، نورمن)1379(، تحليل انتقادی گفتمان، ترجمه جمعی از مترجمان، تهران: 

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
52. فوکو، میشل)1378(، نظم گفتار، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات آگاه. 

53. قاضی عیاض اندلسی، عیاض بن موسی)1407ق (، الشفا بتعریف حقوق المصطفی ،ج2، 
چاپ دوم، عمان : دار الفیحاء.  

ــم)1404ق(، تفسيرمنس�وب ب�ه عل�ي ب�ن ابراهي�م  ــن ابراهی ــي ب ــي ، عل 54. قم
قمي]تفسيرالقمي[،ج1، قم: مؤسسه دارالکتاب.

55. کشي، محمد بن عمر)1348(،  رجال الکشي ، انتشارات دانشگاه مشهد.
ــران: دار الکتب  ــوب)1365(، الکاف�ي،ج1،3،5،7 ته ــر محمد بن یعق 56. کلیني، ابوجعف

السالمیه. 
ــر)1404ق(، بح�ار األن�وار الجامع�ه ل�درر أخب�ار األئمه  ــد باق ــي ، محم 57. مجلس

االطهار)ع(،ج10،16،23،25،50 بیروت: مؤسسه الوفاء.
58. مسعودي ، علی بن حسین)1426ق (، إثبات الوصيه لإلمام علی بن أبی طالب )ع(، چاپ 

سوم، قم:  انصاریان .  
59. ---------------)1409ق(، مروج الذهب و معادن الجوهر،ج3، تحقیق اسعد داغر، 

قم: دار الهجره. 
60. مصطفوي ، حسن)1380(، تفسير روشن،  مرکز نشر کتاب ، تهران.

61. مفید، محمد بن محمد بن نعمان)1413ق(، اإلختصاص)منسوب به شيخ مفيد()الف(، 
قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید. 

62. ------------------)1413ق(، اإلرشاد في معرفه حجج اهلل علی العباد)ب(، قم: 
انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید. 

63. -----------------)1413ق(، أوائل المقاالت)ج(، قم: کنگره جهانی شیخ مفید. 
64. مقریزی ، احمد بن علی) 1420ق(، إمتاع األسماع،ج9 بیروت: دار الکتب العلمية. 

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد)علیه السالم(
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65. نجاشي، احمد بن علي)1407ق(،  رجال ،قم: جامعه مدرسین.
66. واقدی، محمد بن عمر) 1409ق(،  المغازي،ج1 چاپ سوم ،  بیروت : اعلمی. 

67. والیتی،علی اکبر،)بی تا(،فرهنگ و تمدن اسالمی،قم:نشر معارف.
68. هارلند، ریچارد)1380(، ابرساختگرایی، 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


