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 57- 27، ص 1391 تابستانو  بهار، پانزدهمم، شماره شتهسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

 
  

  1تطور گفتمان تفويض در سده دوم هجري و طيف مفضّل بن عمر

 

  2سيدمحمدهادي گرامي

 تهران، ايرانعلوم قرآن و حديث، گروه ، )ع(دانشگاه امام صادقدانشجوي دكتري 

 
  

 چكيده

كه در بررسي تاريخ انديشه اماميه  اند از موضوعاتيو جريان مفوضه ـ  ـ به معناي غلوض گفتمان تفوي
اند غالبا در  هاي معدودي نيز كه به اين بحث پرداخته پژوهش. ه شده استدانها كمتر توجتاكنون ب
 شدهاش غفلت  آن در بستر تاريخي  و از بررسي تفويض و مسائل مربوط به بوده استكالمي  يچارچوب
يري گ پي. كند ر گفتمان تفويض در سده دوم هجري را دنبال ميگيري و تطو اين مقاله تاريخ شكل .است

دهد كه گفتمان تفويض در دوره صادقين  نشان مي ،يعني سده دوم هجري ،اين موضوع از نقطه آغاز آن
. رفته است غالبا در برابر جبر به كار مي» تفويض«هنوز معناي معهود آن را نداشته و  ـ عليهماالسالمـ 

تفويض در جامعه شكل  دهد كه از اواخر سده دوم هجري بود كه گفتمان نگارنده در ادامه نشان مي
و اصطالح در قالب گفتمان تفويض  ،گرفت؛ يعني برخي عقايد غاليانه كه تا پيش از آن وجود داشت

پردازد  ميهايي  نهياين مقاله در ادامه به بررسي علل و زم .ت اجتماعي شدضه مطرح و صاحب هويمفو
به  ـ يافته با اين گفتمان پيوند ترين گروه امامي ك يعني مهم ـ كه موجب شد اصحاب مفضّل بن عمر

ضي خوانده شونداعتقادات تفويضي متهم شوند و بعضا مفو.   
  

  .غاليانه، ابيض، مفوضه، طيف مفضّل بن عمر، خطّگفتمان تفوي: ها كليدواژه
  
  

 
 
  

                                                 
  .6/1391/ 1: ؛ تاريخ پذيرش4/1391/ 14:  تاريخ دريافت. 1

 m.h.gerami@hotmail.com :پست الكترونيك. 2
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  مقدمه
كه از ديرباز مورد توجه دانشمندان است ضه يكي از موضوعاتي و جريان مفو» تفويض«از بحث 
اين اصطالح در حوزه مباحث . ويژه در حوزه كالم، تاريخ فرق و رجال بوده است اسالمي به علوم

در و همچنين  )هامامي(علم رجالولي در حوزه  ،در برابر جبرگرايي به كار رفته اغلبكالمي 
گفتمان تفويض و جريان مفوضه در . است استعمال شده ريخ فرق، در معنايي نزديك به غلوتا

تي و براساس نگاهي كالمي به است كه غالبا در چارچوبي صرفا سنم آن از مباحثي معناي دو
اين مفهوم را  تاپژوهان غربي ـ تالش كرده  و كمتر كسي ـ حتي در حوزه شيعه اند آنها نگريسته

الت فكري شناسايي جريان مفوضه و سير تحو ي كند و برايسدر افق تاريخي آن كشف و بازشنا
   .نظري افكند اش اريخي و اجتماعيبه بستر تآنان 

دهد كه  به اين پرسش پاسخ كند  سعي ميدر گام نخست حاضر پژوهش  نگارنده در
ها در آن  اي پديدار گشت و اين گزارش تفويض در چه دوره درباره موضوع ها نخستين گزارش

تفويض ـ به  پردازد كه گفتمان ، به اين نكته ميبرپايه اين پاسخسپس  ؟برهه چه معنايي داشت
اي براي شيعيان امامي به  اين مفهوم از چه دوره و مفهوم غلو ـ از چه زماني شكل گرفت

، يعني گيري گفتمان تفويض تبديل شد؟ اين مقاله ضمن اشاره به تاريخ شكل آشنامفهومي 
هايي كه منجر به  دهد كه چرا علل و زمينه به اين پرسش پاسخ مي اواخر سده دوم هجري،

را ـ كه همان طيف  هامامي علما و راوياني از غالبا دامن قشر خاص 1گفتمان شد،اين يري گ شكل
   .ضه ياد شدبا عنوان مفوبيشتر از اين گروه  و بعدها همفضّل بن عمر باشد ـ گرفت

گيري آن در  هاي شكل ي با رويكردي گفتماني به مقوله تفويض و زمينهاين مقاله به طور كل
در پي تحوالت مقصود از گفتمان در اينجا مفهومي است كه اخيرا  2.ردازدپ سده دوم هجري مي

                                                 
. ت شناخته شونده عنوان مفوضه در جامعه به رسميها و عللي كه باعث شد اين گروه ب يعني بررسي زمينه. 1

ولي با  ،عه حضور داشتندضه در جامهمان عقايد مفوهايي با  مان گروهگيري اين گفت گرچه تا پيش از دوره شكل
 اي خاص گفتماني باعث شد از دوره شد؛ در اينجا مقصود اين است كه چه علل ضه از آنها ياد نميعنوان مفو

 .گروهي در جامعه با عنوان مفوضه خوانده شوند

است، چرا كه ظهور عقايد غاليانه گيري اعتقادات تفويضي از حيطه مطالعه اين مقاله خارج  علل شكل زيرا كه. 2
گيرد اين  آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي ؛شود تر در سده نخست هجري مي مربوط به زماني بسيار متقدم

است كه اين عقايد كه تا پيش از اين وجود داشت براساس چه روندي در قالب گفتمان تفويض مطرح شد و به 
چه زماني باورمندان به آن مفوضه خوانده از ن عقايد تفويضي از آنها ياد شد و از چه زماني به عنوا ديگرتعبير 
  . شدند
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 29/ ن تفويض در سده دوم هجري و طيف مفضل بن عمرتطور گفتما
 

به اي است كه  گفتمان در واقع مقوله. ه استمعرفتي در علوم اجتماعي و انساني ظهور كرد
تر مقصود از گفتمان ديالوگي است كه افراد در  پردازد؛ به تعبير ساده ميعوامل بيرون از متن 

ي دارد كه خود را به هاي خاص گفتمان چارچوب. كنند ضوع فكر ميچارچوب آن درباره يك مو
ي به طور كل. كند كند و افراد درگير در آن را به طور ناخودآگاه محصور مي اعضايش تحميل مي

 يدر زمانو  خاص يمفهومي است كه درباره موضوع اي مقصود از گفتمان در اين مقاله، شبكه
ترين  شود؛ مهم گيري برخي اصطالحات جديد مي شكلگيرد و موجب  در جامعه شكل مي خاص

گفتماني  است كه در دوره پيش آن اينگيري گفتمان با دوره پس از  تفاوت دوره پيش از شكل
گيري  اما پس از شكل ،اصطالحات مربوط به آن گفتمان، براي جامعه شناخته شده نيست

   1.ه قابل فهم استگيرد كه براي هم شكل مي اصطالحاتي با معناي خاص ،گفتمان
  

  مهاي متقد يي اصطالح تفويض در سدهقلمرو معنا .1
  مختلف اصطالح تفويض  معاني. 1. 1

عالمه مجلسي . ر شدتوان متصو ميبراي اصطالح تفويض در حوزه كالم و عقايد معاني مختلفي 
خالصه گزارشي كه مجلسي از معاني تفويض به . استمعاني را بررسي كرده  همه اينتقريبا 
  :است ها اين داده،دست 
: است ااين به دو معنكه  السالم به ائمه عليهمامر خلق و رزق و اماته و احياء  تفويضِ. 1

كفر اعتقاد دهند كه اين  همه اين امور را به اراده حقيقي خود انجام مي امامانكه  نخست آن
مانند شقّ القمر  ،كند ر ميظهو امامانت خدا و به اراده اين امور با فاعلي كه دوم اين ؛صريح است
 ها پديدهيعني در واقع فاعل خداست اما خدا ميان اراده آنان و خلقت  ،اژدها به عصاو يا تبديل 

بحث تفويض  بارهولي اخباري كه در ،عقل محال نيست نظراز  باوراين  .مقارنه ايجاد كرده است
  .شود نمي كند و چنين چيزي جز در معجزات ظاهر است آن را رد ميدر دست 

به ائمه و اين امر كه  نخست آن :است اتفويض در امر دين كه اين نيز به دو معن. 2
به دلخواه خود حالل يا  يالهاموحي يا ي را بدون هيچ واگذار شده باشد كه امور) ص(پيامبر

                                                 
به معناي (گيري گفتمان تفويض  مانند مفوضه به معناي اصطالحي آن در اين مقاله كه تا پيش از دوره شكل. 1
اربردي داشته است مربوط براي جامعه به عنوان يك اصطالح براي اين گروه، شناخته شده نيست و اگر هم ك) لوغ

؛ 155- 154 هارلند،: براي مطالعه بيشتر درخصوص مفهوم گفتمان فوكويي نك. به ساير معاني آن بوده است
 .30-28؛ ميلز، 27- 24فوكو،
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كه آنان براساس تربيت الهي و وحي و الهام اقدام  دوم اين ؛حرام كنند كه اين قطعا باطل است
كه اين  بوده استخدا نيز خواست كردند كه  چيزي را بيان مي در واقع آنان ؛دكنن ه تشريع ميب

  .است درست مفهوم
تأديب و تعليم آنان و امر كردن خلق  وهمچون سياست كردن به ائمه تفويض امور مردم . 3
  .نيز مورد پذيرش است ار اطاعت كنند كه اين معنبكه بايد از پيام به اين
سطوح براساس گاه ه براساس مصلحت مردم كه مثال احكام را ض بيان احكام شرعيتفوي. 4

. اند كرده هاي متفاوت بيان مي ه براي افراد مختلف با صورتتقياز سر عقول مردم و همچنين 
  .اساس اخبار ثابت است نيز حق و بر اتفويض به اين معن

و براساس علم  در منازعات و مدهآ آنان مجاز باشند در حوادث پيشكه  تفويض اين. 5
  .كنند و يا براساس ظاهر شريعت داوريخود تشخيص 

در زمين است براي آنان خلق كرده است و را خداوند هر آنچه  زيرا ،تفويض در اعطا. 6
  1.قرار داده استبراي آنان را ... انفال، خمس و 

از  برخيفت كه در توان در نظر گر ي ديگر نيز ميابراي تفويض دو معن ها عالوه بر اين
  :روايات بدان اشاره شده است

گري، يعني خداوند امور مردم را به خودشان واگذار كرده و هيچ  ي اباحياتفويض به معن. 1
واگذار  مردم امر تشريع را به خود بدين معنا خداوند. است به عمل نيامده نتشريعي براي آنا

» الجبر و التفويض«معناي خبر مشهور اين همان معنايي است كه شيخ صدوق در . كرده است
   2.كرده استبدان اشاره 

ها؛ يعني خداوند قدرت انجام كارها را به  تفويض تكويني افعال از سوي خدا به انسان. 2
او  و افعالانسان اين قدرت كنار كشيده است و بر اعمال و خود از  كرده ها واگذار انسان
ر محدوده افعال تفويض شده، توانايي انجام امور را از بر اين اساس، آدميان د. ندارد اي سلطه

تحقق افعالشان منوط به  و اند پس از آن، خود در انجام افعال خويش مستقل واند،  خداوند كرده
مان مشهور است كه معتزله اعتقاد به چنين در ميان متكل. اذن و اجازه تكويني خدا نيست

  1.ه نيز ياد شده استه عنوان قدريگاه ب اعتقاداز اين  3؛اند تفويضي داشته

                                                 
 .350-25/347مجلسي،  .1

 .206،التوحيدبابويه،  ابن. 2

 .1/339طريحي،. 3
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ه يا كساني ك» ضهمفو«عنوان با  ،هايي كه از آنها در تاريخ كالم و عقايد اسالمي گروهبيشتر 
اخير تفويض و به معناي نخست موجود در ، غالبا به معناي قائل هستند ياد شده» تفويض«به 

تفويض . پردازد اي اول تفويض مينگارنده در اين نوشتار به معن. اند باور داشته گزارش مجلسي
هاي تشكيل دهنده مفهوم  فهست كه غالبا به عنوان يكي از مؤلمعنا، في الواقع مفهومي ااين در 
به  2.اند دانسته ةغالهاي  ضه را يكي از فرقهمتكلمان متقدم اماميه مفو. ه استبررسي شد غلو

تفويض امور تكويني همچون  طور دقيق آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  . است) اولياي الهي(خلق و رزق، احياء و اماته به بندگان 

گارنده هيچ السالم نيز، براساس پژوهش ن ر و ائمه عليهمبتفويض مقوله دين به پيام درباره
بر انكار  اي دال قرينهبه تا به حال نيز اند و نگارنده  ه در آن تشكيك نكردهيك از متقدمان امامي

  .نداردوجهي بررسي آن در اين مقاله  از اين رو 3.نيافته استدست آن توسط كسي از متقدمان 
 

  و تفويض در تلقي تاريخي  عدم تفكيك ميان غلو. 2. 1
هاي  ه در سدهت كه گرچه در دستگاه كالمي امامينكته حائز اهميت در بررسي تفويض آن اس

چنين شود، اما  ه تفكيك ميت ائمتقاد به الوهيفه اعبا مؤل ،غالبا معناي تفويض از غلو اخير
گويا  .وجود نداشته است عمال م يعني سده دوم و سوم هجريكم در قرون متقد تفكيكي دست

الوهي نبوده است و در تلقي آنها معناي قريبي با  مان تفويض چيزي جز همان غلومتقدنزد 
و سپس به طور كامل از  آفريدي را اله يت داشته است؛ به اين معني كه خدا ابتدا اولياربوبي

هاي  بررسي شماري از گزارش. ه استرا بدانها سپرد امورو همه  هه كشيداداره امور جهان كنار
تفويض  نظريهشيخ صدوق با نقل روايتي از زراره، . معناست همينم در اين زمينه گواه بر متقد
ت به نحوي است كه در اينجا نفي بافت اين رواي 4؛كند السالم را رد مي به ائمه عليهمامور 

تفويض به معناي نفي ربوبيت است و در كنار امر خلق و رزق از احياء و اماته و ساير شؤون 
و تفويض  دگاه شيخ صدوق تمايز جدي بين غلوگويا در دي. ربوبي نيز سخن به ميان آمده است

                                                                                                                   
باشد كه اين اعتقادي در مقابل اعتقاد به جبر  ها مي خود انسان اند قائل به تفويض امور به اي كه از قدريه ضهمفو. 1

 ).425 مشكور،: نك(است 

 133، تصحيحمفيد، . 2

 .378؛ صفار، 1/265كليني،:نك .3

 . 101-100، اعتقاداتبابويه،  ابن. 4
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بيشتر موارد به يكديگر عطف اين دو وصف در داند و  او تفويض را جدا از غلو نميوجود ندارد و 
  . اند شده

دهد در همين چارچوب  درباره معناي تفويض مي اندكي بعدتركه سمعاني نيز گزارشي 
آنان  شيعه كه به  ةغالضي نسبتي است به گروهي از مفو: گويد او مي .معنايي قابل تفسير است

سپس خلق جهان را به او  ،را خلق كرد )ص(ضه گويند و در اعتقاد آنان خدا در ابتدا محمدمفو
در واقع مفوضه خالق حقيقي را  1.گويند )ع(و برخي ديگر همين قول را درباره علي ؛تفويض كرد
  2.دانند نه خداوند امامان مي
ه يكي از باورهاي شناخته كند اين است ك ت ديگري كه چنين برداشتي را تقويت ميواقعي
ويژه در  به اعتقادامامان بودند، اين  يا شهادتمرگ اين است كه آنان منكر  ةغالضه و شده مفو

در اعتقاد  رسد چنين باوري ريشه به نظر مي 3.گزارش شده است )ع(حضرت سيدالشهداء باره
ر جهان ني از آنجا كه امامان خالق و مدبيع ،ت امامان در عالم داردريآنان به خالقيت و مدب

  .نظام هستي ابدي است تدبيربراي خلق و حيات ايشان  و هستند امكان ندارد از دنيا بروند
تلقي  كه دهد خوبي نشان مي م نقل شده بهيي كه درباره تفويض در متون متقدها گزارش

اند كامال متفاوت  برخي معاصران درباره آن گفتهكه با آن چيزي  ،نخستين از تفويض هامامي
نه آن چيزي است كه برخي  ه در عالم تكوينضه از نقش ائملواقع، دريافت مفوفي ا. بوده است

  4.اند معاصران از آن تعبير به رابطه طولي كرده
از مقوله تفويض ارتباط بسيار نزديكي با مفهوم لغوي  پيشينياني رسد تلق به نظر مي

. از آن است و كنار كشيدنبه ديگري سپردن كاري  در لغتداشته است؛ تفويض » تفويض«
دهد كه اعتقاد به تفويض امر خلق و رزق تنها  نشان مي م درباره مفوضههاي متون متقد عبارت

دو نمونه كه در واقع خلق و رزق . ه بوده استاعتقادي بسيار فراتر درباره ائم نمونه شاخصي از
در اعتقاد . است شده مينيز شؤون ربوبي  سايربوبي است شامل احيا و اماته و اصلي از شؤون ر

ون ربوبي خود شانه خالي كرده و تدبير ؤپس از همه شخدا اولياي خود را خلق و س ،ضهمفو

                                                 
 5/357، سمعاني. 1

  . 265اقبال آشتياني، . 2

 . 36؛ مدرسي طباطبايي، 4/198، تلخيصطوسي، . 3
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از اين روست كه در بسياري از . ه سپرده استبه طور كامل به ائمامور عالم را از ابتدا تا به امروز 
  . يك طبقه جاي داده شدندو مفوضه در  ةغالمتون كهن، 

 هاي آموزهذيري از تأثيرپبا ه به معناي تفويض در بافت تاريخي آن و توج برخي معاصران بي
چه  بيشتر از آن ـ ةغال وضه مفو مياناند تا  كوشيده 1متأخرتر هاي دورهدر  گرفته  شكل كالميِ

گفته از تفويض دريافتي  ي پيشرسد تلق ، در حالي كه به نظر ميتمايزاتي درافكنند ـ ذكر شد
  .نيز اتكا داردشواهد تاريخي  بر واست تر  صحيح
  

  هاي نخست با گفتمان تفويض در سده» واليت تكويني«ر أخنسبت گفتمان مت. 3. 1
واليت «و يا » ف امام در امور تكوينيتصر«تحت عنوان ه بحثي در گفتمان كالمي متأخر امامي

 2.وجود دارد» تكويني

مان باور ه نشان دهند كه تفويض در گفتمان نخستين آن،تا اند  معاصران سعي كردهبرخي 
كه در  كه چنان در حالي 3.و يا تصرف ايشان در كائنات بوده است ههاي تكويني ائم به قدرت

در و  تفويض در ادبيات متقدمان اماميه چيزي جز غلو ربوبي نبوده است ،سطور گذشته آمده
ق پيدا وده است كه با يك تراخي از ربوبيت ذات پروردگار، تحقت ائمه بواقع باور به همان الوهي

قل شده درباره باور اماميان هاي ن هيافتي را در كنار گزارشچنين ركه وقتي . كرده است مي
رسيم كه گرچه قاطبه آنها منكر  به اين نتيجه مي ،گذاريم م درباره علم و قدرت امامان ميمتقد

 معناي بهاند، ولي در انديشه آنها تفويض چيزي جز باور به الوهيت ائمه و  تفويض بوده رهيافت
  . است بودهنف ائمه در امور تكويني تصر

بحث  اارتباطي ب» تصرف امامان در امور تكويني«و يا » واليت تكويني«مقوله  ،با اين اوصاف
در . ي صورت گيردعنوان مستقل باهاي غاليانه بايد  باورتفويض ندارد و بررسي جايگاه آنها در 

ياري از كه نشان دهد عمال نيز چنين ارتباطي وجود ندارد و بس عين حال نگارنده براي اين
 نيز بدين موضوعنگاهي  نيم ،اند داشتهباور امامان » واليت تكويني«به  ،مخالفان جدي تفويض

  . افكندخواهد 

                                                 
  .64ـ66مدرسي طباطبايي، : نك. 1

 .اثبات واليتي، دشاهرو ؛ نمازيواليت كليهطباطبايي،  ميرجهاني: نك. 2

 .98طباطبايي،  مدرسي. 3

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 34

نخست نقل  :ترين شواهد درباره باور متقدمان به واليت تكويني دو چيز است مهم
مبناي «آن را دوم اعتقاد آنها به اصلي كه نگارنده  ؛هاي تكويني امامان هايي درباره قدرت گزارش

  .نام نهاده است» ةبيبوالرُّ نِونا علُزِّنَ
ضه براي ايجاد را از موضوعات مفو» ةبيعن الربونزّلونا «هاي  گرچه برخي معاصران، گزارش 

با  حديثدهد كه اين  ه نشان ميامامياما بررسي متون كهن  1،اند دانسته ةغالتمايز بين آنها و 
مختلف امامي آن دوره نقل شده است و حتي مشهورترين  هاي تعابير مختلف توسط جريان

) 3اواسط سده (همچون احمد بن محمد بن عيسي اشعري  ةغالهاي عرصه مبارزه با  شخصيت
كند كه اين تعبير با الفاظ  عالمه مجلسي تأكيد مي 2.اند آن را نقل كرده و بدان باور داشته

   3.مختلف در روايات متعددي وارد شده است
) ع(از زمان امام صادقع ترين كانون تشي اصلي كه اماميان ساكن عراق ،ده دوم هجرياز س

 محمد بن مسلم . اند را نقل كرده و بدان باور داشته» لونانزّ«گزارش  بوده،تا پيش از سده سوم 
 4.اند نقل كرده )ع(ؤمنينمتعبيري مشابه اين روايت را از اميرال ئةدر حديث اربعماو ابابصير 

آن دوره بوده در همين در كوفي ثقه كه از روات رش مشابهي از جعفر بن بشير خزاز اگز
نزلونا عن «نيز راوي گزارشي است كه در آن مبناي  كامل التمار كوفي 5.خصوص نقل شده است

نقل شده  )ع(از امام صادق» ل اليه ثم قولوا فينا ما شئتمؤواجعل لنا ربا ن«با تعبير » ةبيالربو
 درحضرت  كرده وابراز شگفتي » فينا ما شئتم اقولو«راوي درباره بخش  ،اين گزارش بربنا. است
گزارش مشابه  6.از علوم ما براي شما جز يك الف غيرمعطوفه آشكار نشده است :فرموده پاسخ

اين علوم همان فضائل مراد از دهد  نقل شده است كه نشان مي كافيديگري از همين راوي در 
   7.ه بوده استفضائل و مقامات ائممقصود از علم در اينجا آگاهي از  والسالم  بيت عليهم اهل

                                                 
 .81طباطبايي، مدرسي .1

 اند و اين مطلب مبنايي اند كه بدان باور داشته كرده ترديدي نيست كه متقدمان اماميه تنها چيزهايي را نقل مي. 2
 ).  12گرامي،: در اين زمينه نك(پذيرفته در ميان همه محققان اسالمي است 
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 كه است؛ پس از اين) ه217د(هاي كليدي اين دوره ابن ابي عمير تيكي ديگر از شخصي
ف امام در امور تكويني از جمله در چشمان ابوبصير را براي بن حكم گزارشي از قدرت تصر علي

  1.»شاهد باش كه اين همانند روز حق است«: گفت، وي كردابن ابي عمير نقل 
 )ص(دهد وي به قدرت پيامبر هاي ديگري نيز از ابن ابي عمير نقل شده كه نشان مي گزارش

براساس گزارش ديگري كه وي از امام  2.براي تصرف در امور تكويني باور داشته است
األرض امام باور داشته  طي رسد كه ابن ابي عمير به قدرت نقل كرده است به نظر مي )ص(صادق
  3.است

به  امامي نيزهاي برجسته  از ديگر شخصيت) ه221.د(احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي
چنين  هم 4.است اعتقاد داشتهتصرف در امور خلقت  مثالالسالم  برخي فضائل اهل بيت عليهم

صوص قدرت امام يحاتي درخگزارشي را نقل كرده است كه در آن توض احمد بن ابي نصر بزنطي
   5.ف در زمين ذكر شده استبراي تصر

هاي مهم اين دوره نيز به تصرف امام در  از ديگر شخصيت) ه224.د( گويا حسن بن محبوب
از قدرت وي  ،در گزارشي كه از حسن بن محبوب نقل شده است. امور تكويني باور داشته است

   6.است ها خبر داده السالم براي تصرف در كوه امام صادق عليه
را  )ع(امام حسن عسكرياست كه  سده سومهاي  از ديگر شخصيت سهيل بن زياد واسطي

   7.ف امام در ابرها نقل شده استدرباره قدرت تصر از وي گزارشي. نيز مالقات كرده است
بسياري از روايات محمد بن حسن صفار راوي ) ه262. د( محمد بن حسين بن ابي الخطاب

دنيا مانند گردويي در ي او، ها گزارش برپايهف در امور خلقت است؛ و تصردرباره مقامات امام 
ف در امور تكويني قدرت امام براي تصر هاي ديگري را نيز درباره وي گزارش 8.دست امام است

                                                 
 .289 صفار،. 1

 .273، همو. 2

  .421، همو. 3
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أنا «: كه فرمودنداست  )ع(وي همچنين راوي حديث معروف اميرالمؤمنين 1.نقل كرده است
األول وأنا اآلخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث األرض وأنا سبيل اهللا وجه اهللا وأنا جنب اهللا وأنا 

را مكي كند و سپس جمله معروف بن خربوذ  نقل مي )ع(وي آن را از امام باقر. »وبه عزمت عليه
اين تعبير اخير كه از  2.اهل غلو مخالف فهمكند كه اين حديث حضرت تفسيري دارد  نقل مي

عليهم ـ  ت ائمهكه گرچه وي غالي و قائل به الوهيدهد  شد نشان مي معروف بن خربوذ نقل
هاي خاص  انديشه. مقام و جايگاه امام داشته است بهعميقي  باورنبوده است، اما ـ  السالم

بينيم وي يكي از  شود كه مي تر مي صباره معاني عميق روايات وقتي مشخمعروف بن خربوذ در
صعب «روايات ائمه عليهم السالم كه ا تأكيد شده است هدر آن دسته احاديثي است كهآن ناقالن 

   3.است و هر كسي توان فهم آن را ندارد »مستصعب
هايي درباره قدرت  مفضّل بن عمر و برخي يارانش همچون يونس بن ظبيان نيز گزارش

 نقل كرده كه )ع(مفضّل در گزارش صريحي از امام صادق 4.اند تصرف امام در زمين نقل كرده
به سوي شما رسيد كه وجود آن در مخلوقات ) درباره جايگاه ائمه( هر چه از ما«: ايشان فرمودند

آن را به ما بازگردانيد و هر چه از ما ) دانش(جايز بود و شما آن را نفهميديد آن را انكار نكنيد و 
 5.»دانيدرسيد كه جايز نبود در مخلوقات باشد آن را انكار كنيد و الزم نيست به ما بازگر

متمايل به مفضّل همچون مالك جهني و خالد  هاي تهاي نقل شده از شخصي مچنين گزارشه
  6.اند باور داشته» بيةنزلونا عن الربو«دهد كه آنان هم به مبناي  نيز نشان مي الجواز يا  الجوان

نفي  نقل شده است پس از در گزارشي هم كه از سدير صيرفي و پسرش حنان بن سدير 
ما خازنان علم «: گونه بيان شده است ت ائمه، جايگاه امام اينهاي غاليانه و الوهي هانديش

ما قومي معصوم هستيم كه خداوند به اطاعت ما امر  ،ما تراجم وحي خداونديم ،خداونديم
ما حجج بالغه بر هركه زير آسمان و روي زمين است  ،و از نافرماني ما نهي كرده است فرموده

                                                 
 .291-290صفار،. 1
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ت امامان دير در عين دوري از انديشه الوهيدهد كه حنان و س زارش نشان مياين گ 1.»هستيم
  .اند اي درباره جايگاه امام داشته ديدگاه كمال يافته

نيز كه از محدثان كوفي االصل  )ه250.د(شخصيتي همچون حسين بن سعيد اهوازي 
ت طي األرض ايشان روايتي را درباره قدر )ع(ساكن در قم بوده است با سند خود از امام صادق

  2.نقل كرده است
قدرت تصرف امامان در امور  دربارهدي نيز در منطقه قم، هاي متعد در همين عصر گزارش

اجعلونا مخلوقين و قولوا فينا «گزارش ) ه290.د(محمد بن حسن صفار. تكويني نقل شده است
ل صفار همچنين به نق 3.است كردهدرباره مفهوم غلو نقل  )ع(از امام صادقبه نقل  را» ما شئتم

 روايتبرادر احمد درباره قدرت تصرف امام در امور دنيا عبداهللا بن محمد بن عيسي اشعري 
 )ع(در اين گزارش راوي به امام كاظم. كرده كه دنيا همچون گردويي در دست امام است

اي آن روايت در حالتي كه گويا از افش )ع(اند امام گويد اصحاب ما چنين روايتي را نقل كرده مي
به گفته نجاشي صفار از مشايخ جليل القدر قم  4.كنند ت آن را تأييد مياند صح هراس داشته

  5.نگاشته است ةالرد علي الغالبوده است و حتي كتابي با عنوان 
 الدالئلبه عنوان يكي از رؤوس قميون در دوره خود در كتاب  عبداهللا بن جعفر حميري

   6.دهد اين مبنا مورد پذيرش وي بوده است ده است كه نشان ميرا نقل كر» نزلونا«مبناي 
چنين مبنايي را پذيرفته  نيزقم  يوناشعر رؤساياز  )ه 301.د(سعد بن عبداهللا اشعري قمي 

در رتبه  نقل شده كه ما رانقل كرده كه هرچه درباره ما  )ع(وي از امام صادق. بوده است
 بركشيد،رتبه خالقيت  چنانچه ما را بهبپذيريد و  ،يدگرچه نفهميد قرار داده باشد،مخلوقيت 

اين گزارش را سعد بن عبداهللا به نقل از احمد بن محمد بن عيسي نقل كرده  7.نهيد شكنار
خود احمد بن محمد بن عيسي  ازه ندر اين زميرا ديگري  جداگانه گزارش ،عالوه بر آن. است
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بن محمد بن عيسي اشعري قمي راوي  همچنين احمد 1.اشعري قمي مستقال نقل كرده است
ف در خلقت فضائل ائمه و امور مربوط به تصر محير العقول درباره شأن و يها برخي گزارش

نظير است و از پذيرفته بودن چنين رواياتي در ديدگاه وي  است كه در نوع خود جالب و كم
االرض امام نقل  طي از احمد بن محمد بن عيسي همچنين گزارشي درباره قدرت 2.حكايت دارد
   3.شده است

اماميان مكتب قم يعني در سده چهارم هجري نيز شاهديم كه چنين مبنايي  در نسل بعديِ
شيخ . مورد پذيرش واقع شده است )ه 343.د(توسط شيخ صدوق، پدرش و استادش ابن الوليد

ن روايات خود را از صدوق بيشترين تأثير را از والد و استادش ابن الوليد پذيرفته است و بيشتري
  4.اين دو نقل كرده است

پدرش  از طريقتوسط شيخ صدوق » مئتُنا ما شضلوا في فَولُمربوبون و قُ ا عبيدنّا«نقل تعبير 
در بقيه هاي غلوآميز از  چنان به عنوان مبنايي براي تمايز انديشه دهد كه اين گزاره هم نشان مي

  5.قم پذيرفته بوده است
من تنها در مشيخه . روايات صفار است راويِ ،ابن الوليدنين از طريق چ شيخ صدوق هم

به صفار  )ابن الوليد(مورد طريق شيخ صدوق با واسطه استادش  50، درالفقيه ةاليحضر
   6.رسد مي

ـ كه جايگاه  )چهارمنيمه اول سده ( فرات بن ابراهيم كوفي تفسيرراوي  ،از سوي ديگر
شيخ صدوق است و شيخ صدوق  پدرمان بر كسي پوشيده نيست ـ روايات آن درباره مقامات اما

   7.كرده استفرات در كتبش بسيار نقل  تفسيرنيز از 
 توسط ،هايي درباره قدرت تكويني امامان نقل گزارش ،همچنين در سده چهارم

و شاگردش محمدبن قولويه ) ه329.د( هايي همچون محمد بن يعقوب كليني تشخصي

                                                 
 . 256 صفار،. 1

 .367-25/366 مجلسي،. 2

 .421 صفار،. 3

 .اسنادارزيابي : درايهافزار  نرم. 4

 .614،خصال بابويه، ابن. 5

 .250-15/249 خويي،. 6

 .13/252 ،همو. 7
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اما خاستگاه  ،گرچه كليني دو سال آخر عمرش را در بغداد به سر برد. يافتادامه  )ه367.د(قمي
  1.ه استهاي او مكتب حديثي قم و ري بود اصلي انديشه

در روايات اين باب با  ه وبه آگاهي ائمه از اسم اعظم اختصاص دادبابي را  الكافيدر كليني 
ين حرف از اسم اعظم بوده است، چند دليلكه همه معجزات انبيا و اولياي الهي به  بيان اين

   2.دانستند حرف اسم اعظم را مي 73حرف از  72ـ عليهم السالمـ تأكيد شده كه ائمه 
و  ندئدار معجزات انبيا به اين موضوع اختصاص داده است كه ائمه ميراثنيز كليني بابي را 

   3.امور تكويني نيستآنها را در اختيار دارند، معجزاتي كه بسياري از آنها چيزي جز تصرف در 
دهنده انديشه او درباره  خوبي نشان ابن قولويه نيز به ِكامل الزياراتبرخي تعابير نقل شده در 

الرب في مقادير اموره تهبط  ةاراد«فردي همچون  نقل تعبير منحصربه. امامان استبلند جايگاه 
ي ابن قولويه درباره قدرت باورها  خوبي نشان توسط ابن قولويه، به» اليكم و تصدر من بيوتكم

  4.تكويني امامان است
  

  ر گفتمان تفويض در سده دوم هجريبررسي تطو. 2
  هاي تفويض در اوايل سده دوم هجري ظهور نخستين گزارش. 1. 2

 ،ناگزير بايد از ابتداي سده دوم هجري ،هاي تفويض در ميان اماميه نخستين گزارش درباره
 جويي رهيافت تفويض در اين دوره پي. به بعد سخن گفت )ع(يعني از زمان امامت امام باقر

هاي  ات آن در گزارشو مشتق» تفويض«تعبير  .بسيار دشوار است ها شماري گزارش علت كم به
چون محمد بن مسلم، زراره، ابابصير، هشام بن سالم جواليقي و پس از آنها در  افرادي هم

محبوب، احمد بن ابي نصر بزنطي، صفوان ين  هاي افرادي نظير ابن ابي عمير، حسن بن گزارش
هايي كه در آنها تفويض  گزارشـ  االسالم عليهمدر عصر صادقين ـ . ندارد تقريبا وجود... يحيي و 

  .رود به معناي مورد مطالعه در اين مقاله باشد از عدد انگشتان يك دست فراتر نمي

                                                 
 .331-330معارف، .1

 .1/230كليني، . 2

  .1/231، همو. 3

 .200قولويه،  ابن. 4

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1391 تابستانو  بهار، پانزدهم، شماره هشتمسال  تاريخ و تمدن اسالمي،/ 40

اي است كه از  اهميت است نمونهبا بسيار فرد و  اولين گزارش در اين خصوص كه منحصربه
درباره تفويض امر خلق و  )ع(از امام صادقاره زر 1،شيخ صدوق نوشتهبه زراره نقل شده است؛ 

؛ حضرت پس از استفسار از زراره درباره مقصود وي كردرزق و ساير شؤون ربوبي به امام، سؤال 
  .كردو توضيح زراره، آن را نفي » تفويض«از 

» مفوضه«نقل شده كه در آن لفظ  )ع(ر برخي منابع از حضرت صادقگزارش ديگري نيز د
  2.به كار رفته است» ةغال«در كنار 

گزارش ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه درباره مفضّل است؛ براساس اين گزارش دو 
 گويد شما ارزاق آمدند و درباره مفضّل بن عمر گزارش دادند كه او مي )ع(تن خدمت امام صادق

همچنين در  3.ي از او دادنداز او تبري جستند و دستور به تبرامام  ؛ اماكنيد عباد را تقدير مي
بر اين باور بوده  )ع(گزارش ديگري نقل شده كه ابوهارون مكفوف از روات دوره حضرت صادق

به كار » تفويض«در دو گزارش اخير لفظ  4.است )ع(است كه امر خلق و رزق در دست امام باقر
  .امر خلق يا رزق در آنها مطرح شده است ولي به هر حال مفهوم تفويضِ ،فتهنر

 
  تلقي جامعه از تفويض در نيمه اول سده دوم هجري. 2. 2

معناي مورد نظر اين مقاله از تفويض، به كار  ،هاي عصر صادقين گزارش غالبفي الواقع در 
ي تفويض در امور اغالبا به معن »تفويض«، تعبير )ع(نرفته است؛ در روايات دوره حضرت صادق

هاي كالمي و در برابر جبر  در موارد بسياري نيز تفويض به مفهوم رايج آن در بحث 5.دين است
هاي غالي همچون  البته در اين دوره عقايد جريان تفويض در قالب گروه 6،به كار رفته است

ضه مطرح ي به عنوان مفودر قالب گروه جديدوجود داشت، اما اين عقايد  7ه و خطابيهيمغير

                                                 
 .101-100،اعتقادات بابويه، ابن. 1

 .1/227 ،علل ابن بابويه، .2

  .2/615 كشي،. 3

 .2/488 ،همو. 4

  .407-403 صفار،. 5

 .362، التوحيدبابويه،  ابن. 6

وي از كوفيـان غـالي مشـهور در نيمـه اول سـده دوم      . بن سعيد اسـت  ةمغيريه گروهي است كه وابسته به مغير .7
بـن سـعيد بـه     ةمغير ترين مطالبي كه ظاهرا اصلي. السالم بوده است هجري يعني در زمان امام باقر و صادق عليهما

وي باور به تناسخ داشـته اسـت و عـده زيـادي و     . نسبت داده بود مسائل غلو و الوهيت ائمه بوده است )ع(امام باقر
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شد و آنان  اي غالي ياد ميه هاي جريان نبود و از كساني كه چنين باورهايي داشتند با همان نام
  . خواندند ضه نميرا مفو

 1- 2هايي است كه در بخش  تفويض به معناي مورد بررسي در اين مقاله محدود به گزارش
توان فهميد كه هنوز در  خوبي مي بود بهاز مطاوي گزارش نخست كه مربوط به زراره . ذكر شد

چرا كه  ،امر خلق و رزق در جامعه شناخته نبوده است گفتمان تفويضِ )ع(دوره حضرت صادق
  .كرداستفسار » تفويض«از  شدرباره مراداز او پرسش زراره،  پس ازحضرت 

ي ها كه مربوط به دوره» مفوضه«در كنار » ةغال« ، يعني استعمالدرخصوص گزارش دوم
تقابل با  و با هدفاي متأخرتر  در دوره ةكه افزودن واژه غالرسد  متأخرتر است، قويا به نظر مي

 صورت گرفتهضه و يا دست كم در چارچوب تصحيح معنوي حديث توسط برخي محدثان مفو
  .باشد

در آنها ما را از بررسي » تفويض«عدم كاربرد اصطالح  بايد گفتدر مورد دو گزارش آخر نيز 
بسيار محتمل است كه هر دو  .درباره اصالت آنها وجود دارد نيز ، ترديدهاييدارد معاف ميا آنه

كه اطالع دقيقي ) 4نيمه اول سده(به نام حسين بن حسن بن بندار قميگزارش توسط شخصي 
شايد اين دو گزارش در  1.برساخته شده باشند ،از وضعيت او در دست نيست و توثيق نشده

ر يعني اواسط سده سوم كه گفتمان تفويض در جامعه شناخته شده بوده ـ به متأخّرت اي دوره
  .توضيحي كه بيان خواهد شد ـ با هدف تضعيف جبهه متهم به تفويض برساخته شده باشند

گيري جريان تفويض  رسد برخالف عقيده برخي معاصران كه از شكل به هر حال به نظر مي
شاهد متقني كه اين مطلب را تأييد  2،كنند ياد مي هاي سوم و چهارم سده دوم هجري در دهه

و گفتمان تفويض دست كم از اواخر سده دوم هجري يعني زمان امام  نباشدبكند در دست 

                                                                                                                   
مغيره در ميان اهل كوفه جاي گرفته بوده و روايـات دروغينـي از امـام    . اند حتي برخي نوجوانان تحت تأثير او بوده

براساس گزارشي . بوالخطاب نيز از روات كوفي غالي و از موالي بني اسد بوده استا. السالم نقل كرده است باقر عليه
ها از زمان قتل او و اصحابش گذشته بوده است براساس اين گزارش ابوالخطاب و يارانش  هجري مدت 138در سال 

كـه امـام    هـا ابوالخطـاب در زمـاني    براسـاس برخـي گـزارش   . انـد  رسيده مي )ع(مدت مديدي به محضر امام صادق
در مدينه بوده است در كوفه مردم را به سوي ايشان دعوت كرده اسـت و پيـروان ابوالخطـاب رسـما بـه       )ع(صادق

 ).61صگرامي، : نك(لبيك گفته اند -به عنوان اله - )ع(عنوان يك جريان اعالم موجوديت كرده و به امام صادق

 .22/73 ي،يخو. 1

 . 61طباطبايي،  مدرسي. 2
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ـ به شرحي كه در اين مقاله خواهد آمد ـ  شكل گرفت و در آن زمان بود كه مفوضه  )ع(كاظم
  .ندبه عنوان يك جريان خاص در جامعه شناخته و متمايز گشت

 
  گيري و نهادينه شدن گفتمان تفويض از اواخر سده دوم هجري شكل. 3. 2

ترين اتفاقي كه در عراق از اين دوره به بعد رخ داد و اين اتفاق ارتباط تنگاتنگي با تمايز  مهم
. هاي مختلف داشت، نهادينه شدن و شناخته شدن گفتمان تفويض امر خلق و رزق بود جريان

غالبا انصراف به بحث تفويض در امور پيش از اين دوره  ،طور كه ذكر شد اصطالح تفويض همان
دين و يا جبر و اختيار داشت و هنوز معناي ديگر آن يعني مفهوم تفويض امر خلق و رزق براي 

كه چنين مفهومي در جامعه  جامعه شناخته و جاافتاده نبود، اما از اواخر سده دوم هجري بود
از ايشان  )ع(هايي كه در دوره حضرت رضا روايت. آمده شده در صورت يك اصطالح شناختبه 

در نفي تفويض نقل شده است ـ در حالي كه از امامان پيش از ايشان نقل نشده است ـ نشان 
ضه كامال تفويض امر خلق و رزق و جريان مفودهد كه در اوايل سده سوم هجري گفتمان  مي

   1.شناخته و نهادينه شده بوده است
ها و  بندي ي، گرچه صفيعني از اواخر سده دوم هجر ـ عليهماالسالمـ  عصر صادقينپس از 

چه در اين ميان تغيير كرد تقويت  اما آن 2،شيعي همچنان به حيات خود ادامه دادندهاي  جريان
اي  هاي افراد كه در دوره اختالف ديدگاه. تر شدن خطوط تمايز آنها بود ها و پررنگ اين جريان

شناخته و متمايز در جامعه تبديل  يي همه شناخته نبود پس از عصر صادقين به جريانلزوما برا
  .شده بود

هاي داخلي  ندر چنين شرايطي بود كه طيف مفضّل بن عمر جعفي نيز مانند ساير جريا
به بعد با  )ع(اين تمايز كه از زمان امام كاظم .تر شد ه از لحاظ اجتماعي متمايزتر و برجستهامامي
استقالل و همبستگي اجتماعي اين  نتيجه حس ،رخ داد» تفويض«ويز قرارگرفتن اتهام دستا

انعكاس اكثر . تر شده بود گيري و حمالت مخالفان مستحكم جريان بود كه بر اثر جبهه
هاي مدح مفضّل در اين دوره توسط افرادي كه غالبا وابسته به اين جريان هستند  گزارش
اين حلقه براي زدودن اين متقابل طيف مفضّل و تالش  برضدي ساز دهنده وسعت جريان نشان

محمد ، هايي همچون اسحاق بن محمد بصري ها غالبا توسط شخصيت اين گزارش. اتهامات است

                                                 
 .1/219،االخبار عيونه، بابوي ابن. 1

 .30گرامي، : ها نك درباره اين جريان. 2
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كه وابسته به طيف مفضّل  علي بن حسان هاشمي، خالد الجوان و يونس بن ظبيان، بن سنان
  1.هستند نقل شده است

 
   عمر به تفويض  م شدن اصحاب طيف مفضّل بنهاي مته علل و زمينه. 3

هام بيش از همه در معرض اته گروهي كه در ميان اماميدهد  هاي تاريخي نشان مي گزارش
   2.تفويض قرار گرفت، طيف مفضّل بن عمر جعفي بود

ال يونس بن ظبيان ـ از ديگر بودن براي مفضّل مطرح شده است و يا مث 3ابياتهام خطّ
از آن رو كه در  4؛ابيه متهم شده استگري و اعتقادات خطّ ضّل ـ به غاليفهاي طيف م تشخصي
ترين اتهام  مهم ،هاي بعد به مفضّل بن عمر آثاري در بحث تفويض نسبت داده شده است دوره

  5.يارانش اعتقاد به تفويض استاز براي وي و برخي 
 به بسياري ازيض تفو نسبتدر جاي خود ثابت شده است كه  ،با وجود شهرت اين اتهام

آنان في  ه، چهناشي از سوء تفاهم بود يعمر جعفي صرفا اتهام بن هاي طيف مفضّل شخصيت
كه در سده دوم هجري  هضه جرياني تاريخي بودگروه مفو آري، 6.الواقع به تفويض باور نداشتند

هاي شيعي ـ به خصوص اصحاب طيف مفضّل ـ كه متهم  ولي گروهي از شخصيت ،شكل گرفت
  .واقعا باورهاي تفويضي نداشتند ،ندا هوابستگي به اين جريان شد به

هام تفويض براي برخي تها و عللي كه منجر به مطرح شدن ا در اين بخش به بررسي زمينه
البته بسياري از . پردازيم ، ميهخصوص اصحاب طيف مفضّل بن عمر شد هاي شيعي به شخصيت

                                                 
و وضعيت آنها در اين  حلقه اصحاب مفضّل بن عمر جعفيتر درباره  ؛ براي اطالع دقيق303- 18/294 ي،يخو. 1

  .77-66 گرامي، :نكدوره 

 عراق همچون در او شاگردان ترين برجسته پيوستن با و دگير مي شكل مدينه در مفضل ياران حلقه از طيف اين .2
 كثير بن عبدالرحمن و يرقّ كثير بن داود ظبيان، بن يونس همچون اشخاصي و يابد تداوم مي سنان بن محمد

ن ب اسحاق جعفري، ابوهاشم چوني هاي شخصيت هجري چهارم و سوم سده در. گيرند مي قرار طيفاين هاشمي در 
 ميان ارتباط نوعي وجود به باتوجه. اند بندي طبقه قابل فطي اين خصيبي در حمدان بن حسين و بصري حمدم

ن اين توا مي مفضل جريان با مكي خربوذ بن معروف و جعفي يزيد بن جابر چون هايي شخصيت هاي انديشه
 ).77-66گرامي،: نك درباره حلقه اصحاب مفضّل بن عمر جعفي( كرد بندي طبقه جريان اين در نيز را ها شخصيت

  .2/614كشي،. 3

 .658-2/657،همو. 4

 .3/68خويي، . 5

 .146گرامي، : نك. 6
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، ولي در هر صورت اين شود هاي شيعي مي رياناين علل كامال عام است و مربوط به همه ج
هاي شيعي كه درباره باورهاي خود پافشاري بيشتري داشتند و  ي نيز درباره جريانهاي كل زمينه

  .    ه استرتر بودكردند ـ همچون طيف مفضّل ـ مؤث يپرواتر عمل م بي
  

  هاي شيعي در جامعه  ي غاليانه از انديشهتلق. 1. 3
هاي شيعي را  شخصيت برضدگيري برخي اتهامات تفويض  كه زمينه شكليكي از علل اصلي 

مسلمانان آن دوره از معارف شيعي بود؛ اكثريت جامعه  راهم كرد، دور بودن گفتمان اكثرف
دانستند و  بودند تقريبا بسياري از معارف شيعي را غاليانه مي )العامه(شيعي مسلمانان كه غير

پنداشتند و اخباري در ميان مسلمانان درباه غلو  يز غالي مينشردهندگان چنين معارفي را ن
مسلمانان  خاستگاهشبسياري از اين اخبار جرح كه . دادند ها نشر مي صاحبان اين گزارش

هاي  دوباره به گوش شخصيت ،بعدها بدون آگاهي از منبع اصلي آن بودند )العامه(غيرشيعي
  . كرد ها را فراهم مي تفاهم گيري برخي سوء رسيد و زمينه شكل امامي مي

بسياري  )ع(صادق امامدهد كه در دوره  هاي در دست به خوبي نشان مي شماري از گزارش
شد به طوري كه گروهي حتي  مسلمانان غاليانه شناخته ميبسياري از از معارف شيعي براي 

يحيي . ندشمرد ميضعيف   و پيشواي شيعيان )ص(را به عنوان فرزند پيامبر آن حضرتاحاديث 
بن عبدالحميد حماني در كتاب خود از شريك نقل كرده كه گروهي همچون مفضّل و بنان و 

شدند كه مردم حديث جعفر بن  موجب، )ع(چند نفر ديگر با نقل احاديث عجيب از امام صادق
  1.بدانندضعيف را محمد 

د ساير جعفر بن محمد نيز فردي عادي مانن«: گويد بخش آخر اين گزارش كه راوي مي
 امامدهد كه شريك باور به امامت  به اذعان برخي رجاليون معاصر نشان مي ،»مردم است

 )ع(زمان امام صادق قاضيانهاي ديگري شريك يكي از  براساس گزارش 2.نداشته است )ع(صادق
  3.و از دشمنان شيعيان جعفري بوده است

اري از معارف شيعي و يبيان بس ازهمين فضاي نامناسب بود كه امامان شيعه  سبببه 
و آوردن پيكر ايشان بر  )ع(پس از  شهادت حضرت موسي بن جعفر. كردند ه ميفضائل خود تقي

                                                 
 .2/616 كشي،. 1

 .20/60 ي،يخو. 2

  .9/21 ،همو. 3
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پندارد زنده است و  اين همان شخصي است كه رافضه مي«: روي پل بغداد ندا داده شد
هاي  شهبراي معرفي اندي )ع(هاي امام كاظم رغم تالش دهد كه به اين جمله نشان مي .»ميرد نمي

هاي نادرستي درباره اعتقادات شيعيان در جامعه همچنان رواج  ها و انديشه تهمت ،ناب شيعي
عقايد  كوشيدند و مي ندانگاشت ميغاليانه  را هيعقايد رسمي امام ،و عالوه بر اين 1داشته است

  .في شودعنوان عقايد رسمي اماميه معر و واقفه نيز به ةغال
  

  همانالسالم در صدر مت خاص ائمه عليهماصحاب . 2. 3
هاي شيعي را نسبت به سايرين بيشتر  در چنين شرايطي بسيار طبيعي بود كساني كه آموزه

 هدفد، ورزيدن كم در نشر آنها نسبت به ساير شيعيان كمتر تقيه مي دادند و يا دست نشر مي
 يهاي تبن عمر جعفي از شخصياصحاب مفضّل رسد  به نظر مي. قرار گيرند اتهام زنندگانپيكان 

دهد كه مفضّل و برخي  ها نشان مي برخي گزارش. ندبوددر معرض اين اتهامات بودند كه بيشتر 
كرده است؛ مفضّل بن عمر و دو تن از  ياران وي از زمره اصحابي بودند كه امام از آنها تقيه نمي

درباره مقامات امام با تذكر  پس از گفتگويي و صالح بن سهل هاي نجم بن حطيم يارانش به نام
خدمت  ،»كند پس بهتر است از خودشان بپرسيم از ما تقيه نمي )ع(امام صادق«به اين نكته كه 

كه امام  حتي در صورت برساخته بودن اين گزارش، دست كم حاكي از آن است 2.رفتندايشان 
  .كردند براي همگان در يك سطح بيان نمي را همه حقايق

نقل شده درباره ترديدهاي شماري از اصحاب طيف مفضّل درخصوص  هاي برخي گزارش
فته بودند كه به دليل رهايي قرار گ مقام و جايگاه امامان گواه آن است كه آنان در معرض آموزه

دهد  ها نشان مي برخي گزارش .محتواي عميق آنها در تحليل و درك آن با مشكل مواجه بودند
در ) خالد الجواز، نجم الحطيم و سليمان بن خالد اقطع( ارانشكه مفضّل به همراه چند تن از ي

شدند و سخناني مشابه  دوره حضور در مدينه گاهي درباره وااليي جايگاه ائمه دچار تندروي مي
با راهنمايي آنها همواره تذكر  )ع(صادق امامولي  ،كردند و بدل مي ميان خود رد ةغال سخنان

  3.كنند عمل مي اوو به امر  ايندخددادند كه ائمه عباد مكرم  مي

                                                 
 .23،لغبيةا طوسي،. 1

 .8/232 كليني،. 2

 .3/347 شهرآشوب، ابن .3
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-انديشه الوهي درباره ائمه ) ع(هاي موجود، در زمان امام صادق شبراساس برخي گزار
رسيد عضو حلقه  در ميان برخي اصحاب امام كه در مدينه بودند و به نظر مي - السالم عليهم

فكر ربوبيت  ،مدينه پس از انزوا در اطراف :گويد مالك جهني مي. شكل گرفته بود ،مفضّل باشند
ما را «بالفاصله ظاهر شدند و تأكيد كردند كه  )ع(صادق امامائمه به ذهن ما خطور كرد و 

 )ع(در گزارش ديگري امام صادق 1.»دييخواهيد بگو مخلوق قرار دهيد و درباره ما هر چه مي
دند كه فرمو ، به صراحتخطاب به مالك جهني در حالي كه وي درباره اعتقادش ترديد داشت

كند كه برخي  جوان اذعان ميالدر گزارشي خالد  2.كني ل ما افراط و غلو نمييتو درباره فضا
در گزارش كشّي نيز از خالد الجوان به عنوان يكي از  3.هاي ربوبي نادرست داشته است انديشه

كنار اين در  4.داند روات كوفي در كنار مالك جهني ياد شده است و كشّي او را از اهل ارتفاع مي
گروه بايد به نجم الحطيم نيز اشاره كرد كه گفته شده او نيز اندكي به باورهاي ربوبي گرايش 

دهد مالك جهني نيز در حلقه ياران خالد  هاي ديگر نيز نشان مي برخي گزارش 5.داشته است
بي ائمه الجوان قرار داشته است و اين گروه اقدام به طرح مباحث و سؤاالتي پيرامون مقامات ربو

صالح بن سهل نيز به عنوان يكي از ياران حلقه مفضّل در مدينه  6.اند كرده ميـ  عليهم السالمـ 
داشته است كه با مراجعه وي و مفضّل به امام  )ع(ي درباره مقامات ربوبي امام صادقتصورات
  7.برطرف شد )ع(صادق

دهد كه  خوبي نشان مي بههايي درباره مفضّل و حلقه يارانش در مدينه  چنين گزارشوجود 
هاي نادرست  امكان برداشت محتواي واال،اند كه به خاطر  هايي قرار داشته آنان در معرض آموزه

  .از آنها وجود داشته است
  
  
  

                                                 
 .415-2/414 اربلي، .1

 .2/408 ،همو. 2

 .47/341 مجلسي، .3

 .2/619 كشي،. 4

 .47/125 مجلسي، .5

  .2/414 اربلي،. 6
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  نداشتن درك درستي از روايات امامان . 3. 3
دي هاي بع ها به تفويض را در دوره از شخصيتبرخي  متهم شدنيكي ديگر از عللي كه زمينه 

البته اين قضيه در . بودـ  السالم عليهمن ـ درست از احاديث اماما يفراهم كرد، نداشتن درك
شد كه پيشتر بدان اشاره شد، اما در اينجا به  مفهوم عام آن شامل همه مسلمانان غير شيعي مي

هاي امامان را نداشتند و  كه توان تحمل و درك برخي آموزه اند طور خاص منظور شيعياني
رسد يكي  به نظر مي .كردند كردند متهم مي هايي را از امامان نقل مي كه چنين گزارشرا اني كس

  .اين گروه از شيعه بودندـ  السالمـ عليهما پيش روي امام باقر و صادق هاي ها و چالش از دغدغه
شان كنند بدترين اصحاب نقل شده ايشان تأكيد ميـ  السالم عليهـ  در گزارشي كه از امام باقر

كند و از آن دچار اشمئزاز  براي آنها نقل ميرا كه هنگامي كه كسي روايتي از ما  اند كساني
اين گزارش  2.كنند كنند و راوي آن را تكفير مي آن را رد مي 1،يابند شوند و آن را منكر  مي مي

امامان معارف از اند كه برخي  گروهي از شيعيان بوده )ع(دوره امام باقر در دهد كه نشان مي
  .براي آنها قابل درك نبوده است

هايي درباره برخي  ولي گاهي چنين گزارش ،گرچه اين گروه غالبا از ميان عوام شيعه بودند
 نمود مينكر نيز نقل شده است؛ براساس گزارشي شماري از احاديثي كه در نظر زراره م خواص

نقل اين گزارش از زراره، علت عالمه مجلسي پس از  3.درست بوده است )ع(از نظر امام باقر
كامل  4.داند مالمت امام را انكار برخي احاديث از سوي زراره كه برايش قابل درك نبوده مي

باشد، با اين وجود پس از اينكه  مي» بيةالربو نِزلونا عنَ«هاي مشهور  التمار يكي از راويان گزارش
قولو فينا ما «، درباره بخش »ينا ما شئتمول اليه ثم قولوا فؤاجعل لنا ربا ن« :فرمايد امام مي

 5از علوم ما براي شما جز يك الف غيرمعطوفه :فرمايد ميكه امام كند  ابراز شگفتي مي» شئتم
نقل شده است كه نشان  كافيگزارش مشابه ديگري از همين راوي در  6.آشكار نشده است

                                                 
  .رش آنها دشوار استياحاديث ناآشنا و احاديثي كه پذ. 1
 .294حلي، . 2

  .256 صفار،. 3

 .25/283 مجلسي،. 4

شد يعني نصف آن  نوشته مي» نل «ف الف تقريبا به شكل رغير معطوفه يعني نصف حرف، زيرا در خط كوفي ح. 5
  .ر آن معطوف بود و الف غيرمعطوفه يعني الفي كه فقط نصف مستقيم آن نوشته شده باشدآن مستقيم و نيم ديگ

 .527 صفار،. 6
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اين گزارش به  1.ه بوده استل اهل بيت و مقامات ائمئفضاآگاهي از دهد اين علوم همان  مي
ميان شماري از شيعيان و حتي اصحاب امامان افرادي  ،دهد كه در آن دوره خوبي نشان مي

  .درك برخي معارف امامان براي آنها دشوار بوده استكه اند  بوده
أنا وجه اهللا «: فرمودند )ع(نقل كرده كه اميرالمؤمنين )ع(معروف بن خربوذ مكي از امام باقر

به  جنب اهللا وأنا األول وأنا اآلخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث األرض وأنا سبيل اهللا ووأنا 
اين جمله تفسيري دارد بر خالف آن چيزي : گويد وي سپس درباره اين روايت مي .»عزمت عليه

 اين جمله را در واكنش به گفتمان رايج ابن خربوذرسد  به نظر مي 2.اند كه اهل غلو فهميده
توان فهميد كه شماري از  ميان برخي اماميان در روزگارش بيان كرده است؛ از اين جمله مي

براي اثبات دعاويشان بوده  ةغالچنين رواياتي را كه مستمسك ـ  السالم عليهم ـ اصحاب ائمه
هايي همچون معروف بر اين باور بودند كه  اند، اما شخصيت دانسته است از موضوعات آنها مي

  .منظور داشتتوان  ين احاديث معناي درستي نيز ميبراي ا
در هايي  ناقالن چنين گزارشرسد در چنين شرايطي، تضميني وجود نداشت كه  به نظر مي

نقل و تأييد  صرفي و حت تفهيم مراد خود حتي براي اصحاب شناخته شده امامان توفيق يابند
به  متهم كردنشانآنان و  برضد زيجوساآنان كافي بود تا زمينه  جانبهايي از  چنين گزارش
  .غلو فراهم شود

  
  با اصحاب امامان ةتعامل غال. 4. 3

هاي  هاي شيعي را به تفويض، در دوره ها و شخصيت از ديگر عللي كه زمينه اتهام برخي جريان
هاي  هايي بود كه خواسته يا ناخواسته ميان شخصيت بعدي فراهم كرد برخي روابط و تعامل

  .هاي غالي برقرار شد شيعي و جريان
اب از روات ابوالخطّ. اب اسدي داشته و ابوالخّطابياين موضوع ارتباط مستقيمي با فتنه خطّ

اب و يارانش پيش از انحراف مدت براساس گزارشي ابوالخطّ. كوفي غالي و از موالي بني اسد بود
هايش  ا به خاطر كوششاب در ابتدگرچه ابوالخطّ 3.اند رسيده مي )ع(مديدي به محضر امام صادق

امام  ،اما پس از گسترش مواضع افراطي او ،مورد تشويق قرار گرفت )ع(از سوي امام صادق

                                                 
 .1/297 كليني، .1
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كرد  اب حتي در زمان انحرافش تالش ميبوالخطّا 1.را انكار كردند يشتعلق وي به خو )ع(صادق
رسد  به نظر مي .ولي امام در حضور خود او وي را لعن كرد ،وآمد كند رفت )ع(به نزد امام صادق

عي شد امام اقوالش توسط امام اين بود كه مد اب پس از تكذيبترين ترفند ابوالخطّ مهم
براساس برخي  2.استها را خصوصي به او زده و از سايرين پنهان داشته  اين حرف )ع(صادق
ان مردم در كوفه را به سوي ايش، در مدينه بود )ع(اب زماني كه امام صادقها ابوالخطّ گزارش

اب رسما به عنوان يك جريان اعالم موجوديت كرده و به امام دعوت كرد و پيروان ابوالخطّ
ها حاكي از آن است كه جريان  برخي گزارش 3.لبيك گفتندـ  به عنوان الهـ  )ع(صادق
جريان غالب تبديل شد و در همين زمان بود كه لحن  اي به اب در كوفه در دورهابوالخطّ
  4.يافت يبيشتراب شدت طّابوالخ رضدبهاي امام  گزارش

ترين زمينه براي تعامل  مهم 5،هجري 138اب در كوفه در حدود سال پس از اعدام ابوالخطّ
براساس گزارش ابن ابي عمير، پس از . هاي غالي شيعي فراهم شد ميان اصحاب امامان و جريان

كه غالبا ـ  شيعيان ،رخ دادخود را آشكار كرد و حوادث مربوط به او  اب دعوتكه ابوالخطّ اين
براي ما منصوب ) به جاي او(مراجعه كردند و گفتند كسي را  )ع(به امام صادقـ  كوفي بودند
طبق . مفضّل را معرفي كرد )ع(پس حضرت صادقامور دينمان به او مراجعه كنيم، كن كه در 

هم به خي او را متآغاز شد و براين گزارش، پس از اين واقعه بود كه تشنيع مفضّل و يارانش 
  6.شرب خمر و امور ناروا كردند

ه ظاهرا از گرچ ،درخواست رهبر جديدي كردند )ع(رسد كساني كه از امام صادق به نظر مي
ص نيست كه همگان به طور كامل از اين ، اما مشخاب بازگشته بودندگرايش به سوي ابوالخطّ

ت شناخته آن را باور كرده و به رسميآگاهي و در صورتي  بودندتغيير رويكرد آنان آگاه شده 
تا چندي پيش به عنوان  شيعيان كوفه شاهد آن بودند كه كساني كه شرايطيدر چنين . بودند

شدند اكنون چهره جديدي را كه مفضّل باشد در ميان خود راه  ابي شناخته ميشيعيان خط
كه مفضّل  خوانيم ميرا  ييها گزارش ،وقتي در كنار اين احتمال. كنند اند و از او پيروي مي داده

                                                 
1. Turner, 182. 

  .2/583 كشي،. 2

 .25/293 مجلسي،. 3

 .2/589 كشي،. 4

 .2/584 ،همو. 5

 .2/620 ،همو. 6
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 ياو  1ظن قرار گرفت وآمد با برخي از مستضعفان خطّابيه در معرض سوء رفت سبببه 
دهد كه اينان  توضيح مي چنين اي ناشناخته تحت عنوان مفضّليه هايي كه درباره فرقه گزارش

بهتر تر و  له جالبمسأ ،اب برگرد مفضّل جمع شدندكه پس از برائت امام از ابوالخط كساني بودند
اي است كه  ترين حلقه مفقوده رسد گروه ناشناخته مفضليه مهم به نظر مي 2.شود قابل درك مي
  .كند ص ميمفضّل با اتهامات بعدي تفويض را مشخ رابطه اصحاب

هاي اين گروه و نقش  درباره فعاليت اند پژوهان غربي تأكيد كرده طور كه برخي شيعه همان
گويد  طور كه تورنر مي رسد همان به نظر مي .آن اطالعاتي در دست نيستمفضّل در تأسيس 

ه مادلونگ بر البت  3.، وجود ندارديك جريان غالي بوده» مفضّليه«اطالعاتي كه بتواند ثابت كند 
يرمجموعه خطّابيه بود و پس از مدتي مفضّل هاي ز اين باور است كه مفضّليه واقعا يكي از فرقه

اما اين ديدگاه با كنار هم نهادن  4.هاي پيشين خود را پس گرفت رفاب حلخطّبا انكار ابوا
ص مشخ رسد؛ در آنجا عمير صحيح به نظر نمي خصوص گزارش ابن ابي هاي پيشين به گزارش

به شيعيان كوفه  ،و انحراف وي ابمفضّل را پس از ماجراي ابوالخطّ )ع(شد كه امام صادق
ابيان بلكه گروهي از خط ه نبودابيجرياني زيرمجموعه خطّ» مفضليه«ع در واق .في كردمعر
جريان نمايي  كرده بودند كه بر گرد مفضّل جمع شده بودند و بعدها اين گروه در روند بزرگ توبه
  .نام گرفت» مفضّليه«ت اهل سن نگاري فرقه

 چنان اي هم هه به دور مفضّل جمع شده بودند عده طبيعي بود كه در ميان كساني كالبت
چنان با آن  و همه داشته به همرا يفضايچنان ابي خود را به دليل پرورش در عقايد انحرافي خطّ

گروه زيادي از وي  ،اباز ابوالخطّ )ع(ي امام صادق، گرچه پس از تبر؛ عالوه بر آنباشندمأنوس 

                                                 
چون زراره، ابابصير، حجر  هم )ع(دهد ديدگاه گروهي از اصحاب امام صادق ارش نشان مياين گز. 2/619 كشي، .1

وآمد مفضّل با خطابيه منفي گشته بود و آنان از  بن زائده، عبداهللا بن بكير و محمد بن مسلم نسبت به خاطر رفت
دهد كه تعامل مفضّل  زارش نشان مياي بنويسد و او را از اين كار نهي كند، ادامه گ امام خواستند براي مفضّل نامه

  .  با اين گروه كامال راهبردي بوده است و وي تالش كرده است اين مسأله را براي اصحاب امام تبيين كند
به گفته شهرستاني اين گروه . اند شناسان از گروهي در تاريخ به نام مفضّليه يادكرده نويسان و فرقه ملل و نحل. 2

ابوالحسن اشعري نيز درباره اين ). 1/181شهرستاني،(از  ابوالخطّاب مفضّل بن عمر است  معتقد بودند كه امام پس
اب تبرّي از ابوالخطّ )ع(هاي خطابيه اين بود كه چون امام صادق گويد كه تفاوت اين فرقه با ساير فرقه گروه مي

 ).13اشعري،(جست اينان نيز از وي برائت جستند و سراغ مفضّل رفتند 

3. Turner, 182-183.  
4. Ibid. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 51/ ن تفويض در سده دوم هجري و طيف مفضل بن عمرتطور گفتما
 

آنان كه  ،اي نيز بر عقايد سابق خود پافشردند و حلقه ياران وي را ترك نكردند ه، اما عدبرگشتند
  . را داشتندامكان نفوذ در ميان حلقه گروندگان به مفضّل هم 

ابي مضامين دلخواه خود را جعل و وضع هاي نفوذي خطّ بود كه شخصيت ير چنين شرايطد
در اين . نقل كردند )ع(و آن را با واسطه مفضّل و برخي ديگر از ياران وي از امام صادق نمودند

 ،ابي مأنوس بودندخط هاي آموزه  ابوالخطاب برگشته ولي همچنان با ميان گروهي نيز كه واقعا از
خود تفسير و تحريف  هاي براساس آموزه بود، كه حاكي از جايگاه بلند امامانرا برخي احاديث 

طور كه در گزارش  رتري در اين روند داشتند، همانوه اول كه نقش مؤثگر. نشر دادندو  هكرد
 ش كردند از طريق دست بردن در كتب اصحاب امام صادق و باقرمشهوري آمده در گام اول تال

هاي مورد نظرشان را به مفضّل نسبت  ات خود را عملي كنند و گزارشنيـ  السالم اعلهيمـ 
  1.دهند

در كتب اصحاب وارد كردند و آنان را منتسب به  را و تفويض بدين ترتيب آنان روايات غلو
اي از روايات  هاي بعدي با مجموعه عا آن است كه در دورهمد شاهد اين. ل و امثال او كردندمفضّ

براي عقايد خود به اين روايات و آنان  بود ةكه در دست غال شويم ميرو  به تفويضي مفضّل رو
مفضّل نقل كرده كه همراه كشّي گزارش داده كه طياره غاليه در برخي كتبش از . كردند كا ميات

پيامبر خطاب  را مفضّل و يارانش )ع(دند و حضرت صادقاب هفتاد پيامبر كشته شابوالخط
   2.كردند

است كه آن را وضع كرده و به مفضّل  ةغالاين گزارش صراحتا يكي از محتويات كتب 
اسحاق و  است مفضّل يروايات تفويضدر بردارنده  كتابي را كه) ه 350.د(عياشي. اند نسبت داده

پذيرد و از آن  گذارد، نمي مي شدر اختيارداند ـ  يم ةغاليكي از ـ كه وي را  بن محمد بصري
گويد، وارد عراق شدم و بسياري از اصحاب امام  يونس بن عبدالرحمن نيز مي 3.كند نقل نمي

هايشان را گرفتم و آنها را به  احاديث آنها را شنيدم و از آنها كتاب و را در آنجا ديدم )ع(صادق
سپس . كردند را رد )ع(بسياري از آنها به امام صادقحضرت انتساب  ،عرضه كردم )ع(امام رضا
را  ن ياران اواچن دروغ بست و هم )ع(چرا كه بر امام صادق ،اب را لعنت كندخدا ابالخطّ: فرمودند

                                                 
 .2/489كشّي،  .1

 .2/615 ،همو .2

 .813-2/812 ،همو. 3
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  1.كنند وارد مي )ع(تا همين امروز اين احاديث را در كتب اصحاب امام صادق كه
ل همچون جابر بن يزيدجعفي و هاي طيف مفضّ تساير شخصيبه انتساب روايات دروغين 
  . داود بن كثير رقّي نيز رخ داد

توان حدس زد كه  ا ميقوي ،اند اي از داود نقل كرده به شكل گسترده ةه به اينكه غالبا توج
قرار داشته است و  ةغالتخريب  برنامهگويا وي نيز در . شده باشد ةغالوي نيز گرفتار دسيسه 

نجاشي داود بن . كردند رواياتي جعل و به داود منتسب كنند آنان همانند مفضّل بن عمر سعي
داود را  ةكند كه غال كشّي نيز تصريح مي 2.اند از او نقل كرده ةداند كه غال كثير را از رواتي مي

ولي در ميان اصحاب  ،كنند از او مطالب و مناكير زيادي نقل ميو دانند  يكي از اركان خود مي
رباره رسد همين زمينه باعث شد تا د مي به نظر  3.طعن وارد كند اوكسي را نديده است كه بر 
و نقيضي شكل بگيرد؛  هاي رجالي ضد اي طيف مفضّل گزارشه تداود نيز همانند ساير شخصي

احمد بن عبدالواحد بزاز استاد   4؛دانسته است هغضائري او را فاسد المذهب و ضعيف الروايوابن ا
در مقابل شيخ طوسي  5.ن هيچ حديث درستي از داود نديده استگويد كه تاكنو نجاشي نيز مي

 و شيخ مفيد نيز رواتي مثل داود بن كثير رقّي را از اهل ورع 6.است شمردهداود بن كثير را ثقه 
  7.است شمرده )ع(ه شيعه دانسته و او را از باورمندان به امامت امام رضايعلم و فق

شايعه چنين براي فريب ضعفاي شيعه  ةغالشماري از درباره جابر بن يزيد جعفي نيز، گويا 
هايي همچون جابر بن عبداهللا انصاري و  تاز معتقدات شخصيكه دعاوي غاليانه آنها  كرده بودند

                                                 
توان كجا يافت بايد  كه ردپاي احاديث دروغين منتسب به مفضّل را اكنون مي درخصوص اين. 2/490كشي، . 1

اي نقل  دهرسد كه اماميه گرچه روايات مفضّل را به شكل گستر پژوهش مستقلي صورت گيرد؛ اما قويا به نظر مي
گزارشي كه عياشي درباره . اند كه از منابع موثّق و نه خطّابي و غالي دريافت كرده هستاند، اما رواياتي  كرده

دهد وي رواياتي از مفضّل را كه منابعش غيرقابل  خوبي نشان مي مالقاتش با اسحاق بن محمد بصري نقل كرده به
اي  كه عياشي روايات مفضّل را در تفسير خود به شكل گسترده اعتماد بوده نقل نكرده است؛ اين در حالي است

  .اند كرده اند روايت نمي كرده از مفضّل نقل مي ةدهد كه اصحاب رواياتي را كه غال اينها نشان مي. آورده است
 .156 نجاشي، .2

 .705-2/704،همو. 3

 .58الغضائري،  ابن. 4

 .156 نجاشي، .5

 .336 ،رجال طوسي،. 6

 .2/248 ،رشاداال مفيد،. 7
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عبداهللا بن حارث  ،براساس گزارش نوبختي .جابر بن يزيد جعفي بوده و از آنان اخذ شده است
هاي  تكرد به اين شخصي كه در مدائن مطرح مياي را  براي فريب ضعفاي شيعه دعاوي غاليانه

آنان باورهاي   كند كه داد، نوبختي پس از استرحام براي جابرين تأكيد مي بزرگ نسبت مي
دهد كه جابر بن بزيد جعفي نيز از اين  فرد نشان مي بهاين گزارش منحصر 1.غاليانه نداشتند

  .است نمانده بودهدر امان  ةغالسازي  جريان
با  ةغالتعامل  ارتباط مجلسي اول از معدود كساني است كه به ،رلماي امامي متأخدر ميان ع

ع فراوان گويد، بعد از تتب مي ويبرده است؛  ، پيو تفويض هام آنها به غلواصحاب امامان با ات
اند،  امثال مفضّل، جابر و معلّي بن خنيس را جرح كرده )رجاليون(كه آنانبردم  احوال رجال پي

خود را به اين افراد كه از اصحاب اسرار بودند نسبت  سخنانبسياري از  غاليانكه  چون
  2.دادند مي

 
  هاي مختلف و تبليغات عليه يكديگر رقابت ميان جريان. 5. 3

يكديگر  برضدرسد اقدام برخي اصحاب امامان به بدگويي  به نظر مي ،گفته عالوه بر موارد پيش
اما طبيعي است كه . هام تفويض بودوج تبليغي منفي و اتگيري م هاي شكل نيز از ديگر زمينه

شكل گرفته پيش گفته كه به عللي  ها ناآگاهانه و بر اثر شايعاتي بود شماري از اين بدگويي
ها نيز به شكل كامال عمدي و  كم برخي از اين بدگويي رسد دست در عين حال به نظر مي. ندبود

رقابت در آنها  هايي همچون حسادت و يا حس گيزهانگرفته است كه شايد  آگاهانه صورت مي
روشني ذكر شد كه پس از معرفي مفضّل به  عمير به در گزارش ابن ابي مثال .دخيل بوده است

يارانش آغاز شد و آنان او را  شيعيان كوفه، تشنيع مفضّل ورياست بر اب براي جاي ابوالخطّ
تعامل مفضّل با  را حاصلاين تشنيع  وانت ميگرچه  3.هم به شرب خمر و امور ناروا كردندمت

توان احتمال داد كه برخي از  مي چنين هم، اما دانستطور كه پيشتر ذكر شد  همانابيان خطّ
وي حسادت كردند و اقدام به اصحاب، مفضّل را به خاطر جايگاه جديدش برنتابيدند و به 

شماري از  ،س گزارش ديگريدقيقا در همين دوره است كه براسا. وي كردند برضدسازي  جريان

                                                 
 .35نوبختي، . 1

 .5/320 ،نوري: نك. 2

 .2/620 كشي،. 3
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او را به امام شكايت  ،مفضّل با اهل مالهيت در كوفه به بهانه مجالس )ع(اصحاب امام صادق
  1.بردند

سازي  مفضّل جريان برضدي درباره برخي اصحاب كه هاي مستقل در اين ميان گزارش
حجر بن  هاي ت به نامدو شخصيكسان اين رسد در رأس  اند در دست است؛ به نظر مي كرده مي
كنيم عالوه بر  هاي جرح مفضّل را بررسي مي وقتي گزارش. قرار داشتند عةو عامر بن جذا ةزائد
ت هاي صريحي درباره فعالي د، گزارشت به شكل پررنگي حضور داركه نام اين دو شخصي اين

ل نام هاي جرح مفضّ مورد از گزارش پنجتقريبا در . بينيم ميمفضّل بن عمر  برضدتخريبي آنها 
  2.شود حجر بن زائده و عامر بن جذاعه ديده مي
نشان دهنده  اند، با اختالف اندكي نقل كرده 4و كليني 3گزارش يونس بن ظبيان كه كشي

 ،اين گزارش برپايهمفضّل است،  برضدسازي  ت در زمينه جرياندو شخصي اين تالش مستمر
  .برحذر داشته استرا از ادامه آن  كرده و آنان ناخشنوديابراز  تنامام از رفتار اين دو 
سازي و  نيز اقدام به جريان ةبرخي اصحاب، غال هاي سازي و جريان ها در كنار بدگويي

جويانه در برابر طرد آنها  رسد اقدامي تالفي كردند كه به نظر مي مياصحاب امامان  برضدبدگويي 
است كه زراره، ابوبصير، محمد هاي رجالي به صراحت ذكر شده  در گزارش. از جامعه امامي بود

همواره مبغوض  )ع(ترين اصحاب امام باقر بن مسلم و بريد بن معاويه عجلي به عنوان برجسته
ها  اين بدگويي 5.كردند آنها بدگويي مي از )ع(ها نزد امام صادق ابياب بودند و خطّياران ابوالخطّ

، از مجلس مكالمه خود با امام هاان بعدهايي كه آن تأثير بود اما گزارش بر امام بي شك بي  گرچه
برضد گيري يك جريان تبليغي منفي  كردند، براي شكل ميمنتشر  خود، مورد نظر به صورت
  .ها كافي بود تاين شخصي

  
  
  

                                                 
 .2/619 ،همو. 1

 .621-2/612 كشي، .2

 .2/621 ،همو .3

 .8/373 كليني، .4

 .349-1/348 كشي،. 5
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   نتيجه
ر برابر جبر و دي كه مشهورترين آنها تفويض دبه معاني متعد ،ض در منابع اسالمياصطالح تفوي

ـ با رويكردي  اي غلوبررسي تفويض ـ به معن با. ه كار رفته استاست، ب تفويض به معني غلو
در ميان ؛ هي دست يافتبه نتايج قابل توجتوان  ميهاي نخست هجري،  گفتماني در سده
و  ةزهايي ميان غالداشته است و ايجاد ممي سنگ با غلو تفويض معنايي هم ،متقدمان اماميه

گرفته است و چنين تفكيكي در  اي متأخرتر صورت ه، در دورهمفوضه در دستگاه كالمي امامي
  .ه وجود نداشته استاميمان امتلقي متقد

ولي اين موضوع  ،هاي تفويض در اوايل سده دوم هجري ظاهر گشت گرچه نخستين گزارش
به كار  و تفويض غالبا در معاني ديگر آن نبودآن دوره جامعه  درهنوز گفتماني شناخته 

كه گفتمان تفويض از  شود ميهاي جرح مفوضه مشخص  ن صدور گزارشزما هبكا با ات. رفت مي
در جامعه شناخته و ـ  السالم عليهماكاظم و رضا ـ  اماماواخر سده دوم هجري يعني دوره 

ترين جريان  نهادينه گشته است و همزمان با آن، طيف مفضّل بن عمر جعفي نيز به عنوان مهم
  .هم شد، به تفويض مترار كردا اين گفتمان ارتباط برقامامي كه ب

به  از ميان اماميه هايي كه موجب شد غالبا طيف مفضّل بن عمر علل و زمنيهدر ادامه 
هاي  ي غاليانه از انديشهتلقّ :همچوناين علل شامل مواردي . بررسي شدتفويض متّهم شوند، 

از روايات درك درست  فقدانبا اصحاب امامان،  ة، تعامل غالبه خصوص طيف مفضّل شيعي
  .بودهاي مختلف  ميان جريان  رقابتو  امامان
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