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 .۱مقدمه
یکی از کهنترین و تأثیر ذارترین مکاتب تفسیری رآن ،مکتب تفسیری بصره است.
اهمیت این مدرسه اغ ب به دلیل نقش برجسته آن در شکل یری جریانات و اندیش هه ای
ون ا ون کالم ی در ت اریخ اس ت .مکت ب تفس یری بص ره توس ط ابوموس ی اش عری
پایه ذاری شد .او نخست به تع یم فقه و رائت در بصره پرداخت و سپس به تفس یر رآن
روی آورد .اما با تغییر سیاست عمر مبن ی ب ر ممنوعی ت ح دیث و تفس یر ،او نی ز سیاس ت
پرهیز از تفسیر را بر زید و از تفسیر رآن فاص ه رفت .همین امر باعث شد تفسیر بص ره،
یک دوره دوری از تفسیر را پشت سر بگذارد.
درعصر تابعیان ،تفسیر بصره دوباره جان رفت .اما انحراف ات ش دید عقی دتی ک ه در
نیمه نخست رن اول هجری در جامعه بصری ریشه دوانده بود ،و همچن ین مس ائ ی چ ون
وجود جریانهای سیاسی ،اجتماعی و عقیدتی متعدد در بصره ،بستری برای رش د بس یاری
از بدعتها و انحرافات در جامعه بصره به وجود آورد .این بدعتها و انحرافات به تدریج
به حوزه تفسیر بصره وارد شد و تفسیر بصره را به شدت تحت تأثیر رار داد.

 .1-1پیشینة پژوهش
بر از نظر پیشینة بحث ،تا کنون تنها یک مقاله با عنوان «بررسی مکتب تفس یری بص ره
و شاخصهای بارز آن» در اولین کنفرانس مطالعات اجتم اعی فرهنگ ی و پ اوهش دین ی
غدیر) در اردیبهشت م اه  1395ارائ ه ش دهاس ت ک ه ب ه ّ ور خ ا ب ه تفس یر بص ره و
ویا یهای خا آن میپردازد و ضمن معرفی بزر ان ای ن مکت ب تفس یری ،ب ارزترین
ویا یهای تفس یری آن را تح ت عن اوین تبح ر در ع م رائ ت ،پ رداختن ب ه موعظ ه و
نصیحت ،تفسیر رآن به رآن ،پرداختن به معنای لغات ،دوری جستن از نق ل اس رائی یات،
توجه به اسباب نزول ،آسان یری در نقل حدیث فهرست میکند .هر چند در بطن برخ ی
مقاالت که درباره بصره در دائرهالمعار ها و سایر منابع رد آمده ،مباحثی کوتاه در این

سراج منیر؛ سال  ،9شمارة  ،۳۳زمستان 1۳97

107

حوزه ارائه شدهاست ،با این حال پاوهشی که به ّور ویاه به تفسیر بص ره و جایگ اه آن و
همچنین آسیبها و انحرا های آن پرداخته باشد ،سامان نیافته و از این نظر موضوع مقاله
حاضر به نظر بدیع میآید.

 .2-1پرسش پژوهش
بهرغم این مقاله میکوشد ت ا ب ا ارائ ه تص ویری د ی ق از تفس یر بص ره و جری انه ای
تأثیر ذار بر آن در دو رن اول هجری ،به این پرسشها پاسخ دهد:
 1در دو رن نخست هجری چه آسیبها و انحرافاتی درتفسیر بصره رخ دادهاست؟
 ۲کدام عوامل زمینهساز بروز این آسیبها و انحرافات شدهاست؟

 .2مکتب تفسیری بصره
با آغاز فتوحات مس مانان در مرو ساسانی ،روهی از اصحاب پیامبر به منطقه ع راق
رفتند و با بنای شهر بصره در آن سکونت زیدند .این اف راد ب ه آم وزش رآن و احک ام
اسالمی پرداختند .این روه که راء نام داشتند ،از بزر ان و خ وا

جامع ه اس المی ب ه

شمار میرفتند و در تحوالت فرهنگی و سیاسی بصره نقش بسزایی داشتند ر.ک؛ زی دان،
 ،1379ر.)4۸5 47۸ :9
در میان صحابه مهاجر ،ابوموسی اشعری ،که توسط عمر به بصره اعزام شده بود ،نقش
مهمی در هسته تع یم داشت ر.ک؛ امین19۶9 ،م )1۸4 :.و شاید بت وان ف ت ک ه مکت ب
تفسیری بصره با ابوموسی نضج رفت و با نام او شناخته شد .ابوموس ی نخس ت ،مس جد و
داراالمارهای را که از نی ساخته شده بود ،با ل و خش ت بازس ازی ک رد ر.ک؛ ّب ری،
 )597 :1375و در آن به تدریس فقه ،رائت و تفسیر پرداخ ت ر.ک؛ ح ب ی)1۶ :13۶5 ،
و ح قههای تع یم رآن را در مسجد بصره تشکیل داد و به تع یم رآن پرداخ ت .ابورج اء
درباره ح قههای درس ابوموسی در مس جد بص ره م ی وی د « :رآن را در ای ن مس جد از
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ابوموسى اشعرى آموختیم .ما ح قهوار مىنشستیم؛ چنانک ه ویى اکن ون او را در ح الى
که در دو لباس سفید است ،مىبینم» حاکم نیشابوری.)۲۲0 :141۸ ،
ابوموسی صدایى خوش داشت و به همین جهت خی ى زود توانست جایگاهی در می ان
اصحاب پیدا کند ر.ک؛ ابنسعد.)95 :4 ،13۶4،
با این حال ج سات تفسیر ابوموسی دوام چندانی نداشت و با آغاز سیاس ت عم ر مبن ی
بر ممنوعیت حدیث و تفسیر و لزوم پرداختن به رائت صر  ،ج سات تفسیر تعطیل شد و
آموزشهای ابوموسی در ح وزه رآن تنه ا ب ه رائ ت معط و

ش ت ر.ک؛ ابنکثی ر،

 )107 ، ۸ :140۸چنانکه فرزند ابوموسی می وید« :پ درم از م ن خواس ت احادی ث او را
بنویسم ،اما پس از مدتی همه آنها را از من رفت و پاک کرد و از من خواست که تنه ا
احادیث را حفظ کنم و از نوشتن آنها خودداری کنم» ابنسعد.)11۲ :4 ،13۶4 ،
این روند حتی تا زمان تابعیان ادامه داشت و تابعیان بصره نیز به ّ ور آش کار از تفس یر
پرهیز داشتند .این عوامل و عوام ی دیگری که در ادامه خواهد آمد ،باعث بروز آسیبه ا
و انحرا ه ایی در تفس یر بص ره ش د ک ه در ادام ه ب دان خ واهیم پرداخ ت ،ام ا پ یش از
پرداختن به این بحث ،نخست باید جریانهای تأثیر ذار ب ر تفس یر بص ره را م ورد مطالع ه
رار داد.

 .3جریانهای تأثیرگذار بر مکتب تفسیری بصره
برای شناخت بهتر تفسیر بصره باید نخست مهمترین جریانهای اثر ذار بر این مکت ب
را بررس ی ک رد؛ زی را ه ر جری انی در ت اریخ تفس یر ب ا ت أثیراتی ک ه ب ر تفس یر ذاش ته،
پیامدهایی مثبت و منفی با خود به همراه داشتهاست و تفسیر بصره نیز از این اعده مس تثنی
نیست.
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 .1-3جریان تفسیرگریزی و تفسیر بصره
جریان رویگردانی و ج و یری از تفسیر رآن ،اندکی پ س از رح ت پی امبر ،نخس ت
در میان تعدادی از صحابه شکل رفت و سپس در میان تابعیان سترش یافت و در نتیج ه
آن ،مردم از تأمل و اندیشهورزی در آی ات رآن بازمان ده و تنه ا ب ه ت الوت آن تش ویق
شدند ر.ک؛ معار  .)7۶ :137۸ ،این جریان که با سیاست منع ت دوین ح دیث ارتب اّی
تنگاتنگ داشت ر.ک؛ معار  .)17۸ :13۸3 ،تفسیر بصره را نیز تحت تأثیر رار داد؛ ب ه
ونهای که از ابوموسی اشعری ،که مهمترین چهره در تفسیر بصره است ،میراث تفس یری
چندانی بر جای نمانده است ر.ک؛ سیوّی.)1۸7 ،1 :14۲1 ،
دلیل این امر در درجه اول شخصیت ابوموسی بود که ب ه ش دت مطی ع خ ف ای م رور
تفسیر ریزی بود و به تبع این ویا ی ،با سیاست منع تدوین حدیث نیز مخالفتی نداشت و
از این رو تفسیر او بیشتر جنب ه ش فاهی یاف ت ر.ک؛ ح ب ی .)1۶ :13۶5 ،ب ر ای ن اس اس،
ابوموسی نتوانست نقشی را که ابنمسعود در کوفه داش ت ،در بص ره ایف ا کن د .از ای ن رو
بصره در ّول سده اول ،همواره چشم به حجاز دوخته بود و به شدت تح ت ت أثیر فض ای
حاکم بر حجاز بود ر.ک؛ پاکتچی )۲07 :1۲ ،13۸3 ،و درست به همین ع ت ،از جری ان
تفسیر ریزی عمیقاً متأثر شده بود؛ به ونهای که حتی تابعیان بصری نیز آشکارا از تفس یر
خودداری میکردند و تنها استثنای ایشان ،ابوالعالیه ریاحی متوفای حدود  )93ب ود ک ه از
صحابه عراق و حجاز ،چون ابنمس عود ،اب ی ب ن کع ب ،ابنعب اس و احتم االً ع ی ع ی ه
السالم) بهره رفته بود ر.ک؛ مفید .)۸7 :1413 ،ابوالعالیه تنها مفسر متق دم بص ری اس ت
که تفسیرش در سدههای پسین کانون توجه مفسرانی چون ّبری بوده و نسخهای تفس یری
از او به روایت ربیع بن انس ،ع الم بص ری س اکن در خراس ان ،در محاف ل ع م ی ت داول
داشته است ر.ک؛ پاکتچی.)۲13 :1۲ ،13۸3 ،
فضای خودداری از تفس یر ت ا اواس ط س ده دوم هج ری ب ر تفس یر بص ره غال ب ب ود.
چنانکه مطابق برخی زارشها ،س یمان بن ع ی عباسی م ،)14۲که به دان شه ای دین ی
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عال مند بود ،به هنگام امارتش بر بصره از محمد بن سائب ک بی م )14۶خواس ت ک ه در
بصره به تع یم تفسیر بپردازد ،اما او توفیق چندانی در پایه ذاری مکتب تفس یری پای داری
در بصره نیافت ر.ک؛ پاکتچی.)۲14 :1۲ ،13۸3 ،
با این حالّ ،بقه دوم تابعیان بصره ،نظیر حس ن بص ری ،ت اده و ج ابر ب ن یزی د ،ک ه
اغ ب تحت تأثیر آموزههای ابنعباس بودند ،با وجود اصرار تابعیانی چ ون اب نس یرین ب ر
پرهیز از تفسیر ،توانستند رمق ی هرچن د ان دک ب ه تفس یر ب یج ان بص ره بدهن د .ر.ک؛
عسقالنی.)143: ۸ ،13۲9 ،
هرچند میراث تفسیری آنان اغ ب توسط غیربصریان و در بیرون از بصره روار یاف ت.
در کنار این افراد باید از داوود بن اب یهن د م ،)139از ش ا ردان ابوالعالی ه ی اد ک رد ک ه
روایات تفسیری او به ّور سترده در منابع پسین از جم ه در تفسیر ّب ری بازت اب داش ته
است ر.ک؛ پاکتچی.)۲10 ،1۲ :13۸3 ،

 .2-3جریان اصحاب حدیث و تفسیر بصره
یکی از فر ههای فکری سدههای نخستین ،اهل حدیث بود که به اخذ مس ائل اعتق ادی
و فروع عم ی از ظواهر رآن و روایات نبوی اصرار میورزید .ایشان بر این باور بودند که
مسائل مخت ف دینی و حتی غیردینی از جم ه تفسیر را میتوان با اس تفاده از احادی ث و
روشهای محدثان مورد مطالعه رار داد .از همین رو نخس تین تألیف ات اص حاب ح دیث،
آثار تفسیری ایشان بود ر.ک؛ پاکتچی.)۲07 :1۲ ،13۸3 ،
مرکزیت رایش فک ری اه ل ح دیث در دوره اول در بص ره ب ود ک ه م وّن اص ی
معتزلیان به شمار میآمد .در این دوران بود ک ه س عید ب ن اب یعروب ه و حم اد ب ن زی د و
دیگران در بصره به تدوین احادیث همت ماشتند ر.ک؛ معرفت.)5۲5 :9 ،1413 ،
از آنجا که روایات تفس یری از مه مت رین زمین ههای م ورد عال ه پیش وایان اص حاب
حدیث به شمار میرفت ،این روه در شکل یری و تقویت جریان تفسیر نق ی مح ض در
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میان مس مانان نقش بسزایی داشتند ر.ک؛ حجت)101 :1374 ،؛ با این ح ال ،از آنج ا ک ه
یکی از مهمترین شگردهای اهل حدیث ،در مواجه ه ب ا مس ائ ی ک ه نص ی درب اره آن در
اختیار نداشتند ،ا دام به وضع حدیث بود ،ر.ک؛ حجت )100 :1374 ،لذا تأثیر منفی اهل
حدیث بر تفسیر بصره را نمیتوان انکار کرد.
از دیگر مشخصههای بارز اصحاب حدیث در برداشت از آیات ،پذیرش ظواهر آی ات
و اجتناب از هر ونه تأویل بود تا آنجا که بسیاری از دید اههای خ ا

ایش ان نس بت ب ه

صفات الهی ،مسأله جبر ،عصمت انبیاء ،رؤی ت خ دا و امث ال آن ت ا ح د زی ادی ناش ی از
اعمال چنین شیوهای در تفسیر و فهم نصو
حجت.)1۲5-15۶ :13۸5 ،

دینی اعم از آی ات و روای ات اس ت ر.ک؛

در میانه سده دوم هجری ،شعبه بن حج ار م )1۶0مفس ر واس طیاالص ل مق یم بص ره
نگاهی فراتر از محافل تفسیری بصره به مباحث تفس یری داش ت .وی ب ا ت أثیر پ ذیرفتن از
محافل نخستین اصحاب حدیث در کوفه و حج از ،مکتب ی ن و در بص ره بنی ان نه اد .او در
شمار نخستین کسانی از اصحاب حدیث بود که به تفس یر روای ی پرداخ ت .آنچ ه مکت ب
تفسیری او را از مکتب حسن بصری جدا ساخت ،روی ه خ ا او در برخ ورد ب ا روای ات
روهی از مفسران عصر خود ،ا وال تابعان را در تفسیر حجت
تفسیری بود .وی ،برخال
نمیشمرد و روایات معتبر را محدود به احادیث نبوی و ا وال ص حابه میدانس ت .پ س از
شعبه نیز ،سنت تفسیری او توسط شا ردانی چون اسماعیل بن ع یه ،رو بن عب اده یس ی،
یحیی بن سالم بصری و عب دالوهاب ب ن عط اء ادام ه یاف ت و تألیف ات آن ان در تفس یر ب ه
مرجعی مهم در آثار پس ین چ ون تفس یر ّب ری تب دیل ش د ر.ک؛ پ اکتچی:1۲ ،13۸3 ،
.)۲10
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 .3-3جریان اصحاب رأی و تفسیر بصره
در سده نخست هجری ،رچه روهی از تابعان ب ر نق لبس ند ی در اس تنباط احک ام
اصرار میورزیدند ،اما روهی دیگر که از سوی سنت رایان اهل رأی نامیده م یش دند،
بر اجتهاد در مسائل مستحدث تأکید داشتند ر.ک؛ پ اکتچی .)97 :9 ،1379 ،ای ن مکت ب
که با مرکزیت عراق شکل رف ت و از مشخص هه ای ب ارز آن ،کم ی نق ل ح دیث ب ود
ر.ک؛ حجت )9۸ 117 :13۸3 ،که یکی از مهمترین جریانهای حاضر در بصره در رن
دوم هجری به شمار میآید .اصحاب رأی بصره ب ا مکت ب حج از پیون دی ت اریخی دارد.
نسل دوم تابعیان ،در سایه پیوند محافل بص ره و حج از ،ب ا به ره ی ری س ترده از تع الیم
ابنعباس ،به محافل ع می بصره رونق خاصی دادند .آموختههای حسن بص ری در حج از،
به ویاه در ح قه ابنعباس او را به عالمی بدل کرده بود که برخال زاهدان پیشین بص ره،
بیش از آنکه در زمره اریان و راویان رار یرد ،به تفس یر و درای ت اعتن ا داش ت ر.ک؛
ذهبی.)5۶4 ،4 :1417 ،
او در به کار یری رأی در مسائل افراط میکرد و این مورد تأیید همگان نبود ر.ک؛
صنعانی .)۸9 ،۲ :1403 ،از دیگر شخصیتهای اهل رأی در بصره ،ابوحنیف ه اس ت ک ه در
مواجهه با آرای صحابه ،اتفاق آنان را حجت میشمرد و در صورت اخ تال  ،خ ود را در
انتخاب به وفق رأی مخیر میدید ر.ک؛ پاکتچی.)1۲۸ ،9 :1379 ،

 .۴-3جریان معتزله و تفسیر بصره
در می ان نح ه ه ای فک ری ،جری ان اعت زال یک ی از تأثیر ذارترین جری ان ه ای
کالمی است .خاستگاه ابتدایی این جریان ،بصره ب ود و مؤس س آن واص ل ب ن عط ا،
شا رد حسن بصری است که به دلیل اختال با استاد خود بر سر سرنوش ت مرتک ب
ناه کبیره ،از مج س درس او کناره رفت و بعدها با پیوستن عمرو بن عبید ب ه ای ن
جریان ،فر ه ای تازه به نام معتزله را ایجاد کرد ر.ک؛ معرفت. )71 :1374 ،
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این جریان اثراتی بر روی بسیاری از ع وم از جم ه تفس یر داش ت .معتزل ه ک ه ب ه
عقل رایی عال ه داشتند ،این روند را در تفسیر رآن نی ز وارد کردن د .اهمی ت ای ن
مط ب آنجا روشن می شود که بدانیم تفسیر تا پیش از این مط قاً صورت نق ی داش ت
و هر ونه اندیشه ورزی عق ی در آن به شدت نکوهی ده ب ود .نخس تین شخص یت ای ن
مکتب ،عمرو بن عبید ،یار واصل بن عطاس ت ،ک ه وی ا در ش یوه تفس یری خ ود از
حسن بصری بسیار متأثر است .در میان معتزله بصره ،نسخه ای از تفسیر عم رو بن عبی د
بر جای مانده است که توسط اب وحفص ثم ری روای ت می ش د .ام پس ین در ح وزه
تفسیر معتزله ،توسط ابوع ی اسواری ،از شا ردان و منتقدان عم رو ب ن عبی د برداش ته
شد که کتاب او در تفسیر رن ها بعد در محافل بیرون از بصره نیز روار داشت .به ه ر
تقدیر ،دوام این مکتب را می توان در آثاری چون المسائل فی القرآن جاحظ و تفسیر
الق رآن اب وع ی جب ایی از معتزلی ان کالس یک و نی ز تفس یر الق رآن اب وبکر اص م از
معتزلیان منشعب بازجست ر.ک؛ پاکتچی.)۲10 :9 ،1379 ،

 .۵-3جریان نحو و تفسیر بصره
مو عیت نظامی بصره ،ساکنان نخستین آن ،فزونی یافتن اس یران مه اجران در ای ن
شهر که بیشتر ایرانی وآرامی بودند و پدیدار شدن موالی عرب ی دان؛ از بص ره ش هری
چندزبانه با فرهنگی آمیخت ه س اخته ب ود ک ه ه م درجریان ه ای فک ری آن و ه م در
تح ول زب ان و ادب ع رب ت أثیری انکارناپ ذیر داش ت ر.ک؛ آذرن وش،1۲ :1379 ،
. )۲۲4
از اواسط سده دوم ،وجود حوزه نیرومند زب ان شناس ی و ادب در بص ره ،زمین ه ای
ش د ت ا در کن ار کوش شه ای مح دثان و متک م ان در تفس یر ،ی ک ح وزه تفس یر
زبان شناختی ادبی نیز در بصره پای یرد تا نام نحویان و لغت شناسان نامی بص ره در
صدر آن رار یرد ر.ک؛ پاکتچی. )۲10 :1379،9 ،
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ب ا سترش مباحث ادبی و ظهور ع مای بزرگ ادب ،در سده دوم هج ری ،تفس یر
ادبی در بصره شکل رفت .نتیجه ت الش ادیب انی چ ون س یبویه ،اخف ش ،ابوعبی ده و
دیگران در این رن ،تدوین کتاب هایی در حوزه لغات و تح یل اعراب رآن بود ک ه
از دامان آن ع م بالغت و نحو و لغت برخاست .بر هم ین اس اس ب ود ک ه ابوعبی ده و
ابن تیبه به تألیف غریب القرآن روی آوردند و در آثاری چون مجاز القرآن و تأوی ل
مش کل ا لق رآن ب ه بح ث و بررس ی س ترده ای درب اره س بک و اس وب بی ان رآن
پرداختند ر.ک؛ ّیب.)۲31 :۲ ،139۲ ،

 .۴آسیبشناسی تفسیر بصره
تا کنون با نح ههای فکری مخت ف حاضر در بصره دو رن نخس ت و رواب ط آنه ا ب ا
تفس یر بص ره آش نا ش دیم .ح ال بای د دی د ای ن ت أثیر و ت أثرات باع ث وارد آم دن چ ه
آسیبهایی در تفسیر بصره شد.

 .1-۴جمودگرایی
یکی از آسیبهایی که تفس یر بص ره را تح ت ت أثیر رار داد ،جم ود و تحجر رای ی
است .جمود از ریش ه جم د در اص ل ب ه معن ای ی خ بس تن آب و در اص طال ب ه معن ای
بیتحرکی و سکون است ر.ک؛ ابن منظ ور )1۲9 ،3 :1414 ،منظ ور از جم ود عق ی ی ا
تحجر فکری این است که یک سازمان فکری منسجم و هدفمن د ،دارای ن وعی خ ا از
شاک هی اعتقادی باش د ک ه معط و ب ه مهج ور مان دن عق ل از حیط هی فه م و اس تنباط
میشود .بر اساس اندیشهی لمی کشف ع ت از مع ول) میتوان افراط در فهم معنای زهد
را ،که به جمود در زهدورزی میانجامد ،دلیل تفریط در زمینه عقل رایی برخ ی نح هها
از جم ه خوارر دانست که ابوموسی اشعری از مهمترین مفس ران بص ره نی ز ب ه عن وان
یکی از مهمترین چهرهها در این حوزه شناخته ش ده اس ت ر.ک؛ پاوهن ده-74 :1390 ،
.)۲9
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این آسیب به دنبال جری ان تفس یر ریزی مکت ب تفس یری بص ره ب ه وج ود آم د ک ه
ابوموسی اشعری نیز به عنوان موسس این مکتب از این جریان حمایت کرده است.

 .2-۴حذف اسناد
ع مای تفس یر از عه د تابعی ان ب ه بع د ،خ ود را م زم ب ه حف ظ س ند در نق ل روای ت
میدانستند؛ زیرا سند وسی های برای تمیز ب ین روای ات مرف وع و آرای ص حابیان روای ات
مو و ) و نیز سدی محکم در برابر احادیث موضوع بود ر.ک؛ کم الی دزف ولی ،ب ی ت ا:
 )5۶با این حال ،با توجه به آنچه دربارة اسناد و پیدایی آن در ت اریخ ح دیث وج ود دارد،
نباید انتظار داشت که در نیمة نخست سدة دوم ،به خصو نزد روهی که اهتمام اص ی
آنان بر تفسیر و نه حدیث بوده ،مسئ ة اسناد ،مسئ های محوری باشد.
از این روست که در تدوین نخستین نسخههای حدیثی ،نادیده رفتن حساس یته ای
اسنادی امری معمول بود .از جم ه باید به نسخههایی اشاره کرد ک ه در آنه ا راوی ب دون
آنکه شیخی را درک کرده باشد ،با تعبیر «ع ن» از ش یخ روای ت ک رده اس ت؛ ب ه عن وان
نمونه تفسیر ضحاک بن مزاحم که مضامین آن تماماً از ابنعباس نقل شده ب ود ،در ح الی
که ضحاک ،ابنعباس را درک نکرده و آموزههای تفسیری او را از ّریق سعید ب ن جبی ر
دریافت کرده بود ر.ک؛ سمعانی)۶5۸ ،5 :140۸ ،؛ ی ا نس خة تفس یری ب ه روای ت عط اء
خراسانی از ابنعباس که تماماً مرسل بود ر.ک؛ ابنابیحاتم.)334 :3 ،1371 ،
تفسیر محمد بن سائب ک بی از ابوصالح از ابنعباس هم از نظر سندی مورد تردید ب ود
و به همین دلیل ّبری در تفسیر خود از آن استفاده نک رده اس ت ر.ک؛ س معانی،140۸ ،
 )۲09 :5به هر ح ال ح ذ اس ناد ک ه ب روز آن در تفس یر بص ره ب ود ،باع ث وارد ش دن
آسیبهایی جدی بر تفسیر ،به ویاه تفسیر بصره شد .ذهبی در این زمینه می وید « :رچ ه
وضع حدیث و اسرائی یات خطر خود را داشتند ،اما ا ر اسناد آنها حذ

نمیشد ،امک ان
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تالفی با بررسی اسناد و شناخت آنها وجود میداشت ،ولی با کم ال تأس ف راه ش ناخت
این خطر ،با حذ

اسناد از بین رفته است» ذهبی.)۲0۲ :1 ،1977 ،

یکی دیگر از مهمترین دالیل حذ

اسناد در تفسیر بصره در رون نخس تین ،اوض اع

سیاسی بصره آن روز ار بود که باعث میشد راویان حدیث از ذکر ن ام برخ ی اف راد ،ب ه
ویاه راویان اهلبیت ،به هنگام نقل روایت خودداری کنند .یکی از مهمترین چه رهه ا در
این عرصه حسن بصری است که بیت وجهی ب ه اس ناد از ب ارزترین ویا یه ای روای ات
اوست ر.ک؛ رستمی.)379 :13۸۸ ،
چنانکه یونس بن عبید می وید« :از حسن پرسیدم که شما احادیثی را از رس ول خ دا
نقل میکنید ،در حالی ک ه او را درک نکردهای د؟ او ف ت ... :تم ام آنچ ه را ک ه از م ن
شنیدهای ،همه را از ع ی بن اب یّال ب نق ل ک ردهام ،ام ا در زم انی رار رفت هام عص ر
حجار بن یوسف ثقفی) که نمیت وانم ن ام ع ی را ب ر زب ان بی اورم» س یوّی:1 ،139۲ ،
.)۲04

 .3-۴نقل به معنا
یکی دیگر از آسیبهای تفسیر بصره ،کثرت نقل به معنا است .از آنجایی که مفس ران
بصری در نقل احادیث تفسیری آسان می رفتن د ،ل ذا تمرک ز چن دانی ب ر الف اظ ح دیث
نداشتند و اغ ب معنای آن را زارش میکردند .مبارک بن فضالاله به نقل از حس ن بص ری
می وید« :ا ر تقدم و تأخرى در حدیث انجام بگیرد ،در صورتى که به معن ا خدش ه وارد
نسازد ،اشکالى ندارد» خطیب بغدادی ،بیتا.)۲07 :
همچنین از جریر بن حازم نیز نقل است که حسن یک حدیث را با الفاظ متعددى نقل
مىکرد ر.ک؛ دارمی )93 :1349،1 ،و ابنعون مى وید«حسن ،ابراهیم و ش عبى ح دیث
را نقل به معنا مىکردند» ابنحنبل .)۲۶4 :۲ ،14۲۲ ،تاده نیز از مفسرانی است که نق ل ب ه
معن ا م یک رد و ب دون واس طه از مح دثانی ک ه چی زی از آن ان نش نیده ب ود ،روای ت
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میکرد ر.ک؛ ابنحزم اندسی ،بیتا103 :9 ،؛ سجستانی )9۶ :1 ،1401،ه ر چن د عالم انی
چون اب نس یرین ب ا ای ن روش مخ الف و در نق ل ح دیث بس یار محت اط بودن د ،ر.ک؛
ابنسعد )144 149 ،7 :1374،با این حال آسان ی ری برخ ی عالم ان بص ری باع ث ب روز
آفت نقل به معنا در تفسیر بصره و به تبع آن موجب تحریف و تصحیف هم در م تن و ه م
در اسناد روایات شده است.

 .۴-۴تدلیس و ارسال در حدیث
از جم ه آسیبهای دیگر تفسیر بصره ،آفت ت دلیس اس ت .ت دلیس در می ان مح دثان
بصری تقریباً به شیوهای معمول بدل شده بود .چنانکه بزالاز درباره حسن بصری مى وی د:
«او از روهى حدیث نقل مىکرد که از آنان حدیث نشنیده بود ،در حالی که مجاز ویى
مىکرد و مى فت :حدالثنا و خطبنا» عسقالنی )1۶5 ،1 :1404 ،تاده نیز ب ه ت دلیس م تهم
است ر.ک؛ سمعانی۲3۶ :140۸ ،؛ زرک ی)1۸9 :5 ،19۸0 ،چنانچه خالد بن یس درب اره
ضعف حافظه او به ماجرایی اشاره میکند .او می وید « تاده فت :من هیچو ت چی زی
را فراموش نکردهام آنگاه به پسری که همراهش بود ،فت :کفش م را ب ه م ن ب ده .پس ر
فت :کفشت در پایت است » ذهبی )31۸ :5 ،1977 ،این زارشات نش ان م یده د ک ه
بزرگترین محدثان و مفس ران بص ره دچ ار ض عف حافظ ه و ت دلیس عم دی ی ا س هوی
بودهاند که ّبعاً این آفت را به تفسیر خود نیز راه دادهاند.
عالوه بر این ،آفت ارسال نیز در روایات بصره و به تبع آن در تفسیر بصره به وف ور راه
دیده میشود؛ به ّوری که نقل است ک ه در یک ی از مج الس ،حس ن بص ری ح دیثی را
خواند و زمانی که یکی از حضار از او درب اره اینک ه ح دیث را از چ ه کس ی ف را رفت ه،
سؤال کرد ،او در پاسخ فت« :چه فایدهاى دارد که بدانى از کیس ت؟ آنچ ه مه م اس ت،
اثر ذارى و حجیت حدیث است» دینوری ،بیتا.)137 :۲ ،
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تاده نیز از جم ه کسانی است که بسیاری از احادی ث را ب ه ص ورت مرس ل و مرف وع
میآورد .او شا ردانش را از پرس و جو درباره سند احادیثش منع م یک رد .در زارش ی
معمر می وید« :ما نوجوان بودیم و در درس تاده شرکت میک ردیم و هر اه از او س ند
احادیث را میخواستیم ،می فت« :س اکت س ند هم راه س خن اس ت .ابوالخط اب کنی ه
تاده) سند است » ابنسعد.)۲30 :7 ،1374 ،
عمروبنعالء نیز درباره تاده فتهاست« تاده از هیچچیز فرو ذار نم یک رده و از ه ر
کس ی روای ت میک رد» رامهرم زی )417 :1404 ،ای ن ون ه ساختارش کنی ب یض ابطه و
بیتوجهی مفرط به سند ،باعث تضعیف روایات تفسیری مکت ب بص ره در دورهه ای بع د
شدهاست.
این آسیب را میتوان نتیجه اثر ذاری جریان اصحاب حدیث ب ر تفس یر بص ره عن وان
کرد به این دلیل که اصحاب حدیث در شکل یری و تقویت تفسیر نق ی مح ض در می ان
مس مانان نقش به سزایی داشتهاند ر.ک؛ حجت.)101 :13۸3 ،

 .۵-۴عقلگرایی افراطی
در سدههای نخستین ،که خالفت اسالمى دس تخوش تغیی ر و تب دیل ش ده ب ود ،ب راى
استوارى پایهها و احکام اجتماعى و سیاسى خود نیازمند پشتوانه الهى و توجیه شرعى ب ود.
ساختن و پرداختن دهها محدالث ،مفسر و مورخ براى د ر ونس ازى مع ار اس المى از
چن ین سیاس تى نش أت م ى رف ت .مح دثان ،مورخ ان و نگارن د ان رنه اى نخس ت،
نمونههاى وحشتانگیزى از جعل حدیث و تفسیر به روشهای انحرافی را که غالباً دس ت
درتهاى سیاسى در آن نمایان بود ،ذکر کردهاند .این کار در روز ار نخستین تا اواخر
رن اول هجرى) بیشتر شکل روایت و حدیث داشت ،ام ا ک مک م ش کل فت وى ب ه خ ود
رفت و بعد به حوزه تفسیر راه پیدا کرد .تفسیر رآن بر ّبق رأى و نظ ر مفس ر و اه ب ا
پشتوانهاى از ساخته و پرداختههاى محدثان وابسته از جم ه کارهایى بود که مىتوانست ب ه
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آسانى حکم خدا را در نظر مردم د ر ون س ازد و جایگ اهه ا را وارون ه کن د و ب االخره
مردم را به آنچه حاکم و حکومت مىخواس ت ،معتق د س ازد ر.ک؛ مه دویراد:13۸۲ ،
.)۲59 ۲۶0
در روز ار تابعی ان ،روش تفس یر ب ه رأى س ترش نس بى پی دا ک رد و زمین ه ب راى
تفسیرهاى مذهبى آماده ردید .به تدریج فاص ه تشتت آراء و اختال

عقاید ،ک ه ج ز در

موضوع یگانگى خدا ،رسالت پیامبر و اصل وجود رآن و ب ه ،همه مسائل اص ى و فرع ى
دیگر را در بر مى رفت ،به اندازهاى سترده بود که هر فر ه عقیده داشت که خ ود فر ه
نجاتیافته است .همه این نح هها که صبغه فکرى م ذهبى داش تند ،ب راى اثب ات ص حت
عقیده خود به رآن تمسک مىجستند .روش برداشت و نوع استنباط متفک ران ه ر مکت ب
از رآن واحد با صاحبنظران دیگر مکاتب فکرى متفاوت و حتى بعضاً متض اد ب ود .ای ن
فر هها به بعضى آیات رآن که با نظریاتشان موافقت داشت ،استدالل مىکردند و چنانچ ه
آیاتى را با مبانى فکرى خود معارض مىیافتند ،دست ب ه دام ان تأوی ل م ىش دند ر.ک؛
اسمپور ،بیتا.)۶7 ۶۸ :
این روش انحرافی در تفسیر ،باعث به وجود آمدن انحراف ات بس یاری در م تن تفاس یر
شد .این انحرافات و روشهای انحرافی در شهرهای تازه فتحشده مثل بصره بیشترین روار
را داشت .در وا ع این آسیب به دلیل اثر ذاری جریان اعتزال ب ر تفس یر بص ره ب ه وج ود
آمد ،که به موجب آن جریانهای عقل را و ع م رای ی چ ون معتزل ه در بص ره ،ب ه ای ن
انحرافات بیش از پیش دامن زد.
چنانکه بعضی از مفس ران ،مقه ور ف س فه یون ان ش ده و آی ات رآن را ب ه دنب ال آن
نظریات کشاندند .متک مانی که جبر یا اختیار را مبن ا رار داده وآی ات مخ الف را توجی ه
میکردند .در نتیجه عرفایی که از فرهنگ زهد برهمایى ،بودایى و عرفان یونانى مسیحى
متأثر بودند ،شروع به سخن فتن از بطون رآن کردند و ظواهر رآن را به کنارى نهادند.
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آنانکه تحت تأثیر ع وم روز و هیئت بط میوسى ،به تطبیق آیات ب ر آن نظری ات پرداختن د
ر.ک؛ نقیپور.)۶4 ۶5 :13۸1 ،
مجموع این عوامل باعث بروز انحرا هایی در تفسیر بصره شد .برای نمونه عبدال اله بن
س یمان می وید« :مردى از اهل بصره ک ه ن امش عثم ان اعم ى ب ود ،ب ه ام ام ب ا ر ع ی ه
السالم) ع رض ک رد :حس ن بص رى عقی ده دارد کس انى ک ه ع م را کتم ان کنن د ،ن د
شکمشان اهل دوزخ را اذیت خواهد کرد .امام فرم ود :ب ر ای ن اس اس ،م ؤمن آلفرع ون
هالک شده است در صورتى که رآن او را به کتمان ایمان ستوده است .بدان که ع م از
زمان بعثت نو ع یه السالم) پنهان بوده است .حسن بصرى به ه ر راه ى ک ه م یخواه د
برود .به خدا ع م جز در خاندان ما یافت نمیشود» ک ینی.)51 :1 ،13۶3 ،
این فتگو بیانگر بیاعتقادی حسن بصری به عنصر تقیه و نکوهش آن توس ط وی ب ر
اساس مبانی نادرست است .نکوهشهایی ک ه توس ط امام ان اه لبی ت از برخ ی مفس ران
بصری وارد شده است ،نشاندهنده این است که این مفسران ،با روندی ب یض ابطه ک ه در
تفسیر پیش رفته بودند ،باعث انح را

آن از مس یر ص حیح ش دند .در ی ک م ورد ام ام

زینالعابدین ع یه السالم) در منی به شدت بر حسن بصری میتازد که چرا وع ظ مردم ان
نمینهد و به کار خویش نمیپردازد؟ ر.ک؛ ّبرسی.)۲۶0 :1390 ،
امام حسین ع یهالسالم) نیز در پاسخ به نامه عدهای از اهل بص ره ک ه از ایش ان درب اره
معنای «صمد» سؤال کردهبودند ،آنها را از مجادله و ول بغیر ع م در آیات اله ی برح ذر
میدارد .صدوق ،بیتا )90 :سدیر صیرفی ،که صرا بود ،پس از شنیدن سخنی از حس ن
بصری مبنی بر اینکه «ا ر مغز سرم از ح رارت خورش ید بجوش د ،حاض ر نیس تم در س ایه
دیوار صرافی بروم ».نگرانی خود را از شغ ی که انتخاب ک رده اس ت ،ب ا ام ام ب ا ر ع ی ه
السالم) در میان می ذارد و ایشان با نکوهش برداش ت نادرس ت حس ن از احک ام اله ی و
تبیین روش صحیح شغل صرافی ،نگرانی او را برّر م یکن د ر.ک؛ ک ین ی:5 ،13۶3 ،
.)113
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در روایت دیگری امام با ر ،حسن بصری را جاه ل اه ل بص ره معرف ی ک رده و ب دین
ترتیب ورود او به عرصه تفس یر و تبی ین احک ام اله ی را م ورد نک وهش رار داده اس ت.
ر.ک؛ ک ینی.)۲۲5 ،5 :13۶3 ،
عباد بصری نیز در مسیر مکه با امام سجاد ع یه السالم) مواجه و با اس تناد ب ه آی های از
رآن توبهن ،)111رویگردانی امام از می دان جن گ و روی آوردن ش ب ه ح ج و عم ره را
نکوهش میکند .امام در پاسخ به او با استناد به آیه بعدی توبهن )11۲تفسیر نادرست عب اد
را ،که بدون توجه به سیاق آیه انجام شده است ،تخطئه و تفسیر ص حیح را تبی ین م یکن د
ر.ک؛ ک ینی.)۲0۸ ،4 :13۶3 ،
همچنین فتگوی مشهور امام با ر ع یهالسالم) با ت اده ک ه منج ر ب ه ص دور روای ت
معرو

«انم ا یع ر

الق رآن م ن خوّ ب ب ه» ک ین ی )31۲ :۸ ،13۶3 ،در ح وزه تفس یر

شدهاست ،نشان از ورود عالمان فا د صالحیت تفسیر به عرصه تفسیر در بصره آن روز ار
است .در مورد مشابه دیگری امام صادق ع یهالس الم) ،ابوحنیف ه را ب ه خ اّر ورودش ب ه
عرصه تفسیر و افتا سرزنش میکند ر.ک؛ مج سی.)۲۸7 :۲ ،1403 ،
ابوحمزه ثمالی نقل میکند «روزی حسن بصری نزد امام با ر ع یهالسالم) آمد ت ا از او
پرسشهایی درباره رآن بپرسد .امام فرمود :مگر تو فقیه اهل بصره نیس تی؟ حس ن ف ت:
اینّور می ویند .امام فرمود :آیا در بصره جز تو کس دیگری هم هست ک ه م ردم از او
اخذ کنند؟ فت :نه امام فرمود :پس تمامی بصره ع مشان را از تو می یرند؟ ف ت :ب ه
فرمود :سبحان اهلل به راستی که امری عظیم را عهدهدار شدی از تو اخباری ب ه م ن رس یده
است .میخواهم بدانم درست است یه نه؟ حسن فت :درباره چه؟ امام فرمود :می وین د
تو معتقدی خداوند بند ان را خ ق کرده و آنگاه امورشان را به آنها وا ذار نموده است
حسن سکوت کرد .سپس امام تفسیر آیهای از رآن را از او پرس ید و او ج واب نادرس ت
داد .آنگاه امام فرمود ... :و بپرهیزید از ول به تفویض؛ چ را ک ه خ دای عزوج ل از روی
سستی و ضعف ،امور را به خ قش وا نگذاشته و از روی ظ م آنه ا را ب ر معاص ی مجب ور
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نساخته است» ّبرسی ،بیت ا )۶۲ :۲ ،مجم وع ای ن زارشه ا و دهه ا زارش دیگ ر ،از
وجود انحرافات عمیق و روشهای انحرافی در تفسیر بصره حکایت دارد.

 .۶-۴وضع حدیث در تفسیر بصره
پیشتر فته شد که حض ور جری ان اه ل ح دیث در بص ره اث ر ن ا وار خ ود را روی
تفسیر این منطقه ذاشت .عالمان اه ل ح دیث ،ک ه در اس تنباط احک ام ش رعی مقی د ب ه
نصو مذهبی بودند و به استنباط عق ی بهایی نمیدادند ،در مواجهه با مس ائل مس تحدث
بیشماری که هیچ نصی درباره آنها وارد نشده بود ،نا زیر ب ه جع ل ن ص روی آوردن د
ر.ک؛ حجت .)100 :13۸3 ،این امر باعث ترویج جعل حدیث در تمامی حوزههای ع وم
اسالمی از جم ه حوزه تفسیر شد و مکتب تفسیری بصره را به شدت تحت تأثیر خود رار
داد.

 .۵انحرافات و بدعتهای پدیدآمده در مکتب تفسیری بصره
مجموع آسیبها و عوام ی که تاکنون بدانها اشاره شد ،در کنار دهها عامل سیاس ی و
اجتماعی دیگر ،باعث بروز انحرا ها و بدعته ایی در عرص ه اعتق ادات و تفس یر بص ره
شد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.

 .1-۵ترویج جبرگرایی
جبر و اختیار از جم ه مسائ ی است که ریشه در تعالیم رآن کریم داش ته و از روز ار
صحابه موضوعی برای پرسشهای دینی بوده است .با این حال شاید بت وان کس انی را ک ه
در منابع به عنوان نخستین ائالن به « در» معرفی شدهاند ،نخس تین شخص یتهایی دانس ت
که اندیشه اختیار را در الب یک نظریه مدون کالمی به محافل اسالمی عرضه کردهاند.
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نقطه مقابل این تفکر ،تفک ر جبر رای ی ب ود ک ه در می ان ص حابه ب ه ّ ور مش خص،
ابنعمر به عن وان یک ی از مخالف ان اص ی عقی ده اختی ار ،م رور جبر رای ی ب وده اس ت
ر.ک؛ آذرنوش )319 :1۲ ،13۸3،هر چند منابع ت اریخی و فرهن گه ای ف رق ،نخس تین
کسی را که ول به جبر مط ق داشت ،جهم بن صفوان ترم ذی م )1۲۸دانس تهان د ر.ک؛
شهرستانی،بیتا.)73 :1 ،
با این حال به نظر برخی ،عقیده به جبر و تس یم محض در براب ر اراده و در اله ی در
می ان مس مانان ،ابت دا در بص ره پدی د آم د ر.ک؛ جه انگیری)5۶5 57۶ :9 ،13۸4 ،
جبر رایان در آن هنگام به صورت روهی نسبتاً متشکل درآمده بودن د ک ه ب رای اثب ات
عقیده خود به بسیاری از آیات رآنی اس تناد ک رده و مب احثی اس تداللی را در ای ن زمین ه
پیریزی کرده بودند .اعتقاد به جبر در اوایل عصر امویان روار یافت و ّرفداران بس یاری
پیدا کرد به ّوری که در اواخر همین دوره ،با حمایت امویان ،به یک مذهب تب دیل ش د
ر.ک؛ ابوزهره.)17۸ :13۸4 ،
ع ت حمایت امویان از این عقیده نیز ریشه در سیاست داشت .در وا ع آنان مسأله در
را وسی های برای توجیه اعمال بیح و زشت خود رار دادند و ه ر ون ه فس اد و ظ م ی را
که مرتکب شده بودند ،به تقدیر و مشیت الهی نسبت دادند ر.ک؛ رستمی.)3۸1 :13۸۸ ،
در وا ع هد از تب یغ جبر ،به مثابه توجیه دینی برای ظ م حاکم ان ،ای ن ب ود ک ه ب ه
مس مانان پرهیز ار این ونه القا کنند که خداوند در ازل این ون ه حک م ک ردهاس ت ک ه
این خاندان به حکومت برسند و هر آن چه اینان میکنند ،جز اث ر و نتیج ه « در» محک وم
الهی نیست ر.ک؛ موسیو.)۸۶ :194۶ ،
در هر حال عقیده به جبر از جم ه عقاید مطر درشهر بصره در رن دوم هجری بود و
این امر حاصل برداشتهای نادرست مفسران بصری ازآیات الهی بود.
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 .2-۵ترویج قدرگرایی
آغاز پیدایش این مس ک در اسالم ،به ّور مشخص ،شهر بصره میباشد .مشهور است
که اولین کسی که از در س خن ف ت ،معب د جهن ی ب ود .ای ن فر ه در زم ان حکوم ت
بن ىامی ه و در عه د عب د الم ک م روان  ۸5 ۶5ق) ظه ور و ب روز یاف ت ر.ک؛
مشکور.)7۲ :137۲،
دریان منکر اراده پرورد ار در صدور اعمال بند ان بودند و از این نظر نقطه مقاب ل
جبریه ت ق ی م یش وند .ب ه ب اور این ان آدم ی خ الق مس تقل اعم ال خ ویش اس ت ر.ک؛
ّباّبائی ،بیتا .)151 :7 ،آنها بر این باور بودند که خداوند ،انسانه ا را پ س از خ ق ب ه
حال خود وا ذار کرده و مش یت و خواس ت او ب رای انس انه ا ک اری از پ یش نم یب رد
ر.ک؛ صدوق ،بیتا.)4۸۸ :
اعتقادات دریه ،خ فای اموی را در ردیف سایر مس مانان رار میداد و آنها را مانن د
بقیه مردم مسؤل اعمال خ ویش میدانس ت .ای ن اعتق اد موجب ات خش م خ ف ای ام وی از
دریه و مبارزه آنها با این فر ه را فراهم آورد .زیرا بیشتر خ فای اموی معتقد بودند خ یفه
هر ز محاسبه و مجازات نمیشود .مرجئه دریه به برابری ع رب و م والی معتق د بودن د و
تأکی د داش تند ک ه مس مانان همگ ی ام ت واح ده هس تند و از حق وق و وظ ایف ایم ان
برخوردارند .موضوع خالفت مهم ترین موضوع سیاسی ب ود ک ه دری ه مط ر کردن د و
اظهار داشتند ک ه خداون د هر ز کس ی را ب ه زمام داری مس مانان منص وب نمیکن د و
خالفت و انتخاب خ یفه به شورا وا ذار شده است ر.ک؛ ودرزی.)131 1۶۶ :13۸3 ،
مفسران بصره نیز از اندیشه در رایی بینصیب نماندند؛ حسن بصری و ت اده دو ت ن
از مفسرانی هستند که در تاریخ به ّرفداری از دری ه مش هورند .رس اله حس ن بص ری در
در ،کهنترین سند از اختالفات عقایدی و تأویلها در این عرصه اس ت ر.ک؛ ابوزی د،
.)1۸7 :13۸7
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 .3-۵ترویج تصوف
ظهور اجتماعی تصو

در سده نخست هجری به صورت زهدی ب ود ک ه س ر منش أ و

نقطه آغازین آن را باید در حیات و سیره پیامبر ص ی اهلل ع یه و آله) و اصحاب خا

آن

حضرت جستوجو ک رد .برخ ی از ص حابه ،از جم ه اص حاب ص فه و ب ه وی اه س مان
فارسی ،ابوذر غف اری ،حذیف ه ب ن یم ان و اب ودرداء در ش مار زه اد نخس تین بودن د .ام ا
برجستهترین نماینده تصو در دورة تابعیان ،حسن بصری ب ود ک ه ع دهای او را یک ی از
زهاد هشتگانه ر.ک؛ خویی )۲5۶ ،5 :1413 ،و سرح قه ارتباط تصو به معنای مص ط ح
آن با زهاد اولیه دانستهاند .از دیگر چهرههای سرشناس صوفیه در دورههای بعد در بص ره،
رابعة عدویه م )135است که تغییراتی بنیادین در اندیش ه ص وفی ری ب ه وج ود آورد و
تصوفی را که بر محور زهد و ریاضت و خو بود ،با افزودن عنصر عش ق اله ی رن گ و
بوی دیگری بخشید ر.ک؛ زرینکوب.)51 :137۶ ،
بر این اساس ،ریشه انحرا

صوفیه را نیز میتوان در بص ره و در می ان مفس ران آن ،از

جم ه حسن بصری پیدا کرد.
تعبد ،تزهد و دوری از دنیا همان ونه که در رن اول بین زهاد وجود داش ت ،در رن
دوم نیز نزد آنان به چشم میخ ورد ،ول ی هن وز از اص طالحات خ ا و تع ابیر ت ازه ب ین
سالکان این ّریق خبری نبود .تصو  ،در رن دوم تنها یک مس ک و روش عم ی بوده و
اساس آن را همان تعبد و تزهد و اعتراض و توکل نامح دود ،تس یم ،س ب اراده ،تحم ل
مشقات ،دریافت و دوری از دنیا تشکیل میداد .به عبارت دیگر تصو تنها جنبه عم ی و
اخال ی داشت و هنوز از مطالب نظری و مباحثی که بعدها با تصو آمیخت ه ش د ،چی زی
در میان نبود ر.ک؛ بابایی.)145 15۸ :139۲ ،
در نیمه دوم رن دوم برای نخستین بار به تق ید از ص ومعه و دیره ای مس یحی ،خانق اه
ساخته شد و برای نخستین بار واژه صوفی برای روهی از زاهدان و عابدان به ک ار رفت ه
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شد و زمینه آمیزش افکار عرفانی م تهای غیراسالمی با خودمایههای اسالمی ف راهم ش د
ر.ک؛ آریا )43 :1375 ،پس از آن بود که عنوان «صوفی» بر عدهای از خوا

اهلس نت

اّالق شد ر.ک؛ شیری.)۲1 :1374 ،
میتوان فت که رن نخست برای تصو
از ونه خا

به منزله زمینه بوده و نمیتوان در این رن

تفسیری به نام «تفسیر صوفی» یا « تفسیر عرفانی» سرا

و به ویاه نیمه دوم آن دوره شکل یری رسمی تصو

رفت .اما س ده دوم

است .وشهنش ینی و ت رک دنی ا،

ر.ک؛ زنجانی )141 :137۶ ،پرهی ز از وش تخواری ،ر.ک؛ واع ظ ب خ ی13۶ :1350 ،؛
مح دث خراس انی )۲۲۲ :137۲ ،پش مینهپوش ی ،ر.ک؛ ابنس عد)95 ،4 :1374 ،
عزلت زینی و پناه بردن به خانقاه ر.ک؛ آریا )43 :1375 ،و خودداری از ازدوار و نهی
از آن ر.ک؛ عم ادی ،)14۸ :13۸4 ،از مه مت رین انحراف ات و ب دعته ایی اس ت ک ه
صوفیان ،به ویاه صوفیان بصره چون حسن بصری و رابعه عدویه مرور آن بودهاند.

نتیجهگیری
از آنچه فته آمد ،موارد زیر را به عنوان رهاورد بحث میتوان ارائه کرد:
 1مکتب تفسیری بصره که یکی از کهنترین مکاتب تفسیری است ،در س ده نخس ت
هجری توسط ابوموسی اشعری شکل رفت ،ولی بالفاص ه با تغییر سیاست خ ف ا مبن ی ب ر
خودداری از هر ون ه تفس یر ،ب ه س رعت رو ب ه اف ول نه اد و در عص ر تابعی ان ب ا ظه ور
مفسرانی چون حسن بصری ،ابوالعالیه ،تاده و  ...جانی دوباره یافت.
 ۲مکتب تفسیری بصره به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی سدهه ای اول و دوم و نی ز
به لحاظ تیپشناسی شخصیته ای تأثیر ذار آن ،از جری انه ای مخت ف ی چ ون جری ان
تفسیر ریزی ،جریان اعتزال ،جریان اهل حدیث و جریان اهل رأی متأثر شته است.
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 3از دیگر عوامل اثر ذار بر تفسیر بصره که نقش خاصی در نوع جهت ی ری تفس یر
این بوم داشت ،جریان ع م نحو و حضور ادیبان و نحویانی چون خ ی ل ،س یبویه اخف ش و
 ...در این شهر بودهاست.
 4حذ

اسناد روایات تفسیری ،تدلیس و ارسال در اسناد و نقل به معن ا از مه مت رین

آسیبهای تهدیدکننده روایات تفسیری در مکتب تفسیری بصره است.
 5ظاهر روی ،بیتوجهی به سیاق ،تفسیر به رأی ،فقدان ضابطه در تفسیر و بیتوجهی
به روابط حاکم بر آیات از بیل ناسخ و منس وخ و ع م و خ ا

و  ...از جم ه انحراف ات

روشی در تفسیر بصره است.
 ۶ترویج جبر رایی ،ترویج در رایی و ترویج تصو

از جم ه مهمت رین انحراف اتی

است که موجب ورود بسیاری از اندیشه ها و افکار باّل در تفسیر بصره شده است.

منابع و مآخذ
قرآن کریم.

آریا ،غالمع ی .)1375 .کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف .اول ،بیجا :مؤسسه فرهنگی و
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آذرنوش ،آذرتاش« .)13۸3 .بصرهتادبیات» .دائرهالمعار
تهران :مرکز دائره المعار
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بزرگ اسالمی.

آذرنوش ،آذرتاش و دیگران .)13۸4 .اسالم؛ پژوهشی تاریخی و فرهنگی .مجموعه
مقاالت) .تهران :مرکز دائرهالمعار

بزرگ اسالمی.

ابنابیحاتم ،عبدالرحمن .)1371 .الجرح و التعدیل .بیروت :دار احیاء التراثالعربی.
ابنحزم اندلسی ،محمد .بیتا) .المحلی .تحقیق احمد محمد شاکر .بیروت :دارالفکر.
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ابنحنبل ،احمد .)14۲۲ .العلل .تحقیق وصیاهلل محمد عباس ،ر ،۲دوم ،بیجا :دار-
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ابنسعد ،محمد .)1374 .الطبقات الکبری ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران:
انتشارات فرهنگ و اندیشه.
ابنکثیر ،اسماعیل .)140۸ .البدایه و النهایه .تحقیق ع ی شیری .بیروت :داراحیاء التراث
العربی.
ابوزهره ،محمد .)13۸4 .تاریخ م اهب اسالمی .ترجمه ع یرضا ایمانی ،اول .بیجا:
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
ابوزید ،نصر حامد .)13۸7 .رویکرد عقالنی در تفسیر قرآن .ترجمه احسان موسوی ،اول،
تهران :انتشارات نی وفر.
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________« .)1379 .اصحاب رأی» .دائرهالمعار
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علی الصحیحین .بیروت :دارالمعرفه.

حجت ،هادی« .)13۸3 .اصحاب حدیث ،حدیثگرایی و حدیثزدگی» .فص نامه ع وم
و حدیث .ش.34
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عجار خطیب ،چ سوم .بیروت :دار الفکر.
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