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چکیده 
بر پایه روش تحلیل گفتمان و نظریه آوای متعارض باختین ،رویدادها و کنشهای زبانی
تولید شده در اجتماع ،متناظر با گفتمان رقیبی است که در بافت فکری جامعه حضور دارد.
کاربست رهیافت مذکور در تراث کالم نقلی امامیه ،موجب بسترشناسی صدور و نقل احادیث،
خوانش گفتمانهای کالمی موجود در آنها و روان شناسی اعتقادی محدثان امامیه میگردد .در
این پژوهه برآنیم تا احادیث کالمی حسن بن محبوب (222–129ق) از جمله اصحاب اجماع
امامیه در موضوع توحید را گفتمانشناسی تحلیلی نماییم .بر پایه دستاورد این پژوهش گفتمان
کالمی ابنمحبوب در رویارویی با شش گفتمان رقیبی شکل گرفته است که در صدد انتساب
اندیشههایی از قبیل تشبیه ،تجسیم ،نفی صفات ،حمل و استقرار بر عرش ،نفی بداء ،جهل بما
الیکون و دوگانگی در آفرینش ،به خدا بودند؛ از این رو ،گفتمان کالمی ابنمحبوب در تعامل
دیالکتیکی با گفتمانهای مذکور و در قالب شش مؤلفه گفتمانی شکل گرفته است.

واژگانکلیدی 

حسن بن محبوب ،گفتمان کالمی ،آموزه توحید ،تحلیل گفتمان ،احادیث اعتقادی ،کالم
نقلی امامیه.
 .1دانشیار دانشگاه تهران ،پردیس فارابی (استاد راهنما و نویسنده مسئول مقاله) ).(ali.rad@ut.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ،پردیس فارابی ).(saeedazizi24@gmail.com

11
11

ـــــــــــ
ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
ـــــــــــ

نخ

سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 9911

نخ

سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،بهار 9911

12
12

.1مقدمه 

ابوعلی حسن بن محبوب سراد کوفی از جمله راویان نامدار و قابل اعتماد ائمه در شهر کوفه
بوده است .وی در سال 129هجری متولد شد و در سال  222هجری ،در سن  11سالگی
چشم از جهان فروبست (طوسی .)112 :1921 ،رجالیون ،وی را از اصحاب امام کاظم ،امام
رضا و امام جواد معرفی کردهاند (خالد برقی1919 ،ق21 :و19؛ امین1235 ،ق:1 ،
292؛ خویی1213 ،ق .)19 :1 ،بر اساس گزارش شیخ طوسی ،ابنمحبوب از استوانههای
چهارگانه عصر خویش بوده (طوسی ،بیتا )122 :و کشی وی را از اصحاب اجماع معرفی
کرده است که این خود نشانگر جاللت شأن و منزلت او است (کشی .)115 :1959 ،بخش
قابل توجهی از روایات ابنمحبوب حاوی گزارههای کالمی مربوط به آموزه توحید است .در این
بخش ،کنشهای زبانی متعددی قابل مشاهده است که به تبیین موضوعاتی از قبیل نهی از تفکر
پیرامون ذات ،اثبات صفات ثبوتی وکمالی خداوند ،نفی هر گونه نقص و محدودیت از او و
تبیین صفات فعل الهی پرداخته شده است.
گزارشهای موجود در میراث کالمی و تاریخی فریقین حاکی از آن است که قرن دوم
هجری ،یکی از دورانهای شاخص و برجسته در رویارویی اندیشهها و گفتمانهای کالمی
میان مذاهب و فرق اسالمی است .پیدایش و شکوفایی مکاتبی همچون مشبهه ،مجسمه و
معطله از یک سو و رواج اندیشههای جبرگرایانه و تفویضی از سوی دیگر در این بازه زمانی
نشانگر اهمیت و حساسیت این دوران در تاریخ علم کالم است .طیفی از اندیشمندان اسالمی
به علت خوانش نادرست گزارههای وحیانی قرآن کریم و تراث کالمی رسول اکرم یا استناد به
پاره ای روایات سقیم و نامعتبر ،در ورطه تشبیه ،تجسیم و تجسید افتاده و ذات باری تعالی را
محدود و دارای اوصاف و ویژگیهای مخلوقات قرار دادهاند .عدهای در واکنش به رواج چنین
تفکراتی ،از اساس ،توانایی انسان در شناخت خداوند و اوصاف او را انکار نمودند .آنان هر
گونه سخن و خردورزی در این باره را ممنوع و ناروا تلقی نموده و رهیافت تعطیل صفات جالل
و کمال الهی را پیشه کردند .از سوی دیگر ،صفاتی از قبیل علم و خالقیت خداوند و آموزه بداء
نیز محلی برای تضارب آراء و رویارویی گفتمانهای کالمی قرار گرفت .گروهی علم خدا به
مخلوقات را محدود به زمان گذشته و حال دانسته و اثبات آن برای آنچه هنوز خلق نشده را
نادرست تلقی نمودند .برخی مکاتب انتساب بداء به خدا را ناروا و آن را مستلزم جهل باری

 .1واژه «گفتمان» برگرفته از واژه فرانسوی « »Discourseو التین « »Discursusاست و به معنای صحبت ،مکالمه
یا گفتوگو است .مجموعه کنشهای گفتماری فراوانی که در یک جامعه رخ میدهد ،موجب شکلگیری دیالوگها و
نهادینه شدن قالبهای فکری خاصی گردیده که به آن گفتمان گفته میشود .این قالبها نقش زمینه و بستر را دارد و
صدور هر گفتاری در آن معنا پیدا میکند (ن.ک :مك دانل28 :2908 ،؛ بشیر3 :2901 ،؛ یورگنسن و:2931 ،...
.)20-21
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تعالی دانسته و از اساس منکرش شدند .جریانی تحت عنوان ثنویت قائل به وجود دو مبدأ و
منشأ در عالم هستی برای خیرات و شرور بود و خداوند را تنها خالق خوبیها و خیرات
میدانست؛ همچنین شکلگیری مکتب اعتزال در برابر عقیده به جبر ،انسان را در مقابل
خداوند ،خالق اعمال و رفتار خویش قرار داد.
با توجه به جایگاه برجسته حسن بن محبوب و بافت اعتقادی زمانه وی که محل طرح
گفتمانهای متعارض در موضوع توحید بوده ،واکاوی احادیث اعتقادی ابنمحبوب امری مهم و
ضروری به نظر میرسد و موجب میشود تا جایگاه او در انتقال خوانش ناب اهل بیت از
توحید و نقد گفتمانهای رایج زمانه وی روشن گردد؛ از این رو ،در پژوهه حاضر به دنبال آنیم تا
به پاسخی مناسب برای پرسشهای ذیل دست یابیم:
 .2فراوانی و گونههای احادیث اعتقادی ابن محبوب در موضوع توحید چه میزان است؟
 .2گفتمانهای توحیدی رایج در احادیث اعتقادی ابنمحبوب کدام است؟
 .9آوای متعارض و گفتمانهای کالمی رقیب با عقاید و باورهای شیعه در سده دوم و سوم
کدام است؟
 .2وجوه تمایز گفتمان ابن محبوب از گفتمانهای معاصر وی چیست؟
تحلیل گفتمان 1احادیث اهل بیت یکی از جمله رهیافتهای نوین و کارآمد در
پژوهشهای حدیثی معاصر است .این روش متنبنیاد بوده و بر پایه استخراج کنشهای زبانی
هدفمند و پرتکرار در احادیث صورت میگیرد .در این روش پژوهنده نسبت به بافتشناسی
فضای شکلگیری ،صدور و بازتاب احادیث آگاهی الزم را کسب نموده و با در نظر داشتن
کنشهای زبانی هدفمند در آنها به واکاوی و تحلیل گفتمانهای نهفته در آنها میپردازد .این
روش در واقع متأثر از نظریه آوای متعارض میخاییل باختین ،زبانشناس و منتقد ادبی روسی
است .باختین معتقد است که هیچ سخنی در خأل و بدون لحاظ آوای رقیب صادر نمیگردد و
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هر کنش کالمی و گفتاری که در جامعه شکل میگیرد ،متأثر از اندیشه و گفتمانی است که
مخالفان گوینده ،در جبهه رقیب به کنشگری نسبت آن اقدام نمودهاند( .تودوروف:1991 ،
 15 ،12و  .)19به عبارت دیگر ،هر متن و سخنی دارای پسزمینههای گفتمانی بوده و کنش
هر گویندهای با اثرپذیری از گفتمان موجود در آن جامعه قابل تحلیل است.
شایان ذکر است تا کنون تنها سه پژوهش با رویکرد ترجمهنگاری و «بازیابی کتاب التفسیر»
حسن بن محبوب به چاپ رسیده است 1و پژوهشی با رویکرد تحلیل گفتمان ،احادیث کالمی
این راوی را مورد واکاوی و تحلیل قرار نداده است؛ در نتیجه ،پژوهه حاضر از حیث موضوع و
کاربست روش تحلیل گفتمان در احادیث اعتقادی ابنمحبوب دارای نوآوری است.
.2فراوانیروایات 

نتیجه بررسی مصادر روایی کهن شیعه ،نشانگر وجود  21روایت از ابنمحبوب پیرامون
آموزه توحید است .این احادیث در هشت منبع حدیثی متقدم بازتاب یافته که با حذف احادیث
تکراری فراوانی آنها به  22روایت میرسد.
خصال شیخ صدوق1 :

امالی شیخ صدوق1 :
معانی االخبار صدوق3 :

محاسن برقی1 :

امالی شیخ صدوق1 :

تفسیر قمی2 :

کافی12 :
توحید شیخ صدوق20 :

فراوانیروایاتکالمیابنمحبوب
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 .1بهبودی22 ،2911 ،و21؛ زارعی کربانی1 :2911 ،؛ راد و .211 :2930 ،...

.گونهشناسیموضوعیاحادیث 
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بدا3 :
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علم1 :
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با بررسی متون احادیث ابن محبوب چنین به دست میآید که هفت موضوع در آنها
رخنمایی هدفمندی دارد .با توجه به اینکه در برخی از احادیث نکاتی پیرامون چند موضوع بیان
شده که هر یک از آنها ذیل یکی از گونههای موضوعی قرار میگیرد ،بدین خاطر در
گونهشناسی آن روایت همه جهات لحاظ شده و آمار ارائه شده در نمودار ذیل ،از تعداد روایات
بیشتر است.

ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

نفی صفات سلبی14 :
تبیین صفات کمالی12 :

بسامدکنشهایزبانیدرروایات 


.4گفتمانتنزیهازتشبیهوتجسیم 

اولین گفتمان کالمی ابنمحبوب را در قالب گفتمان نهی از پندارههای تشبیهی و تجسیمی
درباره خداوند میتوان تحلیل نمود .این گفتمان که برگرفته از  12کنش زبانی درباره نفی صفات
سلبی و  9کنش پیرامون نهی از تفکر پیرامون ذات است ،در صدد بازتاب اندیشهای است که بر
پایه دو محور استوار است:
 .1قوای ادراکی انسان از درک حقیقت ذات خداوند ناتوان است؛ از این رو ،تفکر و تعقل
پیرامون ذات امری ناروا و ممنوع بوده و ذات باریتعالی از هر گونه اکتناه ،منزه است.
 .2ساحت خداوند متعال از انتساب هر گونه صفاتی که دال بر محسوس بودن و جسم
داشتن است ،به دور بوده و همانندسازی و تشبیه او به خلق خطایی آشکار است.
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بر پایه گزارشهای تاریخی و احادیث فریقین در بازه زمانی مقارن با دوران حیات
ابنمحبوب آوای متعارض در قالب گفتمان تشبیه و تجسیم وجود دارد و کنشگران آن در بستر
فکری جامعه ،اندیشههای خویش را ترویج میدادند؛ از جمله اصحاب مقاتل بن سلیمان
(م113ق) 1که معتقد بودند خدا جسم و جسد داشته و همانند انسان ،گوشت ،خون ،مو و
استخوان دارد (اشعری1225 ،ق .)121 :1 ،داود جواربی (م حدود 233ق) معتقد بود خدا از
دهان تا سینه توخالی و در بقیه اعضاُ ،
توپر است (اشعری1225 ،ق .)121 :1 ،به گفته
شهرستانی افرادی همچون مضرُ ،ک ُ
همس و احمد هجیمی 2نیز که از طیف مشبهه حشویه
هستند ،پارهای اندیشههای تجسیمی همچون مالبست با خداوند ،جواز رؤیت او در دنیا و
زیارت ایشان را جایز دانستهاند (شهرستانی.)123 :1 :1952 ،
بر اساس پارهای شواهد به نظر میرسد که گفتمان تشبیه و تجسیم در میان برخی گروههای
درون شیعی نیز وجود داشته و عدهای باورمند به صورت و شکل داشتن خداوند بودند؛ چنانچه
ابنمحبوب در روایتی با سند صحیح از یعقوب سراج ،چنین گزارش میدهد که به امام
صادق عرض کردم برخی اصحاب ما گمان دارند که برای خداوند صورتی شبیه صورت
انسان است .عدهای دیگر میپندارند که خداوند در صورت جوانی است که موهای پیچیده و پر
پیچ و تاب دارد (ابنبابویه1991 ،ق.)139 :
همچنین گزارشهای متعددی درباره تقابل دو جریان حدیثی-کالمی فعال در سده دوم
و سوم هجری میان هشام بن حکم و اصحابش و هشام جوالیقی و پیروانش وجود دارد
که حاکی از اختالف این دو جریان درباره کیفیت خداوند است 9،البته صحت انتساب
دیدگاه تجسیم و تشبیه به هشامین مورد تردید جدی قرار گرفته و به دور از واقعیت عینی و
تاریخی دانسته شده است؛ 2اما باید توجه داشت که گرچه اینگونه گزارشها از لحاظ عینیت
و صحت انتساب آن به شخصیتهای مذکور مخدوش به نظر میرسند ،ولی از جهت
 .1وی از مشایخ حدیثی ابن محبوب بوده و گفته شده که یا زیدی و از شاخه بتریه است یا عامی (ر.ک :خویی،
2128ق.)922 :20 ،
 .2وی قدری مسلک به شمار آمده و در سال  188هجری وفات نموده است (ن.ک :ذهبی2181 ،ق:3 ،
.)183-180
 .9ر.ک :ابن بابویه911 :2911 ،؛ گرامی.218 :2932 ،
 .2ن.ک :گرامی 212-218 :2932 ،و 211؛ هاشمی.11 :2931 ،

کنشهای زبانی گفتمان تشبیه و تجسیم
َ َّ َّ
َْ
ْ ْ
أن ِلل ِه ُص َور ًة ِمثل ُص َور ِة ِاْلن َس ِان
َ
ََ
َّ
ِإن ُه ِفی ُص َور ِة أ ْم َر َد َج ْع ٍد قط ٍط

أن المعبود جسم
و له نهایة و حد طو یل عریض عمیق
له لحم ودم و شعر وعظم و له جوارح
وأعضاء من ید ورجل ورأس
ان الله أجوف من فیه إلی صدره و مصمت
ماسوی ذلك
و أن المسلمین المخلصین یعانقونه فی
الدنیا و اآلخرة

کنشهای زبانی گفتمان تنزیه
َ َّ َّ َ َ ْ َ
ُس ْب َحان الل ِه ال ِذی لی َس ک ِمث ِل ِه شیء
َ ُ َ
َ ْ ُُ ً َ َ
َو ل ْم یک ْن ل ُه ِم ْن خل ِق ِه کفوا أحد
َغی ُر َم ْح ُس َ َ َ ْ ُ
وس
وس و ال مجس ٍ
ٍ
ََ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ً َ ً
تعالی عن ِصف ِة من ِسواه علوا ک ِبیرا

َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ َ
«ل ْم ی ِلد ِألن ال َولد یش ِب ُه أ َب ُاه» «ل ْم ی ِلد فی َورث»
َ َ َ َ
َ َْ َ ْ
َ َْ
« َو ل ْم یولد فیش ِب َه َم ْن کان ق ْبل ُه» « َو ل ْم یولد
َ َ َ
فیش َارك»

َّ َ
َ َ ْ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ
« َو ال تذک ُروا ذات ُه» «ف ِإن الکال َم ِفی الل ِه ال ی ْز َد ُاد
َّ َ َ ً
َ
اح َب ُه ِإال تحیرا»
ص ِ
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امکان استناد تاریخی و داللتهایی که در خصوص وجود گفتمانهای معارض میتوانند داشته
باشند ،ارزنده به شمار میآیند .نمونههایی از کنشهای زبانی این بخش در جدول ذیل قابل
1
مشاهده است:

ـــــــــــ

با در نظر داشتن پسزمینههای گفتمانی عصر ابنمحبوب از یک سو و کنشهای زبانی
احادیث وی ،میتوان گفتمان حدیثی-کالمی این راوی را در این بخش چنین تحلیل نمود که
محور نخست احادیث ابنمحبوب درصدد نهی از تفکر و خردورزی پیرامون ذات و اکتناه آن
بوده و پیامدهای تن دادن به چنین مباحثی ،ازدیاد تحیر و سرگردانی بوده و فرجام آن هالکت و
گمراهی بیان شده است؛ از این رو ،پیدایش نظریاتی که برای خداوند کیفیت و چیستی قائل
بوده و ساحت قدسی او را دارای اشکال و صور خاصی دانسته که موجب بروز گفتمان تشبیه و
تجسیم شده ،در واقع معلول رویآوری و پرداخت به چنین خردورزیهای نابجایی پیرامون
ذات بوده است .انعکاس احادیث ابنمحبوب در این بخش ،نشانگر آن است که وی منشأ و
 .1مجموع کنشهای زبانی گفتمان ابن محبوب ن.ک :کلینی2113 ،ق 103 ،113 ،118 :2 ،و 921؛ ابن بابویه،
2930ق 111 ،210 ،289 ،و  .111کنشهای زبانی گفتمان رقیب ن.ک :اشعری2111 ،ق210 ،11 ،11 :2 ،؛
شهرستانی211-218 :2 :2911 ،؛ اشعری90-91 :2 ،2918 ،؛ کلینی.289-281 :2 ،2113 ،
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آبشخور پیدایش و ترویج گفتمان تشبیه و تجسیم را بهخوبی تشخیص داده و در نقد و رویارویی
با آن به بازتاب احادیث خود پرداخته است.
در گام دوم ،ابنمحبوب با گزارش احادیثی کالمی که ساحت خداوند را از داشتن هرگونه
ویژگیها و اوصاف مخلوقات و صفاتی که دال بر محدودیت و نقص بوده منزه دانسته ،در برابر
کنشهای گفتاری متعددی که از سوی کنشگران گفتمان تجسیم و تشبیه در بافت عقیدتی
جامعه ترویج میشده ،جبههگیری نموده است .گفتمان رقیب و آوای متعارضی که در صدد
القای پندارههای موهومی از قبیل صورت و شکل داشتن و برخورداری از اعضاء و جوارح برای
خداوند و امکان رؤیت و مالقات با ایشان در دنیا بود.
.5گفتمانستیزباپندارهتعطیلونفیصفاتالهی 

دومین گفتمان کالمی ابنمحبوب که باالترین بسامد از لحاظ کنشهای زبانی را در رتبه
دوم به خود اختصاص داده است ،ناظر به رویارویی با گفتمان نفی صفات الهی و نگره تعطیل
صفات خداوند است .این بخش از گزارههای روایی ابنمحبوب بیانگر برخی صفات ذات و
َ
افعال خداوند ،همچون وحدانیت ،ابدیت و ازلیت ،عظمت و جبروت ،ا َّولیت ،ابداع خلق،
لطف ،حکمت و علم بینهایت ،قدرت الیتناهی ،قیومیت ،احاطه و تسلط بر مخلوقات بوده و
خوانشی صحیح از اوصاف باری تعالی را به مخاطب ارائه میدهد .از سوی دیگر ،بافتشناسی
عقیدتی قرن دوم هجری حاکی از آن است که در این بازه زمانی از سوی برخی جریانات و
مکاتب فکری اهل سنت ،گفتمانی فعال در جامعه اسالمی مطرح بوده که هر گونه بحث و
ً
کنکاش پیرامون صفات جالل و کمال باری تعالی را ممنوع و محال میدانسته و اصوال راه فهم و
شناخت خداوند را بر انسان مسدود تلقی مینموده است؛ بدین معنی که بشر ،بدون
آنکه صفت و اسمی را به خداوند نسبت دهد ،تنها میتواند هستی خدا را تصدیق نماید.
مورخان این جریان فکری را تحت عنوان مکتب تعطیل و طرفداران آن را معطله نامگذاری
کردهاند؛ چنانچه در این باره گزارش شده است که گروهی با عنوان مریسیه ،پیرو ُبشر بن غیاث
مریسی (211-191ق) بوده و باورمند به اندیشه تعطیل بودند (دارمی1215 ،ق.)11-12 :1 ،
بغدادی درباره عقیده ُبشر چنین گزارش داده است« :توحیدی که ُبشر به آن اشاره دارد،
تعطیل صفات الهی است؛ چراکه مقصود وی نفی صفات ازلیه خداوند متعال همچون علم،

کنشهای زبانی گفتمان تعطیل و
نفی صفات

نفی علم الله تعالی و قدرته و
رؤ یته و سائر صفاته االزلیة
تعطیل ذاته سبحانه عن التوصیف
بصفات الکمال و الجمال
ینفی الصفات اْللهیة کلها
َّ
عطلوا العقول عن معرفة الله و
أسمائه و صفاته و أفعاله
منعوا الخوض فی المسائل
العقلیة

کنشهای زبانی گفتمان ستیز با پنداره تعطیل

َ َ َ
ْ َ ُ َ ً
ُ َّ
َْ ً
«کان ِفی أ َّو ِلی ِت ِه َوحد ِانیا»َ « ،و ُه َو الکی ُنون أ َّوال»ِ « ،ن ْس َبة الل ِه ِإلی
َ َ
َْ ََ ً
ِّ ْ ْ َ
ََ
خل ِق ِه أحدا»َ « ،و ِاحد أحد ُم َت َوحد ِبال َوحد ِانی ِة ُم َتف ِّرد ِبأ ْم ِر ِه»
َ َ َ ُ َ َ ِّ ً ْ َ
َْ ُ ُ ْ ُ ُ
وبی ِت ِه»َ « ،و
«و ِفی أز ِلی ِت ِه متعظما ِب ِاْلل ِهی ِة»«َ ،الق ِدیم ِبلط ِف رب ِ
ً
َّ
الدی ُم ُوم أ َبدا»
ََ
َ
َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
« ْاب َتدأ َما ْاب َتدع َو أنشأ َما خل َق علی غی ِر ِمث ٍال کان َس َب َق ِبشی ٍء
ََ َ
ِم َّما خل َق َر ُّبنا»
َّ َّ َ َ ْ ً َ ً ْ ً َ ً
َ
َْ ْ ُ
ول» « ِإن ِلل ِه ت َعالی ِعلما خاصا َو ِعلما عاما»،
«ع ِارف ِبالمجه ِ
ْ ُ َ
« َو ِب ِعل ِم خ ْب ِر ِه ف َت َق»
ُُ
ُ ِّ َ
َ َ ُ ِّ َ َ َ
َ
«ف ْوق کل شی ٍء عال َو ِم ْن کل شی ٍء َدنا»َ « ،و َس َما ِفی عل ِّو ِه»
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قدرت و رؤ یت است (بغدادی1231 ،ق .)192 :پارهای از کنشهای زبانی این بخش به شرح
1
ذیل است:

ـــــــــــ

برآورد تحلیل گفتمان حدیثی-کالمی ابنمحبوب در این بخش چنین است که بازتاب
کنشهای زبانی توصیف کننده خداوند از سوی وی در تناظر و تعارض با آوای رقیبی است که
توسط کنشگران گفتمان تعطیل صفات الهی در بستر عقیدتی جامعه ترویج میگردید؛ از این
رو ،انعکاس چنین گزارههای روایی توسط ابنمحبوب را میتوان به عنوان کنش گفتمانی قلمداد
نمود که در صدد بازنشر و تثبیت گفتمان کالمی امامیه بوده است .این گفتمان از یک سو داللت
بر جواز بحث و کنکاش پیرامون صفات باری تعالی دارد و پنداره مسدود بودن راه فهم و
شناخت خداوند بر انسان را ابطال مینماید و از سوی دیگر ،منجر به حصول شناختی صحیح
از اوصاف و ویژگیهای خدا برای مخاطبین میگردد.
 .1مجموع کنشهای زبانی گفتمان ابنمحبوب ن.ک :کلینی2113 ،ق 911 ،113 ،121 :2 ،و 191؛ ابن بابویه،
2930ق 211 ،290 ،299 ،11 :و 111؛ 111 :1 :2911؛ 122 :2911؛ 2189ق .181 :کنشهای زبانی گفتمان
رقیب ن.ک :بغدادی2180 ،ق231 :؛ سبحانی ،بیتا 111 ،231 ،238 :9 ،و .09-01 :3
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.6گفتمانتنزیهخداوندازحملواستقراربرعرش 

سه گزارش از احادیث ابنمحبوب ،دربردارنده دادههایی پیرامون مفهوم «استوای» خدا بر
عرش ،نفی صفت حمل خداوند توسط عرش و استقرار بر آن است .در نخستین کنش،
ابنمحبوب گزارهای را بازتاب میدهد که در بخش نخست آن به وجود گفتمانی رایج درباره
َّ
حمل و استقرار خدا بر عرش تصریح شده و چنین آمده که گفتمان رایج در قالب نظریه « ِإن
ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
الر ُّب ف ْوق ُه» مطرح بوده است .در ادامه روایت ،چنین پندارهای ،کذب
العرش کان علی الم ِاء و
1
تلقی شده و با ارائه دو استدالل منطقی ابطال گردیده است .تقریر این دو استدالل را چنین
میتوان بیان نمود:
 .1هر کسی که خداوند را مستقر بر عرش بداند ،او را محمول قرار داده است .الزمه محمول
بودن خداوند ،توصیف او به صفت مخلوق است و ساحت باری تعالی از هرگونه صفت
مخلوقات منزه است.
 .2الزمه استقرار خداوند بر عرش و محمول دانستن او ،آن است که آنچه خدا را حمل
مینماید از او قویتر باشد .بدیهی است که فساد و بطالن چنین الزمهای بیش از پیش آشکار و
هویداست.
ابنمحبوب در دومین روایتی که گزارش نموده است در صدد بازتابانـدن فهـم صـحیحی از
َّ ْ ُ َ َ ْ
من علی ال َع ْر ِش ْاس َتوی( طه )1:است .در این کنش تفسیری ،چنین
مفهوم استواء در آیه الرح
آمده که معنای آیه این است که خداوند نسبت به همه چیز برابر است و چیزی به او نزدیكتر از
چی ـز دیگــری نیســت (کلینــی2113 ،ق .)921 :2 ،از ایــن تفســیر مــیتــوان چنــین برداشــت
نمود که اسـتواء بـه معنـای جلـوس و اسـتقرار نیسـت تـا موجـب ایجـاد قـرب و ُبعـد مکـانی
نسبت به اشیاء گردد 2.الزم به ذکر است که در سومین کنش زبانی ،ابنمحبوب گزارهای را نقـل
نموده که در آن حمل خداوند توسط آسمانها نفی گردیده است (کلینـی2113 ،ق)113 :2 ،؛
چنانچه نخستین روایت ابـنمحبـوب حـاکی از وجـود گفتمـان اسـتقرار خـدا بـر عـرش بـود.
میراث روایی اهل سنت نیز وجود چنـین گفتمـانی را در قـرن دوم و نیمـه اول قـرن سـوم تأییـد
میکند .در این باره از راویانی همچون حسن بن ابی جعفر (م 151یا 151ق) حمـاد بـن سـلمه
 .1ن.ک :کلینی2113 ،ق911 :2 ،؛ ابن بابویه2930 ،ق.923 :
.2ر.ک :صدرالدین شیرازی.918 :9 ،2909 ،

کنشهای زبانی گفتمان حمل و استقرار خدا بر عرش

وعرش الرحمن فوق الماء والله علی العرش
والکرسی موضع قدمیه
َّ َ َ ْ
ْ ُ ََ ْ
ال َع ْرش علی ال َم ِاءَ ،والل ُه ف ْوق ال َع ْر ِش

استوی علی العرش یعنی استقر علی العرش

کنشهای زبانی گفتمان تنزیه
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ ً َ َ َ َ ُ َ
من زعم هذا ،فقد صیر الله محموال ،و وصفه ِب ِصف ِة
َّ
َْ ْ ُ
َ َ َّ َّ
ُ َْ
وقَ ،و ل ِز َم ُه أن الشی َء ال ِذی ی ْح ِمل ُه أقوی ِم ْن ُه
المخل ِ
َ ُ ُّ
َ َْ َ ُ
ُ
التح ِو ی ِه أ ْرض ُهَ ،و ال ت ِقل ُه َس َم َاوات ُه
ََ َ َْ َ
َ
ُ ِّ َ
ْاس َتوی ِم ْن کل شی ٍء؛ فلی َس شیء أق َر َب ِإلی ِه ِم ْن شی ٍء
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(م 151ق) ،ولیــد بــن عبــدالرحمن (م 232ق) و موســی بــن اســماعیل (م 229ق) روایتــی
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
الـر ُّب ف ْوق ُـه» را بازتـاب مـیدهـد؛
ـاء و
گزارش شده است که نظریه « ِإن العرش کان علی الم ِ
همچنین در پارهای از گزارشها ،از اعتقاد احمد بن حنبل (112-211ق) که قریب به  53سال
از دوران حیات وی مصادف با عصر زندگانی ابنمحبوب بـوده اسـت ،بـه اسـتقرار خداونـد در
«عرش» و قرار گرفتن «کرسی» در جایگاه قدمهای باری تعـالی حکایـت مـیکننـد (ابـن ابـی
یعلی ،بیتا.)10 :2 ،
کنشهای زبانی این بخش نیز در جدول ذیل قابل مشاهده است:

1

ـــــــــــ

.7گفتمانبداء 

چهارمین گفتمان کالمی ابنمحبوب که سه کنش زبانی به آن اختصاص یافته است را با
عنوان «گفتمان بداء» میتوان تحلیل نمود .در این بخش ابنمحبوب با انعکاس سه روایت ،در
گام اول ،توهم شبهه جهل پروردگار را به خاطر اعتقاد به بداء دفع نموده ،در گام دوم به تبیین
رابطه بداء و علم خداوند پرداخته و در گام سوم به تبیین اهمیت و پیشینه بداء پرداخته و ارتباط
2
یک رخداد واقعی را با مسئله بداء ذکر مینماید.
نخستین کنش زبانی ،بیانگر آن است که وقوع هرگونه بداء برای خداوند مسبوق به علم
پیشین باری تعالی به آن مسئله بوده و هیچگاه بداء رخ نمیدهد ،مگر آنکه خداوند از پیش بدان
3
علم داشته است.
 .1ن.ک :دارمی2121 ،ق11 :؛ أبو عمرو الدانی2112 ،ق211 :؛ ؛ اللکائی2119 ،ق.193-190 :9 :
 .2ن.ک :کلینی2113 ،ق 191 ،912 :2 ،و .113-110 :1
ْ َ َ َْ ُ َ
َ َّ
َ
َّ َ َ
َ « .9ما َبدا ِلل ِه ِفی شی ٍء ِإال کان ِفی ِعل ِم ِه ق ْبل أن ْیبد َو ل ُه» (کلینی2113 ،ق.)912 :2 ،

11
11

ـــــــــــ
ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
ـــــــــــ

نخ

سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 9911

نخ

سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،بهار 9911

12
12

بر اساس دومین کنش زبانی این بخش ،بداء در زمانی که مشیت خداوند به وجود یا عدم
وجود عینی اشیاء تعلق گیرد ،تحقق مییابد .اشیاء در این مرتبه در محل و جایگاه بداء قرار
دارند .بنابراین اگر خداوند اراده نماید و تقدیر و قضاء خویش را امضاء و تایید نماید ،آن شیء
از جایگاه بداء خارج شده و تحقق عینی مییابد و هرگاه خداوند عدم وجود شیئی را اراده نماید
و تقدیر و قضاء پیشین خویش را امضاء ننماید ،بداء حاصل گشته و آن شیء تحقق عینی
نمییابد؛ در نتیجه ،نقطه مقابل بداء ،امضاء و تایید قطعی و حتمی خداوند نسبت به تحقق
َ َ
ُ َ
َ ْ
ََ
وجود عینی اشیاء است ،چنین تقابلی در گزاره «فیق ِضی ِه ِإذا أ َر َادَ ،و ی ْبدو ل ُه ِفی ِه ،فال ی ْم ِضی ِه» در
روایت ابنمحبوب قابل مشاهد است (کلینی2113 ،ق .)191 :2 ،با توجه به این نکته روشن
میگردد که بداء مسبوق به علم خداوند بوده و تصور جهل و عدم آگاهی خدا به امر مبدوء فیه،
نادرست و موهوم است.
ابنمحبوب در سومین گزارش خود چنین نقل کرده است که عبدالمطلب در روز محشر به
تنهایی همچون یك امت مبعوث خواهد شد و زیبایی و شکوه سالطین و سیما و نورانیت
پیغمبران را دارد .علت یادکرد چنین جایگاهی برای عبدالمطلب اینگونه بیان شده که چون
ایشان اول کسی است که در زمان خویش باورمند به آموزه بداء بود (کلینی2113 ،ق:1 ،
 .)113-110بازتاب این مسئله در روایت ابنمحبوب نیز به خوبی بیانگر اهمیت ،ارزشمندی
و منزلت اعتقاد به بداء است.
با بررسی متون تاریخی و روایی چنین به دست میآید که در قرن دوم هجری دو گفتمان
درباره آموزه بداء در بافت عقیدتی آن دوران در مقابل گفتمان امامیه فعال بوده است 1.گفتمان
اول مربوط به گروهی است که نسبت به آموزه بداء همچون مکتب امامیه رویکرد اثباتی
داشتهاند ،اما برداشت و تحلیل آنان از این آموزه مستلزم انتساب جهل به ساحت باری تعالی
گردید؛ در واقع ،خوانش و فهم این گروه از آموزه بداء فاقد وجاهت و عقالنیت بوده و مسبب
شکلگیری گفتمان دوم گردید .کنشگران این بخش ،غالت بودند 2.در مقابل این گفتمان،
طیف دیگری از مسلمانان وجود داشتند که به آموزه بداء باور نداشته و رویکرد نفیگرایانه نسبت
به آن گرفته و با طرح شبهات متعدد درصدد تضعیف گفتمانهای رقیب برآمده بودند .این طیف
 .1ن.ک :مناظره امام رضا با سلیمان مروزی (صدوق2930 ،ق.)111-112 :
 .2ن.ک :آمدی2119 ،ق18 :1 ،؛ شهرستانی2121 ،ق181 :2 ،؛ نوبختی.109 :2919 ،

کنشهای زبانی گفتمان انکار و تحریف بداء

ً
لم یکن الله فی الوقت األول عالما بما
یحدث له من البداء
ال یجوز علی الله البداء

أن أئمة الرافضة وضعوا لشیعتهم مقالتین ال
یظهرون معهما من أئمتهم علی کذب ابدا و
هما القول بالبداء و اجازةالتقیة

کنشهای زبانی گفتمان اثبات بداء
َ َّ
َ
ْ َْ َ َ ْ
َّ َ َ
َما َبدا ِلل ِه ِفی شی ٍء ِإال کان ِفی ِعل ِم ِه قبل أن
ُ َ
ی ْبد َو ل ُه
َ َ
ُ َ
َْ
ََ
فیق ِضی ِه ِإذا أ َر َادَ ،و ی ْبدو ل ُه ِفی ِه ،فال ی ْم ِضی ِه؛
ُ ً َْ ََ
ُ َ ُ ْ َّ
ی ْب َعث ع ْبد ال ُمط ِل ِب أ َّمة وحد ُه ،علی ِه َب َه ُاء
ُُْ
َ َ َّ َ ُ
ْ َْ
وك َو ِسی َم ُاء األن ِبی ِاء ،و ِذلك أن ُه أ َّول َم ْن
المل ِ
َ َ ْ َ
قال ِبال َبد ِاء
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شامل زیدیه 1،اسماعیلیه 2و اهل سنت 3هستند.
با توجه به این تقابل گفتمانی در قرن دوم ،هدفمندی در نقل احادیث ابنمحبوب بهخوبی
روشن گشته و چنین به دست میآید که کنشگری ابنمحبوب در انعکاس احادیث بداء ،در
برابر دو آوای معارضی شکل گرفته است که یکی تفسیر نادرستی از مفهوم بداء در جامعه نشر
میداده و دیگری از اساس ،منکر حصول بداء برای خداوند شده و وقوع آن برای خدا را مستلزم
انتساب جهل به ساحت مقدسش میدانست.
کنشهای زبانی مربوط به این گفتمان به شرح ذیل است:

ـــــــــــ

.8گفتمانعلمبماالیکون 

اختالف درباره وجود علم پیشین خداوند به مخلوقات در سدههای نخستین میان
اندیشمندان و متکلمان فرق اسالمی موضوعی جدی و قابل توجه بوده است .ردپای چنین
مباحثی را میتوان در احادیث مأثور از ائمه 4و میراث تاریخی کهن دنبال نمود .بر اساس
شواهد موجود در قرن دوم هجری پیرامون علم خدا به اشیاء پیش از آفرینش آنها ،دستکم دو
گفتمان کالمی به رویارویی با یکدیگر میپرداختند .پیروان گفتمان اول ،معتقد به ثبوت چنین
علمی برای خداوند قبل از تکون و ظهور اشیاء هستند؛ اما پیروان گفتمان دوم آن را نپذیرفته و
 .1ن.ک :مفید2129 ،ق11 :؛ ابن بابویه2931 ،ق13 :2 ،؛ نوبختی2181 ،ق11-11 :؛ فخر رازی181 :2332 ،؛
شهرستانی2121 ،ق.201 :2 ،
 .2ن.ک :همدانی3 :2990 ،؛ نوبختی.118 :2919 ،
 .9ن.ک :ظهیر2931 ،ق19 :؛ عباسی.192 :2901 ،
 .2ن.ک :مکاتبه یکی از یاران امام رضا با آن حضرت (کلینی1229 ،ق.)252 :1 ،

11
11

ـــــــــــ
ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
ـــــــــــ

نخ

سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 9911

نخ

سال هشتم ،شماره بیست و هشتم ،بهار 9911

11
11

اثبات چنین علمی را برای باری تعالی مشروط به وجود اشیاء و حادث شدن آنها میدانند .آنان
بر این باور بودند که اشیاء پیش از آنکه به وجود آیند ،اصال چیزی نیستند که خداوند به علم و
ً
آگاهی از آنها متصف گردد؛ به همین خاطر ،جایز نیست خداوند صرفا متصف به صفت علم
َّ
شود بیآنکه چیزی متعلق علم او قرار گیرد .به بیان دیگر جایز نیست پروردگار به «علم ال
بشیء» متصف گردد (اشعری2111 ،ق.)10 :2 ،
اندیشه کالمی ابنمحبوب و کنشگری وی در بازتاب گفتمان ثبوت «علم بما الیکون»
برای پروردگار ،بر اساس روایتی که در این باره گزارش داده است 1،اینگونه قابل تحلیل
است که در نگاه ابنمحبوب ،علم خداوند دارای دو مرتبه است :مرتبه نخست مربوط به آن
بخش از علم الهی است که از مخلوقات نهان است .در این مرتبه ،خداوند متعال پیش از
آنکه اشیاء را بیافریند و علم آن را به مالئکه افاضه نماید ،در حال تقدیر و قضا ،به آنها علم
داشته و این علم مختص خدا بوده و تنها نزد اوست .از این مرتبه به «علم موقوف عنده»
تعبیر میشود .در این مرتبه ،اشیاء در حالت تقدیر و قضای الهی به سر برده و در محل بداء
هستند .در صورتی که مشیت و اراده خدا به آنها تعلق گیرد ،مورد تأیید و امضای الهی قرار
گرفته ،از حالت بداء خارج میشوند و وجودشان قطعی میشود و در صورتی که مشیت و اراده
الهی به آنها تعلق نگیرد ،وجودشان تأیید و امضا نخواهد شد و تحقق خارجی نمییابند .مرتبه
دوم از علم خدا «علم مبذول» است که همان علم خداوند به اشیاء بعد از امضا و تأیید وجود
2
آنهاست.
با توجه به دادههای روایت ابنمحبوب ،اندیشه کسانی که باورمند به گفتمان عدم ثبوت
«علم بما الیکون» بودند مخدوش و نادرست تلقی میگردد؛ چراکه وجود عینی و خارجی
مخلوقات در مرتبه علم موقوف قرار نمیگیرد ،بلکه در مراتب و مراحل بعدی و طی گذار از
مراحل تقدیر ،مشیت ،اراده و امضای الهی محقق میگردد .به عبارت دیگر ،زمانی که گفته
میشود خداوند علم بما الیکون دارد ،یعنی به تقدیر و قضای آنها علم دارد نه به وجود
َ
ْ
َ
َْ
َّ َّ
ْ َ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ ْ ْ
َ
الل َه َع َّز َو َج َّل َعالم ب َما َغ َ
اب َع ْن خل ِق ِه ِف َیما یق ِد ُر ِم ْن شی ٍء َو یق ِض ِیه ِفی ِعل ِم ِه ق ْبل أن یخلق ُه َو ق ْبل أن یف ِض ُیه ِإلی
ِ « .1إن
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َّ ْ ْ ُ َّ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ال َمال ِئک ِة ،فذ ِلك یا ح ْم َران ِعلم م ْوقوف ِعند ُهِ ،إل ِیه ِف ِیه ال َم ِشیئة فیق ِض ِیه ِإذا أ َراد و ْیبدو له ِف ِیه فال ْیم ِض ِیه فأما ال ِعلم ال ِذی
َّ ُ َ
َ ُ َ ْ ْ ُ َّ
َ ِّ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ْ
َْ َ َ َ ُ
َ ْ
ول الل ِه ث َّم ِإل َینا» (کلینی2113 ،ق.)191 :2 ،
یقدره الله عزوجل فیق ِض ِیه و یم ِض ِیه فهو ال ِعلم ال ِذی انتهی ِإلی رس ِ
 .2ن.ک :مازندرانی2901 ،ق.98 :1 ،

.گفتمانتوحیدونفیدوگانهپرستی 
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ششمین مؤلفه گفتمان کالم ابنمحبوب را بر اساس روایتی که درباره آفرینش و
خلقت خداوند گزارش نموده ،با عنوان ستیز و نفی پنداره دوگانگی در مبدأ هستی و خالقیت
موجودات میتوان مورد تحلیل و واکاوی قرار داد .در این روایت ،خالقیت خداوند نسبت
همه موجودات به ویژه خیرات و شرور ،به عنوان یکی از آموزههای وحیانی که خدا به
حضرت موسی در تورات تعلیم داده شده ،بیان گردیده است .در فراز نخست روایت،
َ َ َّ َ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ َْ ُ ْ َ
خداوند به آن حضرت فرموده است« :أ ِّنی أ َنا الل ُه الِإ َله ِإال أ َنا ،خلقت الخل َقَ ،و خلقت الخی َر» و
َ َ َّ َ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ َْ ُ
سپس در فراز دوم چنین آمده استَ « :و أنا الل ُه الِإ َله ِإال أنا ،خلقت الخل َقَ ،و خلقت
َّ
الش َّر» (کلینی .)911 :1 ،1229 ،در کنش زبانی آغازین هر دو فراز ،خلقت همه آفریدهها به
َ َْ ُ ْ َ ْ
خداوند نسبت داده شده (خلقت الخل َق) و در ادامه ،دو مقوله خیرات و شرور به ویژه مورد
توجه قرار گرفته و آفرینش آن دو نیز به خدای متعال منسوب گردیده است .تصریح به کلمه
َّ َ
َ َ َّ َ
توحید (أ ِّنی أ َنا الل ُه الِإ َله ِإال أ َنا) در مطلع هر دو فراز نیز دال بر این است که خیر و شر هر دو فعل
و اثر خداوند بوده و از حیث مبدأشناسی هر دو از یک منشأ هستی بخش صادر گردیدهاند؛
در نتیجه ،خداوند متعال تنها خالق عالم هستی بوده و هیچ موثری جز او در عالم وجود نداشته
1
و ندارد.
با شناسایی بافت عقیدتی زمانه ابنمحبوب در قرن دوم ،بازتاب این روایت توسط وی را
میتوان به عنوان یک کنش و اقدام در برابر دو گفتمان انحرافی فعال قلمداد نمود که برای شرور
و بدیها و افعال و اعمال انسان منشأ و مبدأ دیگری غیر از خداوند متعال قائل بودند .نخستین
گفتمان در قالب پنداره ثنویت و دوگانهپرستی فعال بود .بر اساس شواهد و قرائن تاریخی،
این گفتمان در دوران خالفت عباسیان به ویژه مأمون ،در بستر فکری و کالمی جامعه
اسالمی مطرح بوده است و در نگاه پیروان آن ،برای عالم دو منشأ قدیم و ازلی تصور میگردید.
 .1ر.ک :صدرالدین شیرازی (مالصدرا).111/1 :2909 ،
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خارجیشان .پس الزمه عدم وجود اشیاء ،عدم علم الهی نیست و برقراری چنین استلزامی امری
نادرست است؛ از این رو ،اتصاف خداوند در این مرتبه ،به «علم البشیء» نخواهد بود ،بلکه به
«علم بشیء مقدر» است.
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مبدأ و خالق همه خوبیها «إله الخیر» یعنی خدا بوده و منشأ و فاعل بدیها «إله الشر» یا
1
اهریمن نام دارد.
همسو با گفتمان ثنویت ،گفتمان دیگری نیز با عنوان تفویض در میان طیفی از مسلمانان
در سده دوم هجری رخنمایی میکرد .باورمندان به این گفتمان بر این عقیده بودند که
خلق افعال را به انسان واگذار کرده و خود نسبت به افعال او قدرتی ندارد.
خداوند قدرت ِ
در واقع ،مفوضه هم مانند ثنویه قائل به دو مبدأ و دو خالق شدند .یکی انسان که خالق
2
افعال خو یش است و دیگری خدای سبحان که خالق و آفریدگار غیر افعال انسان است.
کنشگران این گفتمان ،نخست در جریان قدریه ظهور کردند و رفته رفته در مکتب اعتزال سامان
3
یافتند.
معناداری روایت ابنمحبوب روشن
با لحاظ چنین فضای گفتمانی در قرن دوم ،هدفمندی و
ِ
میگردد؛ بر این اساس میتوان گفت که بازتاب روایت مذکور از سوی ابنمحبوب به عنوان یک
کنش گفتمانساز در مقابل آوای متعارضی است که در قالب دو گفتمان از سوی جبهه خارجی
4
(ثنویه) و داخلی (مفوضه) ارائه میگشت.
.11نتیجهگیری 

بافتشناسی فکری و کالمی جامعه اسالمی در قرن دوم ،نشانگر آن است که این دوران
فضای اختالف و تقابل گفتمانهای کالمی پیرامون مسئله توحید بود و کنشگران متعددی در
جبهههای رقیب در صدد القای اندیشههای نادرستی همچون تشبیه ،تجسیم ،نفی و انکار
صفات الهی و انتساب جهل به ساخت باری تعالی ،نفی بدا و ایجاد دوگانگی در مبدأ هستی
بودند .با بررسی کنشهای زبانی بازتاب یافته در روایات کالمی ابنمحبوب ،چنین به دست
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 .1ر.ک :باقالنی2911 ،ق13-11 ،18 :؛ قاضی عبدالجبار28 :2 ،2311 ،؛ بغدادی2180 ،ق 910 :و .911
رسالههایی همچون «الرد علی اصحاب االثنین» از هشام بن حکم(م )213و ابراهیم نظام (م112ق) و «کتاب علی
الثنویة» از ابوالهذیل عالف (م111ق) نیز در رویارویی با این گفتمان تالیف شد( .ر.ک :ابن ندیم:2918 ،
 ،111-181مهدی لدین الله2120 ،ق 98 ،13 :و .)91
 .2ن.ک :خسروشاهی.31/9 :2901 ،
 .9ر.ک :اشعری202/2 :2111 ،؛ عباسی280 :2901 ،؛ سبحانی ،بیتا.211/9 :
 .2قزوینی.110/1 :2113 ،
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آمد که وی با رصد فضای کالمی و گفتمانهای رایج در عصر خویش ،نسبت به گزارش
احادیث کالمی اهل بیت هدفمندی خاصی را دنبال نموده و در صدد است تا خوانش ناب
اهل بیت از آموزه توحید را به خوبی انتقال دهد و از سوی دیگر به رویارویی و نقد گفتمانهای
رقیب زمانه خویش بپردازد .ابنمحبوب در نقد گفتمانی که برای خداوند صورت و جسم قائل
بوده و خدا را دارای اعضاء و جوارح میدانست ،روایات متعددی را بازتابانده که حاوی 12
ُ
کنش زبانی درباره نفی صفات سلبی و نه کنش پیرامون نهی از تفکر پیرامون ذات بودند .وی در
گام دوم به رویارویی با گفتمانی پرداخته است که راه شناخت و معرفت خدا را برای انسان
مسدود دانسته و قائل به نفی صفات الهی بوده است .در این بخش ،ابنمحبوب  12کنش زبانی
را در احادیث خود بازتابانده که برخی صفات ذات و افعال خدا را تبیین مینمایند.
سومین گفتمان کالمی ابنمحبوب که برآمده از سه کنش زبانی است ،در تقابل با گفتمان
استقرار خداوند بر عرش و محمول بودن او قابل تحلیل است .در این بخش ،ابنمحبوب با
انعکاس احادیثی که دال بر تنزیه خداوند از تعلق به مکان بوده ،نظریه حمل خداوند توسط
عرش و استقرار بر آن را ابطال نموده است.
چهارمین گفتمان کالمی ابنمحبوب ،بر آمده از سه روایت پیرامون آموزه بداء است .این
احادیث در صدد ارائه فهم صحیحی از این آموزه بوده و در برابر دو پنداره انحرافی ،آرایش
گفتمانی داشته است .پندار نخست ،آموزه بداء را به گونهای تعریف و تبیین نموده که الزمه آن
انتساب جهل به خداوند متعال بوده و نگره دوم ،اصل وجود بداء را برای خداوند انکار نموده و
آن را برساخته شیعیان میدانست.
پنجمین گفتمان کالمی ابنمحبوب ،مربوط به اثبات علم خداوند به اشیاء پیش از آفرینش و
تکون آنها است .این گفتمان نیز در رویارویی با آوای متعارضی بوده که اثبات چنین علمی را
برای خدا انکار مینمود.
ششمین گفتمان کالمی ابن محبوب ،بیانگر این مسئله است که منشأ همه مخلوقات اعم از
شرور ،خیرات و افعال انسان خدای یکتا بوده و در تقابل با دو گفتمان انحرافی شکل گرفته که
یکی چنین القاء مینمود که خداوند خالق نیکیها و خیرات بوده و قوای اهریمنی ایجادکننده
شرور و بدیهاست و دیگری بر این عقیده بود که انسان خالق افعال خو یش بوده و خداوند
سبحان آفریدگار و خالق غیر افعال انسان است.
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 .1آمدی ،سیفالدین علی بنمحمد1229( ،ق) ،ابکار االفکار فی اصولالدین ،احمد محمدمهدی،
قاهره ،دارالکتاب.
 .1ابنبابویه (صدوق) ،محمد بن علی ،)1915( ،االمالی ،تهران ،کتابچی.
 .9ـــــــــــــــ 2930( ،ق) ،التوحید ،هاشم حسینی ،قم  ،جامعه مدرسین.
 .2ـــــــــــــــ  ،)2911( ،خصال ،علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین.
 .1ـــــــــــــــ 2931( ،ق) ،کمالالدین و تمام النعمة ،تحقیق علی اکبر غفاری ،تهران ،اسالمیه.
 .1ـــــــــــــــ 2189( ،ق) ،معانی االخبار ،علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی
 .1ابنندیم ،محمد بن اسحاق ،)1913( ،الفهرست ،تهران ،اساطیر.
 .1أبوعمرو الدانی ،عثمان بن سعید1221( ،ق) ،الرسالة الوافیة لمذهب أهل السنة فی االعتقادات وأصول
الدیانات ،کویت ،دار اْلمام أحمد.
 .3اشعری ،سعد بن عبدالله ،)2918( ،المقاالت و الفرق ،محمدجواد مشکور ،تهران ،شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.
 .13اشعری ،علی بن اسماعیل2111( ،ق) ،مقاالت اْلسالمیین واختالف المصلین ،نعیم زرزور ،لبنان،
المکتبة العصریة.
 .11امین ،سیدمحسن1235( ،ق) ،أعیان الشیعة ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات.
 .12باقالنی ،محمد بن الطیب1955( ،ق) ،التمهید فی الرد علی الملحده المعطله و الرافضه و الخوارج و
المعتزله ،قاهره ،دارالفکر العربی.
 .19بشیر ،حسن ،)1911( ،تحلیل گفتمان دریچهای برای کشف ناگفتهها ،تهران ،دانشگاه امام صادق.
 .21بغدادی ،عبدالقاهر2180( ،ق) ،الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم ،بیروت ،دار الجیل -دار
اآلفاق.
 .21بهبودی ،محمدباقر« ،)2911( ،حسن بن محبوب کوفی» ،کاوشی نو در فقه ،شماره  22و ،21
ص .123-128
 .21تودوروف ،تزوتان ،)2932( ،منطق گفتگویی میخاییل باختین ،داریوش کریمی ،تهران ،مرکز.
 .11خالد برقی ،احمد بن ابی عبدالله1919( ،ق) ،رجال البرقی ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .20خسروشاهی ،هادی ،)2901( ،مجموعه رسائل عالمه طباطبایی ،قم ،بوستان کتاب.
 .19خویی ،سید ابوالقاسم1213( ،ق) ،معجم رجال الحدیث ،قم ،مرکز نشر آثار شیعه.
 .23دارمی سجستانی ،عثمان بن سعید1215( ،ق) ،الرد علی الجهمیة ،کو یت ،دار ابن األثیر.
 .12ذهبی ،شمسالدین2181( ،ق) ،سیر أعالم النبالء ،شعیب األرناؤوط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
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 .22راد ،علی و عزیزی ،سعید« ،)1991( ،در جستجوی کتاب التفسیر حسن بن محبوب» ،مشکات،
سال  ،91شماره  ،122ص .11-29
 .29زارعی کریانی ،محمد« ،)1915( ،جستجویی در ترجمه حسن بن محبوب» ،علوم حدیث ،شماره ،5
ص .222-292
 .11سبحانی ،جعفر( ،بیتا) ،بحوث فی الملل والنحل ،قم ،مؤسسة النشر اْلسالمی -مؤسسة اْلمام
الصادق.
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 .11صدرالدین شیرازی ،محمد بن ابراهیم ،)2909( ،شرح أصول الکافی ،محمد خواجوی ،تهران،
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .21طوسی ،محمد بن حسن ،)1921( ،اختیار معرفة الرجال ،مشهد ،دانشگاه مشهد.
 .21ـــــــــــــــــــــــ ( ،بیتا) ،الفهرست ،نجف ،المکتبة المرتضو یة.
 .29ظهیر ،احسان الهی1995( ،ق) ،الشیعة والسنة ،الهور ،إدارة ترجمان السنة.
 .93عباسی ،غالمعلی ،)1911( ،تاریخ علم کالم تا قرن چهارم ،قم ،زائر.
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 .92معتزلی ،عبدالجبار بن احمد ،)1951( ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،محمود محمد قاسم،
قاهره ،الدار المصریه.
 .99قزو ینی ،مالخلیل2113( ،ق) ،الشافی فی شرح الکافی ،محمدحسین درایتی ،قم ،دار الحدیث.
 .92کشی ،محمد بن عمر ،)2919( ،رجالالکشی ،مهدی رجایی ،قم ،مؤسسة آل البیت.
 .91کلینی ،محمد بن یعقوب2113( ،ق) ،کافی ،قم ،دار الحدیث.
 .95گرامی ،سیدمحمدهادی« ،)2932( ،بازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیه»،
مطالعات تاریخ اسالم ،سال چهارم ،شماره  ،21ص .210-293
 .91اللکائی ،هبة الله بن الحسن1229( ،ق) ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،ریاض ،دار طیبة.
 .90مازندرانی ،محمد هادی بن محمد صالح2901( ،ق) ،شرح الکافی -األصول و الروضة ،تهران،
المکتبة اْلسالمیة.
 .99مفید ،محمد بنمحمد1219( ،ق) ،اوائل المقاالت ،قم ،المؤتمر العالمی.
 .23مك دانل ،دایان ،)1913( ،مقدمهای بر نظریههای گفتمان ،حسینعلی نوذری ،تهران ،فرهنگ گفتمان.
 .21مهدی لدین الله ،احمد بن یحیی1211( ،ق) ،طبقات المعتزلة ،دیوالد سوزانا ،بیروت ،دار مکتبة
الحیاة.
 .22نوبختی ،حسن بن موسی ،)2919( ،فرق الشیعه نوبختی ،ترجمه :محمدجواد مشکور ،تهران ،بنیاد
فرهنگ ایران.
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 .21همدانی ،رشیدالدین فضلالله ،)1991( ،جامع التواریخ ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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