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 گفتماِن امامت  در
 »کتاب التفسري« حسن بن حمبوب  

وح اهلل شهیدی3 [ ] سعید عزیزی 1/ علی  راد2 / ر

چکیده
 از جملـۀ روش  هـای نویـن مطالعـۀ احادیث تفسـیری امامیه، گفتمان کاوی تاریخی اسـت. 
در این روش، بر پایۀ بافت شناسـی فکری جامعه در زمانۀ شـکل گیری کتب تفسـیری شـیعه 
گفتمـان نهفتـه در دل روایـات، واکاوی می گـردد. بـر پایـۀ ایـن  کشـف آوای متعـارض آن،  و 
کاظـم؟ع؟ ،  روش، »کتـاب التفسـیر« حسـن بـن محبـوب )149 – 224 ق( از اصحـاب امـام 
امام رضا؟ع؟  و امام جواد؟ع؟ ، از جملۀ اصحاب اجماع امامیه و از استوانه های چهارگانۀ 
کـی از آن  گزارشـات تراث پژوهـان حا علمـی شـیعه در عصـر خویـش، تحلیـل شـده اسـت. 
کـه ایـن کتـاب، در بـازۀ زمانـی نیمـۀ دوم قـرن دوم و اوایـل سـدۀ سـوم هجـری، یکـی از  اسـت 
منابع تفسـیر روایی شـیعه بوده اسـت. بنابراین، مسـئلۀ اصلی این پژوهش، محتوا شناسـی 
در  تفسـیر  ایـن  جایـگاه  تحلیـل  و  گفتمـان،  تحلیـل  روش  بـه  بـن  محبـوب  حسـن  تفسـیر 
تاریخ نـگاری تفسـیر امامیـه در قـرن دوم و سـوم هجـری اسـت. بر پایۀ دسـتاورد ایـن پژوهش، 
مؤلفه  هـای گفتمـان تفسـیری حسـن بـن محبـوب، چهـار گفتمـان وصایـت و امام  شناسـی، 
تفضیل امیرالمؤمنین علی؟ع؟  و تنقیص خلفا، والیت و علم امام اسـت. از این رو می توان 
بـا چهـار  رویارویـی دیالکتیکـی  ابن محبـوب در  التفسـیر«  کـه »کتـاب  نمـود  بـرآورد  چنیـن 

گفتمـان رقیـب، گـردآوری شـده و بازتـاب یافتـه اسـت.

تفسـیری،  گفتمـان  امامـت،  آمـوزۀ  تفسـیری،  روایـات  محبـوب،  بـن  حسـن  کلیدواژه هـا: 
امامیـه. تفسـیر 

* تاریخ دریافت: 1398/12/25؛ تاریخ پذیرش: 1399/04/03.
1.  دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی )نویسندۀ مسئول(: 

 saeedazizi24@gmail.com      
ali.rad@ut.ac.ir :2.  دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

shahidi@ut.ac.ir :3.   استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی
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درآمد1
 واژۀ »گفتمـان« از واژۀ فرانسـوی »Discourse« و التیـن »Discursus« بـه معنـای گفتگـو، 

محـاوره و گفتـار گرفتـه شـده اسـت.2 در اصطـاح، واژۀ »گفتمـان« بـه چارچوب فکری 

ی  که در یک جامعه رو کامی پرشماری  گزاره های  که از طریق  گفته می شود  خاصی 

می دهـد و پیوندهـای خاصـی میـان مفاهیم مختلـف ایجاد می کند، پدید آمده باشـد 

و همـۀ مفاهیـم رایـج در فضـای فرهنگـی آن جامعـه، در آن، معنـا و تفسـیر می شـوند. 

کـه بـه خاطـر شـبکه ای از  گفتمـان، بسـتری اسـت  گفـت مقصـود از  در واقـع می تـوان 

گروهـی از افـراد در یـک بـازۀ زمانـی و مکانـی  گفت و شـنودهای )دیالـوگ( فکـری، میـان 

یکرد  گرفته اسـت.3 بر پایۀ پژوهش های نوین با رو مشـخص دربارۀ یک موضوع شـکل 

تحلیـل گفتمـان، همچـون نظریـۀ آوای متعارض باختین،4 سـخن، امری موقعیت مند 

بـه  اسـت.  افـراد هم سـخن  بیـن  تعامـل دوسـویه  و حاصـل  بافتـار اجتماعـی   براینـد  و 

عبـارت دیگـر، هـر گفتـاری در یـک وضعیـت اجتماعـی مخصـوص به خـود پدید آمده 

کـه آن را در بـر گرفته اسـت. از این رو هیچ  و محصـول کّل واقعیـت اجتماعـی ای اسـت 

کـه فاقـد تناظـر بـا آوای رقیـب باشـد. باختیـن بـر ایـن بـاور  گفتـاری را نمی تـوان یافـت 

کـه  کاربسـت مفاهیمـی سـخن می گویـد  کـه هـر فـرد جامعـۀ زبانـی، همـواره بـا  اسـت 
کرده انـد.5 رقیبـان و مخالفـان اندیشـۀ او نیـز در شـکل گیری اش نقـش ایفـا 

1. ایـن مقالـه مسـتخرج از رسـالۀ دکتـری بـا عنـوان »تحلیـل گفتمـان حدیثـی حسـن بـن محبوب؛ 
مؤلفه هـا و شـاخصه ها« می باشـد.

گفته ها، ص 9. کشف نا یچه ای برای  گفتمان در 2. بشیر، حسن، تحلیل 
ی، محمد، »درآمدی بر  3. ر.ک: فـرکاف، نورمـن، تحلیـل انتقادی گفتمان، ص 44-45؛ نصراو
ینـب؟اهع؟  در شـام«، صحیفۀ مبین،  یخـی؛ مطالعـۀ مـوردی خطبـۀ حضـرت ز ی تار گفتمـان کاو
یکردهـا،  گرامـی، سـیدمحمدهادی، نخسـتین اندیشـه های حدیثـی شـیعه: رو 57/ 69-71؛ 

گفتمان هـا، انگاره هـا و جریان هـا، ص 29.
4. میخائیـل میخائیلویـچ باختیـن )1895-1975م( زبان شـناس و منتقـد ادبـی _ هنـری روسـی 
یـادی بـر نظریه هـای ادبـی، اخـاق و فلسـفۀ زبـان داشـته  ی، تأثیـر ز کـه اندیشـه های و اسـت 

اسـت.
یی میخاییل باختین، ص 54، 76، 83. گفتگو 5. ر.ک: تودوروف، تزوتان، منطق 
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یخ و تفسـیر امامیه اسـت.1 در  ی از جملـۀ روش هـای نویـن در مطالعات تار گفتمـان کاو

گزاره هـای پرتکـرار کامـی، کشـف هدفمندی در صـدور و بازتاب  ایـن روش بـا بررسـی 

کهن،  گفتمان رقیب در میراث مکتوب  روایات تفسـیری و شـناخت آوای متعارض و 

یابـی و مـورد تحلیـل قـرار می گیـرد. کاربسـت روش تحلیل  مؤلفه هـای گفتمانـی آنهـا باز

گفتمـان، موجـب دسـتیابی بـه نتایجـی در زمینـۀ روان شناسـی اعتقـادی و جهان بینی 

آنـان در بازتـاب اندیشـه های  آثـار ایشـان و نقـش  مفسـران، بسترشناسـی شـکل گیری 

بـرآورد  چنیـن  می تـوان  روشـی،  الگـوی  ایـن  پایـۀ  بـر  می شـود.  اهل بیـت؟مهع؟   تفسـیری 

کـه تألیـف »کتـاب التفسـیر« ابن محبـوب در بافـت فکـری شـهر کوفـه و بـوم عـراق  نمـود 

کـم در جامعـه بـوده و دربردارنـدۀ  گفتمـان تفسـیری حا در سـدۀ دوم هجـری، متأثـر از 

یـج می گردیـد.  کـه از سـوی جبهـۀ رقیـب ترو گفتمان هایـی اسـت  یارویـی بـا  نوعـی رو

ی و بـا بهره جویـی از ایـن  گفتمـان کاو کارآمـدی روش  از ایـن رو بـا توجـه بـه اهمیـت و 

یابـی میـراث مفقـود حدیثـی2 در پـی کسـب مقاصـد ذیل در  کنـار رهیافـت باز روش در 

ایـن پژوهـه می باشـیم:

کم بر آنها؛ 1. تبیین انگیزه ها و اندیشـه های تفسـیری حسـن بن محبوب و روح حا

2. دستیابی به مفاهیم کان و بنیادین اندیشۀ تفسیری شیعه در روایات ابن محبوب؛

کاربســـت ایـــن الگـــوی روشـــی در مطالعـــات حدیثـــی  کـــه بـــه  1. از جملـــۀ پژوهش هـــای معاصـــر 
ی تفســـیر  _ تفســـیری پرداخته انـــد، عبارت انـــد از: راد، علـــی و والیتـــی، مریـــم، »گفتمـــان کاو
گفتمـــان امامـــت وصایتـــی« ، مطالعـــات قـــرآن و حدیـــث، 19/  کوفـــه؛ اصبـــغ و  شـــیعه در 
کوفـــه؛ بازپژوهـــی  ی تفســـیر شـــیعه در  169-203؛ راد، علـــی و والیتـــی، مریـــم، »گفتمـــان کاو
اندیشـــه های تفســـیری ســـعید بـــن جبیـــر«، تحقیقـــات علـــوم قـــرآن و حدیـــث، 37/ 141-167؛ 
یخـــی؛ مطالعـــۀ مـــوردی خطبـــۀ حضـــرت  ی تار گفتمـــان کاو ی، محمـــد، »درآمـــدی بـــر  نصـــراو
گفتمـــان علـــوی  یارویـــی  ـــد رو ینـــب؟اهع؟  در شـــام«، صحیفـــۀ مبیـــن، 57/ 69-71؛ همـــو، »رون ز
کنش هـــای زبانـــی پـــس از واقعـــۀ عاشـــورا«، صحیفـــۀ مبیـــن، 56/ 107- ی  کاو و امـــوی: وا
گرجی، زهیـــر و موســـوی سیانی، ســـعید و دالونـــدی، محمدباقـــر، »تحلیـــل  132؛ صیامیـــان 
گفتمانـــی میـــراث حدیثـــی شـــیعه؛ مبانـــی و نتایـــج مطالعـــۀ مـــوردی: بصائـــر الدرجـــات صفـــار 

ــام، 35/ 90-63. ــخ اسـ یـ ــات تار ــی«، مطالعـ قمـ
یابـی میـراث مفقـود اسـامی: معرفـی  2. بـه منظـور آشـنایی بیشـتر ر.ک: راد، علـی، »شـیوه های باز

کتـاب کتـب التـراث بیـن الحـوادث و االنبعـاث«، آینۀ پژوهـش، 101/ 87-76.
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3. چالش ها و خألهای قرآن پژوهی و تفسـیری عصر حسـن بن محبوب؛

گفتمان هـای حدیثـی_ تفسـیری متعـارض بـا تفسـیر شـیعه در سـدۀ دوم  4. شـناخت 

و سـوم.

 روش تحلیل گفتمان ما در این پژوهش، پس از اعتبارسنجی و گونه شناسی موضوعی

 روایات، مبتنی بر این دو مرحله می باشد:

زمانـی  حیـث  از  روایـات  نشـر  و  صـدور  فضـای  خوانـش  و  یخـی  تار بسترشناسـی   .1

کشـف آوای متعـارض  کوفـه( و  )قـرن دوم و سـوم( و مکانـی )بـوم عـراق و به ویـژه شـهر 

گزارشـات حدیثـی و تفسـیری  گفتمـان رقیـب. دسـتیابی بـه ایـن امـر بـا اسـتناد بـه  و 

بـود. خواهـد  مورخـان  یخـی  تار گزارشـات  تحلیـل  و  دوران  آن  از  برجای مانـده 

گزاره هـای هدفمنـد و پر تکـرار زبانـی در روایـات تفسـیری ابن محبـوب و  2. اسـتخراج 

گفتمانـی آنهـا بـا آوای رقیـب. کشـف تناظـر 

یکرد  شـایان ذکر اسـت، با بررسـی نگارنده، تنها سـه پژوهش در سـال های گذشـته با رو

یابـی میـراث مفقـود تفسـیری دربـارۀ ابن محبـوب بـه چـاپ رسـیده  ترجمه نـگاری و باز

گفتمـان، کتـاب التفسـیر ابن محبـوب را  یکـرد تحلیـل  کنـون پژوهشـی بـا رو اسـت1 و تـا 

ی و تحلیـل قـرار نـداده اسـت. در نتیجـه، پژوهۀ حاضـر از این جهت دارای  کاو مـورد وا

نوآوری می باشـد.

1. حسن بن محبوب و روایات تفسیری وی
یـــان نامـــدار شـــیعه و مـــورد اعتمـــاد ائمـــه در قـــرن دوم و ســـوم   از جملـــۀ مفســـران و راو

کوفـــی بجلـــی )149–224 ق( اســـت.  هجـــری، حســـن بـــن محبـــوب بـــن وهـــب ســـّراد 

کشـــی  کـــرده2 و  ی را جلیل القـــدر و از ارکان اربعـــۀ زمانـــۀ خویـــش معرفـــی  شـــیخ طوســـی و

کاوشـــی نـــو در فقـــه، شـــمارۀ 11 و 12؛ زارعـــی کوفـــی«،   1. بهبـــودی، محمدباقـــر، »حســـن بـــن محبـــوب 
کربانـــی، محمـــد، »جســـتجویی در ترجمـــۀ حســـن بـــن محبـــوب«، علـــوم حدیـــث، شـــمارۀ 6؛   
راد، علـــی و عزیـــزی، ســـعید، »در جســـتجوی کتـــاب التفســـیر حســـن بـــن محبـــوب«، مشـــکات، 

شـــمارۀ 144.
2. طوسی، محمد بن حسن، فهرست، ص 122.
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ی را از اصحـــاب  او را در زمـــرۀ اصحـــاب اجمـــاع بـــه شـــمار آورده اســـت.1 رجالیـــون و

ـــرای  کرده انـــد.2 ب امـــام موســـی بـــن جعفـــر؟ع؟ ، امـــام رضـــا؟ع؟  و امـــام جـــواد؟ع؟  معرفـــی 
گـــزارش شـــده اســـت.3 ابن محبـــوب دوازده تألیـــف از جملـــه »کتـــاب التفســـیر« 

کیفی روایات تفسیری ابن محبوب کمی و  2. استخراج داده های 

گزاره های تفسـیری راجع به  یکی از موضوعات پرتکرار در کتاب التفسـیر ابن محبوب، 

کـه فراوانـی آن بـه 119 روایت می رسـد. این بخـش از روایات، محور  آمـوزۀ امامـت اسـت 

گرفته اسـت. ی در پژوهۀ حاضر قرار  گفتمان کاو تحلیل و 

2-1. اعتبارسنجی روایات4

نتیجـۀ بررسـی اسـناد روایـات ابن محبـوب، نشـانگر وجـود 111 روایـت مسـند و هشـت 

بـه چنـد  نیـز  روایـت مرسـل در میـان احادیـث ابن محبـوب می باشـد. روایـات مسـند 

دسـته تقسـیم می گردنـد: صحیـح، موثـق، مجهـول )مـدح یـا ذمـی دربـارۀ یـک یـا چنـد 

ی در منابـع رجالـی  ی در منابـع رجالـی وجـود نـدارد(، مهمـل )از یـک یـا چنـد راو راو

کـذب،  بـه  متصـف  روات،  از  تـن  چنـد  یـا  )یـک  ضعیـف  اسـت(،  نشـده  بـرده  نـام 

ی میـان علمـای رجـال  جعـل، وضـع یـا غلـو شـده اند( و اختافـی )دربـارۀ وثاقـت راو

دارد(. وجـود  اختاف نظـر 

کشی، محمد بن عمر، رجال، ص 556.  .1
 2. برقی، احمد بن محمد، رجال، ص 48 و 53؛ امین، محسن، أعیان الشیعة، 5/ 234؛ خویی، 

یعة، 4/ 248. ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، 5/ 89؛ تهرانی، آقابزرگ، الذر
3. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، 1/ 406؛ طوسی، محمد بن حسن، همان.

4. مبنـای اعتبارسـنجی سلسـلۀ اسـناد روایـات ابن محبـوب، توصیفات و جرح و تعدیلی اسـت 
کـه  کـه در منابـع هشـت گانۀ رجالـی شـیعه و معجـم رجـال الحدیـث آمـده اسـت. در مـواردی 
یابـی سـندی در نرم افـزار درایة الحدیـث  ی نیازمنـد بررسـی آرای مختلـف بـوده، ارز وثاقـت راو

گرفتـه اسـت. یابـی ایـن پژوهـش قـرار  مبنـای ارز
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گونه شناسی موضوعی روایات1  .2-2

کـه محـور سـخن در آنهـا، بیشـتر بـر   بررسـی متـون روایـات ابن محبـوب نشـانگر آن بـود 

محـور شـش موضـوع می چرخـد. در نمـودار ذیـل بسـامد ایـن موضوعـات ارائـه شـده 
اسـت.2

1. بـا توجـه بـه این کـه برخـی از احادیـث از حجـم باالیـی برخـوردار اسـت و در آنهـا نکاتـی پیرامـون 
کـه هر یـک از آنهـا ذیل یکـی از گونه هـای موضوعی قـرار می گیرد،  چندیـن آیـه بیـان شـده اسـت 
گونه شناسـی آن روایت، همۀ جهات لحاظ شـده اسـت و آمار ارائه شـده در نمودار مربوط،  در 

از تعـداد روایات منقول بیشـتر اسـت.
 2. ر.ک: راد، علی و عزیزی، سعید، »در جستجوی کتاب التفسیر حسن بن محبوب«، مشکات، 

.75-49 /144

مجهول: 29

موثق: 13

اختافی: 2

ضعیف: 5

مهمل: 5

صحیح: 57

اعتبارسنجی روایات مسند

امام شناسی: 55

تنقیص خلفاء: 9

علم امام: 11وصایت: 18

والیت: 24

منزلت امیرالمؤمنین: 49

بسامد موضوعات در روایات ابن محبوب
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گفتمان تفسیری حسن بن محبوب 3. تحلیل 
کـه در قـرن دوم و و اوایـل قـرن سـوم هجـری، در  کـی از آن اسـت  یخـی حا گزارشـات تار
گفتمـان در جامعـۀ اسـامی،  ارتبـاط بـا آمـوزۀ امامـت و پیشـوایی مسـلمانان، چندیـن 
کوفـه مطـرح بـوده اسـت. معیـار مـا بـرای تفکیـک گفتمان هـای مذکـور،  به ویـژه در شـهر 
صرفـًا از نـگاه تقابـل و تناظـر هـر گفتمـان در برابـر گفتمـان رقیـب بـوده و ممکن اسـت از 

جنبـۀ کنشـگران بـا دیگـر اقسـام  هم پوشـانی داشـته باشـد.

گفتمان خالفت، امامت و وصایت  .1-3
گزاره هـای زبانـی فراوانـی در روایـات ابن محبـوب در بازتابیـدن گفتمان کانـی با عنوان 
تقابـل  و  یارویـی  رو در  گفتمـان،  ایـن  دارد.  وجـود  اهل بیـت؟مهع؟   وصایـت  و  امامـت 
کـه از سـوی اهـل سـنت و برخـی  فـرق  گفتمـان امامـت و خافـت انتخابـی اسـت  بـا 
یدیـه در زمانـۀ ابن محبـوب طـرح می گردیـد.1 در ادامـه، نخسـت آوای متعـارض زمانـۀ  ز
کـه در قالـب نظریـۀ خافـت انتخابـی ارائـه  گفتمانـی آن را  ابن محبـوب و مؤلفه هـای 
یارویـی ابن محبـوب بـا آن را بـه  ی قـرار می دهیـم و سـپس رو کاو گردیـده اسـت مـورد وا

بحـث خواهیـم نشـاند.

3-1-1. گفتمان خالفت و امامت انتخابی

کـه طـی قـرون متمـادی محـل نـزاع میـان  یکـی از مباحـث مهـم سیاسـی و اعتقـادی 
گردیـد، موضـوع خافـت و پیشـوایی در جامعۀ  اندیشـمندان و مفسـران مسـلمان واقـع 
کثریـت اهـل سـنت )اعـم از مرجئـه و معتزلـه( و خوارج بر این بـاور بودند  اسـامی بـود. ا
که تنصیصی از جانب پیامبر بر تعیین خلیفه و امام صورت نپذیرفته است و این امر 
از طریـق اجمـاع و بـه انتخـاب »اهل العقد« محقق می شـود. در قـرن دوم هجری نظریۀ 
کـه برخـی محدثان اهل سـنت همچـون وکیع بن  انـکار وصایـت آن چنـان رونـق گرفـت 

کوفـی و هم عصـر ابن محبـوب،  ی  جـراح )م 196 ق(2 و ابو اسـامه )م 201 ق(،3 دو راو

1. ر.ک: اشعری، علی، مقاالت االسامیین، 1/ 342.
2. وکیـع بـن جـراح بـن ملیـح بن عدی رؤاسـی از جملۀ حفاظ برجسـته، فقهای بزرگ و اهل فضل 

کوفه در اواخر سـدۀ دوم هجری به شـمار آمده اسـت. و کتابت در 
کوفی در قرن دوم بوده و دربارۀ او چنین آمده  ید قرشـی، محّدث نامدار  3. حماد بن اسـامة بن ز
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پیامبـر  آیـا  می پرسـد:  أوفـی  أبـی  بـن  عبـداهلل  از  شـخصی  کـه  کرده انـد  روایـت  چنیـن 

ی می پرسـد: پـس چگونـه پیامبـر  وصیتـی داشـت؟ عبـداهلل در پاسـخ می گویـد: خیـر. و

کـرد؟ عبـداهلل در پاسـخ بـه او می گویـد: پیامبـر تنهـا  مسـلمانان را بـه وصیت کـردن امـر 

کتـاب خـدا سـفارش نمـود.1 بـر پایـۀ تحقیقـات پژوهشـگران معاصـر، باورمنـدان بـه  بـه 

گفتمـان انـکار وصایـت و تعییـن وصـی توسـط رسـول خـدا؟لص؟  جمهور اهل سـنت را 

گزاره های  شـامل شـده اسـت2 و سـیطرۀ ایـن گفتمـان موجـب گردید تا مفسـران عامـه، 

گفتمانـی تفسـیر نماینـد. یـج چنیـن  وحیانـی قـرآن را در راسـتای تثبیـت و ترو

 از سوی دیگر ویژگی ها و صفات امام و خلیفه نزد عامه با امامیه نیز تمایز قابل توجهی 

کـرد. اهـل سـنت افـزون بـر عقل، بلـوغ، مرد بـودن و آزاد بودن، به سـه شـرط اجتهاد  پیـدا 

و علـم، عدالـت و شـجاعت بـاور داشـتند. در نـگاه ایشـان امـام و خلیفـه بایـد نسـبت 

بـه مسـائل دیـن عالـم و در آنهـا مجتهـد باشـد، تـا بتواند پاسـخگوی شـبهات وارد شـده 

بـر دیـن باشـد و حریـم معنـوی دیـن را حراسـت و حفاظـت نماید. از سـوی دیگر معتقد 

کـه شـخص فاسـق و فاجـر قابلّیـت نیابـت از پیامبـر  بودنـد امـام بایـد عـادل باشـد؛ چرا

معصوم را ندارد. همچنین لزوم شجاعت امام نیز از دیگر شروط امام نزد عامه دانسته 

 شـده اسـت تـا در مواقـع خطـر بتوانـد حافـظ مـرز و بـوم جامعـۀ اسـامی باشـد و قـدرت 
تصمیم گیری برای تجهیز لشکر و قیادت آن را داشته باشد.3

گفتمـان، امامیـه معتقـد بـود امامـت و خافـت تنهـا از سـوی خداونـد و  در مقابـل ایـن 

از طریـق نـص و تعییـن پیامبـر و امامـان بعـد از ایشـان صـورت پذیرفتـه و ایـن مسـئله 

کان أعلـم النـاس بأمـور النـاس و أخبـار أهـل الکوفـة« ابن حجـر عسـقانی، احمـد  اسـت: »ثقـة 
بـن علـی، تهذیب التهذیـب، 3/ 3-2.

1. ابن حنبـل، احمـد بـن محمـد، مسـند، 32/ 151-152؛ ابن ماجـه، محمـد بـن یزیـد، سـنن، 2/ 
900؛ ابوعوانه، یعقوب بن اسـحاق، المسـتخرج، 3/ 475.

کـرم؟ص؟ دربارۀ جانشـین بافصل خود  2. ر.ک: صداقـت ثمرحسـینی، کامیـار، »وصایـای پیامبـر ا
 و نقد نظریۀ انکار وصایت«، پژوهشنامۀ علوی، 89-86/2.

3. ر.ک: حسـینی میانـی، علـی، جانشـین پیامبـر کیسـت؟، ص 71-72؛ همـو، جواهـر الـکام، 
.12-11 /2
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توقیفی و الهی اسـت و ارتباطی با انتخاب و اجماع مسـلمانان ندارد.1 به همین دلیل 

کـه مسـتلزم شـئون و ویژگی هایـی از  امامـت نـزد امامیـه دارای جایگاهـی خـاص بـوده 
قبیـل والیـت، عصمـت، علـم و دانـش ویـژۀ الهـی و معجـزه )کرامـت( اسـت.2

کوفیــان در ادوار مختلــف، میــان تاریخ نــگاران بــه تشــیع  گرچــه  شــایان ذکــر اســت، 

کیــد شــده اســت، امــا  شــهرت فراوانــی دارنــد و بــر نفــوذ اجتماعــی شــیعیان در ایــن شــهر تأ

کوفــه در ســدۀ دوم و ســوم هجــری ترکیبــی از شــیعیان،  کــه جمعیــت  بایــد توجــه داشــت 

اهــل ســنت، پیــروان دیگــر مذاهــب و حتــی ملحــدان بــوده اســت.3 ابن ســعد )م 230 

کــه هم زمــان بــا ابن محبــوب  کتــاب طبقــات خویــش از 184 محــدث نــام می بــرد  ق( در 

کثــر آنهــا از اهــل ســنت بــه شــمار می آینــد.4 در میــان ایشــان  کوفــه می زیســته اند و ا در 

افــراد شــهرت یافته ای همچــون ســفیان ثــوری )م 161 ق(،5 شــریک بــن عبــداهلل نخعــی 

بــن عیینــه )م 198 ق(7 قابــل  بــن جــراح )م 196 ق( و ســفیان  )م 177 ق(،6 وکیــع 

آن،  بــا  هم زمــان  یــا  ابن محبــوب  حیــات  دوران  بــه  نزدیــک  هم چنیــن  مشــاهد اند.8 

1. ر.ک: اشـعری، علـی، مقـاالت االسـامیین، 1/ 455-459؛ مشـکور، محمدجـواد، مقدمـۀ فـرق 
نوبختـی، ص 22-20.

2. ر.ک: حسـینی میانـی، علـی، همـان، 2/ 21؛ اسـداف، توفیـق، امامـت و والیـت نـزد فریقیـن، 
.33-30  /27

3. ر.ک: رجبـی دوانـی، محمدحسـین، کوفـه و نقـش آن در قـرون نخسـتین اسـامی، ص 451؛ 
کتچـی، احمـد، »حوزه هـای کم شـناخته و متقـدم حدیـث و معـارف امامیـه در عـراق، شـام و  پا

مصـر«، صحیفـۀ مبیـن، 52/ 130.
4. ر.ک: ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، 6/ 378-350.

5. ابوعبـداهلل سـفیان بـن سـعید بـن مسـروق بـن حبیـب بـن رافـع ثـوری عالـم، فقیـه، محـّدث و 
کوفـه بـوده اسـت. مفّسـر قـرن دوم هجـری در شـهر 

6. ابوعبـداهلل شـریک بـن عبـداهلل بـن سـنان نخعـی، فقیـه، محـّدث و قاضـی نامـدار شـهر کوفه در 
قـرن دوم هجـری بـه شـمار آمده اسـت.

7. ابومحمـد، سـفیان  بـن  عیینـة بـن  میمـون  هالـی،  محدث  و فقیه  کوفـی در نیمـۀ دوم قـرن دوم  
هجـری می باشـد.

کوفـه  هسـت که  گاهی  هایـی از وجـود یـک اقلیـت  معتقـد بـه  َقـَدر در  8. هم چنیـن در  سـدۀ دوم ، آ
کیـد بـر امامـت  شـیخین ، امامـت  عثمـان  را تنهـا پیـش  از احـداث ، و  در مـورد امامـت ، ضمـن  تأ
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مفســران و قرآن پژوهــان نامــداری از اهــل ســنت نیــز همچــون مقاتــل بــن ســلیمان )م 150 

ــن ســام )م 201 ق(،3  ــوری )م 161 ق(، ابن وهــب )م 197 ق(،2 یحیــی ب ق(،1 ســفیان ث

کــه  معمــر بــن مثنــی )م 210 ق(4 و عبدالــرزاق صنعانــی )م 211 ق(5 زیســت می نمودنــد، 

کوفــه حضــور داشــتند. برخــی از ایشــان همچــون ســفیان ثــوری در 

گفتمـان امامـت و  کـه  یخـی، چنیـن بـه دسـت می آیـد  بـا توجـه بـه قرائـن و شـواهد تار

خافـت نـزد اهـل سـنت، در سـده های نخسـتین بـر پایـۀ سـه مؤلفـه اسـتوار بوده اسـت:

1. وصّیـت و سـفارش پیامبـر؟لص؟  بـه امـت دربـارۀ عمـل بـه آییـن اسـام و آموزه هـای 

قـرآن بـوده و ایشـان نسـبت بـه تعییـن جانشـین و وصـّی پـس از خویـش اقدامـی ننمـوده 

است.

2. انتخـاب خلیفـه و امـام بـه عهـدۀ مـردم اسـت و ایـن امـر، فاقـد تنصیصـی از سـوی 

می باشـد. خداونـد 

از قبیـل اجتهـاد، عدالـت و شـجاعت، قابـل  بـا وجـود شـرایطی  امـام  3. صاحیـت 

می باشـد. احـراز 

امامـت  حضـرت  علـی؟ع؟  را تـا پذیـرش  تحکیـم  پذیـرا بودنـد )اشـعری، علـی، همـان، 1/ 171؛ 
شهرسـتانی، محمـد، الملـل و النحـل، 1/ 122(.

1. ابوالحسـن، مقاتـل بـن سـلیمان بـن بشـیر ازدى مـروزى بلخـی، از مفسـران و محدثـان مشـهور 
ی نقـل حدیـث نمـوده اسـت. دربارۀ  قـرن دوم هجـرى در بصـره و بغـداد بـوده و ابن محبـوب از و
یـدی و از شـاخۀ بتریه بوده اسـت یـا عامی و از  ی میـان رجالیـان اختـاف اسـت کـه ز مذهـب و
اهـل سـنت )ر.ک: حلـی، حسـن بـن یوسـف، الخاصـة، ص 260؛ خویـی، ابوالقاسـم، معجـم  

رجـال  الحدیـث، 18/ 311(.
2. ابومحمـد، عبـداهلل بـن وهـب بـن مسـلم مصـری قرشـی، از محدثـان و مفسـران صاحـب تفسـیر 

در قـرن دوم هجـری بـه شـمار آمـده اسـت.
3. ابوزکریـا، یحیـی بـن سـام بـن ابی ثعلبـه بصـری، محدث و مفسـر قرن دوم در مصر بود. سـفیان 
ی را شـیخ اهـل مصر نامیده اسـت )ذهبی، محمد، سـیر اعـام النباء، 9/ 233(. بـن عیینـه و
ی و لغت شـناس بـزرگ اوایل عصر  4. َابوُعبیـده، معمـر بـن مثنـی ثقفی )114-210 ق(،   مفسـر، راو

عباسـی در بصره است.
5. ابوبکـر، عبدالـرزاق بـن همـام بـن نافـع حمیـری یمانـی صنعانـی، عالـم، مفسـر، محـدث و از 
بـزرگان صاحـب تفسـیر اهـل تسـنن در یمـن بـود )ذهبـی، محمـد، میـزان االعتـدال، 2/ 609(.
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یدیـــه1 نیـــز در قـــرن دوم دربـــارۀ امامـــت  هم چنیـــن شـــایان ذکـــر اســـت، میـــان انشـــعابات ز

یخـــی متعـــدی بـــر وجـــود رهبـــران و  و خافـــت، اختافـــات شـــدیدی رخ داد. شـــواهد تار

کوفـــه، دســـت کم در قـــرن دوم داللـــت دارد.2 جارودیـــه، بـــر ایـــن بـــاور  یدیـــه در  پیـــروان ز

کـــه پیامبـــر، علـــی؟ع؟  را بـــا نـــام و نشـــان بـــه عنـــوان امـــام بـــه مـــردم معرفـــی نکـــرده  بـــود 

ــا بـــر علـــی؟ع؟   کـــرده و ایـــن اوصـــاف تنهـ اســـت؛ بلکـــه اوصـــاف امـــام برحـــق را بیـــان 

بـــه وســـیلۀ شـــورا و توســـط مـــردم  امـــام  منطبـــق اســـت. ســـلیمانیه معتقـــد اســـت 

گذاشـــته، فـــرد مفضـــول را  کنـــار  انتخـــاب می شـــود و مـــردم می تواننـــد فـــرد افضـــل را 

کننـــد. از ایـــن رو، خافـــت ابوبکـــر و عمـــر صحیـــح اســـت. صالحیـــه و بتریـــه  انتخـــاب 

ــد  ــر معتقـ ــر و عمـ ــارۀ خافـــت ابوبکـ ــان دربـ ــتند. آنـ ــول داشـ ــول را قبـ ــز امامـــت مفضـ نیـ

ـــه  ـــا ب ـــه خافـــت ســـزاوارتر اســـت، ام ـــود، ب گرچـــه علـــی؟ع؟  چـــون افضـــل مـــردم ب ـــد،  بودن

کـــرد، لـــذا خافـــت  گـــذار  خاطـــر این کـــه بـــا رضایـــت خـــود، خافـــت را بـــه آن دو تـــن وا
آن دو صحیـــح اســـت.3

3-1-2. گفتمان وصایت و امام شناسی

بخــش قابل توجهــی از روایــات تفســیری ابن محبــوب، دربردارنــدۀ واژگان پرتکــراری 

یدیـه مبتنـی بـر پذیـرش نـص خفـی بـر امامـت علـی؟ع؟  و نـص جلـی بـر امامت  1. نظریـۀ امامـت ز
حسـنین؟امهع؟  اسـت؛ ولـی در امامـت بعـد از امـام حسـین؟ع؟  قائـل بـه نـص نیسـتند و بـر ایـن 
کـه قیـام بـه شمشـیر کنـد و دعـوت به خـود کنـد، امـام واجب الطاعه  کـه هـر فـرد فاطمـی  باورنـد 
مهـدی،  فرمانیـان،  90؛  و   75 ص  نوبختـی،  الشـیعة  فـرق  ترجمـۀ  حسـن،  )نوبختـی،  اسـت 

آشـنایی بـا فـرق تشـیع، ص 106(.
یسـته و حسـن بـن محبـوب از  کوفـه می ز یـاد بـن منـذر معـروف بـه ابوالجـارود، در قـرن دوم در  2. ز
کـرده اسـت )خویـی، ابوالقاسـم، همـان، 21/ 77(. دربـارۀ حسـن بـن صالـح  ی نقـل حدیـث  و
کوفه بوده و  که اهل  گفته شـده اسـت  ی می باشـد،  که فرقۀ صالحیه منسـوب به و )م 168 ق( 
در ایـن شـهر مجالـس امـا و محافـل نقـل حدیث داشـته اسـت )رحمان سـتایش، محمدکاظم 
ی مذهـب و روایـات حسـن بـن صالـح در کتـب امامیـه«، مطالعـات  کاو و فرجامـی، اعظـم، »وا
کتـاب او  ی  ی اخـذ حدیـث داشـته اسـت و راو قـرآن و حدیـث، 1/ 58(. ابن محبـوب نیـز از و

می باشـد )خویـی، ابوالقاسـم، همـان، 4/ 364-361(.
3. ر.ک: اشعری، علی، مقاالت االسامیین، 1/ 66-69 و 459-455.
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همچــون »امــام، ائمــه، وصــی، اوصیــا و اهل البیــت« می باشــد و میــان ایــن  واژگان و 

گزاره هــا  گرفتــه اســت. فراوانــی ایــن  کریــم ارتبــاط معنایــی خاصــی شــکل  آیــات قــرآن 

بــه 59 مــورد دربــارۀ شــناخت امــام و هجــده مــورد پیرامــون آمــوزۀ وصایــت می رســد. 

کنــش و اقــدام هدفمنــدی از ســوی ایــن  ــه عنــوان  ــوان ب بازتــاب چنیــن روایاتــی را می ت

گفتمــان شــیعه بنیان جایــگاه امامــت و وصایــت  ی در جهــت تقویــت و تثبیــت  راو

گزاره هــای  از  فــراوان  بهره گیــری  بــا  گفتمــان،  ایــن  قــرآن دانســت.  اهل بیــت؟مهع؟  در 

کریــم، در صــدد ارائــۀ نظریــۀ اختصاصی بــودن مقــام امامــت و وصایــت  وحیانــی قــرآن 

کــه دارای  بــه عتــرت نبــوی؟مهع؟  بــوده و امامــت را جایگاهــی ویــژه و الهــی دانســته 

گفتمــان  شــئون قدســی متعــددی اســت. در ادامــه بــه بررســی مؤلفه هــای ایــن بخــش از 

انبــوه  حجــم  بــه  توجــه  بــا  اســت،  ذکــر  بــه  الزم  یــم.  می پرداز ابن محبــوب  تفســیری 

روایــات، تنهــا بــه ذکــر نمونه هایــی از آنهــا بســنده نموده ایــم و خواننــده را بــه دیگــر مــوارد، 

ارجــاع می دهیــم.

3-1-2-1. مؤلفه اول: انتصابی بودن مقام امامت از جانب پروردگار

ابن محبـــوب،  توســـط  بازتابیـــده  تفســـیری  گزاره هـــای  از  قابل توجهـــی  بخـــش  در 

بـــر تعییـــن و انتصـــاب اهل بیـــت عصمـــت و طهـــارت؟مهع؟  بـــه عنـــوان امـــام و ولـــّی 

کام وحـــی و  کیـــد شـــده و میـــان آیـــات متعـــددی از  از ســـوی پـــروردگار تصریـــح و تأ

گفتمـــان  چنیـــن آمـــوزه ای، ارتبـــاط وثیـــق و تنگاتنـــگ ایجـــاد شـــده اســـت. در حالی کـــه 

ـــت  ـــان امام گفتم ـــه  ـــدی ب ـــام و باورمن ـــب ام ـــودن نص ـــۀ الهی ب ـــکار نظری ـــۀ ان ـــر پای ـــب ب رقی

انتخابـــی، از بازنشـــر چنیـــن ارتبـــاط وثیقـــی میـــان آیـــات قـــرآن و عتـــرت خـــودداری 

نموده انـــد. نمونه هایـــی از تقابـــل آوایـــی ایـــن بخـــش از روایـــات را در جـــدول ذیـــل 
می تـــوان مشـــاهده نمـــود.1

1. شـایان ذکـر اسـت، بـر اسـاس بررسـی های متعـدد نگارنـده، تفاسـیر برجای مانـده از اهـل سـنت 
در دوران حیات ابن محبوب همچون تفسـیر سـفیان ثوری، تفسـیر ابن وهب، تفسـیر یحیی بن 
سـام و تفسـیر عبدالـرزاق صنعانـی، در تفسـیر آیـات متعـددی که ابن محبوب ذیـل آنها روایت 

گزارش حدیثی هسـتند. کرده اسـت، فاقـد  نقـل 
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1و 2و3و4و5

تفسیرراوی- مفسرآیۀ قرآن
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)جن: 23-21(

 ابــاغ والیــت امــام علــی؟ع؟  از ســوی پیامبــرابن محبوب

 ؟لص؟ ، الهی بودن مســئلۀ امامت و والیت و 
امتناع قریش از پذیرش آن.1

وظیفــه و رســالت پیامبــر؟لص؟  ابــاغ دیــن مقاتل بن سلیمان
و توحیــد اســت.2

 > �ف ِم�ي
َ
َعال

ْ
�بّ  �ل �ف ّرَ ٌل ّمِ �ي ِ رف �ف >�تَ

)حاقه: 43(

ــزول والیــت اســت و ابن محبوب ــا ن ــرآن توأمــان ب ــزول ق  ن

 والیت و امامت علی؟ع؟  از جانب خداوند 
نازل شده است.3

 مقاتل بن سلیمان، 
احمد بن حنبل4

نــزول آیــات قــرآن از جانــب پــروردگار اســت5 

 )آیه تنها به مسئلۀ نزول کام وحی پرداخته

 و اشاره ای به مسئلۀ والیت ندارد(.

انســـان ها  پیمـــان  و  عهـــد  از  ســـخن  ابن محبـــوب،  روایـــات  از  دیگـــری  بخـــش  در 

گفتـــه  کـــه بـــه آن »عالـــم ذّر« یـــا »روز میثـــاق«  بـــا خداونـــد در عالمـــی پیـــش از دنیـــا 

کـــه در چنیـــن  ـــر آن دارد  ـــه میـــان آمـــده اســـت. مفـــاد ایـــن روایـــات6 داللـــت ب می شـــود، ب

روزی خداونـــد، پـــس از اخـــد میثـــاق توحیـــد، پیامبـــر؟لص؟  و اهل بیتـــش را بـــه مـــردم 

کیـــد نمـــوده، از همـــۀ بنـــی آدم بـــه والیـــت  کـــرده، بـــر امامـــت و والیـــت ایشـــان تأ معرفـــی 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2/ 414.  .1
2. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، 4/ 465.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 413.  .3

4. احمـد بـن حنبـل )164-241 ق( محـدث، فقیـه سرشـناس و یکـی از بـزرگان مدرسـۀ حدیثـی 
اهل سـنت در بغداد در قرن دوم و سـوم بوده اسـت و قریب به شـصت سـال از دوران حیاتش 

مصـادف بـا عصـر زندگانـی ابن محبـوب بوده اسـت
5. مقاتل بن سلیمان، همان، 4/ 425.

6. ایـن روایـات ذیـل آیـات 172 و 173 سـورۀ اعـراف، آیـۀ 2 سـورۀ تغابـن و آیـۀ 30 سـورۀ محمـد 
شـده اند. گـزارش 



72
13

98
ن    

ستا
  زم

ز   و
ایی

_   پ
شم 

 ش
ت و

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

گـــواه بـــر ایـــن واقعـــه قـــرار داده اســـت.1  گرفتـــه و فرشـــتگان را  و اطاعـــت از ایشـــان اقـــرار 

مســـئلۀ اخـــذ پیمـــان والیـــت اهل بیـــت؟مهع؟  در عالـــم میثـــاق، از جملـــۀ آموزه هـــای 

یافتـــه اســـت و  بازتـــاب  روایـــات تفســـیری ابن محبـــوب،  کـــه در  بـــوده  شـــیعه بنیان 

ـــل  ـــه در دورۀ حیـــات ابن محبـــوب همچـــون تفســـیر مقات ـــدۀ عاّم میـــراث تفســـیری بازمان

بـــن ســـلیمان، تفســـیر یحیـــی بـــن ســـام و تفســـیر عبدالـــرزاق صنعانـــی، فاقـــد چنیـــن 

یکـــرد مفســـران و محدثـــان عامـــه در تبییـــن ایـــن آیـــات، تنهـــا ناظـــر  آمـــوزه ای اســـت. رو
بـــه پیمـــان یکتاپرســـتی اســـت.2

3-1-2-2. مؤلفۀ دوم: اختصاص مقام امامت به اهل بیت پیامبر؟لص؟ 

بخـش دوم روایـات ابن محبـوب، داللـت بـر انحصـار و اختصـاص جایـگاه امامـت و 

ایـن روایـات،  تـا روز قیامـت دارد. در  بـه اهل بیـت پیامبـر؟لص؟   رهبـری امـت اسـام 

ک رسـول خـدا؟لص؟   ائمـۀ اطهـار؟مهع؟  بـه عنـوان پیشـوایان منصـوب الهـی، از سـالۀ پـا

و  شایسـتگی  ایشـان،  تنهـا  کـه  اسـت  شـده  کیـد  تأ نکتـه  ایـن  بـر  و  شـده اند  معرفـی 

صاحیـت امامـت و رهبـری مـردم را دارنـد. بـر خـاف گفتمـان رقیـب کـه مقـام امامت 

را مختـص اهل بیـت پیامبـر؟مهع؟  نمی دانسـتند و در ایـن بـاره، نظریـۀ انحصاری بـودن 

آن را برنمی تافتنـد. نمونه هایـی از تقابـل آوایـی ایـن بخـش از روایـات را در جـدول ذیـل 

می تـوان مشـاهده نمـود.

1.  ر.ک: صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 1/ 90؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همان، 
1/ 325، 2/ 413؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 232.

 2.  ر.ک: مقاتل بن سلیمان، همان، 2/ 72، 4/ 351؛ تیمی، یحیی بن سام، تفسیر، 2/ 655؛ صنعانی، 
عبدالرزاق، تفسیر القرآن العزیز، 1/ 227-226.
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تفسیر آیهراوی- مفسرآیات قرآن

اٍس  �ف
أُ
ْدُ�و� ُكّلَ � ْوَم �فَ َ >�ي

ماِمِهم < )اسراء: 71( اإِ �بِ

رسـولابن محبوب اهل بیـت  از  پیشـوایانی  امـام،  از   منظـور 
کـه از جانـب خـدا بـر مـردم   خـدا؟لص؟  هسـتند 

منصـوب خواهنـد شـد.1
کتـاب اعمـال هـر امـت اسـت مقاتل بن سلیمان  منظـور از امـام، 

که اعمال خیر و شر در آن ثبت شده است.2

منظور، پیشوای هدایت یا گمراهی است.3سفیان ثوری
پیامبـر یحیی بن سام یـا  اسـت  امـت  اعمـال  کتـاب  منظـور، 

4 کـرم؟لص؟ . ا
کـه مـردم بـه او اقتـدا نمودنـد معمر بن مثنی کسـی اسـت   مـراد 

کتاب  و او را پیشوای خود قرار دادند یا مقصود 
 اعمال است.5

منظور تبیین و روشنگری )اعمال( امت است.6عبدالرزاق صنعانی

کتاب اعمال مراد است.7احمد بن حنبل

ِه َو َرُ�وِلِه 
َ
الّل  �بِ

ْ
و� اِم�فُ َ >�ف

ا<  َ �ف
ْ
ل رفَ �ف

أَ
�ي � ِ �ف

َّ
وِر �ل

َو �ل�فُّ
)تغابن: 8(

 یکـی از مصادیـق نور الهی، امامان از آل محمدابن محبوب
؟لص؟  تا روز قیامت است.8

نـازل مقاتل بن سلیمان پیامبـر  بـر  کـه  اسـت  قرآنـی  نـور،  از   منظـور 
گردیده است.9

کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 535؛ برقـی، احمـد بـن محمـد، محاسـن، 1/ 155.   .1
ْهـِل َبْیِتـي« در ایـن روایـت داللـت 

َ
ـاِس ِمـَن اهلِل ِمـْن أ ـی الّنَ

َ
ـٌة َعل ِئّمَ

َ
عبـارت »َسـَیُکوُن  ِمـْن َبْعـِدي أ

 بـر 
ّ

بـر اختصـاص مقـام امامـت بـه اهل بیـت پیامبـر؟مهع؟ دارد؛ چنان چـه قیـد »ِمـَن اهلِل« نیـز دال
انتصـاب ایشـان بـه عنـوان امـام از سـوی پـروردگار اسـت.

2. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، 2/ 542.
3. ثوری، ابوعبداهلل، تفسیر، ص 105.

4. یحیی بن سام، همان، 1/ 150، 2/ 607.
5. ابوعبیده، معمر بن مثنی، مجاز القرآن، 1/ 386.

6. صنعانی، عبدالرزاق، همان، 1/ 325.
7. ابن حنبل، احمد بن محمد، الجامع لعلوم اإلمام أحمد، 13/ 471.

8. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 2/ 371.
9. مقاتل بن سلیمان، همان، 4/ 352.
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3-1-2-3. مؤلفۀ سوم: نگرۀ وصایت و جانشینی

کـــه نظریـــۀ  کامـــی ای اســـت  گزاره هـــای  بخـــش ســـوم روایـــات ابن محبـــوب، دربردارنـــدۀ 

کـــه  روایاتـــی  بازتـــاب می دهنـــد.  را  پیامبـــر؟لص؟   اهل بیـــت  و جانشـــینی  وصایـــت 

کـــه مفهـــوم وصایـــت  گـــزارش نمـــوده، بیانگـــر ایـــن نکته انـــد  ابن محبـــوب در ایـــن بـــاره 

بـــا امامـــت از حیـــث مفهومـــی تمایـــز دارنـــد. اســـتعمال واژگان »وصـــی و اوصیـــا« در 

ــر پیامبـــری از جملـــه رســـول خـــدا؟لص؟  بعـــد  کـــه هـ کـــی از آن اســـت  ایـــن روایـــات حا

از خویـــش، بـــرای امتـــش وصـــی و جانشـــینی معرفـــی نمـــوده، میـــراث نبـــوت خویـــش 

را در اختیـــار او قـــرار داده اســـت و مســـئولیت تبلیـــغ دیـــن و هدایـــت امـــت بعـــد از 

ـــه جانشـــینان  ـــوده اســـت. از ایـــن رو مقـــام وصایـــت مربـــوط ب ـــه عهـــدۀ وصیـــش ب ایشـــان ب

کـــه جایگاهـــی ممتـــاز و  همـــۀ پیامبـــران الهـــی می گـــردد؛1 بـــر خـــاف مقـــام امامـــت 

کثـــر قریـــب بـــه اتفـــاق  کارکردهـــای خاصـــی اســـت و در ا کـــه دارای شـــئون و  ویـــژه اســـت 

 آنهـــا، ناظـــر بـــه جایـــگاه ویـــژۀ دوازده وصـــی و جانشـــین رســـول اهلل؟لص؟  اســـت. بـــا توجـــه

یـــخ  کـــه نگـــرۀ وجـــود وصـــّی در طـــول تار   بـــه ایـــن روایـــات، چنیـــن بـــه دســـت می آیـــد 

ــی  ــلم و قطعـ ــری مسـ ــه امـ ــزد امامیـ کـــرم؟لص؟  نـ ــر ا ــژه پیامبـ ــی به ویـ ــران الهـ ــرای پیامبـ  بـ

قـــرآن، بیانگـــر اوصـــاف و جایـــگاه ایشـــان می باشـــند.2  از  آیـــات متعـــددی  بـــوده و 

می تـــوان  ذیـــل  جـــدول  در  را  روایـــات  از  بخـــش  ایـــن  آوایـــی  تقابـــل  از  نمونه هایـــی 

مشاهده نمود.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 15/ 289-275. 1.  ر.ک: 

کلینـــی، محمـــد  2.  بـــرای مشـــاهدۀ مـــوارد دیگـــر ر.ک: قمـــی، علـــی بـــن ابراهیـــم، همـــان، 2/ 224؛ 
بـــن یعقـــوب، همـــان، 2/ 402، 413-421، 426؛ صـــدوق، محمـــد بـــن علـــی، علـــل الشـــرایع، 
ــات  ــل اآلیـ یـ ــی، تأو ــترآبادی، علـ ــن، امالـــی، ص 232؛ اسـ ــن حسـ ــد بـ ــی، محمـ 1/ 276؛ طوسـ

الظاهـــرة، ص 605، 714، 821.



75

ب
حبو

ن م
ن ب

س
 ح

ر«
سی

لتف
ب ا

کتا
ر »

ت د
مام

ِن ا
ما

گفت

1و2و3و4و5 

تفسیر آیهراوی- مفسرآیات قرآن

وُل َما  �تُ �يَ
ُ�َل �فَ ُه �لّرُ

َ
َمُع �لّل َ �ب ْوَم �ي َ >�ي

ْم< )مائده: 109( �تُ �بْ �بِ
أُ
� �

�فَ
 سؤال خداوند از رسوالن خویش در روز قیامتابن محبوب

 دربارۀ رفتار مردم با اوصیای ایشان.1

روز مقاتل بن سلیمان در  خویـش  رسـوالن  از  خداونـد   سـؤال 
قیامت دربارۀ توحید.2

سفیان ثوری، 
یحیی بن سام 

و عبدالرزاق 
صنعانی

اشـاره ای به مسـئول عنه نگردیـده و فقط به 
معنای ظاهر آیه بسـنده شـده اسـت.3

 َو 
ً
و�ا ى َء�َ�َم َو �فُ َه �ْصَط�فَ

َ
�فَّ �لّل >�إِ

َم َو َء�َل ِ�ْمَر��فَ َعلَى َر�ِه�ي ْ �ب  َء�ل  �إِ

ها ِم�ف  ع�ف  �ب
هتَ �يَّ ّرِ

�فَ * �فُ ِم�ي
َ
َعال

ْ
 �ل

م<  ٌع َعِل�ي ُه �َم�ي
َ
ْع�فٍ َو �لّل �بَ

)آل عمران: 34-33(

 اهل بیت پیامبر به عنوان مصادیق برگزیدگانابن محبوب
از نسـل پیامبـران پیشـین و فرزنـدان آنـان و 

اوصیـای پیامبـر؟لص؟  معرفـی شـده اند.4

مقصود، پیامبران الهی  است.5مقاتل بن سلیمان

3-1-2-4. مؤلفۀ چهارم: منزلت و جایگاه امام و امامت

کـــه باالتریـــن بســـامد را از لحـــاظ  گفتمـــان تفســـیری ابن محبـــوب  چهارمیـــن مؤلفـــۀ 

ـــه معرفـــی جایـــگاه امامـــت،  کنش هـــای زبانـــی بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت، ناظـــر ب

کریـــم می باشـــد.  منزلـــت، شـــئون، اوصـــاف و ویژگی هـــای امـــام در میـــان آیـــات قـــرآن 

ی بـــه  گـــزارۀ تفســـیری از ســـوی ابن محبـــوب، نشـــانگر اهتمـــام ایـــن راو بازتـــاب 55 

ــرۀ امام شناســـی قرآنـــی را تبییـــن می نماینـــد.  کـــه نگـ ــزارش و انتقـــال روایاتـــی اســـت  گـ

ایـــن روایـــات شـــخصیت امـــام و اوصـــاف ایشـــان را از زوایـــای مختلفـــی همچـــون 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 15/ 750. 1. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 1/ 190؛ 
2. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، 1/ 515-514.

 3. سفیان ثوری، ابوعبداهلل، تفسیر، ص 105؛ تیمی، یحیی بن سام، تفسیر، 2/ 702؛ صنعانی،
 عبدالرزاق، تفسیر القرآن العزیز، 1/ 195.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 15/ 288.  .4
5. مقاتل بن سلیمان، همان، 1/ 271.
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منزلـــت معنـــوی امـــام، هدایت یافتگـــی واقعـــی و عصمـــت امـــام، تابعیـــت محـــض از 

ی  ـــر رو ـــارز پـــروردگار ب کـــرم؟لص؟ ، نشـــانه های ب ی حقیقـــی از پیامبـــر ا اوامـــر الهـــی و پیـــرو

زمیـــن، تنهـــا مســـیر ســـعادت و رســـتگاری انســـان، بهره منـــدی امـــام از فضائـــل اخاقـــی 

ــن  ــی ایـ ــل آوایـ ــی از تقابـ ــد.1 نمونه هایـ ــان نموده انـ ــتاخیز بیـ ــام در روز رسـ ــگاه امـ و جایـ

بخـــش از روایـــات را در جـــدول ذیـــل می تـــوان مشـــاهده نمـــود.
6

و 
5

و
4

و
3

و
2

تفسیر آیهمفسر-محدثآیات مربوط

َهُه<  ْ ا َو�ب
َّ
ل ْ ٍء هاِلٌك �إِ �ي

َ >ُكّلُ �ش
)قصص: 88(

امـام »وجـه اهلل« و مظهر و آینۀ کامل اسـما ابن محبوب
و صفات الهی اسـت.2

مقاتل بن 
سلیمان، معمر 
بن مثنی، فراء3

مقصود از وجه، ذات باری تعالی است.4

منظـور از وجـه پـروردگار، شـکل و صـورت سفیان ثوری
نیست.5

وِرِ� < )صف: 8(  ّمُ �فُ ُه ُم�تِ
َ
>َو �لّل

وِر 
ِه َو َرُ�وِلِه َو �ل�فُّ

َ
الّل و� �بِ

ِم�فُ
آ
ا َ >�ف

ا< )تغابن: 8( �ف
ْ
ل رفَ �فْ

أَ
�ي � ِ �ف

َّ
�ل

امـام نـور خداوند و عنصر روشـنی بخش و ابن محبوب
هدایتگر انسـان ها است.6

1.  بـرای مشـاهدۀ مـوارد دیگـر ر.ک: قمـی، علـی بـن ابراهیـم، همـان، 2/ 277، 371؛ عیاشـی، 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 2/ 413، 408، 420  محمـد بـن مسـعود، تفسـیر، 1/ 240؛ 
- 421، 426، 371 و 15/ 556؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، 1/ 30؛ اسـترآبادی، 

یـل اآلیـات الظاهـرة، ص 404. علـی، تأو
2. صفار محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1/ 65؛ استرآبادی، علی، همان، ص 417.

یـاد معـروف بـه فـراء )م 203 ق(، از مفسـران قـرن دوم و اوایـل قـرن سـوم در  3. ابوزکریـا، یحیـی بـن ز
شـهر کوفـه و صاحـب تفسـیر معانـي القرآن اسـت.

4. مقاتـل بـن سـلیمان، همـان، 3/ 360؛ ابوعبیـده، معمربـن مثنـی، مجـاز القـرآن، 2/ 112؛ فـراء، 
یـاد، معاني القـرآن، 2/ 314. یحیـی بـن ز

5. سفیان ثوری، ابوعبداهلل، همان، ص 234.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 413. 6. قمی، علی بن ابراهیم، همان، 2/ 371؛ 
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مقاتل بن 
سلیمان، 
صنعانی

نور خدا، همان دین او است.1

نور خدا قرآن است.2ابن وهب

ِم ُهْم  ْ �ب
ال�فَّ >َو َعلاما�تٍ َو �بِ

< )نحل: 16( ُدو�فَ ْه�تَ َ �ي
 امامان؟مهع؟  نشانه و عامت های هدایتابن محبوب

 انسان ها هستند.3

مقاتل بن 
سلیمان، 
صنعانی

کوه ها است.4 مقصود از عامات، 

مقصود، برخی از ستارگان است.5سفیان ثوری

 نشانه هایی که خداوند در راه ها قرار دادهیحیی بن سام
 و مردم به وسیلۀ آنها راه را می شناسند.6

 1و2و3و4و5و6
کنش هــای زبانــی روایــات ابن محبــوب، بــا تعییــن مصادیــق حقیقــی  ایــن بخــش از 

آیــات و تبییــن بطــون آنهــا، در صــدد ارائــۀ فهــم صحیحــی از آنهــا بــوده و بــه تشــریح 

جایــگاه و ویژگی هــای خــاص اهل بیــت پیامبــر؟مهع؟  در آیــات قــرآن بــه عنــوان پیشــوایان 

گزاره هــای توصیفــی قرآنــی،  الهــی توجــه دارنــد. باهم آیــی واژگان امــام و اهــل البیــت بــا 

کــه نشــان  کــرده اســت  کتــاب اهلل ایجــاد  ارتبــاط تنگاتنــگ و وثیقــی را میــان عتــرت و 

بــه ایــن  از هم ســو بودن مســیر هدایتــی امــام و قــرآن و توحیدی بــودن آن دارد. توجــه 

کــه در آن از نــزول یک ســوم آیــات قــرآن دربــارۀ اهل بیــت  کنــار حدیثــی دیگــر  روایــات در 

کــه ابن محبــوب، در  و دشمنانشــان خبــر داده،7 مــا را بدیــن ســو رهنمــون می ســازد 

1. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، 4/ 316.
2. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، 28/ 57.

3. طوسی، محمد بن حسن، امالی، ص 163.
4. مقاتل بن سلیمان، همان، 2/ 462؛ صنعانی، عبدالرزاق، تفسیر القرآن العزیز، 1/ 306.

5. طبری، محمد بن جریر، همان، 14/ 63.
6. تیمی، یحیی بن سام، تفسیر، 1/ 55.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 4/ 659. 7. ر.ک: 
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ــات  ــوزۀ امامــت و آی ــد آم ــی و پیون گفتمــان امام شناســی قرآن ــداوم  راســتای تثبیــت و ت

وحــی، نقــش فعالــی داشــته اســت.

گفتمان تفضیل  .2-3

کـه بیانگـر منزلـت قرآنـی  کامـی متعـددی در روایـات تفسـیری ابن محبـوب  گزاره هـای 

تفسـیری  گفتمـان  کان  مؤلفـۀ  دومیـن  سـوی  بـه  را  مـا  می باشـند،  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  

گفتمـان پیرامـون مسـئلۀ تفضیـل و برتـری میـان  ابن محبـوب رهنمـون می سـازد. ایـن 

کنشـگری  رقیـب  در دو جبهـۀ  و  گرفتـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  شـکل  و  خلفـای سـه گانه 

اسـت. می نمـوده 

3-2-1. گفتمان تفضیل خلفا

بـه دنبـال وقـوع اختافاتـی که در مسـئلۀ خافت و امامت میان فرق مختلف اسـامی 

پیـدا گردیـد، گفتمـان دیگـری دربـارۀ حقانیت، تقدم و تفضیل خلفای سـه گانه و امام 

گفتمانـی در قـرون بعـدی نیـز بـه  گرفـت. ایـن تقابـل  علـی؟ع؟  در قـرون نخسـت شـکل 

قـوت خـود باقـی بـود و بازتاب هـای اجتماعـی خویـش را بـه همـراه داشـت. مجمـوع  

از میانـۀ سـدۀ سـوم  آن چـه  از عقایـد مکتـب حنفیـان  اهـل  سـنت  و جماعـت  پیـش  

کـه  در آن،  اندیشـه هایی  چـون  تفضیـل  »شـیخین «  یه هایـی   اسـت   شـناخته  شـده ، اقرار

ترتیـب   نظریـۀ  نیـز   ابوحنیفـه  بـه   کتـاب  »الوصیـة« منسـوب   گردیـده اسـت. در  مطـرح 

اشـعری  می باشـد.  پی جویـی  قابـل  ایشـان   خافـت  ترتیـب   بـه   اربعـه   خلفـای   فضـل  

گـزارش داده که عده ای بـر این باور  دربـارۀ اختـاف مسـلمانان پیرامـون تفضیـل خلفا، 

کـه بعـد از پیامبـر؟لص؟  برتریـن مـردم بـه ترتیـب ابوبکـر، عمر، علـی؟ع؟  و عثمان  بودنـد 

عثمـان  و  عمـر  ابوبکـر،  از  بعـد  امـت  افضـل  علـی؟ع؟   می گفتنـد،  نیـز  برخـی  بودنـد. 

گفتمـان تفضیـل خلفـا بـر  گزارشـات حدیثـی اهـل سـنت نیـز وجـود  اسـت.1 پـاره ای از 
ی تأییـد می کنـد.2 یسـتگاه و امـام علـی؟ع؟  را در عصـر حیـات ابن محبـوب و در ز

1. اشعری، علی، مقاالت االسامیین، 1/ 341.
 2. در این باره ابن جعد )م 230 ق( و ابن ابی شیبه )م 235 ق( از شریک بن عبداهلل نخعی )م 177 ق(
کوفه به شـمار آمده و تقریبًا هم عصر ابن محبوب بوده اسـت ، روایتی را منسـوب  که از بزرگان شـهر   
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گفتمان فضائل امام علی؟ع؟  و تنقیص خلفا در قرآن  .2-2-3

دومیـن مؤلفـۀ کان گفتمـان تفسـیری ابن محبـوب را می توان مربوط بـه بازتاب فضایل 

و ویژگی هـای پیشـوای نخسـت شـیعیان، علـی؟ع؟  و نکوهـش و تنقیـص خلفای جور 

یارویـی بـا آوای متعـارض برتـری  کـه در رو گفتمـان  در قـرآن دانسـت. مؤلفه هـای ایـن 

خلفـا بـر امـام علـی؟ع؟  اسـت را در دو محـور ذیـل می تـوان رهگیـری نمـود:

3-2-2-1. منزلت و مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟  در قرآن

کنـــش زبانـــی در صـــدد تبییـــن مصـــداق  در میـــان احادیـــث تفســـیری ابن محبـــوب، 49 

و انطبـــاق آیـــات متعـــدد قـــرآن بـــه امـــام علـــی؟ع؟  و پیونـــد میـــان بطـــن و تأویـــل آیـــات بـــا 

ــات آوای  ــا و روایـ گزاره هـ ــن  ــی از ایـ ــه نمونه هایـ ــه، بـ ــد. در ادامـ ــان می باشـ منزلـــت ایشـ
متعـــارض اشـــاره می گـــردد.1

4
و
3

و
2

مدالیل روایتمفسر-محدثآیۀ مربوط
 َعلى  ِصر�ٍط 

ً
ا �ي َ�ِو�يّ ْم�شِ َ �فْ �ي ّمَ

أَ
�<

ٍم < )ملک: 22( �ي �تِ ُمْس�تَ
 علـی؟ع؟  صـراط مسـتقیم و راه اسـتوار الهـیابن محبوب

 است.2
صراط مستقیم، طریق اسام است.3مقاتل بن سلیمان

صراط مستقیم، اطاعت از خدا است.4صنعانی

بـه امـام علـی؟ع؟  گـزارش داده انـد کـه ایشـان، ابوبکـر و عمـر را از خـود برتـر دانسـته اسـت )ابن جعـد، 
علـی، مسـند، ص 311؛ ابن ابی شـیبه، عبـداهلل بـن محمـد، الکتاب المصنـف، 6/ 351(.

1. برای مشـاهدۀ موارد دیگر ر.ک: قمی، علی بن ابراهیم، تفسـیر، 1/ 199، 365 و 2/ 64، 244، 
262، 277؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، کافـی، 1/ 325 و 2/ 279، 413، 420، 426 و 15/ 
275، 513، 750؛ صـدوق، محمـد بـن علـی، کمـال الدیـن، 2/ 641؛ همـو، علـل الشـرایع، 1/ 
276؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 1/ 73؛ طوسـی، محمـد بن حسـن، امالی، 
ص 124، 232؛ نعمانـی، محمـد ، الغیبـة، ص 260؛ ابن شهر آشـوب، محمـد بن علی،  مناقب، 
یـل اآلیـات الظاهـرة، ص 605، 638، 695، 714، 727، 748. 2/ 174؛ اسـترآبادی، علـی، تأو

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 413.  .2
3. مقاتل بن سلیمان، تفسیر، 4/ 393.

4. صنعانی، عبدالرزاق، تفسیر القرآن العزیز، 2/ 244.
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ْوٍم هاٍ�< )رعد: 7(
ّلِ �تَ

ُ
 علـی؟ع؟  هدایتگـر امـت، اصـل دیـن، پرچـم ابن محبوب>َو ِلك

ایمان و غایت هدایت است.1

هدایتگر هر امتی، پیامبرشان است.2مقاتل بن سلیمان

 مقصـود از هدایتگـر هـر امـت، خـدا، پیامبـرانسفیان ثوری
الهی، رسـول خاتم؟لص؟  و دعوت کنندگان به 

هدایت یا ضالت اسـت.3

کـه فّراء  منظـور، پیامبـر خـدا اسـت یـا هدایتگرانـی 
ی می کنند.4 مردم، به حق یا باطل از آنها پیرو

کـــه بـــه خـــدا دعـــوت صنعانی مـــراد پیامبـــری اســـت 
5 . می کنـــد

منظور مردی از بنی هاشم است.6احمد بن حنبل

 >
ً
عا ِم�ي َ ِه �ب

َ
ِل �لّل َ��بْ ِ�ُمو� �بِ >َو �ْ��تَ

)آل عمران: 103(
یسمان الهی است.7ابن محبوب علی؟ع؟  همان ر

حبل اهلل، دین خدا است.8مقاتل بن سلیمان
یسمان الهی، قرآن است.10سعید بن منصور9 ر

حبل اهلل، همان عهد و فرمان الهی است.11صنعانی
11

و
10

و
9

و
8

و
7

و
6

و
5

و
4

و
3

و
2

و
1

1. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 1/ 30.
2. مقاتل بن سلیمان، همان، 4/ 368.

3. سفیان ثوری، ابوعبداهلل، تفسیر، ص 151.
یاد، معاني القرآن، 2/ 59. 4. فراء، یحیی بن ز

5. صنعانی، عبدالرزاق، همان، 1/ 289.
6. ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند، 2/ 306.

7. نعمانی، محمد، همان، ص 42.
8. مقاتل بن سلیمان، همان، 1/ 293.

کتـاب  9. ابوعثمـان سـعید بـن منصـور بـن شـعبه )م 227 ق(، معـروف بـه شـیخ الحرم، صاحـب 
السـنن، فقیـه و محـدث قـرن دوم و سـوم هجـری در مکـه اسـت )ر.ک: ذهبـی، محمـد، سـیر 

اعـام النبـاء، 10/ 586(.
کـه  10. سـعید بـن منصـور ایـن روایـت را از اسـتاد حدیثـی خـود سـفیان بـن عیینـه )م 198 ق( 
ابوعثمـان،  منصـور،  بـن  سـعید  )ر.ک:  اسـت  نمـوده  گـزارش  و  اخـذ  اسـت،  کوفـی  محـدث 

.)1083  /3 منصـور،  بـن  سـعید  سـنن  مـن  التفسـیر 
11. صنعانی، عبدالرزاق، همان، 1/ 134.
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 بخـش دیگـری از روایـات ایـن بخـش، بـا اشـتمال بـر عباراتـی نظیـر »نزلـت فـي علـي« 

و بیـان وقایـع پیـش از نـزول و هم زمـان بـا آن، داده هایـی را پیرامـون فضـای نـزول آیـات 
وحـی و شـأن نـزول آنهـا دربـارۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ارائـه می دهنـد.1

3-2-2-2. تنقیص خلفا

 دومیـن محـور سـخن در روایـات ابن محبـوب در ایـن بخـش، ناظـر بـه معرفـی جایـگاه 

غاصبـان حـق امیرالمؤمنیـن؟ع؟  و نکوهـش و ذم آنـان بر اسـاس مفاد برخـی آیات قرآن 

کید بر عـدم حقانیت خلفای سـه گانه  کـه در آنهـا تأ اسـت. بازتـاب ُنـه روایـت تفسـیری 

کنشـی  گمراهـی و امامـان جائـر توصیـف نمـوده ،  شـده و آنـان را بـه عنـوان پیشـوایان 

یـج و استوارسـازی گفتمـان تنقیـص خلفـا.  اسـت از سـوی ابن محبـوب در راسـتای ترو

کار بـرده شـده  در ایـن روایـات بـه جـای تصریـح بـه نـام خلفـا، غالبـًا تعابیـر کنایـه ای بـه 

کـه در نمونه هـای ذیـل قابـل مشـاهده اسـت: اسـت 

 ابن محبوب در روایتی با سند موثق از عمار ساباطی نقل می کند که از امام صادق؟ع؟  

ِه <2 سـؤال پرسـیدم.  �يْ
َ
ل  �إِ

ً
ا �ب �ي ُه ُم�فِ ّرٌ َ�عا َر�بَّ سا�فَ صفُ

�فْ اإِ
ْ
� َمّسَ �ل �ف دربـارۀ ایـن سـخن خـدا: >َو �إِ

ی نازل شـده اسـت.4  حضـرت فرمودنـد: ایـن آیـه دربـارۀ ابوالفصیـل3 و عقیـدۀ ناروای و

ِه<5 
َ
ِ �لّل

و�فَُهْم َكُ��بّ ِ��بُّ ُ  �ي
ً
د��� �فْ

أَ
ِه �

َ
ِ �لّل  ِم�فْ ُ�و�ف

�فُ حفِ
�تَّ َ اِس َم�فْ �ي

َ در روایتـی دیگـر، آیـۀ >َو ِم�فَ �ل�فّ

کـه خداونـد  کـه آن  دو را بـه جـای امامـی  بـه پیـروان فانـی و فانـی تأویـل شـده اسـت 

گـزارۀ دیگـری، بـا  کردنـد.6- 7 در  کـرده بـود، بـه عنـوان پیشـوا انتخـاب  برایشـان معیـن 

کافـی، 2/  بـن یعقـوب،  کلینـی، محمـد  تفسـیر، ص 555،  ابراهیـم،  بـن  کوفـی، فـرات  1. ر.ک: 
.694  ،420 ص  الظاهـرة،  اآلیـات  یـل  تأو علـی،  اسـترآبادی،  750/15؛  و   421-413

2.  زمر: 8.
کنایــه ای را تقیــۀ امــام  کنایــه از ابوبکــر اســت. عامــه مجلســی علــت چنیــن تعبیــر  3.  ابوالفصیــل 
ــانی،  کاش ــض  ــول، 26/ 118؛ فی ــرآة العق ــر، م ــی، محمدباق ــت )مجلس ــرده اس ک ــان  ی بی ــا راو ی

محمدمحســن، وافــی، 2/ 219(.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 15/ 473.   .4

5.  بقره: 165.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 257.   .6

کـه  7.  ممکـن اسـت مفـاد ایـن روایـت در ظاهـر مشـکوک بـه غلـو باشـد؛ امـا بایـد توجـه داشـت 
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که پیروان خلیفۀ اول و دوم، به  اسـتناد به آیۀ 257 سـورۀ بقره، چنین بیان شـده اسـت 
گرچـه امانـت دار، صـادق  خاطـر پذیـرش والیـت آن دو، اعمالشـان سـودبخش نیسـت، 
<2 بـه  ٍ �ت  َ��فْ َ��بَ

ً
ا �ت �فَّ َ��بَ ُ �ب

َ
ْرك �تَ

َ
و پایبنـد بـه عهـد و پیمـان باشـند.1 در روایتـی دیگـر، آیـۀ >ل

انحـراف امـت بعـد از پیامبرشـان در پذیـرش خلفـای سـه گانه تأویل شـده اسـت.3- 4

گفتمان الوهیت، تفویض و والیت  .3-3
گــذر زمــان، در بیــن  ــا  کــه رفته رفتــه و ب کــی از آن اســت  یخــی حا گزارشــات تار بررســی 
ــۀ  ــات افراط گرایان ــد، انحراف ــر؟مهع؟  بودن ــت پیامب ــت اهل بی ــه امام ــد ب ــه معتق ک ــانی  کس
گفتمــان در بحــث هویــت  شــدیدی پدیــد آمــد. ایــن انحرافــات موجــب بــروز چندیــن 

گردیــد: و شــئون امــام 

3-3-1. گفتمان الوهیت

کــه یــا بــه خاطــر محبــت افراطــی و بیــش  گفتمــان، غالیانــی بودنــد  باورمنــدان بــه ایــن 
از حــد خویــش بــه ائمــه؟مهع؟ ، یــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف مــادی و قدرت طلبــی، 
در شــناخت و معرفــی پیامبــر و اهل بیتشــان دچــار انحــراف شــدیدی شــدند. بنــا بــر 
کــه غــات در آن فعالیــت می کردنــد.  کوفــه مهم تریــن شــهری بــود  یخــی،  گزارشــات تار
کوفیــان در پذیــرش مطالــب جدیــد و غلوآمیــز  راز ایــن مســئله، وجــود اســتعداد فــراوان 

بیــان شــده اســت.5 پیــروان ایــن گفتمــان باورمنــد بــه الوهیــت پیامبــر و اهل بیــت بودنــد 

گـزارش نموده انـد  سـند ایـن روایـت صحیـح اسـت و عیاشـی و شـیخ مفیـد نیـز ایـن روایـت را 
)ر.ک: عیاشـی، محمـد بـن مسـعود، تفسـیر، 1/ 72؛ مفیـد، محمـد بـن محمـد، اختصـاص، 
ص 334(. عامـه مجلسـی؟هر؟  نیـز ضمـن پذیـرش مفـاد روایـت، بـه شـرح آن پرداختـه اسـت 

.)212 )ر.ک: مجلسـی، محمدباقـر، همـان، 4/ 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 2/ 261.   .1

2.  انشقاق: 19.
3.  قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر، 2/ 413.

ــن یعقــوب، همــان،  کلینــی، محمــد ب ــرای مشــاهدۀ نمونه هــای دیگــر ر.ک: همــان، 2/ 61؛  4.  ب
یــل اآلیــات  15/ 513، 613، 750؛ نعمانــی، محمــد ، الغیبــة، ص 260؛ اســترآبادی، علــی، تأو

الظاهــرة، ص 694.
کوفه تا پایان قرن سوم، ص 188 و 191. 5.  ر.ک: شفیعی، سعید، مکتب حدیثی شیعه در 
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کالبــد رســول خــدا و اهل بیتــش؟مهع؟  حلــول  کــه پــروردگار، در  و چنیــن می پنداشــتند 
ی زمیــن هســتند.1 کــرده اســت و ایشــان آلهــۀ رو

گفتمــان غلــو در زمــان حیــات صادقیــن؟امهع؟  بــه وقــوع پیوســت،  گرچــه رواج و گســترش 

یخــی بــر ادامــۀ حیــات ایــن فرقه هــا دســت کم تــا قــرن ســوم  امــا شــواهد و قرائــن تار

ــام  ــه ام ک ــده  ــزارش ش گ ــه  ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــت دارن ــوب دالل ــۀ ابن محب ــری و زمان هج

بــر ابوالخطــاب و اصحــاب او و  جــواد؟ع؟  دربــارۀ ابوالخطــاب فرمــود: لعنــت خــدا 

کننــد. آن گاه امــام بــه ابوالغمــر، جعفــر  ــا تردیــد  ــر او توقــف و ی کــه دربــارۀ لعــن ب کســانی 

کــرد و پــس از تذکــر دربــارۀ بهره گیــری آنهــا از  بــن واقــد و هاشــم بــن ابی هاشــم اشــاره 

ائمــه؟مهع؟  بــه منظــور بهره کشــی از مــردم، آنــان را در ردیــف ابوالخطــاب دانســت. حتــی 

کــه آن حضــرت بــه اســحاق انبــاری فرمودنــد: دو تــن از  گــزارش شــده  در روایتــی چنیــن 

کــه خــود را ســخنگویان امامــان قلمــداد می کردنــد، بــه هــر طریقــی هســت، بایــد  غــات 

کشــته شــوند. دلیــل ایــن تصمیــم امــام، نقــش بســیار حســاس آنــان در منحرف ســاختن 
شــیعیان ذکــر شــده اســت.2

3-3-2. گفتمان تفویض

و  خلقـت  امـر  تفویـض  بـه  معتقـد  داشـتند،  نـام  مفوضـه  کـه  غالیـان  از  دیگـر  گروهـی 

تدبیـر جهـان بـه پیامبـر و ائمـه بودنـد. آنـان قائـل بـه نسـخ شـرایع توسـط ائمـه بودنـد و 

نـزول فرشـتگان بـر ایشـان را امـری طبیعـی می دانسـتند. برخـی از ایشـان بـر ابرهـا سـام 

گرچـه نخسـتین  گـر ابـری می دیدنـد، می گفتنـد علـی؟ع؟  در آن اسـت.  می کردنـد و ا

گشـت، ولـی ایـن موضـوع هنـوز  گزارش هـای تفویـض در اوایـل سـدۀ دوم هجـری ظاهـر 

بـه  آن  دیگـر  معانـی  در  غالبـًا  تفویـض  و  نبـود  دوره  آن  جامعـۀ  در  شـناخته  گفتمانـی 

گزارش هـای جـرح مفّوضـه، مشـخص می شـود  کار می رفـت. بـا اتـکا بـه زمـان صـدور 

 1.  ر.ک: اشعری، علی، مقاالت االسامیین، 1/ 6-15؛ نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة، 
ص 73-69.

2.  ر.ک: جعفریـان، رسـول، حیـات فکـری و سیاسـی ائمـه، ص 491؛ گرامی، سـیدمحمدهادی، 
یخ و تمدن اسامی، گفتمان تفویض در سدۀ دوم هجری و طیف مفضل بن عمر«، تار  »تطور 

.49 /15 
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کاظـم؟ع؟ و امـام  گفتمـان تفویـض، از اواخـر سـدۀ دوم هجـری، یعنـی دورۀ امـام  کـه 

گشـته اسـت و هم زمـان بـا آن، طیـف مفضـل  رضـا؟ع؟ در جامعـه شـناخته و نهادینـه 

کـه با ایـن گفتمـان ارتبـاط برقرار  بـن عمـر جعفـی نیـز بـه عنـوان مهم تریـن جریـان امامـی 

و  شـکل گیری  دوران  گفـت  می تـوان  ایـن رو  از  اسـت.  شـده  متهـم  تفویـض  بـه  کـرد، 

نهادینه شـدن گفتمـان تفویـض، از اواخـر سـدۀ دوم هجـری و هم زمـان بـا دوران حیـات 
اسـت.1 بـوده  ابن محبـوب 

3-3-3. گفتمان والیت  

کـه   در مقابـل دو جریـان افراطـی غلـو و تفویـض، شـیعیان امامیـۀ معتـدل قـرار داشـتند 

اهل بیـت؟مهع؟  را بندگانـی برگزیـده و اولیـای مقّرب الهی می دانسـتند و پذیرش امامت 

و والیـت  ایشـان و اطاعـت و سرسـپردگی محـض نسـبت بـه فرامیـن آنـان را تکلیفـی 
الهـی قلمـداد می نمودنـد.2

گزاره هـای فراوانـی قابـل مشـاهده اسـت  نیـز،  در میـان روایـات تفسـیری ابن محبـوب 

َنـا« پرتکـرار بـوده و بسـامد 
َّ

ِتَنـا، َیَتَوال
َ

َیِتَنـا، ُمَواال
َ

َیـُة، وال
َ

َوال
ْ
کـه در آنهـا، اسـتعمال واژگان »ال

باالیـی دارد. در ایـن روایـات، بـر پیونـد عمیـق میـان آیـات قـرآن و والیـت اهل بیت؟مهع؟  

کیـد شـده اسـت و ایـن نشـانگر وجـود چهارمیـن مؤلفـۀ کان تفسـیری در روایات این  تأ

قـرار  تطبیقـی  و  یلـی  تأو گونه هـای  قالـب  در  کثـرًا  ا کـه  احادیـث  ایـن  می باشـد.  ی  راو

می گیرنـد، در صـدد تبییـن جایـگاه والیـت اهل بیـت؟مهع؟  در کام وحـی و ویژگی هـای 

آن می باشـند و در دو محـور ذیـل می تـوان بـه آنهـا اشـاره نمـود:

3-3-3-1. منزلت والیت در قرآن

بـر والیـت  آیـات  انطبـاق معانـی  یـا  تأویـل  دربردارنـدۀ  ابن محبـوب،  روایـات  از  برخـی 

کـه همگـی،  اهل بیـت؟مهع؟  هسـتند. براینـد مفهومـی ایـن روایـات، نشـانگر ایـن اسـت 

1.  ر.ک: اشـعری، علـی، همـان، ص 16؛ مشـکور، محمدجـواد، مقدمـۀ فـرق نوبختـی، ص 214؛ 
گرامـی، سـیدمحمدهادی، همـان، سرتاسـر اثـر. شـفیعی، سـعید، همـان، ص 196؛ 

2.  ر.ک: جباری، محمدرضا، »نگاهی به مکاتب حدیثی شیعه در سده های اولیه«، شیعه شناسی، 
3 و 4/ 70.
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در صـدد تبییـن اتحـاد والیـت اهل بیـت؟مهع؟  بـا والیـت الهـی می باشـند و والیـت خـدا 

را بـه عنـوان بن مایـه و محـور دیـن، و والیـت اهل بیـت؟مهع؟  را در طـول آن دانسـته اند؛ 

بـه عنـوان نمونـه، ابن محبـوب در تفسـیر آیـۀ 118 سـورۀ نحـل، از امـام هفتـم نقـل نمـوده 

کـه خداونـد، والیـت مـا را والیـت خویـش قـرار داده و آیـۀ مذکـور را بـر ایـن اسـاس  اسـت 

نـازل نمـوده اسـت.1 هم چنیـن در گزاره هـای متعـددی، والیت اهل بیـت؟مهع؟  به عنوان 

بطـن آیـه یـا مصـداق برتـر آن معرفـی شـده اسـت؛ همچون: »دین حـق« در آیۀ نهم سـورۀ 

صـف، »هدایـت« در آیـۀ سـیزدهم سـورۀ جّن، »یکی از بزرگ ترین آیـات خداوند« در آیۀ 
35 سـورۀ مدثـر و »تذکـره و رحمـت پـروردگار« در آیـات 29 تـا 31 سـورۀ انسـان.2

کارکرد والیت  .2-3-3-3

 بخـش دیگـری از روایـات، بـه آثـار و ثمـرات پذیـرش والیـت اهل بیـت؟مهع؟  بـا توجـه بـه 

کریـم اشـاره دارنـد. در ایـن روایـات، پذیـرش والیـت شـرط قبولـی اعمـال  آیـات قـرآن 

انسـان دانسـته شـده و خـروج از ظلمـت و بهره منـدی از مغفـرت پـروردگار، طهـارت 

قلـب مؤمـن، همراهـی و معیـت بـا پیامبـر؟لص؟ ، سـامتی از شـدائد حسـاب و هـراس 

روز قیامـت، مضاعف شـدن اعمـال و رسـیدن بـه درجـات عالیـۀ بهشـتی، از جملـۀ 

آثـار پذیـرش والیـت اهل بیـت؟مهع؟  بیـان شـده اسـت؛ چنان کـه تـرک والیـت ائمـه؟مهع؟  

ک الهـی در  کـت انسـان، قبول نشـدن اعمـال و چشـیدن عـذاب دردنـا نیـز موجـب ها
قیامـت خواهد شـد.3

گفتمان علم امام  .4-3

اندیشـه های  تقابـل  آرا و  کـه محـل تضـارب  از مباحـث چالش برانگیـزی   یکـی دیگـر 

برخی بزرگان و جریان های فکری مسـلمان، به ویژه امامیه در سـدۀ دوم و سـوم هجری 

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 2/ 419.   .1
یل اآلیات الظاهرة، ص 661، 705، 728. 2.  استرآبادی، علی، تأو

3.  قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 2/ 65، 371؛ کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 1/ 535 
و 2/ 261، 408 و 15/ 749؛ طوسـی، محمـد بـن حسـن، امالـی، ص 417؛ اسـترآبادی، علـی، 

همـان، ص 417.



86
13

98
ن    

ستا
  زم

ز   و
ایی

_   پ
شم 

 ش
ت و

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

گاهـی و  گرفـت، موضـوع علـم امـام بـود. در میـان طوایـف اهـل سـنت و خـوارج، آ قـرار 

کـه ردای امامـت و پیشـوایی مسـلمانان را  کتـاب و سـنت نبـوی، بـرای کسـی  اطـاع از 

کـه  گذاشـته می شـد.1 امـا در نـگاه شـیعه، همان گونـه  کـه  پوشـیده، نهایت شـرطی بـود 

جایـگاه امامـت، جایگاهـی خـاص و الهـی تلقـی می شـد، کیفیـت و گسـترۀ علـم امام 

کامـًا متمایـز بـود. نیـز بـا دیـدگاه دیگر فـرق اسـامی 

البتـه میـان طوایـف مختلـف شـیعی نیـز اختافـات فراوانـی در این زمینه گزارش شـده 

یدیـه دربـارۀ  علـم امام خبر  اسـت. نوبختـی در گزارشـی  اجمالـی  از اختـاف فرقه هـای ز

کـه علـِم  یدیـه بـر ایـن بـاور بودنـد  ی، جریـان سـرحوبیه از ز گـزارش و می دهـد. بـر اسـاس 

بـه همه  چیـز بـدون تعلیـم، در نـزد امـام وجـود دارد و در  علـم  امـام، کمیـت و سـن مطرح 

یدیـه عقیـده  نیسـت و علـم امـام در مهـد، بـا امـام بالـغ  یکسـان  اسـت . امـا دیگر فـرق ز

داشـتند کـه علـم، نـزد امـام و سـایر مـردم اسـت و هرکـس کـه  در نهایت قادر نبود پاسـخ 

کنـد و بـه رأی خـود  تمّسـک جویـد.2 غالیـان نیـز بـر  پرسـش را بیابـد، می توانـد اجتهـاد 

ایـن بـاور بودنـد کـه چـون امامـان در طبقـۀ انبیـا قرار می گیرنـد، وحی ای که بـه آنان نازل 
می شـود  نیـز همـان  وحـِی پیامبرانه اسـت.3

موجـب  نیـز  اثناعشـریه  شـیعیان  میـان  در  امـام،  علـم  کیفیـت  پیرامـون  اختـاف 

میـان  در  باقـر؟ع؟   امـام  زمـان  از  اختافـات  ایـن  گردیـد.  متعـددی  جریان هـای  بـروز 

بـا  امـام جـواد؟ع؟ ، مصـادف  پیشـوایی  آغـاز دوران  در  و  پدیـدار شـد  ائمـه  اصحـاب 

زمانـۀ ابن محبـوب، بـه اوج خـود رسـید و در نهایـت موجـب شـکل گیری سـه جریـان 

کیـد بـر ختـم نبـوت، قائـل بـه انقطـاع مطلـق وحـی شـدند  گروهـی بـا تأ گردیـد.  امامـی 

کردنـد و علـم امـام را برگرفتـه از پیامبـر  و هرگونـه ارتبـاط میـان امـام و فرشـتگان را نفـی 

 دانسـتند. باورمنـدان بـه ایـن عقیـده، پیـروان جریـان هشـام بـن حکـم همچـون یونـس 

کیـد  بـن عبدالرحمـن )م 208 ق( بودنـد.4 دسـتۀ دوم سـعی نمودنـد بـر ختـم نبـوت تأ

کبر، عبداهلل بن محمد، مسائل االمامة، ص 93. 1.  ر.ک: ناشی ا
2.  نوبختی ، حسن بن موسی، فرق الشیعة، ص 56-55.

3.  ر.ک: همان، ص 128- 132؛ اشعری، سعد بن عبداهلل، المقاالت و الفرق، ص 51-50.
حســـین، بـــن  علـــی  مســـعودی،  88؛  ص  همـــان،  موســـی،  بـــن  حســـن  نوبختـــی،  ر.ک:    .4 
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بـا  ارتبـاط  و  آسـمانی  علـوم  از  را  امـام  کـه  بودنـد  عاقه منـد  دیگـر،  سـویی  از  و  کننـد 

و تحدیـث  الهـام  از  برخـوردار  را  امـام  بـه همیـن علـت،  و  بداننـد  بهره منـد  فرشـتگان 

گـروه، امـام تنهـا صـدای فرشـته را می شـنود؛ بـر خـاف پیامبر که  دانسـتند. در نظـر ایـن 

گـروه سـوم قـدم را از ایـن فراتر گذاشـتند و معتقد بودنـد، امام هم  فرشـته را هـم می دیـد. 

ی نـازل می شـود،  کـه بـر و صـدای فرشـته را می شـنود و هـم او را می بینـد، امـا وحـی ای 

کـه بـر پیامبـران نـازل می شـده اسـت، متمایـز  کـه آن را از وحـی ای  شـاخصه هایی دارد 
می کنـد.1

کـه دال بـر  گزاره هایـی اسـت  یـازده مـورد از روایـات تفسـیری ابن محبـوب دربرگیرنـدۀ 

دانـش امـام و منزلـت علمـی ایشـان اسـت. در ایـن روایـات، بـا توجـه بـه آیـات قـرآن، 

یشـه و  ویژگی هـای علـم امـام، هـم بـه لحـاظ کمـی )گسـترۀ آن( و هـم بـه لحاظ کیفی )ر

گردیـده اسـت. منشـأ آن( بیـان 

3-4-1. مؤلفۀ اول: گسترۀ علم امام

ــزارش داده  گ ــات 26 و 27 ســورۀ جــن  کــه ابن محبــوب در تفســیر آی ــر اســاس روایتــی  ب

کــه همه چیــز در مرتبــۀ  اســت، علــم مطلــق بــه غیــب پیــش از آفرینــش اشــیا و در حالــی 

کــه خداونــد بــه  تقدیــر بــه ســر می برنــد، مخصــوص پــروردگار عالــم اســت؛ امــا آن علمــی 

رســول اهلل و ائمــه؟مهع؟  اعطــا فرمــوده اســت، مربــوط بــه مرتبــۀ دوم آفرینــش، یعنــی پــس از 

مشــّیت، اراده و تأییــد قطعــی و حکــم بــه وجــود شــیء اســت.2 هم چنیــن جمــع قــرآن و 

کتــاب اهلل و دیــن الهــی، با خبر بــودن  کامــل  گاهــی و شــناخت  حفــظ آن طبــق نــزول، آ

کبــر الهــی،  از اخبــار و حــوادث آینــده، اطــاع از اعمــال بنــدگان، بهره منــدی از اســم ا

کــه  میــراث علــم و دانــش پیامبــران و شــناخت حکــم خــدا و رســولش، مــواردی اســت 

گزاره هــای  در روایــات ابن محبــوب بیانگــر دامنــۀ علــم و دانــش امــام می باشــد. تطبیــق 

ئـــل االمامـــة،  دال بـــن رســـتم،  بـــن جریـــر  اثبـــات الوصیـــة، ص 220؛ طبـــری آملـــی، محمـــد    
ص 388.

1. ر.ک: نوبختی، حسن بن موسی، همان، ص 128- 132؛ اشعری، سعد بن عبداهلل، همان.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/ 637.  .2
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یافت  توصیفــی متعــددی در قــرآن بــر اهل بیــت؟مهع؟  و معرفــی ایشــان بــه عنوان مرجــع در

گاهــی ایشــان نســبت بــه  احــکام خداونــد و شــناخت حــال و حــرام الهــی نیــز بیانگــر آ
کتــاب وحــی، دیــن الهــی و اخبــار غیــب می باشــد.1

بـا توجـه بـه نمونه هـای ذکر شـده در روایات ابن محبـوب، می توان چنین برداشـت نمود 

گیر  کـه دامنـۀ علـم امـام _ بـه جز آن مرتبـه از علم غیب که مخصوص پـروردگار بوده_ فرا

بوده و علمی اختصاصی و وابسـته به علم الهی اسـت.

3-4-2. مؤلفۀ دوم: منابع علم امام

بـر اسـاس کنش هـای زبانـی موجـود در روایـات تفسـیری ابن محبـوب، چنیـن به دسـت 

اسـت:  مؤثـر  امـام  گسـتردۀ  و  عمیـق  دانـش  شـکل گیری  در  عامـل  شـش  کـه  می آیـد 

تـوارث هـر معصـوم از معصـوم پیشـین، الهـام خداونـد از طریـق القـای روح القـدس بـه 

گاهـی  کـه امـام بـه وسـیلۀ آن از اعمـال و رفتـار اهـل زمیـن آ ائمـه؟مهع؟ ، عمـودی از نـور 

کـرده و در آیـۀ 52 سـورۀ شـوری از آن  کـه خداونـد بـه پیامبـر وحـی  پیـدا می کنـد، روحـی 

کتـاب امـام علـی؟ع؟  و قـدرت اسـتنباط علمـی مصـون از انحـراف،  یـاد شـده اسـت، 
گنـاه. 2 کـذب و  خطـا، 

نتیجه گیری
گزاره هـای تفسـیری مرتبـط بـا آمـوزۀ امامـت در احادیـث ابن محبـوب،  ی  کاو نتایـج وا

کـه در واقـع حاصـل از  کنش هـای زبانـی روایـات  کـه پربسـامدترین  کـی از آن اسـت  حا

نظـام نشـانه ای ذهـن ابن محبـوب اسـت، پیرامـون چندیـن گفتمان تفسـیری مربوط به 

گفتمان هـای رقیـب و آوای متعـارض در عصـر  آمـوزۀ امامـت اسـت. بـا در نظر داشـتن 

1.  قمـی، علـی بـن ابراهیـم، تفسـیر، 1/ 369 و 2/ 61؛ صفـار، محمـد بن حسـن، بصائر الدرجات، 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 1/ 535 و 2/ 293 و 15/ 610؛ صـدوق،  1/ 193، 487؛ 

محمـد بـن علی، کمال الدیـن، 1/ 217.
2.  ر.ک: قمـی، علـی بـن ابراهیـم، همـان، 1/ 244؛ صفـار، محمـد بـن حسـن، همـان، 1/ 452، 
کلینـی، محمـد بـن یعقـوب، همـان، 2/ 293، 324 و 15/ 275؛ صـدوق، محمـد بـن  457؛ 

علـی، همـان، 1/ 217.
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گزینـش و بازتـاب  گفتمـان تفسـیری اهـل سـنت، هدفمنـدی در  ابن محبـوب، به ویـژه 

بـه ابهامـات و اشـکاالت  بـه پاسـخگویی  او  روایـات تفسـیری ابن محبـوب و اهتمـام 

ی میسـر گفتمان تفسـیری و کشـف مؤلفه های   دیگر جریان های فکری، روشـن تر شـد و 

 گردید. بر این اساس، چنین به دست آمد که گفتمان تفسیری ابن محبوب، شامل چهار 

کامـًا هدفمند و آشـکار، در دیالکتیک  کـه بـه صورت  مؤلفـۀ گفتمانـی کان می باشـد 

تعاملـی بـا گفتمان هـای رقیـب بازتاب یافته اسـت.

گفتمان خافت  یارویی با  گفتمان تفسـیری ابن محبوب، در رو کان  نخسـتین مؤلفۀ 

یدیه  کـه از سـوی کنشـگران اهـل سـنت و برخـی انشـعابات ز و امامـت انتخابـی اسـت 

کوفـه مطـرح می گشـت. در نـگاه ایـن افـراد، انتخـاب  در زمانـۀ ابن محبـوب و در شـهر 

کـرم؟لص؟   گذاشـته شـده و از سـوی پیامبـر ا امـام و خلیفـۀ مسـلمین بـه عهـدۀ مـردم 

تنصیصـی در ایـن زمینـه صـورت نپذیرفتـه اسـت. در نتیجـه، تعییـن جانشـین بـرای 

تنهـا  پیامبـر  و وصّیـت  انتخـاب محقـق می شـود  و  فراینـد اجمـاع  آن حضـرت طبـق 

نسـبت بـه عمـل بـه کتـاب اهلل بوده اسـت. جایـگاه امامت از منظـر این افراد، با داشـتن 

بـرای امـام محـرز  از قبیـل اجتهـاد علمـی، عدالـت و شـجاعت  ویژگی هـا و اوصافـی 

می شـود و فاقـد شـئون دیگـری اسـت. گفتمـان تفسـیری ابن محبـوب در ایـن بخـش بـر 

چهـار مؤلفـه اسـتوار اسـت:

1. مسـئلۀ تعییـن امـام امـری توقیفـی بـوده و صرفـًا از جانـب خداوند تحقق یافته اسـت 

و وجاهـت دینـی  اعتبـار  فاقـد  و اجمـاع اهل العقـد،  مـردم  انتخـاب  و عواملـی چـون 

اسـت.

کـه از سـوی  2. جایـگاه امامـت و پیشـوایی جامعـۀ مسـلمان امـری اختصاصـی بـوده 

گردیـده  پیامبـر و در قالـب فراینـد ابـاغ و وصّیـت بـه اهل بیتشـان، بـرای مـردم تبییـن 

کسـی جـز اهل بیـت ایشـان، قابلیـت و شـأنیت ایـن جایـگاه را  اسـت. از ایـن رو هیـچ 

نـدارد و نخواهـد داشـت.

3. اندیشـۀ وصایـت و جانشـینی پیامبـران الهـی، اصلـی ثابـت و جـاری میـان رسـوالن 

یـخ بـوده و پیامبر گرامی اسـام نیز در راسـتای همیـن اصل، از جانب  الهـی در طـول تار

خداونـد مأمـور بـه معرفـی اهل بیـت خویـش بـه عنـوان اوصیای خود بوده اسـت.
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4. در منظومـۀ روایـات تفسـیری ابن محبـوب، منزلـت امامـت جایگاهـی ویژه و خاص 

کـی از تقـرب امـام بـه خـدای سـبحان و هدایت یافتگـی ایشـان اسـت.  کـه حا اسـت 

اهل بیـت  کـه  اسـت  معنـوی  و  مـادی  متعـدد  شـئون  دارای  امامـت  جایـگاه  از ایـن رو 

پیامبـر؟مهع؟  از طریـق اصطفـا و برگزیدگـی توسـط خداونـد بـه آن جایگاه نائل گشـته اند.

گفتمـان تفضیـل  یارویـی بـا  گفتمـان تفسـیری ابن محبـوب، در رو کان  دومیـن مؤلفـۀ 

سـه خلیفـۀ نخسـت بـر امـام علـی؟ع؟  بازتـاب یافتـه اسـت. ابن محبـوب در این بخش 

گـزارش روایـات فضایـل و مناقـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟  در قـرآن، پنـدارۀ برتـری خلفـای  بـا 

سـه گانه بـر امـام علـی؟ع؟  را ابطـال نمـوده و سـپس در بخـش دوم، بـا انعـکاس روایاتـی 

گمراهـی معرفـی نمـوده  متعـدد، ایشـان را بـه عنـوان ائمـۀ جـور و پیشـوایان ضالـت و 

است.

سـومین مؤلفـۀ کان گفتمـان تفسـیری ابن محبـوب، اهمیـت والیـت و سرپرسـتی امام 

کـرده و پیونـد عمیـق آمـوزۀ والیـت عتـرت بـا والیـت اهلل را بـر اسـاس آیـات قـرآن  را بیـان 

ائمـۀ  والیـت  پذیـرش  ثمـرات  و  آثـار  دیگـر،  از سـوی  اسـت. هم چنیـن  نمـوده  تشـریح 

آنـان در سـعادت و نگون بختـی انسـان را  کـرده و نقـش والیـت  گـزارش  اطهـار؟مهع؟  را 

معرفـی نمـوده اسـت. تحلیـل گفتمانـی ایـن بخـش از روایـات، مـا را بدیـن سـو رهنمون 

پنداره هـای  و  امـام  الوهیـت  انحرافـی  گفتمـان   برابـر  در  گفتمـان،  ایـن  کـه  سـاخت 

کـه از سـوی طیـف غالیـان زمانـۀ ابن محبـوب در بسـتر فکـری جامعـۀ  تفویضـی اسـت 

تزریـق می گردیـد. شـیعه 

گفتمـان تفسـیری ابن محبـوب، مربـوط بـه آمـوزۀ علـم و دانـش  کان  چهارمیـن مؤلفـۀ 

مختلـف  طیف هـای  سـوی  از  کـه  متعـددی  گفتمان هـای  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  امـام 

گسـترۀ دانـش امـام و منابـع آن مطـرح بـوده،  مسـلمان در زمانـۀ ابن محبـوب نسـبت بـه 

ی بـر پایـۀ دو مؤلفـه اسـتوار اسـت: گفتمـان تفسـیری ایـن راو

گاهـی بـه  گیـر بـوده و محـدود بـه موضـوع خاصـی نیسـت و تنهـا آ 1. دامنـۀ علـم امـام فرا

اشـیا پیش از آفرینش و در مرتبۀ تقدیر، از آن اسـتثنا شـده و مخصوص سـاحت باری 

تعالی دانسـته شـده اسـت.



91

ب
حبو

ن م
ن ب

س
 ح

ر«
سی

لتف
ب ا

کتا
ر »

ت د
مام

ِن ا
ما

گفت

2. عوامـل تشـکیل دهندۀ علـم امـام نیـز شـش مؤلفـه بیـان شـده اسـت: تـوارث، الهـام 

غیبـی، عمـودی از نـور، روح نازل شـده از جانـب پـروردگار، کتاب علی؟ع؟  و اسـتنباط 

کـذب. علمـی مصـون از خطـا و 

هم چنیـــن برجســـتگی دو رهیافـــت تعمیـــق و تبییـــن بواطـــن آیـــات )تأویـــل( و انطبـــاق 

آنهـــا بـــر مصادیـــق حقیقـــی و جـــاری در زمـــان )جـــری و تطبیـــق( در میـــان احادیـــث 

گرفـــت،  ــه  ــوان نتیجـ ــذا می تـ ــود قابل توجهـــی دارد. لـ ــیری حســـن بـــن محبـــوب نمـ تفسـ

رویکـــرد تفســـیری ابن محبـــوب در بازتـــاب روایـــات تفســـیری مرتبـــط بـــا آمـــوزۀ امامـــت، 

بیشـــتر رویکـــردی تأویلـــی _ تطبیقـــی اســـت.

فهرست منابع 

کتاب ها
کریم قرآن 

کمال ثار، تحقیق:   ابن ابی شیبه، عبداهلل بن محمد، الکتاب المصنف في األحادیث و اآل
یاض، 1409 ق.  یوسف الحوت، مکتبة الرشد، ر

ابن جعـد، علـی، مسـند ابـن الجعـد، تحقیـق: عامـر أحمـد حیـدر، مؤسسـة نـادر، بیـروت، 
ق.  1410

ابن حجـر عسـقانی ، احمـد بـن علی، تهذیـب التهذیب، مطبعة دائرة المعـارف النظامیة، 
هند، 1326 ق.

ابن  حنبـل ، احمـد بـن محمـد، الجامـع لعلـوم اإلمـام أحمـد، تألیف: سـید عـزت عید خالد 
الربـاط، دار الفـاح للبحـث العلمـي و تحقیـق التـراث، مصر، 1430 ق.

------------ ، المسند، تحقیق: شعیب األرنؤوط و دیگران، مؤسسة الرسالة، بیروت،
 1421 ق.

ابن سعد، محمد، طبقات الکبری، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1410 ق.

ابن شهر آشـــوب مازندرانـــی، محمـــد بـــن علـــی، مناقـــب آل أبـــي طالـــب؟مهع؟ ، عامـــه، قـــم ، 
1379 ق.

ابن ماجـه، محمـد بـن یزیـد، السـنن، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبدالباقـي، دار إحیـاء الکتـب 
العربیـة، قاهره.

ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، اساطیر، تهران، 1381 ش.
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ابوعبیـده، معمـر بـن مثنـی، مجـاز القـرآن، تحقیـق: فـؤاد سـرگین، مکتبـة الخانجـي، مصـر ، 
1381 ق.

ابوعوانـه، یعقـوب بـن اسـحاق، مسـتخرج أبـي عوانـة، تحقیـق: أیمـن بـن عـارف الدمشـقي، 
دار المعرفـة، بیـروت، 1419 ق.

یـل اآلیـات الظاهـرة في فضائـل العترة الطاهرة، تحقیق: حسـین  ولی،  اسـترآبادی، علـی، تأو
مؤسسـة النشر اإلسـامي، قم ، 1409 ق.

اشـعری، سـعد بـن عبـداهلل، المقـاالت و الفـرق، تصحیـح: محمدجـواد مشـکور، شـرکت 
انتشـارات علمـی و فرهنگـی، تهـران، 1360 ش.

اشـعری، علـی بـن اسـماعیل، مقـاالت اإلسـامیین و اختـاف المصلیـن، تحقیـق: نعیـم 
زرزور، المکتبـة العصریـة، لبنـان، 1426 ق.

امین، سیدمحسن، أعیان الشیعة، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ، 1406 ق.

دار  دوم:  چـاپ  محـدث،  جال الدیـن   تحقیـق:  المحاسـن،  محمـد،  بـن  احمـد  برقـی، 
ق.  1371 قـم،  اإلسـامیة،  الکتـب 

------------، رجال البرقي، دانشگاه تهران، تهران، 1383 ق.

گفته ها، دانشگاه امام صادق؟ع؟ ، یچه ای برای کشف نا  بشیر، حسن، تحلیل گفتمان در
 تهران، 1385 ش.

کریمـی، مرکـز،  یـی میخاییـل باختیـن، ترجمـه: داریـوش  گفتگو تـودوروف، تزوتـان، منطـق 
تهـران، 1391 ش.

یعة إلی تصانیف الشـیعة، اسـماعیلیان، قم،  1408 ق. تهرانی، آقا بزرگ، الذر

یان، قم، 1381 ش. جعفریان، رسـول، حیات فکری و سیاسـی ائمه، مؤسسـۀ انصار

حسـینی میانی، سـیدعلی، جانشـین پیامبر کیسـت؟ پژوهشـی پیرامون جانشـینی پیامبر 
خـدا؟لص؟  از دیـدگاه اسـام، مرکز حقایق اسـامی، قم، 1388 ش.

------------، جواهر الکام في معرفة اإلمامة و اإلمام.

حلی، حسن بن یوسف، رجال عامه حلی )الخاصه(، دار الذخائر، قم، 1411 ق.

خویی، سیدابوالقاسـم، معجم رجال الحدیث، مرکز نشـر آثار شـیعه، قم، 1410 ق.

ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، سیر اعام النباء، دار الحدیث، قاهره، 1427 ق.

------------، میزان االعتدال، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، 1382 ق.

رجبـی دوانـی، محمدحسـین، کوفـه و نقش آن در قرون نخسـتین اسـامی، دانشـگاه جامع 
امام حسـین؟ع؟ ، تهـران، 1397 ش.
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سـعید بـن منصـور، ابوعثمـان، التفسـیر مـن سـنن سـعید بـن منصـور، دار الصمیعـي للنشـر 
یـاض، 1417 ق. یـع، ر و التوز

سفیان ثوری، ابوعبداهلل، تفسیر سفیان الثوري، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1403 ق.

کوفـه تـا پایـان قـرن سـوم، دار الحدیـث، قـم،  شـفیعی، سـعید، مکتـب حدیثـی شـیعه در 
ش.  1389

شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، الشریف الرضي ، قم، 1364 ش.

کتاب فروشی داورى، قم،  1385 ش. صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، 

کبـر غفـاری، چـاپ دوم:  ------------، کمـال الدیـن و تمـام النعمـة، تحقیـق: علی ا
اسـامیه، تهـران، 1395 ق.

علیهـم ،  اهلل  ـی 
ّ
صل محّمـد  آل  فضائـل  فـي  الدرجـات  بصائـر  حسـن،  بـن  محمـد  صفـار، 

کوچه باغی، چاپ دوم: مکتبة آیة اهلل المرعشـي النجفي،  تحقیق: محسـن بن عباسـعلی  
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مباحث اإلمامة في »کتاب التفسير« للحسن بن محبوب

 سعيد عزیزي1  / علي راد2  / روح اهلل شهيدي3

الخالصة:
التفسـيرية عنـد اإلماميـة، هـو دراسـة  الحديثـة فـي دراسـة األحاديـث  المناهـج  أهـّم  مـن 
محادثات ومباحث اإلمامة، يبتني هذا المنهج على أساس دراسة النسيج الفكري للمجتمع 
فـي عصـر تأليـف الكتـب التفسـيرية للشـيعة ومعرفـة المتعـارض منهـا فـي بطـون الروايـات، 
 وعلـى هـذا  المنهـج فقـد تمـت دراسـة كتـاب التفسـير للحسـن بـن محبـوب )149 _ 244 هــ( 
مـن أصحـاب اإلمـام الكاظـم؟ع؟ واإلمـام الرضـا؟ع؟ واإلمـام الجـواد؟ع؟، ومـن أصحـاب 
اإلجمـاع عنـد اإلماميـة، ومـن األركان األربعـة العلمّيـة للشـيعة فـي عصـره. وقـد ورد التقريـر 
عـن هـذا التفسـير فـي مصّنفـات التـراث علـى أّنـه مـن أهـم المصـادر الحديثّيـة فـي الحقيبـة 

التاريخيـة مـن النصـف الثانـي مـن القـرن الثانـي إلـى أوائـل القـرن الثالـث الهجـري.

وبنـاء علـى ذلـك فـإّن المسـألة األساسـية هـي دراسـة محتـوى تفسـير الحسـن بـن محبـوب، 
علـى أسـاس تحليـل المحـاورات والمحادثـات، وتحليل مكانة هذا التفسـير في تاريخ تفاسـير 
اإلمامّية في القرن الثاني والثالث الهجرّيين، وتستنتج هذه الدراسة أن مباحث اإلمامة في 
تفسـير ابـن محبـوب تتسـّكل مـن كل: الوصّيـة، ومعرفـة اإلمـام، تفضيـل أميـر المؤمنين؟ع؟، 
وتنقيـص الخلفـاء، والواليـة، وعلـم اإلمـام. وبنـاًء عليـه يمكـن القـول أن لتفسـير الحسـن بـن 

محبـوب فـي مواجهـة المخالفين أصـداء علمّية.

المفـردات األساسـّية: الحسـن بـن محبـوب، الروايـات التفسـيرية، عقيـدة اإلمامـة، التـراث 
التفسـيري، تفاسـير اإلماميـة.

1. طالـــب مرحلـــة الدكتـــوراه فـــي علـــوم القـــرآن والحديث فـــي جامعة طهـــران برديـــس فارابي 
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The Discourse on Imamate in Kitab 
 al-Tafsir of Hasan b. Mahboub

Saeed Azizi 1 / Ali Rad 2 / Rouhollah Shahidi 3 

Abstract

Historical discourse studies are amongst modern approaches to 
studying Shiite tafsir-oriented hadiths. This approach is concerned with 
studying the currents of thought prevalent in the time of formation of 
Shiite tafsir books and discovering their opponent voices, as mirrored 
in the hadiths of the same time period. Based on this approach, Kitab 
al-Tafsir of Hasan b. Mahboub (149-224 AH/ 766-838) has been 
analyzed in this work. He was a companion of the three Imams: Musa 
al-Kazim, Ali al-Rida, and Muhammad al-Jawad. He is, therefore, 
regarded as a noteworthy Shiite scholar of his time. Hadith-oriented 
research show that his book was regarded as a major Shiite source in 
the second half of the second/ eighth century and the first half of the 
third/ ninth century. Within this time-span, his tafsir-oriented criteria 
comprised the explicit nomination of Imam Ali, identification of the 
Infallible Imams, the merits of Imam Ali, diminish of the caliphs, the 
supremacy and Allah-granted knowledge of the Infallible Imams. 
As such, this book was developed in a direct doctrinal confrontation 
against the four Sunni rival schools.

Keywords: Hasan b. Mahboub, tafsir-oriented hadiths, the Imamate 
doctrine, tafsir discourse, Twelver Shiite tafsir. 
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