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چکیده
تاریخی «تحلیل گفتمان» ،یکی از روشهای جدید و کارآمد در مطالعه احادیث امامیه است.
رهیافت
ِ

در این روش که بر پایه نظریه «آوای متعارض باختین» استوار است؛ از طریق بافتشناسی اعتقادی
جامعه در زمانه پژوا ک احادیث و خوانش گفتمان رقیب ،گفتمان نهفته در دل روایات وا کاوی میگردد.
در این پژوهه برآنیم تا بر پایه این الگوی روشی ،احادیث حسن بن محبوب (224–149ق) در زمینه
آموزه مهدویت را گفتمان شناسی تحلیلی کنیم .وی از اصحاب امام کاظم ،امام رضا و امام جواد؟مهع؟
بوده و یکی از اصحاب اجماع امامیه در عصر خویش به شمار آمده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن
است که ابن محبوب احادیث مهدویت خود را در رویارویی با چهار گفتمان رقیبی بازتاب داده است که
این گفتمانها در صدد ترویج پندارههای ناصوابی درباره تبارشناسی موعود ،تعیین مهدی؟جع؟ ،غیبت
قائم و قیام منجی ،در بافت فکری و اعتقادی جامعه آن دوران بودند.
واژگان کلیدی :حسن بن محبوب ،احادیث مهدویت ،گفتمان حدیثی ،تحلیل گفتمان ،احادیث
امامیه.
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مقدمه

از آنجا که پژوهشهای تاریخی به منظور تبیین هویت حدیث شیعه و اثبات پویایی و

تطورات آن ضرورتی انکار ناپذیر است؛ ضروری مینماید به احادیث گزارش شده از اصحاب و
یاران پیشوایان معصوم نگاهی تاریخی-تحلیلی صورت گیرد تا روند شکلگیری و بازتاب

گفتمانهای حدیثی آنان کشم و استخراج گردد .یکی از روشهای جدید و کارآمد در این زمینه

کاربست رهیافت تاریخی _ تحلیل گفتمان 1،در مطالعات و پژوهشهای حدیثی معاصر است .در
این روش که بر «نظریه آوای متعارض باختین» 2استوار است؛ پژوهشگر ،پس از شناسایی و

استخراج کنشهای زبانی پرتکرار و هدفمند در احادیث و بافتشناسی فضای علمی و فکری
جامعه در زمان صدور و بازتاب آنها؛ در صدد بازشناسی گفتمانهای علمی رایج در آن دوران

برآمده و تناظر احادیث با آوای متعارض و گفتمان رقیب را مورد بازخوانی و تحلیل قرار میدهد.
روش تاریخی _ تحلیل گفتمان در کنار شناخت بسترهای مختلم جامعه ،عهده دار نمایاندن

فرازها و فرودها ،دست یابی به سیر تطور نوعی اندیشه و درک بهتر خاستگاه و دوران شکوفایی و

تثبیت آن است .کاربست روش تاریخی _ تحلیل گفتمان در واکاوی احادیث راویان شیعی،

دستیابی به نتایجی در زمینه صدور احادیث ،بسترشناسی شکل گیری متون حدیثی ،روان

شناسی اعتقادی و جهانبینی محدثان و نقش آنان در بازتاب اندیشههای مکتب اهل بیت؟مهع؟

را موجب میشود.

__________________________________
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399

 .1واژه «گفتمان» برگرفته از واژه فرانسوی « »Discourseو التین « »Discursusاست و به معنای مکالمه یا گفتوگو
است .مجموعه کنشهای گفتاری فراوانی که در یک جامعه رخ میدهد؛ موجب شکل گیری دیالوگها و نهادینه شدن
قالبهای فکری خاصی گردیده که به آن گفتمان گفته میشود (ر.ک :مك دانل :1380 ،ص10؛ بشیر :1385 ،ص 9و
یورگنسن و :1392 ،...ص.)18-17
 .2از دیدگاه باختین ،هیچ سخنی را نمیتوان یافت که از «آوا»ی دیگران خالی باشد .مقصود او از «آوا» ،مفاهیمی هستند
که از یک متن قابل دریافتاند .به بیان دیگر ،وی بر این باور است که هر فرد جامعه زبانی ،همواره با کاربست مفاهیمی
سخن می گوید که رقیبان و مخالفان اندیشه او نیز در شکل گیری آن مفاهیم نقش ایفا کردهاند (تودوروف :1391 ،ص.)83
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ابوعلی حسن بن محبوب السراد کوفی(224-149ق) ،از اصحاب اجماع و یکی از راویان

برجسته و جلیل القدر شیعه است که در کتابهای رجالی بر وثاقت و جایگاه ویژه او تاکید شده

است .او از اصحاب امام کاظم ،امام رضا و امام جواد؟مهع؟ (برقی :1383 ،ص48و53؛ امین،

 :1406ج ،5ص 234و تهرانی :1408 ،ج ،4ص )248و یکی از از ارکان چهارگانه علمی زمانه

خویش معرفی شده است که از  60نفر از اصحاب امام صادق؟ع؟ روایت میکرد (طوسی ،بیتا:

ص 122و حلی :1411 ،ص .)37حسن بن محبوب ،صاحب آثار مختلم حدیثی بود .رجالیان و
حدیثدانان شیعی ،یکی از تالیفات حدیثی وی را به نام «المشیخه» ،حاوی گزارههای حدیثی
مختلفی در زمینه مسئله مهدویت دانستهاند (نعمانی :1397 ،ص.)12

بر پایه برخی گزارشهای تاریخی و روایات ماثور از سدههای نخست ،نشانههایی قطعی از

وجود چندین گفتمان معارض در عرصه آموزه مهدویت در بازه زمانی قرن دوم و سوم هجری

وجود دارد .با توجه به حضور شخصیتی چون ابن محبوب در هنگام پیدایش یا اوج گیری چنین

گفتمانهایی در آن دوران؛ در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بررسی چگونگی کنشگری وی در دفاع

از آموزههای ناب و اصیل مکتب اهل بیت در زمینه اندیشه مهدویت؛ نحوه رویارویی وی با
گفتمانهای انحرافی و برساخته در دوران حیاتش را واکاوی و تحلیل کنیم .نتیجه کاربست
رهیافت مذکور در تحلیل احادیث حسن بن محبوب ،پیبردن به زوایا و ابعاد جدیدی از جایگاه و

شخصیت علمی وی ،بازشناسی خألها و چالشهای علمی زمان او ،شناخت جایگاه وی در

انتقال خوانش ناب اهل بیت از آموزه مهدویت و نقد گفتمانهای رایج زمانه وی خواهد بود.

شایان ذکر است تا کنون دو پژوهش درباره تحلیل گفتمان احادیث حسن بن محبوب نگاشته

محبوب با مطالعه موردی آموزه توحید مورد تحلیل گفتمانی قرار گرفته و پژوهش دوم (همان

ب :ص )52-24به بررسی و تحلیل گفتمان احادیث تقیه حسن بن محبوب پرداخته است .با
توجه به این که تاکنون پژوهشی درباره تحلیل گفتمان احادیث مهدویت حسن بن محبوب

صورت نپذیرفته؛ پژوهه پیشرو ،از حیث موضوع و کاربست روش تحلیل گفتمان در آن ،دارای

نوآوری است.

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

شده است :در پژوهش نخست (راد و عزیزی1399 ،الم :ص ،)50-31احادیث کالمی ابن
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 .1فراوانی احادیث

نتایج جستوجو در منابت حدیثی متقدم ،حاکی از آن است که در میان روایات حسن بن

محبوب  100گزارش حدیثی به آموزه مهدویت مربوط است که با حذف احادیث تکراری ،بسامد
آن به  53روایت میرسد .پراکندگی احادیث ابن محبوب در منابت حدیثی متقدم به قرار ذیل

است:

نمودار فراوانی روایات حسن بن محبوب در منابع حدیثی متقدم
کمال الدین و تمام

عیون اخبار الرضا1 :

النعمة28 :

الغیبه طوسی12 :

الکافی26 :

الغیبه نعمانی33 :

 .2گونه شناسی موضوعی روایات

براساس بررسی کنشهای گفتاری موجود در احادیث ابن محبوب ،قابل ذکر است که پنج

موضوع در این احادیث بیشترین کنش زبانی را به خود اختصاص دادهاند که در نمودار ذیل

قابل مشاهده است:
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399

بسامد گونههای موضوعی روایات حسن بن محبوب در زمینه آموزه
مهدویت
مهدی شناسی60 :
تبارشناسی18 :

غیبت10 :
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قیام موعود26 :

 .3گفتمان تبارشناسی حضرت مهدی؟جع؟

بر پایه گزارشهای حدیثی موجود و شواهد متعدد تاریخی ،یکی از مباحث مهم در موضوع

مهدویت ،که محل تضارب آرا گردید« ،تبارشناسی» و «نسبشناسی» آن حضرت بود .پیدایش
چنین اختالفاتی موجب شد درباره تبار و نسب آن حضرت چندین گفتمان در بستر فکری و

اعتقادی جامعه مسلمان مطرح گردد:

 .1-3گفتمان عباسی بودن حضرت مهدی؟جع؟

نخستین گفتمان که باورمندان به آن را گسترهای از اهل سنت تشکیل میدادند ،در صدد

القای این پندار بوده که موعود از خاندان عباس ،عموی پیامبر؟لص؟ است .بررسی سلسله اسناد
روایات این بخش ،حاکی از آن است که کنشهای حدیثی این گفتمان توسط برخی محدثان

معاصر ابن محبوب ،همچون خلم بن خلیفه (م181ق) ،وکیت بن جراح (م196ق) ،نعیم بن

حماد (م228ق) ،ابن عائشه (م228ق) ،صلة بن سلیمان (م230ق) ،عبداهلل بن سوار

(م228ق) و محمد بن نوح (م اوایل قرن سوم)؛ در بومهای حدیثی کوفه ،بصره ،بغداد ،واسط
و مصر گزارش گردیده است .روایات بازتاب یافته توسط محدثان مذکور را در دو بخش میتوان

بررسی کرد :روایات بخش نخست همگی به این نکته داللت و تصریح دارند که مهدی؟جع؟ از
نسل عباس است .بخش دوم روایاتی را شامل است که به صورت اجمالی به عباسی بودن تبار

مهدی اشاره دارند (ر.ک :ابن حماد :1412 ،ج ،1ص373؛ ابن حنبل :1421 ،ج ،37ص70؛

سیوطی :1417 ،ج ،1ص397؛ ابن جوزی :1386 ،ج ،2ص39؛ ابن عساکر :1415 ،ج،4
به نظر میرسد این دسته از روایات توسط مبلغان و دست نشاندگان خالفت عباسی ،به منظور

ترویج و تثبیت پایههای حکومت و خالفت خود و استحکام بخشی به جایگاه و موقعیت
اجتماعی خویش در بستر جامعه اسالمی وضت و جعل شدهاند .بسیاری از اندیشمندان اهل سنت

نیز به ضعم سلسه اسناد این روایات و جرح برخی راویان موجود در اسناد مذکور پرداختهاند

(ر.ک :سیوطی :1429 ،ج ،2ص672؛ مناوی :1358 ،ج ،6ص 278و ذهبی :1382 ،ج،1

ص .)63البته باید توجه داشت که در عصر ابن محبوب ،جعلی بودن این گفتمان روشن نبوده و

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

ص ،175 ،127 ،126ج ،53ص414؛ خطیب بغدادی :1417 ،ج 3ص  323و ج ،4ص.)117
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به عنوان خوانش رسمی از مهدویت در حال ترویج بوده است؛ اما با گذر زمان حدیثدانان عامه

در نقد و ارزیابی این احادیث به ضعم آنها پیبردند.
 .2-3گفتمان حسنی بودن حضرت مهدی؟جع؟

دومین آوای متعارض زمانه ابن محبوب درباره تبارشناسی حضرت مهدی؟جع؟؛ در صدد

القای پنداره حسنی بودن تبار آن حضرت است .کنشهای زبانی بازتاب یافته توسط کنشگران

این گفتمان را در برخی منابت حدیثی اهل سنت میتوان مشاهده کرد .همچون احادیثی که

هارون بن مغیره(م190ق) ،ولید بن مسلم(م194ق) و نعیم بن حماد(م228ق) در بومهای

حدیثی ری ،شام و مصر بازتاب دادهاند .بر پایه مفاد این احادیث ،حضرت مهدی؟جع؟ از

نوادگان امام حسن مجتبی؟ع؟ خواهد بود و با آمدنش زمین پر از عدل و داد خواهد شد (ر.ک:

ابن حماد :1412 ،ج ،1ص374؛ ابوداود سجستانی ،بیتا :ج ،4ص108؛ خطیب بغدادی،
 :1985ج ،1ص 407و تمام رازی :1412 ،ج ،2ص.)62

 .3-3گفتمان تبارشناسی مهدی؟جع؟ در احادیث ابن محبوب

نتایج بررسی کنشهای زبانی روایات ابن محبوب ،حاکی از آن است که  18کنش زبانی در

جهت ترویج گفتمانی است که حضرت مهدی؟جع؟ را از خاندان اهل بیت پیامبر؟لص؟ و از
نسل امام حسین؟ع؟ معرفی میکند .1این کنشها را در دو مولفه ذیل میتوان بررسی و تحلیل

کرد.
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399

 .1-3-3ستیز با پنداره عباسی بودن تبار مهدی؟جع؟

ابن محبوب در ستیز با پنداره عباسی بودن تبار مهدی؟جع؟ ،روایاتی را گزارش کرده است که

در سه بخش قابل رهگیری است :در بخش نخست بر این مطلب تاکید شده است که رسول

خدا؟لص؟ مهدی موعود را از تبار و ذریه خویش معرفی کرده است (ر.ک :صدوق :1395 ،ج،1
ص .)287روایات این بخش به روشنی با احادیثی در تعارض است که در آنها پیامبر ا کرم

__________________________________
 .1شایان ذکر است که تعداد قابل توجهی از محدثان و اندیشمندان اهل سنت بر این باورند که مهدی؟جع؟ از تبار رسول
خدا؟لص؟ و امام حسین؟ع؟ است (ر.ک :واردی :1397 ،ص.)193-192
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خطاب به عباس ،عموی خویش فرمودند :مهدی از نسل و صلب تو خواهد بود .بخش دوم

روایات ابن محبوب حاوی کنشهای زبانی است که حضرت مهدی؟جع؟ را به عنوان «قائم» از

خاندان پیامبر؟لص؟ و اهل بیت مطهر ایشان معرفی کند (ر.ک :کلینی :1429 ،ج ،2ص،349

 352-350و 400-399؛ صدوق :1395 ،ج ،2ص642-641؛ طوسی :1411 ،ص 472-471و
نعمانی :1397 ،ص .)237ابن محبوب در بخش سوم روایات خویش ،گزارههایی از حدیث را

بازتاب میدهد که بر این نکته داللت دارند که زمان آمدن و ظهور حضرت مهدی؟جع؟ و
برپایی دولت حق ،پس از بروز رخنه و اختالف در میان حکام بنی عباس و زوال حکومت آنان

است (ر.ک :کلینی :1429 ،ج ،15ص515 ،483 ،482؛ صدوق :1395 ،ج ،2ص 652و نعمانی،

 :1397ص .)279در این بخش از روایات ،گرچه به صورت مستقیم به تبارشناسی حضرت
مهدی؟جع؟ پرداخته نشده است؛ با تحلیلی که از این روایات ارائه خواهیم کرد ،چنین به
دست میآید که مفاد این روایات نیز به صورت التزامی پنداره انتساب تبار و نسب حضرت

مهدی؟جع؟ به خاندان بنی عباس مردود به شمار خواهد آمد .استدالل و تحلیل مذکور بدین

قرار است:

 -آمدن منجی ،برپایی دولت حق و استقرار حکومت و فرمانروایی حضرت مهدی و اهل

بیت؟مهع؟ ،به بروز اختالف ،سست شدن ارکان حکومت بنی عباس و فروپاشی آنان مشروط است.

 -ا گر مهدی موعود؟جع؟ از تبار و خاندان بنی عباس باشد ،الزمه ظهور و برپایی حکومت

جهانی او بقا و استمرار حکومت بنی عباس خواهد بود ،نه برچیده شدن حکومت آنان.

در نتیجه انتساب نسب و تبار حضرت مهدی؟جع؟ به بنی عباس نادرست و ناروا خواهد بود.

قابل مشاهده است.
ردیف
1
2

کنشهای زبانی گفتمان روایات ابن محبوب

ْ
ْ
َّ َّ
اهلل :ال َّم ْه ِدی ِم ْن ول ِدی ْاسمه ْاس ِمی َّو
قال َّرسول ِ
َّ ْ ً ْ ً
َّ ْ َّ َّّ
ْ
ْ
اس ِبی خلقا َّو خلقا
کنیته کنی ِتی أشبه الن ِ
َّ
َّ َّ َّّ َّ
َّ َّ َّ
ْ َّ
السالم ِم ْن أ ْه ِل َّبی ِتی»ِ « ،إذا ق َّام قا ِئم
«القا ِئم علی ِه
َّ
ْ
أ ْه ِل ال َّبی ِت»

کنشهای زبانی آوای معارض و گفتمان رقیب
رسول اهلل؟لص؟ یقول« :المهدی من ولد العباس
ّ
عمی»
یا عم النبی إن اهلل إبتدأ بی االسالم و سیختمه
بغالم من ولدك و هو الذی یتقدم لعیسی بن مریم

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

نمودار تقابل کنشهای زبانی گفتمان روایات ابن محبوب و گفتمان رقیب در جدول ذیل
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3

َّ
َّ َّ ْ
َّ َّ َّ َّ
َّ ً َّ
« َّوکذ ِلك قا ِئم َّنا أ ْهل ال َّبی ِت ل ْن ی ْظ َّه َّر أ َّبدا َّح ّتی
َّ ْ َّ َّ
اهلل»
تظه َّر َّودا ِئت ِ

4

َّ ْ َّ
ْ ْ َّ َّّ
َّ ْ َّ ْ
وم»ِ « ،إ َّّن
اس ِمن المحت ِ
«واخ ِتالف ول ِد العب ِ
َّ َّ ْ
ْ
ْ َّ َّ َّ ْ
ملکک ْم ق ْبل مل ِک َّنا َّو سل َّط َّانک ْم ق ْبل سل َّطا ِن َّنا»

قال رسول اهلل« :یاعباس! إن اهلل فتح هذا االمر
بی ،و سیختمه بغالم من ولدك یملؤها عدال کما
ملئت جورا»
َّ َّ
ّ َّ َّ
َّ
ْ
َّ
ود ق ْد ج َّاءت ِم ْن ِق َّب ِل
ات الس
« ِإذا َّرأیتم ّالرای ِ
ْ
َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
اهلل ال َّم ْه ِدی»
خ َّر َّاس َّان ،فأتوها؛ ف ِإ ّن ِفیها خ ِلیفة ِ

 .2-3-3ستیز با پنداره حسنی بودن تبار مهدی؟جع؟

بخش دیگری از روایات ابن محبوب که فراوانی آن به  5حدیث میرسد؛ به رویارویی با آوای

رقیبی پرداختهاند که در صدد ترویج گفتمان حسنی بودن تبار و نسب مهدی؟جع؟ است.

کنشهای زبانی موجود در روایات ابن محبوب بر نکات ذیل داللت دارند:

 -مهدی؟جع؟ از نسل امام حسین؟ع؟ و فرزندان ایشان است (صدوق :1395 ،ج ،1ص328

و نعمانی :1397 ،ص.)282

 -مهدی؟جع؟ از ذریه و فرزندان امام صادق؟ع؟ است (صدوق :1395 ،ج ،2ص.)338

 -مهدی؟جع؟ به عنوان دوازدهمین پیشوای امت ،از ذریه و فرزندان امام کاظم؟ع؟ است

(همان ،ص.)335-334

 -مهدی؟جع؟ از نسل امام رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ است (همان :1372 ،ج ،2ص.)7

نمودار تقابل کنشهای زبانی گفتمان روایات ابن محبوب و گفتمان رقیب در جدول ذیل

قابل مشاهده است:
ردیف
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399
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1

کنشهای زبانی گفتمان روایات ابن محبوب
ْ ْ
ٌ
ْ َّ
َّ َّ
«القا ِئم َّرجل ِم ْن ول ِد الح َّسی ِن»َّ « ،ع َّنی ِبذ ِلك
ْ َّ
ً ْ َّ ْ َّ
ح َّسینا َّو ول َّده ف ِإ َّّن ال َّح ّق ِفی ِه ْم َّو هم اْل ْو ِصیاء َّو
ْ َّ
ِم ْنهم اْل ِئ َّّمة»

2

ً
ْ ْ َّ َّ ْ
ْ
َّ
«یخ ِر ج اهلل ِم ْن صل ِب ِه َّتک ِملة اث َّنی َّعش َّر ِإ َّماما
ً
َّم ْه ِدیا»

3

ْ
ْ
ْ
َّّ َّ
ّ
الشی َّع ِة الثا ِلث ِم ْن ول ِدی»« ،ال َّم ْه ِدی ِم ْن ول ِدی»
« ِ

کنشهای زبانی آوای متعارض و گفتمان رقیب
َّ َّ َّ
ْ
َّ
َّ
َّن َّظ َّر َّع ِلی ِإلی ْاب ِن ِه ال َّح َّس ِن ،فقالِ « :إ َّّن ْاب ِنی َّهذا
ٌ
ْ
َّ
َّ
ْ
َّسی ٌد ک َّما َّس َّّماه ّالن ِبیَّ ،و َّسیخر ج ِم ْن صل ِب ِه َّرجل
ی َّس َّّمی ِب ْاس ِم َّن ِبیک ْم
ْ
َّ
ْ
َّس َّّمی ّالن ِبی ؟لص؟ ال َّح َّس َّن َّسی ًداَّ ،و َّسیخر ج ِم ْن
َّ ْ َّ
ٌ
ْ
ً َّ
صل ِب ِه َّرجل ْاسمه ْاسم َّن ِبیک ْم ،ی ْمأل اْل ْر َّض َّع ْدال ک َّما
َّ
م ِلئ ْت َّج ْو ًرا
ْ ْ َّ
َّ
ٌ
ْ
«یخر ج َّرجل ِم ْن َّول ِد َّح َّسن ِم ْن ِق َّب ِل ال َّمش ِر ِق ل ِو
ْ َّ َّ َّ
ْ َّ
َّ ْ َّ
ْاس َّتق َّبل ِب ِه ال ِج َّبال ل َّه ّد َّها ،فال یؤخذ ِفی َّها َّط ِری ٌق»

 .4گفتمان مهدی شناسی

دومین آموزهای که معرکه طرح آرا و گفتمانهای معارض در زمانه حیات ابن محبوب و پیش

از آن بوده ،به اندیشه مهدی شناسی مربوط است .در اطراف این آموزه دو گفتمان با عنوان

«مهدویت نوعی» و «مهدویت شخصی» 1در بافت فکری و اعتقادی جامعه مسلمان در قرن دوم و
سوم هجری پدید آمد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

 .1-4گفتمان مهدویت نوعی

در این گفتمان ،وجود فردی خاص با نام «مهدی موعود» پذیرفته نشده و «مهدی» فردی
است ناشناخته که از پیش ّ
معین نشده است (ر.ک :صافی گلپایگانی1377 ،؛ امامی کاشانی،

 1392و یزدانی احمدآبادی :1397 ،ص .)518از جمله باورمندان به گفتمان مهدویت نوعی در
قرن دوم هجری ،پیروان مکتب زیدیه هستند .زیدیه از تعیین شخص مهدی خودداری کرده،
به تولد ایشان در گذشته اعتقاد ندارند .از دیدگاه زیدیه ،امام َّ
منتظر از فرزندان فاطمه؟اهع؟ است

که در آخرالزمان به دنیا میآید و قیام خواهد کرد و وظیفه همگان است از هر سیدی که به خود
دعوت کند ،پیروی کنند؛ زیرا چه بسا او همان مهدی موعود باشد (ر.ک :یزدانی احمدآبادی،

 :1397ص 518و فرمانیان :1387 ،ص.)106

همچنین از ظاهر روایات متعددی که در منابت روایی اهل سنت گزارش شده است ،چنین به

دست میآید که این احادیث به گونهای دال بر مهدویت نوعی دارند و مفاد آنها این نگره را

بازتاب میدهد که مهدی؟جع؟ مردی است از خاندان رسول خدا؟لص؟ که در آخرالزمان خواهد
میان نیامده است .همین مسئله موجب گردیده تا در قرون بعدی ،گستره وسیعی از اندیشمندان

اهل سنت به مهدویت نوعی قائل شوند (ر.ک :زینلی.)1384 ،
 .2-4گفتمان مهدویت شخصی

«مهدویت شخصی» ،گونهای از گفتمان مهدویت است که در آن «فردی مشخص» ،به عنوان
__________________________________
 .1دو عنوان مذکور برگرفته از این دو پژوهش است :زینلی 1384 ،و یزدانی احمدآبادی.1397 ،

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

آمد .در این روایات پارهای اوصاف برای مهدی بیان گردیده؛ اما از تعیین شخص او سخنی به
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مصداق شخصی که خصوصیات و ویژگیهایش به عنوان مهدی موعود در روایات بیان شده و
مژده آمدنش داده شده است؛ قلمداد میگردد (ر.ک :صافی گلپایگانی1377 ،؛ امامی کاشانی،

 1392و یزدانی احمدآبادی :1397 ،ص .)517-516بیشترین کنشگران گفتمانی در سدههای
نخستین ،در صدد نقش آفرینی در این جبهه گفتمانی بوده و بیشتر فرقهها و مذاهب اسالمی،

به ویژه شاخههای انحرافی درون شیعی ،از جمله طرفداران این گفتمان بودند که از مهمترین

آنها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

ّ
 .1-2-4گفتمان «ال مهدى إال عیسی»

نخستین گفتمان مهدویت شخصی را میتوان با عنوان گفتمان «یکسان انگاری منجی و

موعود با حضرت مسیح» نام گذاری کرد .کنش گران این گفتمان که گستره کوچکی از اهل

سنت را شامل میشدند ،بر این باور بودند که مهدی موعود؟جع؟ همان عیسی بن مریم بوده
که مژده ظهور و آمدنش داده شده است .ردپای چنین گفتمانی را در برخی گزارشهای حدیثی

موجود در تراث روایی اهل سنت ،از محدثانی همچون شافعی(م204ق) و نعیم بن حماد

میتوان یافت (ر.ک :ابن ماجه ،بیتا :ج ،2ص1340؛ حاکم نیشابوری :1411 ،ج ،4ص 488و

ابن حماد :1412 ،ج ،1ص .)374گرچه شواهد متعددی بر وضت و جعل چنین احادیثی توسط

برخی راویان موجود در سلسله اسناد این روایات وجود دارد (ر.ک :عمیدی :1387 ،ص -216

)220؛ آنچه در این میان برای ما حائز اهمیت است ،بازتاب چنین روایاتی در زمان حیات ابن
محبوب است که موجب پیدایش گفتمان مذکور گردیده است.

سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399

 .2-2-4گفتمان مهدی انگاری محمد بن حنفیه

یکی از فرقههای درون شیعی که در جبهه گفتمان مهدویت شخصی ّفعال بوده است و در

صدد انطباق اوصاف حضرت مهدی بر مصداق آن برآمده؛ فرقه «کسیانیه» است .به زعم تاریخ

پژوهان ،در جامعه کیسانیان ،نخستین بار عنوان «مهدی» بر محمد بن حنفیه انطباق داده

شد .در برخی منابت تاریخی کهن نیز راوایاتی وجود دارند که در آنها سخن از مهدی انگاری
محمد بن حنفیه از سوی دیگران به میان آمده است (ر.ک :ابن سعد :1410 ،ج ،5ص 70و

ذهبی :1405 ،ج ،4ص .)124-123گرچه پیدایش این فرقه در نیمه دوم سده نخست به وقوع
42

پیوسته؛ شواهد و قرائن تاریخی حاکی از آن است که این فرقه تا اواسط قرن سوم ،در عراق،
باالخص کوفه و نواحی آن حضور داشته و فعال بودند؛ اما با گذر زمان رفته رفته منقرض شدند

(ر.ک :قاضی ،بیتا :ص187-147؛ کشی :1363 ،ص 316-314و فرمانیان :1387 ،ص.)38
 .3-2-4گفتمان مهدویت امام صادق؟ع؟

پس از شهادت پیشوای ششم شعیان ،امام صادق؟ع؟ در سال 148ق؛ در تعیین امام بعد از

ایشان میان شیعیان اختالفاتی رخ داد .این ایام با آغاز حیات ابن محبوب(سال 149ق) مقارن
بود .پیدایش اختالف در تعیین جانشین امام صادق؟ع؟ ،شکلگیری چندین فرقه را موجب

گردید .یکی از این فرقهها که به «ناووسیه» مشهور گردید ،امام صادق؟ع؟ را امام زنده و غایب از

انظار میدانستند و ایشان را مهدی منتظر؟جع؟ میشمردند .آنان در این زمینه روایت کردهاند
که امام فرموده است« :ا گر کسی آمد به شما خبر داد که من جعفر صادق را غسل دادم و کفن

کردم ،او را تصدیق نکنید؛ زیرا فان صاحبکم صاحب السیم( »...نوبختی :1404 ،ص  100و

سبحانی ،بیتا :ج ،7ص.)188

 .4-2-4گفتمان مهدویت اسماعیل و فرزندش

دیدگاه مکتب «اسماعیلیه» درباره مهدی موعود در قالب دو نظریه در جامعه آن دوران طرح

گردید :عدهای اسماعیل ،فرزند امام صادق؟ع؟ را موعود خود میدانستند و گروهی به مهدی
بودن محمد بن اسماعیل بن جعفر اعتقاد داشتند .دسته اول ،مرگ اسماعیل را انکار کردند و او

را زنده و مهدی موعود خواندند .دسته دوم از اسماعیلیان به مهدی بودن محمد بن اسماعیل

زنده است و در انتظار ظهورش ،به عنوان قائم و مهدی باید بود (دفتری :1386 ،ص162؛

فرمانیان :1387 ،ص 113و صابری :1383 ،ص.)110
 .5-2-4گفتمان مهدویت امام کاظم؟ع؟

پس از شهادت امام کاظم؟ع؟ در سال 183ق ،و همزمان با دوران حیات ابن محبوب ،چندین

گفتمان انحرافی درباره تطبیق عنوان «مهدی موعود» بر مصداق خارجی پدید آمد .گروهی به

مهدویت و زنده بودن امام موسی کاظم؟ع؟ قائل شدند و در تایید ادعای خویش به حدیثی

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

بن جعفر قائل شدند .آنان مرگ محمد بن اسماعیل را انکار کردند؛ مبتنی بر این باور که وی هنوز

43

برساخته و منسوب به امام صادق؟ع؟ استناد کردند (نوبختی :1404 ،ص .)118دستهای دیگر

به مهدویت و مرگ امام کاظم؟ع؟ قائل شدند و معتقد بودند که آن حضرت پس از مرگ خود،

قیام می کند .آنان می گفتند که پیشوای هفتم شیعیان ،مهدی موعود است و از دنیا رفته و
همچون حضرت عیسی است؛ با این تفاوت که عیسی بن مریم باز نگشت؛ اما او زمانی بازگشته و

قیام میکند .تعدادی دیگری از شیعیان ،شهادت امام کاظم؟ع؟ را انکار کردند و به وقوف و
درنگ درباره ایشان قائل شدند .آنان بر این باور بودند که خداوند ایشان را نزد خود به آسمان
برده و در زمان قیامش او را باز میگرداند .این گروه که «واقفیه» یا «ممطوره» نامیده شدند،

همچون دیگر فرقههای انحرافی به مهدویت امام قائل شده و پس از ایشان چشم به راه امامی

نبودند (همان ،ص.)119

 .6-2-4گفتمان حدیثی ابن محبوب(گفتمان امامیه):

«مهدی پیشوای دوازدهم شیعیان و همنام رسول خدا است».

بررسی گزارههای حدیثی نقل شده توسط ابن محبوب ،حکایت از آن دارد که این احادیث

حاوی 60کنشزبانی در مورد آموزه مهدی شناسی و معرفی شخص آن حضرت میباشد.

کنشهای زبانی مذکور ،گویای آن است که بازتاب احادیث وی در رویارویی با گفتمان مهدویت

نوعی و گفتمانهای انحرافی مهدویت شخصی صورت پذیرفته است .این احادیث را میتوان در

قالب دو مولفه گفتمانی ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار داد:
الف) تعیین و معرفی شخص حضرت مهدی؟جع؟
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بخش نخست احادیث ابن محبوب ،درصدد معرفی دقیق حضرت مهدی و تبیین نام و نشان

آن حضرت میباشد .در این احادیث ،ابن محبوب به بازتاب گزارههای احادیثی پرداخته که در

آنها امامان معصوم؟مهع؟ اطالعات دقیقی را درباره حضرت مهدی؟جع؟ و تعیین ایشان ارائه
فرمودهاند.

در نخستین گزارش ،ابن محبوب نقل میکند که از امام صادق؟ع؟ سوال شد :آیا حضرت قائم
ّ
متولد شده است؟ امام در پاسخ فرمودند« :خیر ،و اگر من او را درک می کردم ،همه عمر به

خدمتش میپرداختم» (نعمانی :1397 ،ص .)245براساس روایت مذکور ،دست کم سه گفتمان
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انحرافی مهدویت شخصی باطل میشود؛ چرا که اولین گفتمان به مهدی انگاری محمد بن

حنفیه مربوط بود که پیش از والدت امام صادق؟ع؟ و قبل صدور حدیث ایجاد شده بود .از این-

رو ،با نفی تولد حضرت مهدی؟جع؟ در حدیث ،گفتمان مذکور به روشنی باطل تلقی میگردد.
دومین گفتمان انحرافی مهدویت شخصی به مهدیانگاری امام صادق؟ع؟ مربوط بود .این

گفتمان نیز با توجه به مفاد حدیث مردود است؛ چرا که اگر خود امام صادق؟ع؟ مهدی موعود

بود ،قطعا در پاسخ به سوال راوی که آیا قائم متولد شده است؛ پاسخ مثبت میدادند .سومین

گفتمان به مهدویت اسماعیل ،فرزند بزرگ امام صادق؟ع؟ مربوط بود؛ نیز با توجه به مفاد این

حدیث نفی میگردد؛ چرا که بر پایه شواهد موجود ،زمان صدور این حدیث پس از والدت

اسماعیل (اوایل قرن دوم هجری) بوده و طبیعتا سخن امام صادق؟ع؟ با گفتمان مذکور در

تعارض است؛ زیرا امام صادق؟ع؟ به او خدمت نکرد (ر.ک :سامرایی :1392 ،ج ،1ص .)288در

خصوص نفی گفتمانهای انحرافی مهدی انگاری محمد فرزند اسماعیل و امام هفتم ،اگر

بپذیریم که زمان صدور حدیث ،ایشان متولد شده بودند؛ میتوان گفت که از این حدیث نفی دو
گفتمان مذکور قابل برداشت است و ا گر پیش از والدت آن حضرت صادر گردیده باشد ،نسبت به

آن دو گفتمان ساکت است.
َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ً َّ ْ ً
مكلة اثَن عشر يإماما مه يديا»
در دومین گزارش ابن محبوب ،حضرت مهدی به عنوان «ت ي
معرفی گردیده است (صدوق :1395 ،ج ،2ص .)335-334این وصم عالوه بر این که
پیشوایان االهی را به دوازده امام منحصر دانسته؛ مهدی موعود؟جع؟ را به عنوان آخرین ایشان
و تکمله امامان دوازدهگانه معرفی کرده است .در نتیجه میتوان چنین گفت که کنش زبانی
اسماعیل ،گفتمان مهدویت محمد بن اسماعیل و امام کاظم؟ع؟ را مردود دانسته و گفتمان

مهدویت امام دوازدهم شیعیان را تبیین می کند.

در سومین روایت که ابن محبوب آن را از امام رضا؟ع؟ گزارش کرده است؛ حضرت
ْ
َّ
َّ
َّ َّ
الش َّيع ْه الث يالث يم ْن ُول يدی» َّ « ،يَس ُی َّج يدی»« ،ش يب يهیی َّو ش يب ُيه ُم َّوس
مهدی؟جع؟ در قالب اوصاف « ي
َّ
َّ ْ ُْ
ُ
َّ َّ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َّ َّ ُ َّ
ْ
ْ َّ َّ
س» معرفی و وصم شده است (همان،
ب ين يعمران»« ،علي يه جيوب الن يور تتوقد يبشع ياع يضي ياء القد ي
 :1372ج ،2ص .)7چنین کنشهای زبانی ،با صراحت شخص آن حضرت را تعیین و ویژگیها و

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

مذکور عالوه بر نفی سه گفتمان مهدی انگاری محمد بن حنفیه ،امام صادق؟ع؟ و فرزندشان
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اوصاف ایشان را تبیین کرده است و گفتمان مهدویت شخصی امامیه را بازتاب داده است و دیگر

گفتمانهای برساخته را نفی می کند.

در چهارمین گزارش ،ابن محبوب حدیثی را از رسول خدا؟لص؟ گزارش می کند ،مبنی بر این که

ایشان حضرت مهدی؟جع؟ را همنام و همکنیه خویش عنوان کرده است (همان :1395 ،ج،1

ص .)287از مفاد این حدیث نیز نفی گفتمان مهدویت امام صادق؟ع؟ اسماعیل فرزند ایشان و
مهدویت امام کاظم؟ع؟ قابل برداشت است؛ چرا که این دو امام بزرگوار و اسماعیل ،فرزند امام

ششم ،همنام پیامبر؟لص؟ نیستند.

با توجه به چهار گزارشی که در این بخش از ابن محبوب عنوان شد ،چنین به دست میآید که

این راوی به خوبی گفتمانهای رایج زمان خویش را رصد می کرده و در رویارویی با آنها به
بازتاب احادیث اهل بیت؟مهع؟ پرداخته است .شایان ذکر است که الزمه بازتاب تمام احادیث ابن

محبوب در این بخش و بخش پیشین ،نفی گفتمان «المهدی اال عیسی» نیز میباشد؛ چرا که

این احادیث به تعیین و وصم حضرت مهدی؟جع؟ و تبارشناسی آن پرداخته و آن حضرت از
نسل و تبار پیامبر و دیگر امامان شیعه و به عنوان دوازدهمین امام امت معرفی گردیده است.

ب) تبیین وقایع و رخدادهای پیش از ظهور ،هنگام ظهور و پس از آن

بخش دوم احادیث ابن محبوب که حاوی  56کنش زبانی است ،در صدد ترسیم فضای

جامعه ،هنگام ظهور ،تبیین نشانهها و عالیم ظهور حضرت مهدی؟جع؟ ،وقایت و رخدادهای
پیش از ظهور و پس از آن میباشد .این احادیث را از دو جنبه و بعد میتوان مورد تحلیل و
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گفتمان کاوی قرار داد :جنبه نخست آن به نیازمندی جامعه شیعی و پیروان مکتب اهل

بیت؟مهع؟ به آ گاهی و اطالع از چنین آموزههایی ناظر است؛ چرا که از صدر اسالم ،گفتمان
مهدویت و مهدیشناسی توسط رسول خدا و دیگر ائمه در بستر فکری جامعه مسلمان تاسیس و

نهادینه؛ اما رفته رفته توسط فرقهها و مذاهب انحرافی مصادره شد و تعداد بسیاری از آنان،
مهدی؟جع؟ را از پیشوایان و رهبران خود دانستند .رخداد چنین شکافها و اختالفاتی موجب

گردید رفته رفته جامعه مسلمان ،با نوعی تحیر و سرگردانی در شناخت منجی و موعود؟جع؟
مواجه شود و این تحیر و سرگردانی در دوران حیات ابن محبوب به اوج خود رسید .از اینرو ،به
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نظر میرسد ابن محبوب که یکی از استوانههای علمی مکتب امامیه در زمان خویش بوده است،
میبایست در زمینه ابهامزدایی و آ گاهی بخشی به جامعه شیعی ،به بازنشر احادیثی از اهل

بیت؟مهع؟ اهتمام میورزید تا شیعیان از این تحیر و سرگردانی نجات یابند و آموزههای صحیح
مکتب امامیه در بستر فکری و اعتقادی شیعیان زمانه خود و پس از آن تزریق شود .لذا نخستین

جنبه کنشگری گفتمانی ابن محبوب را میتوان در جهت نیازمندی شیعیان به شناخت دیدگاه
مکتب اهل بیت نسبت به آموزه مهدویت و رخدادهای دوران ظهور منجی و پس از آن دانست.

دوم تحلیل انعکاس احادیث مذکور توسط ابن محبوب را میتوان به رویارویی وی با آوای
جنبه ِ
متعارض زمانه خویش ناظر دانست که در صدد تبیین نادرست و نابجایی از گفتمان

مهدیشناسی بوده و کنشگران آنها به نشر احادیث سقیم و جعلی در تایید مدعای خویش

میپرداختند.

با توجه به حجم انبوه کنشهای زبانی 1روایات ابن محبوب ،در این بخش به ذکر برخی از

آنها بسنده می کنیم:

کنشهای زبانی موجود در احادیث ابن محبوب

تبیین شرایط و نشانه های پیش از ظهور

ترسیم فضای عصر ظهور حضرت مهدی؟جع؟

هراس و ترس از حکمرانان ستمگر و افزایش مرگ و میر

مالکیت امام زمان بر تمام زمین

گرسنگی به واسطه گرانی قیمتها

غلبه بر تمام ادیان

کاستی در کسب و کار و اموال و دارایی مردم

والیت و رهبری جهانی حضرت مهدی؟جع؟

اغتشاشات در روم

به همراه داشتن عصای حضرت موسی و تابوت حضرت آدم

ویرانی سرزمین شام و ظهور سه پرچم در آن دیار

داشتن وصیت نامهاى از رسول خدا؟لص؟

مسئله «غیبت» منجی در بازه زمانی قرن دوم و سوم هجری،در بین اکثر فرقههای اسالمی که
__________________________________
 .1مجموع کنشهای زبانی (ر.ک :کلینی :1429 ،ج ،2ص352-350 ،421-413؛ ج ،15ص398؛ صدوق :1395 ،ج،2
ص650؛ طوسی :1411 ،ص 479-478 ،454 ،453 ،449 ،435و نعمانی :1397 ،ص،267 ،238 ،237 ،204 ،188
.)332 ،284 ،282 ،281 ،280 ،279

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

 .5گفتمان غیبت
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به آموزه مهدویت توجه داشتند ،به گونههای مختلفی مطرح بود .در بررسی روند تاریخی
غیبتپنداری میان مسلمانان ،سه گفتمان در مورد این مسئله قابل مشاهده و ره گیری است.

 .1-5گفتمان غیبت مهدی پیش از تولد

در این نوع غیبت طرفداران ،اندیشه مهدویت چنین باور دارند که نه شخصی به عنوان

مهدی متولد شده و نه قیام کرده است؛ بلکه غیبت به دلیل عدم تولد موعود آخر الزمانی محقق

شده و تا زمان ظهور او که با تولد منجی همراه است ،ادامه خواهد یافت .این دیدگاه در میان

اهلسنت ،طرفدار دارد (ابن حجر هیثمی :1997 ،ج ،2ص.)482
 .2-5گفتمان غیبت مهدی پس از تولد

کنشگران گفتمان غیبت مهدی پس از تولد ،در صدد ترویج اندیشه تحقق غیبت پس از تولد

منجی و موعود بوده و بر همین اساس خود در دو جبهه گفتمانی ذیل فعالیت کردند.
 .1-2-5گفتمان غیبت مهدی پیش از قیام

اندیشه غیبت در این گفتمان ،به زمانی مربوط است که کنشگران آن ،براساس احادیث و

گزارشهای فرقهای به این باور فکری و اعتقادی رسیدهاند که مهدی موعود پس از غیبتی

طوالنی ظهور خواهد کرد .از اینرو ،این نوع غیبت همزمان با تولد یا مدتی پس از آن محقق

میگردد .این گونه از اندیشه غیبت ،یکی از اندیشههای شیعهبنیان و مختص شیعیان

اثناعشری است (یزدانی :1397 ،ص.)523-522
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 .2-2-5گفتمان غیبت مهدی پس از قیام

اندیشه غیبت در این بخش ،به زمانی ناظر است که فرد یا افرادی بدون آن که ادعای

مهدویت داشته باشند ،قیام کرده و پس از قیام ،طرفداران و پیروان آنها به غیبت رهبران خود

قائل شدهاند .یعنی در خصوص این دسته از افراد ،در ابتدا هیچ گونه غیبتپنداری مطرح نبوده

و این آمیزه تنها پس از شکست قیام یا کشته شدن رهبر یک جریان مطرح شده است .از جمله

این افراد میتوان به محمدبن حنفیه رهبر معنوی فرقه کیسانیه ،زید بن علی بن حسین رهبر

زیدیان و نفس زکیه ،اسماعیل فرزند امام صادق و پسر او محمد بن اسماعیل اشاره کرد.
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همچنین ادعاهای فرقههای انحرافی پس از شهادت امام صادق و امام کاظم؟امهع؟ ،همچون

ناووسیه و واقفیه در مورد آن دو امام در همین عرصه پدیدار گشت (اشعری :1360 ،ص150-148

و یزدانی :1397ص.)522-521

 .3-5گفتمان حدیثی ابن محبوب :گفتمان غیبت مهدی پیش از قیام

کنشهای زبانی موجود در روایات حسن بن محبوب ،در زمینه آموزه غیبت که فراوانی آنها

به  10مورد میرسد؛ گفتمان اختصاصی و شیعه بنیان «غیبت مهدی پیش از قیام» را بازتاب

میدهند که در سه بخش قابل بررسی و تحلیلاند :برپایه بخش نخست ،وجود امام و حجت

االهی در هر دوره و زمان امری ضروری است و طراحی آفرینش االهی به گونهای صورت پذیرفته
که وجود امام و حجت االهی برای بقای هستی و حصول امر هدایت و رهبری مردم الزم و اجتناب

ناپذیر است (ر.ک :صدوق :1395 ،ج ،1ص230-229؛ کلینی :1429 ،ج ،1ص 432و ج،2

ص .)157-155بر پایه بخش دوم ،احادیث ابن محبوب ،حجتهای االهی و امامان دوازدهگانه
معصوم؛ همگی از سوی خداوند متعال منصوب و توسط رسول خدا؟لص؟ به مردم معرفی گردیده
که آخرین امام و پیشوای دوازدهم از سالله پاک رسول خدا و از نسل امامان پیشین به عنوان

موعود ،منجی و مهدی امت دانسته شده است (ر.ک :کلینی ،همان :ج ،2ص-413 ،402 ،395

421؛ ج ،15ص 750 ،289-275و صدوق :1395 ،ج ،1ص .)269با مالحظه این دو بخش از

احادیث ابن محبوب ،در کنار احادیث بخش سوم که به صورت مستقیم به مبحث غیبت
پرداخته (و در ادامه به مولفههای گفتمانی آنها اشاره کنیم) چنین به دست میآید که پیشوای
پس از به پایان رسیدن این دوران و با تحقق نشانههای مشخص شده ،ظهور و قیام میکند.

مولفههای گفتمانی این احادیث به قرار ذیل است:
الف) تبیین اصل وجود غیبت و چرایی آن

چهار حدیث از احادیثی که ابن محبوب در بخش آموزه غیبت گزارش کرده ،حاوی کنشهای

زبانیاند و به بازتاب اندیشه قطعیت در تحقق امر غیبت و تبیین چرایی آن پرداختهاند .این

چهار حدیث ،از یک سو از رخداد و تحقق دوران غیبت برای قائم؟جع؟ در آینده خبر دادهاند و از

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

دوازدهم شیعیان ،پس از تولد و فرارسیدن دوران امامت و رهبریاش ،دارای دو غیبت بوده و
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سوی دیگر ،به عامل و سبب رخداد چنین دورانی پرداختهاند .مفاد روایات ابن محبوب در این
بخش بر نکات ذیل داللت دارد:

 .1حضرت مهدی همچون یوسم؟ع؟ دارای دوران غیبت است (نعمانی :1397 ،ص.)163

 .2برای مهدی دوران غیبت و حیرتی خواهد بود تا آنجا که مردم از آیینشان گمراه میشوند

و آنگاه آن حضرت مانند شهاب ثاقب پیش میآید و زمین را از عدل و داد پر می کند (صدوق،

 :1395ج ،1ص.)287

 .3مشاهده حضرت در دوران غیبت و تشخیص ایشان برای عموم مردم ممکن نیست

(همان ،ج ،2ص.)338

 .4رخداد غیبت در واقت یک راهبرد امنیتی و محافظتی در جهت حراست از جان حضرت

مهدی؟جع؟ و کشته نشدن ایشان است (همان ،ج ،1ص.)481

شایان ذکر است که در جهت همین راهبرد حراستی ،ائمه؟مهع؟ در احادیث متعددی ،از عدم

جواز تسمیه حضرت مهدی؟جع؟ در دوران پیش از تولد آن حضرت سخن به میان آورده و

شیعیان را از ذکر نام حقیقی ایشان نهی کردهاند .ابن محبوب در زمینه بازتاب همین استراتژی و

راهبرد امنیتی-محافظتی ،به نقل دو حدیث پرداخته است (همان ،ص 338و کلینی:1421 ،

ج ،2ص.)137
ب) انواع غیبت

بخش دوم احادیث ابن محبوب در زمینه آموزه غیبت موعود که شامل دو گزاره حدیثی
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میگردد؛ در صدد بازتاب این نگره است که برای آن حضرت دو غیبت در آینده رخ خواهد داد:

یکی کوتاه است و دیگری طوالنی مدت .در غیبت نخست ،جز شیعیان خاص آن حضرت کسی از
مکان ایشان اطالعی ندارد و در غیبت دوم تنها موالی خاص آن حضرت ،از مکان ایشان خبر

دارند (کلینی :1429 ،ج ،2ص 160و نعمانی :1397 ،ص.)173-172

ابن محبوب با گزارش این دو حدیث ،از کم و کیم غیبت حضرت مهدی؟جع؟ سخن به

میان آورده و چگونگی ارتباط شیعیان با ایشان را در دوران غیبت بیان کرده است .بازتاب این دو

حدیث را نیز میتوان به عنوان کنشی دیگر از ابن محبوب در تبیین آموزه غیبت و تشریح ابعاد
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آن ،و بازتاب اندیشه و گفتمان اختصاصی امامیه دانست.
ج) راهنماییهای الزم برای دوران غیبت

سه حدیث از احادیث ابن محبوب در زمینه آموزه غیبت ،به بیان راهنمایی و ارشاداتی از امام

صادق؟ع؟ به شیعیان برای دوران سخت و دشوار غیبت و تحیر و سرگردانی آنان ناظر است.

رهیافت اساسی که در این احادیث به بیان آن پرداخته شده است؛ تمسک شیعیان به آنچه از

پیش میدانسته و بردباری تا زمان روشن شدن حقیقت است (صدوق :1395 ،ج ،2ص.)348
همچنین انتظار فرج و خواندن دعای غریق از دیگر توصیههای پیشوای ششم شیعیان به

رهروان خویش است (همان ،ص 339و  .)349-348این بخش از احادیث ابن محبوب

بیشتر با نیازمندی پیروان مکتب اهل بیت در دوران غیبت متناظر است و گویای دوراندیشی
این مکتب نسبت به نسلهای بعدی شعیان میباشد.

 .6گفتمان قیام و قائم به سیف (رویارویی با گفتمان قیام زیدیه)

یکی دیگر از گفتمانهای برآمده از احادیث ابن محبوب را میتوان به گفتمان قیام و قائم ناظر

دانست .کاربست پرتکرار واژه «قائم» در وصم و نام بردن از حضرت مهدی؟جع؟ که فراوانی آن

در احادیث ابن محبوب به  26مورد میرسد؛ گویای طرح گفتمان قائم و قیام در بستر فکری و

اعتقادی زمانه وی است .انتساب نگره قیام به آن حضرت در قالب افعالی همچون «قام» و

«یقوم» که در  5مورد قابل پیجویی است نیز ،گواه دیگری بر طرح گفتمان مذکور است .در کنار
بیان گردیده و وقوع قیام را توام با «سیم» 1ذکر کرده است (ر.ک :کلینی :1429 ،ج ،2ص-349

350؛ ج ،15ص516-515؛ صدوق :1397 ،ج ،1ص 18و نعمانی :1397 ،ص.)233

از سوی دیگر ،برخی شواهد تاریخی بر فعال بودن گفتمان مذکور در قرن دوم و زمان حیات

ابن محبوب و پیش از آن داللت دارند .اندیشه قیام و مبارزه مسلحانه علیه حکومت فاسد و

ستمگر ،یکی از پایههای مذهب زیدیه و از جمله باورهای بنیادین این گروه بود و یکی از شروط
__________________________________
 .1در اینباره ر.ک :راد :1393 ،ج ،9ص.117-92

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

موارد ذکر شده ،در چهار گزارش از احادیث ابن محبوب نیز قیام حضرت مهدی؟جع؟ با شمشیر
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صالحیت امام نزد پیروان و رهبران فکری این فرقه ،دعوت علنی امام به خویشتن و جهاد

مسلحانه و قیام با شمشیر برای جنگ با ظالمان عنوان شده است (ر.ک :شهرستانی:1364 ،

ج ،1ص 156و ا کوع :1418 ،ص .)16شواهد تاریخی دیگری نیز وجود دارند ،حاکی از آن که
شکل گیری باورها و اندیشههای زیدیه در شهر کوفه صورت پذیرفته و مقارن یا همزمان با حیات

ابن محبوب ،تعدادی از بزرگان این مذهب در آن شهر حضور داشته و فعالیت می کردند (ر.ک:

خویی :1410 ،ج ،4ص364-361؛ ج ،21ص 77و رحمان ستایش ،و فرجامی :1390 ،ص.)58

همچنین اوج گیری جنبشهای مسلحانه گروههای مختلم در دوران حیات ابن محبوب و قیام
آنان علیه دستگاه حاکم ،گویای این بود که نگره قیام و جهاد مسلحانه در آن زمان ،به صورت

جدی کنشگران و طرفدارانی داشته و توسط گروهها و گرایشهای مختلفی که گستره قابل
توجهی از ایشان را زیدیان تشکیل میدادند؛ در بافت فکری جامعه ترویج میگشت؛ خصوصا آن
که خاستگاه تعداد قابل توجهی از این قیامها و جنبشهای مسلحانه در قرن دوم هجری ،شهر

کوفه و زیستگاه ابن محبوب بود (ر.ک :شامی :1367 ،ص .)176-169 ،153 ،82از اینرو،

پژواک احادیثی که حاوی کنشهای پرتکرار زبانی همچون «قیام»« ،قائم» و «قیام بالسیم»

است؛ توسط ابن محبوب نشان دهنده آن است که وی از یک سو در صدد بازتاب و ترویج
گفتمانی است که اندیشه قیام و جهاد مسلحانه علیه ظلم و ستم را از مختصات موعود و آخرین

امام شیعیان میداند؛ و از سوی دیگر ،به نوعی در صدد اصالح نگرهها و پندارهاى ناصوابی است
که در باب قیام امامان مطرح گشته بود و به عنوان ایدئولوژی مکتب زیدیه در بافت فکری آن

دوران ترویج میگشت.
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افزون بر مطالب پیشین ،شایسته است این نکته را متذکر شویم که تقاضای قیام از ائمه؟مهع؟

توسط شیعیان ،به ویژه در قرن دوم هجری یکی دیگر از جمله موضوعاتی است که گویای رونق
و اوجگیری گفتمان قیام در آن دوران و انتظار شیعیان برای ظهور منجی است .همچنین

پرسشهای مکرری که شیعیان درباره قائم بودن ائمه؟مهع؟ طرح میکردند ،نشان میدهد که

گرچه آنان از مشخصات و ویژگیهای امام قائم؟جع؟ شناختی کامل و تعریم دقیقی نداشتند؛

در انتظار فرارسیدن ظهور قائم؟جع؟ بوده و با نگره انتظار قائم ،به خوبی آشنا بودند .از
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پاسخهایی که ائمه؟مهع؟ به شیعیان در مواجهه با این مسئله میدادند نیز به خوبی پیداست که

ایشان نگره «قیام» را مختص مهدی موعود؟جع؟ دانسته و خود را به عنوان امام منتظر
نمیدانستند .البته آنچه جای ّ
تأمل و دقت بیشتری دارد ،آن است که در برخی از نقلها،

ائمه؟مهع؟ خویشتن را به عنوان «قائم» معرفی کردهاند .بازتاب این مسئله در بین احادیث ابن

محبوب نیز قابل مشاهده است؛ چنان که وی در حدیثی که از جابر بن یزید جعفی نقل کرده؛

چنین آمده است:

از امام باقر؟ع؟ درباره قائم سؤال شد؛ حضرت دست خود را به امام صادق؟ع؟ زد و

فرمود« :به خدا سوگند که این قائم آل محمد؟لص؟ است ».عنبسه می گوید :چون امام
باقر؟ع؟ وفات کرد ،خدمت امام صادق؟ع؟ رسیدم و این خبر را به ایشان دادم .آن

حضرت فرمود« :جابر راست گفته است ».سپس فرمود« :گویا شما نمیدانید که هر امام

بعد از امام پیشین قائم است!» (کلینی :1429 ،ج ،2ص.)61-60

با اندکی بررسی احادیثی از این قبیل ،چنین به دست میآید که واژه «قائم» در لسان احادیث

اهل بیت؟مهع؟ دارای گستره مفهومی خاصی بوده و بر دو مسئله داللت دارد :نخست اینکه این
واژه دارای بار معنایی «برپادارنده امر امامت و قیام کننده به امر امامت» بوده و در مواردی که بر

امامی غیر از پیشوای دوازدهم شیعیان اطالق میشده است؛ همین معنا مراد بوده و بر مهدویت

ایشان هیچ داللتی نداشته است .مسئله دوم اینکه در صورتی که این واژه برای حضرت

مهدی؟جع؟ به کار برده شود ،عالوه بر این که بر معنای پیشین داللت دارد؛ به مساله قیام و

جهاد مسلحانه ایشان ناظر بوده و به موضوع مبارزه جهانی آن حضرت با ظلم و ستم در دوران

ظهور اشاره دارد .از اینرو ،در برخی گزارشها به واژه «السیم» نیز مقید گردیده است (ر.ک:

قائم بودن هریک از ائمه را تأیید و از سوی دیگر قائم موعود را فرد دیگری معرفی میکنند؛ زنده

نگه داشتن مسئله انتظار فرج و اهمیت آن در رشد جامعه شیعی بوده است؛ تا شیعیان به سبب

دوری عصر ظهور منجی گرفتار یأس و رکود نشوند .البته نقش عوامل دیگر ،مانند اوضاع دشوار

سیاسی برای امامان اهل بیت؟مهع؟ را نباید نادیده گرفت که مانت از بیان و تبلیغ آزادانه معارف

شیعی میشد (ر.ک :هاشمی :1389 ،ص.)34-5

تحلیل گفتمان مهدویت ،در احادیث حسن بن محبوب

کلینی :1429 ،ج ،1ص .)536ممکن است یکی از حکمتهای این گونه پاسخها که از یک سو
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نتیجهگیری

نتایج بررسی احادیث ابن محبوب در زمینه آموزه مهدویت ،حاکی از آن است که این روایات

دربردارنده کنشهای زبانی متنوعی هستند که در چهار محور گفتمانی بازتاب یافتهاند .ابن
محبوب در گام نخست با بازتاب روایاتی که حاوی  18کنشزبانی است ،به ستیز با دو گفتمان

رقیبی پرداخته که در صدد ترویج نگره عباسی بودن و حسنی بودن تبار و نسب مهدی

موعود؟جع؟ بودند .وی در گام دوم ،با بازتاب روایاتی که دربردارنده  60کنش زبانی است ،دو

گفتمان «مهدویت نوعی» و «مهدویت شخصی» انحرافی را نقد و ابطال کرده و گفتمان

اختصاصی شیعه بنیانی را ترویج داده است؛ گفتمانی که بر این نکته داللت دارد که مهدی
همان پیشوای دوازهم شیعیان است .حسن بن محبوب در سومین گام ،با انعکاس روایاتی که

حاوی  10کنش زبانی است ،اندیشه صحیح غیبت را در قالب گفتمان غیبت مهدی؟جع؟ پس
از تولد بازتاب داده و به رویارویی با دو گفتمان رقیبی پرداخته است که به دنبال تثبیت پنداره

غیبت پیش از تولد و غیبت پس از قیام بودند .این راوی جلیل القدر در گام چهارم ،با بازتاب 26

کنش زبانی در زمینه آموزه قیام مهدی؟جع؟ به نقد گفتمان قیام مسلحانه زیدیه و دیگر
جنبشهای جهادی و مدعیان مهدویت توجه داشته و گفتمان حدیثی خود را در قالب این

نظریه ترویج داده است« :همه امامان قائم و برپادارنده به امر خدا (امامت) بوده و تنها مهدی
موعود؟جع؟ دارای قیام مسلحانه و با شمشیر است».

با توجه به یافتههای مذکور چنین به دست میآید که حسن بن محبوب به عنوان یکی از

کنشگران گفتمانی مکتب اهل بیت؟مهع؟ ،آوای متعارض زمان خویش در زمینه آموزه مهدویت را
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399
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به خوبی رصد می کرده و در مواجهه و مقابله با اندیشههای انحرافی برآمده از گفتمانهای رایج

آنان ،احادیث خویش را با هدفمندی خاصی گزارش کرده است.
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 .19حلى ،حسن بن یوسف (1411ق) .رجال عالمه حلى (خالصه) ،قم ،دار الذخائر.
 .20خطیب بغدادی ،احمد بن على (1417ق) .تاریخ بغداد ،بیروت ،دارالکتب العربى.
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 .15تمام رازی ،ابوالقاسم تمام بن محمد (1412ق) .الفوائد ،محقق :حمدی عبدالمجید السلفى ،مکتبة

55

1985( ____________________. 21م) .تلخیص المتشابه فى الرسم ،دمشق ،طالس للدراسات والترجمة والنشر.
 .22خویى ،سید ابوالقاسم (1410ق) .معجم رجال الحدیث ،قم ،مرکز نشر آثار شیعه.
 .23دفتری ،فرهاد ( .)1386تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،تهران ،نشر فروزان.
 .24ذهبى ،شمس الدین (1405ق) .سیر أعالم النبالء ،محقق :شعیب األرناؤوط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
1382( ____________________. 25ق) .میزان االعتدال فى نقد الرجال ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر.
 .26راد ،على (« .)1393تحلیلى بر احادیث کشتار در قیام امام مهدى؟ع؟» ،دانشنامه امام مهدی؟جع؟ بر
پایه قرآن ،حدیث و تاریخ ،ج ،9ص.117-92

 .27راد ،على و عزیزی ،سعید (بهار1399الف)« .تحلیل گفتمان کالمى ابن محبوب؛ مطالعه موردی آموزه
توحید» ،تحقیقات کالمى ،سال هشتم ،شماره ،28ص.50-31
( _______________________ .28تابستان1399ب)« .تحلیل گفتمان احادیث تقیه حسن بن محبوب»،
مشکات ،سال  ،39شماره ،147ص.52-24

 .29رحمان ستایش ،محمد کاظم و فرجامى ،اعظم (پاییز و زمستان« .)1390واکاوی مذهب و روایات حسن
بن صالح در کتب امامیه» ،مطالعات قرآن و حدیث ،شماره  ،1ص.86-53
 .30ز ینلى ،غالمحسین (بهاروتابستان« .)1384مهدو یت و مذاهب اسالمى(مشترکات و تفاوتها)»،
انتظارموعود ،شماره  11و  ،12ص.354-337
ّ
 .31سامرایى ،عبداهلل سلوم (1392ق) .الغلو و الفرق الغالیة فى االسالم ،بغداد ،بىنا.
 .32سبحانى ،جعفر (بىتا) .بحوث فى الملل والنحل ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمى -مؤسسة اإلمام
الصادق؟ع؟.
 .33سیوطى ،جالل الدین (1417ق) .الآللىء المصنوعة فى األحادیث الموضوعة ،بیروت ،دار الکتب
سال بیستم /شماره  /70پاییز 1399

العلمیة.
1429( ______________________ .34ق) .الجامع الصغیر فى احادیث البشیر النذیر ،بیروت ،دارالفکر.
 .35شامى ،فضیلت ( .)1367تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم هجری ،شیراز ،انتشارات دانشگاه شیراز.
 .36شهرستانى ،محمد بن عبدالکریم ( .)1364الملل و النحل ،قم ،انتشارات الشر یف الرضى.
 .37صابری ،حسین ( .)1383تاریخ فرق اسالمى ،فرقه شیعى و فرقههای منسوب به شیعه ،تهران ،سمت.
 .38صافى گلپایگانى ،لطف اهلل ( .)1377گفتمان مهدویت ،قم ،مسجد مقدس جمکران.
 .39صدوق ،محمدبن على ( .)1372عیون أخبار الرضا (ع) ،تهران ،نشر صدوق.
1395( ________________________ .40ق) .کمال الدین و تمام النعمة ،محقق :على اکبر غفاری ،تهران،
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اسالمیه.
 .41طوسى ،محمد بن حسن (بىتا) .الفهرست ،نجف ،المکتبة المرتضو یة.
1411( ________________________ .42ق) .الغیبة للطوسى ،قم ،دار المعارف اإلسالمیة.

 .43عمیدی ،ثامر هاشم حبیب ( .)1387در انتظار ققنوس ،کاوشى در قلمرو موعود شناسى و مهدی
باوری ،مترجم :مهدی علیزاده ،قم ،موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؟حر؟.
 .44فرمانیان ،مهدی ( .)1387آشنایى با فرق تشیع ،قم ،مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
 .45قاضى ،وداد (بىتا) .الکیسانیة فى التاریخ و األدب ،بیروت ،دارالثقافه.
 .46کشى ،محمد بن عمر ( .)1363رجالالکشى ،محقق :مهدی رجایى ،قم ،مؤسسة آلالبیت؟مهع؟.
 .47کلینى ،محمد بن یعقوب (1429ق) .الکافى ،قم ،دار الحدیث.
 .48مك دانل ،دایان ( .)1380مقدمهای بر نظر یههای گفتمان ،مترجم :حسینعلى نوذر ی ،تهران ،فرهنگ
گفتمان.
 .49مناوی ،زین الدین محمد (1358ق) .فیض القدیر شرح جامع الصغیر ،مصر ،المکتبة التجار یة الکبرى.
 .50نعمانى ،محمد بن ابراهیم (1397ق) .الغیبة للنعمانى ،محقق :على اکبر غفارى ،تهران ،نشر صدوق.
 .51نوبختى ،حسن بن موسى (1404ق) .فرق الشیعه ،بیروت ،دار األضواء.
 .52واردی ،سید تقى (بهار« .)1397نسب شناسى تحلیلى امام مهدی از منظر فریقین» ،مشرق موعود،
شماره  ،45/1ص.206-167
 .53هاشمى ،سید على (زمستان« .)1389شیعیان عصر حضور امامان و موضوع مهدویت» ،فصلنامه
معرفت کالمى ،سال اول ،شماره ،4ص.34-5
 .54یزدانى احمدآبادی ،على ( « .)1397درآمدی بر جوهره چیستى و چرایى مهدویت در زیدیه» ،مشرق
 .55یورگنسن ،ماریا و فیلیپس ،لوئیز ( .)1392نظریه و روش در تحلیل گفتمان ،مترجم :هادی جلیلى،
تهران ،نشر نى.
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موعود ،شماره  ،45/2ص.528-513
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