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مقدمه
در اغلب سنت های دینی با دو رویکرد نصگرایی و عقلگرایی مواجهیم .البته بسیار
اندک اند نص گرایانی که به هیی وجیه ئا یل بیه بهیرهگییری ا فهیم و درک عقلیی در
نصوص و نیز معتقد به هی نوع مناظره و دفاعی نباشند .بنابراین ،کسانی کیه نیصگیرا
هستند و به مسا ل اعتقادی اهتمامی دارند ،دستکم ،تأمل عقلی را در مفیاهیم اعتقیادی
و مضامین نصوص می پذیرند .اینان دستکم برای رد عقیده مخیال و دفیاع ا عقییده
خود به مناظره ،مجادله و مباحثه هم متوسل میشوند و این یعنی بهیرهگییری ا فهیم و
درک عقلی.
هنگامی که به تاریخ تشیع مینگریم میبینیم که اغلب محیداان شییعه دنید وی گیی
دارند .1 :تحت تأایر تعالیم ا مه اهیل بییت (ع) ئیرار دارنید؛  .2هردنید نتیوان ننهیا را
عقل گرای حداکثری به حساب نورد اما احتماالً ا نوعی تأمل عقلیی ،تأوییل و  ...بهیره
میجویند؛  .3ا مناظرات علمی که خالی ا رهیاورد عقلیی نیسیت ،ابیایی نداشیتهانید.
دنانچییه احیان یاً برخییی ا ننهییا اهییل منییاظره علمییی نبودنیید ،یییا ناشییی ا یسییتن در
محیط یک دست شیعی بوده و مینه مناظره برایشان فراهم نبوده است ،ییا بیه بضیاعت
اندک علمی و نداشتن توانایی مناظره برمیگردد ،نه اینکه با اصل مناظره مخال باشیند.
در حقیقت ،باید گفت در مباحث اعتقادی و در عرصه کالم (و در فقه و فروع نییز) در
مییان شیییعه راجییع بییه کاربسیتع عقییل ،دو رویکییرد «حییدائلی» و «حییداکثری» وجییود
داشته است.
شیعه تا مان شیخ صدوق و شیخ مفید ا دو روش و دو منهج در تعامل با مباحیث
اعتقادی استفاده میکرد:
در روش اول پس ا گردنوری حدیث ،نن را تدوین و باببندی میکردنید و توجیه
فراوانی به جیدا کردن سیره ا ناسیره ،سیند رواییات و تحلییل محتیوای ننهیا نداشیتند.
شخصیتهای برجسته این منهج ،سعد بن عبداللّه اشعری ،سهل بن ییاد ندمیی ،صیفار
صاحب بصا ر الدرجات ،برئی صاحب محاسن ،و سرانجام ،ابوجعفر صدوق است .کار
اصل ی اینها نقل اخبار بوده است .البته اینان در یک ترا نبودند.
اصحابع روش دیگر ،ضمن تدوین حدیث ،میکوشیدند سنت و رواییت صیحیر را
ا روایت جعلی و نادرست تفکیک کرده ،بیشتر بر عقل و برهان تکیه کننید .ا بزرگیان
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این روش ،راره ،محمد بن ابی عمیر ،یونس بن عبد الرحمان ئمیی ،فضیل بین شیا ان
نیشابوری ،ابومحمد نوبختی ،ابوسهل نیوبختی ،ابیوالجی ییا ابیوالحبی م فیر بلخیی
است .البته شاخص ترین ننها شیخ مفید است .ا جمله اصول این روش این بوده اسیت
که به حکم عقل توجه میکردند .ا عقل ،هم برای فهم روایات کمک میگرفتند و هیم
در مقام تأو یل ظواهرع منافی با عقل صریر .اگر در جاهیایی ،رواییات سیخنی نداشیت،
سکوت نمی کردند و عقل را به کار میگرفتند و مباحثی را مطرح میکردند و نیز به خبر
واحد در حو ه عقاید ،به خصوص اگر فائد ئرینه بود ،اعتماد نداشتند؛ و خیلیی ا ننهیا
در احکام هم به خبر واحدی که فائد ئرینه بود ،بیاور نداشیتند .تیا ئیرن دهیار و پینج
میتوان این دو روش را در شیعه یافت (سبحانی.)702- 702/5 :3311 ،
به طور کلی میتوان گفت روش عالمان مدرسه کالمی ئم همان عقلگرایی حیدائلی
بوده اما در عین حال همه ننان در یک ترا نبودند .به طور کلی ،مییتیوان عالمیان ایین
مدرسه کالمی را در ئالب دهار جریان درونی تقسیم کرد:
 .1خط فکری احمد بن محمد بن عیسی اشعری و شاگردان مانند سعد بین
عبداللّه اشعری ،محمد بن حسن صفار ،محمد بن یحیی العطیار و عبداللّیه
بن جعفر حمیری ،ابنولید ،علی بن بابویه و فر ندش ،شیخ صدوق.
 .2خط فکری ابراهیم بن هاشم و فر ندش علی بن ابراهیم و در نهایت شییخ
کلینی .تقابل این دو جریان نخست در مخالفت گیروه نخسیت بیا جرییان
هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن و حمایت گروه دوم ا ننان نمایان
میشود.
 .3خط فکری محمد بن خالد برئی و فر ندش احمید بین محمید بین خالید
ب رئی و امتداد نن در علی بن الحسین سعدنبادی و در نهایت محمد بن ابی
القاسم عبیداللّه بن عمران معروف به ماجیلویه .وی گی مهم این جریان نقل
ا ضعفا و ارتباط با خط متهمان به غلو است.
 .4خط فکری متهمان به غلو :کسانی مانند محمد بین علیی بین ابیراهیم بین
موسی الصیرفی ملقب به ابوسمینه ،محمد بن اورمه ئمی ،ابوسعید سهل بن
یاد ندمی و حسین بن عبید اللّه محرّر که ا شخصیتهیای شیناختهشیده
این جریان هستند (طالقانی29- 93 :3133 ،؛ رضایی.)305- 303 :3133 ،
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مدعای ما در این مقاله نن است که عملکرد عالمان مندرج در هر کدام ا این دهیار
جریان نیز در یک ترا نبوده و تفاوتهای فراوانی ا این حیث داشتهاند.
در شهر ئم با دو شخصیت بزرگ ،یعنی صفار و شیخ صدوق ،روبیهرو هسیتیم کیه
اگرده هر دو در جریان اول ئرار دارند اما مقدار بهره گیری ننها ا عقیل یکسیان نبیوده
است .با استناد به شواهد مختلفی میتوان گفت شیخ صیدوق در حیو ه معیارف دینیی
بی ا صفار ا عقل بهره برده است .شیخ صدوق ا استدالل عقلی و تأویل در روایات
بهره برده و به شدت در مقابل جبر ،تشبیه ،رؤیت خیدا و امیوری ا ایین ئبییل ایسیتاده
است .مناظرات و مجالس علمی ایشان مشهور و معیروف اسیت .در میان خیود شییخ
صدوق ،شاگردش ابوجعفر دوریستی ،مجالس و مناظرات وی را ،بهخصوص مجالسیی
که در محضر رکن الدوله بویهای داشته ،در ئالب کتابی تیدوین کیرده اسیت (شوشتری،،
 .)391/3 :3195بنابراین ،به هی وجه نمی تیوان شییخ صیدوق و صیفار را در ییک تیرا
دانست .این تحقیق درصدد نشاندادن مقدار بهره گیری شیخ صدوق و محمد بن حسین
صفار ا عقل در معارف دینی است.
با توجّه به این نکته که بهترین راه ئضاوت درباره خردگرایی صفار و شییخ صیدوق
بررسی ناار و نوشتهها و میزان توجه ننها به کارکردهایی است کیه بیرای عقیل و نیص
ئا ل اند ،در اینجا مؤلفههای ال م در شناخت جایگاه عقیل نیزد ایین دو عیالم بیزرگ را
بررسی میکنیم .نجاشی و شیخ طوسی ئرییب  44عنیوان ا نایار صیفار را کیه عمیدتاً
در ابییواب فقییه و پییارهای در مباحییث مختلیی همچییون دعییا ،یییارت ،اخالئیییات،
تاریخ و اعتقادات است فهرست کرده اند (نجاشی153 :3195 ،؛ طوسی )302 :3332 ،اما نکتیه
مهم در این میان نن است که به جز بصا ر الدرجات همیه نایار وی ا مییان رفتیه و بیه
دست ما نرسیده است .ا این رو منبع عمده برای مطالعه اندیشههای کالمیی صیفار ،بیه
جز کتیاب بصیا ر الیدرجات ،احیادیثی اسیت کیه ا صیفار در البیهالی منیابع حیدیثی
نمده است.
دیدگاه صفّار و شیخ صدوق درباره عقل
در ا ین بخ ماهیت ،اعتبار و ئلمرو عقل ا دیدگاه صفار و شییخ صیدوق بررسیی
خواهد شد.
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 .3ماهیت عقل
صفار و شیخ صدوق در هی یک ا ناارشان تعریفی ا عقل مطرح نکردهاند ،امیا ا
طریق روایاتی که درباره عقل و ماهیت نن نقل کرده اند میتوان به تعریفی مناسب رسید
که بتوان نن تعری را به ننها نسبت داد.
با بررسی ائوال لغوی ها در معنای عقل درمیییابیم کیه معنیای اصیلی عقیل ،منیع و
مهارکردن است .در این معنا دو جنبه «معرفتی» و «ار شی» لحاظ شده است .یعنی عقل
منشأ معرفت است؛ معرفتی که انسان را به راه راست و اعمال نیکو رهنمیون مییشیود.
البته رس یدن به راه راست مستلزم شناخت اعتقادات درست و مطیابق بیا وائیع اسیت و
ال مه اعمال نیکو ،شناختن حسن و ئبر اشیا و افعال است .بنابراین ،میتوان گفت عقیل
دیزی است که عقاید درست و اعمال نیکو را به انسان مینمایاند (بینجکار.)329 :3123 ،
معنای مذکور در گزارشهایی ا صیفار در دو حیو ه اعتقیادی و عملیی و اخالئیی
لحاظ شده است.
در حو ه اعتقادی در گزارش های صفار نمده اسیت کیه امیام صیادق (ع) فرمودنید:
«ستون وجود ندمی عقل است .یرکی ،فهم و دانشوری ا خواص عقل است و هر گاه
عقل ا نور (معنوی) نیرو گرفته باشد انسان دانشور ،به یادسپرنده علم ،هوشمند ،یرک
و فهیم خواهد بود .انسان به عقل کامل میشود و عقل سبب بینایی و کلید مشکلگشای
امور انسان است» (ابنبابویه.)301/3 :3125 ،
حضرت صادق (ع ) شناخت عقل و جهل و ایادی ایین دو را بیرای هیدایت انسیان
ال م دانسته و فرموده اند« :خداوند تبارک و تعالی اوّلین نفریدهاش ا امور روحانی را که
عقل باشد ا نور خود ایجاد کرد و در سمت راست عرش جا داد» .سپس حضیرت بیه
کر ایادی این دو میپردا ند و در نخر میفرمایند« :باید توجّیه داشیت کیه بیا معرفیت
پیداکردن به عقل و جنود نن و دوریجستن ا جهل و یاوران نن مییتیوان بیه حیقّ راه
یافت و نن را درک کرد» (همان.)335- 333/3 :
در گزارشهای صفار ،گاه در مقابل جهل ،عقل ئرار میگیرد و گاه علم (همان.)333/3 :

خداوند مانی که عقل را خلق کرد به نن فرمود :رو بگیردان ،عقیل رو گردانید.

سپس فرمیود ،رو بییاور .عقیل رو نورد .حیقّ جیلّ و عیال بیه نن فرمیود :تیو را

م خلوئی بزرگ و ع یم نفریده و بر تمام مخلوئاتم برتری دادم؛ و سپس فرمیود:
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« ایاک امیر و اییاک انهیی و اییاک ااییب و اییاک اعائیب» (صتررالرین شتایا،،،
.)523/3 :3121

با توجه به گزارش صفار ،این عقل است که مخاطب کالم خدا و ا مه ئرار میگییرد
و در اابات مسا لی دون وجود خدا و اصل نبوت در اابیات حقانییت و ورود بیه دیین
اسالم و فهم نمو ههای دینی به کار گرفته میشود.
در حو ه عملی و اخالئی در گزارش های متعددی ا صفار ،اعمیال نیکیو و مکیارم
اخالئی ا ناار عقل کر شده است .ا جملیه :رجیا و امییدواری ،عیدل و داد ،شیکر،
توکل ،عفّت ،هد ،مدارا و رفائت ،حلم و بردباری ،سکوت و ترک بیجیا سیخنگفیتن،
طاعت و فرمانبرداری ،رحمدلی ،شکیبایی ،مساوات و برابری ،وفا ،عفو و گذشیت و...
(ابنبابویه.)333/3 :3125 ،

بنا بر نقلی دیگر ا صفار ،ننچه همه خصلتها را برای انسان تکمیل مییکنید عقیل
است (همو )725/3 :3197 ،و هی دیزی همانند عقل خدا را عبادت نکرده ،و عقل کسیی
(در امور دینیه و معارف یقینیه) تمام و کامل نیست مگر ننکیه در او ده خصیلت جمیع
شود (همو .)335/3 :3125 ،بنا بر گزارشی دیگر امام صادق (ع) فرمیود« :در مییان بنیدگان
کمتر ا پنج خصلت ئسمت نشده است :یقین ،ئناعت ،شیکیبایی ،شیکرگزاری و ننچیه
همه اینها را برای انسان تکمیل میکند یعنی خرد» (همو .)725/3 :3197 ،در شیواهدی کیه
در باال کر شد ،افعال خوب ا ناار عقل بیان شده است.
اما درباره صدوق ،برخالف صفار که فقط در روایات به عقل اشاره شیده اسیت ،ا
دو طریق میتوان به تعریفی مناسب درباره عقل رسید :یکی ا طریق روایاتی کیه شییخ
صدوق درباره عقل و ماهیت نن نقل کرده است و دیگر ا جمالتی کیه در نوشیتههیا و
بیان های شیخ صدوق درباره عقل ،ماهیت ،وظیفه و کیارکرد نن وجیود دارد .بخشیی ا
گزاره هایی که ا تعابیر صدوق یا احادیثی که وی درباره عقل نقل کرده میتوان استنباط
کرد ،دنین است:
شیخ صدوق عقل را حجت خدا بر مردم ،تمیزدهنده راستگو و دروغگوی بر خدا و
ابزار تصدیق و تکذیب افراد میداند (همتو .)20/7 :3122 ،وی عقل را برترین نفریده خدا،
مطیع ترین ،واالترین و شری ترین ننها میداند .بیه ن یر وی ،عقیل نیروییی اسیت کیه
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یگانگی خدا به واسطه نن شناخته میشود ،عبادت به واسطه نن انجام میشود و اواب و
عقاب بر اساس نن اعطا میگرد د .یرا مانی که خداوند عقل را خلق کرد دان را جان
نن ئرار داد ،و ئوّه دریافت و هوش را روان ساخت ،و پارسایی را سیرش ،و شیرم را
دو دشم  ،و حکمت را بان نن ،و مهربانی را همّت  ،و دلسیو ی را ئلیب نن ئیرار
داد ،ننگاه درون نن را با ده دیز ،یعنی  :یقین ،ایمان ،راستی ،نرام و متانیت ،اخیالص،
مهربییانی و سییا ش ،بخشی  ،ئناعییت ،فرمییانبییرداری و اطاعییت ،و سییپاسگییزاری و
حقّشناسی ،انباشت و نیرومند کرد (همو.)131 :3301 ،
به ن ر وی ،عقل وسیله پرست خدا و به دستنوردن بهشت است (همان )730 :او به
نیروها و توان هایی برای عقل باور دارد ،که به تعبییر رواییت ،بیه سیپاهیان عقیل تعبییر
شده اند ،و راه رسیدن به درجات واال و همنشینی با پیامبران و اوصیای ننیان را معرفیت
پیداکردن به عقل و جنود نن و دوریجستن ا جهل و یاوران نن مییدانید (همتو:3197 ،
 .)523/7نیز عقل را ار یابیکننده صحت ائوال و اعمال میداند کیه حکیم بیه درسیتی و
نادرستی ننها میدهد .ا اینرو اگر عقل دیزی را روا ندانست یا به هر دلیل نپذیرفت یا
محال دانست ،پذیرفتنی نیست (همو .)359 :3132 ،وی بر نادرستی برخی ا گیزارههیا بیه
دلیل خروج ننها ا ئواعد عقلی و نپذیرفتن نن ا سوی عقیل ا عیان دارد (همتان 733 :و
 .)107به ن ر شیخ صدوق ،عقل همپای نقل ،میتواند معرفتهایی را ا اعتقیادات بیرای
انسان کش کند (همان .)730 :وی در برخی ا این موضوعات عمل عقل را منحصیر بیه
فرد می داند (همتو .)3/3 :3135 ،نیز گزارههای دریافتی ا عقل را دارای توان تخصیص ییا
تقیید گزارههای نقلی میداند (همو25 :3301 ،؛ بینجکار و موسو .)19 :3123 ،،با بررسی ائوال
و گزارشهای مذکور می توان این تعری ا عقل را به صفار و شیخ صدوق نسیبت داد
که :عقل ئوه ای است که توانایی کسب معرفت و درک حقیقت را دارد .ا اینرو عقایید
درست و اعمال نیکو را به انسان مینمایاند.
 .3اعتبار ادراکات عقلی
یکی ا پرس های مهمی که در بررسی مسا ل مربوط به عقل باید بیدان پاسیخ داد
این است که نیا ادراکات عقلی معتبر است یا خیر .به ن ر میرسد میتیوان بیه صیورت
موجبه جز یه اعتبار برخی ا ادراکات و دالیل عقلی را به صفار و صدوق نسبت داد.

 / 03شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره هفتم

ا ننجا که صفار عقل را مخاطب کالم خدا و ا مه (ع) دانسته (کلانتی )79/3 :3302 ،و
کمال انسان (ابن بابویه )301/3 :3125 ،و راه رسیدن به حق را شناخت عقل و جنود نن بیان
میکند (همان )335- 333/3 :میتوان گفت وی تحت تأایر نمو ههای ا مه (ع) بیه صیورت
موجبه جز یه اعتبار برخی ا ادراکات و دالیل عقلی را پذیرفته اسیت .امیا بایید توجیه
داشت که در عین حال صفار عقل را ئوه ای بشری دانسیته کیه احتمیال خطیا در نن راه
دارد .ا اینرو بنا بر گزارش های متعددی ا وی ،ا مه (ع) انسانها را ا عمل به رأی و
اندیشه خود و همچنین ئیاس نهی کرده و نن را عامل هالکت برشمردهاند (صتاار:3303 ،
 332و  107و .)350

بنا بر فرمای امام صادق (ع) ،برخی عمل را به وسیله ئیاس جستوجو کردند .لذا
ا راه حق دورتر شدند .دون دین خدا با ئیاس درست نمیشود (همتان .)339 :همچنیین
امام بائر (ع) به اره فرمودند« :ا کسانی که در دین ئیاس مییکننید پرهییز کین ،دیون
دانستن ننچه را که بدان مکلّ اند رها ساخته و خود را نسبت به ننچه که تکلیفی بیدان
ندارند به رنج و حمت انداخته اند .ننها اخبار را تأویل میکنند و بر خیدا ،عیزّ و جیلّ،
دروغ میبندند و خود را در سرگردانی ئرار میدهند» (ابنبابویه.)53 :3129 ،
در این بحث عالوه بر مضامین روایاتی که صفار نقل کرده است ،بیه طیور خیاص،
برخی ا عناوین ابواب کتاب بصا ر الدرجات که انشای شخص صفار است ،بر دییدگاه
شخصییی وی دربییاره اییین بحییث داللییت دارد .عنییاوینی همچییون «بییاب فییی أ م ی نل
محمد (ص) أن المستحق الذی فی أیدی الناس من العلوم هو الذی خرج من عنیدهم و
ما کان من الرأی والقیاس من الباطل فمن عند أنفسهم» (صاار )532 :3303 ،ییا «بیاب فیی
األ م أن عندهم جمیع ما فی الکتاب والسن و ال یقولیون بیرأیهم و لیم یرخصیوا لیک
شیعتهم» (همان.)103 :
اما درباره شیخ صدوق توجه به دند نکته ضروری است :نخست اینکه شیخ صدوق
عقل را یکی ا منابع معرفتی می داند که ئابلیت کش و فهم برخی ا گزارههای دینیی
را داشته و توان تولید معرفت برای بشر را دارد .وی عقل را در شیناخت خیدا توانمنید
می داند و یکی ا راههای شناخت خدا را ،شیناخت بیا عقیل معرفیی مییکنید و دنیین
ادراکی را برای عقل معتبر میداند (ابنبابویه .)730 :3132 ،همچنین در تفسیر نیه  39سوره
نور ،پس ا نقل و نقد ن ریه گروه مشبهه در معنای کلمیه «نیور» و سیپس بییان معنیای
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مختار می گوید نور در اینجا به معنای هدایتکننده اهل نسمان و مین است و خداونید
این اسم را توسعاً و مجا اً بر خوی روا شیمرده اسیت و علیت نن را ایینگونیه بییان
میکند که « عقول بر این داللت دارند که روا نباشد که خدای عز و جیل نیور و روشینی
باشد و نه ا جنس نورها و روشنی یرا کیه او نفریننیده نورهیا و خیالق همیه اجنیاس
دیزها است» (همان.)359 :
دوم اینکه ،ا برخی اظهارات شیخ صدوق در ناارش برمی نید که وی عقل را بسیان
مالک و معیاری می بیند که پذیرفتن یا نپذیرفتن دادهها ا سوی نن ،خواهد بود .هنگامی
که وی با گزاره ای روبهرو می شود برای دریافت صحت نن به عقل رجوع میکنید و نن
را به عقل عرضه میدارد .در نهایت ،بیه داوری عقیل رضیایت مییدهید و ادراک نن را
معتبر میشمرد (همان.)313 :
نکته سوم اینکه شیخ صدوق دالیل عقلی را در اابات برخیی مسیا ل و گیزارههیای
کالمی معتبر می داند .بهترین دلیل بر این ادعا نن است که وی خود بارهیا مسیا لی را ا
طریق عقل و با استدالل عقلی اابات مییکنید .وی همچنیین ،برخیی ا مسیا لی را کیه
معموالً ا طریق نقل بدان پرداخته میشود ،با روش عقلی اابات میکند .با نگاهی گیذرا
به مقدمه و متن کتاب کمال الدین و تمام النعم میتوان دریافت که این کتاب نکنیده ا
استدالل های عقلی است (ابنبابویه 71 :3135 ،و  99؛ بیا ،تاصال ایتن مللتن نت  :.بینجکتار و
موسو.)30- 19 :3123 ،،

 .0قلمرو عقل
پس ا روشنشدن جایگاه عقل در اندیشه صفار و شیخ صدوق و تبیین مراد ننها ا
عقل و میزان اعتمادشان بر ادراکات عقلی ،باید به این مسئله پرداخت که :ئلمیرو عقیل
در ن ر ننها تا کجا است؟ در ده حو ههایی عقل اجا ه ورود داشته و در دیه جاهیایی
نمیتوان بر نن تکیه د؟ عقل انسانی ،گرده در معرفت دینی ،نق اساسی دارد ولی ا
درک همه حقایق ناتوان است .ا ننجا که متون دینی (وحی و سنت) به تناسب سیخن،
نق های متفاوتی ایفا میکنند ،توجه به این نق ها و طبقهبندی ننها ،محیدوده عقیل در
معرفت دینی و بینیا نبودن ا دیگر منابع را مشخص میکند .در اینجیا بیه نقی هیای
متفاوت متون مقدس و ارتباط هر یک با عقل اشاره میکنیم:
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الف .ارشاد؛ در جاهایی کیه عقیل ندمیی مسیتقل ا وحیی ئیادر بیه درک و اابیات
مسئلهای باشد ،نق سخن وحی در ننجا ،ارشاد به حکم عقل و تأیید نن اسیت؛ ماننید:
اابات وجود خدا ا طریق نیات تکوینی و ن م حاکم بر ننها.
ب .تذکر؛ تذکر یا اااره به معنای یادنوری مسئلهای فراموششده اسیت ،خیواه ایین
مسئله ئبالً با ئلب درک شده باشد یا با عقل یا با حس.
ج .تعلیم وجدانی؛ گاه انسان ئادر است مسئلهای را درک کند اما بیه طیور متعیارف
نیا مند کمک معلم است .مثالً میتوان ا تعلیم معادالت مشکل ریاضی و حل ئضیایای
پیچیده هندسی نام برد که دان نمو ان به طور معمول بدون راهنمایی ئیادر بیه درک نن
نیستند ،اما پس ا تعلیم استاد ،خود ،راهحل را وجدان میکنند .لذا اگر اسیتاد راهحیل را
منکیر شیود و نن را غلیط معرفیی کنید ،هیی ییک ا ایین دانی نمیو ان سیخن او را
نمیپذیرند .ا اینرو ،این نوع تعلیم ،تعلیم تعبدی نیست و میتوان نن را تعلیم وجدانی
نامید .تفاوت این با ارشاد در نن است که در ارشاد به عقل ،عقل بدون کمیک دیگیران،
مسئله را درک میکند اما در اینجا به طور متعارف ،انسان نمیتواند بیهتنهیایی مسیئله را
وجدان کند .به ن ر میرسد بسیاری ا سخنان وحی و سنت در مینه انسیانشناسیی در
ابعاد مختلف و بهخصوص بحث جبر و اختیار ا همین نوع است.
د .تعبد؛ وئتی انسان مطلقاً ئادر به درک مسئلهای نیست ،سخن وحی تعبداً پذیرفتیه
و تصدیق میشود .مثالً به ن ر برخی ،مسا لی همچون اینکیه «نییا ئبیل ا ایین جهیان،
جهان دیگری بوده یا نه؟»« ،نیا روح انسان ئبل ا این جهان وجود داشیته ییا نیه؟» ،ییا
اینکه «ده وئایعی پس ا مرگ رخ خواهد داد؟» جای تعبد است .تصدیق متیون دینیی
در این مسا ل ال مه تصدیق خدا و رسول او (ص) و انکیار نن مسیاوق بیا انکیار دیین
خواهد بود (بینجکار.)330- 302 :3125 ،
نکته در خور توجه اینکه اکثر مسا ل اعتقادی جنبههای متعددی دارند؛ یعنیی اصیول
و پایههای مسئله ،عقلی و وجدانی ،و فروع نن ،تعبدی است .ا همین جیا افیرادی کیه
بدون رجوع به وحی خواستهاند به طور همهجانبه مسا ل اعتقادی را حیل کننید ،گردیه
در ابتدای سلوک فکری شان در اصول و اساس به معرفت صحیر دست یافتهاند ،امیا در
ادامه کار دون وجدانشان به نور وحی روشن نشده بود و در جز ییات مسیئله ئیادر بیه
درک حقیقت نبودند ،ددار مشکل و شبهه شدند و این مسئله تا بدانجا ادامه یافیت کیه

بررسی مقایسهای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقلگرایی 03 /

در مسا ل وجدانی و حتی در مبانی عقالنی نیز ا مسیر صواب منحیرف شیدند (همتان).

بدینسان کسی که در پی معرفت و اعتقاد درست در همه ابعیاد اسیت ،ال م اسیت بیه
وحی با گردد.
با توجه به ننچه گذشت ،میتوان گفت عقل انسانی گردیه در معرفیت دینیی نقی
اساسی دارد ولی ا درک همه حقایق ،بیهویی ه عیالم میاورای طبیعیت نیاتوان اسیت و
محدودیتهایی دارد .البته حاکم اصلی در بیان ،تعیین و تصدیق این محدودیتها خیود
عقل است.
در گزارشهای صفار به محدودیت های عقل اشاره شده است .بنا بیر گیزارش وی،
عقل توانایی درک و شناخت خدا را ندارد و خیالها به او نمیرسد (ابنبابویه.)32 :3132 ،
دون خدای تبارک و تعالی ا خلق خود خالی است و خلقی نییز ا او خیالیانید .ا
اینرو هر ده نام شی بر نن وائع شود و در هن نید ،نن خداوند نیست بلکه مخلیوق
است (همان .)305 :وی همچنین روایاتی در مذمت سیخنگفیتن دربیاره ات الهیی نقیل
کرده است .این روایات ا سخنگفتن در ننچه مافوق عرش است نهی کرده (همان)355 :
و نن را موجب گمراهی دانسته است (همو.)332 :3129 ،
شیخ صدوق نیز ورود به برخی ا جایگاهها را برای عقل ممنوع شمرده و عقل را ا
ادراک برخی امور ناتوان می شمرد .به اعتقاد او ،ورود عقیل در حیو های کیه ا ئلمیرو
ادراک نن خارج است ،مایهٔ گرفتارشدن در ئیاس است.
شیخ صدوق در پی نقل حدیثی درباره داستان مالئات و همراهیی حضیرت موسیی
(ع) با حضرت خضر (ع) ضمن صحیر شمردن اسیتنباط عقلیی ،ورود عقیل را بیه هیر
حو ه ای روا نمی شمرد (همو .)97/3 :3125 ،نکته در خور توجه اینکه ممکن است برخیی
افراد ا سخن شیخ صدوق اینگونه برداشت کنند که وی به صورت مطلق ،اسیتنباط و
استخراج را ممنوع دانسته است؛ اما با مطالعه حدیث منقول و بیان صدوق در کنیار هیم
درمی یابیم که وی در حقیقت ،حو ه اختصاصی وحی را در اینجیا تبییین کیرده و گفتیه
است که برخی مسا ل هست که فقط ا طریق وحی و الهام دانسته میشیود و عقیل بیا
توجه به تالش و فعالیت فراوان هی راهی برای فهم اینگونیه مسیا ل نیدارد .جملیه
حضرت خضر (ع) که در پی اعتراض حضرت موسی (ع) به ئتیل نفیس محترمیه بییان
شده بسیار در خور توجه است .حضرت خضر (ع) در جیواب وی فرمیود« :ای موسیی
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عقل نمی تواند در اوامر خداوند حکم کند بلکه امر خداوند حاکم است بر عقل» (همان).

وی با این جمله ،حضرت موسی (ع) را به این نکته توجه داد که همیه امیوری کیه بیه
دستور خداوند به انجام می رسد ئابل درک و فهم برای عقل نیست .بنابراین ،ایین عقیل
است که گاه باید تابع باشد و حکومت امر الهی را بر خود بپذیرد.
شیخ صدوق در مبحثی دیگر حو ه اختصاصی وحیی و دلییل نقلیی را تبییین کیرده
است .وی در پی توضیر نیه «وَ عَلَّمَ ندَمَ الْأَسْما َ کلَّهَا» (بقیه )13 :میگوید:
خدای عز و جل همه اسما را به ندم نموخیت و حکمیت

راهی به درک اسما و روشهای پرست

ایین بیود کیه هیی

و اطاعت نیست مگر شینیدن و سیماع

ا حق و عقل نمی تواند نن را درک کند  ...ا ایینرو مسیلک اختییار و انتخیاب

مردم درباره امام باطل میشود .یرا انتخاب به رأی گرفتن است و تعییین خلیفیه
مربوط بیه اوصیاف کمالییه بیاطنی اسیت کیه راهیی جیز سیماع ا حیق نیدارد

(ابنبابویه.)35/3 :3135 ،

وی همچنین احتجاج و مناظره را برای همهٔ افراد جایز نمیداند .به ن یر وی ،فقیط
متخصصان در دان کالم مجا به مناظره و احتجاج با خصیمانید ،نن هیم مشیروط بیه
اینکه با کلمات اهل بیت (ع) یا با معانی کیالم ایشیان احتجیاج شیود (همتو،)31 :3333 ،
به این معنا که متکلم نبایید ا دیاردوب معرفتیی اهیل بییت (ع) خیارج شیود .دیون
شناخت حقایق دین و ملکوت عیالم خیارج ا تیوان و ظرفییت ادراکیی انسیان اسیت.
(همو.)355 :3132 ،
ا سوی دیگر ،صدوق برخی ا حو ه ها و موضوعات را وی ه عقل میداند؛ مسا لی
دون اابات حدوث عالم (همو ،)732 :3132 ،مسیئله ماهییت اجسیام (همتان ،)107 :مسیا ل
مربوط به اابات صانع (همان )720- 370 :و اابات اصیل نبیوت (همتو 22 :3135 ،و  .)373در
ن ر او ،حو ه اختصاصی ورود عقل است .شیخ صدوق در مبحث لزوم بعثیت انبییا ،نن
را بحثی کامالً عقلی می داند .وی در این مینه معتقد است اگر خداوند در ئرنن ،پییامبر
اسالم حضرت محمد (ص) را به عنوان خاتماالنبیا معرفی نمیکرد ،عقل حکم میکیرد
که در تمامی مانها باید پیامبری ا جانب خدا مبعوث شود (همتان .)3 :پس ا این بیان،
وی اعتقاد خوی را درباره توانایی فوقالعاده عقل بیان میکند و میگویید خداونید بیه
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هی امری فرا نمیخواند ،مگر نن که صورتی ا حقیقت نن دیز را در عقیل انسیان ئیرار
دهد .ننگاه می گوید اگر عقل مسئله ارسال رسل را انکار میکرد خداونید هیم هیی گیاه
رسولی را مبعوث نمیداشت (همان.)5 :
شیخ صدوق برخی ا حو ه های فکری و بسیاری ا مسا ل کالمی را مییان عقیل و
نقل مشترک می داند .وی معتقد است هر یک ا عقل و نقل ،توانایی کش معرفت ال م
برای اینگونه مسا ل را دارند و در دریافت گزارههای معرفتی در این حو هها مییتیوان
ا کارکرد هر دو استفاده کرد .وی در بیانی درباره توضیر معنای جمله «عرفنا اللّه باللّه»
همه راه های شناخت را به خداوند اسناد داده و بر سه راه عقلی ،نقلی و معرفیت نفیس
صحّه میگذارد (همو.)730 :3132 ،
با توجه به شواهدی که گذشت میتوان گفت شیخ صدوق مباحث ن ری و اعتقادی
را به سه دسته تقسیم کرده است .1 :مسا لی که فقط با عقل اابات میشیود؛  .2مسیا لی
که هم با عقل و هم با نقل به اابات میرسد؛  .3مسا لی که فقط با نقل اابات میشود.
عملکرد عقلگرایانه صفار و شیخ صدوق
پس ا گزارش جایگاه عقل نزد صفار و شیخ صدوق و بررسی دیدگاه ننهیا دربیاره
ماهیت ،اعتبار ادراکات و ئلمرو عقل ،نوبت به بررسی عملکرد عقلی ننها فرا مییرسید.
در اینجا به برخی ا مهمترین عملکردهای عقلگرایانه ننها میپردا یم.
 .3نقل روایات عقل
اگرده صفار و شیخ صدوق ،کتاب ییا فصیل مسیتقلی دربیاره عقیل و شیناخت نن
ندارند ،اما روایاتی را درباره عقل در گزارشهای مختل خود نوردهاند که به برخیی ا
ننها در سطور ئبل اشاره شد و همین مقدار نشاندهنده توجه ننها به عقل و شیناخت نن
و اهمیت و اعتبارش است.
 .3استداللهای عقلی
کتاب بصا ر الدرجات ابواب گوناگونی دارد و هر باب شامل احادیثی است که ییک
دوره «امامشناسی در مکتب اهل بیت (ع)» عرضه میکند .به اسیتثنای مقیداری ا نغیا
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کتاب که درباره اهمیت علم و شرافت عالم سخن میگوید ،بقیه مطالب حیول شیناخت
ا مّه (ع) و منائب ایشان دور می ند .صفار در کتاب خوی به گزارش رواییات بسینده
کرده و هی استداللی یل روایات نیاورده است؛ برخالف شیخ صدوق کیه در مراجعیه
به فهرست ناارش به بی ا سی کتاب در اابات ،تبیین و دفیاع ا نمیو ههیای کالمیی
برمیخوریم (نجاشی .)123 :3195 ،برخی ا این ناار مانند کتاب التوحیید ،هیم بیا انگییزه
دفاع ا اعتقادات شیعه به نگارش در نمده و هم به شییوهای اسیتداللی و بیا اسیتفاده ا
دالیل عقلی ،به توضیر و تبیین احادیث پرداخته است؛ ا جمله استداللهیای وی ییل
مباحثی همچون نفی تشبیه خداوند با استفاده ا ئانون حدوث (ابنبابویه ،)20 :3132 ،دلیل
بر ئدیمبودن خداوند (همان ،)23 :اابات ئادربودن خداونید بیا اسیتفاده ا برهیان خلی
(همان ،)31 :اابات علم خدا و اتیبودن صفات و عینیت صفات با ات (همان ،)315 :نفی
مکانداربودن خداونید بیا اسیتفاده ا ئاعیده حیدوث عیالم (همتان ،)322 :عیالم ،ئیادر و
حیبودن لنفسه خداوند (همتان ،)771 :واحیدبودن صیانع (همتان ،)793 :و اابیات حیدوث
جهان (همان( )732 :بیا ،تاصال مللن ن  :.بینجکار و موسو.)33- 33 :3123 ،،
کتاب کمال الدین و تمام النعم نییز در موضیوع امامیت و مهیدویت ا دیگیر نایار
موجود صدوق با همین وی گی اسیت .صیدوق در ایین کتیاب ابتیدا بیا دالییل عقلیی،
ضرورت و لزوم امام را اابات میکند و سپس به اابات امامیت امیام دوا دهیم (عیج) و
ائامه دلیل بر طول عمر ایشان می پردا د .وی در مقدمه کتاب کمال الدین و تمام النعمی
استدالل هایی را در مباحیث کالمیی گونیاگونی دیون لیزوم وجیود خلیفیه در میین و
ضرورت نیا به امام ،تقدم وجود خلیفه بر دیگران ،اختصاص تعیین خلیفه به خداونید،
لزوم عصمت خلیفه و امام ،وجوب اطاعت ا خلیفیه ،غیبیت امیام و وجیوب وحیدت
خلیفه در هر مان را ا نیه «انی جاعل فی االرض خلیف » استنباط و تبیین کیرده اسیت
(ابنبابویه.)35- 1 :3135 ،

رساله االعتقادات و کتیاب الهدایی شییخ صیدوق نییز مجموعیه هیایی ن یاممنید ا
معارف شیعی اند که این رساله ها ا نخستین تالش هیای امامییه بیرای تیدوین فهرسیتی
جامع و رسمی ا باورهای امامیه بیه شیمار میینینید .وی در کتیاب االعتقیادات ،انبییا،
رسل و حجیج الهیی را برتیر ا مال کیه دانسیته و در ایین بیاره اسیتدالل نورده اسیت

(همو.)30- 23 :3333 ،
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شیخ صدوق عالوه بر اینکه خود ا استداللهای عقلی بهره برده است دیگران را نیز
به این مسئله ترغیب میکند .وی در یکی ا بیانات  ،به ن یر و اندیشیه دربیاره خلقیت
ترغیب کرده و ننها را ،که استداللگرایانه به شگفتیهای نفرین نمیینگرنید ،سیر ن
میکند و می گوید باید با نگاه استداللی به خالق و مالکبودن خدا و شباهتنداشتن به
نفریدگان اسیتدالل کنید (همتو .)72 :3125 ،وی همچنیین سیخن گیویی ،بیدون اسیتدالل
عقل پسند ،را نکوه میکند و سخنان دنین کسی را نابخردانیه مییدانید .او در بحیث
حدوث اجسام ،پس ا تبیین معنای افتراق و اجتماع اجسام میگوید کسی که اجسیام را
نه مجتمع و نه مفترق می داند ،سخنی نابخردانه گفته است (همو.)101 :3132 ،
 .0مناظره و رد مخالفان
یکی ا بار ترین فعالیت های کالمی متکلمان ،رویارویی با مخالفان ،برای دستیابی
به رأی صحیر و اابات دیدگاه حق و ردّ ن ریههای مخال است .شیخ صیدوق عیالوه
بر نقل مناظرههای ا مه (ع) ،بهوی ه امام صیادق و امیام رضیا (ع) و برخیی ا متکلمیان
دوران حضور ،مثل هشام بن حکم و مؤمن طاق (همو :3132 ،فصل  ،)99- 95خود نیز ننگاه
که به سبب حاکمیت دولت شیعی نل بویه در ری ،به صحنه رویارویی بیا اندیشیههیای
رئیب فرا خوانده می شود ،با استواری و توانمندی خیرهکننده ای بیه مصیاف اندیشیههیا
میرود و در گفت وگو و مناظرههای سنگین با رئیبان به هماوردی میپردا د کیه شیرح
نن مناظرات در رسالههایی مکتوب شده و گزارش نن در فهرستها نمده است.
شرح برخی ا این مناظرهها که در حضور رکینالدولیه دیلمیی بیا برخیی ملحیدان
برگزار شده ،در کتاب کمال الدین نمده است (همو .)22/3 :3135 ،نجاشی در فهرست ناار
صدوق ا پنج کتاب یاد کرده است که شیرح منیاظره صیدوق بیا مخالفیان در محضیر
رکنالدوله دیلمی است (نجاشی.)137 :3195 ،
همچنین رکن الدوله پرس هایی را که برخی مخالفان برای تخرییب صیدوق ا وی
میپرسیدند ،برای صدوق ارسال می کرد و در ئالب مناظرهای مکتوب پاسخهیای را ا
وی دریافت می داشت (شوشری .)391/3 :3195 ،،بخشی ا مناظرات صدوق را نیز یکی ا
شاگردان به نام شیخ جعفر دوریستی جمع نوری و تن یم کرده کیه ئاضیی نوراللّیه در
کتاب مجالس المؤمنین ا نن نقل کرده است (همان).
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اما درباره صفار ما فقط شاهد نقل برخی ا مناظرههای ا میه (ع) ا او هسیتیم؛ مثیل
گزارش وی ا مناظره امام صادق (ع) با ندیق یا ابوشاکر دیصانی (ابنبابویه- 737 :3132 ،
 ،)731ولی درباره خود او هی مناظرهای نقل نشده است.
 .3انتخاب و تنظیم عقلی احادیث
نکته مهم در اینجا این است که محداان فقط روایاتی را نقل میکردند که مفیاد نن را
تلقی به ئبول کرده بودند .اگر محدای درباره مفاد روایتی تردید داشت و مضمون نن بیر
او سنگین می نمد ا نقل نن خودداری میکرد .در منابع متقدم شواهدی وجیود دارد کیه
این مدعا را تأیید میکند:
 .1رجالیون متقدم برای ئضاوت درباره شخصیتها بهشدت بیه مروییات ننهیا اتکیا
میکرده اند .این اتکا تا بدان حدّ بوده است که حتّی گاه مرویات و کتابهیای اشیخاص
بر گزارش های مستقیم درباره مدح یا جرح ننها ترجیر داده میشده اسیت .میثالً کشّیی
درباره ابوهاشم جعفری می گوید « :بیر اسیاس رواییت امیام جیواد ،امیام هیادی و امیام
عسکری (ع) درباره خود ابوهاشم و همچنین منقوالت وی ،به ن یر مییرسید ابوهاشیم
جایگاه واالیی نزد این سه امام داشته ،اما روایات نشان می دهد که تا حدّی مرتفعالقول
بوده است (کشتی .)233/7 :3303 ،سخن کشی بیهصیراحت نشیان مییدهید کیه مروییات
اشخاص ،اولین منبع برای ئضاوت درباره اعتقادات ننان بوده است ،به نحوی کیه حتیی
گاه بر اظهارن ر صریر امام درباره افراد نیز ارجحی ت داشته است .نمونیه دیگیر سیخن
ابنالغضا ری درباره حسین بن شا ویه است .وی می گوید گرده ئمییون او را بیه غلیوّ
متهم کرده اند ولی من کتابی در بحث نما ا او دیدم که مشکلی نداشت و انحرافیی در
نن نبود (ابنالغضائی .)51 :3377 ،،به طور خالصیه ،اتکیای رجیالیون متقیدم بیر منقیوالت
راویان برای ئضاوت درباره شخصیت ننها بهخوبی نشیان مییدهید کیه در دوره مزبیور
باورمندی اشخاص به روایاتشان اصلی پذیرفتهشده بوده است.
 .2در گزارش مشهوری احمد بن محمید بین عیسیی دربیاره گروهیی در شیهر ئیم
می گوید ننان روایاتی در معرفت و فضیلت ا مه (ع) نقل میکردهاند که ئلوب را مشمئز
می کرده و پذیرفتنی نبوده است (کشی .)201- 207/7 :3303 ،این گزارش نیز بهخوبی نشیان
می دهد که تلقّی احمد بن محمد بن عیسی اشعری ا این رواییات نقیل صیرف نبیوده،
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بلکه نقلکردن این روایات ا سوی نن گروه به معنای باور نن گروه به ننها بیوده اسیت
(بیا ،تاصال باشری ن  :.گیامی.)30- 12 :3133 ،

پس در اینجا می توان به این نتیجه رسید که محداان متکلم با سیاماندهی رواییات و
نیز برگزیدن عناوینی برای هر باب ،که گویای اجتهاد کالمی ننان است ،ا دغدغههیا و
نگره های کالمی خود پرده برداشتهاند .بیتردید این نحوه عملکرد با پشتوانهای ا طرح،
فکر ،نقد و تحلیل همراه بوده است .بنا بر ننچه گذشت ،روشن میشود که محداان هیر
گاه دست به ئلم بردند تا کتاب یا رسالهای تألی کنند مجموع احادییث نن موضیوع را
ا دید گذرانده و مطالعه میکردهاند .سپس بیر اسیاس اجتهیاد کالمیی خیود و در ن یر
داشتن هماهنگی نن با نمو ه های شیعه امامیه ن ر برگزیده را انتخاب میکردنید و فقیط
احادیثی را که با این ن ریه موافق بوده و در ن ام طراحیشده ننها جای مییگرفیت ،در
نن باب و فصل ئرار میدادند .این نوع نگرش در انتخاب حیدیث حاصیل تحلییلهیای
عقلییی پنهییان و اسییتداللهییای ناگفتییه اسییت کییه ننهییا بییه نن مبییادرت ور یییدهانیید.
در همین خصوص میتوان به مقدمه کتاب توحید و کمیال الیدین و تمیام النعمی شییخ
صدوق مراجعه کرد که ا عملکرد عقلی خود در تن یم احادیث پرده برمیدارد .وی در
مقدمه کتاب توحید می گوید هدف من ا تألی این کتاب در حقیقت تأکید بیر توحیید
به معنای دئیق و فنی کلمه و دوریجستن و مبرادانستن شییعه ا نسیبتهیا و اتهامیاتی
همچون تشبیه ،جبر ،و باورمندی به رؤیت خدا است (ابنبابویه :3132 ،مقرمه کراب).
ا مقدمه کتاب نیز دند نکته استفاده می شود :نخست اینکیه ،مواضیع صیریر شییخ
صدوق نشان می دهد که وی بهشدت در مقابل تشبیه و جبیر ایسیتاد .کسیی مثیل شییخ
صدوق رسالت خودش را این دانست که در مقابل روایات جعلی بایستد و ننجایی هیم
که جعلی نبوده ،اما بهدرستی تفسیر نشدهاند ،به گونهای احادییث را کنیار هیم بچینید و
تفسیری ا ننها بدهد که با عقیده راستین ا مه اطهیار (ع) در نفیی تشیبیه و جبیر کیامالً
همسو و همسا باشد .دوم اینکه ،نشان میدهد شیخ صدوق محدای عادی نیست .یعنی
کسی نیست که فقط بخواهد احادیثی را نقل کند و هی رسالت دیگری فراتر ا رسالت
نقل و شرح حدیث برای خودش ئا ل نباشد.
نکته در خور تأمل درباره شیخ صدوق این است که وی عیالوه بیر وفیاداربودن بیه
رسالت های کالم ا پیجویی و پیگیری اندیشه متکلمان در دیگر حیو ههیا نییز غافیل
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نبوده و به نقلئول و درج بخ هایی ا کتابها و اندیشههای ننان در نایارش پرداختیه
است؛ ا جمله در کتاب کمال الدین شبهات علی بن احمد بین بشیار ،کیه ا متکلمیان
یدی مذهب بوده ،و پاسخهای ابنئبه را ی به او بهتفصیل گیزارش شیده اسیت (همتو،
 .)53 :3135همچنین ،بخشی ا کتاب االشیهاد ابو یید علیوی و ردییه ابینئبیه بیر نن و
بخ هایی ا کتاب التنبیه ابوسهل نوبختی ا این نمونه است (همتان .)33- 22 :نیز رسیاله
محمد بن بحر رهنی در کتاب علل الشرایع نمونه دیگیری ا ایین دسیت اسیت (همتو،
 .)70/3 :3125وی همچنین گاه ائوال تفسیری دیگیران را نقید کیرده کیه ایین نییز جنبیه
اجتهادی وی را نمایان میکند (همو32 :3135 ،؛ همو 132- 132 :3132 ،و .)122- 122
شیخ صدوق همچنین به موضوع اخیتالف حیدیث و حیل نن نییز پرداختیه کیه ایین نییز
شاهدی بر جنبه اجتهادی وی اسیت .وی در نخیرین بیاب ا کتیاب اعتقیادات بیابی را «بیاب
االعتقاد فی الحدیثین المختلفین» نامیده و بحث ا اختالف حیدیث را در کنیار اعتقیادات مهیم
و اساسی شیعه مطرح کرده و پس ا بیان علل اختالف حدیث ،راههای حلّ نن و دییدگاههیای
راهبردی خود را در این باره ابرا داشته است (بیا ،تاصال مللن ن  :.موسو.)12-33 :3131 ،،
 .3عرضه حدیث بر عقل و تأویل عقلی حدیث
شیخ صدوق ،برخالف صفار  ،اشکاالت احتمالی موجود در احادیث را با سنجه عقل
تشخیص میدهد و درصدد عالج نن و نیز هماهنگسا یاش بیا من ومیه معیارف اهیل
بیت (ع) برمی نید .وی در جایجای کتاب توحیید بیرای ردّ تهمیت تشیبیه و جبیر ،بیه
تأویل ظاهر نیات و روایات دست ده و با تبیین نکات مهم و پیچیده کالمی ا عملکرد
عقل گرایانه خود پرده برداشته است .برای نمونه ،وی یل روایاتی در باب رؤیت خیدا،
نن را به معنای علم دانسته است .یرا دنیا سرای شک است و با برپیایی ئیامیت نییات
االهی و اواب و عقاب االهی برای مردم روشن ،و شک ننها برطیرف مییشیود .سیپس
برای تبیین بهتر این مطلب به نیات  49فرئان 243 ،بقره 292 ،بقره و  1فیل استناد کیرده
و ننها را ناظر به رؤیت ئلبی دانسته است نه رؤیت با دشم (ابنبابویه.)332 :3132 ،
نیز «عین» را در نیه «و لتصنع علی عینی» و «تجری باعیننا جزا لمن کیان کفیر» بیه
معنای «علی حف ی» تأویل برده است (همان393 :؛ بیا ،ملالعه نمونهها ،دیگتی نت « :.معنتی
قضا» همان 129- 123 :و «معنی امام» ابنبابویه.)307 :3333 ،
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عالوه بر نن ،شیخ صدوق نخستین اعتقادنامه امامیه را ،کیه دربرگیرنیدهٔ همیه ارکیان
اصلی اندیشه تشیع است ،در دو اار االعتقادات و الهدای به تحرییر کشییده و برداشیت
خود را ا این نیات و روایات به صورت تأویلشده به نگارش درنورده است؛ مثالً «ید»
در نیه «بل یداه مبسوطتان» را به معنای نعمت دنیا و نعمت نخیرت ،ییا «وجیه» در نییه
«کل شی هالک اال وجهه» را به معنای دین و جهتی که نمدن به سوی خدا ا نن جهت
صورت میگیرد تأویل کرده است (ابنبابویه.)71 :3333 ،
 .3تخصیص نقل با عقل
ا دیدگاه شیخ صدوق ،گاه دلیل عقلی اسیت کیه گیزاره نقیل را مقیید مییکنید ییا
تخصیص می ند و گاه بر عکس؛ یعنی دلییل نقلیی عمومییت ئضییه عقلیی را محیدود
میکند .وی درباره تخصیص دلیل عقلی بر عمومیت دلیل نقلی و در تحلییل و توضییر
حدیث منزلت سه بار ا تخصیص دن عقل سیخن بیه مییان میینورد .در نغیا بییان
می گوید« :این ئول دلیل بر همسانی منزلت علی (ع) به پیامبر (ص) در همه ائوال نسبت
به هارون و موسی (ع) است» .سیپس میی افزایید کیه عقیل بیر ایین عمیوم تخصییص
می ند .یرا مواردی هست که علی (ع) شبیه به هیارون نیسیت ،ماننید بیرادری نسیبی
(همو.)25 :3301 ،

نیز در باب «ملوک االنبیا فی االرض اربع » درباره والقیرنین ،روایتیی ا امیام بیائر
( ع) گزارش کرده که در این روایت اشاره شده که والقرنین یکی ا انبییا بیوده اسیت.
شیخ صدوق می نویسد این روایت دنین رسیده ولی ننچه درست است ایین اسیت کیه
والقییرنین پیییامبر نبییوده اسییت .سییپس اییین موضییوع را بییا شییواهدی تبیییین میییکن ید

(همان.)732/3 :

درباره تخصیص گزاره عام عقلی به وسیله نقل نیز میتوان به بحث لزوم بعثت انبییا
اشاره کرد .وی در بحث لزوم بعثت انبیا دریافت عقل را اینگونه میداند که عقل حکم
می کند که در تمامی مان ها بایید پییامبری ا سیوی خیدا بیرای هیدایت میردم ارسیال
شود .اما با وجود گزاره نقلی مبنی بر خاتمیت نبوت بیا ارسیال پییامبر اع یم حضیرت
محمد (ص) و پایان سلسله نبوت و نغا وصایت این گزاره عقلی عمومیت خیود را ا
دست میدهد (همو.)3/3 :3135 ،
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تبیین روی آوری بیشتر شیخ صدوق به عقل در مقایسه با صفار
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که مقدار بهرهگیری شیخ صیدوق ا عقیل در معیارف
دینی و به عبارت دیگر عملکرد عقلگرایانه شیخ صدوق بیشتر ا صفّار بوده است .امیا
شاید این پرس مطرح شود که :علت بهره گیری بیشتر شیخ صدوق ا عقل در معارف
دینی دیست؟
در پاسخ به این پرس  ،اجماالً میتوان گفت سیفرهای علمیی متعیدد و روییارویی
شیخ صدوق با علمای مذاهب گوناگون و همچنیین ارتبیاط بیا حاکمیان و شیرکت در
جلسات مناظره ای که به پیشنهاد ننها تشکیل میشده باعث شده است وی عقلگراتیر ا
صفار باشد که در محیط یکدست شیعی ئم می یسته است.
صفار در فضایی می یست که یک دست و خالی ا اندیشه های مخیال بیود؛
مواجهه ها و رویارویی با شبهات و پرس های بیرونی اندک جلوه می نمود و بیشتر
تالش کالمی مدرسه ئم به حو ه تبیین باورهای اعتقادی معطوف بود (طالقانی: 3133 ،
 .)27اما صدوق در ری و دربار بُوعیهیان حضور یافت و شهر ری ،برخالف شهرهایی
همچون ئم ،ا تنوع فکری و میذهبی برخیوردار بیود و شییعیان امیامی ،ییدی،
اسماعیلی و حنفیان و شافعیان ساکنان این شهر بودند کیه ا لحیاظ عقییدتی ،بیه
فرئه هایی همچون نجاریه ،معتزله ،ک رّامیه ،اسحائیه ،مجبّره ،اشاعره ،مشبّه ،کالبیه،
جهمیه و مجسّمه معتقد بودند ( قزوینی را )352 : 3113 ،،،و نیز سیفرهای متعیددی،
به وی ه به حو ه شرق اسالمی ،داشت و با گروه های مختلفی ا متکلمان و معارضان
روبه رو بود .لذا ورود وی را به عرصه های کالمی و رویارویی بیرونی حتی در ئالب
مناظره بیشتر شاهدیم .ا این رو است که ابن شهرنشوب ا وی بیا عنیوان « مبیار
القمیین» یاد کرده است ( ابن شهیآشوب .)339 : 3120 ،شرح مناظرات وی در رساله هایی
مکتوب شده و گزارش نن در فهرست ها نمده اس ت .نجاشی در رجال ا پنج مجلس
شیخ صدوق با رکن الدوله بویهی به عنوان پنج متن در شمار ناار شیخ صدوق یاد
می کند ( نجاشی .)137 : 3195 ،در کمال الدین  ،صدوق حکایتی را به عنوان مناظره او
با یک ملحد در محضر رکن الدوله گزارش می کند .موضوع این مناظره درباره امام
غایب است (ابن بابویه. )22/ 3 : 3135 ،
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نتیجه
محمد بن حسن صفار و شیخ صدوق دو تن ا شخصیتهای بزرگ مدرسه کالمیی
ئم هستند که در یک جریان فکری طبقهبندی میشوند .اما حقیقت این است که مواجهه
ننان با عقل به عنوان منبع معرفت در یک ترا نبوده است .ا عملکرد عقلگرایانه صفار
فقط میتوان به گزارشهای وی درباره ماهیت ،اعتبار و ئلمیرو عقیل ،نن هیم بیه طیور
محدود ،اشاره کرد ،حال ننکه شیخ صدوق هم در مقام فهم و برداشیت و هیم در مقیام
تبیین و اابات ا عقل استفاده کرده است .وی همچنین به من ور دفاع ا عقاید خیود بیا
دیگران مناظره و بحث نیز کرده است .به طور کلی مییتیوان مهیمتیرین عملکیردهیای
عقل گرایانه شی خ صدوق را در مسا لی همچون نقل روایات عقل ،اسیتداللهیای متعیدد
عقلی ،مناظره و رد مخالفان ،تن یم عقلی احادیث ،عرضه حدیث بر عقل و تأویل عقلی
حدیث و تخصیص عقل با نص خالصه کرد .نیز مهمترین دالیل روینوری بیشیتر وی
به عقل در مقایسه با صفار ،سفرهای علمی متعدد ،رویارویی با علمای مذاهب گوناگون
و همچنین ارتباط با حاکمان و شرکت در جلسات مناظره است.
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