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 چکیده

اختالف صفار و كلینی به عنوان استاد و شاگرد در خصوص جامعیت قرآن و سنت را بایستی در نوع 

م )ع( با كتاب و سنت، معنای تفویض و نیز با توجه به قرابت دو به جایگاه عقل و نص، همراهی امانگاه آن 

را و گهای كالمی در درون امامیه، باز جست. كلینی كه قرابت بسیاری به طیف عقلهریک از ایشان به طیف

، جانب دیدگاه متعادل حکم داشت و در مسأله تفویض امور به پیامبر )ص( و امام )ع(بن محور هشام قرآن

ها حداقل در دانست كه انسانگرفت، قرآن و سنت را جامع همه اموری میز اتهام به غلو را میو خارج ا

رو امام )ع( را صرفاً به عنوان حامل و مفسر كتاب و سنت در نظر میمسائل دینی بدان نیاز دارند. از این

ر از تفویض و همچنین د محور نبودن، ارائه معنایی موسعگرایی و طبعاً عقلگرفت؛ اما صفار با شدت نص

عمر داشت و در نتیجه، قرآن و سنت را جامع هر آنچه بن گری، قرابتی با طیف مفضل متهم شدن به غالی

اش، مشکلی ایجاد دانست. البته، این مسأله برای وی و در منظومه اعتقادیها نیاز دارند، نمیها بدانانسان

به شکلی حداكثری به آن پرداخته است، به عنوان « الدرجات بصائر»نکرده و او علم امام )ع( را كه در 
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  مقدمه -1

ق( از  329 .)م یرازی نیلک عقوبی بن ق( و محمد 290 .)م یقم صفار حسن بن محمد

بودند که هر  یاستاد و شاگرد(، ع) زمان امام یبت صغرایه در دوران غیالقدر اماملیجل یعلما

 یاشتراکات فراوان یدارا یمختلف و متعدد کالم یهانهیو در زم داشته یقم یدو خاستگاه

ق یدو از طر مانده از آنیجاراث بریکه براساس م ین اشتراکات فراوان کالمیرغم ااند. بهبوده

دو  زد آنها ندگاهیاز اختالف د یبه برخ، است ییجویقابل پ« یالکاف»و « بصائر الدرجات»کتب 

به  و است ا نبودن کتاب و سنتیها اختالف در مقوله خودبسنده بودن از آن یکیم که یرسیم

کم در ستدـ هاآنچه انسان ا کتاب و سنت جامع هریکه آ سؤالن یپرداختن به ا، گریعبارت د

  ا نه؟یهستند ، اج دارندیبدان احت ـنینه دیزم

انًا ي الِکتاَب ِتبَکيَنزَّلنا َعَل َو﴿ه یآ ، به ویژهاتیاز آ یر برخیتفس یان ذکر است که بر مبنایشا

 ن کتاب وییدر خصوص محدوده تب یادار و گسترده( اختالفات دامنه89 /16)نحل:  ﴾ٍءيِلُکلِّ َش

به وجود  یر کلطو)ع( بهر معصومان ین و تفسییا تبی پیامبر )ص(از کتاب به سنت یا عدم نیاز ین

ند مان ییهادگاهینان ادامه دارد. دچهمی، آمده و با توجه به گسترش علوم مختلف در عصر کنون

ر وت کتاب در امیجامع، ر کتابیآن از غ یازینیب، طبعمعیت مطلق کتاب بر همه امور و بالجا

ا ی پیامبر )ص(از آن به سنت یجامع نبودن کتاب و ن، ن اموریر آن در ایاز غ یازینیو ب ینید

 ینه برشمرد. گفتنین زمیتوان در ایهستند که م ییهادگاهیرئوس د)ع(،  ن معصومانییر و تبیتفس

ه و ن )ع( سنت ائمهی، ب مانند آنکه تنها منبع شناخت حکم شرعیغر ییهادگاهیاست وجود د

نه یدر زم ییمبنا ،و بعضاً ن اختالفات گستردهیاز وجود چن یحاک، زیشود ن یمعرف پیامبر )ص(

، 1390، گرانیپور و دک: خاک.ر، هادگاهین دیاز ا یبا برخ یلیتفص ییآشنا یمورد نظر است )برا

  سراسر اثر(.، 1393، ریضمسراسر اثر/ روشن

 منلسنة يلهم اإلمام مما ليس يف الكتاب واباب ما »ن یتحت عناو یصفار با آوردن ابواب

يف  ببا» و« لسنةباب يف األئمة أهنم يوفقون ويسددون فيما ال يوجد يف الكتاب وا»، «املعضالت

( 389، 387، 234، صص1404)صفار، « املعضالت اليت ال توجد يف الكتاب والسنة ما يعرفه األئمة

تاب در کعلم به آنها وجود دارند که  یمعضالت، رخود صفار یموارد و به تعب یکه برخ دارد اذعان

 یکه از طرق امام )ع(علم ، گریو به عبارت د موجود استدر نزد امام )ع(  لیامده ویو سنت ن

، شودیدهنده کتاب و سنت در نظر گرفته مبه عنوان پوشش، دیآیبدست م یمانند الهام شدن بر و

 ل وء من احلالالرد إىل الكتاب والسنة وأنه ليس شيباب »تحت عنوان  یبا آوردن باب ینیاما کل

ح ی( تصر59ص، 1ج، 1362، کليين« )مجيع ما حيتاج الناس إليه إال وقد جاء فيه كتاب أو سنة احلرام و

، از دارندیها بدان نچه انساندربردارنده هر آن، نینه دیکند که مجموعه کتاب و سنت در زمیم
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، وم قمبحضور هر دو در نسبت به صفار و  ینیخر کلأبه سبب تاست که  ین در حالیهستند و ا 

 ز آشنا بوده است.ین یدگاه ویده و با دیصفار را د، کتاب استادش ینیکلطبعاً، 

 ییربنایدر مقوله مهم و ز ینین اختالف موجود نزد صفار و کلییل و تبید که تحلیآیبه نظر م

امام  یعیگاه و شئون تشریشان در خصوص جایه و مبانی فکری اد در نوع نگایمورد بحث را با

، وجود دارد امام )ع(ض امور به یتفو ینه معنایدو در زم که نزد آن ییهاخوانش، نیو همچن )ع(

قمِ در آن  یثیو حد یکالم یگفتمان ین با کمک روشن شدن فضایین تبیا، ا شد که البتهیجو

ق هر ین تحقیا گانکه به نظر نگارند (ع) اصحاب ائمه یدرون یهاانیجر ،دوران و مخصوصاً

 تواند بهتر محقق شود. یم، ها دارندانین جریاز ا یبا برخ یآنان قرابت یدو

دن ق محسوب گشته و در روشن شین تحقینه ایشیل پیان ذکر است که کتب و مقاالت ذیشا

 رسانند:یم یاریما را  ینیعصر صفار و کل یگفتمان یفضا

 ،14، جلد رانیخ جامع ایمجموعه تارموجود در  ،«رانیدر ا یالمخ فرق و مذاهب کیتار» ـ

 .یاحمد پاکتچ تألیف

 .یگرام یدمحمدهادیس تألیف «عیتش ین مناسبات فکرینخست»کتاب  ـ

 .یاحمد پاکتچ تألیف« یقمر یه در سده دوم و سوم هجریفقه امام یهاشیگرا»مقاله  ـ

« هیظرک نی یل کتاب و بازسازیر جهت تحلد یمحبر؛ کوشش بن کتاب العقل داوود»مقاله  ـ

 .یاحمد پاکتچ تألیف

 یدمحمدهادیس تألیف «هیخ متقدم امامیحکم در تار بن ان هشامیجر یبازشناس»مقاله  ـ

 .یگرام

 .یمحمدرضا مالنور تألیف« ا متهم به غلوی یصفار؛ غال حسن بن محمد»مقاله  ـ

 در قم اصحاب ائمه )ع( یثیو حد یكالم یهاانیجر -2

مه از اصحاب ائ یدهند که برخینشان م یخیشواهد تار، قات صورت گرفتهیبراساس تحق

ها و مشرب یدارافکری، اشتراکات فراوان  ا وجودع( ب) صادق امامو بویژه، اصحاب  (ع)

-شکل ها منجر بهن تفاوتیا واند گر بودهیکدینسبت به  یثیو حد یمتفاوت کالم یهاشیگرا

، 1397، اس ک: فان.شتر ریمطالعه ب یه شده است )برایمختلف در درون امام ییهاانیجر یریگ

 (. 598-464، صص1ج
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 امان هشیجر، ص دادیتوان وجود آن را تشخیه میخ متقدم امامیکه در تار ییهاانیاز جر یکی

ها شرشاذان است. گزا بن الرحمن و فضل عبد بن یونس ،بویژه، حکم و سلسله شاگردان وی بن

در دست داریم که حاکی از تقابل داخلی و رویارویی بسیاری از امامیان متقدم  یو شواهد مختلف

 سالم نب حکم با هشام بن اختالف هشام، هان آنیتریبا هشام و شاگردانش هستند که شاید اصل

علیه  یبرخکه  ییهاحکم و اصحابش از کتاب بن است که تقابل با هشام یجوالیقی است. گفتن

از  اشعری عبداهلل بن سعد، نمونه یبرا .شودیآشکار م یخوببه ، اندیا له هشام یا یونس نگاشته

 یعل یکتاب الرد عل»با عنوان  یدارد و همو کتاب« یونس مثالب هشام و»قم کتابی به نام  یعلما

 بن یدر رد کتاب عل نگاشته است. کتاب اخیر «ونسی هشام و یمعن یهاشم فبن م یابراه بن

ی، نگاشته بود )نجاش یونس کتابیهشام و  تأییدکه در  است قم یگر علمایاز دقمی،  میابراه

 عراقی دوران اماماویان از ر، انباری یزید بن یعقوب، ن راستای(. در هم178-177، صص1365

 (. 450ص )همان،است  نوشتهالرحمن  عبد بن کتابی در طعن و رد یونس (،ع) جواد

 ی،گریو د یقیجوال در رد هشام یک، یدو کتاب تألیفحکم به  بن خود هشام، گرید یاز سو

 منؤدر رد م یکتاب و یبرا یکه نجاش یعنوان .(433ص)همان، پردازد یالطاق م منؤدر رد م

قمی یمبراها بن علی، نیچنشود. همیذکر م« الطاق طانیش»ز یمل برانگأآورد با عبارت تیالطاق م

ان، )همسد ینویم« ونسی هشام و یمعن یفلة رسا»ی با عنوان ز کتابین ـهمانطور که ذکر شد ـ

م در بزرگان قاز  یریحم جعفر بن عبداهللاست. ( که به خوبی حاکی از ادامه این تقابل 260ص

 و األرواح یاس والق سالم وبن هشام  الحکم وبن کتاب ما بین هشام » تألیفبه آن دوران نیز 

، کمن کتاب دستیاز عنوان ا .(220ص)همان، پردازد یم« الحدیثین المختلفین النار و و اجلنة

 گردد. یز فهم مین نین هشامیب یموارد اختالف یبرخ

-ارشحکم از گز بن تقابل مذکور با جریان هشام، ن خصوصیشده در اتألیفعالوه بر کتب 

خوبی حاکی از تقابل های رجالی به گزارش، نمونه یشدنی است. براهای رجالی نیز استنباط

های جرح یونس مربوط به چراکه تقریبًا غالب گزارش، الرحمن است عبد بن ها با یونسقمی

م قرار حک بن ان هشامیدر زمره متعلقان به جر یز با قرائنیکه خود ن یکه کشیهاست بطورقمی

ها القمیون روا یفلینظر الناظر؛ فیتعجب من هذه الْأَخبار الت»سد: ینویبار من اخیدرباره ا، ردیگیم

ز در کتاب ین یطوسخیش .(497ص، 1409ی، )کش« لیعلم أَنها ال تصح فی العقل فی یونس و

از سوی  (.346ص، 1373ی، اند )طوسف نمودهیونس( را تضعی) یو، انید که قمیگویرجالش م

شاذان و یارانش در نیشابور است  بن ح یونس مربوط به حلقه فضلهای مدغالب گزارش، دیگر

ونس توسط یمدح  یهااز گزارش یمشاهده برخ یز برای/ ن140-138صص ،«الف» 1391ی،)گرام

 (. 488-487، 485-483، صص1409ی، ک: کش.ر، شاذان بن حلقه فضل
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محدود  یامام یهاانیتوان گفت که جریم، میکه در دست دار یبراساس شواهد، نیهمچن 

 ف مفضلیهمچون ط یگرید یهاانیاند و جرسالم نبوده بن حکم و هشام بن ان هشامیبه جر

ان یها به جز جرانیر جریتوان سایم، ولی اندداشته یخیز حضور تاریف زراره نیط و عمر بن

ها و وجه اشتراک آندادند یل میه را تشکیت امامیتر که اکثریک گروه کلیحکم را در  بن هشام

ته با همه آنان تقابل داش یز تا حدیان هشام نیقرار داد و جر، حکم بوده بن ان هشامیتقابل با جر

 نب ف هشامیط، تیف در داخل گروه اکثرین طیترشدهن و شناختهیترمهم، نیاست. با وجود ا

 . هشامار داردیحکم را در اخت بن ان هشامیبا جر یتقابل اصل یندگیاست که نما یقیجوال سالم

 یشان را متکلمانیتوان ایم وان قرار دارند ین جریس االطاق در رأمؤمن  سالم و ابوجعفر بن

ه به پس از سده اول را وابست یعراق یگراشتر فقها و متکلمان نصید بتوان بیشا نامید.گرا نص

 1391ی، دانست )گرام، آن بود یصلنده اینما یقیجوال یکالم یهاشهیت که اندین گروه اکثریا

 رک: همان(.ی، بندمین تقسیا یلیدن علل تفصید یز برای/ ن87-85صص ،«ب»

 یهاانیدهد که جریمکتب محدثان قم نشان م یبررسو در سده سوم هجری،  قم یاما در فضا

د علت یاند. شاهدژه کوفه بویوبه ی، ان عراقیرفته از مکاتب امامیرپذیثأت قاًیدق، ن مکتبیفعال در ا

 یثیل معارف حدیناگهان س، به بعد سوم هجریسده  یعن، ین دورهین امر آن باشد که از ایا

 مدمح ی واهواز دیسع بن نیحس، هاشم بن میهمچون ابراه ییهاتیق شخصیاز طر یروات کوف

 ثر ازأد متیحاکم در قم را با یان کلیجر، به قم منتقل شده است و در واقع یزاهر سنان بن

 دمهم در قم همچون احم ییهاتیشخص، طیف جوالیقی دانست. ژهیو، بتیگروه اکثر یهاشهیاند

، نیرند. همچنیگیان قرار مین جریدر ا یاشعر عبداهلل بن سعدی و اشعری سیع بن محمد بن

 افتیمه قم بروز کرده و ادا یمحدثان امام یز در برخیعمر ن بن ف مفضلیط یهاشیادامه گرا

 ،لیاز مجاهنقل ل و یبه غلو و نقل مراس، عمر در عراق بن ف مفضلیز مانند طین گروه نیکه ا

 یسازسهیدس یو یان برایمتهم به غلو شد و قم یقم اورمه بن محمد ،از آن جمله .متهم شدند

به علت  نیز یآدم ادیز بن (. سهل329ص، 1365ی، ن کار منصرف شدند )نجاشیاما از ا، کردند

د شفرستاده  یبه ر اخراج و از قم یاشعری سیع بن محمد بن توسط احمد، اتهام کذب و غلو

 (.185ص)همان، 

ن ینافتن حضور چید گفت که یز بایحکم در قم ن بن هشام یان کالمیدر خصوص حضور جر

ه در حوزتر شیب یانین جریار دشوار بوده و ادامه چنیبس سوم هجریدر قم و در سده  یانیجر

ان در ین جریرنگ اتوان به حضور کمیم ،به هر حال ولی ،است ییجویان خراسان قابل پیامام
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 ینجاش .کردم اشاره یابراه بنی هاشم و پسرش عل بن میهمچون ابراه ییهاتیقم و توسط شخص

( 16صن، )هماعبدالرحمن بوده  بن ونسیهاشم شاگرد  بن میکند که ابراهینقل م یاز قول کش

نوشته است.  یونس و هشام کتابیز در دفاع از یم نیابراه بنی عل، دیطور که ذکر گردو همان

رسد یبه نظر م، ف مفضل در قم وجود داشتیه طیکه عل ییهایریگجهت ، با وجودناگفته نماند

 یاسانان خرینسبت به امام، کما دستیف مثبت بوده ین طیون در قبال ایدگاه قمید، در مجموع

 عبداهلل نب عمر را سعد بن مدح مفضل یهان گزارشیاز مشهورتر یکیکه یبهتر بوده باشد بطور

در  .(323-322، صص1409ی، اند )کشنقل کرده یاشعری سیع بن محمد بن و احمد یاشعر

( و جرح 323ص)همان،  یشدن مفضل توسط کش یمعرف 1یمانند خَطّاب ییهاگزارش، مقابل

ن باور باشد که ید اؤیتواند می( م507ص)همان، شاذان  بن سنان توسط فضل بن د محمدیشد

 یگها که وابستیسنان توسط خراسان بن عمر و محمد بن ه مفضلیتند عل یهایریگغالب جبهه

-104، صص«ب» 1391ی، رفته است )گرامیصورت پذ، اندحکم داشته بن ان هشامیبه جر یفکر

108.) 

 نب محمد بن که در زمان احمد یزیدر قم با عنوان غلوست یه مذهبیان تصفیجر، نیهمچن

از شاگردان  یاشعر عبداهلل بن در زمان سعد، و با اخراج چند تن همراه شده بود یاشعری سیع

متفاوت در قم  یهادگاهیو تحمل نکردن د یمذهب یسازکسانین ید همیافت. شایاحمد ادامه 

ق( به  340 .ار )میشهر بن نیحس بن مانند جعفر، عالمان پرنفوذ در قماز  یموجب شد تا برخ

اقامت  یق( در ر 381 .صدوق )م خیا مانند شی( 123ص، 1365ی، کوفه مهاجرت کنند )نجاش

نه در ی، نیکل یکاف تألیفمانند ، مهم آن دوره یاز رخدادها ی( و برخ389ص)همان، نند یگز

ی، اکتچرد )پیو بغداد انجام گ یتر رمعتدل یان فضاهایدر تعامل مشده قم که  یسازکسانی طیمح

 (.133-131صص، «ب» 1391

 ینیصفار و كل یفکر یمبان یبرخ یقیتطب یبررس -3

که سه ان آنیو ب ینیدر قم و در عصر صفار و کل یگفتمان کالم یپس از پرداختن به فضا

عمر در  بن ف مفضلیط، نیکم و همچنح بن طرفداران هشامی، قیجوال ان طرفداران هشامیجر

قرابت  ینیعمر و کل بن ان مفضلیبه جر یکه صفار قرابت، الزم است بیان شود قم حضور داشتند

ن مقاله در اختالف یال اؤپاسخ س یستیبا، واقعدر اند و حکم داشته بن ان هشامیبه جر یادیز

ثر از أدو که مت آن یفکر یر مبانکتاب و سنت را د جامعیت و خودبسندگیدر  ینیصفار و کل

ی، قیتطب ین قسمت به نحویدر ابه همین سبب، ا شد. یجو، ان مذکور بوده استین دو جریا

                                                           

شود که رئيس ايشان، فردي با نام اطالق مي« خطابيه»شناسي به گروندگان به فرقه . خطايب در اصطالح فرقه 1

 اند.هاي غايل در ميان شيعيان معريف گرديدهترين گروه( و آنان از مهم10تا، صزينب بوده )اشعري، يب ايببن  ابواخلطاب
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چنین، جایگاه امام )ع( در رابطه در خصوص کتاب و سنت و هم ین دو عالم امامیا یفکر یمبان 

 های درونی امامیهانیجراین دو عالم به کم قرابت ا دستیتعلق  با کتاب و سنت، با توجه به

 رد.یگیمورد مداقه قرار م

 یمحورعقل -3-1

، هددیرا شکل م یهر عالم مسلمان یکه منظومه فکر ین مواردیتریین و مبنایتریادیاز بن

ث وجود یحد مانند اصحاب یگروه ،نهین زمینص است. در ای به عقل یا ل ویش و تمایگرا

ث استخراج کنند و منبع معتبر یخود را از حد ینیارف دکردند تا تمام معیم یداشتند که سع

 یتیجخبر واحد ح یبرا گرفتند که اساساًیقرار م یمتکلمان، را قائل نبودند و در مقابل یگرید

ها انیها در درون خود جرک از آنیهر(. البته 273ص، 20ج ،«الف» 1391ی، قائل نبودند )پاکتچ

اد ی یاز گروه ،ثیها در اصحاب حدرشاخهیاز ز یکیوان به عن .ز دارندین یمتعدد یهافیو ط

لمان برخالف متک، ن گروهیبه عقل اعتبار دهد. ا، اتیله روایوسدر آن دارد تا به  یشود که سعیم

طبعاً  اند.به عقل استفاده کرده یاعتبارده یث برایاز ابزار حد، دانندیم یت عقل را ذاتیکه حج

د که به قائل نبودن یتیعقل حج یبرا گرفتند که اساساًیقرار م ریدیگ در مقابل گروهاین گروه 

 یق( از علما 206 .مُحَبَّر )م بن د از داوودیبا، ن افرادین ایتراز متقدم یک، یعنوان شاخص و البته

در  ییروا یکتاب تألیفد که اقدام به اشت، یاد کردحدیث بصره که در بغداد اقامت  اصحاب

، نی(. همچن447-444صص، 8ج، 1407ی، نموده است )مز« العقلکتاب »ن فضائل عقل با عنوا

 لت عقلیدر فض« فضله والعقل »با عنوان  یگرید ییز کتاب روایق( ن 281 .ا )میالدنی اب ابن

مورد  در یطوس خید به گزارش شیبا، ن راستایز موجود است. در همینوشته که در حال حاضر ن

اشاره داشت ، سته استیزیم سوم هجریکه در اواخر سده  یبرق احمد بن محمد بن خالدکتب 

 ییبا توجه به وجهه روا(. 52، ص1420ی، طوساست ) بوده« العقلکتاب »ی، که در زمره آثار و

 یوچندان ق ان نهین جریا ،تیبوده باشد و در نها ییز رواین اثر نیقابل حدس است که ای، برق

 ده است.یگرد یدر کاف« الجهل و اب العقلکت» تألیفمنجر به ، در آن دوره

 محوری كلینیعقل -3-1-1

 ین مبانیرتاز مهم یکیتوان گفت که یم ینیدر خصوص کل، مذکور یبندمیان تقسیبعد از ب

اب و انتخ، نیب کتب در آن و همچنیترتی، که براساس مقدمه کافبوده  یمحورعقل یو یفکر

در مقدمه کتاب خود  یو شود.یمشخص م ینیدر نزد کلژه عقل یگاه ویجا، ث آنیآوردن احاد
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ت عقل در نزد یگاه و اهمین عبارت در مورد جایاتریآورد که گویرا م یعبارت، آن یو در انتها

 َو َنْقِص... اْلَعْقِل َو َأْفَتِتُح ِبِه ِكَتاِبي هَذا ِكَتابُ  ِبِه َأوَُّل َما َأْبَتِدئُ »سد: ینویم وی .شودیم یتلق یو

ِه ُيْحَتجُّ َو َلُه ِإْذ َكاَن اْلَعْقُل ُهَو اْلُقْطَب الَِّذي َعَلْيِه اْلَمَداُر َو ِب ،اْلَجْهِل َو َخَساَسِة َأْهِلِه َو ُسُقوِط َمْنِزَلِتِهْم

ه بدان چمحور و آن، مدار، عقل، ن عبارتیدر ا .(9ص، 1ج، 1362ی، نی)کل« الثََّواُب َو َعلْيِه اْلِعَقاُب

را با  یکافی، نیبودن عقل است که کل ین علتِ محوریهمگردد و به یم یمعرف، شودیم احتجاج

 وکتاب العقل »در  یتین محور بودن در روایا، نی. همچنمباحث مربوط به عقل آغاز نموده است

 است که از یزین چیترن و مهمیاول، که آمده است عقلیی جا شود آنین مییبهتر تب« الجهل

ل عق یبه نقش مهم معرفت ،تین روایدر ادامه هم .له آنیبه وس مگروان سود برد تینم یزیچ

و صفات خود را او مخلوقات و  خدا، شود که با عقل است که انسانیاشاره شده و گفته م

 ،گرید ینوعز وجود دارند که به ین یگرید یاتیروا، ن راستای(. در هم29ص)همان، شناسد یم

ن یکوترین و نیترعقل محبوب، نمونه یبرا .کنندین مییتب ینینزد کل ژه عقل را دریگاه ویجا

متوجه آن  یثواب و عقاب الهی، نه، امر و( 28ص)همان، شود یم یمخلوق خداوند معرف

 ین ثروت در آدمی( و بهتر25ص)همان، راهنما ، ستون( و عقل به عنوان 10)همان، صگردد یم

شود یسه میات بوده و فاقد آن با اموات مقایفقد ح عقل انفقد ،(26ص)همان، شود یذکر م

)همان، شوند یم یتنها عاقالن معرف، آموز از آنمخاطب قرآن و عبرت، نطوری( و هم27)همان، 

16). 

نطور به یا« الجهل والعقل کتاب »ات ینه رابطه عقل و علم و از مجموعه روایدر زم، نیهمچن

 یو به نحود ن آنیرابطه ب، اًیدو برقرار بوده و ثان ن آنیب یدک رابطه تعاض، ید که اوالًیآیدست م

ه ات مربوط بیمشاهده روا یشده است )برا یر معرفیفاقد خ، است که علم بدون تعقل و تفهم

ان ینطور در رابطه می(. هم36، 29-28، 26، 18-16، 14صهمان، صرک: ، ان عقل و علمیرابطه م

الزم  یطرا به عنوان شر یخردورزینید که کلیجه رسین نتیبه ا توانیم ینین از منظر کلیعقل و د

رک: ، انتیان عقل و دیات مربوط به رابطه میمشاهده روا ی)براد ندایح میصح ینداریدر د

 (.36، 28، 19-17، 11-10صص، همان

 هنده بودن عقل به عمل در دیدگاه کلینیدان عقل و عمل و ارزشیبه رابطه م، ن راستایدر هم

 نگریقه ناسکان سطحیدر مقابل طر، خ جهان اسالمیدر تار یاشهین اندیچن .شودیرداخته مپ

 یاریمع دنبال را نشانه علو مقام نشمارند و به یورزافته است تا صِرف تنسک و عبادتیپرورش 

در کتاب خود به  ینیکه کل یراثی(. م168ص، 1382ی، ند )پاکتچیسنجش اعمال برآ یگر براید

ازه نه بر اساس اندی، امت و پاداش اخرویشه است که محاسبه قین اندیان ایب یدر پ، نهادهعه یود

ن مسأله تا ی( و ا12ص، 1ج، 1362ی، نیاعمال که براساس اندازه عقل هر انسان خواهد بود )کل

ادا نخواهد شد  یاضهیفر، شهیبدون تعقل و اند، اساساً یدگاه ویرود که از دیش میپ یحد
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( و در مقام 18ص)همان، افضل بر عقل عبادت نشده است  یزی( و خداوند با چ13ص)همان،  

و رهسپار شدن به جهاد  یدارزندهب از شبیخواب و اقامت عاقل به ترت، ر آنیسه عاقل با غیمقا

، تده اسیبه آنچه عاقل رس، ع عابدان در فضل عبادتشانیافضل دانسته شده است و جم، جاهل

 (.13-12صصهمان، رسند )ینم

ش را در یوخ گراییعقلی، نید دانست که کلیبای، نیعصر کل یگفتمان یح فضایاما در توض

 یهاانیو جر، ک طرفیز از یگرا عقلیز یستتند عقل یهاانیمطرح نموده است که جر یدوران

 یحد ینید که کلیآیت داشتند و به نظر میدر آن دوران فعال، گریاز طرف د گراییدر عقل یافراط

حنبل و  بن د از احمدیبا مخصوصاً، نهین زمیدو را جستجو نموده است. در ا ن آنیواسط ب

 و گرایینص یکرد افراطیخر در روأث متیحد شاگردانش )حنابله( به عنوان شاخص اصحاب

ت یوضع، گریاز طرف د .نمود یادی( 437ص، 14ج ،«الف» 1394ی، )پاکتچ یزیگرعقلطبعاً، 

 زیه نیث امامیحد اصحاب یرا در فضا یزیگرعقلطبعاً، مفرط و  ییراگثیدر حد یمشابه

ز یستچهارم هجری، جوی رأیو سده  سوم هجریمه دوم سده یکه در نیم بطوریینمایمشاهده م

ث یدر احاد یالهأحکم هر مس، ه آنیبر پا و وجود آمده به یگرا در محافل فقه امامثیو حد

ث ین احادینصوص ا یهرگونه اجتهاد و استنباط فراسو ،شدیم یشده تلقنییتع )ع( معصومان

 یباب، آن دوره یگراثیهان حدیبر اجتهاد و فروع آن در آثار فق ردّ .رفتیناروا به شمار م

حکم »به عنوان  ناًیات عید که متون روایمتداول گرد یاوهینطور شیمخصوص به خود داشته و هم

د به یابگرایی، ثین حدیشاخص در ا یعنوان فردبه  .ردیار گان قریار فتواجویدر اخت« بهمعمول  

 یتح شود که وییده مینطور فهمیای، مانده از ویکتب باق یاشاره داشت که با بررس یبرق

ه یناروا شمرده و با طرح نظر یمنقول را امر یثیرفتن حدیث را رد نکرده و نپذین احادیتربیغر

را  ی( بحث و نقد رجال229ص، 1ج، 1371ی، )برق« ملهع یال تنظر ال خذ الحق ممن عنده و»

، گراثیحد ین فضایدر مقابل ا، (. البته24، 20، 16ص، صتایبی، ثمر انگاشته است )پاکتچیب

شده  مفرط شناخته ییگراکه به عقل بودند نطور معتزلهیه و همینوبخت از اماممثل آل ییهاگروه

مشاهده  یز برای/ ن324ص، 12ج، 1383ی، بودند )پاکتچ دهیعقز با هم همیموارد ن یاریو در بس

 (.84-82، 69-68، 64ص، ص1413، دیمفخیک: ش.ر، انیان معتزله و نوبختیم ین همراهیا

 یکردهایبا رو ییهاانیعنوان جر ادشده بهی یهاانیدر کنار جر، دیاما همانطور که ذکر گرد

ث یحد در درون اصحاب ینه چندان قو یانیربا ج، در مواجه با اعتبار عقل یو حداقل یحداکثر

ف برخال، ن گروهیبه عقل اعتبار دهد. ا، اتیله روایوسدر آن دارد که به  یم که سعیمواجه هست
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به عقل استفاده کرده  یاعتبارده یث برایاز ابزار حد، دانندیم یت عقل را ذاتیمتکلمان که حج

توان یقائل نبودند که م یتیعقل حج یبرا ساساًگرفتند که ایقرار م یدر مقابل گروهطبعاً، و 

 نمود.  ین راستا تلقیز در همیرا ن یدر کاف« الجهل کتاب العقل و» تألیف

ان یگرا که عقل را محور دانسته و کتاب مفصل خود را با بعقل ینینکته مهم آن است که کل

ث را یحد صحابروش ا، ت عقلیان اهمیث روش در بیاز ح، گاه عقل آغاز نموده استیجا

ث استخراج کنند و یخود را از حد ینیتمام معارف د اشتندد یکه سع ، آناناتخاذ نموده است

 یثیه احادکه بی، بلنه به استدالالت عقل، در دفاع از عقل یو .را قائل نبودند یگریمنبع معتبر د

ن یدآفریترد، کمتا دسیکننده ز مجابیزان نیگرعقل یتمسک جسته است تا برا )ع( از معصومان

جاد یا گو با متکلمان وور گفتیکم در مساما دست، نبود یاگرچه کالم ینیباشد. زبان و روش کل

 به شبهات مخالفان از اهل، ن زبانیکرد و با همیان محدثان و متکلمان حرکت میمتقابل م یدرک

 داد.یکالم پاسخ م

 هشام بن حکممحوری شاخصه قرابت كلینی به جریان عقل -3-1-1-1

 قرابت یهانهین شاخصه از زمیتوان گفت که ایم ینیدر نزد کل یمحوران عقلیپس از ب

ا دالئل نجیگردد که ما در ایم یتلق، محور بودندعقل یانیحکم که جر بن ان هشامیبه جر ینیکل

 م:یآوریان را به اختصار مین جریگرا بودن اعقل

، کمح بن هشام یعن، یانین جریا یت اصلیسه شخص در مورد یاز کتب رجال، نخست آنکه

از جمله متکلمان  شود که هر سهیده میفهم یشابورین شاذان بن عبدالرحمن و فضل بن ونسی

، 1ج، 1364ی، / شهرستان495ص، 1420ی، طوسک: .ر، نمونه یاند )برادر عصر خود بوده

کته شود. نیمحسوب مبودن یک فرد گرایی رکن رکین در متکلم عقل. روشن است که (217ص

ت ایناقد نسبت به روا یانیجر، حکم بن ان هشامیدهد که جریاست که شواهد نشان م بعد آن

ی، وسطعبدالرحمن ) بن ونسی تألیف« ثیالحد اختالف»از کتاب  اند. مثالًگرا بودهعقلطبعاً، و 

ن یشود که عناویاد می( 447ص، 1365ی، از همو )نجاش« ثیالحدعلل »( و کتاب 511ص، 1420

ک اند یهابر اساس بازمانده، نیث بوده است و همچنیونس نسبت به احادیها خود گواه نقد آن

 یداد که به جا یث جاید در زمره نقادان حدیآنان را با، ونسیات هشام و یات و نظریاز روا

هشام . اندرانه داشتهیگسخت یرش اخبار روشیدر اصل پذبین روایات متعارض،  اهتمام بر جمع

ی، رشن نگیز با چنیونس نیاد است و یز یتعداد اخبار جعل، ان اخبار منقولیبر آن بود که در م

از  یاریباره و انکارش بر صحت صدور بسن یاو در ا یریگاط بود که سختیآن اندازه با احت

ست که از د ایاسان یه نقد رجالتوجه ب، ن طرز فکریجه اینت .افته استیدر منابع بازتاب ، اخبار

 یدر بخش مهم یفضال )با وابستگ بنی همچون عل ید کسانیبا، هیآغازگران آن در محافل امام
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 مسعود بن و شاگرد او محمد یشابورین شاذان بن فضل، حکم( بن به هشام یاز مواضع اصول 

 (. 19-18، صصتایبی، را نام برد )پاکتچ یاشیع

ن یحضور فعال و برجسته افراد ا، انین جریا گراییبردن به عقلیگرِ پیدنه یزم، نیهمچن

 یافک« الجهل والعقل  کتاب»در ، نمونه یگاه عقل است. برایات مربوط به جایان در نقل روایجر

ن ید از ایآمار اسان، لت عقل آمده استیگاه و فضیث در مورد جایو شش حد یس، که در آن

 قرار است:

یث در این کتاب است ن حدیترین و طوالنیترث که مهمیک حدیحکم: نقل  بن هشام -

 (.20-13، صص1ج، 1362)کلینی، 

 (.11ص)همان، ث یان: نقل دو حدین جریفضال از وابستگان ا ابن -

، 12ص)همان، صث یحمن: نقل چهار حدرعبدال بن ونسیهاشم از شاگردان  بن میابراه -

23-24.) 

، 25-23، 12ص)همان، صث یان: نقل شش حدین جریاز وابستگان ا یقم میابراه بنی عل -

27.) 

ان ین جریتربه عنوان مهمی، قیان جوالیجر یت اصلیسه شخص، است که مثالً ین در حالیا

 یبزنط رنصی اب و ابن ییحی بن صفوانی، قیجوال سالم بن هشام یعن، یان مذکوریدر مقابل جر

 ات حضور ندارند.ین روایم از اچ کدایدر سلسله سند ه

 محوری صفارعدم عقل -3-1-2

 راییگبا توجه به گفتمان غالب عصرش در نقل «یکاف»در کتاب  ینیکلان شد یپس از آنکه ب

، صرف نموده است ییگراو نقل یافراط ییگران عقلیانه در بیم یقیجاد طریدر ا یسع، رفصِ

انده م یجابر یثیراث حدیو با استفاده از م یا نبودن ویگرا بودن نه عقلیدر مورد صفار و در زم

 یبا توجه به غلبه فضا .محور نبوده استعقل یکم محدثدستی، توان گفت که ویاز او م

 یادیل زیعمر بدان تما بن و مفضل یقیجوال یهافیدر آن دوران و در قم که ط گرایینص

 یمحور یگاهیگرا که توجه و جاتِ نصیکثرتوان متعلق به همان گروه ایصفار را م، داشتند

 دانست.، عقل قائل نبودند یبرا

ان یجر نیش ایتوان در اتهام گرایعمر را م بن ان مفضلیز بودن جریگراست که عقل یگفتن

ر است قابل ذک« تیخ اهل البیتار»لف ؤکتاب چند م، نمونه یبرا .مشاهده نمود (ع)ت ائمه یبه باب
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ن یاند. در اشده یمعرف )عج( زمان تا امام )ص( اکرم امبریاز پ )ع( عصومانابواب م، که در آن

مفضل به عنوان باب  بن محمد، و فرزندش (ع) صادق عمر به عنوان باب امام بن مفضل، کتاب

 ع() گر از ائمهید یف مفضل به عنوان باب برخیش به طیگر با گرایو افراد د (ع) کاظم امام

توان به یمبنابراین،  .(151-145صص، 1410، گرانیو د یبغداد الثلجی اب د )ابنانشده یمعرف

ن یا یزیگرعقلطبعاً، و  )ع( له باب داشتن ائمهأعمر به مس بن ف مفضلیل طیش و تمایگرا

فضا را به شدت ، فرق یو توسط برخ ائمه )ع( یآوردن به باب برا یرو ، زیراحکم دادان یجر

 نةيمده طبق آن ساختار، باب ب برده و یکیزیو ارتباطات متاف ید و مرادیرابطه مرت یبه سمت تقو
ندارند و چشمان همه به دهان آن باب دوخته  یگران به آن دسترسیدارد که د یدسترس یالعلم

گاه عقل یف شدن جایضعی، کردین رویجه چنینت .د تا انجام دهندیگوینند که چه میشود تا ببیم

 است. گراییت نصشد، طبعالو ب

 یثیکه جامع حد ینیبرخالف کل، مذکور قابل توجه است آنکه ید مدعاأییکه در ت یانکته

صفار که ، داردیبه عقل مبذول م یاژهیکند و توجه ویآغاز م« الجهل کتاب العقل و»خود را با 

بصائر »( و تنها کتاب 354ص، 1365ی، )نجاش نگاشتهکتاب  یش از سیب یبراساس گزارش نجاش

ته لت آن نداشیمستقل در خصوص عقل و فض تألیفیچ یه، مانده است یباق یاز و« الدرجات

 است.

 ض و غلویتفو -3-2

 عضاًب یجاد نموده و حتیرا ا یگفتمان ییفضا یمتقدم هجر یهاکه در سده یمیاز مفاه یکی

طور هو ب (ع) ا ائمهی )ص( امبراکرمیض امور به پیمفهوم تفو، آمدیغلو به حساب م یهالفهؤاز م

با  یااز فرقهی، غال یهاان فرقهیدر ب یاشعر ابوالحسن، نمونه یاء خدا بوده است. برایاول ی،کل

 االمور و لوجل وکّ یزعمون ان اللّه عز »...سد: ینویشان میعنوان مفوضه نام برده و درباره ا

ان اللّه سبحانه لم یخلق من ذلک  رها ودبّ فخلقها و انه اقدره على خلق الدنیا و فوّضها الى محمد

 عبداهلل بن گزارش سعد، نی(. همچن16ص، تایبی، )اشعر...« یقول ذلک کثیر منهم فى علیٍّ شیئا و

ه ک ین افراد معتقدند که واحد ازلید ایگویم یو .ت استیاهم ین موضوع دارایز در این یاشعر

ر را ر امویکامل را قرار داده است تا تدب یاصاشخ، او از ما برداشته شدهکردن و خواستن طلب 

د محم، بوده و آن معنا یکیها آن یتن هستند که معناپنج، آن اشخاص .دیشان افاضه نمایبه ا

ها پا فراتر از آن یگروه یحت است، ن بودهیها و زماست که خالق آسمان یاست و او کس (ص)

 (.61ص، 1360ی، قرار دادند )اشعر (ع) یو عل )ص( محمد یش را براینهادند و عبادات خو

ن ییال بوده و تعیس ییمعنا یمتقدم دارا یهاسده یاصطالح غلو در طکه  ییجا اما از آن

ا ت موجب شده است تین عدم شفافیا یت روبرو شده و حتیشکال و عدم شفافمصداق آن با اِ
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 1394ی، رفته شود )پاکتچکار گمخالف به یهاشیمواجهه با گرا یک اتهام برایغلو به عنوان  

جامع و مانع از  یفیا تعاریف یاز علما بر آن شدند که به ارائه تعر یبرخ، (237ص، 20ج ،«ب»

همه  باًیتقر یمجلس عالمه، نمونه یبرا .غلو بپردازند یهالفهؤاز م یکیض به عنوان یمفهوم تفو

 ل هستند:ینموده است که به قرار ذ یض را بررسیتفو یمعان

که این به دو معنا است: نخست  )ع( یضِ امر خلق و رزق و اماته و احیاء به ائمهتفو -1

دهند که این اعتقاد کفر صریح همه این امور را به اراده حقیقی خود انجام می )ع( امامان، آنکه

ابد؛ مانند تبدیل یظهور می )ع( این امور با فاعلیت خدا و به اراده امامان، و دوم اینکه ؛است

اما خدا میان اراده آنان و خلقت ، یعنی در واقع فاعل آن خداست، به اژدها ی موسی)ع(عصا

چنین چیزی جز در  ، ولیستیمحال ن ها مقارنه ایجاد کرده است. این باور گرچه عقالًپدیده

 ؛شودمعجزات ظاهر نمی

و  ص() برامیاین امر به پ، تفویض در امر دین که این نیز به دو معنا است: نخست آنکه -2

واگذار شده باشد که اموری را بدون هیچ وحی یا الهامی و به دلخواه خود حالل یا  )ع( ائمه

اقدام  ،اساس تربیت الهی و وحی و الهام، آنان برو دوم اینکه ؛باطل است حرام کنند که این قطعاً

ه این وده باشد ککردند که خواست خدا نیز بآنان چیزی را بیان می، در واقع .کنندبه تشریع می

 ؛مفهوم درست است

تأدیب و تعلیم آنان و امر کردن ، همچون سیاست کردن )ع( تفویض امور مردم به ائمه -3

 ؛که این معنا نیز مورد پذیرش است )ع( و ائمه )ص( امبریخلق بر اطاعت کردن از پ

 طوحسابر بناحکام را گاه ، ساس مصلحت مردم که مثالًتفویض بیان احکام شرعی برا -4

های متفاوت بیان از سر تقیه برای افراد مختلف و با صورت، عقول مردم و همچنین مختلف

 ؛شودیات ثابت میروامفاد اند. تفویض به این معنا براساس کردهمی

م براساس عل، آمده و در منازعاتآنان مجاز باشند در حوادث پیش بدین معنا کهتفویض  -5

 ؛یا براساس ظاهر شریعتو تشخیص خود داوری کنند 

، برای آنان خلق کرده و انفال، زیرا خداوند هر آنچه را در زمین است، تفویض در اعطاء -6

 (.350-347، صص25ج، 1403ی، خمس و... را برای آنان قرار داده است )مجلس

 د:ن شرح هستنیتوان ذکر کرد که بدها برای تفویض دو معنای دیگر نیز میعالوه بر این

ض یصدوق در معنای تفو است که شیخ یین همان معنایکه ا یگریاباح یض به معنایفوت -7

 ؛(206ص، 1398صدوق، بدان اشاره کرده است )« لَا جَبَْر وَ لَا َتفِْویضَ» در خبر مشهور
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عنا که ن میبد، شان افاضه کرده باشدیآنکه خداوند در افعال عباد به ا یض به معنایتفو -8

خداوند نبوده و فرد قبل از انجام فعلش  یاز سو یمتوقف به تجدد فعل، دفر یانجام کارها

 یاز سو ضیاز تفو یفین تعریچن .شودیدر افعال عباد انکار م یع تام است و قضاء الهیمستط

 (.241ص، 3ج، 1375ی، حیمعتزله بوده است )طر

ض یوقائالن به تف ایهایی که در تاریخ کالم اسالمی با عنوان مفوضه گروه، ان ذکر استیشا

 مجلسی نخست موجود در گزارش عالمه یض و به معنایر تفویاخ یبه معنا غالباً، ذکر شدند

ای هبه عنوان یکی از اجزاء و مؤلفه مفهومی است که غالباً، اول یتفویض در معنا .اندباور داشته

ه آن است کدهنده مفهوم غلو مطرح شده است. نکته حائز اهمیت در بررسی تفویض تشکیل

با مؤلفه اعتقاد به الوهیت ، معنای تفویض از غلو غالباً ،های اخیرگرچه در کالم امامیه و در سده

ه وجود نداشت کم در قرون متقدم عمالًدست، اما چنین تفکیکی، تفکیک شده است )ع( ائمه

ه عناست کتفویض چیزی جز همان غلو الوهی نبوده است و آن بدان م، است. گویا نزد متقدمان

از اداره امور جهان کناره کشید و همه امور را بدانها سپرد ، خدا ابتدا اولیای الهی را آفرید و سپس

 (.158-156صص، «ب» 1391ی، )گرام

 یشترینان بیکه با اطم یعالوه بر وجود افراد، قمِ دوران مورد بحث یاست که در فضا یگفتن

ی، رک: کش، ن افرادیاز ا یبرخ یمشاهده اسام یان قرار داد )برایشان را در زمره غالیتوان ایم

ز حضور یعمر ن بن ان طرفدار مفضلیجر، دیز ذکر گردین همانطور که قبالً، (516ص، 1409

ث یاحاد در نقل یمباالتیض و بیتفو، همچون غلو یشان به مواردیاز ا یکم برخداشتند که دست

و سبب شد  هایی را به وجود آوردیریمسائل بود که درگن دست یهم، واقعو در  متهم بودند

از  حدیث، مباالت در نقلیا بی( 512ص)همان، ون قم به اخراج افراد متهم به غلو یاشعر یبرخ

ی، جاش)ن یقم اورمه بن توان به محمدین دست افراد میاز ا . همانطور که قبال گذشت،قم بپردازند

 )ابن یبرق خالد بن محمد بن ( و احمد185ص)همان،  یآدم ادیز بن سهل، (329ص، 1365

 (.197، 107-105، صص«ب» 1391ی، )گراماشاره نمود ( 39ص، 1364ی، غضائر

 

 معنای تفویض نزد كلینی و صفار -3-2-1

 یمختلف ین معانییتب، نیض و همچنیقم در خصوص غلو و تفو یاز فضا ینییحال پس از تب

 نزد آن (ع) مهشود تا شئون ائیو صفار پرداخته م ینیض نزد کلیفوت ین معناییبه تب، ضیاز تفو

، «یکاف»م که از مقدمه کتاب یشویله متذکر مأن مسین گردد. قبل از پرداختن به اییدو بهتر تب

جلو نزدن ، گرید یامام با کتاب و سنت و به عبارت یلزوم همراه، ات آنین ابواب و روایعناو

ده مشاه یگردد )برایفهم م یبه خوب )ع( دو توسط امام و عدم نسخ آن از کتاب و سنت )ع( امام

(. 216، 191، 58، 9-8، 4ص، ص1ج، 1362ی، نیرک: کل، «یکاف»در  ین همراهیاز ا ییهانمونه
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ردد گیفهم م ین همراهیچن نیا، زین «بصائر الدرجات»ات کتاب ین ابواب و روایاز عناو، نیهمچن 

، 29ص، ص1404، رک: صفار، «بصائر الدرجات»در  ین همراهیاز ا یهایمشاهده نمونه ی)برا

 یگاه قرآن و حتینه جایها در زمآن یاست که هر دو ین در حالی( و ا412-413، 301، 147، 83

( که کتاب 354ص، 1365ی، اند )نجاشرا نگاشته« فضل القرآن»با عنوان  یکتاب، ت آنیمحور

 رساند.افی قرار دارد که اهمیت آن را میکلینی در قسمت اصول ک« فضل القرآن»

 ینیدر نزد صفار و کل (ع) و ائمه )ص( امبراکرمیض امور به پیتفو یدر عطف توجه به معنا

با  یباب ،بن سبین بوده و به همیض در امور مربوط به دیقائل به تفو ینید گفت که کلیز باین

اب ن بیارا باز نموده است. « ی أمر الدینف ئمةإلى األ اهلل و باب التفویض إلى رسول»عنوان 

ن آمده است که ین مضامیبا ا یمطالب، ثین احادیاز ا یدر گروه است وث یمشتمل بر ده حد

به او ، سپس .را قرار داد یخواست ویطور که مب نمود و آنیخود را تأد )ص( امبریپ، خداوند

 یاین امور را به اوصیا، زین )ص( رامبیض نموده و مردمان را امر به اطاعت او نمود و پیتفو

ن یگر از اید یدر برخ، نی(. همچن269-265، صص1ج، 1362ی، نیض نمود )کلیش تفویخو

(، چون )ص امبریر امور به پیض تدبین آمده است که بعد از تفوین مضامیبا ا یمطالب، اتیروا

وند خدا یبا امر و نه )ص( امبریپ یکرد و امر و نهیخطا نم، دب بودؤم یب الهیدأساس توی برا

علت ، اتیگر از رواید ینطور در گروهی(. هم267-266)همان، صصداشت  یموافقت و همراه

 یمعرف ()ص امبریت از پیش و امتحان خلق در تبعیانجام آزما)ص(،  امبریض امر خلق به پیتفو

مختلف  یهادادن پاسخ، ن بابیات ایگر از رواید ی( و در برخ267-266)همان، صصشده است 

 ض امور بهیبراساس تفو، ه و شرائط موجودیبه علت تق سؤالک یدر جواب  )ع( توسط امام

(. 266-265)همان، صصح داده شده است یتوض )ع( شان به ائمهیو بعد از ا )ص( امبریپ

 ،هرچه بخواهد و به هر کس که بخواهد )ص( امبریپ»که ، در روایت آخر این باب، ایننیهمچن

)همان، ض درنظر گرفته شده است یبه عنوان تفو «غ ورزدیدر، هر که بخواهد عطا کند و از

ض یفوله مورد مناقشه تأدر خصوص مس ینیکه کل یاتیاست که عنوان باب و روا ی(. گفتن268ص

 ینیکل، واقع درنشده و  ینیبودن کل یمتوهم غال، غلو آورده است یهالفهؤاز م یکیبه عنوان 

 یحال ن دریست و ایه متوهم غلو نیت امامیکم نزد اکثردهد که دستیمض ارائه یاز تفو ییمعنا

 ز است.یمل برانگأت یدهد که قدریض ارائه میتر از تفوموسع ییاست که صفار معنا

فوض  باب فی أن ما»و « باب التفویض إلى رسول اهلل»ن یز با آوردن دو باب با عناویصفار ن

ض چه یون تفیان کند که این ابواب بیو بدون آنکه در عناو« ةئمفقد فوض إلى األ، إلى رسول اهلل
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ض امور یتفوهمچون  یاست موارد یآورد. گفتنیها را مات آنیروا، ردیگیبر م را در یاطهیح

، (379-378، صص1404، خدا )صفار یاز سو یت شدن ویپس از ترب )ص( امبرین به پید

، (378ص)همان،  یواز مردم در اطاعت به سبب امتحان شدن  )ص( امبریض شدن به پیتفو

 )ع( ن به ائمهیض امر دیتفو، نی( و همچن386ص)همان،  ض در اعطاء به مردم و عدم آنیتفو

، (384-383)همان، صصمختلف به افراد مختلف و براساس مصلحت  یهاییدر جواز پاسخگو

 یگرید یمعان ، ولیمیدیدز ین ینیها را نزد کلمشابه آنهستند که « بصائر الدرجات»در  یموارد

 :ها هستندان کننده آنیل بیات ذیان شده است که قابل توجه بوده که رواین باب بیهم در ا

َلْلَنا َلُه َشْيئًا َأَصاَبُه َمْن َأْح ه السالم َيُقوُل:يالثَُّماِليِّ َقاَل: َسِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر عل َحْمَزَة... َعْن َأِبي » -

رَُّموا َفُهَو َفُهَو َلُه َحَلاٌل؛ ِلَأنَّ اْلَأِئمََّة ِمنَّا ُمَفوٌَّض ِإَلْيِهْم؛ َفَما َأَحلُّوا َفُهَو َحَلاٌل َوَما َح، ال َّاِلِمنيَ  ِمْن َأْعَماِل

و به  )ع( ئمهاض امور حالل و حرام به یان کننده تفویت بین روایا. (384صهمان، « )َحَراٌم

 گیرد، است؛یبر م ض را دریتفواز  یترعیطه وسیصورت مطلق که ح

 َكاَن ُيَفوَُّض ِإَلْيِه؛ ُمَحمٍَّد: ِإنَّ َرُسوَل اللَِّهَعْبِد اْلَعِزيِز َقاَل: َقاَل ِلي َجْعَفُر ْبُن  ْبنِ عن ِإْسَماِعيَل »...  -

ِإنَّ وَ  ِسْك ِبَغْيِر ِحساٍباُؤنا َفاْمُنْن َأْو َأْمهذا َعط ُسَلْيَماَن ُمْلَكُه؛ َفَقاَل: يِإنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َفوََّض ِإَل

 َرُجٌل: ِإنََّما َكاَن ما آتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا؛ َفَقاَل ُمَحمٍَّد َنِبيِِّه َفَقاَل: اللََّه َفوََّض ِإَلي

َفَقاَل: ِفي ُكلِّ ، بًاَقُه ُمْغِضَعْنُه ُعُن ه السالميَجْعَفٌر عل يالضَّْرِع؛ َفَلَوَرُسوُل اللَِّه ُمَفوَّضًا ِإَلْيِه ِفي الزَّْرِع َو

 هیدر کل )ص( امبراکرمیبه پ ،تین روایا(. بنابر مفاد 380همان، ص« )ٍءَواللَِّه ِفي ُكلِّ َشيْ ، ٍءَشْي

ا ر یفار بابص، هکبا توجه به آن .ض شده استیتفوی، و کشاورز یامور و از آن جمله دامدار

شده  ضیهم تفو )ع( به ائمه، ض شدهیتفو )ص( امبریهر آنچه به پ، آورده است که براساس آن

جموع ض شده است و میه امور تفویکل )ع( و امام )ص( امبریشود که به پیده مینطور فهمیا، است

را  ینیه کلدر نزد صفار نسبت ب )ع( و ائمه )ص( امبریض به پیتر تفوموسع ین موارد معنایا

ر را از یمقوله اخ بتوان دیشا .کندیتر مکیض نزدیان اهل تفویصفار را به جر یرسانده و قدر

ض یکه متهم به غلو و تفو یانیجر، عمر دانست بن ان مفضلیقرابت صفار با جر یهاشاخصه

 1شده است.

م به ار را متهصف، ون متقدمیاز رجال یفرد است که ظاهراً  ین مطلب ضروریدانستن ا، البته

، مثال یبرا .وارد شده است یا احتماالتین خصوص اتهامات یا در ایگو ، ولیاست غلو نکرده

 بنا یصفار از سو« بصائر الدرجات»ت کتاب یعدم روا ییدر خصوص چرا یمجلسی محمدتق

                                                           

، تفويض خلقت خملوقات به طور خاص به «بصائر الدرجات»و « کايف»دارد که از روايات  ذکر اين نکته امهيت.  1

ود، شجا صرفًا صحبت از قرابت صفار با جريان اهل تفويض مطرح ميشود و در اين)ع( فهميده مني پيامرب )ص( يا امام

 نه تعلق کامل.
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 و»سد: ینویم، (354ص، 1365ی، بوده است )نجاش یه کتب ویبق یراو یکه و ید در زمانیول 

ابن الولید لکتاب بصائر الدرجات لتوهمه أنه یقرب من الغلو فیهم علیهم  يةظاهر أن عدم رواال

( که 240ص، 14ج، 1406ی، )مجلس...« الحق أن ما ذکره فیه دون رتبتهم علیهم السالم السالم و

، ع() ن قول به مخلوق و مربوب بودن ائمهیکه در ع« بصائر الدرجات»با توجه به کتاب  ظاهراً

 مطرح شده است ین اتهامیچن، نکرده است یفروگذار )ع( درباره مقام ائمه یز و درشتیچ ریاز ه

، یاز و یحاتین توضیکم وجود چندست ، ولیکندیدور م یاتهام غلو را از و یگرچه مجلساو 

 نب محمد»ز در مقاله یاز معاصران ن یکیدرباره صفار بوده است.  یان شبههیبر وجود چن دالّ

ی، )مالنوردر جهت دفع شبهه غلو از صفار تالش نموده « ا متهم به غلوی یصفار؛ غال سنح

 .به صفار نگاشته شده است ین اتهامیز با توجه به وجود چنیآن نطبعاً، که سراسر اثر( ، 1395

 ت قرآن و سنت ینه جامعیدر زم ینیآراء صفار و كل یقیتطب یبندجمع -4

ش یکم و ب تیو حضور و فعال ینیقم در عصر صفار و کل یثیدو ح یکالم یان فضایپس از ب

، گاه عقلیدو در خصوص جا دگاه آنیآوردن د، نیدر آن و همچن )ع( اصحاب ائمه یهاانیجر

د که در منظومه یآیبه نظر م، کیض نزد هریتفو یبا کتاب و سنت و معنا )ع( امام یهمراه

زدن جلو ن، گرید یو به عبارت یمحورقرآن ،نطوریو هم یمحورکه به سبب عقل ینیکل یفکر

حکم قرابت داشته )در  بن محور هشامگرا و قرآنان عقلیبا جر، از کتاب و سنت )ع( امام

ض به یو در مقوله تفو (19ص، تایبی، پاکتچرک: ، حکمبنان هشامیجر یمحورخصوص قرآن

 ،قرآن و سنت، دهدیبه غلو را ارائه ماز اتهام  یمتعادل و خال یدگاهید )ع( و امام )ص( امبریپ

به  صرفاً  )ع( بوده و امام، از دارندیها نبدان ـنینه دیکم در زمدستـ هاه انسانچجامع همه آن

 در یعنیشود. یمطرح م )ص( امبریباب علم پ، نیعنوان حامل علم کتاب و مفسر آن و همچن

راه هم یکه در منظر و )ع( وجود ندارد تا امامم قرآن و سنت یدر تعال یکمبود، دگاه اساساًین دیا

باب » دهد:ینطور قرار میعنوان باب را ا ینیلذا کل .آن خلل را پوشش دهد، با کتاب و سنت است

ء من احلالل واحلرام ومجيع ما حيتاج الناس إليه إال وقد جاء فيه الرد إىل الكتاب والسنة وأنه ليس شي

 از امام یز مردود به کتاب و سنت بوده و در آن ذکریهمه چ، انن عنویبر طبق ا .«كتاب أو سنة

 شود.ینم )ع(

 راییگهمچون شدت نص هاییعمر داشته و در شاخصه بن ان مفضلیبه جر یاما صفار قرابت

 ،نیض و همچنیموسع از مفهوم تفو ییارائه معنا، محور نبودنکم عقلا دستی یزیگرعقلطبعاً، و 
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صوص در خ« بصائر الدرجات»اساس کتابش و بر ک شدهیان نزدین جریبه ا بودن یمتهم به غال

 ین عدم فروگذاریا .ننموده است ین خصوص فروگذاریدر ا یز و درشتیچ ریاز ه )ع(، علم امام

ب ن ابواب کتایعناو یبررساز  ینیکرد متعادل کلیسه با رویدر مقا یو یکرد حداکثریو رو

ن یاز ا یبرخ .دشویم یدهفهم «یکاف»در « کتاب احلجة»عناوین  مقایسه آن با و« بصائر الدرجات»

 ن شرح هستند:یبد« بصائر الدرجات»ن ابواب در کتاب یعناو
 ؛«ء من أمر و إن عندهم جميع ما يحتاج إليه األمرباب ما ال يحجب من األئمة شي» -
 ؛«لكباب ما ال يحجب عن األئمة علم السماء و أخباره و علم األرض و غير ذ» -
 ؛«باب في علم األئمة بما في السماوات و األرض و الجنة و النار و ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة» -
 ؛«باب في األئمة أنهم أعطوا علم ما مضى و ما بقي إلى يوم القيامة» -
 ؛«باب في األئمة عندهم الكتب التي فيها أسماء الملوك الذين يملكون» -
 ؛«ئمة من ديوان شيعتهم الذي أسماؤهم و أسماء آبائهمباب ما عند األ» -
 ؛«النارالجنة و أسماء أهل عندهم الصحيفة التي فيها أسماء أهل  باب في األئمة» -
 ؛«ه وآلهيالله عل ىصلالله باب في األئمة أن عندهم جميع القرآن الذي أنزل على رسول » -
 ؛«أتيهم صور أعظم من جبرئيل و ميكائيلباب في أنهم يخاطبون و يسمعون الصوت و ي» -
 ؛«باب ما يلهم اإلمام مما ليس في الكتاب و السنة من المعضالت» -
 ؛«باب في األئمة أنهم يعرفون االضمار و حديث النفس قبل أن يخبروا به» -
 ؛«باب ما يفعل باإلمام من النكت و القذف و النقر في قلوبهم و اذنهم» -
 ؛«هم محدثون مفهمونأن باب في األئمة» -
 ؛«باب في المعضالت التي ال توجد في الكتاب و السنة ما يعرفه األئمة» -
 .«تعالى ناجاه بالطائف و غيرها و نزل بينهما جبرئيله السالم أن الله يعلباب في أمير المؤمنين » -

سنت  آن واعتقاد به جامع نبودن قر، است که با توجه به موارد مذکور در مورد صفار یگفتن

که در منظومه  چرا، دینمایجاد نمیرا ا یمشکل یو یبرا، از دارندیها نها بدانبر همه آنچه انسان

به عنوان پوشش دهنده آن  )ع( علم امام، آورده است یکه و یو براساس نصوص یو یاعتقاد

 یو، سبب نید. به همینمایعمل کرده و آن را جبران م، امده استیکه در قرآن و سنت ن یموارد

 مذکور هستند: یبر مدعا دالّ یآورد که به خوبیل را میابواب ذ
 ؛«باب ما يلهم اإلمام مما ليس في الكتاب و السنة من المعضالت» -
 ؛«باب في األئمة أنهم يوفقون و يسددون فيما ال يوجد في الكتاب و السنة» -
 «.رفه األئمةباب في المعضالت التي ال توجد في الكتاب و السنة ما يع» -

 یریگجهینت

صفار و کلینی استاد و شاگردی با خاستگاه قمی هستند که در مقوله جامع بودن یا نبودن  -

 قرآن و سنت با یکدیگر اختالف دارند؛
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اختالف صفار و کلینی در زمینه جامع بودن یا نبودن قرآن و سنت را بایستی در نوع نگاه  - 

امور به  ضیتفو، محدوده با کتاب و سنت )ع( امام یههمرا، گاه عقل و نصیبه جادو آن 

ای در فض هیامام یدرون یهافیشان به طیک از ابا توجه به قرابت هری همینطور و معصومان )ع(

 قم درنظر داشت؛

ی حکم قرابت داشته و حدبن محوری با طیف هشام گرایی و قرآنکلینی که به سبب عقل -

قرآن و و را در معنای تفویض امور به معصومان )ع( در نظر دارد، متعادل و خارج از اتهام به غل

 دانسته و امام، از دارندیها نبدان ـنینه دیکم در زمدستـ هاکه انسان یسنت را جامع همه امور

 ل و مفسر کتاب و سنت و باب علم نبی )ع( در نظر دارد؛به عنوان حام را صرفاً )ع(

ض یفواز ت ترموسع ییارائه معنا، محور نبودنعقلطبعاً، و  یگرایاما صفار که در شدت نص -

رآن و ق، عمر داشته است بن ف مفضلیبه ط یقرابتگرایی، یدر متهم شدن به غال، نیو همچن

اما از آن جایی که وی معتقد به علم داند. ینم، از دارندیها نها بدانسنت را جامع هر آنچه انسان

ده منعکس ش« بصائر الدرجات»آن بوده که در ابواب مختلف کتاب  امام )ع( به شکل حداکثری

دهنده مواردی که در قرآن یا سنت نیامده است، است، از نظر او، علم امام )ع( به عنوان پوشش

 کند. بوده و به همین سبب در منظومه اعتقادی وی ایجاد خلل نمی
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