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چکیده
جریان تمدن در علوم از تطور اندیشههای دانشمندان ظهور مییابد .بدیهی است دانشها گاه
در بدایت امر از بساطت و سادگی برخوردارند ولی در گذر زمان رشد ،عمق و توسعه یافته و به
کمال خود میرسند .یکی از این علوم ،دانش کالم است که در قرائت دانشمندان اسالمی حاوی
مطالب بلندی بوده و در فرایند زمان ،زمینههای رشد و توسعهی آن فراهم شده و توانسته است
تأثیر چشمگیری در علوم عقلی بگذارد .پژوهش پیشرو با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد
که چگونه علمای کالم شیعی در علوم عقلی نقشآفرینی نموده و متقاب ً
ال در مبانی خویش از آن
علوم بهره جستهاند .دانش کالم به عنوان یک علم ،از زمان شیخ مفید آغازیدن گرفت .اگرچه
پیش از مفید گزارههای کالمی مطرح بوده ،و برخی از عالمان دینی همچون نوبختیان ،صدوق
همت به گردآوری دستهای از گزارههای آن نموده و با بیان توضیحی و گاه تبیینی،
و دیگران ّ
جریان به وجود آمدن این علم را هموار ساختهاند ولی مفید به آن شاکله و بنیاد جدیدی داد.
بههمینسبب میتوان او را خاستگاه ظهور کالم به عنوان یک علم شناسایی کرد چنانکه از
همین رهگذر ،دستهای از قواعد و احکام علوم عقلی فلسفی به وجود آمده است .پژوهش حاضر بر
نصگرا و مفید بهعنوان عال ِم عقلگرا را مورد مدا ّقه
آن است تا اندیشههای صدوق بهعنوان عال ِم ّ
قرار دهد .ازاینمنظر که از یک سو ،مبتنی بر آموزههای اهل بیت  7بوده و از سوی دیگر به
ساماندهی دانش متفاوت کالم انجامیده است و قواعد فلسفی همانند اصالت در وجود ،قاعدهی
امکان و وجوب ،برهان صدیقین ،برهان حدوث ،برهان فصل و وصل ،برهان تمانع و غیر اینها
در آن اشراب گردیده که بعدها در تطور علوم عقلی از استحکام و رشد و توسعهی فزایندهای
برخوردار شده است.
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مقدمه

انسان در سیر زندگی حقیقی خود همواره به دنبال کشف و تبیین عقالنی پدیدهها بوده
گرایش حل عقالنی پدیدهها ،راه را برای استکشاف علوم عقلی گشود .بنابراین
است .این
ِ

نمیتوان مبدائی برای گرایش عقالنی و علوم عقلی نشان داد .اگرچه برخی از عالمان و
دانشمندان بزرگ تاریخ احکامی برای علوم عقلی ذکر کردهاند ولی این فرایند بهواقع کشف
علم عقلی نیست بلکه کشف احکام و مسائل آن بوده است.
اگرچه در دورهی اسالمی ،برخی از گرایشات مذهبی با هر نوع عقالنیتی مبارزه میکردند
عقالنی هر نوع پدیدهای عناد میورزیدند اما با ژرفنگری و تأمل در حاالت و
و با تبیین
ِ

اندیشههای آنان پی برده میشود که نمیتوانند عقل را به طور کلّی وانهند .البته برخی
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دیگر به سمت عقلینگری صِ رف گرایش پیدا کردهاند .دراینمیان برخی دیگر راه میانه
را طی کردند .یعنی هم از تجربه برای تبیین پدیدهها بهره بردهاند ،هم از عقل ،و هم از
تأسی از آموزههای اهل بیت
نقل .در حقیقت این گروه ،دانشمندان و عالمانی بودند که با ّ

پیامبر  6خواه در زمان حیات آنان و خواه بعد از قرن سوم ـ ظهور کردند .این شیوه از
یک سو نوعی نوآوری را به دنبال داشته است و از سویی دیگر همین شیوه بود که جریان
تمدنی در علوم عقلی را پدید آورد.
روشن است که ابداعات و نوآوریها در حوزهی علوم عقلی ،یا تأسیسی است یا تأصیلی.
ابداعات تأسیسی ،رهاوردهای بدون پیشینهی قبلی است .اما ابداعات تأصیلی ،نظریات
مسبوق به سابقه است و با جرقههای ذهنی آشکار میشود و همچنین از طریق شرح
و توضیح مبانی سابق نمود پیدا میکند .به این نوع گزارهها ابداعات توسعهای نیز گفته
میشود .این پژوهش به دنبال کشف ابداعات و نوآوریهای دانشمندان اسالمی ـ شیعی
برای جریان تمدن علوم عقلی نیست ،بلکه بُنمایههای فکری در حوزهی علوم عقلی را

واکاوی کرده و آن را بر اساس فهم خود نشان میدهد .دراینمیان جریان فکری صدوق
بهعنوان یکی از عالمان نصگرا و مفید به عنوان عالم عقلگرا در حوزهی علم کالم انتخاب
شدهاند تا تأثیر اندیشهی آنان در متفاوتشدن علم کالم آشکار گردد .هم چنین مشخص

شود که رویآورد عقالنی ّ
حل پدیدهها را چگونه به سامان رساندهاند و چگونه رشد و
توسعهی علوم عقلی از این مبدأ فکری نشأت گرفته است.
با توجه به رویآورد صدوق و نیز مفید که آموزههای اهلبیت  7را پیگیری میکردند و
روشن است که از آن آموزهها در جریان استداللهایشان بهره بردهاند .میتوان با قاطعیت
بیان کرد که صدوق بر اساس همان آموزهها گاه ابداعات توسعهای و گاهی نیز ابداعات
تأسیسی داشته است .بههمینسبب ،این فرضیه به وجود آمده است که صدوق اگر از عقل
و استداللهای عقلی بهره برده است در حقیقت از عقل در مسیر شرح و توضیح آن نصوص
بهره گرفته است .بهعبارتدیگر ،این همان مسألهای است که در این پژوهش بیان و گفته
شده است .در رویکرد صدوق ،عقل متأخر از نصوص است .بدین معنا که استداللهای
صدوق از عقل و نقل سامان یافته است .بهطوریکه «نقل» یک طرف برهان و «عقل»
عقل بدون نقل بوده است،
طرف دیگر آن قرار دارد .ولی ازآنجاکه ابداعات مفید مبتنی بر ِ
میتوان وی را مؤسس برخی از مبانی عقلی دانست .بهعبارتدیگر مفید ،عقل را مقدم بر

نص و نقل قرار داده و از آن بهره میبرد .یعنی شیوهی نگرش او به نصوص با عقل سنجیده
ّ
میشود ،و این را در مواجهه با نصوص اشباح نشان داده است.

صدوق و مفید ،دو عالم و دانشمند کالمی هستند که از یک جهت مشابهت دارند و از

وجه تمایز بین آنان در نحوهی کاربرد احکام و قواعد عقلی است .صدوق ،عقل را مادامی
که با نصوص و وحی تقابلی نداشته باشد در مسیر استداللهایش قرار میدهد .درنتیجه
عقل ،متأخر از نقل میشود .این شیوه ،صدوق را در بهرهبرداری وی از آموزههای اهل
بیت عصمت و طهارت  7برای استخراج برخی از قواعد عقلی مانند :برهان صدیقین،
برهان تمانع ،برهان امکان و وجوب ،برهان حدوث ،برهان فصل و وصل ،و غیر اینها،
میتوان مشاهده کرد .اما مفید ،عقل را پایه صحت ،شرح و توضیح نصوص قرار داده است،
نص مفید در
و بهوسیله آن صحت نصوص را میآزماید .بههمینجهت ،روش تقدم عقل بر ّ
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نص
جهت دیگر ،از یکدیگر متمایز میشوند .وجه مشابهت آنان در این است که هر دو از ّ
و نقل بهره برده و پایههای استدالل هر دو از آموزههای اهلبیت عصمت  7است .ولی
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این پژوهش بیان شده است .این شیوهی مفید نیز از آموزههای اهل بیت  7بهره گرفته
است .هم چنین میتوان قاعدهی اصالت در وجود را از بحث اثبات وجود خدا و اصل توحید
وی استنباط نمود.
 .1عقل در قرائت متکلمان نصگرا

با نگاه به کالم شیعه از منظری بیرونی ،میتوان گفت :متکلمان شیعه از عقل به عنوان منبعی
حد و یک گونه بهرهمند نشدهاند .صدوق ،روایاتی از امام صادق  7نقل
الهامبخش در یک ّ

کرده که ظاهر آن را میتوان به عقل نظری منتسب نمود .روایاتی مانند «:الْ َع ْق ُل قَ َال َما عُبِ َد بِِه
1
ِ
ِ
ِ
َّالر ْحن و ا ْكتُ ِس ِِ ِ
يل لَهُ
َُ َ
َ
ب به ا ْلنَا ن عقل» (ابن اببویهَ « )240 :1361،و ُسئ َل ا ْلَ َس ُن بْ ُن َعل ٍّي ع فَق َ
ما الْع ْقل فـ َق َال التَّجُّرع لِْلغُ َّ ِ
صةُ»( 2.ابن بابویه،همان)240 :
َ ُ
صة َح َّت تـُنَ َال الْ ُف ْر َ
َ َ َُ
صدوق بر اساس این اخباری که نقل کرده ،در حقیقت به همان عقل نظری توجه دارد،
بهویژه زمانیکه برای اثبات توحید یا امامت تالش کرده و با طرف مقابل به استدالل

میپردازد .وی روایتی از امام صادق  7در مورد حق تعالی آورده که فرمودَ « :و َخالُِقنَا َل
م ْدخل لِ ْلَ ْشي ِاء فِ ِيه و ِاح ٌد أَح ِد ُّي َّ ِ
ي الْ َم ْع َن»( 3.ابن بابویه ،بیتا الف )169:نمیتوان
َح ِد ُّ
َ ََ َ
الذات َو أ َ
َ
َ
مدعی شد که صدوق از این روایت هیچ معنایی را درک نکرده است .هر چند ممکن است
معنایی را که فیلسوفان و عارفان تحلیلهایی وسیعی برای آن ارائه کردهاند ،مد نظر او
نبوده باشد .بهبیاندیگر ،فیلسوفان از عبارت موجز پیشگفته ،ابوابی را گشو دهاند .درک
حقیقتی را که این عبارت کوتاه بیان میکند برای همگان ممکن نیست مگر برای گروهی
که تالشهای فراوانی در حوزهی فلسفه و عرفان معطوف داشتهاند.
أحد است یعنی هیچ ترکیبی در او راه
در تفسیر روایت مذکور گفت ه شده :خدای تعالی َ

دیال ّذات است .اما
نیافته و بسیطی است که از اجزاء ترکیب نیافته است .این معنای اَ َح ُّ
دیالمعنی یعنی هر صفتی از صفاتش همانند ذاتش ،متصف به احدیت است ،و
معنای ا َ َح ُّ

حدی را بر نمیتابد .بنابراین صفاتش عین ذاتش میباشد( .قیصری)1039 :1375 ،
هیچ ّ
امام باقر  7اَحدیالمعنی بودن حقتعالی را بدینصورت بیان فرموده است که هیچ

ِ ِ ِ ِ
ِ
َح ِد ُّي
َح ٌد َ
ص َم ٌد أ َ
کثرتی از حیث معانی کثیره در او راه ندارد «م ْن ص َفة الْ َقد ِمي أَنَّهُ َواح ٌد أ َ
ان َكثِريٍة مُْتَلِ َفة»( .همان )144:بههمینجهت در ادامهفرمود« :إِنَّه َِس ِ
الْمعن و لَيس ِبَع ٍ
ُ ٌ
َ َْ َ ْ َ َ
يع بَصريٌ
َ
4
ِ
يسمع ِبَا يـب ِ
ِ
ص ُر َو يـُْبص ُر بَا يَ ْس َمع»( .همانجا) سمع و بصر ،از جهت معنا در ذات حقتعالی
َ ْ َ ُ ُْ
دو چیز نیست ،بلکه یک چیز است ،ولی از جهت مفهوم دو چیز است .پس او مطلق است

مبرا است.
و ح ّتی از قید اطالق هم ّ

بنابراین این همان چیزی است که عرفا به آن اذعان داشته فرمودهاند :مقا ِم واحدیتّ ،
ظل
تفصیل مقام اَحدیت است .در این مقام نیز ،کثرت وجودیه ،منتفی است .با
و صورت و
ِ

الهیه
این تفاوت که در احدیت از کثرتِ نسبیه عین اثری نیست و در حضرت علم و مقام ّ

شئت
یا الوهیت ،کثرتِ نسبیه که ریشه و اساس کثرت خارجیه است ،تحقق دارد .و إن
َ

قلت :احدیت و واحدیت ،دو شأن ذاتی مقام غیب وجودند که ذات در مقام جلوه و تشأن
َ

مبرا از کلیهی کثرات است( .قیصری)56 :1381 ،
یا اتصاف به احدیتّ ،

تحلیلهایی را که صدوق درباره برخی از روایات توحیدی بیان میکند ،او را از یک اخباری

بودن و متکلّم نقلی صِ رف خارج میسازد .هر چند او در بحث اثباتِ برخی گزارههای
ماورائی ،عقل را در استدالل کافی نمیداند ،بلکه توفیقات عقل و برهانهای آن را در
سایهی وحی قابل قبول میداند .بهعبارت دیگر ،صدوق زمانی از عقل و کاربردهای آن بهره
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میبرد که بتواند یک طرف از مواد برهانهایش را نقل قرار دهد .او از این شیوه در هیچ
به وجود میآید که او عقل و نقل را در کنار یکدیگر کارآمد میداند.
صدوق روایاتی را از هشام بن حکم نقل کرده که بیانکنندهی شیوهی کالمی هشام است
و گاهی صدوق در ذیل آن روایات ،استداللهای خود را آورده که وجه تمایز صدوق با
هشام است .بنابراین خردورزی صدوق و هشام ،مسألهی اجتنابناپذیر آنها در مواجهه با
گزارههای کالمی است ولی هر یک در این خردورزی شیوهی خاصی را ارائه میکردند،
بهطوریکه روش و رویکرد صدوق و هشام از یک جهت با هم شباهت دارد ،و از جهتی
نیز متفاوت است.
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یک از کتابهایش تخطی نکرده و همواره بر آن پای فشرده است .بهطوریکه این تصور
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شباهت روش و رویکرد صدوق با هشام :الف) هر دو در مقام استدالل به عقل رجوع
میکنند .ب) هر دو در استداللهایشان از نقل بهره برده و آن را یکی از مقدمات برهان
خود قرار میدهند.
وجه تمایز روش و رویکرد صدوق با هشام عبارت است از :رویکرد صدوق ،عقل را در
دریافتهای گزارههای دینی و کالمی ناکافی میپندارد و آن را در کنار نقل کارآمد
میپندارد .همچنین وی عقل را همواره بعد از نقل دارای اعتبار میداند .اما شیوه و رویکرد
هشام گاهی رویکرد عقلی صرف است که برای اثبات گزارههای دینی انتخاب میکرد و
گاهی دیده شده که در استداللهای وی عقل قبل از نقل قرار میگیرد ،بهطوریکه روایاتی
را که منطبق بر عقل نباشد مورد استفاده قرار نداده است .گاهی نیز در استداللهایش
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از نقل به طور مستقیم بهره نمیبرد ،بلکه مفهوم و محتوای نقل را عقلی کرده و مورد
استدالل و برهان قرار میدهد( .ابن بابویه ،بیتا الف279:ـ)282
 .2بررسی تحلیلی و مقایسهای جایگاه عقل و علوم عقلی در اندیشههای کالمی

صدوق و مفید

در عقید ه صدوق ،عقل بدون مساعدت وحی نمیتواند خدا را آنگونه که باید بشناسد،

نه آن که نتایج عقلی و مستنبطات آن یکسره بیاعتبار باشد .گفتنی است ،بسیاری از
ائمه  7در حوزه اعتقادات ،توسط صدوق گردآوری،
احتجاجات عقلی و استدالالت نظری ّ

و به دست متکلمان بعدی رسیده است .به عبارت دیگر ،صدوق در کتابهای اعتقادی
خویش ،عمدتاً َوقع و اَرجی به ادراکات عقلی صِ رف و بهرهگیری از این منبع مهم ـ بدون

درنظرگرفتن نقل ـ ننهاده ،و عم ً
ال به آن توجه نکرده است ،ولی درعینحال به مبارزه با آن

نیز برنخاسته است .شاید این نوع برخورد صدوق با مباحث عقلی به جهت موقعیت زمان
ائمه  7را در پاسخگویی به پرسشهای روز
خویش بوده که تمایل داشته است احادیث ّ

ترویج کند ،نه اینکه درکی از آن مباحث نداشته است .و ّال این توهم پیش میآید که او
با نقل آن دسته از روایات معصومین  ،7تصدیق بالتص ّور نموده است .چنانکه توضیحات

و تفسیرهایی را که نسبت به برخی از روایت کتاب التوحید دارد خالف این معنا را ثابت
میکند و از شخصیت او بعید به نظر میرسد که نسبت به چنین مباحثی ناآگاه بوده باشد.

اما در رویکرد مفید ،معرفت به خداوند و انبیا امری اکتسابی است( .مفید1413 ،ه)61/4 :
یعنی بنابر رویکرد ایشان شناخت خدا و انبیا امر توقیفی نیست بلکه وی معتقد است اگر
از کاربرد عقل و استدالل رویگردانی شود ،گام در مسیر تقلید گذاشته خواهد شد که
اینگونه تقلید ناپسند و مذموم به شمار میآید( .مفید1413 ،و )73/5 :او همچنین در
جایی دیگر و در راستای همین اعتقادش کاربرد عقل را از اصول اعتقادی به اصول احکام
شریعت توسعه داده و میگوید « :اصول احکام شرعیه سه دسته هستند  ،...و راه رسیدن
به علم شرعی در این اصول نیز سه طریق میباشد :اول ،عقل است و آن ،راهی است برای
حجی ِ
ت قرآن و ادلّه خبری .دوم ،کاربردهای زبانی و آن ،راهی است برای معرفت
شناخت
ّ

به معانی کالم .سوم اخبار است ،و آن ،راهی است برای کشف و اثبات سرچشمههای اصول
ائمه ( .» 7مفید1413 ،الف)28/9 :
از قرآن و س ّنت و فرمایشات ّ

بنابر پارهای از دادههای مفید چنین به نظر میرسد که وی حجیت قرآن (وحی) را به
واسطهی عقل مورد توجه قرار داده است .به همین جهت وی در حوزهی اعتقادات،
رسالههایی را به نگارش در آورده که تنها مجموعهای از احادیث و اخبار نیست ،بلکه گاه
جملههای تندی نسبت به نصگرایان و دشمنان عقل دارد .،وی رسالهای نیز در این باب
توجو کرد .او
از خردورزی مفید ،میتوان اندیشههای او را در مجموعه کتابهایش جس 
از کاربردهای زبانی خود در قالب کلمات و اصطالحات کالمی برای پاسخ به پرسشهای
پیشینی بهره برده است .وی استداللهایی دارد که اصول برخی قواعد را در فلسفهی
اسالمی با کاربرد زبانی ـ کالمی بیان کرده است که قابل انطباق با برخی قواعد فلسفی

میباشد .دراینجا به برخی از آنها اشاره میشود .او میگوید « :فإن قيل ما حد الواجب
و ما الممكن فالجواب الواجب هو الذي ال يفتقر في وجوده إلى غيره و ال يجوز عليه العدم

و الممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره و يجوز عليه العدم ».اگر پرسش شود

بنمایههای تمدن علوم عقلی در اندیشههای کالمی صدوق و مفید

الرّد علی أهل األخبار (نجاشی )401 :1365،نگاشته است.
تحت عنوان مقابس األنوار فی ّ
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که بهوجودآورندهی حوادث واجبالوجود است یا ممکنالوجود؟ پاسخ داده میشود که
واجبالوجود حوادث را ایجاد میکند .پس اگر پرسش شود که تعریف واجب و ممکن
چیست؟ در پاسخ گفته میشود « :واجب ،موجودی است که در وجودش به غیر محتاج
حدذاته داشته و متق ّوم به هیچ چیزی نیست ،جز ذات خودش)
نیست (یعنی وجودی فی ّ

تقدم ندارد (یعنی وجود ذات باری تعالی مسبوق به عدم نیست ،تا تصور
و عدم هم بر او ّ

شیئیت عدم در مقابل وجود شود) .و ممکن ،چیزی است که در وجودش محتاج غیر است
و وجودش مسبوق به عدم است ( ».مفید1413 ،د)21/10 :
شیخ مفید در تعریف واجب ،به دو شرط اشاره دارد که هم تعریفناپذیری واجب را میرساند
و هم اصالت در وجود را آشکار میکند .او میگوید« :در وجودش ،محتاج غیر نیست»
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یعنی وجودش برای ذاتش ،ذاتی است .به عبارتدیگر هیچ ماهیتی ندارد مگر خود ذات
و وجودش .و اینکه گفت« :عدم بر او راه ندارد» یعنی موجودی حادث نیست که مسبوق
به عدم باشد .پس همواره وجودش موجود بوده و در جاییکه «وجود» موجود باشد ،عدم
راه ندارد .پس هر آنچه که هست ،وجودش هست ،و الغیر .این معنا را میتوان با معنای
اصالت وجود در حکمت متعالیه قابل انطباق دانست که با اصطالحات کالمی در کاربرد
زبانی مفید جاری شده است.
پس تا بدینجا میتوان گفت :اختالف رویآوردی که صدوق با مفید در مباحث کالمی
دارند در کاربرد عقل و نسبت تعامل عقل و وحی (نقل) است .صدوق عقل را متأخر از
نقل میداند ولی مفید عقل را مقدم بر نقل دانسته ،بدین معنا که در مواجهه با گزارههای
کالمی ،نخست عقل را به کار میگیرد و سپس نقل را مؤیّد و منطبق با آن ارائه میکند.
یعنی بدینسان چنین مینمایاند که هر کجا حکم عقل باشد نقل از آن ّ
تخطی ندارد .و
اگر در جایی اختالفی بین عقل و نقل به وجود آمد نقل را یا تأویل میکند و یا در برابر آن
متوقف میشود .این رویآورد مفید در مواجه ه با گزارههای دینی را میتوان در نوع تفسیر
وی از روایات اشباح مشاهده کرد .روایاتی که کلینی آنها را آورده است مبنی بر اینکه
ائمهی اطهار  7قبل از خلقت نزد حقتعالی بودهاند .و یا آنها نوری بودند در پیشگاه

المَ :ي َجابُِر! إِ َّن َّاللَ أ ََّوَل َما َخلَ َق َخلَ َق ُمَ َّمداً
وج ْع َف ٍر علیه َّ
الس ُ
حقتبارکو تعالی « .قَ َال ِل أَبُ َ
ِ
ِ
ِ
اح؟
اح نُوٍر بـََْ
ي يَ َد ِي َّالل .قـُْل ُ
تَ :و َما ْالَ ْشبَ ُ
ين فَ َكانُوا أَ ْشبَ َ
صلّی هللاُ علیه و آله َو عتـَْرتَهُ ا ْلَُدا َة الْ ُم ْهتَد َ
قَ َالِ :ظ ُّل النُّوِر أَب َدا ٌن نُورانِيَّةٌ بَِل أَرو ٍاح و َكا َن مؤيَّداً بِر ٍ ِ ٍ ِ
وح الْ ُق ُد ِس فَبِ ِه َكا َن يـَْعبُ ُد
ْ
وح َواح َدة َو ه َي ُر ُ
َ
َْ َ
َُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ُجود َو
لص َلة َو َّ
َصفيَاءَ يـَْعبُ ُدو َن َّاللَ ِب َّ
الص ْوم َو ُّ
َّاللَ َو ِعتـَْرتُهُ َو لِ َذل َ
ك َخلَ َق ُه ْم ُحلَ َماءَ عُلَ َماءَ بـََرَرًة أ ْ
يح و التـَّهلِ ِيل و يصلُّو َن َّ ِ
ومو َن»(.کلینی)442/1 :1407 ،
الصلَ َوات َو َيُ ُّجو َن َو يَ ُ
َّسبِ ِ َ ْ َ ُ َ
صُ
الت ْ

محمد بن سنان و مفضل بن عمرو و غیر این دو نقل
مفید این نظریه و روایاتی را که
ّ
کردهاند تضعیف کرده و ر ّد میکند و در حقیقت با آنها به مناقشه و مبارزه برخاسته
تقدم وجودی صور و اشباح معصومان از خاندان
است .وی در تعریض به سخن قائالن به ّ

پیامبر  7قبل از وجود آدم  7این سخن را باطل و دور از حق میداند .بهطوریکه
نه دانشآموختهی مبتدی به آن معتقد شده و نه عالم فرهیختهای به آن متدین گشته
ی حشویهی منشعب از شیعه به آن قائل
است .تنها جریان فکری غالیان جاهل و فرقه 
میشوند و آنان نه بصیرتی نسبت به معانی حقیقی دارند و نه حقیقت کالم را آگاه هستند.
(مفید1413،ج)28/6 :
ائمه  7در مورد اشباح و خلقت ارواح
وی در جایی دیگر تصریح دارد به اخباری که از ّ

عقل را منتفی میداند و سپس عدم تضاد روایات با عقل را گوشزد میکند .این شیوهی

عقالنی دینی است که حتی در حکمای پس از آنها بهویژه حکمایی که روش اشراقی
و حکمت متعالیه را طی کردهاند کم و بیش دیده میشود.

بنمایههای تمدن علوم عقلی در اندیشههای کالمی صدوق و مفید

قبل از خلق آدم  7به دو هزار سال وارد شده است ،همگی باطل است« .ما قوله أدام
هللا أتييده يف معىن األخبار املروية عن األئمة اهلادية علیه السالم يف األشباح و خلق هللا تعاىل
األرواح قبل خلقه آدم علیه السالم أبلفي عام و إخراج الذرية من صلبه على صور الذر» .و
معىن قول رسول هللا صلّی هللا علیه و آله « األرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف و ما
تناكر منها اختلف» .اجلواب ،و ابهلل التوفيق ،إ ّن األخبار بذكر األشباح ختتلف ألفاظها و تتباين
معانيها و قد بنت الغالة عليها أابطيل كثرية و صنّفوا فيها كتباً لغواً فيها و هذوا فيما أثبتوه
منه يف معانيها( ...مفید1413،ب )40-37/7 :وی در نتیجهگیری نهایی خود نخست انکار
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شاید بتوان با جرأت بیان کرد که مفید در این مناقشه در رابطه با روایات اشباح به
نوعی معتقد به عدم وجود روح قبل از بدن شده باشد .همانگونه که مالصدرا بدان
استدالل آورده است و آن را تحت عنوان جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء بیان کرده است.
(شیرازی)109/6 :1981،

2ـ  .1رویآورد صدوق در گزارههای کالمی
رویآورد صدوق در گزارههای کالمی مبتنی بر عقل است .هر چند وی اصول اندیشههای
عقالنی خویش را از نصوص شرعیه اخذ میکند .او با نقل روایاتی دربارهی نهی از جدل

الس َل ُمَ -ع ْن
اعتقاد دارد که نباید در مسأله حقتعالی جدل کردَ « .و ُسئِ َل َّ
الص ِاد ُقَ -علَْي ِه َّ
ك الْمنـتَه ى قَ َال« :إِ َذا انـتـهى الْ َك َلم إِ َل َِّ
قـوِل َِّ
الل تـََع َال فَأ َْم ِس ُكوا» .وای
الل َعَّز َو َج َّلَ :و أ ََّن إِ 
ىل َربِّ َ ُ ْ
ُ
ْ ََ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ب ْلَ َدل تـََزنْ َد َق» .چون وی معتقد
نيَ -علَْيه َّ
«و قَ َال أَمريُ الْ ُم ْؤمن َ
الس َل ُمَ :-
فرمودَ :
ب ال ّد َ
«م ْن طَلَ َ
است :متکلمان چون جدل کنند به هالک تهدید شدهاند( .ابن بابویه )42/5 :1414،ولی

به یک شرط جایز میشمارد .او میگوید «:استدالل کردن با مخالفان به وسیلهی کلمات
خدا و امامان یا به میانجیگری اندیشههایی که از گفتههای ایشان منظور نظر بوده است،
بدون محدودیت برای کسی که چنین مهارتی را ندارد ،جایز نیست .بلکه ممنوع و حرام
است( ».ابن بابویه)43/5 :1414،

حتی او معتقد است «:تنها کسانی مجاز به استدالل و جدل هستند که اوالً باید مهارت
در مباحث کالمی داشته باشند و ثانیاً استداللهای آنها باید در محدوده کلمات خدا

ائمه باشد .یعنی مهارت در تفسیر و نقل و توضیح اخبار را داشته باشند ».پس
و ّ

نقش شخص متخصص در علم کالم از دیدگاه صدوق همین مقدار تصور میشود نه
بیشتر .این همان معنای تأخر عقل از نقل است .بههمینجهت مفید میگوید « :صدوق
رسالههایی نوشت که تنها مجموعهی احادیث نبود بلکه مجموعههایی از پاسخهایش

به پرسشها را فراهم آورده و کاری به احادیث و بیان تفسیر آنها نداشت .او عادتاً میان

آنچه به وسیلهی عقل شناخته نمیشود با آنچه وسیلهی شناختن آن وحی است،
تمایز میگذاشت»( .مکدرموت)421 :1363،

این شیوه و رویآورد صدوق در سخن محقق الهیجی بهتر میتواند توجیه شود .او
میگوید« :تحصیل معارف به دلیلی که منتهی میشود به گفته معصوم  7کالم منتهی
مقدماتی که از معصوم گرفته شود بهمنزلهی
به طریق صواب میباشد .به اعتقاد وی ّ

اولیات در قیاس برهانی است و چنانکه قیاس برهانی افاده یقین کند ،دلیلی که مؤلّف

مقدمات مأخوذه از معصوم ،افادهی یقین تواند کرد .به این طریق که این گفتهی
باشد از ّ
مقدمهی حق میباشد».
معصوم است و هر چه گفتهی معصوم است ،حق است .پس این ّ
(الهیجی )48 :1383،در واقع این سخن محقق الهیجی اثبات کنندهی همان فرضیهای

است که این پژوهش در صدد بیان آن است .بههمینجهت صدوق در کتاب التوحید

روایاتی را از هشامبن حکم نقل میکند که ابوشاکر دیصانی از امام صادق  7راجع به
دلیل بر وجود صانع پرسش کرد ،آن حضرت در پاسخ ،خود را مصنوع معرفی کرده و از

درواقع این سخن توضیحی صدوق ،بیان ساده و بسیطی است که قرنها بعد به صورت فنی
و فلسفی تحت عنوان «برهان صدیقنی» به وجود آمد.

البته به آن بخش از سخن صدوق که گفت« :ما خدا را به خدا میشناسیم» میتوان
نگاه دیگری داشت .یعنی ما ذات خدا را میتوانیم به واسطهی فعل خدا که شامل جمیع
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بنمایههای تمدن علوم عقلی در اندیشههای کالمی صدوق و مفید

الس َؤ ِال
همین طریق و با حصر عقلی به اثبات صانع خود میپردازد «.فـََق َال لَهُ أَ َتْ َذ ُن ِل ِف ُّ
ِ
ك ِ
ت نـَْف ِسي َل َتْلُو ِم ْن
فـََق َال لَهُ َس ْل َع َّما بَ َدا لَ َ
صانعاً فـََق َال َو َج ْد ُ
يل َعلَى أ ََّن لَ َ َ
ك فـََق َال لَهُ َما الدَّل ُ
ي إِ َّما أَ ْن أَ ُكو َن صنـعتـها أَ َن أَو صنـعها َغ ِيي فَِإ ْن ُكْنت صنـعتـها أَ َن فَ َل أ ْ ِ
إِ ْح َدى ِج َهتـَْ ِ
َح ِد
َ َْ َُ ْ َ ََ َ ْ
ُ َ َْ َُ
َخلُو م ْن أ َ
َم ْعنـَيـَْ ِ
صنـَْعتـَُها َو
صنـَْعتـَُها َو َكانَ ْ
صنـَْعتـَُها َو َكانَ ْ
ت َم ْو ُج َ
ومةً فَِإ ْن ُكْن ُ
ت َ
ود ًة أ َْو َ
ي إِ َّما أَ ْن أَ ُكو َن َ
ت َم ْع ُد َ
ِ
ِ
وم َل
ومةً فَِإن َ
صنـَْعتِ َها َو إِ ْن َكانَ ْ
استـَ ْغنَ ْ
َكانَ ْ
ت َم ْو ُج َ
ود ًة فـََقد ْ
َّك تـَْعلَ ُم أ ََّن الْ َم ْع ُد َ
ت بُِو ُجود َها َع ْن َ
ت َم ْع ُد َ
َح َار َج َواابً».
صانِعاً َو ُه َو َّاللُ َر ُّ
ُْي ِد ُ
ت الْ َم ْع َن الثَّالِ ُ
ب الْ َعالَ ِم َ
ث َشْيئاً فـََق ْد ثـَبَ َ
ث أ ََّن ِل َ
ني فـََق َام َو َما أ َ
(ابنبابویه ،بیتا الف )290 :سپس صدوق در توضیح این حدیث میگوید «:القول الصواب
يف هذا الباب هو أن يقال عرفنا هللا ابهلل ألان إن عرفناه بعقولنا فهو عز و جل واهبها و إن عرفناه عز
و جل أبنبيائه و رسله و حججه ع فهو عز و جل ابعثهم و مرسلهم و متخذهم حججا و إن عرفناه
أبنفسنا فهو عز و جل حمدثها فبه عرفناه( 5».همانجا)
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مخلوقاتش است بشناسیم .بهعبارتدیگر ،میتوانیم خدا را به واسطهی مظاهر اسما و

صفات که هر یک از آنها دارای تجلّیاتی هستند و ظهورات آنها در عالم اعیان ،جمیع

محدثات میباشد ،بشناسیم .درحقیقت نوعی اتحاد بین ّ
دال و مدلول وجود
مصنوعات و ّ

دارد .چنانکه او خود به سخن امام صادق  7اشاره کرده و میگوید« :آن حضرت فرمود:
اگر ما به عنوان مخلوق و فعل الهی نبودیم خدا به عنوان فاعل و خالق قابل معرفت نبود
و اگر فاعل حقیقی یعنی خدا نبود فعل او نیز قابل معرفت نبود( ».همانجا) چراکه معرفت
از مقولهی وجود است و اگر فعل موجود نگردد ،معرفت حاصل نمیشود .زیرا علم ،معلوم
میخواهد و معلو ِم معرفت (علم) ،فعل حق است.

ن یعقوب
همچنین روایت دیگری را نقل کرده است که ابن عمران د ّقاق از قول محمد ب 
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إعرفُوا هللاَ ِب ِهلل َو
نقل میکند .او دربارهی معنای فرمایش امیر مؤمنان  7که فرمودَ « :
ِ ِ
ِ
وف و الع ِ
اإلحسانِ» (همان ،)286 :صدوق از قول
دل َو
الر ُس ُ
َّ
ول ِب ِّلر َسالَة َو أولی األم ِر ِبملَ ُعر َ َ
َ
ِ
ِِ
اص َو ْالَلْ َوا َن
کلینی میگویدَ « ُ :م ْع َن قـَْوله ْاع ِرفُوا َّاللَ ِب َّلل يـَْع ِن أ ََّن َّاللَ َعَّز َو َج َّل َخلَ َق ْالَ ْش َخ َ
ِ ِ
ِ
ِ
س
َو ا ْلََواهَر فَ ْال َْعيَا ُن ْالَبْ َدا ُن َو ا ْلََواهُر ْال َْرَو ُ
اح َو ُه َو َعَّز َو َج َّل َل يُ ْشبهُ ج ْسماً َو َل ُروحاً َو لَْي َ
ِ
وح ا ْل َّس ِ ِ
َج َس َام فَ َم ْن نـََفى
َح ٍد ِف َخ ْل ِق ُّ
اح َو ْال ْ
الر ِ َ
لَ
اس الد ََّّراك أَثـٌَر َو َل َسبَ ٌ
ب ُه َو الْ ُمتـََفِّرُد َيْلُ ُق ْال َْرَو َ
الشبـََه ْ ِ
وح أَ ِو الْبَ َد ِن أَ ِو النُّوِر
َعْنهُ َّ
ف َّاللَ ِب َِّلل َو َم ْن َشبـََّههُ ِب ُّلر ِ
ي َشبَهَ ْالَبْ َد ِان َو َشبَهَ ْال َْرَو ِاح فـََق ْد َعَر َ
فـلَم يـع ِر ِ
اللَ ِب َّللِ».
ف َّ
َ ْ َْ
«اِعرفُوا هللاَ ِبهلل ِ ،یعنی خدای ع ّز ّ
اعیان ابدان و جواهر ارواح
وجل ،اشخاص و الوان و جواهر و
ِ
َ

خلق کرد[ .سپس در ادامه میگوید ]:کسی که حقتعالی را از دو تشبیه نفی کند «تشبیه
به ابدان و تشبیه به ارواح» در حقیقت خدا را به خدا شناخته است .و کسی که خدا را
به روح یا بدن و یا نور تشبیه کند .بنابراین خدا را به خدا نشناخته است( ».همان)288 :
پس اگر صدوق گفته است« :خدا عقل را به ما بخشیده است و رسوالن و پیامبران و حجج
الهی و حتی نفوس ما همه ،فعل حق هستند» .این سخن وی به مظاهر وجودی حقتعالی
ِ
شدت و
اشاره دارد .هر یک از این مظاهر در
حقیقت وجود خودشان ،نسبت به دیگری ّ

ضعف و غیر اینها را دارا هستند .همانگونه که موالی متقیان در دعای شریف صباح عرضه

ى َذاتِِه بِ َذاتِِه َو تـَنـََّزَه َع ْن ُمَانَ َس ِة مَْلُوقَاتِه»( .مجلسی )243 /91 :1403 ،و
میداردَ « :ي َم ْن َد َل َعلَ 

سيدالشّ هداء  7در دعاى عرفه میفرمايد« :أَيَ ُكو ُن لِغَ ِْي َك ِم َن الظُّ ُهوِر َما
چنانکه حضرت ّ
ك ح َّت ي ُكو َن هو الْمظْ ِهر لَ َ ِ
ت َح َّت
اج إِ َل َدلِ ٍيل يَ ُد ُّل َعلَْي َ
ك َو َم َت بـَعُ ْد َ
ك َم َت غْب َ
ت َح َّت َْتتَ َ
س لَ َ َ َ ُ َ ُ َ
لَْي َ
ِ
ِ
تَ ُكو َن ْال َثر ِهي الَِّت تُ ِ
ص ْف َقةُ َعْب ٍد َلْ َْت َع ْل
وص ُل إِلَْي َ
ت َع ٌْ
ك َع ِميَ ْ
ي َل تـََر َاك َعلَيـَْها َرقيباً َو َخسَر ْت َ
ُ َ
ك نَ ِ
صيباً»( .همان )226 /95 :همچنین از امام سیدالساجدین و زینالعابدین علی
لَهُ ِم ْن ُحبِّ َ
ك
ت َدلَْلتَِ 
بن الحسین  7در دعای ابوحمزهی ثمالی مروى است« :ب َِك َعَرفـْتُ َ
ن َعلَْي َ
ك َو أَنْ َ
َو َد َع ْوتَِن إِلَْيك»( .همان )82/95 :پس اگر از این طریق ،به حق معرفت پیدا میشود چیزی
جدای از حق نیست .بدینجهت روش عقلی صدوق در ورود و خروج به مباحث کالمی

کام ً
ال آشکار است مگر اینکه روش وی در عین بساطت ،عمقی دارد که با آگاهی از قواعد
و اصطالحات قوم در دوران جدید بهتر آشکار شده و فهمیده میشود.
3ـ  .2رابطهی عقل و وحی در رویآورد کالمی صدوق
صدوق دربارهی ارتباط عقل با وحی معتقد است که عقل بدون وحی نمیتواند به شناخت
صحت ندارد .او دربارهی
خدا برسد .این بدان معنا نیست که نتایج حاصل از عقل اعتبار و ّ
رسیدن مردمان به شناخت خدا سخن میگوید .وی در صدد پژوهش دربارهی قدرت عقل

بهتنهایی نیست ،خواه برای اثبات و خواه برای ر ّد آن .رویهمرفته صدوق تمایزی میان کار
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عقل و وحی قائل نمیشود .او اگر حدیثی برای توضیح یک نکته در دسترس داشته باشد،

که به بیان دالیل پدیدهها اختصاص دارد ،تقریباً همگی از احادیث فراهم آمده است.

البته در یافتن دلیل برای اوامر الهی و تثبیت حق و باطل به واسطهی عقل و استدالل
اختالف وجود دارد .صدوق ضمن تأیید این مطلب دیدگاه فضل بن شاذان را مبنی بر
اینکه دالیل حکیمانهای برای همهی اوامر خدا وجود دارد نقل میکند( .ابن بابویه ،بیتاب:
 )251/1وی دالیلی را که فضل برای بعضی از احکام شریعت آورده است برمیشمارد.
(همان )274-251/1 :بدینترتیب معلوم میشود که صدوق منکر حقّ عقل و استدالل

برای تحقیق و جستوجو در موضوعات عقیده یا شریعت نیست ،هر چند خود از این حق

بنمایههای تمدن علوم عقلی در اندیشههای کالمی صدوق و مفید

به تحقیق و پژوهش شخصی خود اعتماد نمیکند .دو اثر وی ،علل الشرایع و معانی االخبار
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استفاده نکرده باشد .چنانکه فضل استنباط و استخراج نتایج عقلی را منکر نشده است،
عقل عاری از وحی را کافی
اما برای استخراج علل و احکام و شرایع عقل را وامینهد زیرا ِ
برای دریافت علل و مراد حقتعالی نمیداند(.همان)275/1 :

2ـ .3بنمایههای قواعد عقلی (فلسفی) در رویآورد کالمی صدوق
2ـ3ـ .1دلیل عقلی بر نفی تشبیه؛ برهان وجوب و امکان

مهمترین کتابی که صدوق در حوزهی نفی تشبیه نگاشته اهلدایة است .تألیف کتاب اهلدایة

مقدم است بر کتاب التوحید زیرا در این کتاب غالباً احادیثی را که روایت میکند ،با
ظاهرا ً ّ

مالحظات توضیحی از خویش مورد تفسیر قرار میدهد .چنانکه بعضی از این توضیحات

ضد تشبیهی او است که در آثار قدیمتر وی فقط به بیان آن اکتفا کرده
برای اثبات نظر ّ
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بود .یکی از این مالحظات ،اثبات این امر است که خدا به مخلوقات خود شباهت ندارد .و

چون تشبیه از حقتعالی نفی شده است ازاینرو قابل رؤیت هم نیستَ «.م ْن َشبَّهَ َّاللَ ِبَْل ِق ِه
ال َل يُ ْشبِهُ َشْيئاً َو َل يُ ْشبِ ُههُ َش ْيءٌ َو ُك ُّل َما َوقَ َع ِف الْ َوْه ِم فـَُه َو ِِب َلفِه»
فـَُه َو ُم ْش ِرٌك إِ َّن َّاللَ تـَبَ َارَك َو تـََع َ
وی در شرح این حدیث چنین میگوید« :دلیل اینکه خدا به هیچ یک از آفریدگانش از

هیچ لحاظ شباهت ندارد آن است که هیچ یک از مخلوقات او دارای جنبهای نیست که
محدث نیست که نشاندهندهی قدیم نبودن دارندهی آن
محدث نباشد و هیچ جنبهی
َ
َ

نبوده باشد .پس اگر خدا شبیه یکی از آنان میبود الزم میآمد که آن جنبه ،بههمانگونه
ی آن است ،نشانهای از حدوث خدا نیز باشد .چه ،دو چیز
که نشانهای از حدوث دارنده 

که عق ً
ال با یکدیگر شباهت دارند ،ازآنجهت که شبیه یکدیگرند ،دارای یک حکم واحد
هستند 6.پیش از این ثابت شد که خدا قدیم است و غیر ممکن است که خدا از یک لحاظ
محدث باشد( ».ابن بابویه ،بیتاالف)80:
قدیم و از لحاظ دیگر َ

این استدالل عقلی صدوق اگرچه مبهم است ،ولی میتوان فهمید که او میخواهد بگوید:

صفت حدوث در جمیع مخلوقات و در تمام جهات آنان وجود دارد .بنابراین هر چیزی که
ی مخلوقات اندیشید و یا بتوان گفت :این اندیشیدن و سخن گفتن منعکس
بتوان درباره 
کننده حدوث آنها است .اما برای آنکه دو چیز شبیه یکدیگر باشند الزم است میان آن دو

جنبهی مشترکی وجود داشته باشد .پس خدا را شبیه مخلوقات دانستن ،مستلزم آن است
که خدا یک صفت حادث داشته باشد .از طرفدیگر ،خدا را هم اثبات میکند که قدیم
است .پس خدا دارای دو صفت متضاد و متناقض میباشد بههمینجهت برای اثبات محال
بودن دو صفت متناقض در خدای تعالی با استدالل به اثبات قدیم بودن خدا میپردازد ،و
محدث میبود الزم میآمد
میگوید« :یک دلیل برای قدیم بودن خدا این است که اگر او َ

که پدیدآورندهای داشته باشد ،چون فعل تنها از فاعل آن صادر میشود .ولی همین مطلبی

که برای خدا گفتیم برای پدیدآورندهی او نیز صدق میکند و این مستلزم آن است که
محدثها پدید آمده باشد که هیچ آغازی ندارد و این امر محال است .پس
رشتهای از
َ

معلوم شد که باید یک صانع قدیم وجود داشته باشد و چون چنین است ،آنچه ابدیّت و

قدمت صانع را ضروری و ثابت میکند ،دلیل اثبات قدمت صانع ما نیز هست( ».همان)81:
این برهان صدوق برای اثبات ذات قدیم حق تعالی در قرائت فلسفی با تعبیر «برهان
امکان و وجوب» شهرت یافته است .برهان امکان و وجوب ،یکی از استوارترین و
مقدمات عقلی محض و به دور از
یقینیترین برهانها است .زیرا تنها برهانی که مبتنی بر ّ

مقدمات آن فلسفی
پیشفرضهای غیرعقالنی باشد ،همین برهان امکان و وجوب است که ّ

محض است( .ذبیحی )312 :1386 ،مطهری این برهان را از ابتکارات ابنسینا میداند و

میگوید« :خود او آن را عالیترین برهان میخواند( .».مطهری )963/6 :1380،ابنسینا به
را اثبات میکند که پدیدآورندهای ندارد .و از دیگر سو این صانع را قدیم میپندارد .زیرا
موجودی که پدیدآورنده نداشته باشد ،قدیم خواهد بود.
2ـ3ـ .2برهان تمانع
همچنین وی برای اثبات توحید (وحدت حق) از برهانی بهره میبرد که بعدها به «برهان
تمانع» بین متکلمان شهرت مییابد .صدوق روایت طوالنی را که فردی در باره کتاب

خدا ّ
شک کرده روایت نموده و امیر المؤمنین در باره شک او در باره قرآن به عدم بهره

ِ
اب
گیری کامل از عقل اشاره کرده میفرماید« :فـََق َال َعلِ ُّي بْ ُن أَِب طَالِ ٍب َعلَ ِیه َّ
الس ُ
الم :إِ َّن كتَ َ
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ک سو صانعی
وسیلهی این برهان اثبات واجب کرده است ،و صدوق با استدالل خود از ی 
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ِ
الل لَي ِ
ِ
َّك َلْ تـُْرَز ْق َع ْق ًل تـَنـْتَ ِف ُع بِه»( .ابنبابویه،
ضهُ بـَْعضاً َو لَ ِكن َ
ب بـَْع ُ
ص ّد ُق بـَْع ُ
َّ ُ َ
ضهُ بـَْعضاً َو َل يُ َك ّذ ُ
بیتاالف )255 :سپس در پایان صدوق در توضیح این روایت میگوید« :دلیل اینکه صانع
یگانه است و بیشتر از یکی نیست ،این است که اگر دو بودند ،وضع چنان میشد که هر
یک از آن دو ،یا قدرت جلوگیری از دیگری برای انجامدادن کاری که میخواست بکند
میداشت ،یا دارای چنین قدرتی نبود .در حالت اول ،کارهای ایشان عقیم میماند و آنکه
محدث است
محدث است ،به همانگونه که مصنوع،
کارش بیحاصل و عقیم می ماند،
َ
َ

نشان
و اگر چنین قدرتی نداشته باشند ،به ضرورت ناتوان و ناقص هستند ،و این خود
ِ
محدثبودن است .بنابراین ثابت شد که صانع ،قدیم و ابدی و یگانه است .دلیل دیگر این
َ

است که ،هر یک از آن دو باید قادر باشد که چیزی را از دیگری پوشیده نگاه دارد و اگر
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محدث است و اگر
چنین باشد ،آن کسی که چیزی را میتوان از او پوشیده نگاه داشتَ ،
محدث است ،چنانکه در جای دیگر به اثبات
قادر نباشد ناتوان است و آنکه ناتوان باشد َ

رساندهایم .این برهان بر ر ّد دو قدیم است که صفات هر یک از آن دو همان صفات قدیمی

باشد که وجود او را اثبات کردیم( .».همان)269 :
2ـ3ـ .3برهان فصل و وصل (حرکت)

ِِ ِ
ِ
ت َو
ض َو الْ َم ْو َ
الص َّحةَ َو الْ َمَر َ
َح َو ٍال ّ
عالوه بر این ،صدوق در شرح روایت «إِ َّن ل ْلج ْس ِم ستَّةَ أ ْ
ض َها َش ُّك َها َو ِص َّحتـَُها
ك ُّ
ا ْلَيَا َة َو النـَّْوَم َو الْيـََقظَةَ َو َك َذلِ َ
وح فَ َحيَاتـَُها ِع ْل ُم َها َو َم ْوتـَُها َج ْهلُ َها َو َمَر ُ
الر ُ
يَِقينـَُها َو نـَْوُم َها َغ ْفلَتـَُها َو يـََقظَتـَُها ِح ْفظُ َها» .برهان حدوث اجسام را به کار میبرد که بعدها این

برهان به «برهان فصل و وصل» و یا «برهان حرکت» در بخش طبیعیات فلسفه شناخته
محدث باشند این است :آنها
میشود .تقریر برهان او چنین است« :دلیلیکه اجسام باید
َ

متحرک یا ساکن باشند .اتصال و انفصال و حرکت و سکون ،در
باید م ّتصل یا منفصل،
ّ
زمان حادث میشوند و ازاینجا معلوم میشود که اجسام باید حادث باشند .ازآنجهت که
آنچه نمیتوانند از آن جدا شوند ،حادث است( .».همان )300 :اگر چه حکما از این برهان
عالوه بر اثبات حدوث استفادههای دیگری هم کردهاند ،از جمله اینکه دو شیء مستقل از
یکدیگر نمیتوانند همزمان یک مکان را اشغال کنند.

پس میتوان مدعی شد که او یک متکلم عقلی است و روش او مبتنی بر عقالنیت است.
زیرا استداللهای او گاه از مقدمات عقلی صِ رف تشکیل شده است .چنانکه در برهان
امکان و وجوب ذکر شد و گاه مبتنی بر عقل با مقدمات نقلی سامان یافته است که چیزی
از روش و رویآورد او نمیکاهد .اما این مطلب درست است که گفته شود موا ّد استدالل و
یا نتیجهگیریهای او ممکن است گاه عقیم ،نارسا و قابل خدشه و مناقشه باشد .البته این

در تمامی حکما نیز دیده شده و یک روش مرسوم و قابل قبول است .بنابراین رویآورد
صدوق مبتنی بر عقل با مقدمات عقلی ،در یک طرف برهانهایش قرار میگیرد ،و طرف
دیگر برهان را روایات تشکیل داده است.
نتیجه گیری

حاصل این نوشتار عبارت از این است :با توجه به نحوهی رویآورد صدوق میتوان گفت

که روش کالمی او مبتنی بر عقل است .هرچند که وی اعتقاد و اصول اندیشهی خودش
را از نصوص شرعیه اخذکرده و با نقل روایاتی از امام صادق  7دربارهی نهی از جدل
دربارهی خدای تعالی ،اعتقاد دارد که نباید در مسألهی حقتعالی جدل کرد و بیان
میدارد متکلمانی که بدینسان عمل کردهاند به هالک تهدید شدهاند .در واقع او از این
روش پرهیز کرده و این رویکرد را تنها در مواجهه با گزارههایی که به نحوی با خدای
مورد بهرهبرداری قرار میدهد ،بهطوریکه مفید او را یک متکلم جدلی معرفی میکند.
مفید با این اعتقاد صدوق که دربارهی خدا نباید جدل کرد مخالف است .اختالف او
با صدوق در این است که صدوق ،وظیفهی شخص کارشناس را محدود به توضیح و
بیانکردن احادیث میدانست .چراکه او تمایل نداشت که از آن احادیث بسیار دور
شود .وی چنان به تفسیر و توجیه آنها میپردازد که سازگاری و توافق میان این
احادیث و تحقیق و پژوهش استقاللی به وجود آورد .ولی مفید معتقد بود عقل در
مقدمات و نتیجهگیریهای خود به یاری سمع (وحی) نیازمند است .برهمیناساس
ّ
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تعالی مرتبط است ،دارد .اما در دیگر گزارههای کالمی ،او نیز این روش را به خوبی
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میگوید :استدالل عقلی حق است و مناظره هم بر اساس حق ،صحیح است .بنابراین
توجیه اخباری را که صدوق نقل کرده است ،آنگونه که او از معانی آن خیال کرده است،
نیست .بههمینجهت مفید میگوید :صدوق در برخی از آثار خود میان آنچه بهوسیلهی
عقل شناخته نمیشود ،با آنچه وسیلهی شناختن آن وحی است ،تمایز قائل شده است.
درعینحال صدوق در برخی از نوشتههایش روش عقلی را پیموده است ولی در مقدمات،
برهان برای اثبات یک گزاره از متون شرعی (قرآن یا روایات) بهره برده است .بههمینجهت،
او دربارهی ارتباط عقل با وحی معتقد است که عقل بدون وحی نمیتواند به شناخت خدا
صحت ندارد.
برسد و این بدان معنا نیست که نتایج حاصلشده از عقل اعتبار و ّ

محدث و یا اخباریبودن
در این پژوهش اشاراتی ذکر شده است که صدوق را از یک
ّ
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صِ رف خارج ساخته و نمیتوان باور داشت که وی با هر نوع دلیل عقلی دشمنی میورزد.
بلکه میتوان مدعی شد که او یک متکلم عقلی است .مهم این است که روش او مبتنی
بر عقالنیت است بهطوریکه گاهی استداللهای او از مقدمات عقلی صِ رف تشکیل شده

مانند برهان امکان و وجوب و گاه مبتنی بر عقل ولی با مقدمات نقلی سامان یافته است
مانند برهان صدیقین یعنی شناخت خدا با خدا.
ازسویدیگر ،وی عقل را در استدالل به مسائل عوالم غیرمادی کافی نمیداند بلکه
توفیقات عقل و برهانهای آن را در سایهی وحی قابل قبول میداند .بهعبارتدیگر صدوق
زمانی از عقل و کاربردهای آن بهره میبرد که بتواند یک طرف از مواد برهانهایش را
نقل قرار دهد .او از این شیوه در هیچیک از کتابهایش تخطی نکرده و همواره بر آن
پای فشرده است .بهطوریکه این تصور به وجود میآید که او عقل و نقل را در کنار
یکدیگر کارآمد میداند.
با این بیانات ،به نظر میرسد که عالمانی چون صدوق و مفید ،مواد اولیه برای
رشد و توسعه تمدن علمی در حوز هی مباحث عقلی را فراهم آورد هاند .البته از
آنجا که شخصیتهایی مانند :فارابی( 260ـ 339ق) ،ابن سینا( 370ـ 428ق)،
صدوق( 306ـ 381ق) ،مفید( 336ـ 413ق) ،و غیر ایشان در یک زمان بسیار نزدیک

بلکه تقریباً همعصر با یکدیگر میزیستهاند ،بعید است شهرت و آوازهی علمی هر یک از
آنان به گوش دیگری نرسیده باشد .بر اساس این فرضیه ،میتوان ادعا کرد که در این
دوره تأثیر و تأثرهایی در حوزهی علوم عقلی بر یکدیگر مترتب بوده است که به نظر
میرسد چندان بیارتباط با این همزمانی نبوده است.
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پی نوشت ها
 .1چیزی است که به وسیله ی آن خدای بخشنده پرستش شود ،و بهشت بهدست آید.
 .2نیز از امام حسن مجتبی 7از ماهیت عقل سؤال شد ،فرمود :عقل آن است که همواره در
اندوه به سر بری تا فرصتی به دست آری.
 .3وحدانیت حقتعالی هم احدی ّ
الذات و هم احدی المعنی است .
 .4حقتعالی از همان جهت که میشنود ،میبیند و از همان جهت که میبیند ،میشنود.
 .5سخن صحیح دربارهی آن ،این است که گفته شود :ما خدا را با خدا میشناسیم .چراکه اگر ما
او را با عقل خود بشناسیم ،باید دانست که او عقل را به ما بخشیده است .و اگر خدا را به واسطهی
حجتهای (امامان) او بشناسیم ،در این خصوص نیز او خود آنان را فرستاده
رسوالن و پیامبران و ّ
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حجتهای خویش قرار داده است ولی اگر او را به وسیله نفسهای خود بشناسیم،
و براهین و ّ
این نیز واضح است که او آنها را پدید آورده است .بنابراین اورا به وسیلهی خودش میشناسیم.
 .6این همان قاعده عقلی است که گفته شده است« :حکماألمثال فیما یجوز و فیما الیجوز واحد».
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