
 

  
  
  
  

  دي مف شيخصدوق و شيخ  اعتقاداتٔ نبوت و امامت در رسالهمعاد،
١2٭پور میفروغ رح  

  دهيچك
سى موضوعات مختلف در حيطـه اصـول ديـن، و بـا شيخ صدوق و شيخ مفيد، دو متكلم متقدم اماميه، با برر

بـازخوانى . انـد هايشان را در اختيار آيندگان گذاشـته ها و نگرش اى از ديصافت ررضكرد اعتقادى شيعه، مجموعه
هاى پيشينيان، خصوصا در مـواردى كـه قـدمت، اهميـت رضـژه و اعتباردهنـده دارد، آراى  مداوم و مكرر انديشه

  . رو حائز اهميت فراوان است ازاين. دهد  را در اختيار محققان قرار مىترى خالص و دست نخورده
 د در سـه اصـل معـاد، نبـوت و امامـتيـ صـدوق و مفىها دگاهيل ديسه و تحلين مقاله به مقايدر ا

ت و امامـت، كـه اخـتالف  غالب شده است، برخالف مباحث نبـويىرأ ، همدر بحث معاد. مپردايس مى
 ح االعتقاديتصح صدوق و االعتقادات ٔت رسالهمقاله با محويص. شود ديده مىگيرى در آن  نظرهاى چشم

  .كند و اريسابى مىسه ياصول مذكور مقا دررا ن دو ي اى، رأديگر آثار آنان ى ضمن بررس،ديمف
  .، معاد، نبوت، امامتح االعتقاديتصح، االعتقادات ٔد، رسالهيخ مفيخ صدوق، شي ش:ها كليدواژه
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  مقدمه 
 و شـرح و ى شكل گرفته و پرداختن به اصـول اعتقـادىني ديه دفاع از آراىم بر پاعلم كال

.  هـر مـتكلم اسـتىهـا ىمـشغول ن دلتـ ىح آن، قطعا از اساسـيد و تصحقا نين ييتب
آوازه  دو مـتكلم بلنـد) ق٤١٣ ـ ٣٣٦(د يـخ مفي و شـ) ق٣٨١ ـ ٣٠٦(خ صـدوق يشـرو  ازايـن

 ىت كالمـيـم و تثبيه، بـه ترسـيـن امامياديت بناعتقادامعرفى  در ى با نگارش كتب،عهيش
 و خـصوصا آنچـه ىشان، آثار كالمـيات اي حىل مقطع زمانيبه دل. مكتب خود پرداختند

خ صـدوق ي از عمر شـىبخش. ار ارزشمند استي بس،اند  نوشتهىعيدر اصول اعتقادات ش
د با ي مفخي عمر شى و تمامى عمر وىبت صغرا گذشت و مابقي در دوران غ) سال٢٦حدود (

ک سو ضرورت همت گماردن ين امر، از يد و هميبت كبرا مقارن گردين غ آغايسىها دهه
دشـان و حفـظ آن از دسـت بـرد گـذر زمـان را دو يعه به اصول عقايدانشمندان متكلم ش

ار مهـم ي، بـسپسينن و پژوهشگران ا محققىگر آثار آنان را براي دىكرد و از سو  مىچندان
، گذر زمان به سبب ىروشن است كه در مورد اعتقادات كالم. داندگر ى مىو درخور بررس

نجا هر چقدر يدر ا. رود  مى آفت به شمارى، نوعىشتر نسبت به منابع اصليجاد فاصله بيا
اسـت تر  کي نزدى آن مكتب كالمٔهي به منابع اول،دتر باش ىميث زمان قديآثار و اسناد از ح

  .دى دارشتريارزش و اعتبار و خلوص بو 
 مختلـف علـوم ىهـا عه هـستند كـه در رشـتهيد از دانشمندان پركـار شـيصدوق و مف

 از ىان بخـشيـن ميـ در ا.انـد  جـا گذاشـته اثـر از خـود بـر٢٠٠ک حدود ، هىاسالم
 ٔرسـاله. افتـه اسـتي اصول اعتقـادات اختـصاص ٔمسئلهشان، به ي اىن آثار كالمت مهم

يـن  او در أ از آثار برجسته،ىامال از ى و بخشهيالهدا و ديالتوح صدوق در كنار االعتقادات
ز معـروف يـ ند الـصدوقيشرح عقاد كه به ي مفح االعتقاداتيتصح ٔرساله. موضوع است

ز از جملـه يـ نهل الـسررضئالمـسا و هيـالنكـت االعتقاد و ل المقـاالتيـاوااست، همـراه 
دوق ش صـرو .افتـه اسـتيعه اختـصاص يست كه به اصول اعتقادات شـ امكتىضات او

 ز متوسـليـ نىن، بـه اسـتدالالت عقلـيـد عالوه بر اي و مفتكيه بر آيات و احاديث است
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 در هر موضـوع، پـس از  ودهن مقاله، سه اصل معاد و نبوت و امامت را برگيا. شود مى
در آنهـا  متفاوت  ضمن توجه به آراى مهم وه،يل اعتقاديد در رساين نظر صدوق و مفييتب

يـست و شـش موضـوع در جمعا بدر اينجا . دپرداز ى مىابل و اريسي تحلشان، بهگريآثار د
  .شود فرعى ديگر، بررسى مى موضوع چهار در كنار ، مذكورٔگانه اصول سه

   معاد.١

  ال قبرؤمرگ و س. ١ـ١
ث، يـ فقط با ذكـر احاد،ست ا اوى طوالنىها ه در بحث مرگ كه از جمله بحثابن بابىص

 بر او ىد به درستيخ مفيكه ش ـ چنانگ پرداخته و ان صفات موت و حاالت وقت مريبه ب
د بهتـر گىصـ  مـىن جهتيد به همياورده و مفيقت مرگ نيان حقي در بىزي چ ـراد گرفتهيا

كـرد تـا بـا مطـالبش   مـىرييـتغ» مآل موت و عاقبت امـوات«ن بخش به يبود كه عنوان ا
ات يـمرگ ضد ح: سدنىص مى ،ف مرگ آورده در تعىاو خود چند سطر.  باشدهماهنگ

 اسـت كـه بـا آن ىزي است كه نمو و احساس به آن است و مرگ چىزيات چيح. است
رانـدن يدن و مي بخـشىزندگ .ماند ى نمىشود و علم و قدرت باق  مىنمو و احساس باطل

 ى آن فـرد اصـلح از بقـاكه مرگ بـرايراند مگر آنم  نمى راىست و او كس امنسوب به خدا
ش اصـلح از مـرگ يات بـرايـ مگر آن كـه ح،بخشد ى نمىگات و زندي را حىباشد و كس

  )٦١ ـ ٦٠، صتصحيح االعتقاد(. باشد
ن منوال است و صدوق به مطالـب يال قبر هم وضع به همؤد در موضوع سياز نظر مف

ال قبـر حـق اسـت و ؤد سـگىصـ  مىصدوق فقط.  نكرده استىا از اشارهي و مورد نىاصل
د در شرح خـود بـه ي مفىول. رود  مىص به شمار گناهان شخى كفاره براىعذاب قبر نوع

ر و مبـشر از صـاحبان يكه دو ملک موكل بـه نـام بـشيناول ا: كند  مى مهم اشارهٔسه نكته
 ،كنند  مىالؤ س،ر از صاحبان كفر خالصيمان خالص و دو ملک موكل به نام ناكر و نكيا

  .ال و جواب قبر ندارندؤگران سين دو دسته، دير از اي غىول
ن كه ي است بر اىل قاطعيشان، دليال كردن اؤنكه وارد شدن مالئک موكل و سيادوم 
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ال و ؤرا سـ يسـ؛بخـشد  مـىات ديشـارهيـكنـد و ح  مىخداوند انسان را بعد از مرگ، زنده
همـان، ص (ال را درک كند و بفهمد ؤ معنا دارد كه مخاطب، معنا و مفهوم سيى جا،جواب

 ، مردگـان عـذاب قبـر ندارنـدٔح دارد كه همـهص هم تهمسائل سررضد در ي مف.)٧١ ـ ٧٠
 .ا عذاب قبـر هـستنديم يال و نعؤمنان محض و كافران محض در معرض سؤبلكه فقط م

ا عـذاب بـر يـرد و نعمت يگ  مىشان قرار ىوي مشابه بدن دنىن افراد در قالبيدر قبر، روح ا
المـسائل (واهنـد بـود ن حـال خيـدر هم) ىكبر(امت ين افراد تا قيشود و ا  مىآن بدن وارد

ن يـ اىسد كه خداونـد بـرانىص ى مىگر هم در مورد ابدان برزخي دى در جا.)٥٣، صالسررضه
 داخـل قبـر اسـت ِر از بدنيها، غ ن بدنيسازد و ا  مىشان ىوي مانند بدن دنيىها افراد بدن

  .)٢٨ ـ ٧، صاوايل المقاالت فى المذاهب و المختارات(رود   مىنيپوسد و از ب  مىكه
 امـا در روشـن ،ال قبـر مطـرح شـدهؤ است كه گرچه در بحث سى سوم مطلبٔاما نكته

ل و راه اثبـات يـاز نظر او دل. ار مهم استيد در خصوص اعتبار عقل بسيكردن موضع مف
كـه ينل و راه اثبـات ايـ سـمع اسـت و دل،كننـد  مىال و جوابؤن كه دو ملک در قبر سيا

ال ؤد سـگىص  مىن عقل است كهيا.  عقل است،ددگر  مىن مردگان در قبر بازيات به ايح
ات و عقـل يـدن از موجود فاقـد حيجان غلط است و انتظار جواب شن ىاز مرده و جماد ب

ن مورد وارد نشده ي هم در اىند و اگر خبرا  عقلِدِّ موكىن موردياخبار در چن. ست اجا ىب
سـت كـه  اد بـدان معنـاين سخن مفي ا.)٧٢، صتصحيح االعتقاد( بود ى كافىل عقليبود، دل

  .است ىحي صحىها ن استداللي قادر به چنى و بدون استمداد از وحيىعقل به تنها
 ٔن نكتـه مهمتـ، عقل ذكر شـديىد در خصوص كارآيخ مفي آنچه از قول ش:ىاباريس

، قـادر اسـت ىوحـاز  موارد بـدون اسـتمداد ىن بخش است و مطابق آن، عقل در برخيا
 در ىد در مـوارد متعـدديـمف.  مطابق واقع داشته باشدىها راکح و ادي صحىها استدالل

عـث دور مانـدن از كنـد و آن را با  مى صدوق انتقادى به روش صرفا نقلح االعتقاديتصح
ت و اراده، جدال و مراء، نفـوس و ارواح، ي مشىها  مثال در بحث؛شمارد  مىعمق مطلب

ن ي همچـن.كنـد ا به نقليات اسـتناد مـىو در بسيارى از موارد صرفالبته خود ا. رهيه و غيتق
) و سـمع (ىازمنـد وحـي خود نىها ىريگ يجه مقدمات و نتىمعتقد است كه عقل در برخ
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 اما به اعتماد كردن و اعتبـار دادن بـه ؛)٨ ـ ٧، صاوايل المقاالت فى المذاهب و المختارات(است 
 ىن در حـاليـا. ل اسـتز قائي نامور ـ در آن ىثي با داشتن احادى حتـ امور ىعقل در برخ

 و ، مراجعه كـردىد منحصرا به وحي باىا لهئه معتقد است كه در هر مساست كه ابن بابىص
 اعتمـاد ىق عقلـيـد به تحقي نبا، وجود داشتمسئلهک يح ي توضى براىثي حديىاگر جا

بيـش از آن و بـه  نـه ،د آن، مطرح اسـتؤي و به عنوان مى عقل تنها پس از وحىعني ؛كرد
  )٢٩٢ ـ ٩١، صالتوحيد(. ا باطلي حق ٔكننده باتعنوان اث

  د، ثبت اعماليرجعت، حشر، حوض كوثر، شفاعت، وعد و وع. ٢ـ١
 ىويـ دنىبـه زنـدگرا ات قرآن، پنج نمونه از بازگشت مردگان يخ صدوق با استناد به آيش

 هـم ３ىام حـضرت مهـديها در ق  انسانىرد كه رجعت برخيگ  مىجهيكند و نت  مىذكر
  : ن پنج مورد عبارتند ازيا. ح استيقطعا صح

هم ﴿ :ى نبىاي رجعت چند هزار نفر در زمان ارم.١ ِالم تـر الـى الـذين خرجـوا مـن ديــٰ ِ ِ َِ ََ ََ َّ َ َ َ
َهم الوف حذر الموت فقال لهم اخم موتوا ثم اح و ُ َ َُّ ُ َ َُ َ ََ ِ َ   )٢٤٣ ٔ بقره، آيهٔسوره( .﴾ُيـٰهمٌُ

َّ فاماتـه اخم مائـة عـام ثـم ﴿: رـُاره ع مردن صد سـاله و زنـده شـدن ديشـى ماجرا.٢ ُ َ َ ٍَ َ ِ ُ َ
َبعثه َ   )٢٥٩ ٔ بقره، آيهٔسوره( .﴾...َ

ُثـم بعثنــٰكم ﴿: ننـدي كه خواستند خداونـد را ببىاران حضرت موسي ٔ ديشارهى زندگ.٣ َ َ َّ ُ
ُمن بعد موتكم لعلكم تشكرون ُ َُ َّ ََ َِ ِ   )٥٦ ٔ بقره، آيهٔسوره(. ﴾َِ

ج الموتى باذنى﴿: Ａىسي از حضرت عى معجزات.٤ ِاذ تخ ِِ ٰ َ ُ   )١١٠ ٔ مائده، آيهٔسوره( .﴾ُ
ِيـٰويلنا من بعثنـا مـن مرقـدنا ...﴿:  زنده شدن اصحاب كهف پس از چند صد سال.٥ َِ ََ ََ َ ََ

َّهـٰذا ما وعد الرحمـٰن َ   )٥٢ ٔ يس، آيهٔسوره( .﴾...َ
  .ست و تناسخ باطل استي تناسخ نى به معنا،شود كه رجعت  مىادآوريد يمف

ت حوض كوثر و شفاعت اذعـان يق قائل است و به حقانيع خاليوق به حشر جمصد
 نـه كـافران و ،د اسـتيـاو معتقد است كه شفاعت مخصوص گناهكاران اهل توح. دارد

 و يـاا و اوليـ انبٔهيـرد و از ناحيـگ  مـىره تعلـقيره و صـغي و شفاعت به گناهان كب،منكران
  .ودش  مى اعمالانمنؤ مى و مالئكه و بعضيااصف
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 ثواب را قطعى و انجام وعيد عقاب را مطابق عدل، و گذشـت از عقـاب را ٔحصول وعده
 متـذكر )٥١ ٔ نـساء، آيـهٔسـوره(جـز شـرک را   گناهـان بـهٔداند و آمرزش همـه مطابق فضل خدا مى

فهٔمطابق آيه. شود مى َان عل  و﴿ ٔ ش َ َّ ِيكم لحـٰفظين ِ َ ِكرامـا كــٰتبين *ُ  )١٢ ـ ١٠ انفطـار، آيـات ٔسـوره( ﴾ًِ
شـود  ّمعتقد است كه اعمال هر شخص توسط دو ملک موكل براى روز و براى شب ثبـت مـى

و در اين ثبت، رحمت خداوند چنان است كه با صرف نيت فعل حسن، يـک و بـا انجـام آن 
گردد، ولى تنها با انجام عمل بد و نه نيت آن، همـان يـک عمـل بـد ثبـت  ده حسنه ثبت مى

  )٤٥ ـ ٣٩، ص قاداترسالة االعت(. شود مى
د هـم يشود و مف  نمىث متوسليات و احادين مباحث جز به آي أخ صدوق در همهيش

سد نىص  مى در بحث رجعتل المقاالتياوا اما در ؛ نداردىا نقديک از آنها شرح يچ يبره
ار خـوب و ين بسامنؤ از مى بعضىعني دو گروه از مردگان ３ىكه در زمان حضرت مهد

 ٔ اول را بـر دسـتهٔگردند و خـدا دسـته مى بازىن جهاني اىار بد به زندگي از افراد بسىبعض
ـا شـوديرند تا رستاخيم  مىكند و سپس هر دو دسته  مىروزيدوم پ اوايـل المقـاالت فـى (. ز ب

  )٥٠، ص المذاهب و المختارات
ر ين و سـايمنؤرالمـي امـت، و امى بـراＢامبريـاو در مورد شفاعت معتقد است كه پ

  خـود شـفاعتىنـي برادران دىه برايكان امامي از ابرار و نىان، و برخيعي شىبرا Ｄائمه
 ١٤همان، ص (عان ي نه مط،است ـ رهيمرتكبان كبژه رض به ـان ي عاصىكنند و شفاعت برا مى

د هـم معتقـد اسـت كـه يـ مانند صدوق، مف.)٣٤٠ ـ ٣٦، ص ى كالمى شيخ مفيدها انديشه؛ ١٥ـ 
 ـ و نـه بـا عـدلش ـخدا است و خدا با جود و كرم خود ان، تفضل يپاداش دادن به بهشت

 .)١٥ ـ ١٤، ص اوايل المقاالت فى المذاهب و المختـارات(عان است يف به پاداش دادن به مطّمكل
را آنان مكلف به شـكر  يس؛ خدأفهيا وظيعان يپاداش و ثواب دادن، جود است نه حق مط

ش از عمل و طاعـت يند كه قطعا بدر برابر نعمت و فضل و احسان خدا در حق خود هست
 چنان كه مكـدر مـوت ـد يب در نظر صدوق و مفين ترتي به ا.)٩٢ ـ ١همان، ص (ست  اآنها

، ى بلكه جـود الهـ،افت پاداش در برابر طاعت ندارد ديصى براى انسان حقـكند   مىاشاره
 خدا بنا ن،اگر از متكلمي دى كه در نظر برخى در حال؛خدا را مكلف به پاداش كرده است
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به عدل خود مكلف به پاداش دادن است و لذا انـسان حـق دارد كـه در مقابـل طاعـت، 
 قابل توجـه ٔز نكتهي در باب حشر ن.)٣٥١ ـ ٤٩، ص ى كالمى شيخ مفيدها انديشه(پاداش بخواهد 

كـل مـن اتـصف «: ات استي موجودات متصف به حٔ اعتقاد او به حشر همه،دي مفآراى
ش يـل نقليـدل. شـود  مـى اثباتى و نقلىل عقلي با دلىن رأيا. »الموت َ بعدُعادي ةايبالح

ِما من دابة ف و﴿ :يدفرما  مىفه است كهه شين آيا ٍ ِرض و ال طـٰئر يطير بجناحيـهَاال ىَِّ َِ َ ِ ٍ َّثـم ...ِ ُ
َالى ربهم يحشرون ِ ِّ َ ٰ  ى عوضـيـه اوا عليـكه هركس له ينش ايل عقلي و دل)٣٨ ٔ انعام، آيهٔسوره( ﴾ِ

افـت  بر معـاد و ديصىن كه ما برهان عقلي، و همكندافت گردد و آن را ديصيد بازبا ،هست
 اصل مـورد ـم  كه دايصـم يات مثال انسان، داشته باشي حى از موجودات داراىكيعوض 

ر هـم يـم آن بـه غيـ عوض، عقال ثابـت شـده و لـذا در تعمىبراحيات  ٔ اعادهىعني ،نظر
 ى را دارد و بـراى معاد هر موجودى عقلٔ استحالهىمخالف ما، ادعا.  وجود نداردىمشكل

ه، باعث نقـض ي جزئٔرا اثبات موجبه يس؛ استى كافى، ولو به نحو جزئ،رد او، اثبات جواز
  )٤٢ ـ ١، ص النكت االعتقاديه( ١.شود  مىهيسالبه كل

  زاني، اعراف، صراط، عقبات، حساب و مىعدل اله. ٣ـ١
اوند ما را به عدل امر كرده و خودش بـه فـضل د معتقدند كه خديخ مفيخ صدوق و شيش

ٰللـذين احـسنوا الحـسنى و﴿: كند  مىعمل با ما َُ ََ َّ َمـن جـاء ﴿ و )٢٦ ٔ يـونس، آيـهٔسـوره(﴾ َادةيسـ ِ َ
ِبالحسنة فله عشر امثالها َِ َُ ََ ُ ََ َ  ٔ و سـوره٤٦ ٔ نـساء، آيـهٔ و سـوره٥٨ ٔ يونس، آيهٔسوره: ك.؛ ر١٦٠ ٔ انعام، آيهٔسوره( ﴾ِ

  .)٦ ٔرعد، آيه
) و ثـواب اعمـال او(كند كه آنچه خداوند به عنوان حق بنده بر خـود   مى اضافه،ديمف

ُهت است كه عقال، فـرد شـكرگزار و جن به آن يگردد، و ا مى به جود و كرم او بر،قرار داده  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د از نظر من، بر جود و كـرم گىص ىم) ٥٠ ، ص  المذاهب و المختاراتىل المقاالت فياوا(د در يمف.  ١
 از فعل خـدا باشـد ىاند ـ چه ناش دهي كه ديى و آزارهاها خدا واجب است كه به جانوران در برابر رنج

 است بـر ىديم تأك هىن رأيا. كند ىان مين گفته را بيل خود بر اير ـ عوض بدهد و دليچه از فعل غ
 .ى نزد وى موجودات حاعتقاد به حشر همه
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» حق فرد« است كه ىش، همانين ستايدانند و ا  مىشيخدا را مستحق ستااوامر عامل به 
ن است كه بـا فـرد عامـل و ي عدل خداوند اىم حداقل اقتضايگىص  مىلحا. رديگ  مىنام

  )٨٢، ص تصحيح االعتقاد(. اند شاكر چنان معامله كند كه عقول هم او را مستحق دانسته
ان بهشت و جهنم ي مرتفع مى اعراف، هر دو متكلم معتقدند كه اعراف مكانمسئلهدر 

تـر سـخن  ى مفـصلد كه انـدكيمف. اند ستادهي بر آن اＤشاني اىايامبر و اوصياست كه پ
باشـد   مـىزي نزد عقـل هـم جـا،مي آنچه را در باب اعراف ذكر نمودٔسد همهنىص  مىگفته،

  جهـنمى كـه از روى راه و پلىكي: آورند  مى صراط دو معناىن براي همچن.)٨٤همـان، ص (
ت و يـوال ىگـري، و دى گرفتـاراا بـيـسالمت  و همه از آن عبور خواهند كرد، بهگذرد  مى

  .Ｄني و ائمه معصومى حضرت علىدوست
 از تكـاليف و اعمـال واجـب و اوامـر و نـواهى اند عقباتى كه در صراط وجود دارد، عبارت

امانت، واليت، رحـم، نمـاز، روزه . شوند الهى، كه مردم بر صراط، در مورد آنها بازخواست مى
  )٨٩ ـ ٨همان، ص (. ها است  عقبه صدوق نام برخى ازٔ به گفته)١٣ ٔ فجر، آيهٔسوره(و مرصاد 

 ىرسان اخـرو ى حساب، حسابان معنايه بدون ب، ابن بابىصى حساب اخرومسئلهدر 
 ،)٤٥ ٔ نـساء، آيـهٔسـوره(ا يـ انب،)٢٦ ـ ٢٥ غاشـيه، آيـات ٔسوره(خداوند : شمرد كه عبارتند از مىرا بر
 ٔسـوره(دن شـخص  بـى و اعـضا)١٣ ـ ١٢، آيـات اء اسـرٔسوره(ا، خود هر شخص ي انبىاياوص

د، حساب را به سـنجش و مقابلـه اعمـال و ي اما مف.)٦٤ ٔ يس، آيهٔ و سوره٢١ ـ ٢٠فصلت، آيات 
 ها و معامله نمودن مطابق استحقاق فرد معنـا ىكيها و ستودن بر ن ىجزاها و مذمت بر بد

 را در عـوض ىكـيئات و ي مقابله نمودن حسنات و سىعنيان اعمال، يكند و تحابط م مى
صـدوق بـر آن . ديـنما  مـى ردـه اسـت  كه مذهب عامه و معتزله و حشىصـ دادن ىرگيد

َّفلنـسـئلن ﴿: امبرانيـ هم مـردم و هـم پ،شوند  مىال واقعها مورد سؤ  انسانٔاست كه همه َ ََ َ َ
ِالذين ارسل اليهم و َ َ َِّ ِ ُ َلنسـئلن المرسل َ ُ َّ َ ََ را  ى اخـروىزان و تـرازويـاو م. )٦ ٔ اعـراف، آيـهٔسـوره( ﴾ينَ

 Ａىزان بودن حـضرت علـيح ميد در توضيخ مفيداند و ش  مىشاني اىايامبران و اوصيپ
ان اعمـال يـگر م كننده و سنجش يلشان تعدين است كه اي مراد ا:سدنىص  مىشاني أهو ذيص

زان، يـو اما خود م. ست ا آنهأ افرادند و حكم استحقاق هر عمل، برعهدهىها و استحقاق



يد    مفخي شصدوق وخ ي ش اعتقاداتٴ نبوت و امامت در رسالهمعاد،   
٢٠١  

اش را  ىستگيـب هم نهادن اعمال فرد و انـدازه گـرفتن آنچـه شا براىعنيد يف مفدر تع
  )٩٠ ـ ٨٩همان، ص (. دارد

 مـشابه و ىهـا دگاهيـ گذشـته، دٔمـسئلهزده يد در سيخ مفيخ صدوق و شي ش:اريسابى
د در يـمف. ث اسـتيـات و احاديـه بـر آيـ و تكى نقلـ، بحث هر دؤوهي دارند و شىكساني

وط به معـادى مسائل اصلٔت همهي حقانىبراجا  يکطور   بههيالنكت االعتقاد  ىعنـي ، م
 ىزان ثبت اعمال، شهادت اعـضايكننده، حشر ابدان و نفوس، م ؤالال قبر، مالئک سؤس

 ىک اسـتدالل عقلـيـد و بهشت و جهنم يبدن، صراط، خلود، شفاعت، كوثر، وعد و وع
از آن خبـر  معصوم است و هـر چـه معـصوم Ｂامبريپ: بين ترتيبه ااست؛ اقامه كرده 

كه همه موارد مـذكور كـه از ينجه اينت. ستيگرنه معصوم، معصوم ن، وقت دارديبدهد حق
 ىا  به مناسبت اشاره.)٤٣ ـ ٢، ص النكت االعتقاديه(قت دارد يان شده حقي بＢامبري پىسو

رسـان  ى از حـسابكـي بـدن هـر شـخص بـه عنـوان ىن بخش به اعضايكه صدوق در ا
: مآويص  مىامت را همي بدن در قىخصوص سخن گفتن اعضاد در ي نظر مف، كردهىاخرو

 ماننـد ؛قـتي نه حق،استعاره استاز باب  ،ن مورد آمدهياو معتقد است آنچه در قرآن در ا
قتـا ي كه آنها حقى در حال، فصلت آمدهٔسورهسيزده  ٔهين و آسمان كه در آيسخن گفتن زم

  )٦٠ ـ ٥٩، ص تاراتاوايل المقاالت فى المذاهب و المخ(. اند سخن نگفته

  بهشت و دوزخ. ٤ـ١
  : كند  مى مهم توجهٔمسئلهه به سه  ابن بابىص،ن عنوانياذيل 

برخى از بهشتيان فقط به لـذات معنـوى، ماننـد تـسبيح و تقـديس حـق تعـالى . يك
شيخ مفيد در اين مورد مخالف صدوق است و . متوجهند و به لذات جسمانى نظر ندارند

) نظير تقـديس و تـسبيح(هشت نيست كه صرفا از لذات معنوى گىصد هيچ فردى در ب مى
، و اين سخن )مانند خوردن و آشاميدن(مندى از لذات جسمانى  مند شود، بدون بهره بهره

 نصارا است كه معتقدند نيكوكاران در ٔصدوق قولى شاذ و خارج از اسالم و همانند عقيده
كتاب خدا و اجماع علما بـر . ندارندشوند و اكل و شرب و نكاح  بهشت مانند مالئكه مى
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دهند و اگر صدوق جز از باب تقليد يا عمل به حديث موضوع،  خالف اين قول گواهى مى
  )٩٤، ص تصحيح االعتقاد(. چنين سخنى گفته باشد، تقليد از او جايز نيست

د به اهل كفر و شرک تعلق دارد و گناهكـاران يخلود در آتش از منظر صدوق و مف. دو
 ىد معنـايـخ مفيشـ. شوند  مىد سرانجام با رحمت و شفاعت از آتش خالصيوحاهل ت

ا نـسبت يـ كه خدا را نشناسد و نسبت به او جاهل باشد ىكس: كند  مىانين بيكافر را چن
 در واقع جاهـل بـه )٦٥ ٔ نساء، آيهٔسوره( جاهل باشد، كه او مطابق قرآن Ｂامبر اسالميبه پ
 بـه كفـر و ضـاللت ، تىضـهٔ سـوره٢٩ ٔهيـه حكـم آهـود و نـصارا بـين ي همچن.ست اخدا

 امـا بـا اصـول ،باشـد)  احكـام اسـالمىو عامل به برخ( كه نمازگزار ىند و كسا متصف
 گرچـه ؛شود  مىست و كافر محسوب اقت جاهل به خدايمان مخالفت كند هم در حقيا

اران، ذگـ عتبـد. )٩٧همـان، ص (د اقرار كند يا به ىصان به توحي)  اعمالىبا برخ(در ظاهر 
ن و ين و مارقيقاسط( جنگ كردند Ａى كه با حضرت على و كسان٢، مقلدان كور١مجبره

اوايـل (نـد ا كافر و مخلد در آتـشنيز ) خوارج(و آنان كه بر حضرتش خروج كردند ) نيناكث
ه است كه آنان را از اسـالم ّن كفر، كفر ملي البته ا.)٧ ـ ٦، ص المقاالت فى المذاهب و المختارات

كردند، اما آنـان بـا   مىعت را مطاوعت قانون ش،ن گفتهي چرا كه شهادت،كند  نمىارجخ
 ـ ٢٩، ص الجمل و النصره فى حرب البصره(مان خارج و به عذاب جاودان گرفتارند ين كار، از ايا

مـصداق اقـدام كنـد، ز بداند و بر ضد او ي هركس جنگ با امام عادل را مشروع و جا.)٣٠
ِان اجم ال يغفر ان يشرك به﴿: ه استين آيا َ َ َُ ِ و حكم مشرک كـه خلـود در  )٤٨ ٔ نساء، آيهٔسوره( ﴾َِّ

المـسائل : ، بـه نقـل از٣٢٩، ص ى كالمـى شـيخ مفيـدهـا انديشه(. شود  مىبارنيز  بر او ،عذاب است
ه   )٢٨، سؤال العكب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داننـد ـ  ىز را فعـل خـدا مـيـ هستند كه به جبر اعتقاد دارند و ـ چـون همـه چىه، كساني اماممجبره.  ١
. شـمارند ىز مـيز جـايـت خـدا را نيـ خدا اسـت، و رؤت هم خواست و ارادهيند كفر و معصگىص ىم
 )٥٥، ص هالمسائل السررض(

ف يد كوركورانه و عادت به انجام تكـالي هستند كه نه با برهان و استدالل، بلكه با تقلىمقلدان كسان.  ٢
 ستهيشا) مقلد كور (ىن كسيچن.  استدالل و نظر دارندى براى كه توان عقلىپردازند، در حال ى مىنيد

  )٧٨، ص ون المحاسنيالفصول المختاره من الع. (خلود در آتش است
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  در معراجＢگىصد بهشت و جهنم اكنون مخلوق و موجودند و پيامبر صدوق مى. سه
رود مگر اينكه جـاى خـود را در بهـشت يـا  آنها را مشاهده فرمود و هيچ كس از دنيا نمى

اما بهشت آدم و حوا، باغى در دنيا بود كه خورشيد در آن طلـوع و غـروب . يندب جهنم مى
كرد و اين، غير از بهشت جاودان اخروى است؛ چرا كه اگر اين، همان بهشت جاودان  مى

مفيد در اين قسمت چيـزى ننوشـته و سـكوت كـرده . شد خراج نمىبود، آدم هرگز از آن ا
نىصسد كه بهشت و دوزخ   با استناد به روايات مىاوايل المقاالت، اما در )٩٩ ـ ٨همان، ص (

 )٥٩، ص اوايل المقاالت فى المذاهب و المختارات(. اكنون و پيش از رستاخيز موجودند

انحـصارى بـر اشـتغال را، مبنـى دوق د سخن صـين كه مفيرسد ا  به نظر مى:اريسابى
 ى بـه معنـى،ر، بدون توجه به لذات جسمانيس و تكبيح و تقديان به تسبي از بهشتىجمع

 بـر ىمتن سخن صدوق داللت. استتندروى  او دانسته است، ى از سوى معاد جسمانىنف
 ىبتان اعتنا و رغي از بهشتى بلكه او فقط گفته كه برخ، نداردىت معاد جسماني عمومىنف

 ىن، اعم از آن است كه در معرض استفاده از نعـم جـسماني ندارند و اىبه لذات جسمان
ل و يـ، تماىمنـد رغم امكان بهره ىكه آنها علكرد ن معنا حمل ي به اتوان ى مىعني ؛نباشند

 از ىا ن دسـته را مـشابه دسـتهيـد صـدوق وضـع ايشـا.  ندارندى به لذات جسمانىرغبت
نـد كـه از ا س حـقيح و تقدي دانسته كه آنقدر غرق در تسب»منيمالئک مه«مالئک به نام 

وط به آن غافلند، ب ت و يـ فاعلى نفـىشان بـه معنـاين استغراقكه اآن ىخلقت و امور م
ل يد گرچه تفـصي سخنان مف،اما در مورد خلود كفار.  آنها باشدىت خداوند از سويخالق

امبر يـ جهـل بـه پٔاست كه معنا و دامنه خواننده مبهم ى اما اوال همچنان برا، داردىشتريب
ا عنـاد همـراه يـر ين جهـل بـا تقـصيا اگر ايست، و آي چ،شود  مىا خدا كه منجر به كفري

د يـبه توح  كه به ىصان مقرىا كفر كسير؟ ثانيا خي باز هم موجب خلود خواهد بود ،نباشد
د يـ بـه توح در قلـب اقـرارى، ولـاسـتر نماز ي نظى عامل به اعمالىو اسالم است و حت

ن نكته نكرده ي به اىا د اشارهي مفى ول؛ نه كفر مقابل اسالم،مان استي كفر مقابل ا،ندارد
  .استكرده  اطالق ىن شخصي كافر را بر چنٔو مطلقا كلمه
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  نبوت و امامت . ٢

   و قرآنىوح. ١ـ٢
د يـخ مفيشـ. ى ملـک وحـٔواسطهبا واسطه و  ىب:  داردامبران دو شكلي خداوند بر پىوح
 ، در خـوابىسـخن دنيشـن از عبارتنـد كـه شـمارد  مىهم راى گر وحي و اشكال دىنمعا

 ى ماننـد وحـ،ر آشكاريده و غي، الهام پوش)٧ ٔ قصص، آيهٔسوره(Ａىمادر موس بهى وح مانند
ِان الشيـٰطين ليوحون الى اوليـائهم﴿: وسوسه ،)٦٨ ٔ نحل، آيهٔسوره(به زنبور عسل  ِ ِ ِ َِ ٰ َ ََّ َ  انعـام، ٔسـوره(﴾ َّ

ٰفخرج على قومه من المحراب فـاوحى ﴿: ى و حرفى و اشاره كردن بدون اظهار كالم)١٢١ ٔهآي ٰ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ
ِاليهم َ م، آيهٔسوره( ﴾ِ ، بـا ىن وحـيـرا ا يسـ؛ستي نىشنوند وح مى Ｄ اما آنچه ائمه.)١١ ٔ م

ذكـر . ستيـ نى وحـى صادقىاؤيز هر خواب و ري ن.افته استي خاتمه Ｂامبر اسالميپ
ز يكار برده جـاه ز فقط چون خود خدا بي نＡى در مورد زنبور عسل و مادر موسىلفظ وح

  ) ١٠٣ ـ ١٠١، ص تصحيح االعتقاد(. است
ت المعمـور، و از آنجـا در مـدت يـكباره در شب قدر بـه بيصدوق معتقد است قرآن 

 Ｂامبريـجا به پ يک) مندرج در قرآن(ج نازل شد، و تمام علم تديص هست و سه سال بيب
َو ال تعجل بالقرءان من قبـل ان يقـضى اليـك وحيـه﴿: د و لذا خدا به او فرموديگرداعطا  ََ َ ِ ِٰ َ َ ُِ ِ ِ َ﴾. 

 خوذ از خبـر واحـدأ مخـالف اسـت و آن را مـىد با نظر ويخ مفي اما ش)١١٤ ٔ طه، آيـهٔسوره(
بـار متـواتر و اجمـاع خن و اآ قرآن در شب قدر با ظـاهر قـرىد نزول تمامگىص مى .داند مى

  . افات داردعلما من
 ديـكأاو ديشـار ت.  صـدوق مـردود اسـتىادت و نقصان در متن قـرآن از سـوورود يس

 ش از آنچـه دسـت عمـوم مـردم اسـتيكند كه هركس به ما نسبت بدهد كه قرآن را ب مى
 ؛ است١١٢ و نزد من ١١٤ نزد مردم ىنآد تعداد سور قريافزا  مىست و اگو يم دروغدان مى
 شـوند  محـسوب مـىک سـورهيـل هـم يـالف و فياند و ا رهک سوي و انشراح ىرا ضحيس

  . نداردىا نقد و جرح خاصين موارد اظهار نظر متفاوت يد در اي مف.)١١٠ ـ ٣همان، ص (
 در كتـاب ىكباره نازل شدن قرآن در شب قدر با سـخن وي اعتقاد صدوق به :اريسابى



يد    مفخي شصدوق وخ ي ش اعتقاداتٴ نبوت و امامت در رسالهمعاد،   
٢٠٥  

ل آورده كـه يـچنـد دلَ اثبات محدث بـودن قـرآن ى براديالتوحدر .  متفاوت استديالتوح
م ي تقـسيىهـا كه قرآن به بخـشيناز جمله ااست؛ ج نازل شده تديص دهد قرآن به  مىنشان

 عـالوه قـرآن هبـ. ش از منسوخ استي مثال ناسخ پ؛گرندي دىش از بعضي پىشده كه بعض
َلئن شئنا لنذه و﴿: ديفرما مى َ َ َِ َبن بالذى اوحينا اليكِ َِّ َ َّ ََ  ،مي اگر بخـواهىعني )٨٦ ٔ اسراء، آيهٔسوره( ﴾ِ

ا يـم يكـن  مـى كـه نـسخىا هيـد هر آيفرما  مىايم؛ يكن  مى محو،مي كردىبه تو وحرا آنچه 
روشـن . )١٠٦ ٔ بقره، آيهٔسوره(م آويص  مىا مثلش رايم، بهتر از آن شىص  مىاش ىموجب فراموش

، دالتوحيـ( حتما حادث است ،ه داشته باشديا فراموش شود و شبي كه نسخ ىزياست كه چ
رفتـه و بـا ي پذديـالتوحدر كتاب را  موضع صدوق مسئلهن يد در ايخ مفي ش.)٢٢٧ ـ ٢٦ص 

  . مخالف استهي اعتقادٔرساله در ىموضع و

   و مالئکى و حجج الهانبياشأن . ٢ـ٢
ل علـم بـه اسـما، افـضل از يـ آنـان بـه دلىاياء و اوصـيـه معتقد اسـت كـه انبابن بابىص

 بـوده اسـت ىن برتري به خاطر ا،ک كه بر آدم سجده كننداند و فرمان خدا به مالئ مالئكه
 ىع محض خدا و خالي، معصوم، مطى روحانى موجودات، مالئک.)٣١ ـ ٢٨ بقره، آيـات ٔسوره(

.  هـستندىمـاري و بىريـ از پىدن و خواب، عـارياز از خوردن و آشامين ى، بىاز هر نافرمان
م عـرش اسـت و ياتـشان از نـسيح  و،انواع علماز س و تنعمشان يح و تقديشان تسبيغذا

  . ده استخدا، آنها را نور و روح آف
 هـزار نفـر اسـت كـه ١٢٤يـز شان نيـ اىاي هـزار نفـر و تعـداد اوصـ١٢٤ا يـانبشمار 

 Ｄيامبر اسالم و خانـدان اوكه پينواجب است اعتقاد به ا.  استＢشان محمد افضل
 كه اگر ى به نحو؛ده استفآشان ي اى خلقت را برأند و خداوند مجموعها قيافضل خال

چ مخلوق ين و آسمان و بهشت و جهنم و آدم و حوا و مالئک و هيبودند خدا زم  نمىآنها
 بـه Ｄ و خانـدانشＢامبريـل پيشمردن فـضاصدوق در مقام بر. دآف  نمى راىگريد

 انهـم«: دگىص  مى. عالم ذر وابسته استٔدرشاره ديگر او ٔعقيدهكند كه به   مى اشارهىا نكته
ُاشـهدهم  و﴿: نييثـاق النـبي اهللا و اكرمهم و اولهم اقرارا به لما اخذ اهللا مىاحب الخلق ال َ َ َ
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ٰى انفسهم الست بربكم قالوا بلىَعل َ َٰ ُِّ ِ ُ َ َ َِ ِ  ىه محمدا صـلي و ان اهللا بعث نب،)١٧٢ ٔ اعراف، آيهٔسوره( ﴾ُ
 در هنگـام Ｂامبرياندان پ خ.)٦٧ ـ ٤، ص رسالة االعتقادات(»  الذرىا فيه و آله لالنبياهللا عل
 متعـال بودنـد و خداونـد حـضرت ىق بر اقرار به خداين خاليثاق در عالم ذر، اولياخذ م
ن يـد در تمـام مطالـب ايـمف. امبران مبعوث فرمودي پى را در عالم ذر، بر مابقＢمحمد

  . ننوشته استىزيعنوان، سكوت كرده و چ
ث يـن قسمت كـه از حيدم، در اات ماتقيرغم مخالفت با ح ىد عليخ مفي ش:اريسابى

ن تـا يـ نكرده و اى اظهار نظر، استى عبارات مهمىن در عالم ذر حاويشيات پيد حأييت
ن يـ مهم از سخن صدوق در أدو نكته.  استح االعتقاديتصح مخالف روش او در ىحد

  :وجود داردبخش 
در عـالم ذر ) ه الخلـق بـه آن اشـاره شـدٔكه با واژه( افراد بشر كه در متن صدوق ٔهمه. يك

  »الخ... انهم احب الخلق و اكرمهم«:  افضل آنهايندＢحاضر بودند و خاندان پيامبر
در . انـد ن موجـود بـودهيـگر و به طور مـشخص و معيز از همدي افراد در آنجا متما.دو

ا يـ را بـر انبＢ محمـد،عـالم ذر كه خداونـد دراست قسمت آخر عبارت صدوق آمده 
انـد و  ز، آنجا حاضـر بـودهيا به طور متماي انبٔست كه همه ا معنان بدانيمبعوث فرمود، و ا

  .ها هم بالمانع است ر انسانيم آن به ساي تعم،ز اثبات شدي اصل تماىوقت
ل يـاوا در Ｂامبر اكـرميـل و كمـاالت پيان فـضايـد در بيـخ مفي كه شىنكته جالب

 Ｂامبريـ كـه پىن است كه، هنگامي ا،گذارد  مىنجا مسكوتي اىآورد ول  مىالمقاالت
خـدا يسرا  ؛ خواندن و نوشتنى حت،ل و كماالت به او اعطا شدي فضأ همه،ديمبعوث گرد

 دايـ مـردم بـا نوشـتن و خوانـدن ارتبـاط پى مردم قرار داده و اكثـر دعـاوىاو را داور دعاو
 را از ىلتيچ فـضيـلت اسـت و خداونـد هياش فض ى دارندهنوشتن و خواندن برا. كند مى

 البتـه وقـوف .)٦٧، ص اوايـل المقـاالت فـى المـذاهب و المختـارات(كنـد   نمـىغا ديصيافضل انب
  مورد اختالف علما،حضرتآن  و فاقد سواد بودن ىا امي بر خواندن و نوشتن Ｂامبريپ
 ى آگـاه،گـريداختالفـى  ٔنكته.  استى خود قابل بررسىست و بحث مستقل آن در جاا

ن امـر از يـسد انىصـ  مـىديـمف. ع اسـتيصناع يها و لغات و از جم  ىصانٔ از همهＤائمه
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 آنهـا واجـب و الزم بـه ى حـد نفـسه، بـراى گرچه ف؛ نداردىاس، امتناعيجهت عقل و ق
توان  ى مند،ا حيده كه اگر ثابت شود صحين خصوص رسي هم در اىاخبار. رود ى نمشمار

تـه الب. د دارميـتردن اخبـار يـ امـا مـن در صـحت ا؛، آن را واجـب شـمرد آنهـاىبه اتكا
 آن بزرگـواران ى بـراىن آگـاهياسا ايالت و مفوضه معتقدند كه عقال و قُغىضخت و ن ىبن

ز شـرط يـب را نيـر مردمان و از كائنات و از غي و اطالع از ضمىد آگاهيمف. واجب است
ث، يـداند، گرچه مقـر اسـت كـه بنـا بـر احاد ى نمＤ ائمهى براىامامت و صفت ضرور

  )٢١همان، ص (. بودند مردم آگاه ىر برخيشان از ضميا

  متعص. ٣ـ٢
ا يـره يـت كبي و معـصىصوم از هر آلودگعا و ائمه، ميه گروه مالئک و انبساز نظر صدوق 

شان و كـافر يـ جاهل به حق ا، از احوال معصوم نداندىاند و هركس آنان را در حال رهيصغ
  :كند ى من اشارهيت مهم معصومياو دو خصوص. است
تا آخر آن، متصف به كامل و عـالم ) شان ىت الهمويصأم( امر ىن از ابتدايمعصوم. ١

  ).طول زمان عصمت. (و تمام بودند
. شـوند ى نمـانيک از احواالتشان، متصف به جهل و نقص و عـصيچ يآنان در ه. ٢

 ) عصمتٔدامنه(

  :كند ى ماني عصمت بى براىشتريات بيد جزئيخ مفيش
دانـد بـا داشـتن آن،  ى مـ كـهى است از خداوند به كسىق و تفضليعصمت توف. كي

َّان الذ﴿: كند ى نمشينافرمان َّ ُن سبقت لهم منا الحسنيِ َ ََّ ِ ُ َ َ  البته همه مردم .)١٠١ ٔهيا، آي انبٔسوره( ﴾ٰىَ
 و امـام، ىهـا بـه عنـوان نبـ  افراد است كه همانىن، خاص برخي ندارند و اىن حالتيچن
  .شوند ى مدهبرگ

با ، بلكـه معـصوم،آورد ى نمجبر بر حسناتست و يار نيعصمت مانع قدرت و اخت. دو
 .كند ى نمىار نافرمانياخت

 تـرک امـر ْ عقـلى ولـ،نـدا ر معـصومير و كبـايع صـغايا در حالت نبوت از جمي انب.٣
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امبر يـامـا پ. دانـد ى مزيشان جاي اىر از سوي را بدون قصد و تقصـ و نه واجب ـمستحب 
ز قبل و بعد از امامت خـود ين Ｄائمه.  ترک مستحب هم نداشته استى حتＢاسالم

ست كـه قبـل از يـد نيـد بعگىصـ ى مـديـمف. از ترک واجبات و ترک مستحبات مبرا بودند
ن اسـت كـه از يـ مطلـب اى حداقل قطعـى ول، در آنان نباشدىف هم نقص و جهليتكل
، ح االعتقـاديتـصح(. ن كماالت هستندي متصف به ا،شوند ى م كه حجت خدا بر خلقىزمان
 )١٨ ـ ١٧ص 

 قائل به عصمت Ｂامبر اسالمي و پＤ ائمهىنجا برايعه اي هر دو متكلم ش:ىابيسـار
شمارد و معتقـد بـه وقـوع  ى مزي را جاىالنبگر، سهوي دىاما صدوق در جا. اند مطلق شده

 ىان را از جانب خـدا و بـه جهـت نفـين سهو و نسياو ا.  استＢامبر اسالميسهو از پ
امـا  .)٧٥ ـ ٤، ص هيـحضره الفقيمن ال (داند  ى مشر بودنشانا و اثبات بي دادن به انبى الوهٔجنبه

 ِ معـصوم مـن اولىالنبـ«: سدنىص ى من است و صراحتايان معصوميد منكر سهو و نسيمف
النكـت (» ً و سـهواً عمـداةريـ و الكبةرينوب الصغُ و الذِاني و النس السهِنَ آخره عٰىعمره ال
 را متهم ىالنبن به سهوي و قائل،)١٩، ص ذاهب و المختارات المىل المقاالت فياوا؛ ٣١، ص هياالعتقاد
  ) ١٢٣، ص ح االعتقاديتصح(. كند ى مني معصومىگاه واقعيان جاي در بىر و كوتاهيبه تقص

 گناهـان ىر عمدي انجام غاو. است در عصمت قائل شده يىد هم به استثنايو اما مف
جـز حـضرت  ها بـيـر انبي سـاىا بر،كه موجب استخفاف و سلب اعتبار نشودرا  ىا رهيصغ

ن را در مـورد يـز دانـسته اسـت، و همي در زمان قبل از مبعوث شدنـشان جـاＢمحمد
 ـ ١٨، ص  المذاهب و المختاراتىل المقاالت فياوا( .داند ى مزيز تا قبل از امامتشان جاي نＤائمه

د و شو ى م موجب استخفاف و سلب اعتبارىا رهيد روشن نكرده كه چه گناه صغي مف.)١٩
ز روشـن نكـرده كـه مـالک اسـتخفاف و سـلب يكند، و ن ى نم سلب اعتبارىا رهيچه صغ
 كـه در ژهرضـ ؛ بهب، سخن خود را مبهم و مجمل گذاشته استين ترتيست و بدياعتبار چ

ا يـشان سـر بزنـد يـ از اىا ئهيكه اگر خطاست  آورده Ｄاستدالل بر وجوب عصمت ائمه
دهنـد و  ى مدر قلوب از دسترا گاه خود ي صورت جاني از منكرشان كرد كه در اىد نهيبا

 ىد از نهـيـا بايرود و  ى مني از بـست  ا امامت آنهاى كه غرض اصلـت مردم از آنها يتبع
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ن ي ا.)٣٣، ص هيالنكت االعتقاد(شود  ى مک واجب منجري ِلي كرد كه به تعطىاز منكر خوددار
  . با هم ناسازگار استىدو سخن و

  ضىص غلو و تفىنف. ٤ـ٢
، خلـق كـردن و رزق Ｄ و ائمـهＢامبريـان معتقدند كه خداوند بعد از خلـق پيضتفىص

 و زنـده كـردن و يىان عـالوه بـر آن، نـسبت خـدايـشان واگـذار كـرده و غاليدادن را به ا
 ىصـدوق بـرا. رنديم ىهرگز نمدهند و معتقدند كه آن بزرگواران  ى مراندن را هم به آنهايم

د گىصـ ى مـاو. سدنىصـ ى مـ راＤک از ائمه و هＢامبري پ مرگٔر، نحوهي اخىرد ادعا
د بـه قتـل  بگىصـى و اگـر كـسانـد،  نمـردهىعـيه مـرگ طبدند و بي به قتل رسىآنها همگ

ب كـرده و از اسـالم خـارج، و يب، خـدا را تكـذين تكذيبشان كرده و با اي تكذ،دندينرس
 بودن، فقـط در مـورد د جزم و قطع در مورد مقتولگىص ى مديخ مفياما ش. كافر شده است

 ى است و مسموم شـدن در مـورد امـام موسـＤني، امام حسن و امام حسىحضرت عل
ر يـ غى، حرفـىا مسموم شدن مابقياست و مقتول  Ａ شک، امام رضاىكاظم و با اندك

  )١٢١، ص ح االعتقاديتص(. است) فياراج( ارزش ى و بىنيقي
 صـدوق نوشـته اسـت عالمـت .كند ىن باب رد ميگر صدوق را در ايد سخن ديخ مفيش

شان نباشـند، يده با ايعق صدا و هم خ خود را كه همين است كه علما و مشايان ايمفوضه و غال
ق ذات و يـ بـه فروتـر از آنچـه الＤامبر و ائمـهيـ نـسبت بـه پىعنـيكنند؛  ىر ميمتهم به تقص

  .لف استن حرف مخايد با ايمف. )٧٥، ص رساله االعتقادات( اند كماالت آنها است، قائل
 ىد و جمعـيـد با مفيخ صدوق و استادش ابن الولين سخن به تفاوت نظر شي أسابقه

 منقـول از ىثيه بـر حـديـصدوق و استادش بـا تك. گردد ىم برىالنب سهؤمسئله در ةاز غال
كبار هنگام نماز صـبح خـواب مانـد و نمـازش قـضا ي Ｂامبرين، معتقدند كه پيديذوال
د گىصـ ى مـصدوق.  نمود و سهوا در هر دو ركعت سالم دادبعد از طلوع، آن را قضا. شد

گـران، ي هـم ماننـد دＢامبريـ پى است و وقـوع سـهو در آن بـراى عمومىا فهينماز وظ
بالمانع است و فقط رسالت و نبوت است كه مخصوص آن حـضرت اسـت و بـه حفـظ 
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ان طي از شـىالبتـه سـهو مـردم عـاد. خداوند، از هرگونه سهو و خطا در آن مصون اسـت
شان غلو نكنند و بداننـد كـه ي، تا مردم در مورد ا استامبران از جانب خداياست و سهو پ

د هـم بـر آن اسـت كـه يـ ابـن الول)٧٥ ـ ٤، ص هيحضره الفقيمن ال ( . ندارنديى خدأآنها جنبه
را از ) از جملـه سـهو در نمـاز( سـهو و خطـا ىست كـه شـخص حتـ ان قدم غلو آنياول

  .كند ى نفＤ و ائمهＢامبريپ
 مكتـب متبـوع ىعنـي ،ِع مخـالف مكتـب قـميروان مذهب تشي مكدر موت، پٔبه گفته

ز در يـصـدوق ن. دادنـد ى مريده به آنان نسبت تقصين عقي به سبب ا،ديالول صدوق و ابن
ش از آن كـه يـ بىزيـ چＤ و ائمهＢامبريو به پ اند ىن افراد غاليمقابل معتقد بود كه ا

  )٤٧٣ ـ ٧٠، ص ديخ مفي شى كالمىاه شهياند(. دهند ى مد، نسبتيبا
واجـب اسـت : سدنىصـ ىروان مكتب قـم، مـيد در مقابله با استادش صدوق و پيخ مفيش

ن محققـان از علمـا باشـند چـه از يـخواند، چـه ا ى كه محققان را مقصر مىحكم به غلو كس
 ريـ نظى قم، اشخاصـىان علمايگر، اما در مي دى، چه اهل قم باشند چه اهل جاىمردم عاد

  )١٢٣ ـ ٢٢، ص ح االعتقاديتصح(. ر آشكار استياند كه حقا تقص  گفتهىد سخنانيابن الول
ن اسـت يـ مقصرند و علتش اىكند كه به نظر و ى م از اهل قم اشارهىد به جماعتيمف

داننـد و بعـدا علـم آن در  ى نم راىني از احكام دى ابتدا برخＤكنند كه ائمه ى مكه گمان
شـوند بـه  ى معت ناچار گاه در احكام شＤز معتقدند كه ائمهي ن.شود ى مقلبشان واقع

 ىن اعتقـاداتيد از نظر من عالمت غلـو چـنگىص ى مديمف. ظن و گمان خود مراجعه كنند
ات يم آنهـا، اعتقـاد بـه مقتـضَدِ و قـى حادث بودن ائمه، اعتقـاد بـه خداونـدىنف: است

ح يتـصح(. جـواهر و اعـراضان و اجـسام و يـ مانند خلـق نمـودن اع، آنانى براىخداوند
  )١٢٤، ص االعتقاد

 ن بحـث آشـكاريـان اسـتاد و شـاگرد در ايـد مي شـدىهـا  دو مورد از مقابله:ىاباريس
 كـه Ｄ و ائمـهＢامبريـا نـشدن پيـمقتـول شـدن ا يـ مسموم مسئله در ىكي: شود ىم

دن يد صـراحتا بـه قتـل رسـيـ مفى ولـ،داند ى مصدوق منكر آن را كافر و خارج از اسالم
داند و تنها پـنج نفـر از چهـارده معـصوم را مقتـول و دو نفـر را  ى مىشان را منتفي اىهمگ
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ر مترتـب بـر آن يـ صدوق و هم با حكـم تكفىأب هم با رين ترتيشمارد و به ا ى ممسموم
  .دينما ى ممخالفت

ن يـ در اىكه البته هر موضـعاست  Ｂامبر اسالمي صدور سهو از پمسئله در ىگريد
 را عقـال و عمـال ىصـدوق سـهوالنب. ز هـستي نＤ به ائمهىل تسر قاب،مورد اخذ شود

، قائل بـه آن ىالنب كامل سهوىد با نفيخواند و مف ى مىشمارد و منكر سهو را غال ى مزيجا
عه و ي دو عالم بـزرگ شـىر از سوين نمونه از انتساب به غلو و تقصيا. خواند ى مرا مقصر

 ىارهـايكنـد مـالک و مع ى مـكه روشـن است درخور توجه ى آن، امرىک برال هيدال
و بـدون  ىآسـانتوان بـه  ى نمست وي چندان واضح و در دسترس ن،ا مقصر دانستني ىغال
  .ها نمود هيل تسمين قبي اقدام به ا،تدبر

  نيالمظمعاونت . ٥ـ٢
 ظالم را ىها ه مصداقف، ابن بابىصن تعيبا ا. ر موضعشي در غىزي نهادن چىعنيظلم 

  : شمارد ى ماتيات و روايبا استناد به آ
ـ ٢١ات ي هود، آٔسوره(. دينما ى كه راه خدا را منع مىبندد و كس ى كه بر خدا دروغ مىـ كس  ٢٢(  
 ٔسـوره( را غصب كند Ｄر ائمهي و ساＡى حضرت علىني كه مقام امامت و جانشىـ كس

  .سلب كند را Ｃشان و حضرت زهراي از اىا حقيا منكر و مخالف آن باشد، ي )٢٥ ٔهيانفال، آ
  )٢٣ ٔهي تىضه، آٔسوره(. ردي را بپذىت ظالمي كه والى كسـ
  )٢٣ ٔهي مجادله، آٔسوره(. مان نداردي كه به آخرت اى كسـ

مـصداق   بدون اشـاره بـهل المقاالتياوااما در است، نجا ساكت مانده يد ايخ مفيش
انجـام امـر حـق و  بـه ظالمـان در ىاريـسد نىصـ ى مپردازد و ى م رفتار با اؤظالم، به نحوه

، منـوط بـه ى با آنها در امور عـادىز و در ظلم و ستم، ممنوع است و همكاريواجب، جا
رسـاند  ى نمـمـاني به اهـل اى از آنچه ضررىروياجازه از امام زمان است، اما متابعت و پ

 فقـط ،خته به حرام باشدي اگر آمىبالمانع بوده، سود بردن از آنها و انتفاع از اموالشان، حت
  )٥٧ ـ ٦، ص  المذاهب و المختاراتىل المقاالت فياوا(. گران، حالل استين و نه ديمنؤ مىبرا
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ف كردن ظلم بـه نهـادن تع.  وجود دارديىها د ابهامي در سخن صدوق و مف:ىاباريس
ص موضـع يرا تـشخ يسـ؛ستير موضع خود، در مقام عمل چندان راه گشا ني در غىزيچ

 اسـت، ن بحـث زدهيـ كـه صـدوق در اى مثـالِه وضـوحبـمعموال ز ي هرچى و اصلىواقع
ت و يـغـصب مقـام وال: ان آوردهيـک ظلم سـخن بـه مياو در بحث خود، از . باشد ىنم

 ىن موضع واقعيين است كه تعيقت اي حق.شاني و مقابله با اＡى حضرت علىنيجانش
 ىستگنش اشخاص بير و بيز است كه به تفسيبرانگ  مبهم و اختالفىدر اغلب موارد، امر

ز ي جـاى بـا ظالمـان در امـور عـادىهمكار: د هم كه گفتيگر مفيسخن د. كند ى مدايپ
 چـرا ؛ستيـگشا ن ه او اجازه داده باشد، چندان گره كه امام زمان بى كسىست مگر براين

شان را يـ ادعـا كنـد اجـازه اىا اگر كـسيست، و ثانيكه اوال امام زمان عمال در دسترس ن
گر او در متابعت از ظالم هم مـبهم ي؟ سخن دممكن استگونه بش چيد و تكذييأدارد، ت
مـان و اسـتعماله يكون ظـاهره لـضرر اهـل االيال«: ن استيرا مالک جوازش ا يس؛است

 ،اني االغلـب و عـصىمان، علي ظاهر، ضرر، اهل اىها  واژه.»اني العصى االغلب فىعل
 ىچ كمكـيـ، ه عمـل شـخصٔن نحـوهييـنـد و در تعا ىف قطع مبهم و بدون تعىهمگ

  .كنند ىنم

  هيتق. ٦ـ٢
 روشـن راآن  ىها ىژگدهد و نه حدود و رض ى م ارائهىفتع نه خ صدوقيه شيدر بحث تق

ه و يـن امامين خدا و دي آن را خارج از دٔهكنند كرده، ترکد يكأ فقط بر وجوب آن ت؛كند ىم
َّان ﴿ ٔفه شـٔهيـ هـم از آىر متفـاوتياو تفـس. خوانـد ى مـＤمخالف خدا و رسول و ائمه ِ

ُاكرمكم عند احم اتقـٰكم َُ ََ ِ َ  ىد رسـول خـدا در معنـاگىصـ ى مدهد و ى م)١٣ ٔهيـ حجرات، آٔسوره( ﴾َ
ُاتقـٰكم﴿   .هين شما به تقت كننده  عملىعنيفرمود  ﴾َ

ف، و حد و مـورد ه را تعيد از گفتار مجمل و مبهم صدوق انتقاد كرده و تقيخ مفيش
ده داشـتن اعتقـاد بـه حـق، متعـرض ي پوشـىعنـيه يـ تق:كنـد ى معمل به آن را مشخص

 ىايـا دنيـن يـده  بى كه ضررىن در امري و معاضدت مخالفىارين نشدن و ترک يمخالف
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 بر ضرر حاصل شـود نـه ىا ظن قوي است كه قطع يىه در جاي وجوب تق.شخص برساند
دنـد و دا ى مـهيـ از اصحابـشان دسـتور تقى تنها به برخＤكه ائمه ؛ چناندر همه حاالت

د در يـمف) ١٣١، ص ح االعتقـاديتـصح(. كردنـد ى مشكار نمودن حق امرآگران را به اظهار و يد
 محض او را كـه ىتازد و روش نقل ى م بر صدوقى، به تندىنجا هم مانند چند مورد قبليا

جعفر خ ابـويسد شـنىصـ ى مـوكند  ى متخطئهاست، شده  در مباحث ىنگر ىباعث سطح
كنـد و از  ى م اكتفاى سطحىث، به ظاهر الفاظ و به معانيدبه روش اصحاب ح) صدوق(

ن روش به اعتقـادات عامـل يا. كند ى م استدالل و سنجش اعتبار سخنان، عدولىها راه
 از درک ،رديـنگ عقل خود را بـه كـارعمل كند و وه ين شيزند و هركه به ا ى مبه آن، لطمه

  )١٣٢ ـ ٣١، ص العتقادح ايتصح(. ماند ى مق آنها محروميق و از فهم عميحقا
. ح اسـتيخ صـدوق صـحي شـىگـىص  مجمـلد در مورد مـبهم وي سخن مف:اريسـابى

ا د و شرط است كه گىصـي چنان مطلق و بدون ق،ه آوردهيز تق كه صدوق در تجىصىثياحاد
ان اسـت و يعي شـٔ همـهىن عمـل بـراتـ دهين و پسند، بهتىط و حالتيه در هر شرايتق

ـ.  نداردىظهار حق، لزوم و اآشكار نمودن و افشا ود و يـن نكـردن قيـف و معنـدادن تع
 ن اشـتباهيـه صدوق را دچـار اي اعتقادٔ رسالهٔ خواننده،هيا ترک تقيط و ضوابط انجام يشرا

ده نگه داشـت و ي حفظ خود، حق را پوشى براىطيتوان در هر حالت و شرا ى مكند كه ىم
. نـدگان بـسته اسـته را بر جىصيفهم تق راهد، صدوق يخ مفي شٔبه گفته. آن را كتمان كرد

 علمـا ىه و اظهـار حـق بـرايـ عموم مردم است و عدم تقىه برايد معتقد است كه تقيمف
را  ا همـهن دو دسـته، گىصـيـن ايز بي اما صدوق بدون تما؛ استىتر و گاه ضرور دهيپسند

  .كند ى مه دعوتيه به تق السىصىعل

  انن علىصأ ش وＢپيامبر اسالماجداد . ٧ـ٢
دانند، امـا در بحـث  ى را مسلم مＢامبريچ اختالف، پدران و مادران پي هىد بيصدوق و مف

 كـه آل ى سادات علوىد دوستگىص ىه مابن بابىص. دهند ىان، دو نظر مقابل هم م علىصىدوست
ُقـل ال ﴿:  اسـتＢامبر اسالمين مطابق قرآن، مزد رسالت پياند، واجب است و ا رسول اهللا
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َاسـئلكم عل َُ ُ َ َّه اجرا االيَ ِ ًِ ِ المودة ف َ َ َّ َ د نـه خـدا و گىص ىد ميخ مفي، اما ش)٢٣ ٔهيـ، آى شورٔسوره( ﴾ٰىُ القىَ
گـر قـرآن منافـات دارد؛ از يات ديـ آى با برخىن سخنياند و چن  قرار ندادهىن مزديامبر چنينه پ

َان اج﴿ ٔهيجمله آ ّ االىِ َعل ِ َان اج﴿ ٔهيز با آي و ن)٢٩ ٔهي هود، آٔسوره( ﴾ اهللاىَ ّ االىِ َعل  ِ َ فطرنـىَّ الذىَ َ  ﴾ىَ
 رضـا و رضـوان او ى است از جانـب خـدا و انجـامش هـم بـراىنبوت، امر. )٥١ ٔهي هود، آٔسوره(

 خدا انجـام داده، اجـر و مـزد آن را از ى را براى كه عملىاست؛ پس چگونه ممكن است كس
 نبـوت خـود اجـر و ىبرا Ｂامبريح بود و پيعالوه اگر مطلب صدوق صح مردم بخواهد؟ به

ر يه قـرآن ـ بـا توجـه بـه آنچـه در تقـدين دو آين اي مانند مودت خاندانش خواسته بود، بىمزد
قـل ال «: شـد ىن شـكل مـيداد و جمع مطلب به ا ى رخ مىشد ـ تناقض ىد لحاظ ميات بايآ

ـىه اجرا و هو مودة ذيه اجرا بل اسئلكم علياسئلكم عل  ىال علـ اىان اجـر«: زيـ؛ و ن»ى الق
  ».رهي غى اهللا و على علىاهللا بل اجر

َقل ال اسـئلكم عل﴿ ٔهيال هست كه پس منظور خداوند از آؤن سي اىالبته جا َُ ُ َ َ َّه اجـرا االيُ ِ ًِ َ  
ِالمودة ف َ َّ َ  Ｂامبريـن اسـت كـه پيـر از ايه غي خود آى؟ مگر معن است چه بوده﴾ٰىُ القىَ

ه اسـت؟ پاسـخ د اجـر رسـالت خـود قـرار دا خاندانش را از مردم خواسته و آن راىدوست
ن يـ نـه متـصل، و ا، منفـصل اسـتىه، اسـتثناين آين است كه استثنا در ايد ايخ مفيش

َقل ال اسـئلكم عل﴿:  خداوندٔفرموده َُ ُ َ َ ًه اجرايُ َ افته است، ي اني آن پاى تام است و معنى كالم﴾ِ
َّاال﴿و  ِ المودة ف ِ َ َّ َ  بلكـه ،گردد ىنمبر »اجر« واقع استثنا به در .د استي جدى كالم﴾ٰىُ القىَ
ُال اسـئلكم﴿ به ُ َ  ىبگو مـن از شـما اجـر و مـزد«: ن استيه چني آىپس معن. گردد ىم بر﴾َ
مـودت خانـدان بـه » .خـواهم ى مـ خاندانم راىكن از شما مودت و دوستي ل؛خواهم ىنم

.  بـر رسـالتشاني نه به عنوان اجر و مزد ا، مطرح شدهＢامبريال پؤعنوان خواسته و س
  : از جمله،گر هم به كار رفتهي دٔهين استناد در چند آير اينظ

ُفسجد الملـٰئكة كلهم﴿ـ  ُّ ُ ُ ََ ِ َ ََ َاجمعون  َ ّاال  *َ معنـاى آيـه ايـن ) ٣١ ـ ٣٠ حجـر، آيـات ٔسـوره( ﴾ِابليس ِ
است كه مالئک سجده كردند، ولى ابليس سجده نكرد، نه اينكه ابليس از مالئكـه اسـت و از 

وط به سجده كردن است، نه مالئک. استثنا شده استايشان،    .پس مسئله استثنا م
ّفانهم عدو لى اال﴿ ـ ِ ٌِّ َُ ُ َّ َرب العـٰلمين﴾ َ َّ  همه آنها، دشـمن مـن هـستند، )٧٧ ٔ شعراء، آيهٔسوره( َ
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 ن از عـدوي رب العـالمىعنـي .)١٤١ ـ ٣٥، ص تصحيح االعتقاد(ست ياما خداوند دشمن من ن
  ."انهم" نه از "استثنا شده" ىل

  .تر است يده آورده، سنجى كه خود وىليد با شرح و تفصيخ مفي سخن ش:اريسابى

  حالل و حرام . ٨ـ٢
 و ى مگـر آنچـه نهـ،ز حالل و مبـاح اسـتيند كه همه چا عه متفق القوليهر دو متكلم ش

 انجـام ىت عقـل انـسان را بـا محويصـىبند يد دستهخ مفيش. حرمت آن اظهار شده باشد
 آنچـه .کي:  بر دو قسم است،كند  مى در مورد آن حكمى آنچه عقل بشر:دگىص  مى،داده

آنچـه عقـل در حكـم آن  .دو ؛ممنوع بودنش نزد عقل معلوم اسـت ماننـد ظلـم و عبـث
هر . شود  مى حاصلＤا و ائمهي انبٔا ممنوع بودنش از سمع و گفتهيمتوقف است و مباح 

امده باشد، مباح و عمـل كـردن بـه آن ي ناش يتا حلي در حرمت ىنيي كه نص و تعىزيچ
به اين ترتيب ممنوع يا جـايز بـودن هـر امـر بـه . )١٤٢ ـ ٤١، ص تصحيح االعتقاد(ز است يجا

  .Ｄعقل، وحى، انبياء و ائمه: شود وسيله اين سه عنصر تعيين مى

وط به طبيث مجمل و مفسر، احاديحد. ٩ـ٢   ث م
 اسـت، Ｄ و ائمـهامبريـپ مورد سخنان بحث در مورد احاديث، از آن جهت كه بحث در

تواند در مباحث نبوت و امامت مورد بررسى قرار گيرد؛ اما قطعا محـدث بـودن شـيخ  مى
ى از كــي منــدرج كنــد و ىان اصــول اعتقــاديــ را در مىن مــسائليكــه چــنين در اصــدوق
ثر بـوده ؤ مـ،ن مبحـث اختـصاص دهـديـاش را بـه ا يه اعتقادٔن مباحث رسالهت مفصل
  : ن قسمت دو بحث مطرح استي ادر. است

ث مفـسر را يد حـدين بحث است كه صدوق و مفي اول،ث مجمل و مفسريبحث حد
وط به احاديدوم. دانند  مىث مجمليحاكم بر حد  است كه موضوعـشان ىثين بحث م

ال بوده و ؤ مورد شک و سىث تا حدين احاديظاهرا صحت ا. طب و دارو و درمان است
 كرده تا خواننده از وجه صحت و مورد كارشرد هر ىبند ها را دستهآنل صدوق ين دليبه هم
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 مناسـب آب و ىبعـض .١: انـد يث چهـار دسـتهن احاديد اگىص وى مى. ک مطلع باشدي
 بـوده ىنيعت شخص معي مناسب طبى برخ.٢گر؛ ي دى نه جاها،نه بودهي مكه و مدىهوا

 مخـدوش كـردن ى براه است كگراني دست دٔ اساس و ساختهى بى برخ.٣؛ ىنه هر طبع
 دچـار ىرا راو يسـ،ا اشتباه نقـل شـدهي ناقص ى برخ.٤؛ اند  جعل شدهچهره مذهب حق

 هـر ىعنـي ، اسـتى هر دردىاند عسل شفا كه گفتهينبه عنوان مثال ا. ده استيسهو گرد
 در فـصل خرمـا، ىعنـي ،اند بادمجان شـفا اسـت كه گفتهينا اي ، كه از برودت باشدىدرد
  .  اوقاتٔرما، نه در همه خٔ خورندهىبرا

ا پرداخته و معتقد ي طب با انبٔ، به رابطهىث طبي پرداختن به احادىد بجايخ مفياما ش
 چرا كه ؛رنديا فرا گيد طب را از انبيگران، باي است و دىاست راه آموختن طب، فقط وح

د يـافزا  مىديمف. توان شناخت و بس  مىق سمعقط از طف دوا را يتو واقع قت درديحق
  اثبـات اثبـات ارتباطـشان بـا خـدا وىست برا ااي از معجزات انبىا  معجزه،كه علم طب

  )١٤٥ ـ ٤١، ص تصحيح االعتقاد(.  نبوتشانىصدق ادعا
 توجه كـردن بـه شـان نـزول و مـوارد ىعني ، كه صدوق به آن پرداختهىا  نكته:اريسابى

ح و ي صـحىا ر مطلـق، نكتـهر موارد به طوي و منع كارشرد آن در ساىث طبيكارشرد هر حد
ا و علم بـه درد و درمـان ي انبٔد گفته و طب را معجزهيخ مفي كه شى اما سخن؛ستى ابجا

قـت درد و يكـه حقينا.  بحـث داردى جـا،ا كردهيجه مختص انبي و در نتىرا منوط به وح
ز را بـه يـقت همـه چي اما چون خدا حق،ح استي گرچه صح،داند  مىدرمان را فقط خدا

 مثال طـب، ى امر خاصىتوان برا  نمى است كهىريداند، آنقدر سخن فراگ  مىون نحيهم
 اسـت ىن در حـاليا. ست ال اعم از مدعاي دل؛ بنابراينمورد استناد و استفاده قرارش داد

ر آشـنا بـا يـا غيدار و آشنا  ينر ديا غيدار  ين اعم از د ـبان حاذقيک سو همواره طبيكه از 
 ى و داروسـازىشبرد پزشكيها و داروها مشغول بوده و در پ ىماري به كشف ب ـايسخنان انب

 Ｄا ائمهيا ي كه از انبىثيگر، احادي دىاند و از سو دست آورده ه بىري چشمگىها تيموفق
ست كـه بتـوان يـنقـدر نآز اشتهار و پرداختن آن بزرگواران به طـب، يدر طب وارد شده و ن

  . بر آن شمردى طب و طبابت را مبتنىبنا
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  ثياختالف احاد. ١٠ـ٢
  بـه شـمارهيـ اعتقادٔرسـالهخ صـدوق در ين مباحـث شـت ى از مفصلكين عنوان يا
ث يـ احادىان بعـضيـن است كـه چـرا مي ا، كه او در صدد پاسخش بودهىالؤس. رود مى

  :ن استي چنىن اختالف نزد ويشود؟ علل ا  مىدهياختالف د
ى از كـي، ىثيو در هر حـد) ىاريبدل اخت(، احكام مختلف داشته ىگاه موضوع. يك

  .ا قسمي مختلف روزه ىها  مثل كفارهآن احكام آمده است؛
 . اند گاه به دليل تقيه، در بعضى از امور ـ عمدا ـ احاديث به طور مختلف وارد شده. دو

 بـه نقـل از ىس هاللـيـم بـن قيلُ كـه سـىث مفـصليه بـا اسـتناد بـه حـدابن بابىص
گـر از علـل ي دىكنـد و بعـض  مـىمي چهار دسته تقسان را به رارض، آوردهＡنيمنؤرالميام

  :دينما  مى روشنىبند ين دستهث را هم در ضمن ايوقوع اختالف احاد
انـد امـا از گنـاه و دروغ بـستن ينما  مـىمنؤظاهر خـود را مـ ى كه بهثي حدىراو. الف

طر  اما مـردم بـه خـا،در واقع منافق و كذاب است.  ندارديىابا) يا امام(امبر ي به پىعمد
  .كنند  مىبه سخنش اعتماد) يا امام(امبر ي با پىمصاحبت و

 .كند راوى حديثى كه فراموشكار است و به اين سبب ناخواسته در احاديث خلل وارد مى. ب

ده و يشـن) يـا امـام(امبر يـ را از پىا حكمـيک بخش از مطلب ي كه ىثي حدىراو. ج
 را كنـد و آن  مـىاقص خود را نقل نٔدهيده، و شنيا مخالف آن را نشنيگر مكمل يقسمت د

 ).ده و ناسخ را نهيمثال منسوخ را شن. (داند  مى)يا امام(امبر يتمام و اصل سخن پ

ح يث را صـحي ندارد و حديى كه دروغ، سهو و نقصان در كالم او جاىثي حدىراو. د
 .كند  مىو كامل و تمام نقل

كـذب و سـهو و نقـصان در ه و ورود يـل داشتن احكـام، تقياز نظر صدوق بدبنابراين 
خ صدوق يد ابتدا به شيخ مفيش. استبوده ث ي موجب بروز اختالف در احادىسخن راو

ى نـداده كـه كـامال و اري، مالک و معىگىص د صدوق به سبب مجملگىص مى ،راد گرفتهيا
د يـک را بايد به آن عمل كرد و كـداميح است و باي صحىثي معلوم شود چه حدىروشن به

  :كند  مىانيث بي اختالف احادىل براياو دو دلخود . مردود شمرد
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 الفـاظ و عباراتـشان ى ولـ،ث هماهنـگ اسـتيگاه معنا و مطلب مندرج در احاد. ١
ه و مجـاز در يـجـاب و نـدب و كنايا ايـا عموم و خصوص يه يل تقي به دل،مختلف است

  .گفتار و امثال آن
 ىانـد تـا دشـمن  نسبت دادهＤ جعل كرده و به دروغ به ائمهىثين احاداگاه معاند. ٢

ح ير صـحيـح و غيث صحيص احادياما مالک تشخ. نديض نماشان را تحينسبت به ا
  :دهد  مىد پنج مالک ارائهيخ مفيست؟ شيچ

 كه در عمـل كـردن ىثيم، به حديث مخالف در موضوع واحد داشتي اگر دو حد.الف
ا يـه صـادر شـده ي سر تقا ازيگر، يث ديپس حد. ميكن  مى اعتماد،به آن اتفاق نظر هست

  . افته استيكذب به آن راه 
حـديثى كـه رارضـان بيـشتر دارد صـحيح اسـت و آن را كـه : كنيم به تعداد رارضان نگاه مى. ب

  .كنيم رارضان كمترى دارد، صادر شده در شرايط تقيه يا داراى اشتباهاتى از سوى راوى تلقى مى
نـد، خـصوصا اگـر مكـررا و در ا  نقل كردهＤ را كه خواص اصحاب ائمهىثي حد.ج

ر يـا بطـور غيـشان و ير اي كه از غىثيت شده باشد، بر حديگر رواي بعد امام دىعصر امام
ه يـر بزرگان اصحاب اماميم و سبب اعتماد بر قول عدد كثيده  مىحي ترج،مكرر نقل شده

 از ىد و خـواص اصـحاب وي بفرماىه، سخني بنا بر تقＡست اماميز نين است كه جايا
ا چنـد تـن از آنهـا در مـتن يـک يـن اگـر يهمچـن. خبر باشـند ى صدور آن بٔ و نحوهسبب

اسـت را محال  يس؛اد دارندي بىگران آن را به درستي شده باشند، دى دچار فراموش،ثيحد
  .اد همه بروديكه مطلب از 

همـان، (.  قطعا مردود اسـت،ا مخالف احكام عقل باشدي مخالف قرآن ىثيدح اگر .د
  )١٥٩ ـ ٤٥ص 

 ىارهـاي بـر عـدم ارائـه مـالک و معىد مبنـيـخ مفيرسد انتقاد شـ  مى به نظر:اريسابى
 چـرا كـه ؛خ صدوق وارد استي است كه بر شىم انتقاديح از سقيث صحيص حديتشخ

ث پرداختـه يـح علل وقوع اختالف در احادي، صرفا به توضى طوالنىرغم بحث ىشان عليا
ف ينجـا فقـط بـه توصـيه در ابابىصـ ع ابـندر واق. ل اختالف نداده است حى براىو راه

 . خروج از آنى راهكار برأمشكل پرداخته نه به ارائه
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  جهينت
 اعتقاديه صدوق و مفيد بررسى شده اسـت، معـاد ٔدر ميان پنج اصل اعتقادى كه در رساله. ١

با شانزده موضوع متفاوت، از لحاظ تنوع تعداد موضوعات، در جايگاه نخست قـرار دارد؛ امـا 
ن مبحـث اسـت و مفيـد فقـط در دو مـسئله بـا صـدوق  مناقشه رغم اين رضژگى، كم ىعل تـ

يكى عموميت سؤال و جزا در قبر و حيـات برزخـى، كـه نـزد وى فقـط بـراى : مخالفت كرده
ن خالص است، نه براى همه، و ديگرى نفى اشـتغال جمعـى از بهـشتيان بـه  مؤمنين و كاف

در . منـدى از لـذات جـسمانى يس حق تعالى بدون بهرهصرف امور معنوى، نظير تسبيح و تقد
مابقى مسائل معادى، مفيد يا با نظر موافق، مطلب صدوق را شـرح كـرده يـا كـامال سـكوت 

روش هر دو در اين بخش، تكيه بر آيـات و احاديـث اسـت و اسـتدالل حتـى در . كرده است
  . نرفته استهاى ديگر وجود داشته، اينجا به كار همان حدى كه در بعضى قسمت

 ىعنـي ، هـم مـشتمل بـر دوازده موضـوع اسـتى گرچه بـر رو،بخش نبوت و امامت
ز يـت و حجـم و نين تعداد موضوعات در مجموع اصول پنجگانه، اما از لحاظ كمكمت

  . استىزيانگبر ئل بحثمساحاوى   و داردىگاه مهميت مباحث، جايفيك
ات يـت حيـعموم: صدوق است ىن موارد مخالف رأيد در اي مفىرأدر مجموع، . ٢
ا مسموم شـدن همـه ي قرآن در شب قدر، مقتول ٔكبارهيال و جزا در قبر، نزول ؤ و سىبرزخ

را مـزد عتـرت محبت و ان ر، شأن علىصيتقصو ، غلو Ｂى، سهوالنبＤچهارده معصوم
  . شمردنＢيامبررسالت پ

ه و در چنـد  انتقاد كرد،ه بر نقل استين، چند جا به روش كار او، كه صرفا تكيهمچن
  . است را شاذ شمرده ىث مورد استناد ويمورد هم احاد

ـي گاه بسىها ن نقد و مخالفتي اىاز ورا. ٣ ف و مهـم خـود را ار تند، چند نكته ظ
  : دهد  مىنشان
كـه هـر دو ينرغـم ا ىد، استاد و شاگرد بودند و علـيكه صدوق و مفينرغم ا ى عل.١ـ٣
ان و علمـا و  دانـشجىصٔود، مقبول و محـل مراجعـهات خيمرتبه و در زمان حى واالعالمان
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ا يـگاه خود يد، بخاطر هراس از شأن و جاي باب نقد گشوده بوده و مف،اند  بودهىمردم عاد
ه، در يـن روحيـقطعـا ا. ان كرده استيبخود را ده و نظر استاد بزرگوارش، سكوت برنگ

ن يـن اثـر ا كمت. استهان شدين در شاگرد نماين چنياستاد هم وجود داشته كه اثرش ا
ب يـشمندان بزرگ و روشن شـدن معايد، پرورش اندي باز نقد و مقابله در آراء و عقاىفضا

ن و ي تـابعىتـر بـرا يده صـاحبان آرا و انتخـاب سـنجىده و مكتب بـرايو محاسن هر عق
  .قت استيجستجوگران حق

 را ى رأ منتخب خود، مخـالف آنىان رأي، پس از بمسئلهخ صدوق در چند ي ش.٢ـ٣
 است كـه تـركش تـا خـروج امـام ىه واجبيسد تقنىص  مىكند، از جمله آنجا كه  مىريتكف

ن يه و دين امامي، و از دＤست و تارک آن مخالف خدا و رسول و ائمهيز ني جا３زمان
د هركه در كفر گىص  مىＡث امام صادقي به حدىز آنجا كه با تأسين. اسالم خارج است

 بجنگد كـافر Ａى كافر است، و هركه با عل،ديائمه شک نمادشمنان و ظلم كنندگان به 
ب ي تكـذ،كـشته و مقتولنـد Ｄ و ائمهＢامبر اسالمياست و هركس معتقد نباشد كه پ

 ، از احـوال، معـصوم ندانـدىشان را در حـاليكس ا هر  و،خدا و رسول كرده و كافر است
ن نـزد او يمچـنه. شان، كـافر اسـتيـست و جاهل نسبت به حق و شأن ا اجاهل به آنها
ز يـ ن.ه كافرنـدين جهـت تناسـخيـشـود و بـه هم ى مى بهشت و دوزخ منتهىتناسخ به نف

 مقتـول مـسئلهد در ي است كه به عنوان مثال مفىن در حاليا. ان كافرنديضان و تفىصيغال
كند كه فقـط چنـد نفـر از   مىل سخن صدوق صراحتا اعالميبودن چهارده معصوم، در ذ

 از ىكيز در ين. اند  رحلت كردهىعيگران به مرگ طبياند و د  شده مقتول و مسمومＤائمه
دار شـدن منـصب  يش از عهدهره را پي گناهان صغىآثارش در بحث عصمت، صدور برخ

  را عقـالＢامبريـ، صـدور سـهو از پيىشمرد و خود صدوق هم در جا  مىزيامامت جا
منكـر  ،م صـدوقيديـز چنـان كـه ديـن. دانـد  مـى الزم، و عمال هم متحقـقىز و حتيجا

 را از ىد، قائـل بـه سـهوالنبي است و مفىالنبيد منكر سهوداند و مف ى مى را غالىالنبسهو
  . استىالنب سهوداند و صدوق قائل به  مىمقصره

رسد ضرورت دقت در تكفير و انتساب به كفر و نفاق و غلو و تقـصير و امثـالهم،  به نظر مى
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 از مقابله ايـن دو انديـشمند بـزرگ شـيعه در چنـد .از همين چند نمونه به خىضى آشكار است
شود كه يک عالم دينى يا متكلم يا فقيه يا مفسر و محـدث، نبايـد  نمونه فوق الذكر روشن مى

اى كه خود پذيرفته، حكـم بـه كفـر و غلـو و تقـصير  راحتى و تنها با توجه به موضع عقيدتى به
ال بـا حكـم عـالمى ماننـد صـدوق، عـالم اگر به عنوان مثـ. امثالهم، در مورد مخالفان بدهد

ديگرى مانند مفيد كافر يا غالى دانسته شود، و يا با حكم مفيد، صدوق مقصر خوانـده شـود، 
  !تكليف عوام شيعه و يا ساير مسلمين غير شيعى چه خواهد بود؟

ک شـخص يـ منتخـب ىر از رأيـ غيـىق نمودن افراد به سبب اظهـار رأير و تفسيتكف
ه يـ اعتقادٔ در رسـالهىمحمـدباقر مجلـس. شود  مىدهيدفراوان  ،نيلمان متكيخاص، در م

 ان نظـر خـود، هـر نـوع نظـر مخـالف آن را كفـر و قائـل را كـافريـخود به كرات پس از ب
 ـ ٣٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١، ٢٠، صفحات متعدد از جمله ى فلسفى ـ كالمىها پژوهش؛ االعتقادات(خواند  مى
ست يـده نيز بر اهل فن پوشـي نىغزالابوحامد  ىا از سوه قير و تفسين تكفي اظهار چن)٣١

 .)٦٠ و ٥٧٠ و ٤٩ و ٣٦ و ٣٢: ، صفحات متعدد از جملهالمنقذ من الضالل؛ ٣١٠ ـ ٧، ص تهافت الفالسفه(
 ىريات، بـه كـارگيـه بر نقلي كه در كنار تكىنيرسد متكلم  مى گذرا، به نظرىک بررسيدر 

 قير و تفـسيـ كمتر بـه تكف،شمارند  مىو ارزشمند ىز ضروري را نى و استداللىروش برهان
ـ در ىر طوسـي، خواجـه نـصح االعتقاديتصحد در يمف. پردازند مى : ك.ر( د االعتقـادتج

د االعتقاد د يـعقا و مظفـر در )رسـاله االعتقـادات: ك.ر( رسالة االعتقـادات در يىخ بهاي ش)تج
 و ى بـرخالف صـدوق، مجلـس؛ع هـستندن نوي از ايىها  نمونه)عقايد االماميه: ك.ر( هياالمام

ر يـش بـه تكفيـا بيـاند و كم  هي فقـ محدث ىني خود، متكلمى كه در مباحث كالمىغزال
  .ورزند  مىمبادرت

 از ؛د فـراوان اسـتيـان صـدوق و مفي در آراء، مى اعالم توافق و همراهىها نهيزم. ٤
 مـسلط و ىعير شـيو تفـسث و فقه يطور متوازن در كالم و حد با بهكه هر دو تقينجمله ا

ار داشته واقـف و ي در اختى اجتهاد علمى براىگري كه دىک به فنون و ابزار ه؛اند خبره
ان عامـه يـشـان در م يـىرأ يعه هستند و هـم شىر علماب هر دو از اعاظم و اكا؛ست اآشنا

 كه بحـث در اصـولين دارد و سرانجام اىتر يدهندگان، نمود خوشتر و پسندي آىمردم و برا
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 و ىشتر مورد انتظار است، نه در فـروع و حواشـين و مذهب است كه اتفاق نظر در آن بيد
  .د است و نه چندان اثرگذاريمتفرقات كه اختالف در آن نه بع

ح يكند و راه تـصح  مىخ صدوق انتقاديد به كرات از شيخ مفينها، شي أرغم همه ىعل
 ى در هـر علمـى و اسـتواريىا پىصـٔهيمان اتفاق مبارک، يا. رديگ  مىشيح مدام را پيو تنق

، ى اسـتاد و شـاگردٔر رابطـهيـ نظيىهـا است و برعكس، خاموش شدن نور نقد بـه بهانـه
ادهـا و ان نكـردن انتقيـن، سـكوت بخـاطر جلـب نظـر مـردم و بيشيعظمت مقام عالم پ

گران، مرگ ي دى شمرده شدن از سوءا متشتت اآلرايان يبن اختالف نظرها به گمان سست
  .دارددر پى ر عالم را ي مردم غىشه و عقب ماندگي و عالم و ركود اندعلم

 فقـط بـه ،ر آثـارشي و در ساح االعتقاديتصحد گرچه خود در موارد متعدد در يمف. ٥
 صـدوق، ىها ح با بحثي او در تصحىها  بحثٔسهيشود، اما مقا  مى متمسکىروش نقل

 ٔخواننـدهكـه  چرا ؛م نابجا نبوده استدهد كه انتقاد او به روش استاد، چندان ه  مىنشان
 ،شـود  مـى از اطالعـات مواجـهى از موضوعات، فقط با مقدارىاريرساله صدوق، در بس

يگران را ف خود و ديا در مقام عمل بتواند تكليقت مطلب را درک كند و ينكه حقيبدون ا
ح  صـد روشـن ويـهـا با  است كه اعتقادنامهىن در حاليا.  درک كندى و روشنىخىض به

  .كندسنده و موضع خود را معلوم  نىصىباشند تا خواننده بتواند رأ
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