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  بر مباحث کالمی شیعه )ع(هاي امام صادقتأثیر آموزه
  
  

  پوردکتر محسن قاسم
  استادیار دانشگاه کاشان

  
  

  :چکیده
کالمی تأثیرگذار بوده، و بسیاري از متکلمان افـزون بـر   هایی روایی شیعی بر مباحث آموزه

گرایانه، از احادیث هـم بـه لحـاظ مضـمونی و هـم بـه جهـت        هاي عقلاستفاده از مبانی و روش
بررسی این تأثیرها بیانگر آن است که ایـن امـر   . اندروش و نوع خاص رویکرد ائمه بهره گرفته

در ایـن خصـوص، تـأثیر روایـات امـام      . اسـت هـاي گونـاگونی تحقـق پذیرفتـه     خطیر، در جنبه
اي کـه  به دلیل شرایط خاص عصري ایشان، شـگرف و قابـل توجـه اسـت، بـه گونـه       )ع(صادق

هـاي نااسـتوار   گاهی از رهگذر آن، در قالب تبیین صحیح مواضع کالمی امامیـه و نفـی اندیشـه   
به ویـژه در   )ع(ي پس از امامهاانتسابی به شیعۀ اثنی عشري نمود پیدا کرده، و این تأثیر در دوره

یعنی متکلمان شیعی هم، به . گیري و تحول منابع مکتوب کالمی شیعه، قابل ردیابی استشکل
این مقاله بـر  . اندهاي نظري و هم در روش بحث، از این قبیل روایات استفاده کردهمثابۀ پشتوانه

و انـواع  رسـی و تحلیـل قـرار دهـد     آن است تا با کاوشی پیرامون این مسئله، ابعاد آن را مورد بر
  .این تأثیرات را نشان دهد

  :هاکلیدواژه
  .  ، کالم، شیعه، فرق)ع(روایات، امام صادق
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  بیان مسئله 
تعلیـل و اثبـات    ،بـراي تبیـین  کـه   دهـد بسیاري از منابع کالمی شیعه نشان می ۀمطالع

 سـنت و ، قـرآن از  ،عقلـی ــ  در کنـار مباحـث اسـتداللی   ، مقوالت مربوط به ایـن دانـش  
اهمیـت   بیـانگر جایگـاه و   ،ایـن موضـوع  . گیـري شـده اسـت   احادیث معصومان نیز بهره

 دهـد و هـم چنـین نشـان مـی     ،روایات شـیعی اسـت   مباحث بنیادین و کالمی در سنت و
تواند در این مسـیر  ، نمینهدالمی گام میهاي کبررسی راه تحقیق و گري که درپژوهش

، حقیقتــی کــه در جــاي خــود. معصــومان غفلــت ورزد و )ص(از میـراث ســترگ پیــامبر 
یاران خـویش   اصحاب و هاي رسول خدا بهـ از آخرین توصیهقرآن را راهی عترت وهم

روایـات رسـیده از ائمـه    . کنـد ــ خـاطر نشـان مـی    رخت بربستن از سراي فـانی  به هنگام
سـش  پر ،در ایـن میـان   .اسـت  بـوده ثر ؤر مقوالت کالمـی مـ  تطو معصومین در تکوین و

که دوران مساعدي براي تعمیق موضـوعات   )ع(اصلی این است که در عصر امام صادق
ایـن   ،مـد آاصول بنیادین آن فراهم  فرصت مغتنمی براي معرفی کالم شیعه و فرهنگی و

مهـم را  امـر  هایی بوده است؟ این مقاله به وسع خود این شامل چه جنبه و چگونه هاتأثیر
  .دهدبررسی قرار می و بحثمورد 
  

  مقدمه 
ــادق  ــام ص ــال  )ع(ام ــی در    82در س ــد، یعن ــد ش ــه متول ــت  در مدین ــار حکوم روزگ

علمـی   ةپژوهان با مراقبت شدید بـا حـوز  دانشعصري که  و) 86م(عبدالملک بن مروان
هـر کـس بـه     و) 56ص ،1جق، 1390 ،اسـد حیـدر  (؛گرفتنـد تماس می پدر ایشان جد و

موریـت یافتـه   أشـد کـه م  نورانی مواجه می، با سخشدیا محفلی  علمی وارد می مسجد و
پـس از روزگـار عبـدالملک بـن      )ع(مـام ا) جـا همـان .(دشنام دهنـد  )ع(بودند به امام علی

عمـر بـن   ، )م99(سلیمان بـن عبـدالملک  عم تلخ حاکمیت خلفاي دیگري نظیر ط مروان،
ولیـد بـن   ، )م125(بـن عبـدالملک   هشـام  ،)م105(یزید بن عبـدالملک ، )م101(عبدالعزیز

خانـدانش   او و هـا ۀ این دوراندر هم. درك کرد را) م126(یزید بن ولید و) م126(یزید
در زمان ایشان بود که زید . در فضایی از مراقبت  شدید بودند تحت کنترل جاسوسان و

بعد از شهادت او امام براي وي طلب رحمت کـرد   در کوفه قیام کرد و) م121(بن علی
  .او نفرین کرد ةبه کشند و

دولـت   گیـري شکل پاشی دولت اموي وو هنگامۀ فرو )ع(گار امامت امام صادقروز
به لحاظ فرهنگی است که به معرفی مکتب خـود  ترین دوره مناسب ،براي شیعه ،عباسی

رسـیده از  بر اساس روایـات  . ، بپردازدریزي شده بودپی )ص(که اصول آن توسط پیامبر
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 و ، راه تفصـیل مـذهب گشـوده شـده،    دورهشود که در ایـن  این امام بزرگ، آشکار می
بحـث در   و محل چـالش  مواضع امامیه در موضوعات عقاید که به نحوي عالوه بر تبیین

هـاي گونـاگون از جملـه    بی شـیعه اثنـی عشـري در حـوزه    تعالیم مذه ، آن روزگار بوده
شاید . ه استتبیین یافت فرصت بسط و...قدر و قضا و اختیار ومنزلت امام،  ،باره امامتدر

 )ع(بـا دوران امـام رضـا    ،هـاي شـیعی  از لحاظ مجـال گسـترش آمـوزه   را بتوان این دوره 
  .کردمقایسه 
 واســط و ،بصـره  ، کوفـه  راویـان حــدیث از شـهرهاي   طلبـان و دانـش ایـن دوره،   در

 ماننـد یحیـی بـن سـعید انصـاري      ند، کسـانی سرزمین حجاز در محضر امام شرکت داشت
ــن انــس ، )143م( ــه ،)م161(فیان ثــوريســ، )م179(مالــک ب ــن عیین ــهابو، )198م(اب  حنیف
منزلت واالي  ه سبباین حضور وسیع نبود مگر ب ...و) 161م(ابوایوب سختیانی ،)م150(

، در دیـده عامـه مسـلمانان نیـز     منزلتی که امام ششم نزد شیعیان دارد افزون بر .امام ششم
داراي  و خـوش محضـر   ،دیثرا بسیار ح مالک بن انس او. داراي مقامی واال بوده است
لوال السنتان لهلک «مشهور  ۀجمل) 184ص ،1410، صدوق.(فائدت بسیار یاد کرده است

  به خوبی جایگـاه علمـی و معنـوي امـام ششـم را در دیـد او نشـان        ابو حنیفه نیز » النعمان
  )70ص، 1ج ق،1390،اسد حیدر.(دهدمی

  
  )ع(صادقپیشینه مباحث کالمی در روایات قبل از امام . 1

، مطـرح  به عنوان یکی از مستندات مهم در مباحـث کالمـی شـیعه   ، احادیث از دیرباز
در سـخنانی   )ص(پیـامبر  ،براي مثال .اندهاي وافري بردهتکلمان از آن بهرهبوده است و م

 ،خـدا فراتـر از تصـور آدمـی اسـت      به این مطلب که درك انسان از خدا ناقص بـوده و 
محـدث  (»ال احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک« :فرموده است چنین تصریح

کلما میزتموهم باوهـامکم فـی ادق   « :یا این گفته ایشان و) 322ص، 4ج ق،1408، نوري
صـغار تتـوهم ان هللا تعـالی    مـردود الـیکم ولعـل النمـل ال    مصـنوع مـثلکم،   مخلـوق   معانیه

ز موضـوعات کالمـی   که این عبارات آشـکارا ا  )293ص، 66جتا، ، بیمجلسی(»زبانیتین
  .کنندحکایت می

آمـده   المعیار و الموازنهکه در کتاب  )ع(از امام علی ايخطبهدر این خصوص، نقل 
هللا الحمـد «: به عنوان شاهدي دیگر تلقی گـردد  تواند، میدر موضوع خداشناسی استو 
عال فدنا دنـا فعـال   له  ۀغایال  اآلخر اتوکل علیه االول ال شیء قبله و استعینه وآمن به و و

ـ ال تعقد القلوب منه علـی   و ۀصفال تقع االوهام له علی  ال  ال تحیطـه لـه بـذات و    و ۀکیفی
ینالـه   ال و ...ال من شـیء خلـق   کان و یدرکه التبعیض الذي ال من شیء ال یناله التجزئه و
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 ».ال نعـت محـدود   ممـدود و  ال اجـل  تعالی الذي لیس له وقت معـدود و  غوص الفطن و
  )255ـ 254ص، 1374 ،اسکافی(

نیز درباب توصیف پروردگـار شـنیدنی اسـت؛آنجا     )ع(سخن امام حسن ،در این باره
ال بعد  خر متناه وال قبل مدرك وآال  الحمد هللا الذي لم یکن له اول معلوم و«: که فرمود
فیتناهی فال تدرك العقـول   ۀصفال اختالف  ال شخص فیتجزا و ال آمد بحتی و محدود و

درباره نفی مکان داشتن خـدا نیـز    )ع(مجتبی امام )45صق، 1398، صدوق(»...اوهامها و
 جل اقرب الی من ان یحظـر فیمـا بینـی و    ان اهللا عز و«: اندکه چنین استاي فرمودهجمله

  ) 184ص ،همان(».بینه احد
دیگري از توجـه   ۀنمون ـدرباره صفات الهی ـ)ع(تبیین معناي صمد توسط امام حسین

الصـمد الـذي قـد     الصمد الذي ال جوف له و« :امام فرمود .ه به این قبیل مباحث استائم
ْؤانتهی سالصـمد الـدائم    الصمد الذي ال ینام و ال یشرب و کل والصمد الذي ال یأ ه ودد

  )90ص ،همان(»ال یزال الذي لم یزل و
ال  حفـظ شـی و  ال یـودده   الصمد الذي ال شریک له و« :اندنیز فرموده )ع(امام سجاد
  )جاهمان(»ءیعزب عنه شی

  خصـوص موضـوع خداشناسـی سـخن     ذیـل بـه نحـوي در     بیـان نیـز در   )ع(امام باقر
لم یزل عالما بما یکون فعلمه به قبل کونـه   ال شیء غیره و جل و کان اهللا عز و« :اندگفته

  )107ص، 1ج، 1365 ،کلینی(»کعلمه به بعد کونه
قبـل از امـام    ،نیز در روایات احادیثی توسـط امامـان  قدر  در موضوعاتی مانند قضا و

ان القدر سر من سـر  «: در این باره فرموده )ع(امام علی ،براي مثال. وجود دارد )ع(صادق
 مطـوي عـن خلـق اهللا،    مرفوع فی حجاب اهللا، حرز من حرز اهللا، ستر من ستر اهللا و اهللا، و

 رفعـه فـوق شـهاداتهم و    عباد عن علمـه و وضع اهللا ال فی علم اهللا،سابق  مختوم بخاتم اهللا،
  ) 384ـ  383صق، 1398 صدوق،(»...مبلغ عقولهم

الجسـد   الـروح و  ۀبمنزلالعمل  ر وان القد« :اندفرمودهنیز  )ع(م سجاددر همین باره اما
 ال حـراك بهـا فـاذا اجتمعـا قویـا و      صورةالجسد بغیر روح  حس ویفالروح بغیر جسد ال 

  ) 366ص ،همان(»...القدر صلحا کذلک العمل و
در . مطـرح شـده اسـت    )ع(امـام سـجاد   و )ع(موضوع نبوت نیز در احادیث امام علی

گرفـت و   هی که خداوند از آنان پیمان وحیبرگزیدگان ال ۀبه مثاب ، پیامبراننهج البالغه
افرادي که هرگز خداوند  سازند  وآشکار میهاي پنهان عقل آدمیان را کسانی که گنج

در همـین   )43خطبۀ اول، ص(.اند، مطرحنان محروم نکردهآن خویش را از وجود بندگا
تحقـق   را منت الهی بر امت اسالم دانسـته و  )ص(بعثت پیامبر نعمت ،)ع(باره، امام سجاد
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 48ص دوم،نیـایش  (.امامان منوط کرده  است ایمان را به تصدیق پیامبر و اصل توحید و
  )378نیایش چهل و هشتم، ص و

در سـخنان   ،کالمـی دیگـر   ۀبـه عنـوان مسـئل    حیـات پـس از مـرگ    معـاد و  موضوع
در خصـوص همسـانی قـدرت     )ع(امام علی. آمده است )ع(معصومان قبل از امام صادق

اثبـات جهـان    مانند الهی در زنده کردن مردگان  وتوان بی و ،آخرت خداوند در دنیا و
عجبت لمـن انکـر    لموتی وهو یري ا عجبت لمن نسی الموت و« :گویدمرگ می پس از

 در جـاي دیگـري و   )126حکمت  نهج البالغه،(»االولی النشأةهو یري  االخري و ةالنشأ
 الحیاةواعلم ان مالک الموت هو مالک «: گفته است )ع(خطاب به فرزندشان امام مجتبی

 ،بدان کـه مالـک مـرگ    :)31ۀنام ،همان(»ان المغنی هو المعید ان الخالق هو الممیت و و
  ، میرانــدهمــان کـه مــی  و ،میرانـد ، مــیهمـان کــه آفریـده   همـان مالــک حیـات اســت و  

  .گرداندبازمی
/ 242، ص1ج، 1371 ،برقـی (.اي قریب به همین مضـمون دارنـد  امام سجاد نیز جمله

  )258ص ،3ج، 1365 ،کلینی
  
  بررسی و تحلیل. 1ـ1

  :بیانگر چند نکته است، شداحادیثی که  از باب نمونه ذکر آن 
تفسـیر   سنت معصومین را باید به عنوان میراثی  بسیار مهم در راستاي تبیـین و . 1ـ1ـ1

بخش قابـل  . کالم در نظر داشت هاي عقاید وویژه در عرصههاي دینی، بهن و آموزهقرآ
ــاد شــد  ــراث ی ــوده کــه   تــوجهی از می ــري ب ــار اصــحابه، در حــوزة تفســیر اث  و در آث

  .مباحث دیگر درج شده استبه صورت مدون یا ضمن شاگردانشان 
پـس از رحلـت    و )ص(تبیین قرآن وظیفه پیـامبر اکـرم   ، سوره نحل 44 ۀبر اساس آی

، به اعتقـاد شـیعیان   .طبق حدیث متواتر ثقلین بر عهده اهل بیت آن حضرت است، ایشان
تمسک بـه آنـان را الزم    علمی اهل بیت خود تصریح کرده و پیامبر بر مرجعیت دینی و

در  بایـد  تبیـین چنـین مقـوالتی را    )398ــ  397ص ق،1408، خـویی : ك.ر(.شمرده است
  .با چنین رویکردي توجیه کرد وقلمرو مباحث کالمی 

نیـز بـه    )ع(تا قبل از امام صـادق  ،بنیادین در قلمرو  علم کالم و نظريمباحث . 2ـ1ـ1
 کنندگان  وزیرا بسیاري از این احادیث در مقام  پاسخ پرسش  .نحوي مطرح بوده است

معطـوف   ، هـا برخـی پرسـش   .انددغدغه این گونه موضوعات را داشتهکسانی است که 
کـه   )ع(قدر در زمان امـام علـی   و مانند بحث از قضا، عصري است به جریانات فکري و

ي عالمـان  برخی نیز از سو و )451ص، 1ج ق،1386، طبرسی(.پرسشی از ایشان شد أمنش
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را بـه دنبـال داشـته     )ع(ویـژه امـام علـی   هبـ  ،سـخ ائمـه  کـه پا اهل کتاب مطرح شده است 
از بـیش   هاپاسخ توان گفت که این پرسش ومی ،بدین سان) 448ص، 1ج، همان.(است

  .ناظر است هر چیز به حوزه مطالعات کالمی
از مباحـث  ، شـده گـون عقیـدتی را شـامل مـی    هـاي گونـه  این روایات عرصـه . 3ـ1ـ1

صـفات   اسماء و، وحدانیت او آن مانند اثبات صانع وهاي مربوط به شاخه خداشناسی و
  . حیات پس از مرگ معاد و امامت و، نبوت عدل الهی گرفته تا  فلسفه رسالت و و

سـایر   مقایسـه بـا احادیـث    در )ع(هـاي روایـی امـام علـی    آمـوزه ، در این میان. 4ـ1ـ1
 ،کـالم دیگـر موضـوعات مربـوط بـه دانـش       و مباحـث الهیـات و   هامعصومان در بخش

که این احادیث الهام بخش  روایات امامان پس از  ايگونهقابل توجهی دارد، به شمول 
  .ایشان است

امـام  ، خور توجه دیگـر کـه نبایـد از آن غفلـت ورزیـد آنکـه      در مهم ونکته . 5ـ1ـ1
بسـیاري   نخستین کسی است که به ایفاي نقش کالمی خویش اهتمام ورزیده و )ع(علی

قـدر الهـی را کـه در مقـام پاسـخ بـه        وکیفیت قضـاء و توحید وعدل از مسائل مربوط به 
. مسـلمانان گشـوده اسـت    باب تفکر عقلـی را بـر   و کرده شبهات بوده مطرح سواالت و

ح  نگـرش کالمـی مجادلـه    در مقام تصـحی  )ع(روایت طبرسی که بر اساس آن امام علی
 وعید و وعد و، ف بندگانتکلی، از آفرینش عدل الهی باالي منبر رفته و کنندگان دربارة

) 207ص ق،1386طبرسـی،  .(شاهدي بر این گفته اسـت  ،لذایذ وآالم دنیوي سخن گفته
بـه  باحث کالمی ناظر است که در ادامۀ سخن این موضوع به پیشتازي موضع امامیه در م

  .آن خواهیم پرداخت
  
  موضوعات کالمی در )ع(روایات امام صادق. 2
ششـمین امـام   توان بـه جایگـاه احادیـث    ، میاصول کافیاجمالی به کتاب  ینگاه با

در  ،پژوهش پیرامون آن شناسی این روایات وگونه. ه در مباحث عقاید دست یافتشیع
در این مقاله،  بلکه زاویه نگاه مااما موضوع گفتار حاضر نیست؛  جاي خود اهمیت دارد
شـیعه داشـته   ث کالمـی  تأثیري است که بـر مباحـ  از منظر  )ع(امام بررسی برخی روایات

 ،براي مثـال  .ظهور یافته است هاي مختلف مجال بروز ودرجنبه تأثیراز نظر ما این . است
کالمـی برخـی   ) منحرفانـه (تـوان در آشـکار کـردن مواضـع    تأثیر را مییک جنبه از این 

جنبـه  . انـد؛ ماننـد غـالت یافـت    داشـته به نوعی خود را به شـیعه منتسـب مـی   ها که گروه
. اشـاره دارد  کـالم شـیعه  رویکرد مستقالنه  اصالت وبه در نهایت ، هاتأثیردیگري از این 

 تأثیرهاي شیعه را تحت ه به نظر برخی، اندیشهک خصوص در پیوند با معتزلهه این نکته ب
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از . ل توجه اسـت قابـ در ادامه به آن خواهیم پرداختکه باوري است نااستوار ـ قرارداده
بـه لحـاظ   هـا  نبخـش آ الهام نقش الگویی و، ثرانه این روایاتؤم دیگر نکات سودمند و

بـه عقیـدة   . تتـاب یافتـه اسـ   باز روشی است که در آثار کالمی عالمان شیعه محتوایی و
بـه دیگـر   . دو قسمت قبلی کمتر نیست تأثیر بخشیجنبه اخیر از  راقم این سطور، اهمیت

دست خواهد آمد که طرح  برخـی مباحـث کالمـی در    ه این روایات ب با بررسی ،سخن
ها، به عنـوان الگـویی   وده که متکلمان از آناي ببه گونه) ع(البالي احادیث امام صادق

  .اندهاي خویش  بهره گرفتهاماندهی کتابس در
  
  )ع(منزلت علم کالم در روایات امام صادق. 1ـ2

مـتکلم بـه کـار     تکلـم و ، هایی چـون کـالم  واژه )ع(رسیده از امام احادیث در برخی
امام  ۀیک نمونه از این احادیث گفت .بر مباحث کالمی است که به نوعی ناظر رفته است

، گونـه کـه نصـر بـن صـباح  گـزارش کـرده       ست، آنصادق به عبدالرحمن بن حجاج  ا
زیـرا دوسـت دارم    ،هاي کالمی بپـرداز با مردم مدینه تکلم کن و به بحث: است فرموده

نمونـه  ) 741ص، 2ج ق،1404، طوسـی .(دنمانند تو دیده شوافرادي در میان رجال شیعه 
در خصـوص   )ع(توان از آن سـخن گفـت عبـاراتی از امـام    دیگري که در این بحث می

 لسـانه و  هذا ناصـرنا بقلبـه و  «: باره او گفته استایشان در جایی در .هشام بن حکم است
م یونس بن یعقـوب طـی بیـانی آورده کـه ابتـدا امـا       )295ص، 10ج تا،، بیمجلسی(»یده

امـام   ،بـر ایـن اسـاس    .زندیق منـاظره کنـد   یک  فرد شامی و از وي خواسته با )ع(صادق
. کـردي مناظره مـی  اي یونس کاش تو در علم کالم مهارت داشتی تا با او: فرموده است

هشام ، حولجعفر اَابو، عینن اَافراد دیگري مانند حمران ب ،در بین جماعت اصحاب امام
خواهـد بـا   اند که امام از مرد شامی میبوده همهشام بن حکَم  قیس بن ماصر بن سالم و

  امی اسـت کـه در بحـث بـا هشـام کـم       هشام نیز مناظره کند که در نهایـت ایـن مـرد شـ    
أییـد کــار او  ت درخشـش هشــام در ایـن میـان و    )171ص، 1ج، 1365، کلینـی (.آوردمـی 

جایگـاه ایـن   هـم   و اهتمام ویژه هشام به مسـائل کالمـی  بیانگر هم  )ع(صادق امامتوسط 
  .است )ع(قبیل موضوعات در نظر امام

اجازه ورود به مباحـث کالمـی    )ع(هنگامی که از امام صادق )155م(ابن ابی العوجا 
ل من به سـعال ان یسـع  کل یا اباعبداهللا ان المجالس باالمانات والبد ل«: گفت و را گرفت

 )33ص، 3جتـا،  ، بـی مجلسی(»...تکلم بما شئت« :ه او فرمودامام  ب» افتاذن لی فی الکالم
مذاهب عقیدتی  ها ودیگر فرقه این تکلم با توجه به مصاف فکري یاران امام با زنادقه و

. نیز پیشینه ابن ابی العوجاء باید همان تکلم به معناي مباحث کالمی باشـد  در آن عصر و
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 تکلم در احادیث شیعه را به معناي تفکر عقالنی و ،است که استاد مطهري بر این اساس
  )173ص ،1362، مطهري.(داندمیتحلیل ذهنی  تجزیه و

  
  هاي فکريگروه عصر امام صادق و. 3

هـاي  پریشـانی  جهان اسالم بـه لحـاظ فکـري گرفتـار اخـتالف و      )ع(در روزگار امام
ه مجبر غالت و، مرجئه، زنادقه گرفته تا معتزلهوجود مذاهب مختلف از  .گون  بودگونه

در این  .ستعابر این مد شاهدي ،اعتقاداتی بودند و که هرکدام براي خود داراي اصول
 براي پاسداري از میـراث سـنت نبـوي و    )ع(رسالت امام به عنوان جانشین امام باقر ،میان

 موزش مبانی درست اسـالم، آ با کوشیدمیامام  .نمودائمه پیش از خود بسیار سنگین می
، هـاي ایـن رسـالت   ایـن راه یکـی از جلـوه    در. برساند عظمت مجد وبه  امت اسالمی را

مساعدي بود  شیعه با توجه به فضاي نسبتاً نظريتعمیق مبانی  نادرست و اصالح باورهاي
آشـکار اسـت کـه     . پیدایی عباسیان به دست آمـده بـود   که در فاصله فروپاشی امویان و

هـم عباسـیان    به ویژه آنکه هم امویـان و . پذیر نبوداین امر خطیر به سادگی امکانحقق ت
پـرداختن بـه جریانـات    . کردندلی ساختن این رسالت، موانع فراوانی ایجاد میدر راه عم

روایـی امـام   هـاي  آمـوزه  صـرفاً  ،در ایـن مقالـه  . طلبـد فکري این دوره مجال دیگري می
  . گیردمباحث کالمی مورد پژوهش قرار می بر نتأثیرگذاري آاز جنبه  )ع(صادق
  
  )ع(هاي غالت در روایات امام صادقنفی اندیشه. 1ـ3

اند که شـیعه در بعضـی اصـول    ادعا کرده اناي از مستشرقیپاره برخی از اهل تسنن و
یـدي  عقا هـا معتقدنـد  ، برخـی از آن براي مثـال .  اندتأثیر پذیرفتهعقاید خویش از غالت 

از عقایـد   یـا برگرفتـه   و دارد تفکرات عبداهللا بن سبا ریشه در، مهدویت و وصایتمانند 
 .توسط غالت به شیعه رسیده اسـت  یا مبتنی بر ریشه یهودي بوده و و مختار ثقفی است،

  )170ص، لهاوزن و 28 ،25، 10ص، 2ج، تابی ،بدوي(
 .دانـد شـیعی مـی  اي نسبت الوهیت به ائمه را یک عقیده مستشرقی مانند گلدزیهر نیز

اسـاس آن اعتقـاد    گزارش دیگري در دست است که بر) 205ص، 1جتا، بی، گلدزیهر(
، فیـاض .(دانـد را تفکـر ایرانـی مـی    ریشـه آن  و کندخدایی ائمه را به شیعه منتسب میبه 

  )114، 87ص ق،1406
ویژه در هب ائمه از این عقیده« :فرد دیگري به نام فان فلوتن نیز به نادرستی گفته است

آیـا در   حـال بایـد دیـد    )112ص تـا، ، بـی فان فلوتن.(اندموقع ضعف بنی امیه بهره گرفته
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گیري نهایی آن نفـی  ان به مواردي بر خورد کرد که جهتتومی )ع(روایات امام صادق
  هایی باشد؟چنین اندیشه

  
  تحلیل بررسی و. 1ـ1ـ3

شیعه  ، مستشرقین و برخی دیگرابتدا باید مقصود از غالت را که به ادعاي کسانی از 
  ه تعریـف محققـان، غـالت    بـ  وبـه عقیـده مـا    . ، معلـوم کـرد  انـد تأثیر قـرار داده را تحت 

 ق،1422، شهرسـتانی  :ك.ر(.داننداند که به نوعی ائمه را داراي جنبه الوهیت میکسانی
  یـا مهـدویت عقیـده غلـوآمیز تلقـی      اعتقـاد بـه وصـایت و    ،در این تعریـف ) 173ص1ج
، اندیشـه مهـدویت   انـد اساس روایاتی که خـود اهـل تسـنن نیـز آورده     زیرا بر .شودنمی 

المهـدي مـن عترتـی مـن ولـد      « :ماننـد ایـن حـدیث    ،دارد )ص(هاي پیامبرریشه در گفته
در خصـوص   )58ص، 6ج ق،1404، سیوطی/ 106ص ، 4ج ق،1410، دوداو ابو(»فاطمه

  :نمایدادعاي این افراد تذکر دو نکته ضروري می
بـه رد   انـد کـه بـا الهـام از تعـالیم آنهـا      بـوده کسانی  ،در میان اصحاب ائمه. 1ـ1ـ1ـ3

یـونس بـن   ، هاي افرادي نظیرتوان به کتاباز این میان می .اندپرداختههاي غالیان اندیشه
مجلـۀ  : ك.رشخصیت وي  ةدربار ،260م(فضل بن شاذان نیشابوري ،)208م(عبدالرحمن

ابـو اسـحاق    ،از اصـحاب امـام جـواد   ) فضل بن شـاذان  ۀمقال ،دوم ةشمار ،پژوهیحدیث
، صـحابی  علی بن مهزیـار اهـوازي  و ، کاتب ابراهیم بن ابی حفص صحابی امام عسکري

 ،1378، صـفري فروشـانی  .(اشاره کـرد  ــ علیهم السالمامام هادي امام رضا، امام جواد و
  )19ص

شیعی نیز افرادي بـه نفـی اندیشـه    افزون بر اصحاب ائمه در میان دانشمندان . 2ـ1ـ1ـ3
ن آیـک نمونـه   ) 311م(سـهل نـوبختی  ابو. انـد زمینه کتـاب نوشـته   این در غلو پرداخته و

  )330ص، 1366، ابن ندیم.(است
برخی روایات رسیده از  ،تحلیل آنیم بررسی و نقل و آنچه ما در این بخش در صدد

ارتباط کـالم شـیعه اثنـی    نفی  ،که از رهگذر آن امام ششم در موضوعات کالمی  است
در  خـود را  تـأثیر  ،روایـات  ،در ایـن صـورت   .شـود میداده با عقاید غالیان نشان  عشري

  .جهت تبیین درست عقیده شیعی آشکار خواهد کرد
 و د؟نـ غالت چه جایگـاهی دار  ، حال باید دید در بین روایات رسیده از امام صادق 

 درسـتی و نا هـا نمونـه برخـی   با عقاید آنان چگونه بوده است؟ با بررسی )ع(برخورد امام
  .برخی عالمان اهل سنت آشکار خواهد شد نااستواري ادعاي مستشرقان و
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عن ابـن ابـی   « :روایتی است که کشی  آن را  چنین آورده است، اولین روایت :الف
لبوا بالکوفه دخلـت علـی    عمیر عن عبد اهللا بن بشیر عن مصادف قال لما لبی القوم الذین

یـا مصـادف ان عیسـی لـو سـکت عمـا       : )ع(قال ...ابی عبداهللا فاخبرته بذلک فخر ساجدا
یعمی بصره ولو سکت عما قال ابو  قالت النصاري فیه لکان حق علی اهللا ان یصم سمعه و

، 2ج ق،1404، طوسـی (».الخطاب لکـان حقـا علـی اهللا ان یصـم سـمعی ویعمـی بصـري       
  )588ص

دهد که برخی کوفیان در مقـام  راوي خبري به امام می ،ابتداي این روایت بر اساس 
نیت أهمین شـ  ،گویندبه سان افرادي که در برابر خدا لبیک می و ،انداثبات الوهیت امام
 تـازد و سخت به این عقیده مـی امام با شنیدن این خبر  .اندقائل نیز )ع(را براي امام صادق

  :فرمایدمی
اگر عیسی در برابر غلو مسیحیان ساکت بود خداوند حـق داشـت گـوش      !مصادف«

، به همین ترتیب اگر من در برابـر ابـو الخطـاب سـاکت     چشمش را نابینا کند را کر و او
  مجلسـی،  / جـا همـان (».بر خداوند است کـه چشـم و گـوش مـرا کـور و کـر کنـد        باشم

  ) 294ص، 25جتا، بی
ویل نادرست طرفـداران ابـو الخطـاب در    تأ ،روایت دیگري وارد شده که درآن :ب
مـورد تخطئـه قـرار گرفتـه     ) 84 :زخـرف (»هو الَّذي فی السماء و فی االرضِ الـه « ۀذیل آی

واهللا ما هو اال اهللا وحـده ال شـریک لـه    « :ویل باطل فرمودامام پس از شنیدن این تأ .است
غر صـ  لعنه اهللا صغر اهللا جـل جاللـه و   فی االرضین کذب بنان علیه ماوات واهللا فی الساهللا

زمـین نیسـت    هـا و ا سوگند جز خداي واحد خـداي دیگـري در آسـمان   دخه ب: »عظمته
کوچـک   ها عظمـت خـدا را  نآ لعنت خدا بر او باد، ،دروغ گفت) از گروه خطابیه(بنان

  )297صتا، بی مجلسی،(.کردند
اعـالم  ، آنها را پیامبر بداننـد در روایات دیگري امام بیزاري خود را از کسانی که : ج
ـ من قال باننا انبیاء اهللا فعلیه « :چنین فرموده است وکرده  مـن شـک فـی ذلـک      اهللا و ۀلعن
  )جاهمان(».اهللا ۀلعنفعلیه 
کـه از   اندیشه تشبیه را )ع(حدیثی است که از رهگذر آن امام صادق، نمونه دیگر :د

معتقـدان بـه    امام )7ـ6ص ق،1400،اشعري.(کشیده استبه چالش  معتقدات غالیان بوده
ان اهللا  من شبه اهللا بخلقه فهو مشـرك، «: فرموده است اي را مشرك دانسته وچنین اندیشه
  )300ص، 3ج ،همان(»کل ما وقع فی الوهم فهو بخالفه و ءال یشبه شی و ال یشبه شیئاً

عتقاد به تناسخ ا. ذکر استقابل  نیز در این باره ،روایت امام صادق در نفی تناسخ: ه
ایـن در   )45ص، 1361، همـو .(شـود هاي کالمی غالیان محسوب مینیز یکی از شاخصه
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در جـایی ایـن عقیـده را بـه شـیعه منتسـب       نت که برخی نویسندگان اهل سـ حالی است 
 هاامام ششم در حدیثی که عقاید آن) 211ص، 1378صفري فروشانی، : ك.ر.(اندکرده

بر بطالن  و غالیان را مورد نفی قرار داده ضمنی  اندیشه تناسخت، به طور را برشمرده اس
 هـاي آنـان زشـت و   گفتـه  )ع(به بـاور امـام   و بر اساس این روایت. کرده است تأکید آن

بـر مبنـاي    .انـد ها قرار گرفتهمورد لعنت همه امتاي است که به گونه هاي غالیانهاندیشه
هـا را جـزء   انسان گاهی آن و، ي عقیده دارندگرنوعی اباحهها به آن )ع(این حدیث امام

  :برخی عبارت این حدیث طوالنی چنین است .پنداردمیزمانی دهري  نصارا و
امرجـوا انفسـهم فـی     زینـوا النفسـهم الضـالالت و    وراءهم منهاج الدین و قد خلفوا«

فطورا کل شیء من شهوات الدنیاء مباح لهم ...زعموا ان السماء خاویه ما فیها والشهوات 
، مجلسـی (»...ۀالحقیقیقولون ان االشیاء علی غیر  ۀدهریطورا  تخالفهم نصاري فی اشیاء و

  )321ص، 4جتا، بی
  
  بنديجمع. 2ـ3

ر گیـري د شود که امـام بـا موضـع   روایات باال به خوبی آشکار می مل برتأ با مرور و
بـین عقایـد    ارتبـاطی  هاي آنان هیچ نسـبت و نفی اندیشه وبرابر اهم عقاید کالمی غالیان 

ه در از آنجا کـه افکـار غالیانـ   . قائل نیست ،هاي غالیانهمستقل شیعه اثنی اشعري با اندیشه
ي برخـی  هـا ایـن واقعیـت از خـالل پرسـش     نشـانه  و مطرح بـوده  )ع(روزگار امام صادق

 فرقـه غـالی  امـام پـس از آگـاهی از موضـع کالمـی      لـذا   ،صحابیان از امام آشکار اسـت 
تناسـخ   تشبیه و نبوت و، توحید مسائل مهمی چون ةباردر ،ریاست ابوالخطاببه خطابیه 

تـأثیر  بر جریانات عصري  )ع(تعالیم امام صادقبدین سان،  .پردازندبه روشنگري می ...و
انحراف عقیدتی جریان غلو را نشـان داده   ،ضمن اصالت بخشیدن به کالم شیعهداشته و 

هـا را کشـی گـزارش    با لحاظ روایاتی که بیشتر آن همین نگاه و ۀچنین از زوایهم .است
  .را هشدار داده استتفکر غلو  امام خطر، کرده
  
  در برابر عقاید معتزلی )ع(روایات امام صادق .4

بویژه از منظر موضوعات کالمی،  )ع(صادق مباحث عصري روزگار امام در پیوند با
ایـن   .نمایـد نیـز شایسـته مـی    اي معتزلـی هـ مقابل برخی اندیشهدر  )ع(بررسی سخنان امام

ثیر اند که شیعه از معتزله تأاد بودهاي بر این اعتقاین نظر اهمیت دارد که عده موضوع از
 مسـئلۀ  بر این باور بـوده کـه امامیـه،    کسانی مانند ابوالحسین خیاط معتزلی. پذیرفته است

، خیـاط .(اسـت از معتزلـه اخـذ کـرده     بحث کردیم،که پیش از این را تشبیه  ۀنفی اندیش
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ــد ابوالحســن اشــعري   ) 36، 214صم، 1988 ــین اعتقــادي دارن ــرادي کــه چن  از دیگــر اف
احمـد امـین   (و احمد امین مصري) 16ص، 1ج، تابی(ن تیمیه، اب)105ص، 1ج، ق1400(

که شیعه در دو سامی نشار نیز بر این عقیده بوده  .است )267ـ268ص، 3جتا، بی، مصري
در ) 220ص، 2ج، م1977سامی نشـار،  .(پیروي کرده استعدل از معتزله  اصل توحید و

ویـژه در خصـوص سـید    هبـ ــ  بین مستشرقان افـرادي نظیـر آدام متـز وآلفـرد مادولونـگ     
 .انـد تأثیر معتزلـه بـوده  تحت  ،روش نیز معتقد بودند که شیعه  از لحاظ عقاید و ـمرتضی

  )78ص، 1ج ،1362آدام متز، / 73، ص1377آلفرد مادلونگ، (
  
  ارزیابی ادعاي فوق. 1ـ4

ــت   ــل از امام ــه قب ــه ب ــینه معتزل ــام  پیش ــادقام ــاز  )ع(ص ــه آغ ــرت   وب ــده دوم هج   س
اما این مطلـب بـه ایـن معنـا نیسـت کـه معتزلـه در        ) 114ص، 1372، فخري.(گرددبازمی

هایی از طرح موضوعات کالمـی  پیش از این نمونه. ه تقدم داشتندمباحث کالمی بر شیع
از منظـر روایـات امـام    ما بـر ایـن بـاوریم کـه     . گذراندیم را از نظر )ع(قبل از امام صادق

این تمایزها هـم  . ه وجود داردهاي معتزلآشکاري بین کالم شیعه و اندیشهتفاوت  ،ششم
اي کـه  شود بـه گونـه  هاي محتوایی مربوط میهم به رویکرد شناسی وهاي روشبه جنبه
رضه متکلمان شیعه بـا متفکـران معتزلـی    معا )ع(هاي روایی امام صادقآموزه تأثیرتحت 

  .غیر قابل انکار است
بـه دلیـل    مرجعیـت کـالم شـیعه    کید کرد کـه اساسـاً  روشی باید تأبه لحاظ رویکرد 
 ،بـه بیـان دیگـر   . شـود نان راجع میآاحادیث  به ائمه معصومان و ، موضوع خطیر امامت

   سـنت و  هـی و مسـتند اسـت بـه کـالم ال     )ع(حجیت سـنت معصـومی ماننـد امـام صـادق     
رأي  تفسـیر و ، ایـن در حـالی اسـت کـه طـرف دیگـر یعنـی معتزلیـان        ، هـاي پیـامبر  گفته

خـوانیم کـه امامـان اهـل بیـت      در روایاتی متعدد می. دهندشخصی را مبناي کار قرار می
هـا را  ز پیامبر نقل کنید، چرا که ما اینتوانید اکنیم همه را میفرمودند آنچه ما نقل میمی
مـا سـمعته منـی     و ما سمعته منی فاروه عن ابـی « .ایماجداد خود از پیامبر شنیده وسیلهبه 

آشکار است که این نکته  نفی روش ) 161ص، 2ج تا،، بیمجلسی(»فاروه عن رسول اهللا
کید بـر ایـن نکتـه اسـت کـه در ایـن       تأ بلکه ،رسانداستداللی در میان کالم شیعه را نمی

 )ع(یکـی از روایـات امـام صـادق     .هاي معصوم استهتکیه اصلی بر آموز، گونه مباحث
  :چنین است ،که بر این معنا داللت دارد

فاجابـه فیهـا فقـال الرجـل ان کـان کـذا        ۀمسئلاهللا علیه السالم عن ل رجل ابا عبدأس«
یء فهـو عـن رسـول اهللا لسـنا نقـول      وکذا ما کان القول فیها فقال له مهما اجبتک فیـه بشـ  
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، 1ج ق،1399، بروجــرديطباطبــایی  /173ص، 2تــا، جبــی مجلســی،(»ینــا مــن شــیءبرأ
  )129ص

گاه آن فرد گفـت اگـر   آن؛ را داد فردي از امام صادق پرسشی کرد وامام جواب او 
در ادامه افـزود هـر گـاه پاسـخی      امام )این پاسخ چگونه خواهد بود(چنین یا چنان باشد

  مـا بـه رأي خودمـان چیـزي      )بـدان (باره چیزي بـه تـو دادم آن از رسـول خداسـت و    در
  .گوییمنمی

امامیه تفکر برهانی خود را برخالف معتزله که جـدلی اسـت از    ،افزون بر این مطلب
گیـري  ، عالوه بر الهام)ع(اي همچون امام صادقیعنی در احادیث ائمه .ائمه گرفته است

وجـود  هـایی  اسـتدالل  بـراهین و ، از شیوه برهـانی کـه در مباحـث کالمـی کـارایی دارد     
  . مباحث متکلمان شیعه است مبناي مناظرات وداردکه 

  
    )ع(تمایزات محتوایی بر اساس روایات امام صادق. 5

 مسـائلی ماننـد   .هاي محتوایی مربوط استمایز به بخشهاي تیکی دیگر از این جنبه
هاي روشـنی اسـت کـه    اختیار از نمونه جبر و، قدر قضا و ،خلق قرآننص آن،  امامت و

اصـالت   از طریق این روایات استقالل و ثانیاً، تبیین شده مطرح و )ع(در روایات امام اوالً
سستی  بر ،ر این قبیل روایاتدمل تأ بررسی و. شودنسبت به معتزله اثبات می کالم شیعه

بـه  . گرفته است تأثیرعقاید معتزلی  اند شیعه ازأکید خواهد ورزید که گفتهادله کسانی ت
بلکـه   ،نه تنها بر خالف گفته این افـراد اسـت   ،ها برعکسی این جنبهبررس ،دیگر سخن

  .آشکار خواهد کردبخشی کالم شیعه را و جنبه هویت گذاري این روایاتتأثیر
  
   )ع(امامت در روایات امام صادق. 1ـ 5

موضـوع   و، از مفاهیمی مانند مفهوم امام  مفتـرض الطاعـه   )ع(امام صادق در روایات
 وصـایت و ، نبودن دو امام در یک زمان واحد ،زمین از حضور امام معصومخالی نبودن 

امام  انحصار انتقال امامت از برادر به برادر در مورد امام حسن و سلسله امامت و نص در
شایسته است برخی از احادیث نـاظر بـر   . سخن به میان آمده است، علیهما السالم حسین

نحن قـوم فـرض اهللا    :عبداهللا یقولسمعت ابا  :عطار قالعن بشیر ال« :این معانی را  بیاوریم
نمونـه  ) 186ص، 1ج ،1365، کلینـی (»تمون بمن ال یعـذر النـاس بجهالتـه   انتم تأ طاعتنا و

قلـت البـی عبـداهللا تکـون      :عن محمد بن ابی عمیرعن الحسین بن ابی العالء قـال « :دیگر
 همـان، (»اال واحـد همـا صـامت    قال ال یکون امامان؟ :قال ال قلت االرض لیس فیها امام؟

 ان االرض ال تخلـوا اال و « :این حدیث امام صادق است، یک نمونه دیگر) 178ص، 1ج
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ـ مت اًئان نقصوا شی والی الحق فیها عالم کلما زاد المومنون شیئا رد هم  مجلسـی (»هـم ه لم ،
 دارد و هـاي معتزلـی قـرار   در برابر اندیشه مضمون این روایات دقیقاً) 27ص، 23ج تا،بی

هاي شیعی را نشان تر از آن استقالل اندیشهمهم خوبی تفاوت این دو مشرب کالمی وه ب
نه بـه اینکـه در هـر زمـانی بایـد امـامی        واعتقاد دارند معتزله نه به وصایت  زیرا. دهدمی

آنهـا  ) 4صق، 1413،مفید /763ـ 762ص ق،1408، قاضی عبدالجبار(.وجود داشته باشد
در ) 208ص ،20ج تـا، ، بـی قاضـی عبـدالجبار  (م نیز قائل نمـی باشـند  به اصل عصمت اما

 ، ومعـدن علـم   )ص(ائمـه وارث علـم  پیـامبر    ، حالی که در روایات رسیده از امام صادق
  )221ص، 1ج ،1365، کلینی.(نداشجره نبوت ومختلف المالئکه معرفی شده

  
  )ع(اسالم در روایات امام صادق ایمان و. 2ـ 5

سـر موضـوع    تفـاوت بـر   زلی،معت دیگر کالمی بین عقیده شیعی و اختالفات یکی از
اسالم تفـاوت گذاشـته شـده     بین ایمان و )ع(در روایات امام صادق. اسالم است ایمان و

) 14 :حجــرات(کــریم قــرآنکــه در چنــان) 271ص، 65ج، 1365 ،کلینــی :ك.ر(.اســت
 و) بخوانیـد ایمـان  (دیـن  و ی کـه از دیـدگاه معتزلـه چنـین نیسـت     در حالهمچنین است، 

  .داننداسالم  را یکی می
آل (»...منْـه  یقْبـلَ  فَلَـن  دینًـا  اإلِسـالَمِ  غَیرَ یبتَغِ ومن«: آیاتی مانندآنان براي این ادعا،  

برخـی روایـات    و) 35 :ذاریات(»الْمسلمینَ منَ بیت غَیرَ فیها وجدنَا فَما« ۀآی و) 85 :عمران
امـام در پاسـخ بـه  چنـد     ) 706ص ق، 1408 ،الجبارقاضـی عبـد  .(آورنـد را نیز شاهد مـی 

نسـبت آن بـا اسـالم یـا ایمـان       مرتکب کبیره و از جمله تعریف اسالم وکفر و پرسش و
  :چنین فرمود

، منـا حتـی یکـون مسـلما    ؤیکـون م ال منـا و ؤقد یکون العبـد مسـلما قبـل ان یکـون م    «
معاصـی او  مـن کبـائر ال   ةبکبیرهو یشارك االیمان فاذا اتی العبـد   االیمان وفاالسالم قبل 

سـاقطا علیـه اسـم     التـی نهـی اهللا کـان خارجـا مـن االیمـان و       من صغائر المعاصی ةصغیر
لـم یخرجـه الـی     اسـتغفر عـاد الـی االیمـان و     وثابتا علیه اسم االسالم فان تاب  االیمان و

  )33ص، 5ج تا،، بیمجلسی(».الکفر
امـا ایـن درحـالی اسـت کـه اگـر       ، مسلمان است، من باشدؤگاهی فرد قبل از آنکه م

شـود ولـی   بارت دیگر، ایمان با اسالم جمـع مـی  به ع .من باشد مسلمان نیز خواهد بودؤم
ان االیمان  یشـارك  «: فرمود )ع(شود همان گونه که امام صادقاسالم با ایمان جمع نمی

پس اسـالم قبـل از   ) 248ص، 65ج تا،بی، مجلسی(»مانال یشارك االی واالسالم االسالم
  بشـود از ایمـان خـارج     اي یـا صـغیره   اي مرتکـب گنـاه کبیـره و   اگـر بنـده  . ایمان اسـت 
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به ایمان باز خواهد گشت  و  اگر توبه کند؛ او نهاد توان نام مسلمان را براما میشود، می
  .جزء کافران محسوب نخواهد شد

 )ع(از نظـر امـام صـادق    .تعریـف آن مطـرح اسـت    ق وموضوع فاسـ  ،در همین بحث
نـه کـافر    من هستند وؤنه م) مرتکبان کبیره(شودکسانی که حدود خدا بر آنها جاري می

 در آتـش دوزخ و اند که پس از مرگ جماعتی ،در عین حال و اند فاسق،بلکه افرادي و
 .گیرنـد در نهایـت مـورد رحمـت الهـی قـرار مـی       عذاب جهنم جاودان نخواهند مانـد و 

  را  )ص(روایـــت پیـــامبر ،در ایـــن بـــاره )ع(امـــام) 299 و 260ص، 65جهمـــان،  :ك.ر(
که بـر اسـاس    »اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی اصحاب الکبائر من امتی« :آورندمی

)  38 و 36ص، 8ج، همـان (.دنـ گیرقرار مـی  اي دیگردستهاي مورد شفاعت آن، این دسته
شود ایمان جمع نمی این در حالی است که به باور برخی افراد معتزلی در مرتکب کبیره

معتزله معتقدند  ،زهرهبنا به گزارش ابو. آتش خواهد بودتا ابد در ) مرتکب کبیره(وي و
او قول به  شود وانجام داده است در جهنم عذاب می مرتکب کبیره به اندازه گناهی که

 ق،1390حیـدر،  اسـد  .(ا به واصل بن عطـا نسـبت داده اسـت   تنه دوزخ راجاودانگی در 
 شایان ذکر است بـه گـزارش شهرسـتانی   ) 317ص، به نقل هاشم معروف حسنی 150ص

 ،تـرك گویـد   را کبیره دنیا، اگر کسی بدون توبه ازگناه از نظر معتزله) 35صق، 1419(
  .اما عذاب او کمتر از کفار است ،جاودانگی در عذاب خواهد بود سزاوار
  
  اختیار موضوع جبر و. 3ـ 5

که از همان  اختیار است جبر و ،پیچیده در دانش کالم کلیدي و یکی از موضوعات
امامیـه   .متکلمان بوده است فراوانی میان دانشمندان و هايچالشمحل  هاي نخستینسده

هم با اشـاعره   هم با معتزله و ن فرقه اسالمی در خصوص این موضوع،تریبه عنوان کهن
افعـال آدمـی   ، معتزله بر این بـاور اسـت کـه  بـه مقتضـاي اختیـار      . اختالف دیدگاه دارد

و  )61ص، تابی، اسفراینی/ 323ص، ق1408قاضی عبدالجبار، (هاستآفریده خود انسان
هم بـه برخـی آیـات     هم از اصول عقلی بهره برده و ،خویش ةانگار براي استوار ساختن

بـه   )3 :ملـک / 29 :کهـف / 3 :تغابن/ 17 :سجده: ك.براي نمونه ر.(دکنناستناد می رآنق
ع اعمـال انسـانی را بـه آدمـی منسـوب      ابدا خلق ور آنان، مدلول چنین آیاتی آشکارا نظ

امامیه معتقـد اسـت    ،از این سو )362، 357، 355صق، 1408، قاضی عبدالجبار.(داردمی
را بـا  توجـه بـه     اما با این مالحظه که این افعـال ؛ انسان پدید آورنده افعال خویش است

هـیچ نسـبتی بـا     ،ایـن عقیـده  . ارزانی داشته اسـت  دهد که خداوند به اوقدرتی  انجام می
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که به روشنی موضـع   )ع(یکی از روایات امام صادق. تفویض به قرائت معتزلی آن ندارد
  :چنین است ،دهدی شیعه را در برابر معتزله نشان میکالم
رجل یزعم ان اهللا عز وجـل  : اوجه ۀثالثان الناس فی القدر علی : )ع(عن ابی عبد اهللا«

رجـل یـزعم ان االمـر     و ، اجبر الناس علی المعاصی فهذا قد ظلم اهللا فی حکمه فهو کافر
رجل یزعم ان اهللا کلـف العبـاد مـا     مفوض الیهم فهذا قد اوهن اهللا فی سلطانه فهو کافر و

فهـذا  ، اذا اسـماء اسـتغفر اهللا   اذا احسـن حمـد اهللا و   لم یکلفهم ما ال یطیقـون و  یطیقون و
  )342ص، 28ج ق،1409، حر عاملی/ 9، ص5ج تا،، بیمجلسی(».مسلم بالغ

ناظر بر ایـن موضـوع چنـین     است و )ع(هاي امام صادقروایت دیگري که از آموزه 
ما امـرین قـال مثـل ذلـک      قال قلت و، ال تفویض ولکن امر بین االمرین جبر وال « :است

فلـیس حیـث لـم     ، ۀالمعصیکته ففعل تلک ه علی معصیه فنهیته فلم نیته فترمثل رجل رایت
  )160ص، 1ج ،1365، کلینی(».یقبل منک فترکته انت الذي امرته بالمعصیه

 معتزلـه در موضـوع خطیـر جبـر و     تفاوت بینش امامیـه بـا   ،با دقت در دو روایت باال
البته این به این معنا نیست که در این مسئله هیچ شباهتی بـین دو   .گردداختیار مشهود می

یعنـی تعیـین جایگـاه موضـع      ،مهمد بلکه خاطر نشان کردن این نکته دیدگاه وجود ندار
روایت امـام   ویژه در مواجهه با معتزله  براساسه هم ب مستقل شیعه هم در برابر اشاعره و

آنجا  ،اهمیت این بینش مستقالنه در روایتی از امام رضا نیز بازتاب یافته. است )ع(صادق
معتقـد بـه تفـویض     معتقـد بـه جبـر کـافر و    : اندفرموده )ع(جمله امام صادقکه در شرح 
تـرك   مقصود از امر بین االمرین راهی است که براي عمـل بـه اوامـر و    و مشرك است

کـه  دهنـد مگـر این  بندگان هیچ فعلی را خواه نیک یا بـد انجـام نمـی    ،نواهی وجود دارد
عقـابی   قضـاي او همـان حکـم او بـه ثـواب و      خداوند را در آن فرمان یا قضایی است و

  )405ص، 2ج ،1386، طبرسی.(استحقاق آن را دارندگان در دنیا و آخرت است که بند
  
  موضوع خلق قرآن. 4ـ 5
  بـه دسـت   ، وارد شـده اسـت   قـرآن قـدم   روایاتی که به موضوع حـدوث و  برخی از

 وبحـث  بـوده اسـت    مـورد   ومطـرح   )ع(آید که این مسئله نیز در عصر امـام صـادق  می
اي نامـه  ،الرحیم قصـیر که عبدچنان .اندرا در این باره جویا شده نظر او )ع(شاگردان امام

مسائلی کـه در آن   ةبارا درتا نظر خود راز ایشان خواست  نوشت و )ع(که به امام صادق
، ازجمله ایـن موضـوعات   .بیان دارند، اختالف بوده در بین مسلمانان مورد بحث وزمان 

  :گویدخود می ۀنام عبد الرحیم قصیر در .قدم قرآن بود حدوث و
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ان القـرآن کـالم اهللا غیـر     :فـی القـرآن فـزعم قـوم     )بـالعراق (اختلفـوا جعلت فداك «
 تـا، ، بـی مجلسـی / 226ص ق،1398، صـدوق (»کالم اهللا مخلـوق  :آخرون قال مخلوق  و

  )30ص، 5ج
  :دهندوي چنین پاسخ میدر پاسخ به این بخش از نامه  )ع(امام  صادق

سالت رحمک اهللا عن القرآن واختالف الناس قبلکم فان القـرآن کـالم اهللا محـدث    «
ذلـک علـوا کبیـرا کـان اهللا عـز      تعالی عـن   غیر ازلی مع اهللا  تعالی ذکره و غیر مخلوق و

ال  ال مریـد و  ال مـتکلم و  جـل و  کـان عـز و  ال شی غیر اهللا معروف و ال مجهول  وجل و
عند حدوث الفعل منه جل  ۀمحدثعز ربنا فجمیع هذه الصفات  ال فاعل جل و متحرك و

 خبر ما یکـون بعـدکم   القرآن کالم اهللا غیر مخلوق فیه خبر من کان قبلکم و عز ربنا و و
  )227صق، 1398 صدوق،(».انزل من عند اهللا علی محمد رسول اهللا

  
  تحلیل بررسی و. 1ـ4ـ5

ویژه بعد از پیدایی معتزلـه   ه موضوعاتی بوده که بیا قدیم بودن کالم الهی از  حادث
وق هنگامی کـه معتزلـه اندیشـه مخلـ    . محل چالش با گروهایی نظیر محدثان قرار گرفت

در . یث بـه اوج خـود رسـید   سـتیز آنـان بـا اهـل حـد      دنـد بودن کالم الهی را مطـرح کر 
این گروه از حمایت خلیفه عباسـی  ، به معتزلیان روزگار مأمون و با توجه به گرایش وي

، تـا بی، ابن کثیر/ 187ـ186ص ،5جق، 1407، طبري: ك.ر(.برداري کردندبه غایت بهره
  )272ص، 10ج

گرچه با معتزله از این نظر موافقت دارد اما در این میان دیدگاه امامیه چه بود؟ امامیه 
 ،حلـی  :ك.ر(کـه خداونـد ایجـاد کـرده     هایی اسـت پدیده که کالم خداوند مانند دیگر

هاي دیگري نیز اشـاره شـده کـه نقطـه     ایات شیعی به نکتهاما در رو) 61ـ60ص، ق1414
ل بـودن  حاصبی ،آنکه از رهگذر این روایات یکی .دهدمعتزله را نشان می تمایز شیعه و

  .آیدتأکید قرار گرفته است زیرا تکلیف دینی به شمار نمی ها مورداین بحث
 ثرا محـد  قـرآن آنکه  قول معتزله مبنی بر )ع(در روایت گزارش شده از امام صادق

مسـتلزم نفـی   به طـور ضـمنی    ،این روایت. محکوم داشته شده است ،کردندتوصیف می
 محدث غیر مخلوق و، فان القرآن کالم اهللا« :زیرا امام فرمود باشد،اندیشه اشاعره نیز می

خداونـد ازلـی    و بـا  ،محـدثی اسـت غیـر مخلـوق    ، قـرآن » غیر ازلی مع اهللا تعـالی ذکـره  
چنـین اوصـاف کـه    به  قرآننه در سنت  و قرآندوم آنکه نه در  )پیشین ،صدوق.(نیست

حتـی  اینکـه ایـن     .خورد، به چشم نمیهاي کالمی پیش گفته بودموضوع اختالف فرقه
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آشکار است که موضع . مورد پسند امامان نبوده است ،مسلمانان باشد موضوع بحث بین
  .با دیدگاه معتزله متمایز است )ع(امامیه بر اساس روایت رسیده از امام صادق

  
  به لحاظ مضمونی )ع(گیري متکلمان شیعی از روایات امام صادقبهره. 6

یـابی آن در آثـار   راه تبلـور و  )ع(هـاي روایـی امـام   تأثیر آموزهیکی دیگر از مظاهر 
گرفته الهام کالمی  ۀاحادیث با صبغ ؤلفان این قبیل آثار، ازم. کالمی عالمان شیعی است

این  .اندمورد استفاده قرار داده، موضوعات مربوط ومباحث بخشی به آنها را در سامان و
، نص آن وجوب و، اصل امامت، انند معجزهدر مباحث عمده خویش م، گروه از عالمان

 و ،از روایات به طور اعم...اختیار و جبر و، قدر قضا و، رجعت، ضرورت اطاعت از آنان
چنـین در برخـی از جوامـع    هم. انـد اسـتفاده کـرده   به طور اخص) ع(احادیث امام صادق

مجلدات از و یا برخی  ،اصول کافییا ، صدوق توحیدمانند  ،حدیثی که موضوعی است
هـاي  بررسی این قبیـل موضـوعات در کتـاب    .انداز این روایات الگو گرفته االنوار بحار

 .بـر ایـن آثـار اسـت     )ع(گذاري احادیثی همچون روایات امام صـادق کالمی، بیانگر اثر
  .گذاري نیز به اختصار بررسی شودتأثیرهایی از این نماید نمونهیسته میشا

  
  اوائل المقاالتدر کتاب  )ع(تأثیر روایات امام. 1ـ 6

ـ که اثري است مهم در کالم شیعی واز آن شیخ مفیدـ هاي مختلف این کتابجادر 
بـدین سـان   ؛ عباراتی آمده که بیانگر رویکرد نویسنده در مواجهه با مسائل کالمی است

در تواند می شواهدي از احادیث هم، استداللی گیري از روش عقلی وکه افزون بر بهره
عبارات ناظر به چنـین   جمالت و برخی .استفاده شود موضوع مورد بحث به عنوان مؤید

جاءت االخبـار متـواتر عـن ائمـه     ، تظاهرت به االخبار« :چنین است اوائلموضوعاتی در 
جاءت االثـار  ، تواتر الخبر عن آل محمد ، تواتر الخبر به عن الصادقین من االئمه، الهدي

 اهمیت و، جایگاه ،این عبارات .»ب حمله االخبار من االمامیههذا هو مذه، عن الصادقین
برخـی از روایـات کـه از امـام     . دهـد نشان مـی روایات را در مباحث کالمی شیعه  اعتبار

بـه  ، شـیخ مفیـد  کتاب  عناوین کالمی تواند در بعضی موضوعات ومی بوده و )ع(صادق
جـز   ات ذیل آن عنـوان  را گرچه  مولف روای(عنوان شاهدي بر ادعاي فوق تلقی گردد

  :چنین است )مواردي اندك نیاورده است
مـن جهـه السـمع    «عبـارت  ) 9ص ق،1413مفید، (»والبدا ۀالرجعالقول فی «در عنوان 

، کلینـی (»ما عظم اهللا بمثـل البـداء  « :)ع(با این روایت امام صادق، شیخ مفید» دون القیاس
  :نیز روایت ذیل و) 46ص، 1ج، 1365
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ـ یـوم نحشـر مـن کـل      ابی عبداهللا قال ما یقول الناس فی هذه اهللا وعن عن حماد «  ۀام
ایحشر اهللا  ۀالرجعقال لیس کما یقولون ان فی ذلک فی  ۀالقیامفوجا قلت یقولون انها فی 

قوله وحشـرنا فلـم نغـادر مـنهم      ۀالقیام آیۀیدع الباقین انما  فی کل امه فوجا و ۀالقیامیوم 
توانـد مستندسـازي   مـی  )10ص، 53ج تـا، مجلسـی، بـی  / 24ص، 1ج، 1367، قمی(»احدا
  .شود
، مفیـد (،بر عبارت تظاهرت بـه االخبـار  » القول فی الشفاعه«لف کتاب ذیل عنوان ؤم 

کـه   )ص(در این باره افزون بر روایـت رسـول اهللا   وتصریح کرده است  )29ق، ص1413
 بـن مهـران کـه    ۀسماعخطاب بـه   )ع(توان از روایت  امام صادقمی ،در این کتاب آمده

یا سماعه بن مهران انه من اساء مـنکم اسـاءه مشـینا الـی اهللا یـوم القیامـه باقـدامنا        «: فرمود
نیز به عنوان شاهدي بر گفته شیخ مفید ) 259ص، 24ج تا،، بیمجلسی(»فنشفع فیه فنشفع

  .نمونه آورد
لکین علی القول فی نزول الم«، »القول فی ابلیس« نظیر، عناوین دیگر این کتاببراي 

سـخنانی   )ع(امـام صـادق  » القول فـی الصـفات  «، »نبینا ۀعصمالقول فی «، »اصحاب القبور
: ك.ر(.گونه موضوعات تلقی گرددد پشتوانه مباحث شیخ مفید در اینتواندارند که می

  )304ص ، 25جو  119، ص11ج ؛71، ص4ج همان،
  
  تجرید العقائددر کتاب  )ع(تأثیر روایات امام صادق. 2ـ 6

کتـاب   ،یـابی کـرد  تـوان در آن رد را مـی  )ع(روایـات امـام   تأثیرکه اثر مهم دیگري 
  .خواجه نصیر الدین طوسی است  تجرید االعتقاد
 ۀالعصمیجب فی النبی  و«: کتاب آمده استاین در باب عصمت نبی در  ،براي نمونه

خواجـه  (»االنکـار علیـه   ضـدها و  لوجـوب متابعتـه و   لیحصل الوثوق فیحصـل الغـرض و  
  )485، ص1398، الدین طوسینصیر

از اعتقادات امامیه  صغیره، نظر این متکلم شیعی عصمت پیامبر از هر گناه کبیره و از
توان گفت عالمـانی چـون خواجـه    است که می )ع(مستند آن روایت امام صادق است و
  :اندبر آن نظر داشته طوسی

مـن   تعـالی  و  قـال اهللا تبـارك و   المعصوم هو الممتنـع بـاهللا مـن جمیـع محـارم اهللا و     «
  )132تا، صبی، صدوق(»یعتصم باهللا فقد هدي الی صراط مستقیم

از همه محرمـات  توفیق او  به لطف عنایت و معصوم کسی است که از جانب خدا و
» .ومن یعتصم باهللا فقد هدي الـی صـراط مسـتقیم   «: که خداوند فرموداجتناب نماید چنان

اوصـیاي آنـان    پیـامبران و  :خصوص عصمت فرمـوده اسـت   در جاي دیگري در )ع(امام
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دانست که آنان پس از خلقت خداوند می .نداپاك ها معصوم وهرگز گناه نکنند که آن
نش دسـت نزننـد لـذا چنـین تشـریفی      به عصـیا  بدو شرك نورزند و را اطاعت کنند و او
در  االعتقــادتجریـد  چنـین در  هم )378، ص7، ج1376، دشـتی .(شـان روا داشـت  بـاره در

امامیه در  تفاوت دیدگاه معتزله و نص امام پرداخته و مقصد خامس که به بحث نصب و
 :در ایـن بـاره آمـده اسـت     دارد ونقش الگویی  )ع(روایت امام صادق، آن مشهود است

 و ۀالعصـم  :عشـر خصـال مـن صـفات االمـام      :عن سلیمان بن مهران عن ابی عبداهللا قـال «
ان یکـون صـاحب    اعلمهـم بکتـاب اهللا و   اتقاهم هللا و الناس و ان یکون اعلم النصوص و

بـر  که  توان گفتبر اساس این روایت، می )428ص، ق1410،صدوق(»...الظاهره ۀالوصی
نصب او از سوي امـام پیشـین اسـت کـه در     ، شرط اساسی شناخت امام ،نص ةآموز ۀپای

برخـی   ؛ظـاهر سـازد  فضـیلت امـام را بایـد     اصلی نص یعنـی شایسـتگی و   مضمون، خود
  .سازداحادیث از جمله روایت فوق همین آموزه را منعکس می

شـاید بـر مبنـاي آن     وجود دارد و )ع(عبارت صریح دیگري که در کالم امام صادق
: ایـن جملـه اسـت   ، مـنعکس شـده   تجرید االعتقاددر اثري مانند  )امام نصب(این اندیشه

، کلینـی (»علی اهـل مـواده   ۀحججعله  خلقه وتعالی نصب االمام علما ل الن اهللا تبارك و«
، مباحث خـود  چنین روایاتی تردید خواجه طوسی با استظهار بهبی )291ص، 1ج ،1365

  .ه سامان داده استرا در این بار
  
  سرمایه ایمانها در کتاب تأثیر آموزه. 3ـ 6

 ،گرفـت را در آن نادیده  )ع(اثر مهم دیگر کالمی که نباید تأثیر روایات امام صادق
بـه   ،با عنوان صـفات واجـب الوجـود   ، فصل دهم رد .الهیجی است سرمایه ایمانکتاب 

مصـنف در ایـن زمینـه چنـین      .شودذات الهی مطرح می بحث عینیت صفات و ،مناسبت
  :گویدمی

آن کمـال بـودن ایـن     چون طریق ثبوت صفات کمال در واجب الوجـود دانسـتی و  «
صاف به این صفات واقع است الوجود در اتّ توانی دانست که ذات واجب ،صفات است

صـاف آن اسـت کـه ذات در    نحـو اکمـل در اتّ   و .صاف شیء به وجودبر اکمل انحاء اتّ
ذات خـود  ه بلکـه ذات بـ  . ويه قیام صفتی زائد به محتاج نباشد ب، صاف به این صفاتاتّ
  وي در ادامـه چنـین   ) 50ص، 1362، الهیجـی (».صف باشد بـه مفهومـات ایـن صـفات    متّ

 ».کـه وجـود عـین ذات اوسـت    چنـان ، پس صفات واجب عین ذات او باشـد « :افزایدمی
  )51ص، همان(
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امثـال او   در این باره که متکلمانی نظیـر الهیجـی و   )ع(حال ببینیم راویت امام صادق
  چیست؟، انددر مباحث کالمی خود از آنها الهام گرفته

ــاب  ــدکلینــی در کت ــاب و التوحی ــذات« در ب ــام   ،»صــفات ال ــت را از ام ــین روای اول
  :فرموده است )ع(امام آورده که بر اساس گفته ابی بصیر )ع(صادق

البصـر   ال مسـموع و  السمع ذاتـه و  ال معلوم و العلم ذاته و لم یزل اهللا عز وجل ربنا و«
علـم   ومـا   وجـل همیشـه پروردگـار   خداي عز ...ال مقدور ذاته و ةالقدر ال مبصر و ذاته و

شنیدن عین ذاتـش بـود زمـانی کـه      گاه که معلومی وجود نداشت وعین ذاتش بوده آن
 ».زمـانی کـه مقـدوري نبـود     ،قـدرت  عـین ذاتـش بـوده     ي وجود نداشت واشنیده شده

  )143ص، 1ج، 1365، کلینی(
ســائر ائمــه کــه موضــوعش طریــق معرفــت  ایمــان ۀســرمایدر فصــل چهــارم کتــاب 

حصـر ائمـه در عـدد اثنـی     ، )معصـوم (مانند خلو زمان از امـام  مطالبیاز ؛ معصومین است
در تمامی این . مسائل دیگر  سخن رفته است برخی وجوب غیبت امام معصوم و و ،عشر

ییـد مـدعاي ایـن بخـش از     أوارد شده که در راستاي ت )ع(احادیثی از امام صادق ،موارد
احـادیثی  » تخلو من حجـه رض ال ان اال«ذیل باب  کافی و الحجۀدرکتاب  .نوشتار است

در ایـن   )ع(آنچه از برآیند احادیث امـام صـادق  . از امام آمده که پیش از این یاد کردیم
وجود دو امام در یک زمان جـز در عصـر امـام     :این موارد است ،شودزمینه دریافت می

فـروع دیـن    وبراي حفظ اصول وجود امام  ممکن نیست؛) السالم علیهما(حسین حسن و
حـرام   راه شـناخت حـالل و   ضروري است؛) بدعت(هایا افزودنی ها ومقابله با کاستی و

 .شـود وجـود امـام  باعـث تشـخیص حـق از باطـل مـی        با وجود امام معصوم است؛ الهی
  )252ـ251ص، 1جهمان، (

برخـی   و )ص(ها روایـاتی از پیـامبر  ذکر نام آن دوازده ودر باب حصر ائمه در عدد 
امــام  )375، 355ص، 36جو  6ص، 25ج تــا،، بــیمجلســی(.اســت معصــومان وارد شــده

: فرمـوده اسـت   ائمه تا زمان خود را نامبرده و ، »ذریح« نیز در پاسخ به پرسش )ع(صادق
ثـم کـان الحسـین امامـا ثـم کـان علـی بـن         ؤمنین اماما ثم کان الحسن امامـا  کان امیرالم«

ـ الحسین اماما ثم کان محمد بن علـی امامـا مـن انکـر ذلـک کـان کمـن انکـر          اهللا  ۀمعرف
ثم قال قلت ثم انـت؟ جعلـت فـداك فاعـدتها علیـه       )ص(رسوله ۀمعرف تبارك وتعالی و

 »تعالی فـی ارضـه   انی انما حدثتک لتکون من شهداء اهللا تبارك و :ثالث مرات فقال لی
  )257ـ256، ص11ج، 1365، کلینی(

چون ثابـت شـد بـه     و« :خوانیمچنین می ایمان ۀسرمایدر باب غیبت امام معصوم در 
 ،ب باشـد کـه اگـر ظـاهر بـودي     یـ پس بایـد کـه غا   ،دالئل ثالثه وجود محمد بن الحسن
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آنچـه   )152ص، 1362، الهیجـی (».معروف بودي لیکن معروف نیست پس غائـب باشـد  
ی برخـ ، متکلم شیعی در ایـن بـاره از آن بـه عنـوان گـواه اسـتفاده کـرده        که این عالم و

مـورد   ثر وؤکه به لحاظ محتـوایی در مباحـث او مـ   روایات مربوط به این موضوع است 
  .استفاده قرار گرفته است

در  به موضـوع غیبـت امـام معصـوم هـم پرداختـه شـده و        )ع(امام صادق در روایات
ـ بـاب فـی   ، ۀالغیبهایی نظیر باب نادر فی حال باب عناوین و   از آن را  هـایی نمونـه  ،ۀالغیب

خود را بـه جـا    تأثیردهی مباحث کالمی الهیجی نیز در شکل این قبیل روایات. یابیممی
ضرورت غیبت  وجود و وارد شده که به اصل در این باره  برخی روایات. است گذاشته

ارضی مـا یکـون    ما یکون العباد من اهللا جل ذکره واقرب « :ناظر است؛ مانند این روایت
زمـانی کـه بنـدگان بـه     مسـاء   فعندها فتوقعوا الفرج صـباحا و  ...اهللا ۀحجعنهم اذا افتقدوا 

زمانی است که حجت خـداي از   ،خدا از ایشان بیشتر راضی است ترند وخداي نزدیک
، کلینـی (».انتظـار فـرج باشـید   شـام بـه    درآن حال در هر صـبح و  ...نها مفقود شودآمیان 

بـر لـزوم دیـن نگهـداري در زمـان غیبـت        ،دیگر در حدیثی )ع(امام صادق) 127ص2ج
ـ هـذا االمـر   ان لصـاحب  « :کید کـرده اسـت  أصاحب االمر ت المتمسـک فیهـا بدینـه     ۀغیب

زمـان  دیـنش را نگـه     صاحب امر را غیبتـی اسـت هـر کـه در آن     همانا :کالخارط للقتاد
، 2ج ،1365، کلینـی (».دسـت بتراشـد   مانند کسی است که خار درخت قتـاد را بـا   ،دارد
   ) 132ص

  
  بر آثار کالمی از نظر روشی )ع(هاي امام صادقتأثیر آموزه. 7

 در )ع(اي اسـت کـه امـام   معطـوف بـه شـیوه   تأثیرگـذاري  هاي مهم این یکی از جنبه
اسـتداللی در   از اهمیت گفتگوهاي کالمی و پیشتر .اندجهۀ با این قبیل مباحث داشتهموا

 ،کید قـرار دهـیم  خواهیم مورد تأآنچه در این بخش می .شناسی سخن رفتساحت دین
از خـط مشـی ترسـیم     ،در این گونـه مباحـث   ،این نکته اساسی است که متکلمان شیعی

  .انداستفاده کرده )ع(امام توسطشده 
   تـوان از شـیوة  مـی  ،بـراي مثـال   ؛شـود ت مـی هاي فراوانی یافـ در این زمینه نیز نمونه 
در گفتگوي با زندیقی سـخن بـه میـان آورد کـه      )ع(صادقاستداللی امام  گرایی وعقل

اثبـات   )ع(امـام  ،اساس این روایـت  بر. تفصیل آن را هشام بن حکم گزارش کرده است
ازآنجا که « :دنفرمایمی و کنندفرع بر اثبات خداوند تلقی می رسوالن الهی را پیامبران و

را  نـواهی او  شود و بر مبناي حکمت الهی باید سـفیران الهـی اوامـر و   خداوند دیده نمی
اي اسـت مبتنـی بـر    شـیوه  ایـن  و »گریزي از وجود رسوالن نخواهد بود لذا، محقق کنند
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 .شـود دیـده مـی  بـه طـور آشـکار     )ع(گرایانه کـه در کـالم امـام   عقل روشی استداللی و
دقت در روایت هشام بن حکم وجه پاسخ استداللی امـام  ) 237ص، 1ج، 1365، کلینی(

زمـان ممـا اتـت بـه      ثم ثبت ذلک فی کل دهر و« :دنگویآنجا که می، کندرا آشکار می
  )جاهمان(»البراهین من الدالئل واالنبیاء  الرسل و
ییـد  است که مورد تأ در مباحث علمی رویارویی منصور بن حازم ةشیو ،دیگر ۀنمون

گویـد کـه خـدا بـا مخلـوق      سخن می در جایی از این نکته منصور .است )ع(صادق امام
بلکه این  مخلوق اسـت کـه خـدا را بـه     ) چون صفات مخلوق را ندارد(شودشناخته نمی

أییـد  آن را ت »صـدقت «امام پس از شنیدن این جمله بـا عبـارت    شناسد؛سبب خود او می
حـث بـا برخـی از مسـلمانان غیـر شـیعی       از  ب ، سپس گزارشـی منصور بن حازم. کنندمی
 قالوا و«با عبارات دهد که ارائه می )ع(به امام) قرآنقیم داشتن (قرآنمفسر واقعی  بارةدر

را  امـام بـاز هـم آن    و ،اسـت همراه ) گوهاستوگونه گفتعرف این که روش و(»قلت
، همـان .(داردرضایت خود را اعالم می» رحمک اهللا« در پایان با جملۀ فرماید ویید میتأ
  )238ـ 237ص، 1ج

در مسـجد  م بن حکـم بـا عمـر بـن عبیـد معتزلـی       یید روش بحث هشاأت ،دیگر ۀنمون
مبنی بر مخاطب قرار دادن وي بن حکم پس از  هشام. است )ع(توسط امام صادق، بصره

گیـرد کـه امـام نیـز     ، نتیجه مـی اندبدن آدمی تحت انقیاد مرکزي به نام دل يآنکه اعضا
مشرف بر  آفرین وو در نقشی وحدت، رهبري آگاه قلب آدمی به سان فرمانده وهمانند 

 ها نیز خالیـق را از حیرانـی و  آن و مردم هم به آنان مراجعه و کندعمل می آحاد جامعه
علمـی کـه    ۀمباحث گو ووبن حکم از  طریق این گفت ، هشامدهندسرگشتگی نجات می

را بـه اثبـات    ضرورت اصـل امامـت   وجود و ،ل داردنیز به دنبا را )ع(لبخند رضایت امام
  )جاهمان.(رساندمی

 هاي مختلفبه پرسش )ع(هاي امام صادقپاسخ نوع مواجهه و ،باید گفت بدین سان
گذار تأثیر بخش والهام، مباحث کالمی متکلمان شناسیروشتقریرهاي ایشان  نیز در  و

  .بوده است
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  گیرينتیجه
در این میـان،  . رودشیعی، یکی از منابع مهم کالم شیعه به شمار میسنت و احادیث 

با توجه به دوران خـاص فکـري و معنـوي حیـات ایشـان، نقـش        )ع(روایات امام صادق
مهمی در اهمیت دادن به مباحـث کالمـی و تعمیـق و گسـترش آن مباحـث ایفـا کـرده        

  . است
هـاي مختلـف   مـی، از جنبـه  در پیوند با مباحث کال) ع(روایات رسیده از امام صادق

هـاي  هـاي مهـم ایـن تأثیرگـذاري در نفـی اندیشـه      یکـی از نمونـه  . تأثیرگذار بوده است
انتسابی غالت، و نمونـۀ دیگـر، در مرزبنـدي مشـخص کـالم شـیعی و معتزلـی خـود را         

  . آشکار کرده است، و از این راه، کالم شیعه اصالت و هویت مستقل یافته است
تأثیر این روایات به ویژه در آثار متکلمان شیعی هـم بـه جهـت مضـمونی و هـم بـه       

  .   لحاظ روشی غیر قابل انکار است
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