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شخصیت و آرای كالمي محمدبنحسن صفّار
تاريخ دريافت2931/7/21 :

تاريخ تأييد2931/3/12 :

محمد غفورينژاد *

*

محمدرضا مالنوري شمسي **

*

مطالعۀ شخصیت و آرای کالمی دانشمندان اماامیِ متقاد در ادوار وننااونن
میتناند زمینه را برای تدوین تاریخ جامع کال امامیاه فارام کارد ا ایان خا
علمی را پنشش دمد .محمدبنحسن صفّار یكی از شخصیتمای بزرگِ مكتا
ق در قرن سن مجری است .برآیند داد مای تاریخی آن است کاه وی در میاان
علن دینیا بیش از ممها به فقه امتما داشته است .با این وجندا او را مایتانان
متكل نیز دانست .حج باالی روایتمای اعتقادی او این مدعا را اثبات میکناد.
برخی از آثار او ممچنن کتاب الرّد علی الغالت و کتاب بصائر الادرجات نیاز از
شنامد این مدعاست .این تحقیق با رویكرد تنصیفی -تحلیلای باه دنباات تبیاین
شخصیت و آرای کالمی این دانشمند امامی اثروذار است.
از ام آرای کالمی وی در خداشناسی میتنان فطری باندن معرفات ال،ایا
شناخت خدا از طریق اسماء و صفاتا شرك بندن مرونناه تشابیهِ خداوناد باه
مخلنقاتا تنقیفی باندن اساماء و صافاتا صافتِ فعاس دانساتن ارادۀ ال،ای و
حصنت بداء برای خداوند را نا برد .در باب پیامبرشناسی و اما شناسی میتانان
* استادیار گروه شیعهشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.
** کارشناسی ارشد شیعهشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.
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به ضرورت شناخت پیامبران و وجنب اطاعت از آناانا تفانیا امانر دیان باه
حضرت محمد

از میان انبیای ال،یا اعل بندن پیامبر از انبیاای دیرارا اصاس

بندن عقیدۀ امامت در آمنز مای دینیا ضروری بندن وجاند اماا ا نصا
ا وستردوی منابع و دامنۀ عل ائماه

ال،ای

ا عصامت

ائمه

ا اعل بندن ائمه

ائمه

و والیت آنان در تكنین بهعننان ام ّ آرای کالمی وی اشار نمند.

واژگان كلیدی :مدرسۀ کالمی ق ا محمدبنحسن صفّارا مكتا

قا ا بصاائر

الدرجاتا صفّار قمی.
مقدمه

مرچند دانشمندان امامی از دیرباز در عرصۀ دانش کال آثار فاخری پدید آورد و
میآورندا در تاریخ نراری کال امامیه با فقر شدید منابع مناج،ی  .نرارش تااریخ
جامع کال امامیه بدون شناخت حلقات تشكیس دمندۀ این سلسلها در طنت تاریخ
پرشااكن ایاان مكتا ا امكااانپااذیر نیساات .ازایاانروا در ایاان تحقیااقا یكاای از
شخصیتمای اثروذارِ مكت

کالمی ق را برای مطالعه بروزید ای .

در سلسلۀ پیدایش و تحنّت مكات

حادی

شایعی مایتانان قا و کنفاه را

میراثدار مدینها و ق را میراثدار کنفاه دانسات( .جباري )75 :4831 ،در کنفاه
دساتك دو وارایش اصالی در مباحا

کالمای وجاند داشات :خا حادی ی ا

کالمیای که به تبیین باورمای اعتقادی در چ،اارچنب نا

ملتاز باند و خا

کالمیای که با تبیینمای خارج از متن و تنلید نظریهمای کالمی با ادبیاتی جدید
و متمایز به دفاع از آمنز مای اعتقادی میپرداخت( .طرلقاري )54 :4834 ،ایان دو
جریان فكری ا کالمی پس از سپری کردن دوران تأسیس و ورود به عصر طالییِ
کال امامیه در سدۀ دو سرانجامی متفاوت یافتند؛ جریان کالمای در پایاان سادۀ
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دو مجری دچار وقفه و رکند شد اما جریان حدی ی ا کالمی رسالت خانیش را
در قال

حفظ و نقس میراث حدی ی تا پایان دوران فعالیات مدرساۀ کنفاه ننیماۀ

سدۀ سن ) به انجا رسانید .در ممین زمانا که مدرسۀ کالمی کنفه باا سساتی و
رکند در نظریهپردازیماای کالمای رو باه افانت و خامنشای مایرفاتا قا باا
ب،ر ویری از میراث کنفه بهسرعت جانشین کنفه شد و مرکز حضنر اندیشمندان
شیعه و محنر اندیشۀ تشیع وردید( .همرن)93 :

بازخنانی و بازشناسی جریانماای کالمای تن،اا در پرتان شاناخت و بررسای
شخصیت و آرای کالمی وا ممچنینا شینۀ تبیین معارف اندیشمندان میسّر استا
بزروانی که یا کال ْ رسالت اصلی آنان بند و یاا در کناار تخصا

ماای دیرارا

رویكردی کالمی م داشتهاند.
محمدبنحسن صفّار یكی از شخصیتمایی است که بررسی اندیشهماای وی
بخشی از الرنی پیشین را بیان میکندا چراکه او در میان متكلمان و اندیشامندانِ
نخستین امامیه در ش،ر ق از جایرا ممتازی برخنردار بند است .با اینممها باه
نظر میرسد در مجمنعۀ مطالعاتی که تاکننن به انجا رسید ممار این جایرا از
نظر پژومشرران حنزۀ تاریخ اندیشه و کال امامیه پن،ان ماند است.
محقّقانی مانند امیرمعزیا در کتاب رمنمای النمی در تشیع نخستینا و نینمنا

در کتاب دورۀ شكس ویری تشیع دوازد امامی؛ وفتمان حدی ی میان قا و بغادادا
تنانستهاند صفّار را تا حدودی برشناسانند .نیز در تحقیقات اخیر عناوینی به چش
میآید که پرد از برخی ابعاد اندیشهای صفار ممچنن دیدوا او در مساللۀ علا
اما و والیت تكانینی ائماه

برداشاته اسات( .ي.ک .حماري 75 :4831 ،ا31؛

شرهيجبيرن 415 :4831ا491؛ اميرمعز 34 :4831 ،ا )441لیكن چ،رۀ کالمای اوا باه
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صنرت جامع و به وننه ای که ام،ات آرای کالمی او را معرفی کندا تاکننن منرد
مطالعه قرار نررفتاه اسات .ازایانروا ننشاتار حاضار در تاالش اسات کاه ایان
شخصیت را از این منظر معرفی کند و با تنجه به فراوانی روایتمای اعتقادی او
در منرد خداشناسیا پیامبرشناسی و اما شناسیا چ،رۀ کالمی او را آشكار نماید.
 .1احوال شخصیه

محمدبنالحسنبنفَروخ الصفّار ا از اصحاب اما حسان عساكری

(طوسا،

 )111 :4858ا یكی از شخصیتمای بزرگِ ق در قرن سن مجری (يجرش:4897 ،

 )871و از صاح نظران در فنّ حدی

و فقه است .کنیۀ اوا به اتّفاقِ ممۀ محدّثان

و علمای عل رجاتا «أبنجعفر» ذکر شد است .القاابی کاه مناابع بارای او ثبات
کرد اند عبارت است از :صفّار (طوس )111 :4858 ،مموله (همرن)111 :ا ابانمعافاا
(علو4113 ،ق )35 :و اعرج (يجرش.)871 :4897 ،
سات والدت محمّدبنحسن صفّار مشخّ

نیست امّاا ساات وفاات او را 656

مجری قمری ثبت و محسّ وفاتش را ق ذکر کرد اند( .يجرش)871 :4897 ،
 .2جایگاه فقهي ،كالمي و حدیثي صفار

علمای عل رجات صفّار را به اینكه از وجن اصحاب در ق بند است ستند اناد
و ضمن تنثیقا وی را عظی القدر و راجح و قلیسالساق در روایات خناناد اناد.
(همرن )871 :مؤلفان بزروی چنن محمدبنعلایبانالحساینبانبابنیاه (پاري شاي

صااار ق) (حااار عااارمل4113 ،ق ج)115 :13ا محمااادبااانقنلنیاااه نپااادر
جعفربنمحمدبنقنلنیه) (طوسا4115 ،ق ج)141 :4ا حسانبانفضاسبانحسان
طبرسی (حر عرمل4113 ،ق ج )81 :17ا علیبنمنسیبنجعفربنطاوس (همرن ج:5

)33ا محمدبنالحسنبناحمدبنالنلید (طوس4115 ،ق ج )5 :4و محمادبانیحیای
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نقس کرد اند .افزون بر کتاب بصاائر

الدرجات که تن،ا اثر باقیماند از اوستا نجاشی  60اثر دیرر از آثار نفایس او را
برمیشمرد( .يجرش )871 :4897 ،کتابمای وی در منضنعات مختلا

و متنانّع

نرارش یافته اند که خند حاکی از عل و دانش فراویر اوست .عالو بار فراوانای
روایتمای اعتقادی او در باب خداشناسی و پیامبرشناسی و اما شناسیا برخی از
عناوین آثار او ممچنن کتااب الارّد علای الغاالت و کتااب بصاائر الادرجات از
شنامدی است که نشان میدمد بُعد کالمی صفّار ضعی تر و ک اممیتتر از بُعد
فق،ی او نبند است.
یكی از اشكاالتی که بر کتاب بصائر الدرجات ورفته شد این است کاه یكای
از سرشناسترین شاوردان صفّارا یعنی محمدبنحسانبانولیادا در مقاا نقاس و
اجازۀ آثار او این کتاب را است نا کرد است( .همرن )871 :اما باید تنجه داشت کاه
مف،ن است نا در نرا ابن ولید به معناای سال
نادرستی آن نیستا بلكه تنق

کلای و حُكا نماندن باه نفای و

و امری ممرا با احتیاط است .درواقعا وی دربارۀ

منفرداتِ این کتاب را احتیاط را پیش ورفته استا یعنی التزا باه ایان کتااب را
نپذیرفته و برخی مضامین آن را به وردن نمی ویردا نه اینكه تماا کتااب را نفای
کرد یا حك به نادرستی آن کندا زیرا در نرا ابنولیدا حتی راویان ضاعی

نیاز

روایاتِ قابس پذیرش دارند .در منابع متقد ا شنامدی وجند دارد که این مادعا را
تأیید می کند :در ترجمۀ عننان «محمدبنسنان الزامری» آمد است :محمدبنسنان
داراى کتابمایى است و بر او اشكاالتى کرد اند و او را ضعی
ممۀ کت

شامرد اناد  ...و

او را جماعتى از مشایخ به من اجازۀ روایت داد انادا جاز آنچاه در آن

آمیختری و غلنّ است( .طوسا4145 ،ق )119 :در ترجماۀ «ابنسامینه» نیاز چناین
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مطلبی آمد است( .همرن )141 :و یا در ترجمۀ «س،سبنزیاد اآلدمی» در الف،رسات
این مطل

به دست میآید که [حداقسا بنابر وزارش شیخا] ابنولید روایات س،س

را قبنت میکرد است( .برا ،تفصيل مطلب ي.ک .زك،زايه )53 :4834

به جز بصائر الدرجاتا ممۀ آثار صفّار از میان رفته است و میچکدا به دست
ما نرسید استا مرچند حج قاباس تانج،ی از احادیا

وی در جناماع روایای

بعدی منجند است.
 .3درآمد روششناختي

منبع عمد برای مطالعۀ اندیشهمای کالمی صفار منابع حدی ی اساتا کاه حجا
قابس تنج،ی از روایات اعتقادی وی را در اختیار ن،اد اناد .در رأس ایان دساتها
کتاب بصائر الدرجات اوست که مباح

مربنط باه امامات در آن مطارس اسات.

عالو بر مضامین روایاتی که صفار در این کتاب نقس کرد استا به طنر خاا،ا
عناوین ابناب و فصنت این کتاب ا که انشاء شخ
به دیدوا مای شخصی وی پیرامنن مباح

صفار است ا بهروشنی ما را

امامت ر مینماید .اماا بارای کشا

دیدوا مای صفار در دیرر ابناب اعتقادیا ممچنن تنحیدا چنین منبعی در اختیار
نیست و ناوزیر باید به احادی ی که در این ابناب از صفار در البالی منابع حدی ی
آمد است اکتفا کنی .
مطالعۀ آرای کالمی صفار بر اساس روایات اعتقادی باقیماند از او مبتنای بار
این مبنا است که محدثان تن،ا به نقس روایاتی مبادرت میورزیدند که مفااد آن را
تلقی به قبنت کرد بندند و اور محدثی در مانرد مفااد روایتای تردیاد داشات و
مضمنن آن بر او سنرین میآمد از نقس آن خاندداری مایکارد .در مناابع متقاد
شنامدی وجند دارد که این مدعا را تأیید میکند:
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أ .رجالیننِ متقد برای قضاوت دربارۀ شخصیتما بهشدت باه مرویّاات آن،اا
اتكا میکردند .این اتكا تا بدان حدّ بند که حتّای واامی مرویّاات و کتاابماای
اشخا ،بر وزارش مای مستقی دربارۀ مدس یا جرس آن،اا تارجیح داد مایشاد.
برای نمننها کشّی دربارۀ ابنماش جعفری میونید :براساس روایت اماا جانادا
اما مادی و اما عسكری

دربارۀ خندِ ابنماش وا ممچنینا منقنالت ویا به

نظر میرسد که ابنماش جایرا واالیی نزد این سه اما داشته استا اما روایاتش
نشان میدمد که تا حدّی مرتفعالقنت بند است( .كش4111 ،ق ج )314 :1ساخن
کشی بهصراحت نشان می دمد که مرویات اشخا ،بهعنانان اولاین منباع بارای
قضاوت دربارۀ اعتقادات آنان بند استا به نحنی که حتی وامی بر اظ،اار نظار
صریح اما دربارۀ افراد نیز ارجحیّت داشته است .نمننۀ دیرر سخن ابنالغضائری
دربارۀ حسینبنشاذویه است .وی میونیاد :ورچاه قمیانن او را باه غلانّ مات،
کرد اند ولی من کتابی در بح

نماز از او دید که مشكلی نداشت و انحرافی در

آن نبند( .ابنالغضرئر4111 ،ق )78 :به طنر خالصاها اتكاای رجاالینن متقاد بار
منقنالت راویان برای قضاوت دربارۀ شخصیت آن،ا بهخنبی نشان میدمد کاه در
دورۀ مزبنر باورمندیِ اشخا ،به روایاتشان اصلی پذیرفته شد بند.
ب .در وزارش مش،نریا احمدبنمحمدبنعیسی دربارۀ ورومی در شا،ر قا
می ونید که آنان روایاتی در معرفت و فضیلت ائمه

نقس میکردند که قلانب

را مشملزّ میکرد و قابس پذیرش نبند است( .كش4111 ،ق ج311 :1اا )318ایان
وزارش نیز بهخنبی نشان میدمد که تلقّی احمدبنمحمدبنعیسی اشعری از ایان
روایات نقس صرف نبند استا بلكه نقس کردن این روایات از سنی آن ورو باه
معنای باور آن ورو به آن،ا بند است( .ي.ک .گرام83 :4834 ،ا)11
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اکننن براساس مبنای مذکنرا به مطالعۀ آرای کالمی صفار میپردازی .
 .4اندیشههای كالمي صفّار
 .1-4توحید

اعتقادی در اسال بح

م ،ترین بح

خداشناسی است کاه معصانمین

در

روایات بسیاری به اممیت آن پرداخته اند .براساس روایات صافّارا انساانماا بار
معرفت و شناخت خداوند سرشته شد اند( .ابنبربويه 4833ق )813-813 :ازاینروا
شناخت خداوند ب،ترین و واج تارین فارایا بار انساان (خازاز ياز4114 ،ق:

)191ا مدار دین (طوس4115 ،ق ج )414 :9و یكی از امداف م،ا خلقات انساان
(ابنبربويه  4837ج )41 :4بهشمارمیآید.
یكی از مباح

در باب خداشناسی که در روایات صفّار بدان اشار شد است

امكان یا استحالۀ شناخت خدا می باشد .از سنییا روایات بسایاری انساان را باه
شناخت خدا تنصیه کرد اسات (طوسا4115 ،ق ج )414 :9و از دیرار سانا در
برخی روایات از تكلّ و بح

دربارۀ خدا ن،ی شد استا مانند نقلی از صفّار که

از سخن وفتن در آنچه مافنق عرش است ن،ی کرد (ابنبربوياه 4833ق )177 :و
آن را منج

ومرامی دانسته است (همو  )145 :4859وا ممچنینا امس مخاصمه

در آن را انسانمای بیورع و شكّاك میداناد (هماو 4833ق )173 :یاا بناابر نقاس
دیرری از صفّارا اما رضا

شخصی به نا عباسی را از سخن وفتن در تنحید

بازداشتهاست (همرن.)37 :
با بررسی روایات صفّارا می تنان این اختالف ظامری را بر طارف نماند .باا
دقت در روایات به این نكته میرسی که ن،ی ائمه

از تفكار درباارۀ خداونادْ

مطلق نیست بلكه ناظر به تفكر در کیفیت ذات ال،ای و تاالش بارای اکتناا ذات
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حیرت و ومرامی انسان میوردد .شناخت خدا از طریاق

اسماء و صفات منرد ن،ی قرار نررفتاه اسات( .طوسا4115 ،ق ج )414 :9نكتاۀ
دیرر این است که ن،ی ائمه

از تفكر دربارۀ خدا تعبدی نیستا بلكاه علاتش

این است که انسان نمیتناند خدا را با ذمن خند درك کند و مرآنچه در خاطر او
میآید خداوند نیست( .ابنبربويه 4833ق)33 :

بنابر وزارشی از صفّارا اسماء و صفاتی که بندوان بهکارمیبرند و خداوند را با
آن،ا تنصی

میکنند باید از سنی خدا تجنیز شند و بندوان حق ندارند که به نا

دلخنا خنیش او را بخنانند( .همرن )411 :دلیس این تانقیفی باندنآ آن اسات کاه
تنصی

ذات ال،ی فرع بر تصنر ذات و احاطۀ علمی به آن است و چنین معرفتی

برای انسان ممكن نیست( .همرن)137 441 417 33 :

در وزارشی از صفّارا از را برمان نظ (همرن )138 :و در وزارشی دیرر از را
برمان حدوث (همرن )131 119 :بر وجند خدا اقامه دلیس شد است .در روایات
منقنت از ویا مروننه تشبیه خداوناد باه مخلنقاات شارك اسات (خازاز ياز،

4114ق )191 :و از ونامان کبیر شمرد شد اسات (ابنبربويه  4837ج .)151 :1باا
تنجه به این روایتا شرك یعنی اینكه صفات مخلنقات به خداوناد نسابت داد
شند .طرف دیررِ شرك غلنّ استا یعنی اینكه برخی مخلنقاات در حاد خادایی
دانسته شنند .بنابر این روایاتا اما صادق
(صفري 4111ق719 :ا )789و امیرالمؤمنین

از کسانی که در منرد پیاامبر
غلن نمند و آنان را تا مرز خادایی

باال برد اند بیزاری جسته و آن،ا را مشرك دانسته است (همرن.)789 :
ائمه

از پیروان خند میخناستند آنان را از مقاامی کاه خادا باه آن،اا داد

پایین نیاورند وا ممچنینا از آن جایرامی که دارند باالتر نبرند( .ابنبربوياه :4859
)149
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در باب صفات الهی ،حجم قابل توجهی از آموزههای ائمه

از طریق صففاار

به ما رسیده است که درخنر اعتناست .ازلیت و ابدیت (همارن)11 :ا علا (صافاري

4111ق)448 :ا قدرت (طوس4115 ،ق ج)414 :9ا حاق (ابانبربوياه 4833ق)419 :ا
ناانر (هماارن)483 :ا اراد (هماارن)885 :ا رحماات (اباانبربويااه 4118ق)8 :ا ت انّاب
(قطبالرين يا ير4113 ،ق)78 :ا بدا (صفاري 4111ق)441 :ا شریك نداشاتن (خازاز
ياز4114 ،ق)191 :ا م ااس نداشااتن (اباانطاار

4893ق)483 :ا عااد جساامیت

(ابنبربويه )155 :4859ا عد رؤیت (طوس4115 ،ق ج)414 :9ا نفی پدر و ماادر و
فرزند بندن خداوند (ابنبربويه 4833ق)37 :ا عد احتیاج به دیرران (ابانطار

4881ق )114 :و محدود نبندن در مكان (ابنبربويه 4833ق )137 :از آن جمله است.
عل خداوند دو وننه است :عل ویژ یا خا ،که «مكننن» است یا به عبارت
دیررا مخفی است که جز خندش کسی آن را نمیداندا و عل عا که خداوند آن
را به مالئكها انبیا و ائمه

میآمنزد .ازاینروا غالباً به عل عاا تحات عنانان

«عل مبذوت» اشار شد است( .صفاري 4111ق413 :ا)441

نیز خداوند دارای دو ننع رحمت است :رحمت عاا کاه تماا مخلنقاات را
دربرورفته است و رحمت خا ،که مخصن ،برخی از مخلنقاات ال،ای اسات.
(ابنبربويه 4833ق)181 :

پیرامنن حقیقت اراد در خداوندا و اینكه آیاا اراد از صافات ذات اسات یاا
صفات فعسا دیدوا مای مختلفی از سنی فالسفه و متكلمان اظ،اار شاد اسات.
بنابر نقلی از صفّارا اراد از صفات فعس ال،ی (ابانبربوياه 4833ق )885 :و حاادث
(ابنبربويه  4837ج )794 :1است.
از مباح ی که می تنان آن را در ذیس مبحا

مشایت و ارادۀ ال،ای بیاان نماند
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منضنع بداء است .مسللۀ بداء آنقدر اممیت دارد که بنابر روایات صفّارا به مانناد
بداءا خداوند بزرگ داشته نشد است( .ابنبربويه 4833ق )888 :بنابر نقلای از ویا
فرمند« :خداوند تصمی ورفت که امس زماین را عاذاب کناد اماا

اما صادق

برایش بداء حاصس شد و رحمت نازت وردید( ».صفاري 4111ق )441 :اصاحاب از
چرننری حصنت بداء پرسیدندا حضارت فرماند« :بارای ذات مقادس دو علا
است؛ یكی از آن دو علمی است پنشید و ن،ان که میچکاس جاز او بادان آواا
نیست و بداء از این عل است( ».همرن )413 :خداوند نسبت به ایان علا مشایت
دارد :مروا بخنامد طبق آن حك دمد و آن را باه مانرد اجارا واذارد و واامی
نسبت به آن بداء حاصس شند و به منرد اجرایش نرذارد( .همرن )448 :بنابر نقلای
دیرر از صفّارا مروا در چیزی از این عل برای خدا بداء پیدا شندا ائماه

را

از آن آوا میکند( .همرن)831 :
 .2-4نبوت

نبنت در منابع کالمی به دو بخش نبنت عامه و نبنت خاصه تقسای

مباح

می شند؛ در نبنت عامه به مباح
مباح

کلی پیرامنن نبنت و در بخش نبنت خاصه به

متعلق به پیامبری پیامبر اسال

پرداخته میشند.

 .6-2-3نبوت عامه :یكی از منضنعات م ،در باب نبنت عاماها بحا

از

ضرورت شناخت پیامبران است .با تنجه به روایات صفّارا اوالًا م ،ترین قسمت
دین شناخت انبیا و والیات آن،اا اسات (صافاري 4111ق )713 :وا ثانیااًا شاناخت
پیامبران ال،ی ضامن قبنلیِ اعمات بند است و بدون ایان شاناختا بنادوی خادا
محقق نمیشندا مرچند در ظامر اعمالی م انجا شد باشد( .همرن )781 :در نامۀ
اما صادق

به مفضسا عبارات زیادی داللت بر ضرورت شاناخت پیاامبران و

امامان دارد( .همرن 719 :ا)789
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در وزارش مای صفارا به دو ننع معرفت اشار شد است :معرفت واقعای باا
بصیرت و معرفت ظامری .حضرت در منرد معرفت ظامری میفرماید« :مارکس
بدون بصیرت و آوامی در امر والیت داخس شند ممانطانر نیاز خاارج خناماد
شد( ».همرن)781 :

ممچنینا در چندین جای این روایت اشار شد است که منظانر از شاناخت
پیامبر شناختی است که زمینه برای الرن قارار دادن و اخاذ معاارف ال،ای از وی
باشد( .همرن784 :ا)787

 .2-2-3نبوت خاصه
و مقام آنحضرت :خداوند حضرت محمّد

ـ خلقت پیامبر اسالم

را

در روز جمعه (همرن )45 :و از طینتی از ونمری زیار عارش آفریاد (همارن.)41 :
طینت حضرت از علیین و روس ایشان از مافنق علیین آفرید شد است( .همارن:
)41

خداوند در سن چ،س سالری به حضرت
واوذار نمند .تفنیا امنر دین امری مخت

وحی کرد و امنر دیان را باه او
به ایشان است و غیر از رسنت خداا

خداوند به احدی از پیامبران امنر دینی را واوذار ننمند است( .همرن853 :ا)838

نخستین پیامبری بند کاه باه پیماان خداوناد متعاات آری

حضرت محمد

وفت( .صفاري 4111ق)39 38 :

ـ علم پیامبر اسالم
حضرت محمد

 :خداوند میچ پیامبری را مبعنث نفرماند جاز اینكاه

از او اعل بندا زیرا خداوندا عاالو بار آنچاه باه پیغمبارانِ

وذشته عطا کرد ا ممهچیز را در قرآن برای رسنلش مقرّر فرمند( .صافاري 4111ق:

 )441بنابر وزارشی از صفارا خداوند دربارۀ حضرت منسی در آیاه  669اعاراف
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فرمند « :و برای او درآن لانسماا از مرونناه پنادی چیازی ننشاتی  ».و درباارۀ
حضرت عیسی در آیۀ  06زخرف فرمند « :و تا برخی از آنچاه را کاه درباارۀ آن
اختالف میکنید برایتان بیان کن  ».اما دربارۀ حضرت محمّد

در آیۀ  65نحاس

فرمند « :و تن را ونا بر آنان قرار میدمی و ما این کتاب را بر تن نازت کردی که
بیانرر ممهچیز است .».این نشانۀ اعل بندن رسنت خدا

از بقیۀ انبیاای ال،ای

است( .همرن)115 :

صفّارا در یك بابا پنج روایت در منرد خناندن و ننشتن پیامبر
کرد است .بنابر یكی از این روایاتا اما جناد
پیامبر

وزارش

کسانی را که قایساند به اینكه

قادر بر خناندن و ننشتن نیست را از رحمت خدا دور خناند است و

قس یاد کرد که پیامبر

به  66زبان میخناناد و مایننشاته اسات .و علات

نامید شدن ایشان به «امّی» از این روست که حضرت

از اماس مكاه باند و

مكه نا مای متعددی دارد که از جمله آن،ا «ا ّ القری» است( .همرن117 :ا)115

صفّارا در یاك باابا پاانزد روایات در مانرد شاناخت پیاامبر

از عاال

مجردات و عال ذر وزارش کرد است .بنابر این روایاتا خداوند امت پیاامبر راا
زمانی که در عنال پیشین بندندا برای ایشان ظامر نماند و ناا ماای مماۀ افاراد
امتش را به ایشان آمنختا ممانوننه که تما اسماء را به آد تعلای داد( .همارن:
 38ا )39

ا معراج :یكی از ویژویمای پیامبر اسال

مسللۀ معراج است .اصس مسللۀ

معراج از مسائس ضروری دین است که در قرآن از آن ساخن رفتاه اسات( .ي.ک.

اسراء )4 :اما پیرامنن آن مسائلی مطرس است .م الًا پیامبر

چند بار باه معاراج

رفتند؟ مامیت معراج چرننه بند؟ چه سخنانی در معاراج باین خادا و پیاامبرش
مطرس شد؟
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بنابر روايات صفّار ،پيامبر

 021بار به معراج رفت( .صفاري 4111ق )53 :بخشي از

سخناني که ميان خدا و پيامبرش بيان شده عبارتاند از :جانشيني پس از پيامبر
(ابنبربويه  ،)153 :4859نعمتها و جايگاه مؤمنان در بهشت و همچنين پيشوايي
حضرت علي

بر آنان در آنجا (همو ب،تر .)89

م ،ترین مسللهای که در معراج مطرس بند جانشینی علىبنابىطال
استا به وننهای که اما صادق

فرمند است« :پیامبر

رفت و در مربارا خداوند پیامبر را دربارۀ والیت علی

بند

666بار باه معاراج
و ائمۀ بعد از ایشانا از

واجبات دیرر بیشتر سفارش نمند( ».صفاري 4111ق)53 :
 .3-4امامت

حج زیادی از روایت مای اعتقاادی کاه از صافّار باه دسات ماا رساید در
خصن ،امامت استا که اساسیترین بح

و ممچنین محنر اصلی اختالفما و

فرقهوراییِ آن دوران بند است .اختفای والدت اما دوازدم باع
از شیعیان در آغاز رحلت اما حسن عسكری
اما دوازدم

شد تا برخی

در امر امامات اماا یاازدم و

دچار شك و تردید شنندا باه طانری کاه ننشاتهاناد :بعاد از

رحلت اما عسكری

ا پیروان آنحضرت بیست فرقه شدند( .مسعوي4111 ،ق

ج )751 :1با تنجه به روایاتی که از صفّار در باب امامت به جای ماند ا میتانان
به نقش بسزای او در تننیر اذمان عمن جامعه آن زمان پی برد.
مبح

شناخت اما نیز به دو بخاش امامات عاماه و امامات خاصاه تقسای

میشند.
 .6-9-3امامت عامهه :در روایات صفّارا منكر امامت ائمه

مشرك معرفی

شد است و الزمۀ آن این است کاه امامات از اصانت دیان باشادا ناه از اصانت
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مذم ( .صفاري 4111ق)711 714 :

آنرا کاه خداوناد حضارت محمّاد

را آفریاد از فضاس سرشات ایشاان

امیرالمؤمنین

را آفریدا و در طینات امیرالماؤمنین

طینت ائمه

را از آن آفرید .خداوند طینت امسبیات

نیاز اضاافهای باند کاه
را از علیاین و ارواس

آن،ا را از مافنق علیین آفرید( .همرن)41 :

امامان

ارکان و ستننمای دین اسال مستند (همرن)98 :ا که تبعیت از آن،ا

تكیهوا مطملنی برای نجات و رستراری مایباشاد و ب،شات بارای کساانی کاه
والیت امامان را قبنت کنند خلق شد اسات( .ي.ک .همارن139 :اا  )133ازایانروا
شناخت اما و تبعیات از او اصاس و اسااس دیان اسات و شاناخت خداوناد و
دستنرات او و قبنلی اعمات بندوان در وروِ شناخت اما و اقتدای به او میباشاد.
(ي.ک .همرن719 :ا )789

زمین میچوا از حجت ال،ی خالی نیستا و اور در زمین به جز دو نفر نباشدا
قطعاً یكی از آن دو اما خنامد بند و اور لحظهای از حجات خاالی شاندا مماۀ
امس زمین از بین میروند( .همرن131 :ا )133

با توجه به آنچه گذشت ،میتوان برخی از وجوه ضفرورت ائمفه را حففظ ن فا
جهان و برکت برای اهل زمین (همرن)ا ایجاد وحدت و حس اخاتالف میاان مارد
(همرن )718 :و مدایت و ارشاد آن،ا (همرن139 114 :ا )133دانست.
امامان

باب ال،یا حجت خداوند و امینان خدا بر مخلنقاات و خزاناهدار

خداوند در آسمان و زمین میباشند( .همرن94 :ا )91ازاینروا ارتباط با اما شارط
الز برای سلنك در مسیر بندوی است و بدون رابطۀ محك با اما ممكن اسات
بند دچار انحراف و لغزش وردد( .همرن )111-433 :این ارتباط در تما ابعاد الز
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استا چه در بعد مادی یعنی پرداخت وجنمات شرعی (همرن )33 :و چه در بعاد
معننی .این رابطه ضامن سعادت بند و رسیدن او به رستراری است( .همرن)41 :

ارتباط با اما نه تن،ا مخصن ،انسانماست بلكه جنیان نیز با اما ارتباط دارند و
حتی برخی از جنیان به خدمت اما مشغنتاند( .ي.ک .همرن37 :ا)418

ـ آثار پذیرش والیت ائمه و انکار آن :برخی از آثار والیتپذیری ائماه
عبارتاند از :زندوی و مروی ممانند زنادوی و مارگ پیاامبر اکار

(صافاري

4111ق)13 :ا ورود به ب،شت (همرن)133 :ا نزدیكی و قرب باه خادا (همارن)93 :ا
رستراری (همرن)711 :ا نجات یافتن (همرن)714 :ا روشنیبخش دید (همرن)717 :ا
افزون شدن کارمای نیك (همرن)714 :ا داخس نشدن در حد کفر (همارن)711 :ا باه
مالکت نرسیدن (همرن)714 :ا اکمات دیان (همارن)114 :ا ساندمند باندن ایماان و
قبنلی اعمات (همرن )891 :و آمرزش خداوند (همرن.)53 :
در مقابسا برخی از آثار انكار و دشمنی با امامان

عبارتاند از :داخس شدن

در ج،ن (همرن)135 :ا عد قبنلی اعمات (همرن)891 :ا عاذاب پروردواار (همارن:

)133ا عد شفاعت (همرن)13 :ا شكایت پیامبر از آن،ا به خدای متعاات و مالکات
آن،ا (همرن)13 :ا لعنت فرشتران و درخناست عذاب بیشتر برای آنان (همرن )93 :و
تبا شدن اعمات و خسران (همرن.)55 :
تعیین اما تن،ا به دست خداست( .ي.ک .همرن151 :ا )151بناابراینا اوار اماس
آسمان و زمین اجتماع کنند بر اینكه مقا ِ امامت را از محلّای کاه خادا قارار داد
تغییر دمندا نمیتنانند( .همرن)455 :

ـ علم امام :حكمت و کر خداوند اقتضا دارد که اما ا که اطاعتش از طارف
خدا واج

است ا دارای عل ویژ باشد .و اور عل ویژ نداشتا باا حكمات و

سال نهم ،زمستان  ،6931شماره مسلسل 93

لط

69

ال،ی سازواری نداشت( .صفاري 4111ق411 :ا)419

برخاای از ویژواایمااای علاا امامااان عبااارتانااد از :تجدیااد و فزوناای
(همرن111:ا)117ا منشأ ال،ی (همرن93 :ا )151و دامنۀ وسیع آن (همرن.)843 :
برخی از ابعاد عل اما عبارتاند از :عل به حالت و حرا ال،ای (همارن)18 :ا
آنچه در عال ذر بند است (همرن)33 :ا عل بالما و مرگومیرما و نژادما (همارن:

)433 443ا مر آنچه امّت بدان احتیاج دارناد (همارن)411 :ا خبرماای آسامان و
زمین و غیر آن (همرن)411 :ا مر آنچه بند و تا روز قیامات خناماد باند (همارن:
)415ا عل وذشته و حات و آیند (همارن)843 413 :ا اساامی پادشاامان (همارن:

 )493و شیعیان (همرن )451 :و امس ب،شت و ج،ن (همرن)137 431 :ا دانش ممۀ
قرآن (همرن)141 438 :ا تفسیر و تأویس قرآن (همرن)431 :ا مرآنچه که بر رسانت
خدا نازت شد (همرن)435 :ا شناخت از باطن و ضمیر انسانما (همرن)111 187 :ا
شناخت مكان (همرن )175 :و مریضی (همرن )173 :و مارگ شایعیان (همارن)191 :ا
شناخت دشمنانی که مرد اند (همرن)131 :ا شناخت مؤمنان و منافقان (همرن)133 :ا
شناخت دوست و دشمن و خنب و بد (همرن)831 133 :ا دانش به سرزمینما و
ورو ما (همرن)139 :ا شناخت حق و باطس (همرن)884 :ا تما زبانما (همرن888 :

)885ا دانش کت

نازتشدۀ آسمانی (همرن)811 :ا شناخت زبان حیناناات (همارن:

 )815 814و زبان مسخشد ما (همرن)878 :ا شناخت مرد از چ،ر شاان (همارن:

)871ا شناخت آنچه در قرآن و سنت نیست (همرن)833 835 :ا دانش باه پیماان
رسنت خدا در وصیت به اما بعدی (همرن)151 :ا دانش به جانشین خاند قباس از
وفاتشان (همرن158 :ا )151و شناخت از زمان مرگ قبس از مردن (همرن.)131 :
از بررسی روایاتِ وسترۀ عل اما در دو کتاب کافی و بصائر الدرجات روشن
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میشند که میان کلینی و صفار در وسترۀ دانش ائماه اختالفای نیسات و مار دو
دایرۀ دانش ائمه را حقایق تحققیافته و مقدّرات آیناد مایدانناد و البتاها داناش
ایشان نسبت به آیند را بداءپذیر میدانند و اطالق علا غیا

بار آن را صاحیح

نمیشمرند.
ممچنینا از مقایسۀ این دو کتاب روشن میشند که کلینای باه نقاس روایاات
مصداقی ناحادی

مشتمس بر جزئیاتی از عل ائمه

کمتار پرداختاه اساتا در

حالی که صفّار اینوننه روایات را نیز نقس میکند .عناوین ابناب در مر دو کتاب
برورفته از روایات استا با این تفاوت که کلینی عنانانماای خاند را عاا تار از
صفار میننیسد( .برا ،تفصيل بيشتر :حمري)59 :4831 ،

منابع عل اما در روایات صفار را میتنان در سه ورو دساتهبنادی کارد.6 :
عنایت خداوند متعات یاا علان بایواساطه نمانناد اسا اعظا (صافاري 4111ق:
113ا)141ا روس القدس (همرن117 :ا)197ا صحیفۀ اصحاب یمین و شمات (همارن:

 .6 ))431علن انتقالی از پیامبر نمانند صاحیفۀ جامعاه (همارن475 :اا)473ا جفار
فاطماه

(همرن471:ا .6 ))471علن ایصالی به واسطۀ روس و ملك نمانند مصاح

(همرن)471 :ا عمند ننر (همرن .))184 :منارد دو و سن قسی م مستند اما دستۀ
اوت را میتنان مقدمه و سب

تحقق دو دستۀ دیرر باهشامارآوردا مرچناد خاندِ

آن،اا به نحن مستقسّا عامس تحقق معارف و علنمی برای اما مساتند .مبناای ایان
جداسازی محس صدور و طریق دریافت عل و عرضهکنندۀ معرفت استا نه زمان
یا مكان آوامی اما یا نحن و کیفیت دریافت( .شركر اشتيجه )499 :4834

ـ عصمت امام :یكی از عقاید م ،شیعه مسللۀ عصمت امامان

مایباشاد.

یكی از دالیلی که متكلمان شیعه برای ضرورت عصمت اما اقامه کرد اندا برمانِ
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«وجنب اطاعت» است( .صفاري 4111ق 78 :ا )71الزمۀ اطاعت کاماس از ائماه
داشتن مقا عصمت میباشدا زیرا اور در آنحضرت امكان خطا و اشاتبا باشادا
با تبعیت کامس او مدایت بهدستنمیآید و پیامبر اکر

به تبعیت کامس از فرد

خطاکار دستنر نمیدمد .ریشۀ عصمت اما عل ویژ و وجند روس القدس در او
میباشد( .همرن117 :ا)191

ـ والیت در تشریع و تکوین :یكی از ویژویمای م،ا اماماان معصان
مقا والیت از جان

خدا میباشاد کاه آن دو نانع اسات :والیات در تشاریع و

والیت در تكنین.
والیت تشریعی سرپرستی امنر امت و صاح

اختیار و اولی به تصرف باندن

است که الزمۀ آن وجنب اطاعت و تبعیت کامس از دساتنرات ایشاان مایباشاد.
(همرن 78 :ا)71

والیت در تكنین به معنای تصرف در نظا اسباب و مسببات عاادی و انجاا
کار خارقالعاد با اذن ال،ی است که مصادیقی از آن در روایات صفار عبارتاناد
از :اطاعت درخت از امسبیت

(ي.ک .همرن178 :ا)175ا زند کردن مرد (ي.ک.

همرن193 :ا)151ا شفا دادن مریضیمای ناعالج (ي.ک .همرن193 :ا)151ا قدرت طیّ
االرض (ي.ک .همرن853 :ا )114و سیر دادن دیرران (ي.ک .همرن111 :ا.)115
با بررسی وسترۀ والیت تكنینی امسبیت

در روایات صفّار روشن میشند

که والیت ایشان حنز مای متعددی را شامس میشند .صفّار روایاات مربانط باه
این حنز ما را به طنر وسترد آورد و برای غال

آن،اا باب مستقلّی اختصاا،

داد استا ولی مرحن کلینی در اصانت کاافیا اورچاه از قریا
حنز ما روایت نقس کرد ا برای غال

باهاتفااق ایان

آن،ا باب مستقلّی اختصا ،ناداد و بارای

مر حنز ای نیز روایات کمتری را نسبت به صفّار نقس کرد اسات( .شارهيجبيارن
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)415 :4831

یكی از امنری که امامان

به طنر جدی با آن مبارز کردند مسللۀ غلن بند.

برخی از شیعیان در زمان ائمه

ا به عللیا در دا غلن افتادند و مقاا ایشاان را

در حد خدایی باال بردندا که این امر منج

شد که ائمه

آن،ا را منرد لعان و

نفرین خنیش قرار دمند و جامعۀ شیعه را از ارتباط با آن،ا بر حذر دارناد( .ي.ک.
صفري 4111ق719 :ا)785

 .2-9-3امامت خاصه :روایاتی که از صفّار در منابع امامیه وجند دارد و بار
امامت ائمه اثناعشر داللت دارند را میتنان به دو دسته تقسی کرد:
اول .روایاتی که بر امامت ممۀ ائمه دوازد وانه داللت دارند .این روایات خند
به دو دسته تقسی میشنند :دساتۀ اوت روایااتی کاه در آن،اا ناا ائماه تاا اماا
حسین

ذکر شد است و بقیۀ ائمه را از اوالد ایشان معرفی کرد اند که ن،مین

آن،ا قیا خنامد کرد (ابنبربويه  4891ج )155 :1و دستۀ دو روایاتی مستند که در
آن،ا نا کامس ائمه آمد است( .حر عرمل4117 ،ق ج)431 :1
دوم :روایاتی که بر امامت یكی از امامان بالخصن ،داللت دارند( .ابنبربوياه
)153 :4859

برخی از ویژویمای امیرالمؤمنین

عبارتاند از :وصاایت و وزارت پیاامبر

(همرن)438 :ا خالفت پیامبر (ابنبربويه 4837ق ج)191 :4ا عل ِ ویژ به مرگ و میرا
بالماا نس ماا فصسالخطاب و علا باه وذشاته و آیناد (صافاري 4111ق111 :

)199ا بزرگترین فارق بین حق و باطس (همرن)147 :ا صاح

عصا و میس (همرن:

)149ا قسی ب،شت و ج،ان (همارن)149 147 :ا برتاری بار پیاامبران اولانالعز
(همرن)115 :ا تشابه با حضرت آد

در آمنختن ممۀ اسماء (همرن)143 :ا اکمات

دین و اتما نعمت با انتصاب آن حضرت به والیات (حار عارمل4117 ،ق)743 :ا
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برادر رسنت خدا در دنیا و آخرت (ابنبربويه  4837ج)91 :4ا ممنشینی با پیامبر در
درجات عالی ب،شت (همرن)ا مصداق آیاتی از قرآن ممچنن احازاب66 :؛ اساراء:
666؛  06 :،و 06؛ مائد ( 9 :صفاري 4111ق57 :ا .)53
حضرت زمرا

برترین زنی است که خداوند خلق نمند است( .ابنبربوياه

 )417 :4859در روایتی از صفّار به مقا پسندید ای براى حضرت فاطمه

نازد

خداوند اشار شد است که به واسطۀ آن براى دوستداران و شایعیانش شافاعت
مىکند و شفاعتش پذیرفته مىشاند( .كراجكا4141 ،ق ج )413 :4ممچناینا باه
محدّثه بندن ایشان نیز اشار شد است( .صفاري 4111ق)851 478 :

برخی از ویژویمای اما حسین

عبارتاند از :سید جنانان امس ب،شت از

اولین و آخرین (ابنبربويه )417 :4859ا افضس و برترین شا،دا (ابانقولوياه :4879

)37ا بخشید شدن ونامان زایرش (همرن)434 :ا سافارش باه زیاارت حضارت و
ثناب بسیار آن (همرن)473 418 :ا اثر شفای بیماری و امان از خنف برای تربتش
نممان )669 :و دعای مفتادمزار فرشته برای زایران حضرت (همرن.)443 :
ـ مهدویت و غیبت :صفّار در بصائر الدرجات حج بسیاراندکی از احادیا
غیبت را روایت کرد است .چنین مناج،های با احادی
مرکزی آن را امامان امسبیت

غیبت در اثری که محانر

و شالنن آناان تشاكیس مایدماد بارای برخای

پژومشرران سؤاتانریز شد است .آنان در تبیین این پدیاد فرضایاتی را مطارس
کرد اند .امیرمعزی سه فرضیۀ تقیها مجاز نبندن صفّار از سنی مشاایخ اجااز در
نقس این احادی

خا،ا و عد تدوین احادی

مربنط باه حضارت حجات

در زمان حیات او را مطرس کرد است( .ي.ک .اميرمعاز )418-35 :4831 ،نیانمن
این پدید را معلنت عقیدۀ احتمالی صفّار به آغاز مجدد جریان جانشاینی دانساته
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است( .ييومن )171-174 :4839

مطالعۀ منابع تاریخیا رجالیا ف،رستی و حدی ی نشان میدمد که میچیاك از
این فرضیات صحیح نیست .حقیقت آن است که صفّار تألیفاتی دیرر در این باب

داشته است که این احادیث را در آن نقل کرده است .در این میانا کتاب المالح و
الفتن وی (يجرش )871 :4897 ،محتمسترین وزینه است .احتماالًا صفار به اتكاای
نقس روایات غیبت در آن کتاب از نقس مجدد آن در بصاائر الادرجات خاندداری
کرد است .حج قابس تنجه احادی

مرتب ِ نقاسشاد از وی در جناماع روایای

بعدی از شنامد این مدعاست.
بر این اساسا صفّار نه تن،ا از ذکر این روایات اعراض نكرد بلكه باهتفصایس
از جزئیات مسللۀ م،دویت و غیبت سخن وفته است .اینكا به وزارشی وزید از
محتنای روایاتی که صفّار نقس کرد و در منابع حدی ی منعكس است میپردازی .
در موضعی دیگر ،این مسئله را با تفصیل بررسی کرد ای ( .ماليوي)483 :4831 ،

دوازدممین اما شیعیان در نیمۀ شعبان سات . 699ق چش به ج،ان وشاند و
مادر آنحضرت سنسن نا داشت .دوران حمس و تنلد حضرت مخفی اما نسا
ایشان آشكار است( .طوس4144 ،ق )181 :حضارت دارای دو غیبات اساتا کاه
غیبت دو به طنت میانجامد (حر عرمل4117 ،ق)443 7 :ا به طنری که مارد در
والدتش شك مىکنند (ابنبربويه 4837ق ج )819 :1مرد در این زماان ساه دساته
میشنند :منكرانا شكّاکان و امس یقین .از میان این ساه وارو ا تن،اا اماس یقاین
حضرت را تصدیق کرد است و آنان امس نجاتاند( .همرن ج)489 :4

یكی از فلسفهمای غیبت حفظ جان حضرت است( .همارن ج )819 :1و یكای
از نشااانهمااای ظ،اانر ایاان اساات کااه بااین کشااته شاادن نفااس زکیّااه و قیااا
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فاصله خنامد بند( .همرن ج)913 :1

به حضرت منسى

منتظر است و شبامتش به حضرت ینس

آن است که او نیز خاائ

و

این است که آنحضارت مارد را

میشناسد ولی آن،ا او را نمیشناسند و شبامتش به حضرت عیسى

آن اسات

که مىونیند مرد ولى نمرد است و شبامتش به حضرت محمّد

خاروج باا

شمشیر است( .طبر ،آمل)151 :4148 ،

خروج حضرت م،دی

با شمشیر (حر عرمل4117 ،ق چ )447 :7و به سایرۀ

جدش رسنتاهلل خنامد بند (طوس4115 ،ق ج .)471 :9زمانی که حضرت ظ،انر
میکند جبرئیس اولین کسی است که با حضرت بیعت میکند( .ابن بربوياه 4837ق

ج )954 :1حضرت به خننخانامى حضارت سیّدالشا،داء

شاروع باه کشاتن

ظالمان مىنماید (ابنقولويه  )98 :4879و ممۀ ظالماان را باه مالکات مایرسااند
(ابنبربويه 4118ق )119 :و دولت تشكیس میدمد (طوس4141 ،ق )453 :و آنچاه را
در دورۀ فترت در دست مرد بند است باطس مىکند و با عدت با ایشاان روبارو
مىشند (طوس4115 ،ق ج.)471 :9
از وظای

م ،بندوان خدا در دوران غیبت انتظار فرج است( .طوس4141 ،ق:

 )453آن،ایی که در زمان غیبت بر عقیدۀ خند نسبت به حضرت ثابت قد بمانند
اجر فراوانی میبرند( .ابنبربويه 4837ق ج881 139 :4

ج)917 :1

نتیجهگیری

فراوانی روایتمای اعتقادی صفّار و عننان برخی از آثار مكتنب او شامدی است
بر اینكه وی را می تنان ا بر خالف بسایاری از اصاحاب اماامیا کاه اساسا ًا باه
مباح

کالمی ورود نمیکردند و به نقس روایاات فق،ای اکتفاا ماینمندناد ا در
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جروۀ متكلمان امامیه طبقهبندی کرد .پرواضح است که صفّار در زمر آن دسته از
متكلمان امامیه قرار میویرد که ن
دانش کال نیز تخص

ورایی را پیشاۀ خاند سااخته بندناد .وی در

داشته و بهخنبی آن را بهکاربستهاست.

از ام آرای کالمی وی در خداشناسی میتانان فطاری باندن معرفات ال،ایا
شناخت خدا از طریق اسماء و صفاتا شرك باندن مرونناه تشابیه خداوناد باه
مخلنقاتا تنقیفی بندن اسماء و صفاتا صفتِ فعس دانستن ارادۀ ال،ی و حاصاس
شدن بداء برای خداوند را نا برد .در باب پیامبرشناسی و اما شناسی میتنان باه
ضرورت شناخت پیاامبران و وجانب اطاعات از آناانا تفانیا امانر دیان باه
حضرت محمد

از میان انبیای ال،یا اعل بندن پیامبر از انبیاای دیرارا اصاس

بندن عقیدۀ امامت در آمنز مای دینیا ضروری بندن وجاند اماا ا نصا

ال،ای

ائمها اعل بندن ائمها وستردوی منابع و دامنۀ عل ائمها عصامت ائماه و والیات
آنان در تكنین بهعننان ام ّ آرای کالمی وی اشار نمند.
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كتابنامه
ا ابنالغضائریا احمدبنالحسین ن6666ق) .کتاب الرجاتا بهکنشش سیدمحمدرضا جاللیا ق :
دارالحدی .
ا ابنبابنیها محمدبنعلى ن .)6606الخصاتا ق  :دفتر انتشارات اسالمى.
ا اااااااااااا ن .)6660األمالیا چ0ا ت،ران :کتابچی.
ا اااااااااااا ن .)6669علس الشرائعا ق  :کتابفروشی داودی.
ا اااااااااااا ن6659ق) .كمال الدين و تمام النعمةا چ6ا ت،ران :اسالمیه.
ا اااااااااااا ن6656ق) .التنحیدا ق  :دفتر انتشارات اسالمى.
ا اااااااااااا ن6666ق) .معانی األخبارا ق  :دفتر انتشارات اسالمى.
ا اااااااااااا ن6666ق) .من ال یحضر الفقیها چ6ا ق  :دفتر انتشارات اسالمى.
ا اااااااااااا نبیتا) .فضائل الشيعةا ت،ران :اعلمی.
ا ابنطاووسا علىبنمنسى ن6666ق) .جمات األسبنع بكمات العمس المشروعا ق  :دارالرضی.
ا اااااااااااا ن6606ق) .فرج الم،من فی تاریخ علماء النجن ا ق  :دار الذخائر.
ا ابنقنلنیها جعفربنمحمد ن .)6690کامس الزیاراتا نج

اشرف :دار المرتضوية.

ا امیرمعزیا محمدعلی ن« .)6656صفّار قمای و کتااب بصاائر الادرجات»ا ترجماۀ ابنالفضاس
حقیری قزوینیا فصلنامۀ امامتپژومیا س6ا ش6ا 66،ا.666

ا جباریا محمدرضا ن .)6666مكت

حدی ی ق ا ق  :نشر زائر آستانه مقدسه.

ا حر عاملىا محمدبنحسن ن6665ق) .وسائل الشيعةا ق  :مؤسسة آل البيت

.

ا اااااااااااا ن6669ق) .إثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتا بیروت :اعلمی.
ا حلىا حسنبنسلیمانبنمحمد ن6666ق) .مختصر البصائرا ق  :مؤسسة النشر اإلسالمي.
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ا حلىا حسنبنینس بنمط،ر ن6666ق) .رجال العالمة الحليا چ6ا نج  :دار الذخائرا نجا
اشرف.
ا حمّادیا عبدالرضا ن« .)6656وسترۀ عل اما از منظر کلینی و صفّار»ا فصلنامۀ امامتپژومایا
س6ا ش6ا  96،ا .65
ا خزاز رازىا علىبنمحمد ن6666ق) .كفاية األثر في النصّ على األئمة اإلثني عشرا ق  :بیدار.
ا زکیزاد رنانیا علیرضا ن« .)6656است نای ابنولید و تأثیرات آن در اعتبار بصائر الادرجات»ا

حدی

حنز ا س6ا ش6ا .56-66،

ا شاکر اشتیجها محمدتقی ن« .)6656منابع عل اماا درقارآن»ا فصالنامۀ اماماتپژومایا س6ا
ش0ا 609،ا.660
ا شا رجبیانا غالمرضا ن« .)6656وسترۀ والیت تكنینی امسبیت

در اصنت کاافی و بصاائر

الدرجات»ا فصلنامۀ امامتپژومیا س6ا ش5ا 666،ا.606
ا صفّارا محمدبنحسن ن6666ق) .بصائر الدرجات فی فضائس آت محمّد صلّى اهلل علای ،ا چ6ا
ق ا مكتبة آيةاهلل المرعشي النجفي.
ا طالقانیا سیدحسن ن« .)6656مدرسۀ کالمی ق »ا نقد و نظرا س66ا ش09ا 00،ا.56
ا طبرى آملى صغیرا محمدبنجریربنرست ن6666ق) .دالئل اإلمامةا ق  :بع ت.
ا طنسىا محمدبنالحسن ن .)6666رجات الطنسیا چ6ا ق  :مؤسسة النشر اإلسالمي.

ا اااااااااااا ن6666ق) .ت،ذی

األحكا ا چ6ا ت،ران :دار الكتب اإلسالمية.

ا اااااااااااا ن6666ق) .الغيبةا ق  :دار المعارف اإلسالمية.
ا اااااااااااا ن6666ق) .األمالیا ق  :دار الثقافة.
ا اااااااااااا ن6666ق) .الف،رستا تحقیق جناد قینمیا ق  :موسسه نشر الفقاهة.
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ا علنىا محمدبنعلىبنالحسین ن6666ق) .المناق
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 /الكتاب العتیقا ق  :دلیس ما.
األنبیااء علای ،الساال ا مشا،د :مرکاز

ا قط الدین راوندىا سعیدبنمبۀاهلل ن6665ق) .قص
پژومشماى اسالمى.

ا کراجكىا محمدبنعلى ن6666ق) .کنز الفنائدا ق  :دار الذخائر.
ا کشىا محمدبنعمر ن6666ق) .رجات الكشیا ق  :مؤسسة آل البيت

.

ا کلینىا محمدبنیعقنب ن6666ق) .الكافیا چ6ا ت،ران :دار الكتب اإلسالمية.

ا ورامیا محمدمادی ن .)6656نخستین مناسبات فكری تشیع؛ باز خنانی مف،ن غلن در اندیشۀ
جریانمای متقد امامیا ت،ران :دانشرا اما صادق

ا مسعندیا علیبنحسین ن6666ق) .مروج الذم

.
و معادن الجنمرا تحقیق محمد محیالادین

عبدالحمیدا بیروت :دارالمعرفة.
ا مالننری شمسیا محمدرضا ن .)6656آرای کالمی محمدبنحسن صفارا ق  :دانشرا ادیان و
مذام .
ا نجاشیا احمدبنعلى ن .)6609رجات النجاشیا چ0ا ق  :مؤسسة النشر اإلسالمي.
ا نینمنا اندرو ن .)6660دورۀ شكسویری تشیع دوازد امامی؛ وفتمان حدی ی میان قا و بغادادا
ق  :شیعهشناسی.
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