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چکیده

محمدبنحسن ص ّفار يکی از شخصیتهای بزر ِ
گ قرن سوم است كه در میان متکلمهان
و انديشمندان نخستین امامیه در شهر قم جايگاه ممتازي دارد .يکی از مباحهث مههم در
معرفتشناسی ،بحث از منابع معرفت است .بر اساس گزارشهای محمدبنحسن ص ّفار،
ابزار و منابع معرفت دينی عبارت است از كتاب ،سنت ،عقل ،فطرت و حواس.
بنابر نظر ص ّفار ،شناخت خداوند در سايه بهرهمندی از همه منهابع و ابزارههای معرفهت،
حاصل میشود .البته او لنیترين و مهمترين منبع معرفت را وحی میداند و معتقد است
ممکهن اسهت .از
و اههلبیتش
فهم درست از وحی فقط از طريق رسول خهدا
اينرو شناخت و اطاعت خداوند را تنها بهواسطه اطاعت از آنهها میدانهد .بها توجهه بهه
اولويت و ترجیحی كه ص ّفار در منابع معرفت دينی قائهل شهده ،مشههود اسهت كهه وی
رويکرد نصگرايی دارد.
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مقدمه

مترلم و اندیشمند دینی در مستله شناخت ،با پرسشهتایی همنتون امرتان شتناخت و
معرفتت ،فاعتل معرفتتت ،ماهیتت معرفتتت ،منتابع معرفتت ،ابزارهتتای کست

معرفتتت،

روش های استد ل و گستره و محدودیت معرفت بشری روبهرو است .ایتن پرستشهتا

مترلمان را به پاس گویی و موضعگیری واداشته است .از اینرو هر مترلم ،متناست

بتا

زمان و حساسیتهای علمی دوره خویش به اندیشهورزی درباره مسالل معرفتشناختی
پرداخته است .از دیدگاه اندیشمندان مسلمان اصل امرتان معرفتت و حصتول آن بترای

انسان ،روشن و مسلم است و نیازی به بحث ندارد؛ ولی یری از پرسشهتای جتدی در
حوزه معرفتشناسی ،پرسش از منابع معرفت است.

منابع معرفت در سانان معرفتشناسان در معتانی ماتلفتی همنتون علتل پیتدایش

معرفت (جوادی آملی 67 :5367 ،و  ،)377متعلت معرفتت (حستینزاده )57 :5389 ،و راههتا و

ابزارهای کس

معرفت به کار رفته است (همان) کته در ایتن تحویت معنتای ستوم آن،

یعنی راهها و ابزارهای کس

معرفت مد نظر است.

می توان گفت بحث از منابع معرفت دینی از مباحث اساستی در حتوزه هتر دیتن و

م هبی به شمار میآید .روشن است که هر مسلمانی باید آموزهها و تعالیم دینتی را فترا
گیرید و نمی تواند آنها را از طرف خود ،وضع و جعل کند؛ اما در ایندتا ستؤال اساستی
این است که مسلمانان ،احرام ،باورها و ارزشهای دینی خود را از چه منابعی باید اخ

کنند؟ منابع معتبر دینی کداماند؟ آیا م الً میتوان حرمتی شترعی را از عوتل یتا علتم و

تدربه یا عرف گرفت؟ آیا اتفاق امت یا طایفه میتواند ترلیفستاز باشتد؟ کتدامیتم از
منابع معهود معرفت دینی حدیت ذاتی دارند؟ آیا این منابع همتراز هستند یتا میتان آنهتا

تودم و تأخری وجود دارد؟ چه نسبت و مناسبتی میان این منابع برقرار است؟ ایتنگونته

پرسشها ،زمینهساز بحث درباره منابع معرفت است.

بحث از منابع معرفت از آنرو اهمیت دارد کته او ً ،همته باورهتای متا ،مستتند بته

منابعی است که از طری آنها حاصل شده است؛ بنتابراین شتناخت و بررستی آن منتابع
برای فهم درست معارف و تشایص معتبربودن باورها ،حالز اهمیت است .ثانیاً ،توجیته

هر معرفتی ،ارتباط مستویم با منتابع آن معرفتت دارد .هتر چته معتارف انستان از منتابع
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معتبرتر و موث تری حاصل شود ،توجیه و صدق آن معرفت مطمتنتر خواهد بود .ثال تاً،
برای جلوگیری از آشفتگی در تعالیم دینی و برای اسناد و استناد صحیک آموزههای دینی

به خدا و پیامبر

و امامان

را به خدا ،پیامبر

 ،امام

 ،اولین اقدام این است که مشاص کنیم از چه منتابعی

و با تریه بر چه مستنداتی مستلهای دینی یا قضیهای شرعی یا معرفتی اسالمی یا شتیعی
و بهطور کلی به دین نسبت دادهایم.

در این میان روبهروشدن با عالمی چون محمتدبنحستن صتفّار کته در دوران اولیته

اندیشهورزی امامیه حضور داشته است ،میتواند ما را به اندیشه امامیه در عصر حضتور
المه

که تدربهای تحت اشتراف و درگیتر بتا حیتا

رهنمون سازد.

علمتی اهتلبیتت

برخی صاحبان قلم در حوزه تاری ِ کالمِ امامیه ،در مطالعا

دوران حضور المه

استت،

و پتهوهشهتای ختود،

 ،را «عصر ایمان» نامیدهاند؛ دورانی که باورهای امامیان ،مستتویماً

از معصوم گرفته میشده و بدون تعوّل شرل میگرفته است (نم :.مدرسی .)35 :5311 ،این
محوّوان ،با استناد به روایا

ذم علم کالم و طعن مترلمتان از ستوی المته

اصحاب در رد و انرار مترلمان و رجو اصحاب به امام برای دریافت اعتوادا

 ،بیانتا

(که بته

معنای حدیت نداشتن عول است) و شواهدی دیگر از این دست ،رویرردی نولگرایانته
از دوران حضور به تصویر میکشند تا نشان دهند شیعیان صرفاً از طری منتابع وحیتانی

به معتودا

خویش رو میکردهاند.

از اینرو کالمِ امامیه در این تصویرسازیِ تاریای ،پس از دوران حضور و بتا ظهتور

و بروز اندیشمندانِ عول گرایی چون نوباتیان ،شی مفید و سید مرتضی آغاز متیشتود.

اندیشمندانِ پیشین امامیه در عصر حضور م ل هشتامبتن حرتم ،زراره ،هشتامبتنستالم،

مؤمنالطاق و… شاصیت هایی منحصر و منفرد بودند کته هتر چنتد فعالیتتهتایی در
عرصه کالم داشتهاند ،اما بهدرستی نتوانستهاند نظامی برای کالم امامیته برپتا کننتد .ایتن

تصویرگری تتاریای را در آثتار وان اس (وان اس )376/5 :7778 ،و ستامی النشتار (نشتار،

516/7 :5611تت  )568میتوان یافت .در حویوت این گروه بتا ایتن تصویرستازی از تتاری

امامیه ،استوالل و استمرارِ هویتِ تاریای کالم امامیه را به چالش متیکشتند .بتر استاس
این تصویرسازی ،کالم امامیه از نظر تاریای ،تفرتری مستتول و مستتمر نیستت ،بلرته
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دانشی است که در دورههای ماتلفِ تاری  ،دستتگاه معرفتتی مشاصتی ارالته نتداده و

وامدار نظامهای فرری دیگری چون تفرر اعتزال ،فلستفه و منطت بتوده استت .طبیعتی

است که رن پ یری علم کالم در این الگو ،استوالل این دانش را به چالش برشتد و در
گام بعدی ،جایی برای احراز هویت تاریایِ مستمر باقی نگ ارد .اما نگارنده بر این باور

است که اگر چه مودار بهرهگیری اصحاب از عول در معارف دینی یرسان نبتوده و ایتن

مستله جریانهای ماتلفی را در میان آنها به وجود آورده است ،اما حتی دربتاره افترادی
م ل صفّار ،که در جریان نصگرا قرار میگیرند ،نمیتوان گفت که به هیچ وجته معتوتد

به بهره گیری از فهم و در عولی در نصوص نیستند و از هتیچ نتو منتاظره و دفتاعی

بهره نمیگیرند (مالنوری37 :5361 ،ت.)11

از آندا که مطالعته شاصتیت و اندیشته دانشتمندان امتامی متوتدم در ادوار گونتاگون

میتواند زمینه را برای تدوین تاری جامع کالم امامیه فراهم کند و هویتتِ تتاریای کتالم
امامیه و استوالل و استمرار آن را نشان دهد؛ در این پهوهش شاصیت صفّار و منابع تفرتر
دینی را از نگاه او ،که در میان محدثان و مترلمان عصر حضور قرار دارد ،بررسی کترده و

از این میان باشی از جریانهای تاری کالم امامیه را بازخوانی و بازشناسی میکنیم.

صفّار در میان مترلمان و اندیشمندان ناستین امامیه در شتهر قتم ،جایگتاه ممتتازی

داشته است .افزون بر کتاب بصالرالدرجا

که تنها اثر باقی مانده از اوست ،نداشتی 39

اثر دیگر از او برمیشمرد .کتابهتای وی در موضتوعا

ماتلتف و متنتوّعی نگتارش

یافته اند که حاکی از علم و دانش فراگیر اوست .بتا وجتود ایتن ،بته نظتر متیرستد در
مدموعه مطالعاتی که تاکنون به اندتام رستیده ،همتاره جایگتاه او از نظتر پهوهشتگران
حوزه تاری اندیشه و کالم امامیه پنهان مانده است .محوّوانی مانند امیرمعتزی در کتتاب

رهنمای الوهی در تشیع ناستین ،نیومن در کتاب دوره شرلگیری تشتیع دوازده امتامی
و جعفری ربانی در کتتاب جستتاری دربتاره بصتالرالدرجا توانستتهانتد صتفّار را تتا

حدودی معرفی کنند .نیز در تحویواتی دیگر عنتاوینی بته چشتم متیآیتد کته از برختی

اندیشه های صفّار همنون دیدگاه او در مستله علم امام و و یت تروینی المه

پترده

برداشتتته استتت (حمتتادی 11 :5367 ،ت 87؛ شتتاهرجبیتتان571 :5367 ،ت ت 597؛ امیرمعتتزی:5367 ،

 .)557-85لیرن هنوز بسیاری از دیدگاههای وی مطالعه و بررسی نشده است.
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زیستنامه محمدبنحسن صفّار

محمدبنالحسنبنفَروخ الصفّار ،از اصحاب امام حسن عسرری

(طوستی)177 :5313 ،

و یری از شاصیت های بزرگِ قم در قرن سوم هدری است (نداشتی .)311 :5391 ،کنیته
او به اتفاق همه محدثین و علمای علم رجال «أبوجعفر» ذکر شده است .الوابی که منتابع

برای او ثبت کردهاند عبار

است از :صتفّار (طوستی ،)177 :5313 ،ممولته (طوستی:5313 ،

 ،)177ابنمعافا (علوی )81 :5178 ،و اعرج (نداشی.)311 :5391 ،
سال و د

محمدبن حسن صفّار مشاص نیست اما ستال وفتا

ثبت و محل وفاتش را قم ذکر کردهاند (همان).
جایگاه فقهی ،کالمی و حدیثی

بزرگانی از علمای رجال و حدیث شتیعه ،وی را در کتت

او را  767قمتری

ختود ستتوده و دربتاره وی

کلماتی را به کار برده اند که نشان از عظمت و موام رفیع صفّار دارد .نداشتی دربتاره او

میگوید« :محمّدبنحسنبنفروخ صفّار یری از چهرههای درخشان شتیعه در شتهر قتم
بوده ،وی شاصیّتی درخور اطمینان و دارای ارزشی وا است .روایا

روایتتا

او بر بسیاری از

تتترجیک داده متتیشتتود» (همتتان) .عالم ته مدلستتی ( 5555ه.ق ).نیتتز در آغتتاز

بحاراألنوار از او به عنوان ،استادی درخور اطمینان و عظتیمالشتأن ،یتاد کترده و کتتاب

بصالرالدرجا

وی را از اصول معتبری میداند که شاصیتهایی ماننتد کلینتی و دیگتر

علما از آن روایت کتردهانتد (مدلستی .)1/5 :5173 ،محتدث نتوری در خاتمته مستتدر
الوسالل میگوید« :صفّار شاصیتی بزرگ ،از راویان حدیث و از علمتای نامتدار استت»
(نوری.)151/3 :5178 ،

وی از مشایای همنون احمدبنمحمدبنعیسی ،محمدبنالحستینبتنابتیالاطتاب،

محمدبنعیسیبنعبید و ...که از اجتالی اصتحابانتد نوتل روایتی داشتته استت 1.نیتز
دانشمندانی همنون احمدبن داودبنعلی قمی ،احمدبنمحمتد عاصتی ،محمتدبنجعفتر
مؤدب و ...از او روایت نول کرده اند که همگی دارای عظمت و موام رفیعتی بتودهانتد.
بنابراین صرف نظر از توصیفا

2

علمای رجال و حدیث درباره شاصتیت صتفّار ،چنتان

مشای و شاگردانی حاکی از جایگاه رفیع او در علم حدیث شیعه است.
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درآمد روششناختی

منبع اصلی مطالعه اندیشههای صفّار ،منابع حتدی ی استت کته حدتم درختور تتوجهی از
روایتتا اعتوتتادی وی را در اختی تار خواننتتده متتیگ ارنتتد .در رأس ایتتن منتتابع ،کتتتاب

بصالرالدرجا

اوست که مباحث مربوط به امامت در آن مطترح شتده استت .عتالوه بتر

روایاتی که صفّار در این کتاب نول کرده است ،عنتاوین ابتواب و فصتول ایتن کتتاب کته
انشای شاص صفّار است ،بهروشنی ما را با دیدگاههای شاصی وی درباره امامتت آشتنا

میکند .اما برای آشنایی با دیدگاههای صفّار در دیگتر ابتواب اعتوتادی ،چنتین منبعتی در
اختیار نیست و ناگزیر باید به احادی ی که در به ی منابع حدی ی آمده است ،اکتفا کنیم.
مطالعه اندیشههای صفّار بر اساس روایا

است که محدثان فوط به نول روایاتی مبادر

اعتوادی بتاقیمانتده از او مبتنتی بتر ایتن

میورزیدنتد کته مفتاد آن را قبتول کترده

بودند .اگر محدثی در مفاد روایتی تردید داشت و مضمون آن بر او ستنگین متیآمتد ،از

نول آن خودداری می کرد .در منابع متودم شواهدی وجود دارد کته ایتن متدعا را تأییتد

میکند (نم :.گرامی 38 :5365 ،ت  .)17در ادامه بر اساس مبنای م کور منابع معرفتت دینتی
را در احادیث وی بررسی میکنیم.

منابع معرفت دینی در نگاهی کلی

پیشینه بحث منابع معرفت را می توان از دو منظر کلی بررسی کترد؛ یرتی بررستی ایتن
مبحث در میان کلما

موضو در روایا

و آثار بهجامانده از علما و بزرگان شیعه و دیگتری بررستی ایتن

بهجامانده از المه معصومین

.

با توجه به آثار اندیشمندان شیعی میتوان کتاب ،ستنت ،اجمتا و عوتل را از منتابع

معرفت دینی برشمرد .در امامیه ،ناستین تصریککننده به ایتن منتابع را ابتنادریتس در

السرالر (ابنادریس حلی )1/5 :5157 ،میدانند .ولی بهواقع بیش از یتم قترن پتیش از وی،
ابوالفتک کراجری در کتاب خود تصریک میکند که در دوران غیبت ،نشانه دین را باید از
ادله عولی ،کتاب خدای عزّوجلّ ،اخبار متتواتر پیتامبر اکترم

و المته

و اجمتا

طایفه امامیه برگرفت (کراجری .)715/5 :5681 ،سانان سید مرتضی نیز در آثتار ماتتلفش

از جمله موصلیا

سوم گویای همین مطل

است (علمالهدی 771/5 :5171 ،ت .)757

ابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبنحسن صفّار 903 /

با وجود اتحاد در منابع چهارگانه معرفت ،در تفصیل آنهتا اختالفتاتی وجتود دارد و

گاهی برخی آنها را به دو منبع کتاب و سنت کاهش دادهاند ،برختی فوتط قترآن را مبنتا

قرار دادهاند و برخی دیگر عمالً قرآن را به حاشیه رانتدهانتد .مت الً ابومحمتد دارمتی در

ستتنن ختتود بتتابی بتتا عنتتوان «الستتنة قاضتتیة علتتی کتتتاب اهلل» گشتتوده و ذیتتل آن از

یحییبنابی ک یر نول کرده که سنت بر قترآن مستلط و داور مرجتع استت (دارمتی:5618 ،

 .)511اخباریونی که عول و اجما را برنتافتهاند و حدیت ظواهر قرآن را بتدون انضتمام

احادیث اهلبیت

نپ یرفتهاند ،عمالً به یم منبع رسیدهاند (استرآبادی )571 :5176 ،کته

استنباط احرام را از ظواهر کتاب خدا جایز نمیداند (همتان .)311 :آنهتا استتنباط احرتام
نظری از کتاب خدا و سنت نبوی

 711 :5363ت .)711

را کار المه

میدانند و بس (نم :.شتریعتمداری،

در روایتی نیز به این چهتار منبتع تصتریک شتده استت .منبتع اصتلی ایتن روایتت،

اختصاص (مفید )18 :5153 ،و تحفالعوول (حرانی )178 :5171 ،است .در منابع متأخرتر نیز
این روایت از امام کاظم

نول شده است (حر عاملی.)573/71 :5176 ،

منابع معرفت معتبر نزد محمدبنحسن صفّار

در روایت های صفّار بح ی منسدم درباره منابع معرفت یافت نمیشود ،ولتی بتهطتور

پراکنده مباحث مهمی در این باب مطرح شده است .بر اساس گزارشهای محمدبنحستن
صفّار ابزار و منابع معرفت دینی کتاب ،سنت ،عول ،فطر

و حواس است.

قرآن کریم

بیتردید ،ناستین و اصلی ترین منبع احرام در نظر مسلمانان قترآن کتریم استت .قترآن
کریم خاستگاه و پایگاه اصلی هویت دینی مسلمانان استت و دیگتر منتابع معرفتتزای

اسالمی اعتبار خود را از آن گرفتهاند.

قرآن کریم در معرفی خویش ،بهصراحت ختود را هتدایتکننتده متردم (بوتره،)581 :

رهنمای مسلمانان (نمل 86 :و  ،)577راهبر مؤمنان و هدایتگر پارسایان و نیروکاران (بوره:

 7و 67؛ قصص3 :؛ نحل 7 :و  ،)11برطرفکننده اختالفها (بوره )753 :و رهاییباش انستان

 / 011پژوهشنامه امامیه ،سال دوم ،شماره چهارم

از تاریری به نور (حدید57 :؛ ابراهیم )5 :میداند .کتابی که از اوصافش «نتور» (نستاء،)511 :

«حرمتتت» (آلعمتتران )591 :و «ذکتتر» (نازعتتا  )71 :بتتوده و «تبیتتان هتتر چیتتز» (نحتتل)86 :

است.

مضامینی از آیا

م کور در گزارشهای صفّار نیز آمده است .بنابر این گتزارشهتا،

خبر آسمان و زمین ،بهشت و دوزخ و گ شته و آینده در قرآن بوده و به فرموده خداوند

متعال ،بیان هر چیزی در آن است (صفّار.)561 :5171 ،

در پاس به سماعه که سؤال کرد آیا همه چیز در کتاب ختدا و ستنت

امام کاظم

موجود است یا شما هم در آن گفتاری داریتد ،فرمودنتد« :همته چیتز در

پی مبرش

کتاب خدا و سنت پی مبرش

هست» (صتفّار .)375 :5171 ،هر آیهای از قرآن ،ظتاهر و

باطنی دارد؛ ظاهر آیه ،تنزیل و باطن آیه ،تأویل آن است که بعضی مربوط بته گ شتته و

برخی مربوط به آینده است (همان )569 :و علم آن نزد اهلبیت

است (همان.)751 :

وی ،با اشاره به آیاتی از قرآن که بر آگاهی عدهای (که البته نامی از ایشان برده نشده

است) به حوای قرآن و تأویل آن د لت میکند ،مصداق اکمتل و اتتم ایتن روایتا

اهتتلبیتتت
اهلبیت

معرفتتی متتیکنتتد و حتتتی گتتاهی مصتتادی ایتتن روایتتا

را

را منحصتتر در

میداند .آیاتی که در این موام به آنها استناد شده استت عبتار انتد از :آیته

 49سوره عنربو  ،آیه  43سوره رعد ،آیه  7و  18سوره آل عمران ،آیه  43سوره نحل،
آیه  7سوره انبیاء ،آیه  32سوره فاطر و آیه  19سوره انعام .در این روایتا  3،اهتلبیتت

پیامبر

به عنوان آگاهان از علم قرآن معرفی شده و متردم بته پرستش از ایشتان امتر

شدهاند (همان).

علت نیاز به مفسّر برای قرآن در گزارشهای صفّار ،وجود محرم و متشابه ،ناست و

منسوخ و لزوم آگاهی از زمان و مران و شأن نزول آیا

 .)568از نگاه صفّار ویهگیهای علم المه

بیان شتده استت (همتان 531 :و

به تفسیر قرآن عبتار انتد از :عمومیتت و

جامعیت علم ایشان نسبت به علم ناقص دیگران ،متونبودن تفستیر آنتان در برابتر فهتم

نادرست یا تفسیر ظنّی دیگران از قرآن (همان.)561 :

بر این ادعا د یلی نیز اقامه شده است که عبتار انتد از :ناستت ،آغتاز تتا پایتان و

همننین ظاهر و باطن تمام قرآن نزد آنهاست (همان563 :تت )561؛ دوم ،در برخی روایا ،

ابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبنحسن صفّار 905 /

خود المه

 ،علم و آگاهی خویش از قرآن را ا هتی و بتهواستطه پیتامبر

کردهاند (همان.)11 :

معرفتی
ثوتل

از حدیث ثولین و آننه گ شت مشاص میشود قرآن ثول اکبر و اهلبیت

اص ر است و این دو تا روز حشر جداییناپ یرنتد .شتناخت کامتل و معرفتت حویوتی
استت .پتس قترآن

سراسر قرآن و از جمله بطون گوناگون آن تنهتا از آن اهتلبیتت

همراه با تفسیر امام در نظر صفّار منبع معرفتت استت .از ایتنرو در گتزارشهتای وی،

اهلبیت

زدایندگان اختالف معرفی شدهاند (همان 177 :و  )173و به شتناخت امتام و

تمسم به او سفارش شده است (همان 173 :و  .)171چرا که شترط زم بترای ندتا

از

جهنم و ورود به بهشت ،معرفت امام و انرارنرردن اوست؛ بدون شناخت وی ،رستیدن

به دستورا

خداوند و دینداری میسر نمیشود (همان 169 :ت .)166

سنت

مهم ترین منبع معتبر دین ،پس از قرآن کریم ،سنت نبوی است (صفّار 375 :5171 ،ت ،)377
که دربردارنده تفصیل و شرح مواضعی است که در قرآن بهطور اجمال یا بهطور متشتابه

آمده است (همان .)568 :رسول خدا

آننه را در کتاب خدا نیامتده ،در ستنت و روش

خود آورده است (همتان375 :تت  .)377آننته در ایتن میتان مهتم استت جایگتاه روایتا

اهلبیت

در سنت و نسبت آنها با سنت نبوی است.

با توجه به گزارشهای صفّار ،تمام علوم و معارف پیامبر

به تعلتیم

و امامان

ا هی است .البته باشی از علم امام از طری ماللم و فرشتهها حاصل میشتود (همتان:

 517و  )135و باشی دیگر ،مانند حالل و حترام و تشتریع و تونتین از جانت

پیتامبر و

به واسطه ایشان تعلیم داده می شود .اگرچه علم پیامبر برگرفتته از وحتی و نتازلشتده از
طرف پروردگار است ،میتوان علم امام را که بتهواستطه پیتامبر و بته امتر ختدا محوت

میشود ،علوم انتوالی و علوم کس شده از پیامبر دانست.
صفّار روایا

بسیاری را در موضو علم امامان

نول کرده است که بته گتزارش

برخی از آنها می پردازیم .طب این احادیث ،خداوند متعال فهم و دانش پیامبر

48ت  53و 197تت  )202و دانش همه پیامبران و ماللره را بته اهتلبیتت

(همان:

عطتا فرمتوده
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(همان109 :تت  )121و همننین سنت پیامبر

است (همتان .)54 :عالوه بر آن ،کت
حضر

ابتراهیم

فاطمه

 ،التواح حضتر

و سنت سایر انبیا را در آنها جتاری کترده

پیامبران همنون تورا  ،اندیل ،زبور ،صحیفههتای
موستی

 ،جفتر ،جامعته ،مصتحف حضتر

 ،دیوان شیعیان ،صحیفه ای مشتمل بتر استامی اهتل بهشتت و جهتنم ،کتتابی

حاوی اسامی پادشاهان ،معدزا

اهل بیت

پیامبران ،همه قرآن و علم تفسیر و تأویل آن نیتز نتزد

است (همان135 :ت  .)196از این رو اهتلبیتت

 ،گندینته دانتش ا هتی،

درخت نبو  ،کلیدهای حرمت ،جایگاه رسالت و محل رفتتوآمتد فرشتتگان هستتند

(همان 56 :ت .)60

 ،المه

بعد از پیامبر

منبع دانش (همان 9 :ت  ،)12تنها طری هدایت (همتان496 :

ت  )499و فاروق بین ح و باطلاند (همان .)53 :در احادیتث بستیاری از صتفّار تصتریک
شده است که شناخت امام در هر زمان ،از وظایف مهم بندگی است (همتان 523 :و )525؛
چرا که بدون شناخت وی ،رسیدن به دستورا

خداوند و دیتنداری میستر نمتیشتود

(همان 496 :ت  . )499بنابر گزارش دیگری از وی ،شرط زم ندتا

از جهتنم و ورود بته

بهشت ،معرفت امام و انرارنرردن اوست (همان) .از ارتباطی کته میتان شتناخت امتام و
از جهنم وجود دارد ،میتوان به این نتیده رسید که آننه نوش اصلی در هتدایت

ندا

و سعاد

انسان دارد ،شناخت امام و اقتداکردن به اوست.

ارتباط با امام ،شرط زم سلو

در مسیر بندگی است .بدون رابطه محرتم بتا امتام،

ممرن است بنده دچار انحراف و ل زش شود (همان 14 ،13 :و  .)201هر کس با المه

ارتباط بر قرار کند و از فرمانشان پیروی کترده و از اطاعتشتان بیترون نترود ،نته گمتراه

میشود و نه در رن خواهد بود (همان .)14 :از ایتنرو در روایتا
المه

دعو

شده است (همان 520 :ت .)525

بته تبعیتت مطلت از

عالوه بر روایاتی که صفّار نول کرده است ،برخی از عناوین ابواب و فصتول کتتاب،

که انشای شاص صفّار است ،بهروشنی ما را به دیدگاههتای شاصتی وی دربتاره ایتن
بحث رهنمون می کند .برخی از آن عناوین عبار اند از :اهلبیت

که به آننته پیتامبر

پیامبر

راهنمایانی هستند

آورده ،هتدایت متیکننتد (همتان)29 :؛ پیونتد اهتلبیتت

در سؤالکردن از ایشان (همان)37 :؛ کالم رسول خدا

درباره المته

بتا

کته

ابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبنحسن صفّار 907 /

خداوند به ایشان فهم و دانش مرا عطا فرموده استت (همتان)48 :؛ آننته پیتامبر

فرموده بر انتااب حضر

شده (همان)53 :؛ اهلبیت

و امامان

علی

امتر

پس از او و آننه از علم به ایشان عطا

 ،گندینه دانش ا هی ،درخت نبتو  ،کلیتدهای حرمتت،

جایگاه رسالت و محل رفتوآمتد فرشتتگان هستتند (همتان)56 :؛ اهتلبیتت

م انیاند که خداوند به پیامبر

اهلبیت

عطا فرمود (همتان)66 :؛ ملرو

عرضه میشود همانگونه که بر رسول ختدا

همه علومی که به ماللره و پیامبران

(همان 109 :ت )118؛ نزد اهلبیت

است (همان)193 :؛ حضر
ختتدا

اهلبیت

علی

چنتین شتد (همتان)106 :؛

داده شده به اهتلبیتت

نیتز رستیده استت

است همه قرآنی که بر رسول ختدا

نتازل شتده

و امامان بعد از ایشان میدانند هر آننته بتر رستول

همان اطاعت از رسول خدا

امیرالمؤمنین

علی

)295؛ نزد اهلبیت

است (همان)199 :؛ سفارش پیتامبر

بعد از وفاتشان (همان)282 :؛ پیامبر

آموخت و او با پیامبر

نیست (همان)290 :؛ به اهلبیت

دانش رسول ختدا

اصول علم است که آن را از پیامبر

سنت پیامبر

بتر

تمام علتم را بته

در علم شریم شتد ،امتا در نبتو

شتریم

واگت ار شتده استت (همتان:

با رأی خویش سان نمیگویند (همان)299 :؛ نزد اهلبیت

به ارث بردهاند و ایشتان

است هر آننه در قرآن و

باشد و ایشان با رأی خویش سان نگفته و شیعیان را نیز بته آن اجتازه

ندادهاند (همان)301 :؛ ذکر ابوابی که پیامبر
حروفی که پیامبر
علی

علیبنابیطال

به حضر

علی

به امیرالمؤمنین

آموخت (همتان)309 :؛ اهلبیتت

علتم را از رستول ختدا

و

به ارث برده اند و حرمت در سینه ایشتان الهتام شتده و در گتوش
تفوی

هم واگ ار شده است (همان،)383 :؛ زیادشدن علوم اهلبیت
عرضه میشود آنگاه به اهتلبیتت

معنای کالم پیامبر

آموخت (همتان)302 :؛

آموخت (همان ،)307 :کلمهای کته پیتامبر

ایشان الوا میشود (همان)326 :؛ آننه به رسول خدا
خدا

آسمانهتا و زمتین بتر

در شتت  ،روز ،حضتتر و ستتفر نتتازل شتتده استتت (همتتان)197 :؛ اطاعتتت از

سؤالکردن از حضر

به حضر

همتان

شده بته اهتلبیتت

و اینره اول بته رستول

یرتی پتس از دیگتری (همتان)392 :؛ در

که فرمودند من دو چیز گرانبها برای شما میگ ارم کتاب خدا و

اهلبیتم را (همان)412 :؛ برتری پیامبران و المه

به روحالودس و ذکر ارواح پن گانته
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(همان 445 :ت )463؛ رسول خدا
هنگام وفاتش به حضر

اسم اکبر و میراث دانتش پیتامبری و میتراث علتم را
سپرد (همان.)468 :

علی

با تریه بر آنها به ستنت

آننه میماند تبیین راهها و منابعی است که امامان شیعه

قولی و فعلی پیامبر اکرم

دست مییافتند که در ایندا صفّار بتا گتزارش روایتاتی در

ویهگیهای علم اهلبیت

(همان 202 :ت  204و  114ت  117و  38ت  )43و گستتره علتم

باب طهار

اهلبیت

و عصتمت (همتان 445 :ت  ،)464علتم اهتلبیتت
(مالنتوری ،)103 :1394 ،عصمت اهلبیتت

ایشان به میراث نبوی از راههای ماتلف را در رویا

(همتان 124 :ت ،)126

را اثبتا

کترده و دسترستی

دیگری گزارش میکند .بنابر ایتن

روایا  ،برخی منابع بهرهمندی امام از دانش ا هی (منابع علم اهلبیت

) عبار انتد

از :اسم اعظم (صفّار 208 :1404 ،ت  ،)210روحالودس (همان 445 :ت  ،)465صحیفه اصتحاب
یمین و شمال (همان ،)192 :صحیفه جامعه (همان 157 :ت  ،)158جفتر (همتان 150 :ت ،)152

مصتتحف فاطمتته

 105ت .)116

(همتتان ،)150 :عمتتود نتتور (همتتان )135 :و( ...نتتم :.مالنتتوری:1394 ،

با توجه به برخی عناوین ابواب و فصول کتاب بصالرالدرجا

و همننتین روایتا

بسیاری که از صفّار در باب امامت بهجای مانده ،میتوان به نوش بستزای وی در تنتویر
اذهان عموم جامعه آن زمان ،درباره جایگاه روایا

اهلبیت

در سنت و نسبت آنهتا

با سنت نبوی پی برد .درست است که صفّار همنون سایر محدثان بر این باور است که

وحی و تعالیم هدایتگران ا هی برای دستیافتن بته شتناخت ختدا و اصتول اساستی
اندیشه دینی ضروری است ،اما این سان به معنای انرار نوش عول در فهتم و دفتا از

تعالیم و آموزههای پیامبر

و امامان

عقل

نیست.

عول به عنوان بزرگترین ویهگی و مایه تمایز و شرافت انسان بر سایر موجودا

و نیتز

نوش آن در معرفت و شناخت انسان ،همواره مرکز توجه مترلمان اسالمی بتوده استت.

عول گاهی منبع و گاهی ابزار کس

یا کشف معرفت تلوی شتده و از ایتنرو در میتزان

استفاده از آن ،در میان مترلمان گترایشهتای ماتلفتی بته وجتود آمتده استت .برختی

ابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبنحسن صفّار 901 /

مترلمان ،همنون معتزله ،تا آندا پیش رفتهاند که همه معارف اعتوادی را عولتی دانستته
و نوش وحی را تأیید و ارشاد حرم عوتل پنداشتتهانتد (شهرستتانی .)42/1 :1402 ،برختی
دیگر ،چون اشاعره ،همه واجبا

حتی وجوب معرفت خدا و هرگونه حستن و قتبک را

نولی دانسته (همتان 101 :و  )102و نوش اصلی عول را دفا از معارف دینی دیدنتد .اهتل
حدیث و حنبلیان تنها مصدر اعتوتاد را کتتاب و ستنت دانستته و از هرگونته ترلتم در

مسالل اعتوادی احتراز میجستند (ابوزهره ،بیتا .)461 :در میان مترلمان امامیه نیز همتواره

گرایشهای ماتلفی درباره این مستله وجود داشته است.

در آثار باقیمانده از محدثان قم نسبت به آثار مترلمتان عوتلگترای دورههتای بعتد،

توجه به عول و استفاده از استد لهای عولی کمتر دیده میشود .از اینرو مشای قم بته
دلیل توجه بیشتر به اثر و نولِ میراث حدی ی و از سوی دیگر ،محدودیتهایی که بترای

عول میانگاشتند ،کمتر به عنوان مترلمان عولگرا در نظر گرفته میشدند .با وجود ایتن،
هیچیم از مشای قم را نمیتوان عولگریز دانست و نمیتوان گفت کته آنهتا بته هتیچ
وجه قالل به بهرهگیری از فهم و در عولی در نصوص و معتود به هیچ نتو منتاظره و

دفاعی نبودهاند.

آنها معتود بودند که نظام و دستگاه معارف دینی ،ویهگیهای خاص خود را دارد که

با تدبر و ارشاد اولیای ا هی آموختنی است .شاهد این ادعتا آن استت کته ایتن جریتان

برخالف مترلمان نظریهپرداز میکوشید تا سرحد امران از جدال و بحث و منتاظرههتای
بیرونی دوری کند و چهبسا آن را ماالف بتا ستنت اهتلبیتت

متیپنداشتت (نتم:.

ابنبابویه . )43 :1414 ،این رفتار بیشتر به آن دلیل بود که به زعم آنان ،ورود برونمتنتی بته
عرصه تبیین ،به جدال و مراء می اندامد و ایتن طبیعیتت جتدال و منتاظره استت کته از

واژگان ،استد لها و حتی نظام معرفتی دیگری استفاده شود .آنها بسیاری از مترلمتان را
به این بلیّه گرفتار میدیدند و از محتوایی که مترلمان مطرح میکردند یا شیوهای کته در

استنباط معارف به کار میبردند ،به المه
روایا

گالیه میکردند (نتم :.کشتی.)358/1 :1363 ،

نفی کالم و اساساً نفی جدل و مناظره هم بیشتر بته همتین دلیتل از ستوی ایتن

جریان دنبال میشد (نم :.ابنبابویه456 :1398 ،؛ کلینی.)92/1 :1407 ،
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از آن سو ،پرسش گری و طرح سؤا

عمی هواداران این جریان از المه

میدهد که ذهن تحلیل گر این افراد ،در پی رفع مشرال
که در مواجهه با میراث اعتوادی اهلبیت

نشان

ریز و احتما ً تناقضاتی استت

پیدا کردهاند (نتم :.ابتنبابویته56/1 :1378 ،؛

کلینی11/1 :1407 ،؛ صفّار .)317/1 :1404 ،ناگفته پیداست که پرسشهتایِ اعتوتادی از امتام

معصوم ،ناشی از دغدغه تبیین معرفت دینی استت .ایتن ستؤا
سوی جریانهای رقی

مطرح نمیشد و چه بسا تعم در روایا

و ابهامتا  ،لزومتاً از

و معارف ،زمینه طرح

پرسشهایی را برای اصحاب فراهم میآورد و پاس هایی درخور طل

میکرد.

با وجود این ،روشن است جریانی که متن را محور قرار میدهد (نتم :.کشتی:1363 ،

 )424/2و روایا

نهی از کالم را برجسته میکند (نم :.کشتی )424/2 :1363 ،ضترورتاً بته

دنبال فهم معارف دینی بدون توجه به مبانی عوالنی نیست .نول روایاتی دربتاره عوتل از

سوی این افراد بهخوبی نشان میدهد که آنان نیز بته مضتامین اعتوتادی چونتان میتراث

معرفتی و عولی مینگریسته و درونمایه معارف دینی را عولی میدانستهاند ،اما معتودنتد
خودِ متن مودّس ،برای فهم کتاب و سنت کافی استت و امتام بتا بیتان عولتی ختویش،

مطال

را روشن بیان میکند (کشی .)424/2 :1363 ،ل ا نیازی بته تبیتینهتای بترونمتنتی

ناواهیم داشت .از همینرو رسالت اساسی ایتن جریتان ،فهتمِ دقیت ِ معتارف و کشتفِ
دستگاه معرفتی درون روایا

دانسته میشد.

با توجه به آننه گ شت ،میتوان گفت این گروه اگرچه عوتل را بته عنتوان منبعتی

مستول نمیپ یرند اما از عول به عنوان ابزاری در خدمت دیتن و فهتم و معرفتت دینتی
بهره می جویند .اصو ً استفاده ابزاری از عول در قال های ماتلفتی متیتوانتد صتور

بگیرد ،از جملته بترای فهتم نصتوص ،استتنباط فترو و تفاصتیل فوهتی و اعتوتادی از

نصوص ،دفا و جدل و تعلیم به نوآموزان و دانشپهوهان .اما آننه در این میان مهتمتتر
است ،همان سه کارکرد ناست ،یعنی فهم ،استنباط و دفا است .در امامیه کمتتر کستی

را میتوان یافت که مددگرفتن از عول برای دفا از باورهای دینتی را رد کنتد .بته نظتر

مدرسی طباطبایی ،اساساً عول مد نظر المه

و مورد استفاده اصحاب متترلمِ ایشتان،

همین عول ابزاری است و استد ل های عولتی ،ابتزاری بترای جتدل بتوده استت (نتم:.

مدرسی.)212 :1386 ،

ابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبنحسن صفّار 999 /

با بررسی اقوال ل ویها در معنای عول ،درمییابیم کته معنتای اصتلی عوتل ،منتع و
مهارکردن است .در این معنا ،دو جنبه «معرفتی» و «ارزشی» لحاظ شده است .یعنی عول
منشأ معرفت است؛ معرفتی که انسان را به راه راست و اعمال نیرتو رهنمتون متیشتود.
البته رسیدن به راه راست مستلزم شناخت اعتوادا درست و مطتاب بتا واقتع استت و
زمه اعمال نیرو ،شناختن حسن و قبک اشیا و افعال است .بنابراین میتوان گفتت عوتل
چیزی است که عواید درست و اعمال نیرو را به انسان مینمایاند (برندرتار.)186 :1374 ،
معنای م کور ،در گزارشهای صفّار لحاظ شده است.
فرمودنتد« :ستتون وجتود آدمتی عوتل استت.
صفّار نول میکند که امام صتادق
زیرکی ،فهم و دانشوری از خواص عول است و هرگاه عول از نور (معنوی) نیرو گرفته
باشد ،انسان ،دانشور ،به یادسپرنده علم ،هوشمند ،زیر و فهیم خواهد بتود .انستان بته
عول کامل می شود و عول سب بینایی و کلید مشترلگشتای انستان استت» (ابتنبابویته،
شناخت عول و جهل و ایادی این دو را برای هدایت
 .)103/1 :1385حضر صادق
انسان زم دانسته و فرمودهاند« :خداوند تبار و تعالی اولین آفریده روحانیاش را کته
عول باشد ،از نور خود ایداد کرد و در سمت راست عرش جا داد» .سپس حضتر بته
ذکر ایادی این دو پرداخته ،در آختر متیفرماینتد« :بایتد توجته داشتت کته بتا معرفتت
پیداکردن به عول و جنود آن و دوریجستن از جهل و یاوران آن متیتتوان بته حت راه
یافت و آن را در کرد (همان.)115 -114/1 :
بنابر گزارشی از صفّار ،خداوند زمانی که عول را خل کرد به آن فرمود رو بگتردان!
عول رو گرداند ،سپس فرمود ،رو بیاور! عول رو آورد ،ح جلّوعال به آن فرمود« :تو را
مالوقی بزرگ و عظیم آفریدم و بر تمام مالوقاتم برتری دادم ».سپس فرمود« :ایا امر
و ایا انهی و ایا اثی و ایا اعاق » (صدرالدین شیرازی .)574/1 :1383 ،بتا توجته بته
قرار میگیرد.
گزارش صفّار ،این عول است که مااط کالم خدا و المه
در حوزه عملی و اخالقی ،در گزارشهای متعددی از صفّار ،اعمتال نیرتو و مرتارم
اخالقی از آثار عول ذکر شده است .برای م ال میتوان از این اعمال نام بترد :امیتدواری،
عدل و داد ،شرر ،توکل ،عفت ،زهد ،مدارا و رفاقت ،حلم و بردباری ،سترو و تتر
بیجا سان گفتن ،طاعت و فرمانبرداری ،دلرحمی ،شریبایی ،مساوا و برابتری ،وفتا،
عفو و گ شت و( ...ابنبابویه.)114/1 :1385 ،
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بنابر نولی دیگر از وی ،آننه همه خصلتها را برای انسان ترمیل میکند عول است

(ابنبابویه )285/1 :1362 ،و هیچ چیزی همانند عول ختدا را عبتاد

نرترده استت .عوتل

کسی (در مسالل دینی و معارف یوینی) تمام و کامل نیست مگر آنره در او ده خصتلت

جمع گردد (ابنبابویه .)115/1 :1385 ،بنابر گزارشی دیگر ،امام صادق

فرمود« :در میان

بندگان کمتر از پن خصلت قسمت نشده است :یوین ،قناعت ،شریبایی ،شتررگزاری و

آننه همه اینها را برای انسان ترمیل میکند یعنی خرد» (ابنبابویه.)285/1 :1362 ،

در شواهد پیشگفته ،افعال خوب از آثار عول بیان شده است .خالصه اینره عوتل در

ل ت و در قرآن و سنت چیزی است که در حوزه نظری و اعتوادی ،انسان را به شناخت

مطاب با واقع و اعتواد درست و دینی میرستاند و در حتوزه عملتی ،اعمتال شایستته و

صواب را به انسان مینمایاند.
فطرت

را از ریشه «فطر» به معنای آغاز و خل معرفی کترده و فطتر

اصحاب ل ت ،فطر

را

به معنای ایداد و آفریدن و ابدا بر اساس طبیعت و شرلی که آماده اندام فعل و کتاری

باشد ،دانستهاند .برخی آن را نوعی گرایش میدانند که خداونتد در وجتود آدمتی بترای

شناخت خالوش قرار داده است (راغ اصتفهانی .)640 :1412 ،پس در نتیده فطریا
امور ذاتی محسوب شده و اکتسابی نیست .در واقع فطر

جزو

به معنتای حالتت خاصتی از

آغاز آفرینش انسان است و درباره اموری بته کتار متیرود کته در خلوتت اولیته انستان
موجود است و آدمی با ورود به دنیا ،آنها را همراه خود دارد و در دنیا آنها را بته دستت

نیاورده است (برندرار.)133 :1384 ،

در همین زمینه صفّار روایتی از امام صادق

عبار

نوتل متیکنتد کته حضتر

دربتاره

قرآنی «فطرة اهلل التی فطر الناس علیها» (روم )30 :میفرمایتد« :همگتی آنتان را بتر
4

توحید آفریده است» (ابنبابویه ،328 :1398 ،ح  2و  ،329ح  4و  .)7تعبیر «علی التوحید» که
در روایت مطرح شد ،نشان میدهد که انسان حین دنیاآمدن دارای معرفتی استت کته در
وجود وی نهاده شده است .مطمتناً اگر قرار بود این شناخت را در دنیا کست

کننتد یتا

استعداد آن را داشته باشند تعبیر «للتوحید» برای حدیث مناس تر بتود ،زیترا ایتن بیتان

ابزار و منابع معرفت دینی از دیدگاه محمدبنحسن صفّار 993 /

برای دنیای ممرنا

صحیک به نظر نمیرسد .در توضیک سان فوق ،سانی از امتام

به تواتر بیان شده است که وقتی از امام صادق

سؤال شتد کته آیتا در متردم وستیله

آیا نسبت به تحصیل معرفت مرلّفاند؟ حضتر

فرمودنتد« :خیتر ،بیتان بتر خداستت.

تحصیل معرفت قرار داده شده است؟ ایشان پاس دادند« :خیر» .باز از ایشان ستؤال شتد

خداوند هیچکس را جز به اندازه توانش مرلف نمیکند و خدا هیچکس را جز به آننته
به او داده است ترلیف نمیکند» (ابنبابویه.)414 :1398 ،

طب روایا

فوق این نرته به دست می آید که مدمو اسالم به صور

فشترده در

درون سرشت انسانی نهاده شده است ،از توحید گرفته تا رهبری پیشوایان ا هی و. ...
حواس

حِس یری از ابزار شناخت است و در معرفت دینی نوتش مهمتی دارد .مشتاهده آیتا
تروینی ،خواه در حد مشاهدههای عادی و سطحی یا مشاهدههای دقی و علمی ،زمینته
تفرر و تعول در دستگاه عظیم طبیعت را فراهم میسازد و از این طریت بتراهین عولتی
حدوث ،حرکت و نظم برای اثبا وجود خدا و صفا کمال او صور بندی میشتود.
همین گونه است مشاهده معدزه در باب نبتو و امامتت و حوانیتت آیتین و شتریعت.
حس شنوایی نیز در معرفت دینی نوش عمی و گستردهای دارد و اصو ً طری نوتل در
معرفتهای دینی ،وابسته به آن است .نمونههایی از اینگونه معرفتها عبار استت از:
دعوی نبو از طترف پیتامبران ا هتی ،علتم بته صتدق آن از طریت معدتزه و نتزول
کتاب های آسمانی بر پیامبران ا هی بترای کستانی کته در غیتر عصتر پیتامبران زنتدگی
و احادیث المته  ،توثیت و تضتعیف
کردهاند .همننین در نول سنت پیامبر اکرم
و سنت آنان ،حتس نوتش گستتردهای دارد .در
راویان و ناقالن احادیث معصومین
مسالل یادشده و نیز مسالل مشابه آن ،طری نول ،یگانه راهی است که عالم دیتنشتناس
و دینباور میتواند از حوانیت دین یا نصوص دینی آگتاه شتود .اساستاً طریت نوتل در
معرفت های دینی وابسته به حس شنوایی است .قرآن کریم نیتز در بیتان ایتن نرتته کته
حواس منبعی برای معرفت و شناخت است ،میفرماید« :خدا شما را از شترم مادرانتتان
بیرون آورد درحالیکه چیزی نمیدانستتید و بته شتما گتوش و چشتم و دل داد ،شتاید
سپاس گزارید» (نحل.)78 :
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به این ابزار شناخت در گزارشهای صفّار اشاره شده است .بنابر گتزارش وی ،امتام

صادق

حواس پن گانه انسان را به عنوان ابزار شناخت معرفی میکند؛ البتته ابتزاری

که بهتنهایی نمی تواند کامل باشد و تمام معرفت و آگاهی را در اختیار بشر قرار دهد .از

اینرو این حواس را درصورتیکه همراه با راهنمایی عول باشند کامل میداند.

ابوشاکر دیصانی درباره شناخت هستی ،همنون بعضی فیلسوفان غربتی ،حتواس را

تنها منبع معرفت انسان از جهان خارج میدانست .به نظر ایتن دستته ،آننته متا دربتاره

اشیای خارجی میدانیم از طری حواس وارد ذهن و عول متیشتود و عوتل و ذهتن در
جریا ن ادرا حسی حالت انفعالی دارد و جز پ یرفتن آننه از طری حواس در آن وارد

میشود چارهای ندارد 5.امام صادق

در پاست بته ابوشتاکر بته نرتتهای مهتم اشتاره

می کنند .ایشان با توجه به این نرته که حواس ،جزیی از منابع شناخت و معرفت استت،
بیان میکنند که حواس در صورتی که در پرتو چرا عول حرکتت کننتد ،ابتزاری کامتل
برای شناخت محسوب میشوند .از اینرو میفرمایند« :حواس پن گانه را به عنوان تنهتا
منبع شناخت ذکر کردی ،در صورتی که این حواس بدون راهنمایی (عول) هتیچ نوشتی

در شناخت انسان نمیتواند داشتته باشتد .همتانطتور کته تتاریری بتدون چترا قطتع

نمیشود» (ابنبابویه.)293 -292 :1398 ،

ارتباط بین منابع تفکر

شناخت ارتباط بین منابع از جمله مسالل مهم در بحث منابع تفرر است .اگرچته صتفّار

بهصراحت و مستوالً پرده از روش شناسی خود برنداشته است ،امتا بتر استاس آننته از
گزارشهای وی برداشت میشود ،بهطور کلی میتوان گفت کته انستان بته تمتام منتابع
نیازمند است و اگر هر کدام نباشد ،معرفت دینی حاصل نمتیشتود .جمتع قترآن کتریم

(وحی) ،سنت و عول موج

اتمام حدت میشود.

ارتباط وحی (قرآن کریم) با سنت

از طرفی در احادیث متعددی از صفّار ،قرآن به عنوان کتابی حاوی علم و اخبتار از هتر

آننه در جهان رخ داده و خواهد داد ،مطرح میشود (صفّار .)197 :1404 ،از طترف دیگتر
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از گمراهی را تمسم به قرآن و عتر

حدیث ثولین ،راه ندا

را از هم جداییناپ یر دانسته و اعتماد به اهلبیت

قرآن اعالم میکند (صفّار 411 :1404 ،ت .)412

همان طور که قبال اشاره شد ،صفّار بنابر روایا

معرفی میکند و این دو

را راه مطمتن وصتول بته حوتای

متعددی ،مصتداق آیتاتی را کته بتر

آگاهی عده خاصی به حوای قرآن و تأویلش د لت دارد ،اهلبیتت

روایا  ،اهل بیت پیامبر

از ایشان نموده است.

متیدانتد .ایتن

را آگاه از علم قرآن معرفی کرده و مردم را مأمور به پرسش

ارتباط عقل با وحی و سنت

عول انسانی ،گرچه در معرفت دینی ،نوش دارد ولی از در همه حوای نتاتوان استت.

در گزارشهای صفّار به محدودیتهای عول اشاره شده است .بنابر گتزارش وی ،عوتل
توانایی در

و شناخت خدا را نداشته و خیالها به او نمیرستند (ابتنبابویته.)98 :1398 ،

چون خدای تبار و تعالی از خل خود خالی استت و خلوتش نیتز از او ختالیانتد از

این رو نام هر شیتی که بر او حمل شود و در ذهن آید ،آن خداوند نیست بلرته مالتوق

است (همان .)105 :وی همننین روایاتی در م مت سان گفتن دربتاره ذا
کرده است .این روایا

 )455و آن را موج

ا هتی نوتل

از سانگفتن درباره آننه مافوق عرش است ،نهی کرده (همان:

گمراهی (ابنبابویه )417 :1376 ،دانسته استت .بتا توجته بته آننته

گ شت میتوان گفت بنابر گزارشهای صفّار ،عول بی نیاز از وحی نبوده و ذیتل وحتی

به کار میآید.
نتیجه

اگرچه صفّار بهصراحت و مستتوالً پترده از روششناستی ختود برنداشتته استت؛ بنتابر
گزارشهای وی میتوان ابزار و منابع معرفت دینی مد نظر صفّار را کتاب ،سنت ،عوتل،
معرفتت

فطر

و حواس دانست .بنابر نظر صفّار ،انسان به تمام منابع و ابزارهای کس

فطر

نبود ،ت کر انبیا راه به جایی نمیبرد و اگر عول نبود ،آن نعمتت ،فرامتوش شتده،

نیازمند است و اگر هر کدام نباشد ،معرفت دینی حاصل نمتیشتود .یعنتی اگتر گندینته
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یادآوری نمی شد .اگر وحی نباشد عول نیز بهتنهایی قادر بته شتناخت خداونتد نیستت،
پس در سایه جمع همه ابزار و منابع است که معرفت خداوند حاصل میشود .البته بایتد

توجه داشت که وی هیچکدام از منابع شناخت را بتینیتاز از امتام نپ یرفتته و بتا زبتان

روایا  ،حرایت می کنتد کته بترای گترفتن حوتای دیتن بایتد بته امتام رجتو کترد.

گزارشهای صفّار نشان میدهد که وحی ،قط

آسیاب و متدار استت و معرفتت دینتی

باید بر مدار وحی باشد و فوط از طری رسول خدا

و اهلبیتش

ممرتن استت.

ضمناً از شیوه تبیین منابع معرفت دینی از دیدگاه صفّار ،رویررد نصگرایتی وی کتامالً

مشهود است.
پینوشتها

 .1تنها در بصالر 177 ،حدیث ( 79/31درصد از مدمو کل روایا کتاب) از أحمدبنمحمّدبنعیستی
نول شده است که از اجالء اصتحاب استت( .نداشتی .)85 :5391 ،همننتین  713حتدیث (57/81
درصد از مدمو کل روایا

کتاب) از محمّدبنالحسین نول شده است که نداشی دربارة وی گوید:

«جلیل من أصحابنا عظیم الودر ک یر الروایة ثوة عین حسن التصانیف مسترون إلتی روایتته» (همتان:
 .)331نیز  551حدیث ( 1/6درصد از مدمو کل روایا کتاب) از محمّدبنعیسیبنعبید نول شده
است که نداشی وی را چنین میستاید« :جلیل من أصحابنا ثوة عین ک یر الروایتة حستن التصتانیف»
(همان.)333 :

 .2کسانی همنون احمدبنداودبنعلی قمی ،که نداشی دربارة او گوید« :ثوة ثوة ک یر الحدیث» (نداشی،
 ،)61 :1365احمدبنمحمّد عاصی که نداشی دربارة او گوید« :کان ثوة فتی الحتدیث ستالماً خیتراً»
(همان )63:و محمّدبنجعفر مؤدّب که نداشی دربارة وی گوید« :کان کبیر المنزلة بوم ک یتر األدب و
الفضل و العلم» (همان.)317 :
 .3همان ،ص  771ت  ،771ح  5ت 58؛ ص  757ت  ،759ح  5ت 75؛ ص  777ت  ،771ح  5ت 8؛ ص
 ،117ح 1؛ ص  38ت  ،13ح  5ت 78؛ ص  31ت  ،38ح  5ت 8؛ ص  11ت  ،18ح  5ت 59؛ ص  ،155ح
.58

 . 4محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رحمه اهلل قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبتراهیم بتن
هاشم و یعووب بن یزید عن ابن فضال عن بریر عن زرارة عن أبي عبد اهلل فتي قولته عتز و جتل
فطر اهلل التي فطر الناس علیها قال فطرهم علی التوحید.
 .5برای آشنایی بیشتر با اندیشه فیلسوفان غربی درباره شناخت نم :.شریعتمداری ،بیتا :ص .18
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