
 مارتین که است تحقیقى حاصل »مفید شیخ کالمى هاى  اندیشه«
 امامیه، شیعه بزرگ متکلمان و فقها و محدثان از یکى درباره مکدرموت

) 413 متوفى( بغدادى الحارثى نعمان بن محمد بن محمد عبداهللا ابو یعنى
 اثر این. است آورده عمل به مفید شیخ به مشهور و المعلّم ابن به ملقب
 هاى  کتاب سلسله ضمن 1978 سال در که است بوده مؤلف دکتراى رساله
 در که مقدمه یک از پس مؤلف. است رسیده چاپ به بیروت در ایرانى دانش

 پرداخته، کالم علم تاریخ در او مقام و آثار و مفید شیخ معرفى به آن
 آراء اول بخش در. است کرده تقسیم بخش سه بر را خود تطبیقى مطالعات

 آراء دوم بخش در. است شده مقایسه معتزله آراء با و تشریح مفید شیخ
 شاگرد آراء با سوم بخش در و قمى بابویه ابن استادش نظریات و آراء با شیخ

  .است شده مقایسه مرتضى، سید او،

 بر مشتمل دهد،  مى تشکیل را کتاب اعظم قسمت واقع در که اول، بخش
 ضمن در کالم علم مختلف مسائل درباره مفید شیخ آراء. است فصل یازده

 شده مقایسه معتزله آراء با حال عین در و شده تشریح بخش این فصول
 مذهب یکى داند،  مى کالمى مذهب دو وارث را مفید شیخ مکدرموت،. است

 کالمى مذهب دیگر و یافته پرورش نوبختى شیعه خاندان توسط که امامیه
  .معتزله

 بابویه ابن استادش آراء با را خود آراء است، کرده سعى مؤلف دوم، بخش در
. است نشده خالصه بابویه ابن آراء همه بخش این در. کند مقایسه قمى
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 اختالف هم با بابویه ابن و مفید شیخ که را مواردى است کوشیده مؤلف
 در مؤلف که اى  مقایسه حاصل. کند تحلیل را ها آن و انتخاب اند،  داشته

 او آراء از بسیارى که است محدثى بابویه ابن« که است این کرده، بخش این
 حال عین در که است متکلّمى مفید شیخ اما. است موافق معتزله آراء با

 در است، بابویه ابن آراء به شبیه اساسا چه اگر او آراء و هست نیز محدث
 به کتاب بخش آخرین و سومین »رود  مى پیش معتزله مذهب جهت

 این در. دارد اختصاص مرتضى سید شاگردش و مفید شیخ آراء مقایسه
 را مرتضى سید آراء مؤلف است، کتاب هاى  بخش ترین  کوتاه که بخش
 می بیان اجماال است، داده شرح تفصیل به اول بخش در که مسائلى درباره

 .کند
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