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 تقدری و تشکر

ا وسع احاطت هب کنه معرفت او ر  ربحقیقت او نیست و چیه دانش هب سبب آن هک چیه عقل را قّوت اطالعرا،  د خدایسپاس بی قیاس با

 و رد تصور نیاید، و اگر غیر ثبوتی بود از غائله ا و ره بیان هک رد وصف او رب زبان راندد اگر ثبوتی بود از شائبه تشبیه معّر   باادت هک رد عتت او اریاد ننددهن، ره

ی ص ال اُح » لییه و آهل و لمم( فتت  مد مصطفی )صلی اهلمح  . و از این جهت پیشوای اصفیاء و مقتدای اولیاء و خاتم االنبیاءتعطیل مبّرا و رد توهم نیفتد

 .«القائلُونَ وق ما یقولُثداًء لییکَ اَنتَ مَکَ اثنیتَ لَلی عَفسک و فَ

 ام.اخالق ربگرفته  ی لمم ون ره توهشتحصیل از خرمن فیض آانلالهای ل تقدری از همه الاتید گرانماهی ام هک رد طوبا  

اهی دلسوزاهن، خالصاهن و روشدگرایاهن خویش هک با رهنمودبا تشکر از استادان زبرگوار و ارجمددم؛ جداب دکتر روح اهل آدینه هب عنوان استاد راهنما 

نموده است. ای تدوین این رلاهل یاری هک بدده را رد راستمال یوسفی هب عنوان استاد مشاور، و جداب دکتر مجید بدده را رد این امر خطیر یاری دادند. 

کان نمی همیشگی قدردان  ایتان د، اقرد مطلق رد ره دو جهان رب گنجزحماتتان هستم و دلا می کنم آن هچ را هک از جبرانش لاجزم و رد ظرف زمان و م

توفیقات  دخداون ،الی فرهج الشریف(، حضرت حجت بن الحسن )عجل اهلل تعبشریت ین معمم لالمجبران فرماید و رد ظل توجهات خاهص زبرگتر

 روزافزون نصیبتان گرداند.

 این ژپوهش یاری نمودند.هب ثمر رلاندن  و قدردان همه ی کسانی هستم هک هب نوعی مرا رد
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 چکیده

در مقایسه با مباحث دیگر در فلسفه و کالم اسالمی و نقش مسأله معاد به عنوان یکی از اصول اعتقادی شیعه 

 آن در چگونگی زندگی پسادنیوی و سرانجام انسان پس از مرگ، اهمیت زیادی در میان دانشمندان علوم اسالمی

، شناخت معاد و چگونگی جاودانگی انسان از دیدگاه دو متکلم برجسته شیعه؛ دارد. در این پژوهش تالش شده

ه ای با تحلیلی  به صورت کتابخان -سید مرتضی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش توصیفی شیخ صدوق و

شتر، تبیین اندیشه های کالمی و واکاوی و تأمل بی می باشد و هدف از انجام این تحقیق،بررسی اسناد و مدارک معتبر

کلم که هر دو مت شان می دهددرباره ی حقیقت معاد از دیدگاه شیخ صدوق و سید مرتضی است. نتایج پژوهش ن

د و تناسخ را امری اصل معاد را قبول دارند و عقیده به رجعت را که از امور مسلم و قطعی شیعه است، می پذیرن

شیخ صدوق با پذیرش ساحتی غیر مادی در انسان و تجرد نفس، به جسمانی نبودن روح معتقد است.  .باطل می دانند

لیکن سید مرتضی برخالف شیخ صدوق دیدگاهی مادی انگارانه از  ،یات استاز نظر وی نفس همان روح مایه ح

گر چه هر دو غیر مجرد و  و بین نفس و روح تفاوت قائل است، انسان دارد و اصل وجود نفس را نمی پذیرد

جسمانی هستند. او نفس یا حقیقت انسان را همین شخص مشاهده پذیر متحرک، و روح را هوای موجود در منافذ 

صدوق، اشاره او به صاحب ادراک  ی مهم در اندیشه یکی از نکات که منشأ حیات است. هوجود زنده معرفی کردم

وی معتقد است نفس، جوهری غیر از بدن است و حیات و قدرت بودن روح مستقل، پس از مفارقت از بدن است، 

 ولی در نظر سید مرتضی روحط است، و ادراک، به آن باز می گردد و نفس یا حقیقت انسان، همان روح مجرد بسی

است  از متکلمانیوی کند، حیات و ادراک نخواهد داشت.  قائم به نفس نیست؛ لذا در صورتی که از بدن مفارقت

ز مرگ به زندگی پس ا گزیند و مرگ را نابودی می انگارد ولیکه گر چه تفسیری مادی گرایانه از انسان بر می 

ی شده است سعپژوهش حقیقت مرگ و چگونگی برزخ و رستاخیز می کوشد. در این  اعتقاد راسخ دارد و در تبیین

تا با مقایسه دو دیدگاه در اصل معاد، پس از تبیین نظرات شیخ صدوق و سید مرتضی، به تحلیل این دو دیدگاه 

 پرداخته شود.

 

 شیخ صدوق، سید مرتضی.بدن، نفس، روح،  معاد، :هاکلیدواژه  
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 مقدمه

از دیر باز یکی از مهم ترین دغدغه های فراروی انسان، شناخت معاد و حیات پس از مرگ بوده است تا            

کاتب کالمی همواره ملذا نجامد. ابا گزینه های گوناگون، راهی را برگزیند که به رستگاری او بی بتواند در رویارویی

 و فلسفی، با جهان بینی های متفاوت، در صدد شناخت بیشتر و بهتر زندگی پسادنیوی بوده اند.

ا، ز غیبت صغربا آغا مامیه از همان قرون نخستین در کانون مباحث کالمی و اعتقادی جهان اسالم بودند.ا

امامیه از حیث فکری تحت سیطره ی تفکر حدیثی قرار داشته است. پس از آغاز عصر غیبت امام عصر )عجل اهلل 

السالم(، میراث حدیثی ایشان در کنار قرآن کریم کشتی نجات  متعالی فرجه( و پایان دوران حضور امامان )علیه

قرن های سوم و چهارم هجری قمری به اوج خود رسید. در این شیعیان در تالطم امواج عقاید و آرایی است که در 

السالم( و خنثی ساختن  مدوران علما و محدثان شیعه نقش به سزایی در حفظ و صیانت معارف اهل بیت )علیه

در میان این طایفه می منتشر شده از قدیمی ترین و مشهورترین آثار  .تهمت ها و شبهات وارد بر شیعیان ایفا کردند

ق( اشاره کرد. به هر روی آنچه 381-305از ابن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق )« االعتقادات»ان به کتاب تو

مربوط به میراث مکتوب امامیه است، بیشتر از شیخ صدوق آغاز می شود. شیوه بیان اعتقادات و نیز کیفیت دفاع 

اخباریان مقدم قم به شمار می آید. اصلی ترین وی به مشرب کالمی وی ارتباط تامّ دارد. صدوق از نظر فکری از 

ویژگی این مکتب کالمی تکیه بر اخبار و روایات در تعریف مفاهیم و اثبات قضایای کالمی است. همین ویژگی 

یث دانست احاد آیات و در آثار شیخ صدوق نیز به وضوح قابل مشاهده است، در واقع کالم ابن بابویه را باید متون

 امّ داشته است. و به ادله نقلی توجه تتصرفی در قالب یک نظام کالمی ریخته و تدوین و تبویب شده که با کمترین 

عمیقاً عقلی ق( 460)و شیخ طوسی  ق(436) در مقابل شاگرد وی شیخ مفید و شاگردانش؛ سید مرتضی

ر این راه یخ مفید دمشرب بودند و به ادله عقلی عنایت خاص داشتند و مکتب کالمی بغداد را تأسیس کردند. ش

ابتدائاً طریق عقل و استدالل را پیشه کرد و سپس به نقل آیات و روایات پرداخت. سید مرتضی و شیخ طوسی که 

کتاب هایی در بیان اعتقادات شیعه به رشته تحریر در آوردند  هر دو از شاگردان و نزدیکان مفید به شمار می آیند

ید دارد. اگر شیخ مفید از استاد خود صدوق در استفاده از عقل پیشی گرفت، که بیش از همه رنگ و نشان از شیخ مف

را تکمیل کردند. به عبارت دیگر در مباحث کالمی و اعتقادی، عقل روند این  اگردان وی به ویژه سید مرتضیش

یز مورد فید نیافت و در حوزه هایی مورد توجه قرار گرفت که حتی در آثار شیخ مواال نزد شاگردان مفید، مقامی 

 به بیان امهات اعتقادات شیعه می پردازد و در« اصول االعتقادیه»توجه نبود. سید مرتضی در رساله ای تحت عنوان 

ر و این در حالی است که به تعبی آن عقل بر صدر می نشیند و این عقل است که به شناخت خداوند نائل می شود.
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غاز تکلیف . اعتقاد مفید آن بود که آبود فید کامالً به صورت دیگرینظام فکری و تعلیمی شیخ م ،برخی از محققان

از جانب خدا به آدمی می رسد. از منظر وی این وحی بالضروره پیش از از وحی است که به وساطت فرستاده ای 

ود به خآن است که انسان بتواند نظر و عقل خود را برای به انجام رسیدن تکلیف دینی به کار بیاندازد و حتی در 

کار افتادن ملکه تعقل و استدالل، انسان نمی تواند بدون وحی راه خود را بیابد. اختالف عمده ی مفید و شاگردانش 

است که میان مذهب جنبه ی دفاعی دارد و برای نشان دادن این مطلب  ،همین است؛ استفاده مفید از عقل و نظر

 نقطه، عزیمت به معتزلیان را آغاز می کند که نخستین وظیفه ی امامیه و عقل تعارضی نیست. اما سید مرتضی از این

انسان آن است که عقل خود را به کار اندازد و به وسیله ی آن خدا را بشناسد. هدف وی آن است که به میانجی 

گری عقل و بدون استمداد از سمع )وحی( این مطلب را ثابت کند که خداوند دارای صفاتی است و انگیزه ای بر 

تم کردن ندارد. پس از آن که این مطلب به اثبات رسید، آن گاه می توان وحی را صحیح و راست دانست و از س

این در حالی است که شیخ صدوق معتقد است که در هر مسئله ای  آن به عنوان دلیلی همراه با عقل استفاده کرد.

عقلی  یک مسئله وجود داشت، نباید به تحقیقباید منحصراً به وحی مراجعه کرد، و اگر جایی حدیثی برای توضیح 

اعتماد کرد؛ یعنی عقل تنها پس از وحی و به عنوان مؤید آن، مطرح است، نه بیش از آن و به عنوان اثبات کننده ی 

 حق یا باطل.

نقاط  در کنار شالالناخت ،نیاز جامعه اسالالالمی به باز شالالناسالالی دقیق افکار و اندیشالاله های فیلسالالوفان و متکلمان 

قوت نحله های فکری پس از اسالالالم برای دسالالت یابی به اسالالالم ناب به دور از اختالط و التقاط فکری و ضالالعف و 

 وصول به سرچشمه معرفت، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. 

شیعه، با نگارش کتبی در معرفی اعتقادات بنیادین امامیه،          سید مرتضی دو متکلم بلند آوازه  شیخ صدوق و 

سیم و تثبیت  ضی         به تر سید مرت صدوق عالمی نص گرا و  شیخ  کالمی مکتب خود پرداخته اند. در دیدگاه رایج،  

همین جهت در این پژوهش، دو تن از متکلمان شالالیعی را که یکی گرایش  به  .عالمی عقل گرا معرفی شالالده اسالالت 

ت،  ینی رفته اسالالال نص گرایانه به گزاره های کالمی دارد و دیگری با گرایش عقل گرایانه به سالالالراؤ مؤلفه های د            

انتخاب شد تا با مقایسه این دو دیدگاه در اصل معاد، پس از تبیین نظرات شیخ صدوق وسید مرتضی، به تحلیل این  

 دو دیدگاه پرداخته شود.  
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 طرح تحقیق -1-1

 تعریف مسأله -1-1-1

متکلم  ترین مسئله های هرتصحیح آن، قطعاً از اساسی نقد و پرداختن به اصول اعتقادی و شرح و تبیین یا

است و بی شک یکی از آموزه های دینی، فلسفی مهم و بنیادی که نقش بسزایی در معنا بخشیدن به زندگی انسان 

و رهایی او از احساس پوچی و استوار ساختن پایه های اخالق دارد، بحث حیات پس از مرگ و معاد شناسی است 

ر طول تاریخ، برای اندیشمندان چالش بر انگیز بوده و با وجود قدمت بسیار هنوز غبار کهنگی بر آن که همواره د

جاودانگی است که در بیشتر فرهنگ ها و تمدن ها می  ،های دیرین و اصیل آدمیه ننشسته است و یکی از خواست

ت از مرگ می تواند در برداشت های توان ردپایی از اشتیاق آدمی به جاودانه ماندن را دید که تفسیرهای متفاو

گوناگون از زندگی این جهانی و همچنین جاودانگی مؤثر باشد. به طور کلی در بحث جاودانگی دو نظریه کلی 

 جاودانگی در حیات پس از مرگ محقق می شود. -2جاودانگی در همین عالم است.  -1وجود دارد: 

و اثبات معارف دینی، دو روش وجود داشته است: روش  در میان علماء و متکلمان شیعه، در کیفیت تبیین

نص گرایی و روش عقل گرایی. برای نص گرایان، سه خصوصیت ذکر کرده اند: اول آنکه روایات را به جز در 

موارد اندک، بدون بررسی و ارزیابی سندی و محتوایی، نقل می کردند. دوم آنکه به کمترین حدّ ممکن به عقل 

سوم آنکه خبر واحد را در زمینه عقاید، حجت و معتبر می دانند. در مقابل عقل گرایان، عالوه  تکیه می کردند. و

بر ارزیابی احادیث، به عقل و دلیل عقلی، بیشتر توجه می کردند و خبر واحد را نیز تنها در فقه عملی و احکام معتبر 

تکلم کند، این است که من اختالف ایجاد مینکته مهمی که بسیار حائز اهمیت است و گاه میان متکلمامی دانند. 

های اعتقادی برای هر یک از عقل و نقل چه میزان اعتبار قائل است، و در مرحله بعد در صورت تعارض گزاره

ارض تعتوان به حل حاصل از نقل و قضاوت ناشی از تفکر عقلی، کدام یک رجحان و برتری دارد و چگونه می

ردد و از سوی گستفاده از عقل و یا نقل، از یک سو به مبانی کالمی یک متکلم بازمیمیزان ا حقیقت،پرداخت. در 

البته الزم به ذکر است که این دو  .استفاده از آن دو بستگی دارد درمخاطبان وی دیگر، به شرایط زمانی و مکانی 

کالم امامیه  و هرگز درمسائل اصلیدسته، تنها در پاره ای از مسائل فرعی عقیدتی، با یکدیگر اختالف نظر داشته اند 

 اختالف نداشته اند.

پاره ای از مباحث معادشناسی با روش عقلی قابل تحقیق و بررسی است و در این حوزه می توان از بنابراین 

 درک استدالل ها و براهین عقلی مدد جست و آموزه های قرآن و سنت را با تأیید عقل همراه ساخت. با این حال، 

به گونه ای است که در آن مجالی برای داوری عقل و توسل به ادله  و حیات ابدی انسان چگونگی معاد جزئیات و
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زیرا سیر انسان در قبر و برزخ و قیامت و غیره از حدود ادراک عقل بیرون است، چون و براهین عقلی وجود ندارد؛ 

وم )علیه عصفرستادن پیامبران و وجود امام ما لذتوان عقل به تنهایی محدود است. و اگر توان عقل نا محدود باشد، 

محال است. عالوه براین بیشتر فالسفه و متکلمان  وندو ما می دانیم که کار عبث بر خدا السالم( عبث خواهد شد

بزرگ مسلمان به این امر اذعان دارند و به محدودیت عقل تصریح می کنند. پس موضوع چگونگی جزئیات معاد 

الهی و گفتار پیغمبران و امامان )علیه السالم( که سفیران و حجج حق تعالی می باشند، ثابت شده  تنها از طریق آیات

پس می توان مسائل مربوط به معاد را به دو بخش تقسیم کرد: بخشی که با دو روش عقلی و نقلی قابل تحقیق است.

  است و بخشی که برای بررسی آن  تنها می توان از روش نقلی استفاده کرد.

اما نخستین و مهم ترین مسئله درآموزه معاد و سرنوشت اخروی انسان، شناخت دقیق اصطالحاتی چون 

 و تمایز داشتن یا نداشتن آنها از یکدیگر است.« بدن»و « روح»، «نفس»

)انکار  می یابیم؛ یکسان انگاری نفس و بدن« نفس و بدن»در تاریخ فلسفه و کالم، دو دیدگاه کلی درباره ی 

. به موازات این دو دیدگاه، دو نظریه جسم انگاری و مجرد نفس و بدن( تمایز) دوگانه انگاری ویت نفس وبدن( ثنو

انگاری نفس نیز مطرح شده است. در واقع، همه دیدگاه های یکسان انگاری نفس و بدن و برخی دیدگاه های تمایز 

  تمایز نیز نفس را مجرد می دانند. آن دو، قائل به جسم انگاری نفس هستند و برخی از دیدگاه های

و نظریه غالب، وحدت آن داست.که « نفس و روح» تمایز قائل شدن یا نشدن بین در باره ی مسأله ی دیگر

مغایرت نفس و بدن، مالزمه ای با تجردنفس ندارد و که  مهم است، اینبحث به هر حال، آن چه در این  است.

 .از داردیل دیگری نیاثبات نمی کند، بلکه اثبات تجرد نفس به دالصرف اثبات این مغایرت، تجرد نفس را 

شیخ صدوق به عنوان آخرین فرد شاخص مکتب قم، یکی از شخصیت های تأثیر گذار با گرایش نص 

گرایی در تبیین دیدگاه اعتقادی و کالمی شیعیان است. شیخ صدوق با پذیرش ساحتی غیر مادی درانسان، معتقد 

غیر از بدن است و حیات و  قدرت و علم به آن بر می گردد در مقابل این دیدگاه کسانی قرار است؛ نفس،جوهری 

فالسفه، با رویکرد یکسان انگاری، انسان را همین شخص برخی دارند که بر خالف تصور رایج و همسو با دیدگاه 

ب بغداد تین متکلم شیعی در مکتنخس ،سید مرتضی .ندنفس و روح را به بدن ارجاع می دادظاهر مرئی می دانستند و 

مسئله ی محوری در اندیشه سید مرتضی پیروی او از  است که این رویکرد را در مباحث کالمی به کار گرفت.

مکتب عقل گرایی است که در جنبه های مختلف اندیشه کالمی و فقهی او تأثیر گذاشته و با این که شیخ مفید و 

د مرتضی بوده اند، در بحث حقیقت انسان و معاد، وی متأثر از استاد معتزلی قاضی عبدالجبار هردو از استادان سی

ه مدعی برخی ک و بر خالف تصور را باور دارداصل معاد ولی با این حال،  خود بوده و دیدگاه وی را پذیرفته است.
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احث عقلی غم آشنایی با مبانکار تجرد نفس لزوماً به انکار معاد می انجامد، بسیاری از متکلمان مسلمان، به ر هستند

و آرای فلسفی، دیدگاهی مادی انگارانه از انسان دارند و اصل وجود نفس یا غیر مادی بودن آن را نمی پذیرند و با 

 این همه به اصل معاد معتقدند. 

شیخ صدوق و سید مرتضی هر دو اصل معاد را که به عنوان یکی از اصول اعتقادی شیعه بعد از توحید است، 

ل دارند و هر دو عقیده به رجعت را که از امور مسلم و قطعی شیعه است می پذیرند، چرا که رجعت و معاد، دو قبو

پدیده ی همگون و از یک نوع اند، با این تفاوت که رجعت از نظر کمیت و کیفیت محدود است و پیش از قیامت 

  ی ابدی خود را آغاز کنند.رخ می دهد، اما در معاد، همه ی مردم برانگیخته می شوند تا زندگ

از جمله موارد اختالف نظر، درباره ی حقیقت نفس و روح است. شیخ صدوق بین نفس و روح تمایزی قائل 

و حقیقت آن مغایر با بدن است، روح با وجود مغایرت با نیست و از نظر او نفس همان روح مایه ی حیات است. 

هویت میان آن دو می شود و به عبارت دیگر حد است که صدق هوه نحوی با آن متبدن در این نشئه ی دنیایی ب

اما سید مرتضی بین نفس و روح انسان فرق می گذارد. وی  است.بدن روح از جنس بدن نیست و در زمین زندانی 

چندین معنای لغوی برای نفس بر می شمرد، از جمله: نفس انسان و دیگر حیوان ها که با از دست دادن آن، از 

وی معتقد است که انسان )و حیوان( دارای «. کل نفس ذائقة الموت»حیات خارج می شود، مانند آیه  جرگه ی

نفسی است که قابلیت از دست دادن آن را دارد. این نفس هنگامی که به همراه انسان است موجب حیات اوست و 

 شود.ات انسان میچیزی است که موجب حی با از بین رفتن آن، مرگ وی فرا می رسد. بنابراین نفس

او همچنین دو معنا برای روح ذکر می کند: یکی، هوای سردی که در قلب هست و ماده ی نفس کشیدن  

و شرط حیات است. و دوم، جسمی که در بدن حیوان روان است و محل حیات و قدرت است. خود او معنای 

عبارت است از هوایی که در منفذهای  نخست را ترجیح می دهد و می گوید: به نظر ما، صحیح این است که روح

ذات حیّ ما در رفت و آمد است و حیات به تردد آن وابسته است. به همین دلیل، به آن چه در منفذهای جماد تردد 

می کند، روح گفته می شود؛ و سپس نتیجه می گیرد که بنابراین روح، جسم است. براین اساس اختالف عمده ی 

 .در پذیرش یا عدم پذیرش ساحتی غیر مادی در انسان است بین شیخ صدوق و سید مرتضی

 پرسش های اصلی تحقیق -1-1-2

 د از دیدگاه شیخ صدوق چیست؟معاحقیقت  -1

 از دیدگاه سید مرتضی چیست؟معاد حقیقت  -2
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 تشابهات و تمایزات نظریه های شیخ صدوق و سید مرتضی درباب معاد چیست؟ -3

 فرضیه های اصلی تحقیق -1-1-3 

شیخ صدوق با پذیرش ساحتی غیر مادی در انسان، به ارائه دید گاه هایی درباره حقیقت مرگ، عالم  -1

 چگونگی معاد جسمانی پرداخته است. برزخ و آخرت و نیز

غیر مادی بودن آن را نمی سید مرتضی دیدگاهی مادی انگارانه از انسان دارد و اصل وجود نفس یا  -2

دارد و درباره حیات پس از مرگ تبیین هایی متفاوت با رویکردهای فلسفی به دست داده پذیرد، ولی به معاد باور 

 است.

از نظر شیخ صدوق انسان حقیقتی دو ساحتی ) مادی و مجرد( است ولی در نظر سید مرتضی انسان  -3

 اشند. تقد می بحقیقتی تک ساحتی )بدن مادی و جسمانی مشاهده پذیر( است. و با این حال هر دو به اصل معاد مع

 سوابق پژوهشی موضوع -1-1-4

هر چند در زمینه آراء فرجام شناختی این دو متکلم برجسته کم و بیش تحقیق هایی درقالب کتاب، رساله و 

یق قمقاله انجام شده است اما تا کنون هیچ اثر پژوهشی در قالب مقاله یا کتاب به صورت مستقل به موضوع تح

  نپرداخته است.

داد انسان شناسی متکلمان امامیه بغ»یان نامه ای که متناسب با موضوع پژوهش یافت شد عبارت از: تنها پا

می  (1396نوشته ی سعیده سادات نبوی هاشمی در دانشگاه قم )« )شیخ مفید و سید مرتضی( گزارش، تحلیل، نقد

احت را درباره ی انسان، ماهیت و س نگارنده دیدگاه متکلمان امامیه بغداد به ویژه شیخ مفید و سید مرتضی .باشد

های وجودی آن مورد بررسی قرار داده و تنها در فصل چهارم، به صورت گزینشی درباره ی ماهیت مرگ، برزخ 

 و رستاخیز از دیدگاه شیخ مفید و سید مرتضی پرداخته است.

ده است پرداخته اند، نوشته ش در این زمینه چند مقاله که با نگاهی متفاوت و به صورت پراکنده به موضوع پژوهش

 که از جمله: 

، 60ماره نقد و نظر، ش یهنشرکه در نوشته ی علیرضا اسعدی، « نفس و معاد از دیدگاه سید مرتضی»مقاله  -1

اب حیات را در بوی دیدگاه به بررسی تفصیلی ادله سید مرتضی نپرداخته و که  به چاپ رسیده است. 1389زمستان 

 ین نکرده است و همچنین به مقایسه آراء او با شیخ صدوق نپرداخته است.برزخی به درستی تبی
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