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 چکیده

ی آن در موقعیت سیاسی بغداد، از فشارهای وارده بویه و نقش برجستهحضور دولت آل

ن فراهم نمود. شیعیان با استفاده از این آزادی کاست و زمینه را برای فعالیت آنابر شیعیان 

ها همت های خویش پرداخته و به تدوین، تنظیم و تبویب آنسیاسی، به نشر عقاید و آموزه

ترین اعتقادات شیعی وارد ، ایرادها و اشکاالتی به مهمین دوره، از سوی مخالفانا درگماشتند. 

رخی از متکلمان و عالمان شیعی، همچون شیخ مفید و شیخ صدوق در آثار متعددی شد که بمی

به دفاع از تشیع پرداختند. این دو عالم مانند بسیاری دیگر از دانشمندان شیعی، با مباحثه و 

 م بسیاری از اصول و عقاید شیعییحکتی کالمی با دانشمندان دیگر فرق، به تثبیت و مجادله

خ یشست. عیون اخبارالرضاو  العبادالمعرفه الیاالرشاد فیله آثار این دو عالم، پرداختند. از جم

های فراوانی بردند، به های تاریخی بهرهمفید و شیخ صدوق برای دفاع از تشیع از اخبار و گزاره

 هایاستفاده از گزاره .گر شدندتر به عنوان آثاری تاریخی جلوهکه این دو کتاب، بیشطوری

ت امام، معجزات امام، و چون نصّ امامت، علم امام، عصمدر اثبات مسائل کالمی؛ هم تاریخی

دیده  االرشادو عیون اخبارالرضا غیره همان پیوند میان کالم، حدیث با تاریخ است که در 

 اما به دلیل تعلق به بودند چند شیخ صدوق و شیخ مفید در مقام استاد و شاگردی هر شود.می

ر د اختالف هایی داشتند.های کالمی و تاریخی قم و بغداد، در برخی دیدگاه دو مکتب متفاوت

 و همچنین منابع عیون اخبارالرضاو  االرشادبا تکیه بر دو کتاب  تالش شده است این پژوهش

 تاریخی شیخ مفید و شیخ صدوق در دو اثر آرایکالمی، حدیثی و تاریخی، به بررسی تطبیقی 

های به دست . بر اساس مطالعات انجام شده و یافتهشودپرداخته  رضاعیون اخبارالو االرشاد 

ات ی دو متکلم، جهت اثبنگار، بلکه به مثابهآمده، شیخ مفید و شیخ صدوق نه به عنوان تاریخ

مواردی اند. در این پژوهش های فراوانی بردههای تاریخی بهرهاصول عقاید شیعی، از گزاره

ن وجوه اشتراک و افتراق به عنوالم غیب، شهادت امامان و غیره امامت، عصمت، ع همچون بحث

خ مفید برخالف ی. هر چند شهای تاریخی این دو عالم مورد توجه قرار گرفته استدیدگاه

تر بر عقل و دالیل کالمی تأکید داشت اما در نهایت این دو عالم نقش بسیاری استادش، بیش

 .عهده داشتند حقانیت تشیع و اثبات آن بر از در دفاع

عه، گاری شین، تاریخاالرشاد، عیون اخبارالرضاشیخ صدوق، شیخ مفید، واژگان کلیدی:  

 کالم شیعه    
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 فصل اول:

 کلیات و مبانی ژپوهش
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 مقدمه

شیعیان تا قبل از قرن چهارم، به دلیل حاکمیت فضایی متفاوت بر امور سیاسی، فرهنگی 

های مختلف نداشتند، اما در این و اجتماعی در جهان اسالم امکان فعالیت چندانی در زمینه

های ها و زمینهو تدقیق در رشته یان به مطالعهبویه، شیعقرن و با روی کار آمدن دولت آل

ی روی کار آمدن یک دولت شیعی مذهب و ایجاد مختلف پرداختند. این شرایط که در نتیجه

های مختلف ظاهر گردند فضای علمی به وجود آمده بود؛ باعث شد دانشمندان بزرگی در عرصه

ار دیگر متکلمان و فقهای این ر کنو آثاری متعددی تألیف نمایند. شیخ مفید و شیخ صدوق د

و  اداالرشهای تأثیرگذار بودند. دو کتاب ریزی مکتب فکری تشیع، از شخصیتدر پایه عصر

ی عقاید شیعی است که حاوی اطالعات از جمله آثار مهم موجود در زمینهعیون اخبارالرضا 

خ مفید و شیخ صدوق در ی تاریخ و زندگانی ائمه)ع( می باشد.  شیتاریخی فراوانی در زمینه

د، مذهبی خو و های قومیشیعه با اتکا بر انگیزهنگاران مانند تاریخعیون اخبارالرضا و  االرشاد

رغم وجود مشکالت فراوان سیاسی، نظامی و تبلیغاتی، بر آن شدند که در پاسخ به نیاز علی

استطاعت، نقش خود را  ی اسالمی، به تدوین و تحلیل رویدادها پرداخته و به قدراصلی جامعه

ایفا کنند. واضح است که این دو کتاب، کتبی تاریخی در باب زندگانی ائمه  کالم در تکوین

نیستند ، بلکه آثاری کالمی و حدیثی اند که برای اثبات برخی عقاید شیعه از اخبار تاریخی 

کتاب تاثیر مباحث  مدد جسته اند و لذا به عنوان تاریخ ائمه )ع( نامور گشته اند.. در این دو

ای هاعتقادی شیعه به ویژه در حوزه   امامت کامالً آشکار است.  پژوهش حاضر بر آن است دیدگاه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران  Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



2 
 

ی اتاریخی شیخ مفید و شیخ صدوق را با توجه به تأثیرات کالمی و حدیثی و به صورت مقایسه

ها کیه بر این دیدگاهشناسایی کند و نشان دهد که با ت عیون اخبارالرضاو االرشاد در دو کتاب 

 وجوه افتراق و اشتراک شیخ مفید و شیخ صدوق در این آثار چیست. 

این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات و مبانی 

 ی کار مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش، اهمیت و ضرورت موضوع، روش تحقیق و پیشینه

ی بر پژوهش به مباحثی همچون حیات سیاسی، اجتماعی تحت عنوان درآمدفصل دوم 

های تاریخی و کالمی پرداخته است. نگاری شیعه، کالم و گونهو فرهنگی در قرن چهارم، تاریخ

 ای برای ورود به مباحث اصلی خواهد بود.این فصل به عنوان مقدمه

بارالرضا ن اخعیوبه بررسی تأثیر مبانی کالمی و حدیثی شیخ صدوق در کتاب فصل سوم 

های شیخ صدوق با توجه به همان تأثیرات اصول عقاید، به صورت پردازد و برخی از دیدگاهمی

 اجمالی اورده شده است.

 رشاداال های تاریخی شیخ مفید درکالم بر دیدگاهتأثیر ابتدا به بررسی  چهارمدر فصل 

 اند.ها بیان گردیدهپرداخته شده و پس از آن برخی از این دیدگاه

های تاریخی شیخ مفید و شیخ صدوق دیدگاه و افتراق وجوه اشتراک پنجماساس فصل 

 ها اشاره شده استکه به برخی از این دیدگاه ستعیون اخبارالرضاو االرشاد در دو اثر 

راهنمایی این کار را بر عهده گرفتند،  که خانم دکتر مقدمرم استاد گرانقددر پایان از 

 .کمال سپاس را دارم

نامه را متحمل  ی این پایانفر که زحمت مشاورهقدرم، خانم دکتر شایاناز استاد عالی

حضر م از ام که. همچنین جا دارد از تمام اساتید دانشمند و پرمایهکنمشدند، صمیمانه تشکر می

 ام، نهایت قدردانی را داشته باشم.ها بردهپر فیضشان بهره

 نوعی مرا در به انجام رساندن اینهمه کسانی که به  با تشکر خالصانه خدمتو در آخر 

 .مهم یاری نموده اند
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 بیان مسأله 1-1

متکلمان  نشان از آن دارد که سوم و چهارم هجریقرون  منابع تاریخیدر  وجوجست 

 شاند. در این آثار عالوه بر گسترنگاری اختصاص دادهشیعی، بخشی از آثار خود را به تاریخ

خی، از های تاریبه گزاره استنادنگاری برای های عقلی ، رویکرد متکلمان شیعی به تاریخاستدالل

تر که کمدادهایی که با اعتقادات شیعه ارتباط داشت گسترش فراوانی یافت، به طوریجمله رخ

 یافت که یک یا چند اثر تاریخی تألیف نکرده باشد.توان  متکلمی را می

های مختلف، باالخص در قرن هرودر د توانها را میهایی از آنونه آثار، نمونهگبا بررسی این

چهارم ق و در میان آثار شیخ صدوق و شیخ مفید مشاهده کرد. فضای فرهنگی و مذهبی در این 

ی کالمی میان بویه که زمینه را برای تشکیل جلسات مجادله و مناظرهسده به ویژه حضور آل

 ایهای فرقهختلف مذهبی فراهم کرده بود، شیعیان را به طور جدی وارد منازعهها و مکاتب مفرقه

 الرشادا ی شیعی با تألیف آثاری همچونشیخ مفید و شیخ صدوق به عنوان دو عالم برجستهنمود. 

اعتقادات شیعی انجام دادند. این آثار که در اصل با  از تالش زیادی در دفاع عیون اخبارالرضاو 

سرشار از اطالعات فراوان تاریخی در باب زندگانی ائمه  ،ی و روایی تألیف یافته بودندهدفی کالم

جایگاه رفیعی را برای خود کسب کردند.  شیعه امامان دوره تاریخنگارش که در ، به طوریندبود

ویی گهای آن، در صدد پاسخبه عبارتی دیگر، این دو عالم با توسل به تاریخ و تمسک به گزارش
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در  ی اصول اعتقادی شیعه مانند امامت، اثبات نص و حقانیت ائمههای وارده در زمینهشبههبه 

  و غیره برآمدند. عصمت امام، علم امام، برابر خلفا

ی بغداد به سبب وجود ادیان، مذاهب و در این میان، عالمان شیعی به ویژه عالمان حوزه

، های استداللی مخالفانختلف، از جمله شیوهت مجامکاتب مختلف در این شهر با تمسک به احتجا

ناگزیر به دفاع از عقاید خویش شدند. از این رو در این دوره، رویکرد عالمان شیعی به علم کالم 

تری به خود گرفت. در این دوره در قم، حدیث و های عقلی شتاب بیشو تمسک به استدالل

به  یادبندی زپای این مکتب با مداردن سرتاریخ بسیار به هم نزدیک شدند و شیخ صدوق به عنوا

کرد. فراوانی آثار روایی وی، تنوع آن حدیث تا حد امکان از نقد و تحلیل در روایات خودداری می

ی مشکالت و گویی روایات به همهفرض او در توان پاسختر از همه، پیشدر علوم مختلف و مهم

یخ اثر ش عیون اخبارالرضاعظیم از روایات شد.  ایمسائل فقهی و کالمی باعث فراهم آمدن گنجیه

تاریخی است که شرح زندگانی امام رضا)ع( و موقعیت شیعه -های حدیثیای از کتابصدوق نمونه

همین تعلق شیخ صدوق و شیخ مفید به ی آن حضرت در این کتاب منعکس شده است. در دوره

-ی تاریخهای متفاوتی در حوزهدگاهدو مکتب کالمی و حدیثی متفاوت، باعث به وجود آمدن دی

. عالمان مکتب نگاری گردید و این تفاوت به نحو آشکاری در تألیف آثارشان به نمایش درآمد

پذیرفتند و صحت مضمون و نقد متنی، گفتمان حاکم بر مکتب هر حدیث و سندی را نمیبغداد 

 ز روایاتی را که بزرگان قمکالمی و حدیثی بغداد بود که فردی مثل شیخ مفید، حتّی بسیاری ا

. شیخ مفید به برخورد دانستنمیها را واجب العمل کرد و آنمیپذیرفته بودند با قاطعیت رد 

جدی با احادیث جعلی برخاست و در پیراستن منابع تاریخی و سیره این ویژگی را سخت پیگری 

 نمود

، عیون اخبارالرضاو الرشاد اهای تاریخی این دو عالم شیعی در دو اثر با بررسی دیدگاه

دارانه مرا دریافت. این دو متکلم بر اساس نگاهی دین توان ارتباط میان کالم و حدیث با تاریخمی

های خویش ها برای اثبات دیدگاهو کالمی روایات تاریخی را در خدمت اعتقادات قرار دادند و از آن

این پژوهش آن است که با توجه به  لی دری اصی زیادی بردند. دغدغهدر مقابل مخالفان بهره

های تاریخی شیخ مفید و شیخ صدوق در شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن دوره، دیدگاه

ای ههای کالمی شیعه بر دیدگاهشناسایی شوند و تأثیر دیدگاه عیون اخبارالرضاو  االرشاد دو اثر

 گیرند.ها مورد بررسی قرار آن
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 های پژوهشپرسش2-1

 داشته است ؟ ویهای تاریخی بر دیدگاهچه تأثیری مبانی کالمی شیخ صدوق  -1

 های تاریخی وی داشته است ؟چه تأثیری بر دیدگاه ی شیخ مفیدمبانی کالم -2

عیون های تاریخی شیخ صدوق و شیخ مفید در دو اثر دیدگاه و افتراق وجوه اشتراک -3

 کدامند ؟ االرشادو  اخبار الرضا

 

 های پژوهشهفرضی 3-1

ارتباط محکم میان اعتقادات شیعی و مبانی کالمی در قرن چهارم موجب پیوند دیدگاه  -1

های کالمی شیخ صدوق مانند مسئله ی سهوالنبی ، علم امام و جز آن با دیدگاه های تاریخی 

 شد که حتی منجر به استفاده از انواع احادیث مفرد ، ضعیف و شاذ نیز گردید.وی 

های کالمی شیخ مفید با نگاری و کالم، اعتقادات و دیدگاهارتباط میان تاریخ لبه دلی -2

ی امامت توان به عصمت امام، علم امام، ادلهها میی آنآرای تاریخی وی پیوند خورد که از جمله

 اشاره کرد.  هو غیر

پرورش در فضای شت، یان شیخ صدوق و شیخ مفید وجود دابه رغم اشتراکاتی که م -3

 و در کالمی هایبغداد ، باعث ایجاد افتراقاتی میان دیدگاهعقل گرای قم و نقل گرای  وتمتفا

شد که از جمله ی آنها مساله ی سهو النبی ، علم امام و موارد  آنان نتیجه نگرش های تاریخی

 دیگر می باشد.

 

 هدف و ضرورت پژوهش 4-1

ید و شیخ صدوق در دو اثر های تاریخی شیخ مفدیدگاهحاضر بررسی تطبیقی  پژوهش

رت در این زمینه صو یمستقل که تاکنون پژوهشاست. با توجه به این  ون اخبارالرضایعو االرشاد 

ن همچنیبرخی از پرسش های این حوزه باشد و  پاسخ دهنده یتواند می تالش این ،نگرفته است

 قی پیش پای پژوهشگرانخصوصا در حوزه ی مطالعات تطبی ترتحقیقات جدی برایتواند راهی می

 . باز کند
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 روش پژوهش 5-1

 جام شدهانتحلیلی و با استناد به منابع و تحقیقات مختلف -این پژوهش به روش توصیفی

ی ده و پس از آن ضمن مقایسهبندی شآوری و سپس طبقهجمعهای مورد نظر است. ابتدا داده

ست. ده امفید و شیخ صدوق ارائه گردی خی شیخهای تاریها با یگدیگر، توصیفی از دیدگاهداده

های تاریخی این دو عالم و در نهایت با ی عوامل موثر در دیدگاهپس از آن با بررسی و مطالعه

 ده است.ها  به روشی تحلیلی استخراج شتوجه به همین عوامل، وجوه افتراق و اشتراک آن

 

 ی پژوهشپیشینه 6-1

نون پژوهش مستقلی که تمام ابعاد پژوهش مورد با توجه به مطالعات صورت گرفته، تاک

از منظر کالمی و حدیثی بوده است  چه تاکنون انجام شدهنظر را در برگیرد، انجام نشده است. آن

های کالمی و حدیثی شیخ مفید و شیخ صدوق به عنوان دو متلکم ها شناخت دیدگاهکه هدف آن

-سط پژوهشگران مختلف انجام گرفته به بخشبسیاری از مطالعاتی که تودر و محدث شیعی بود. 

ی بررس». اسماعیل اثباتی از افرادی است که تحت عنوان پرداخته شده است.هایی از این موضوع 

ی آرای کالمی شیخ مفید و شیخ صدوق به مطالعه 1«آرای کالمی شیخ صدوق و شیخ مفید

نگاری شیخ ی حدیثکارنامه نگرشی به فراز و فرود» ی پرداخته است. مهدی جاللی در مقاله

 نیهای حدیثی شیخ مفید توجه نموده است. حسهای دیدگاهبه بیان برخی از ویژگی 2«مفید 

ای است و قاسم خانجانی در مقاله نوشته 3«روش روایی شیخ صدوق»ای به نام استادولی مقاله

ریخ در تمام آثارش به روش شیخ مفید در تا 4«روش پژوهشی شیخ مفید در تاریخ » تحت عنوان 

آثار تاریخی محدثان قم تا قرن »ی به طور کلی توجه کرده است. محمدرضا جباری در مقاله

پرداخته و ،  ی موضوعات تاریخی تألیف یافتهبه معرفی آثاری که در زمینه  5«پنچم هجری

دو کتاب  »ی های نویسندگان این این آثار را برشمرده است. در مقالههمچنین برخی از ویژگی

                                                           
 10و  9ی ، شماره1383، حدیث اندیشه، «شیخ مفید بررسی آرای کالمی شیخ صدوق و » . اثباتی، اسماعیل، 1

 56ی ، شماره89، علوم حدیث، تابستان «نگاری شیخ مفید ی حدیثنگرشی به فراز و فرود کارنامه» . جاللی، مهدی، 2 

 46و  45ی ، شماره1390، ماه دین، «روش روایی شیخ صدوق » . استادولی، حسین، 3 
  14و  13ی ، شماره1382، پژوهش و حوزه، «شی شیخ مفید در تاریخ روش پژوه» . خانجانی، قاسم، 4

 2ی ، شماره1383ی پژوهش، ، تاریخ در آیینه«آثار تاریخی محدثان قم تا قرن پنچم هجری » . جباری، محمدرضا، 5 
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، روش شیخ صدوق و عیون اخبارالرضااثر محمدکاظم رحمتی به کتاب  1«به روایت شیخ صدوق 

 شیخ صدوق، معانی» ی برخی از سلسله راویان وی توجه شده است. صمد عبداللهی عابد در مقاله

برخی از اسناد  به روش حدیثی شیخ صدوق اشاره کرده 2«گارش آن االخبار و سبک مؤلف در ن

راویان وی را برشمرده است.  و

از یعقوب آژند در دست است که در « مقایسه ای میان دو مکتب بغداد و قم»کتابی به نام 

است. شده های این دو مکتب پرداخته ها و ویژگیها، شخصیتها، مشابهتآن به تفاوت

ژوهش های این پدر تمام این مطالعات و تحقیقات به صورت گزینشی به برخی از جنبه

های مختلف تواند تحقیقی جامع باشد که به جنبهاشاره شده است، بنابراین این پژوهش می

، با توجه به عیون اخبارالرضاو  االرشاد های تاریخی شیخ مفید و شیخ صدوق در دو اثردیدگاه

 .خالی از کاستی نیستنیزپژوهش  اینها توجه کرده است، هر چند مبانی کالمی و حدیثی آن

 

 بررسی و معرفی منابع پژوهش 7-1

ی منابع کالمی و حدیثی و توان به دو دستهمنابع مورد استفاده در این پژوهش را می

 اند. های مختلف مورد استفاده قرار گرفتهمنابع تاریخی تقسیم نمود که به مناسبت

 

 کتب کالمی و حدیثی  1-7-1

های کالمی از یثی و دیدگاهها به مباحث حداین دسته شامل آثاری است که در آن

 گونه آثار در این پژوهش، آشناییی ایناست. مقصود از استفادهشده نویسندگان مختلف پرداخته 

های شیخ مفید، شیخ صدوق و بعضی دیگر از متکلمان و محدثان بود تا بتوان با برخی از دیدگاه

 اداالرشیخ صدوق در دو اثر های کالمی و حدیثی شیخ مفید و شبه درک درستی در باب دیدگاه

رسید. نویسندگان این آثار عموماً از محدثان و متکلمان شیعی و در برخی موارد  عیون اخبالرضاو 

                                                           

 67و  66ی ، شماره1382، کتاب ماه، «دو کتاب به روایت شیخ صدوق » . رحمتی، محمدکاظم، 1 

ی ، شماره1386شناسی، ، شیعه«شیخ صدوق، معانی االخبار و سبک مؤلف در نگارش آن » اللهی عابد، صمد، . عبد2 

20 
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