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 تشکر و قدردانی

جاا   عطاا فرماودد درا ا     بندهحمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت به 

دانم از تمامی اساتید بزرگوار، به و ژه اساتید دوره دکتری کاه در واوس ساانیا      برخود الزم می

 تقد ر و تشکر نما مد  ،اند گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخالقی  اری نموده

 حضار  عانیقادر  فقیاه   و بداشاتی  علی اناه از اساتید گرامی و بزرگوار جناب آقا ا  دکتر 

که راهنما ی ا نجانب را در انجاام تحقیاق، واژوهش و نشاارن ا ا        احمد عابدیدکتر  اهلل آ ت

حضار  اساتاد جنااب    حکیم متأنّه نها ت تشکر و سپاسشزاری را دارمد از  ،اند تقبل نموده رسانه

را مد و  ا شانم، به خاور  ام ، که هر چه از فلسفه و کالم آموختهوور آقای محمد حسی  حشمت

کمااس   ،دادناد قرار و عنا ت مورد نطف و بنده را  دنوازی فرمودن ا   رسانه که بنده هقبوس مشاور

 تشکر را دارمد 

که زحمات داوری   رضا ی دکتر شاهرخی و دکتر محمدآقا ا   اساتید ارجمندچنی  از  هم

اگار تاوفیقی در ا ا  اهار هسات از       ترد اد،  بای اساشزارمد  بسیار سپاند،  ا   رسانه را قبوس کرده

چنی  از آرامشی است که به برکات حضاور همسارم در خاانواده      راهنما ی اساتید بزرگوار و هم

 امد داشته
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 چكیده

ساعی  « مقا سه و ارز ابی آرای کالمی شیخ صدوق و شیخ مفیاد »رو با عنوا    رسانه ویش

ای برای درک اختالف نظرهای آ  دو فاراهم آوردد صادوق و    ای، زمینه کرده تا به شیوه مقا سه

های اعتقادی امامیاه ماورد اهتماام آنهاا      مفید از متکلما  ممتاز امامیه هستند که تبیی  آموزه

شناسای   و آسایب  شاا   ورزی آ  دو بر اساس مبانی فکری رو، بازخوانی اند شه از ا   .بوده است

ورزی اصیل امامیه و ترسیم انشو ی صاحی    داد  کالم ای در نشا  ن کالمی آنها، نقش عمدهرو

و عقال و  دارناد  شناختی  کسانی  ا   دو در مقام نظر مبانی معرفت در ا   مسیر خواهد داشتد

اهمیّات  وذ رند، ونی در مقام عمل صدوق به نقل  نقل معتبر را به عنوا  منبع معرفت د نی می

کناد و مفیاد تاکیاد     نیز استناد مای « خبر واحد»موارد به برخی که در تا جا ی دهد  می ز ادی

در مباانی  آ  دو  واذ ردد  در مواردی مفاد اخبار متاواتر را نمای  ز ادی بر عقل دارد به نحوی که 

شناختی نیز با ا نکه انسا  را مرکّب از روح و بد  و روح را جزء ساازنده حقیقات انساا      انسا 

ح ویش از بد  معتقد است و مفید منکار وجاود روح وایش از    روند، اما صدوق به خلقت دان می

شاناختی اتفااق نظار دارنادد      شاناختی و ارزن  بد  استد با ا   حاس، ا   دو در مباانی هساتی  

موجودا  نظام هستی را به حادث و قد م تقسیم کرده و نظام حااکم بار هساتی را بار اسااس      

 دانند میشناختی حس  و قب  افعاس را عقلی  ی  در مباحث ارزنکنندد همچن حدوث تبیی  می

 نما ندد   و عدس انهی را بر مبنای آ  تبیی  می

غانب مساائل کالمای   در اکثر مبانی فکری و به تبع در نتیجه تحقیق آ  است که آ  دو، 

کالمای  شناسای رون   رو، با آسایب  از ا   دتفاو  روشی استو اختالف آ  دو،  اتفاق نظر دارند

شود که در آ  عقل و نقل در جا شاه  آنها، رون د شری مبتنی بر تعامل عقل و نقل ویشنهاد می

 گیرندد مقتضی خودشا  قرار می

 شیخ صدوق، شیخ مفید، مبانی فکری، رون عقلی، رون نقلیدکلمات کلیدی:
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 مقدمه

 مسئلهبیان 

اصلی های  همیشه از دغدغه بیت اهل  های اعتقادی مکتب آموزه تبیی نحوه 

ارادتمندا  ا   خاندا  بوده استد به گواهی تار خ، در میا  دانشمندا  امامیه، در ا   زمینه دو 

جر ا  فکری قابل شناسا ی است: جر ا  متکلما  و جر ا  محدها  متکلمد شاخصه اصلی ا   

از کنند و  ورزی می اند شه بیت دو جر ا  آ  است که هر دو، حوس محور آهار رسیده از اهل

های معرفتی و اعتقادی  کسانی برخوردارند و تمام اهتمام و تالن آنها بر ا   است که  ما ه ب 

ارائه دهندد اما تفاو  آنها در نحوه  بیت های اعتقادی اهل  ک نظام معرفتی منسجم از آموزه

ی  انجام ا   رسانت استد حداکثر تالن جر ا  محدِّها  متکلم معطوف بر ا   است که در تبی

ها از ادبیا  نصوص د نی خارج نشوند و نسبت به ا   امر تا سر حدّ اضطرار انتزام  ا   آموزه

مند آنها در قانب  آوری روا ا  اعتقادی و تنظیم و چینش نظام دارندد کار عمده ا   جر ا  جمع

به های روا ی استد بر خالف ا   جر ا ، جر ا  کالمی انتزامی به ا   امر ندارد و  مجموعه

ها با ادبیاتی نو و ابداعی استد هدف ا   جر ا  قابل  وردازی و تبیی  ا   آموزه دنباس نظر ه

ها و دفاع معقوس از آنها در برابر رقبای فکری حاضر در میدا  استد نشاه  عرضه کرد  ا   آموزه

و غیر دهد که ا   اختالف رون متاهر از علل و عوامل معرفتی  تحلیلی به ا   مسئله نشا  می

های متفاوتی است که ا   دو  ها و قرائت معرفتی استد علل معرفتی ا   دو رو کرد، برداشت

جر ا  از روا ا  نهی از کالم دارندد جر ا  محدها  متکلم با استناد به ا   روا ا ، استفاده از 

ا ونی جر ا  کالمی ب ،دانند رون کالمی را فقط در حانت اضطرار و مواقع ضرور  مجاز می

کنندد  تلقی می بیت توجیه ا   روا ا  و نقل روا ا  معارض، جر ا  خود را خط اصیل اهل

 روی هر دو جر ا  در استفاده از کند، ز اده تر   آسیبی که هر دو جر ا  را تهد د می عمده

رون خود و خروج از حد اعتداس است، به نحوی که هر دو جر ا  در برخی موارد با تکیه به 

فاصله ز ادی داردد به وور مثاس،  بیت های اهل اند که با آموزه به نتا جی رسیدهرون خود 

است،  در جر ا  محدها  متکلم، شیخ صدوق با اصرار بر روا اتی که داسّ بر جواز سهو نبی

، در حانی که شده و انکار آ  را اونی  مرتبه غلو دانسته است معتقد به جواز سهو نبی

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 


