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 اصیل بودن عقل وزد شیخ مفید 

 
 (هدکتزی کالم امامی  )آرمیون  رضامحمد

armiun20@yahoo.com 
 (40/70/4921تاریخ پذیزش:   70/70/4921)تاریخ دریافت:  

 
 چکیده

 حر   یوؾ   هیی  تىیحكؾ  همیورق  فیوقؾ تیح یو ح  عید ،ؿجعول علمی ٌیخػ فیخی
فورفقین ح فؽیلیینی قر  ه ؾنبیل ؾرٌحه روث. رل شمله فىییللی هیه فوشیش جٍیؿ ؿ 

ت تیكر ً ح   یه  >رنحقیؾرت علخه ر ٍین  و ژ  رل وو  رؼبیق یین  یوؾ  رویث، ٌیؿر
 یك  روث. فی فؿعی هىحخم هه  كر  قعی ث رنّیف ؾق نقیؿ، زل  رویث رحزا : عقل;

قحٌی   ٘ك ق  ی رِیخل  یوؾن عقیل نیمؾ ٌیخػ ،فنىوب  ه ر ٍینهی   تعبیق   پی ه
 .ت عقیل ح نقیل ؾ یؿ  ٌیوؾفالیجعی  هی  هالن ر ٍیین ؾق ظیول  ؾ ؿتی  تكؾؾ ح ذینخیا 

وپه عملکكؾ ر ٍین ؾق فقی ل فبینی فوقؾ نظك ر ٍین رقل ی ی تكؾؾ. ؾق ر   نوٌیحه 
فنیویش  یكر  نقیؿ   حك ح لفخنیهنؽىیث ویعی ٌیؿ   ىی   ی ٘یكض رشمییلی ؾح نکحیه

 هی  رنحقیؾ  ؾ  ك فكرهم تكؾؾ. ؾ ر ٍین ؾق ن یٌحهآذیق ح عملکك   فنّیینه
 عقل فقهی، عقل رشحهیؾ  هالفی، ٌخػ فیخؿ. ها:کلیدواژه

 
 

 آمدش در پی
آن   علمخیه  ظیول وؽ  رل ٌخػ فیخؿ ح ظهوق ٌؽّخث علمی آن ؾق  غؿرؾ ح  ییقحق ٌیؿن فکحیش ح 

هیك ؾح أذخك ٌخػ ح  غؿرؾ ح ج  ح ژ ؿ. ؼّوِخث خهٍتكفحه روث ح  ه ؾقرلر ؼورهؿ  ؾ یق،  ىخیق ِوقت
یمنؿ  یكر  پژحهر   هؾق  کؿ  ك رفك  غخك قی ل رنکیق رویث هیه قحلنی فلیع ظیؿ ری قر هیی  ً رقٌل

( ؾق ویظل ؾشلیه رویث هیه  یه 7/975 :1731ظؿرؾ عیؾل،) آحقؾ.  غؿرؾ ٌهك   یوی قه فكرهم فی
 .(15: 1741، فوویو ) ویؼحه ح پی حؽث ؼالفث روالفی ٌیؿ هی(194)  ؾوحوق فنّوق ؾحرنخقی

ین ح عیلمین رل  ؿح جأوخه ؾق ر   ٌهك هیه  ع قر جٍیخر   شیفعیهعلمیی   هىیحهظٕوق  ىخیق  رل فعؿذر
ؾرؾ. ٌیمیق  رل رِیعیب رفیی    یمق  ظیؿ ری فیی  فؿقویهتخیك   ؾرؾنیؿ، ؼبیك رل ٌیکل جٍکخل فی
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ییز هكؼیی، ِییؾ  یٌین) نظخیك  عخیی  ی  ظصر (، 170) (، ظییُ  ی  رلبؽحیك 99 :1043،یصر
یز945) ظك ف    نیِط  (، قیویم  ی  عیكح 952) (، ر ورلخىع هكؼی973) (، عبؿ رلكظم     ظصر

ؾق  غؿرؾ فىحقك ح  ه نٍك ظؿ د پكؾرؼحنؿ.  یه ؾنبییل آن، جبعخیؿ ح  ،(077) ( ح هٍی     ظکم710)
ظٕوق ح نیوـ ؾق قؿقت وخیویی ح   لفخنهی، ه  ه فكهم ؼالفث روالفهنحكل فىحقخم پخٍور ین رفیفخر 

ؾق قیلیش  رقجبیی٘ی رفیفیین  ٌیبکهؾ. نمیویعِی ٌیخعخین قر قفحیه قفحیه فیكرهم حقحؾ  ه فؿ ك ث رشحم
هی  یه آنیین،  حرتفرق   ؽٍی رل فىؤحلخث  هی  زل ،  كر   ویلفین حهیلث ح نخی ث ح آفولي فهیقت

 هییق  ،یفلبیو  ح  شبییق  ، فیكرهم نمیوؾ.)رفیی   فیؿ ك ث ؾق ؾحقرن ؼییی  ٌكر ٗ قر  یكر  آفییؾتی 
1751 :109).   

(، ؾح قح ؿرؾ فهیم ؾق 004: 1525 نِىك،خرٌح)  غؿرؾ  فؿقوهتخك   ؾحقرِن آغیل   ؾق ٌکل ل عؿ ر
ظیؿ ری ٌیؿ ح هیك ؾح  آنهیی  یكر    ظیول هه فوشیش رٌیحهیق  یخً رل پیخً ر ی   >ؾرؾ قغ ر   ٌهك

، جعخیخ  فیؿ ك ث غخیك فىیحقخم فعّیوفین  ح آغیل جصك یهر   جن نی  جیق ؽی ٌخعخین ؾق عبوق رل 
ع  هننؿ   وؾ. رحلخ  ظیؾذه، قح  هیق آفؿن ؾحلث آل  و یه رویث هیه  كؼیی رل ظیهمیین آنهیی  یه جٍیخر

یت آنهیی  .(094: 1771، قرل  ینی قمح) رفییفِی ل یؿ   وؾنیؿ ،تكر ً ؾرٌحنؿ ح  نی ك  كؼی رل تمرٌق
ع ؾ  ییو ژ  ؾق  ،(742ح  749 :1739هكفك،ق قییكن اهیییق )فنیوییبیت فكهن ییی فخییین فعحملییه ح جٍییخر

ر ی   .(094)رلینقٓ،  ؾ ؿنیؿ   جربخث قؿقت ؼیوؾ ٔیكحق  فیی كر >ظٕوق ؾرنٍمنؿرن فىخعی قر
ی کخالت وییلفینی  یكر  آنهیی ه ح  نخیین نهییؾن جٍیقح کكؾ ؾق نهی ث  ه ؼیقز ٌیؿن ٌیخعخین رل جقخر

فكهن ی ؾق  غؿرؾ قؿ م ح شؿ یؿ،  ٕی شكشی ل ؿرن ؾق جكوخم ر   ف .(17: 1740هیه ،) رنصیفخؿ
 نو ىؿ: فی

ح فعّیول آن  نهٕث، جؽم علم ح رؾب قر ؾق  غؿرؾ رفٍیینؿنؿ ح فخیو   ؾحق ؼلیی  عبیوی ؾق ;
ح ؾق  رنؿله ح غخك   یه ؾویث آفیؿ  ه جؿق س ؾق ؼكروین، ق ، آـق ی صین، فیحقرء رلنهك، فّك، ٌی ،

فكهیم ؾرنٍیمنؿرن فینیؿ  ،فؿجی فرل وی ق وؾ جی عخ  ظیل،  غؿرؾ هه فكهم ؼالفث ح ذكحت روالفی  
ر  رل  عیؿ  >ح تفٌحه رل پمٌکین فىخعی هه ؾق ؼیؿفث ؼلییی  یه جكشمیه ح ٘بی یث فٍیغول  وؾنیؿ

 ،حلیی  یه ٘یوق هلیی ؾرنٍیمنؿرن عیلخقیؿق فقیخم  غیؿرؾ .ؾرنٍمنؿرن فىلمین نخم رل  غؿرؾ  كؼیوحنؿ
ین خٍحك فىخ  :آفؿنیؿ ؾ فیروحؽؿر  ؾق ؾوح ی  ؼلیی  ه  غؿر وؾنؿ هه رل عكر  ح وی ك نقیٖ  كر   عخر

 .(920 :1709ؿرن، ل )
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 یر ی  ب ی) وثر ؿ نی غه  مق  ٌخعی، فعمؿ    فعمؿ    ُنعمین، فلقش  ه فیخؿجولر  ،ؾح ظیؾذه 
 ح 9/144: 1754،ی٘بی٘بییل) هیه جمیی  علیو  تفٌیح ین ؾق رح شمیع  یوؾ ،(9/749 :جی فكرن، ي

حیی ؾرٌیث ه تیحه ر   ظصك عىقالنی   ح (145  :1043،یر ی  ظصیك عىیقالن) ك هك پخٍیور ی فنر
 رل ؼؿفیت علمی ح فكهن ی  لنِؿ ر ٍین رٌیق  ؼورهخم هكؾ.ر   هفی ؾق رؾرفه  ه توٌ .(9/012

فعصیم ;ر  هیه ؾق   یه تونیه .رحلخ  فكهم ؼیلُ ٌخعی ؾق ر یكرن  یوؾ ،ؾق قبیل ر   فؿقوه، قم
  رِیهین ح ویح  قكرق ؾرٌث ح  یالؾ   یمق  ح هه قم  خ ( نقل ٌؿ 753: جی ی  ظمو ،) :رلبلؿرن

رهلیً ٌیخعه  یوؾ ح ر ی  ؼیوؾ رنصیی  هیك تونیه رقیؿر  پخٍی خكرنه قر ؾق پیویؿرق  رل   نخکو ح جمییفی
رظیؾ ید   ی هه آنین ؾق پیف كي ح قؾر  هی پكؾ  ح ؾقث هكؾ.  كؼوقؾهی  ِك ط ح  ی رظیؾ د، فكرهم فی

همورق نموؾن هؿفی  یوؾ هیه ؾق ویك ؾرٌیحنؿ. شی  یی   همه  ه فنظوق >رنؿ ح ظحی قرح ین رنصی  ؾرؾ 
ث ،قمظؿ د نخم رل ؾ ؿتی  رهل  ، جعخیخ  هننیؿ  رویث ح فكشیع نبیو   ه عنیورن ٌییقض قیكآن ح وینر

 یك أهخیؿ جتخیك  رل ؼیوؾ رظیؾ ید رویث.    آنهی، جی شی  فمک ،  هك  هی همیهنگ هننؿ   خ  تمرق 
  ـحقیی ح  یی  هی  یٌؿ  ه ِوقجی هه جأح ل فی قم پژحهی   فهم ظؿ د هی ری رل ٌیؼّهظورهك ظؿ 

 یٌؿ.  ه شهث ظىیوخث  یز ی هه ؾق ر ی  رفیك ؾرٌیحنؿ،  كؼیی ؾق  ظؿوی، فوقؾ پف كي آنین نمی
قر نیی  : تكر یی ح رعحنیی نکیكؾن ح نپیكؾرؼح   یه عقیل   پكهخیم رل عقیل; ،قمظؿ ری   ظول    هی ح ژتی
 ٍیین، آنیین قر فبیحال  یه  هیی ی نخم ؾق ز ال  نوٌیحه( ح  كؼ21 :1743فكحلنؿ ، ح  م فهك ) رنؿ  كؾ 

 .(9/55: 1754،ی٘بی٘بیل) ؾرننؿ فی: تكر ینه ر٘ی ح پكهخم رل نقؿ عقلتكر ی رفك    نُ;
رلبحه نه  ه شهث ر نکه ؾق  غؿرؾ  كؼالف قم قحر ییت ؾق ؾویحكن  .ر   فٕی ؾق  غؿرؾ حشوؾ نؿرقؾ

)همین( ح قرح ین هوفی نخیم رل ر حیؿر   ن عكرقی روث لکه قم ؼوؾ حرفؿرق فعؿذی 33،ح فكرحرنی نؿرقنؿ
ث ر   جییحت،  ه همین فٕیی  ققیی حی هیه ؾق ٌیهك  غیؿرؾ علر  34جأوخه  غؿرؾ ؾق آنصی ظٕوق ؾرقنؿ.

ثاكر هه هم رهل  .تكؾؾ حشوؾ ؾرٌحه روث،  یل فی  كر  رل ؾوث نؿرؾن فوقعخیث ؼیوؾ جیالي  ونر
انینچیه رل شكشیی ل یؿرن نقیل ٌیؿ،  ،ققخیش هنؿ ح هم رفکیق ؾرنٍیمنؿرن فىیخعی  یه عنیورن فی

                                                        
 رنؿ ؾرنىحهانینچه  كؼی ؾق فقی ىه  خ  قم ح  غؿرؾ انخ  رفك  قر رل عورفل نخیل  ه رشحهیؾ ؾق  غؿرؾ  . 33

 .(94 ة:فیفخر )ؾقحن رِول فی فقه رإل
رلكظم  رل  كجك   قحر ین ظؿ ری هىحنؿ هه  نی ك تمرقٌیت ح ٌیتكؾي  ونه    عبؿ هٍی     ظکم . 34

 رنؿ. قوخؿ  ؾق ر   ٌهك ظٕوق ؾرٌحه
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نمیی ی رظیؾ ید ٌیخعه رل  تخك  ح فحنیقٓ . عالح   ك ر   فٕی، ؼكؾ لنؿ جنه فیٌخعی  نیب   ٍهرنؿ ه 
ٌخػ فیخیؿ  یه لغیمي  ه ٘وق  هه ؼوؾ  .وو  فؽیلیین، غبیق ٌبهیت قر نخم  ك ٌخعخین نٍینؿ   وؾ

قح،  یی  رل ر ی  .(1/7  :1729،ی٘ووی) رویثیق  هیكؾ  رٌی   عىخ  هیقحنی علو رل كؼی همچون ر و 
ی هی حشوؾ قح  هیق آفؿن ؾحلحی  ی تكر ً ث فكهن یی ح ؾ نیی ٌیخعه رفیفخر ه  ىیخیق   ٌخعی، حٔعخر

حی ؾق شهین روال   وؾنیؿ هیه ؾق ٘یول وییلخین  نی ىیفین ح جأوف  یق  وؾ. ٌخعخین آن قحل حرقخ رقلخر
ورنىحه  وؾنؿ  ی  عرهی  آلرؾ  ه فقه ؼوؾ وییلفین ه نحؾق ٌكر ٗ جقخر  >ؾقرل ظکوفث رفو ین ح عبیوخین

 یٌیؿ ح  فیی  خیث لزل، فعیقف رهل  قویلث عیلم ؾ  ، نمی ینؿن اهك  ؾقخقی ؾهنؿ. ؾق ر   ٌكر ٗ
ؼورهیؿ هیكؾ ح رل    ؾ ی  هیی ن روحورق ح فنٙقیی تیمرق ؿن رویخهٍجمی  همحً قر ِكف  ه جّو ك 

 م ؼورهؿ نموؾ. ح رؼحالفیت فكعی پكهخ  هی پكرؾؼح   ه ظیٌخه
  ینون جوشیه جمییفی ؾرنٍیمنؿرن عكِیه غیؿرؾ، هی جییٌكر ٗ ؾوث  ه ؾوث هم ؾرؾ  ، ه هك ظیل

 یه  غیؿرؾ  ؿي قر،  كر  عكٔیهؾ   قكرق تخكؾ  ه ِوقجی هه هك رنؿ ٍمنؿ ، فعّوزت علمی شؿ 
هیییشكت جوشییه ح ف .آحقؾ. ر یی  قح کیكؾ، ؾق جعلخییل ٌیكر ٗ ظییؿ ری آن ؾحقرن  ىیخیق فییؤذك رویث فیی

 یه ر ی  فؿقویه ح نیو   ،:٘وویی;ح  :ِیؿح ;، :هلخنیی;ظیؿ ری،   نو ىنؿتین شورفع اهیقتینه
  ی آنین ؾرٌحنؿ، قی ل اٍم پوٌی نخىث. هه  مقتین ر   ظول   عیفلی ج

 ت عقلومایی دلیلی   بزرگ
هه  ه  هحك   ٌکل، ؾق ِؿؾ جلیخق ح شمع  یخ   ة و ژ  ٌخػ رلٙیلی ، عؿ رل ٌخػ فیخؿ ح ٌیتكؾرنً

، ِیؿر  (07: 1742فىیعوؾ ،) ، ؾق ظؿحؾ پینس قیكن كآفؿتكر ی    تكر ی ح عقل   تكر ً نُؾح هك 
 یكؾ.  کیی رل  تكر ی  لنؿ نبوؾ ح ر   تكر ً  یه ٌیکل پنهیین ح ؾق ظیٌیخه  یه ویك فیی   قوی ی رل نُ

 :ث عقیلؾلخلخر ;نمی ی  هی  ظؿ ری ٌؿ،  مق  ی هه وبش پخؿر ً انخ  قح کكؾ  ؾق فعیلخثفلرعو 
 وؾ. رل شمله  ىیحكهی ی هیه  یه رفحیؿرؾ ر ی  قح کیكؾ ح قهیوؾ نىیبی  :عقل٘ك قخث ;یل نقً ؾق قب

ٌیخػ فیخیؿ ؾق جمخخیم   ( رنصیفخؿ،  ی جوشهی  ه جعیول علمیی00: 1742فىعوؾ ،) پژحهی ظؿ د
پینصم، عقیل  یه   كؾرٌث نیؾقوث فوشش ٌؿ هیه ؾق ویؿ  یٌؿ. ر      خ  رِول ح ٘ك ق رظکی  فی

یك   نیق ؾ  ك رِول قكرق تكفث ح رؾلهؾق هفّؿق  فنعیل عنورن  ؾق رظکی   ه عیؿؾ اهییق قویخؿ. فظیر
ؾرنیؿ هیه  یه ر ی  رقیؿر  ؾویث  فییقر رحلیخ  رِیولی  ر   إؾق یه (،9/149): رِول رلیقه;هحیب 

 .:ی  یفحمظلر  إؾق هف ، رحلخ  رِولی قر هه  ه ؾلخل عقلی جّك ط نموؾ  روث، ر   ;لؾ:
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قحؾ:  یی  ظیق رل اهییق قر   خیكحن نمیی;ر نچنخ  رویث: ( نخم1/02) :كرلكرلىر ;هحیب   عبیقت فقؿفه
ث;ؼؿر  وبعین روث  ی  :هحیب; ییق قویخؿ  رویث هیه  یه ٌیکل فحیورجك ح فحر  قوول ؼؿر  :ونر

روث. په لفینی هه  کی رل ر   وه ؾلخیل نبیٌیؿ، آنچیه   عقل;روث ح  ی ؾلخل  :رشمی ;روث ح  ی 
ی  ؿرن ؾق فىیلل ٌكعی رعحمیؾ فیقخ  رل پژحهٍ كرن فنی ع ؾ  ، هه فعقر   ک ح پخیكح هننیؿ، جمىر

 .:رل ؾلخل عقل ؾق ر   فىیلل روث
ظکی یث رل نكویخؿن  یه عمیق ویؽنین  لنیؿ  ،فبیظد قحٌ  ؼورهؿ ٌؿ هه ر   جعبخیك  ؾق رؾرفه

انینچه هخچ جیکخکیی  یخ  رِیل ح ٘ك یق فٙیكض نٍیؿ  ح ؾقیث زل  ؾق  .فیخؿ ح ٌیتكؾرنً ؾرقؾ
عی نخم وؽنینی روث هیه نو ىینؿ  ؾق  خین ٘ك ق  ی رِل  و ؿ ر   رؾر   رؾرفیهؾن عقل نٍؿ  روث. فؤ ر

وخؿ فكجٕی نقل نمیوؾ  هیه ر ٍیین، ٘ك یق  یه  :شو ة رلمىیلل رلموِلخیتب;  نوٌحهر   فقؿفه رل 
علم قر  ه ؾلخل قٙع  ه ِعث ح ر منی عقل رل فبحال ٌؿن  ه قیبط، جنهیی ؾق قیول ؼیؿر  فحعییل ح 

 ،رِٙالض رویحیؾ ؼیوؾ   هی روث هه وخؿ فكجٕی  ی فالظظهنىحه روث.  ؿؾر  خث قوولً ح رهل
انیؿ نبی یؿ  هك .ؾرٌحه  یٌؿ فلیوؽ  تیحه  یٌؿ ح  ه جییحت  خ  رِل ح ٘ك ق جوشه ه ،ٌخػ فیخؿ

  وخؿ،  ىیین جعیی خك ؾقخقیی هیه رل رویحیؾي فیخیؿ  هی ؾق عبیقت  هی تخك  حرژ رنکیق هنخم هه  ه هیق 
  ٌؿ هیه ٌؿ ؿ هی   ههیِ  ظمل ن یقنؿ  ر   فىأله  کی رل لفخنه ث.  ه نظكنخى ،نقل ؼورهخم نموؾ

ؼبیق یین ررل ویو   ، غیؿرؾ ح ٌیؽُ فیخیؿ  فؿقویههی  فکك  ح علمی  ؾق قكحن  عؿ  علخه  نخین
نیویی   هنیفی فیی ؾق پی یین .ِیوقت تكفیث ییؿ ؼیوؾ جیی ظیؿحؾ  رل ر ی   هیٌق ىیحكهی، قح کكؾهییی ح رٌق
هوجی   ه آذیق ح ؼؿفیت علمیی ٌیخػ   فی ؾق ر   نوٌحه  عؿ رل رٌیق  35ر م. تٍی ی نموؾ  عملکكؾهی پكؾ 

وپه  ه جمخخیم هییق ك  عقیل  .نمی خم فیخؿ، فنی ع ؾ   ح رِول رظکی  رل ؾ ؿتی  ر ٍین قر جبخخ  فی
رل ؾ یؿتی  ر ٍیین ؼیورهخم پكؾرؼیث ح ؾق نهی یث رل  ، ه عنورن ٘ك ق رل هیق ىث آن  ه عنورن رِیل

تیفرقؾ،  قیه ح هیال  فییهیی ی نظخیك ف ق روحییؾ  رل رِول رظکیی  ؾق ظیول جیکخک ؾ جأذخكرجی هه ر  
 هنخم. ی فی تٍی پكؾ 

 
 

                                                        
ی آقفخون  ی نی  فعمؿنیفه رقٌؿ   ه فّل ؾح  رل پی ین :کن.  35 ونصی جیىخك قكآن رل  نقؿ ح  كقوی رفکین;ٔق

 .: د، ؾرنٍ ی  قكآن ح ظؿ:رؼبیق ینوو  
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 شیخ مفید
یمرلىر فعمؿ    فعمؿ    نعمین    عبؿ ( ح 134: 1520 م، ر ی  رلنیؿ) ال ، فعیكحف  یه ر ی  رلمعلر

ق همیین شیی ؾق رؾ لرؾ  ٌیؿ ح ؾؾق  غیؿ 36،(100: 1524 ،یـهب)ح ؼیِه  ه فیخؿ  فٍحهك  خ  عیفه
یٌ> 1520:974 م، ر   رلنؿ) تفٌث   نی غیه نییفی ٌیخعه هیه  یه ر   آذیق قلمی .(049: 1043،ینصر

 ـهبیی،)رویث   ح هرخیك  ةجّیینخف  ؿ عیِیظش  ،ی، ؾرنٍمنؿ فحعّش ح فعكحف ونر رعحكرف ـهبی
ی) قویؿ رذیك فیی 944فصمیو ، نمؾ یک  یه  ، ؾق(74ح 92/ 0 :جی  ي  رح فعییقف .(103 : یي جیی ،یظلر

قر  :رحرلل رلمقییزت فیی رلمیفرهش ح رلمؽحییقرت;ؾق هال   .ظؿ ری قر ؾق علو  فؽحلف  ه هیق تكفث
حه :ةرلمقنع;ؾق فقه  ی جكهخبی رل رِول ح فكح  ؾ    .نوٌث جعك ك ؾق آحقؾ. ؾق فقیه جٙبخقیی   قر  ه ٌق

إلفّییض فیی ر;، ؾق رفیفث ح فلىیه وخیوی ؾق روال  :فیلیرأل;، ؾق رؼال  :رلّیغینخة رلمىیلل;
یؾرإل ;، ؾق غخبث رفی  لفین:فیفةرإل ن یٌیث، ؾق ؾرنیً  :شمیل; ه نیی  ر   ، ؾق جیق ػ قویله:ٌق

قر رل ؼیوؾ  یه  :ِیول رلیقیهرلحیفهك   یأل ;ح  ی جأوخه علم رِول هحیب  :عحقیؾجّعخط رإل ;فنیظك  
پژحهیی   رنیؿرؼث، فعیؿحؾ  یه ظیؿر  نهٕث علمی هه ٌخػ  یه قر  ، ی ر   جوِخف 37 یؾتیق تفرٌث.

لؾ، ؾ   پژحهی  وؾ. ٌیخػ ؾق ِیؿؾ جولخیؿ ر ی  فکیك   لکه آنچه ؾق رفق  لنؿ فکك رح فوز فی ،نخىث
آحق  ح جنظیخم رظیؾ ید، هیه رل   یه نقیل ح شمیع   ؾ  ، جنهی  ی رهحیی هی ل تمرق  وؾ هه جّو ك قحٌ  ر

 آ ؿ. رفوق زل  ح ز ؿ  روث،  ه ؾوث نمی

 تفکیک بیه اصل و طزیق -4

هنیؿ، جیکخیک ؾقخقیی رویث هیه ر ٍیین  یخ  رِیول رظکیی   نمی ی فی ؾعی  فو  قر حرقعآنچه هه ر
رظکیی  قر  ر حیؿر رِیول ،رنؿ. ؾق ر    عید    ٌكعی رل  ک وو ح عقل ح رؼبیق رل وو  ؾ  ك رنصی  ؾرؾ 

ث هحیب ؼؿر  وبعین ح ;هننؿ: وه عؿؾ فعكفی فی ه ح وؽنین  پخیفبكيونر  عیؿ رل ، ٘هیقبرلمر
 (94: 1017فیخؿ،:)هه ؾقحؾ ح وال  ؼؿر  ك آنین  یؾ. قوول ؼؿر 

                                                        
  یٌؿ یف عهخهه  عیلمین ٌ  هی لقش فؽحُ  ه نوٌحه   حرنموؾ هننؿ هه ر  خرنؿ ان ؼوروحه ی كؼ.  36

. ٌوؾ یف ؿ  ؾ مخث نفحقؿر  رهل ونر   لقش ؾق هحی هی   هه ر ی( ؾق ظیل10 :ؿخفی ػخٌ یهالف  هی ٍه )رنؿ
 (19/12 :1571 غؿرؾ ،  >10ز :1557 ، ظمو  :کن)

 ،نوق علم، :فعكفی رشمیلی جألخییت فوشوؾ ٌخػ فیخؿ(:;1731ؼكؾرؾ ح جخك )  فعمؿ فهؿ  ِبیظی، :کن.  37
: ظخیت ٌخػ فیخؿ;(، 1731ؼكؾرؾ ح جخك ) ٌبخك  لنصینی،وخؿ فعمؿ شورؾ >133جی  103 ، 09ٌُِمیق  

 (.102جی  141، 09ٌُِمیق   ،نوق علم)آذیق ٌخػ فیخؿ(، 
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رحلیخ  آنهیی، ;ؾرنیؿ:    قوخؿن  ه علم فٍكح  ؾق ر   رِیول قر ویه قر  فیی هی  ه ؾنبیل آن، قر  
هه قرهیی  :ل ین; ،ؾح  .ث قكآن ح قهنموؾهی  قحر یتروث هه قرهی روث  ه فعكفث ظصخر  :عقل;

 ،روث هه قرهی روث  كر  رذبیت ؼیوؾ ر ی  رِیول :رؼبیق;  ،روث  ه ٌنیؼث فعینی هال  ح ووفی
هوؽنین ;ح   حونر ;ح  :هحیب; عنی   .همین(:)رلمر

خ  هنیونی، نکحه رحلی هه ؾق ر نصی قی ل ؾقث روث ر   روث هه  كؼالف وؽ  قر س  خ  رِولخ
ی .ؾرنیؿ رظکی  نمیی ر ٍین عقل قر رل رِول  ی فنی ع ث رِیول  لکیه عقیل قرهیی  یكر  حقحؾ  یه ظصخر

ؼبییق جنهیی قخؿ فٍكح   وؾن  كر  علم،  ه ر   شهث رویث هیه عقیل ح ر ، یٌؿ. نکحه ؾح  ر نکه فی
ر   روث هه رفکین ؼٙی ح نكوخؿن  یه  وؽ ٌونؿ. فعنی    کیق  كؾ  فی  كر  قوخؿن  ه ر   هؿف
ح ؾ ٌو حشوؾ ؾرقؾ. نکحه وو  هه ٌیهکیق ر   جقىخم قلمؿرؾ فی  هی ر   قر   علم فٍكح  نخم ؾق جمیفی

ح رؼبییق آنیین فیك  حشیوؾ ؾرقؾ. ر   روث هه  خ  وؽنین فعّوفین ،رل ؾ ؿ    كؼی فؽیی فینؿ 
رل  . یٌیؿ فنبعی  كر  هٍف ظکم فیی ،همینٙوق هه رٌیق  ٌؿ، ن ی  رِولی قر س ر   روث هه عقل

رل شی  ی  عقل ؾرقنؿ،  یه ٌیخػ  یخً رل آن اخیم  هیه  یكر  عقیل  ر  یر   قح  كؼی هه انخ  جلقر 
 ؾهنؿ: حقؿ روث، نىبث فیفع

فنیفی آن نخىث هه   و خم ٌخػ فیخؿ  یكر  عقیل ؾق فقیه ؾح هییقآ ی  ،رلبحه ر   نعو  رل  خین;
هییی  قییكآن ح ؾز ییل رظیؾ یید، ؾح  فهییم قٕییی ی   شؿرتینییه قیلییل  ییوؾ  روییث: کی فهییم  كهییین

  ؾق همیخ  فیح  ر  هه عقل ح ٌك  ؾق ؾرحق  فٍی ه نىبث  ه آنهی جالل  ؾرقنؿ. انینکه ح  هفىحقلر 
   هیی  کیی ر نکیه رل رِیول ح ق ٍیه رنیؿ: جّیك ط هیكؾ قر ر   قرشع  ه رظیؾ د انخ  نقیً ؾح تینیه

ث ؾ  ییییك ر نکییییه قر  فعكفییییث نىییییبث  ییییه قییییكآن ح  ،رظکییییی  فقهییییی روییییث ح رقییییورل ویییینر
 (3: 1731ٌکوق ،:)روث.هرلمر 

ق ٌیؿ  هیه ّیور قحٌی  نٍیؿ  رویث ح ج ر نصی، ظكرفِث ر   جیکخیک عیلمینیه ؿ هی روث هه ؾق 
 یٌیؿ. ر ی   روث ح جییحت آن ؾح جنهی ؾق هیقر ی فی فنظوق ٌخػ رل رؼبیق همین وؽنین فعّوفین

نخىیث> همیینٙوق هیه ؾق  ؾق ظیلی روث هه روحییؾ  رل رؼبیق همورق  فالل   ی  یفح  وؽ  فعّو 
ؾق فىیخك  ر   انیخ  جمیی م   یخ  رِیول ح ٘ك یقنخم انخ  جاللفیی حشیوؾ نیؿرقؾ.  نیی ك  قر  عقلی

پژحهی ح نمی ینؿن شی  ی  ظؿ د  ىخیق جعخخ  هننؿ  رویث.  یك رویین ر ی  ؾ یؿتی ، ظیؿ د،  ظؿ د
ژ  قب ،  یو  ك  عقلی همیننؿ قخیین ح جکخیه  ی هی فعّو  نخىث ح قی ل ؼؿٌه روث> انینچه تمرق 

 .(07 ح 74،  )فؽحّك رلحفهك  ؾق فٍكحعیت، قی ل روحنیؾ نخىث
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 می و فقییت عقل در مباحث کالطزیقی   -0

اكر هیه ؾق  .تفرق  وؾ  روثأذخك ؾق فبیظد هالفی  ىخیق ج ،فیخؿٌخػ ر   ایقاوب فکك  ح نظیفنِؿ 
انخ  فبیظری فصیل جعیْق  خ  قر  نقلی ح عقلی  خٍحك فكرهم روث. رل شمله ذمكرت ر ی  قح کیكؾ، 

قح کیكؾ، ظیؿ د    ظؿ ری حشوؾ ؾرٌحه  یٌؿ.  ی جوشه  ه ر   هی شی ی روث هه جنیقٕی  خ  تمرقي
هىیحنؿ ح ایون  یخ  آن ؾح  كجیك  ح  ح عقل ؾق هنیق هم ؾح قر   كر  ؾوحخی ی فنقوزت فعّوفین

كف هیكؾ. ؾق ر ی  قرویحی  قشعینی حشوؾ نؿرقؾ، فی ٌیخػ جورن جنیقٓ  خ  قرحر یت قر  ی جأ خؿ عقلی  ٘ك
ن قر نخیم  یه  یؿ  رظحكرفی هه  كر  ٌخػ ِؿح  قیلل روث ح عنورن ٌییتكؾ  ر ٍیی  فیخؿ  ی جمیفی

ث تخكؾ. ؾق  عید رل رقرؾ  ح فٍیخر  ِؿح  قر  ه  یؾ رنحقیؾ فیٌخػ هٍؿ، تیهی ؾق انخ  فبیظری،  فی
 هنؿ: رلهی ر نچنخ   ه رح رعحكرْ فی

ث ؼؿرحنیؿ(  خیین هیكؾ  رویث، رذبییت ٌیؿنی )رقرؾ  ح فٍیخر  آنچه ٌخػ ِؿح  ؾق ر ی  فّیل;
ث آن روث هه رح  ك پی یه  ظیورهك رظیؾ ید علر  .نؿنخىث ح فٙیلش آن  ی  کؿ  ك جؽیلف ح جنیقٓ ؾرق 

قر رل هیم شیؿر هنؿ ح ؾقویث ح نیؾقویث  فحنیقٓ عمل هكؾ  ح  ىین هىینی نبوؾ  روث هه نظك فی
هننیؿ ح هىیی هیه ؾق قح کیكؾ ؼیو ً  یك  آنچه رل ظصث  كؼیوحه روث عمیل فیی  هننؿ ح  ك پی ه فی

فیخیؿ، ) :آن رویث هیه ٌیكض ؾرؾ یم رح هنیؿ، ٔیعف وؽنین تونیتون ح جقلخؿ رل قرح یین جکخیه فیی
1013: 05). 

هیه فؽییلیخ   یك فیفهش   ؾق لفخنه فبیظد فقهی نخم فعخٗ علمی  غؿرؾ  ك رویین رٌیکیزجی 
فوویو ، )هكؾنیؿ    فٙیكض فیی فنؿ نبوؾن فقه ٌخعه  ی ٔی ٙه هی ح نقل   ك جعیْق  كؼی   فبنی  >عجٍخر 

  ح وؾ.  ه همخ  جكجخش، قفحه قفحیه، ٔیكحقت جیؿ(،  ىحك  آفیؾ   كر  جولخؿ علم  49جی 39 :1019
رِول ح قورعؿ ظل  خ  قحر یت فحعیْق رظىیین ٌیؿ.  یكر   یكحن قفیث رل ر ی  جهیشمییت هیه ؾق 

فنؿ،  كر  رویحییؾ   ی ح ٔی ٙهقوخؿ، همینٙوق هه رٌیق  ٌؿ نخیل  ه ٘كرظِی فنر  ظیهك حرقؾ  ه نظك فی
حشیوؾ  فیخیؿ خً قح  رنؿ ٍیمنؿرنی نظخیك ٌیخػٌؿ. رفی ؾق ر نصی فٍیکلی پی رل قحر یت رظىین فی

رفمحؾ ح آن ر    یوؾ هیه ر ی  نخییل  عیؿ رل نی ىییفینی رؼبییق  ؾرٌث هه  ك ؾٌورق  ر   ٘كض شیفع فی
ثرهل   ر ؾق ر ی  لفخنیه ٘كرظیی هیكؾ   وؾنیؿ، ر حؿر ؾق  خ  آنهی پؿ یؿ آفیؿ   یوؾ ح آنیین رِیولی ق ونر

هیقهی  رنصی  ٌؿ  ٔیكحق   یه    ک علم، فٙیلعهؾ  ك، ؾق جولخؿ  رل ٘كفی .(1/90: 1735ِؿق، )
ث نیجورنی رل نقؿ فعکیم ح رویحورق، رفی  ىخیقنؿ هىینی هه ؾق ظخ  ر   فٙیلعیت،  ه علر  .قوؿ نظك فی
انیخ  وكنوٌیحی  یكر   ،انینچه ؾق آغیل عّك غخبیث. ٌونؿ   پخٍخ  جىلخم فی هی نوآحق ؾق  كر ك 
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یو )  كؼی رل ٌخعخین نخم قغ ؾرؾ  38.(114ح145: 1754 هییق ح جی ىیحین تفٌیحه،  ح یینخِیوف  ٔق
ؾرننیؿ ح  ٌخػ فیخؿ قر فنیعل رل ر   حرقعخث فیی ،ؼبیق ین ؾق جعلخل ر    ؽً رل جیق ػ ظؿ د ٌخعهر

 نو ىنؿ: نىبث  ه ر   شك ین ر ن ونه فی
ظهیوق هكؾنیؿ،    ب یی عقخیل، ؾق ر حیؿر  غخبیث هبیك  عؿ رل آن، لفینی هیه ر ی  شنخیؿ ح ر ی;
 .قر فٙیلعه هكؾنؿ ح ؾق  خٍحك فورقؾ  یك فنیورل آنیین نوٌیحنؿ  هی هال  ح رِول فقه فعحملیهی   هحیب

 عؿ رل آن، ٌخػ فیخؿ، ظى  ظ  ؼوؾ قر  ه آن ؾح، ؾق  خ  ٌیتكؾرنً فیننؿ وخؿ فكجٕیی ح قلیخه 
عقالنیی  یخ   قورعیؿ هالفیی ح رِیولی فبحنیی  یك رفکییق ، یك ر ی  رویین .، آٌکیق وییؼثةرلٙیلی

 ح همیکیكرنً رل علمیی  رِیولی فحیأؼكٌی ع ٌؿ جی ر نکه نو ث  ه عالفیه  رِعیب فی فحأؼك   رل
  عیفیه قر فٙیلعیه  هیی هیی  ِیعخط، هحییب ك ؾق علو   ی ؾ  ك رل هؿفقوخؿ. آنهی نخم  ه فنظوق جبعر 

  هالفی ح رِولی ح جقىخمیت فؽحلف ح تونیتونی رِٙالظیت فك یوٖ  هی نموؾنؿ ح فكرحرنی قیعؿ 
 .(197: 1090 ، إوحكآ یؾ) :ی آنهی قر  ه ٌ یحی حرؾرق هكؾٌكع ه رفوق 

آنچه هه ؾق ر   جعلخل  خً رل ؾ  ك فٙیلش هؿف خك  ح فوقؾ رنحقیؾ قكرق تكفحه روث، جأویخه 
فوشبییت ٌی یحی ر ی   مقتیین قر  >ق عقالنی روث هه  كروین ر ی  رؾعیی ی فبحنی  ك رفکی هی قیعؿ 

هه ٌی ؿ نحورن جیأذخك  هیه ؼیوؾ ٌیخػ رل شنییب ر ی  ر یی  فكرهم نموؾ  روث. رفی ظقخقث ر   روث
رء عمینی ؾق ن یقي رِول تكفحه   ح  ؾق  هیی انینچیه ر ی  رفیك ؾق ویحی ً .رنکیق هیكؾ ،عقخل ظفر

یٌیهمخنٙوق  39ٌوؾ.  كؼی رل هحبً ؾ ؿ  فی  نو ىؿ: فی نخم ؾق ٌكض ظیل ر   ر ی عقخل نصر
رء، فقخییه ح فحکلمیی; ی فییوقؾ حذییو  روییث. رح ؾق فقییه ح هییال  ظىیی   یی  علییی  یی  ر ییی عقخییل ظییفر

وول;هی ی ؾرقؾ هه  کی رل آنهی هحیب  هحیب ک  عبل آل رلكر رویث هیه هحیی ی فٍیهوق ؾق  :رلمحمىر
خؿ  هیه ٌن ،هه قظمث ؼؿر  ك رح  یؾ،]ٌخػ فیخؿ[ ... ف  رل روحیؾ  ر و عبؿ رلله  یٌؿ فخین ٘یلیه فی

یٌ) :وحوؾ ر   فكؾ قر  ىخیق فی  .(04: 1043،ینصر
                                                        

فحی  ح إلر>  70 ح 77  :رفححیض رلؿعو ةقویل >13 /1 ة:عمرلن    حرجمی رلؿر  همیل >91 :للنعمینی ةرلغخب) . 38
 (.9/19 ة:رلمؤرنى

رلمىحمىک  عبل ;قر رل هحیب  :ذنی;، ر   :ةفیفخر رإل ةرزشحهیؾ عنؿ رلٍخع;ِیظش هحیب  : ه عنورن فریل.  39
 (143 :ة. )بؾحرق رإلشحهیؾ عنؿ رلٍخعة رإلذنی عٍك نقل نموؾ  روث :آل رلكوول
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ر  رویث هیه ح   یی جورنمنیؿ  ؼیِیی  فی آنچه رل ٌخػ  ک نی غه ویؼحه روث، رقؿر  شىوقرنهر
فیث هیكؾ. رح ؾق ر ی  قر  هكؾ، آغیل نموؾ ح ؾق فقی ل هك تونیه  كاىیبی فقیح هه ؾق ؼوؾ رظىین فی

 هیه رظىیین هیكؾ، قحي ظیؿ ری ح فقهیی  كروین ٔكحقجی  لکه رل  ک وو .لؾ  نٍؿ هكتم ٌ یث
ؾ یؿ ح رل ویو  ؾ  یك فقیه    نمیجورنمنؿ ؾق پیوػ  ه رٌکیزت رهل جىنر  قر ،ؿح ٌخػ ِ ،روحیؾي

ه فی ،ر   شنخؿ روکیفی ،رشحهیؾ  فبحنی  ك قخین روحیؾ ؾ  كي ؾ یؿ. ؾق  قر آغٍحه  ه نظكرت عیفر
پكوینؿ، رح ؾق  همخ  قر ٙه هن یفی هه رل رح ؾق ییق  فٍیكب فقهیی ٌیخػ ِیؿح  ح ر ی  شنخیؿ فیی

 تو ؿ: ؾ فیٔم  شورب ٘وزنی ؼو
[، هه قظمث ؼؿر  ك رح  یؾ، نقیل ح قحر یث هیكؾ ، عمیل هیكؾن  یه  آنچه ر و شعیك]ٌخػ ِؿح ;

ههی ی هه وؽنین  اون آنهی ؼبكهی  حرظؿ هىحنؿ ح رل قر  .همه آنهی  ك فی حرشش نخىث  یی آن رلمر
ٌیونؿ  ش علم فییفوش نه ،رنؿ.  كر  ر نکه ؼبكهی  حرظؿ قوؿ ]جورجك[ نقل ح قحر ث نٍؿ   ه رذبیت فی

ح ر   قحر یت جووٗ هىینی نقل ٌؿ  ح  ه ؾوث فی قوخؿ  روث هه  ك آنین ؼٙیی ح  ح نه فوشش عمل
هیی  قٙعیی ؼیوؾ قر نقیل  رنؿ هه فقیٗ ؾرنىیحه رِعیب ظؿ د ر   تونه نبوؾ  . یٌؿ رٌحبی  شی م فی

ح رفیی ر ی   ...رنیؿ  نقیل هیكؾ )ؾقوث ح نیؾقوث(قر  ی هیم ؾق آفخؽحیه ح  هننؿ،  لکه آنین زغك ح ای 
یه رح فخین فٙیلش ظیِل رل قخین پىث ح قب  ٌؽّی ؼیوؾ ح فیییؾ قحر ییت  ... شنخؿ فیكل   رلمر

یث  ن فرٌحه ح آنهی قر ؾقهم آفخؽحه روث ح رتك ر نهی قر شؿر رل هم نخم فٙكض فی هكؾ،  یل نظكي ظصر
... ر ی  رویث  . وؾ  رویثحرظؿ  تیهً ؼبكهی  اون  ه رؼبیق فحورجك رعحمیؾ نکكؾ   لکه جکخه .نبوؾ

هی  ر   ؾح رویحیؾ ؾق ییق  ظیالل ح ظیكر  رظکیی  رویال  آفیؿ  رویث  نظك ف  ؾق یق  آنچه ؾق هحیب
 .(999 ح 997: 1017ِیلش،)

ی;هك انؿ ر   شورب، ؾق قروحی   کی رل فبیظد رِولی  ه نیی   ؾرؾ  ٌیؿ  : ث ؼبیك حرظیؿظصخر
 ىیخیق فهیم  پژحهیی  غیؿرؾ ح کیكؾ ظیؿ دق ٌینیؼث ق روث حلی نقؿ ر ٍین نىبث  ه هك ؾح قحي، ؾ

آ یؿ، ح   آن ونه هیه رل ر ی  عبییقرت  كفیی :روث. رلبحه ؾق ؼّوَ فىأله  ؼبك حرظؿ هم  ی ؿ تیث
یث نمیی )عقی ؿ( ح نه ؾق عمل هخچ ؼبك حرظؿ  قر نه ؾق علم رؼبییق  كر ح فقیٗ  ی ؾرنیؿ )رظکی (ظصر

جیورن تییث هیه رح  ٌوؾ هه ٘بق آنهی فیی لخک  شمالجی ؾق آذیق رح  یفث فی .فحورجك رقلي قیلل روث
ؼبیك حرظیؿ فعییوف  یه ;ؼبك حرظؿ همكر   ی قكرل  ؾزلث هننؿ   ك ؾقوحی ؼبك قر هه ؾق رِیٙالض، 

منؿ ح قی ل روحنیؾ فی نیفخؿ  فی: قكرل   ؾرنىحه روث.  ٌوؾ، رقٌل
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ؾق شییی ی هییه  ییه قحٌیینی فٕییی  فحییییحت  غییؿرؾ هییم قی ییل فٍیییهؿ  روییث، ر ن ونییه  ح 
 ح  یی عملیی [ ]عقخیؿ   تو م هخچ اخم  رل ؼبكهی  حرظیؿ حشیوؾ نیؿرقؾ هیه علیم ف  فی;تو ؿ: فی

ح هخچ هه فصیل نخىث ؾق فىیلل ؾ    ی ؼبك حرظؿ، قٙیع ظیِیل  .قر حرشش تكؾرنؿ [ ]ظکم فقهی 
ف ك آنکه همكر  آن آٌکیقر اخم   یٌؿ هه  ك قرویح و ی قرح  آن ؾزلیث هنیؿ ح ر ی  فیفهش  .هنؿ

ث قی٘ع ٌخ نمی یین  قز ح تكحهیی رل فكشهیه رویث هیه فقخیهعه ح ٌمیق ل یؾ  رل فعحملیه ح ؼیوررهرك ر
ه   .(175: 1017  رلف ؿ،خفی) :ح پخكحرن ٌخو  قب   ی آن فؽیلینؿعیفر

ح فٍیكب فقهیی  46هكؾ  تفرق   فنؿ رل قحر یت پی ه ٔی ٙه  قر ؾق روحییؾ   ك ر ٍین، جعولی  ه هك جقؿ 
 یه نیی    ، عكٔه هیكؾ ح آنهیی قر ؾق هحیی ی هرلمر   رِولی      هی ح آفول    قر  ك روین قورعؿ عقلی  شؿ ؿ    

فیبهم ح   ك  و جّی  ٌخػ، تییهی  حق  هكؾ. رلبحه ٌؽّخث قحٌنیکكرنهتكؾ آ :رلحفهك   یِول رلیقه;
 یی قر  هیی تفرٌیث هیه هیك هىیی قر  ییقر  جعمیل انیخ  ٌؽّیخث   رل ح   ه نمی ً فی پخچخؿ  قر

یینی;هه قحل  ر ٍین ؾق فصلیه ؾقن نخىث. نقل ٌؿ  روث   .ٌیكهث هیكؾ: علیی  ی  عخىیی قفر
نیؿ نموؾ جی ر نکه رح رل رؾرفیه  عید حرفی ؾٌخػ ٌكح   ه وؤرل ح شورب رل ح  هه رل رویجخؿ فعحملی  و

 یی شك یین  ري یهمكره، رل وو  ؾ  ك .(19/12 :1571 غؿرؾ ، ) ح رح قر  ه لقش ٌخػ فیخؿ وحوؾ
یٌيرل )قشیل عقلی ر   ر ی عقخل عمینی  ه ر   شنخؿ روکیفی  ه ٘یوق  هیه  ري ی( ح نمؾ ک04 نصر

 ؾق فبیظد علمیی، ؾق  یخ  ٌییتكؾرنً   آنین هی ح ٘كض ؾ ؿتی  47،رل رح نقل قحر ث هم نموؾ  روث
رنؿ هه هیخچ هحیی ی رل  رنؿ ً نمی ین ویؼحه  وؾ. ؾق همخ  قر ٙه،  یل تیحه ر  نو رح قر  ه عنورن اهك 
   .(13/700 :1010 ،یـهب) نبیٌؿري  هؾ هه ؾق ظیفظفؽیلیخ  ٌخعه نبو

ل تكر قی یل پیف كي نبیوؾ. همیینٙوق هیه رل نقیل  كؼیی ر رل وو  شك ین ظؿ د  ر   جعول علمی
رنیعییلی ح شوتخكرنیه   غیؿرؾ قر   ٘كفؿرقرن رؼبیق  ك   یك آفیؿ، آنیین ر ی  قح کیكؾ فؿقویه هی عبیقت

 فیلرخؿ فكجٕیی قر فییكحْ ح فىیلم ح نیٌیی رل عو ؾرننؿ.  كؼی نخم تكر ً رعحمرلیی فیخیؿ ح وی فی
                                                        

علو   ،:هی ح فعخیقهی  نقؿ ظؿ د ؾق آذیق ٌخػ فیخؿ قحي; ،1745جی ىحین )علی نقی ؼؿر یق ، :کن . 46
 .(40جی  95 ُِ ،92ٌمیق   ظؿ د،

فینی  ه هه رح ل هه ؾق فهكوث ٌخػ ٘ووی رل رح ٌؿ  جعبخك  (249 ،  ققم759 :رلٙووي فهكوثؾق )  . 47
حكآ یؾ   ه رح ح ٌخػ فیخؿ هه ٌیتكؾ  رح قر فنیوبی روث هه رؼبیق ون  و ژ  رفخ  رو  قخین فعحقؿ  وؾ ، لفخنه

)رزشحهیؾ  ؿ هه عؿنین فكظین رح قر شمء فقهی  رِولی ٌمكؾ  روثنخم نموؾ  روث، رعحكرْ هننؿ، هك ان
 .(54،َ ةعنؿ رلٍخعة رإلفیفخر 
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یو ) رنیؿ وخیوی پنؿرٌیحه -هی  رشحمیعی ٌؽّخحی ح علمی ح ٔكحقت تفٌیحه،  ح یینخِیوف  ٔق
ی;ِیظش هحیب  .(119 ح 114: 1754 هیق ح جی ىحین  یی  :لییرلیکیك رلىر  عیؿ رل ر نکیه ؼیوؾ تمرٌق

هنیؿ،  یی  نقیل ویؽنی رل  رقرلیه فیی ؾرؾ   هه ؾق  خ  ٌیخعخین قغ  ر   رل ٌكر ٗ غخبث ح جیكقه  لی خعلج
 هنؿ: همخ  ؾ ؿتی  قر جأ خؿ فی: نٍیق;

ه عؿ رل تفق لفین،  خ  فصحهؿرن نوتكر ح ; نبیوؾ هیه  یی    ن رفییفی ر   فخیق فیِله رفحیؾ ح ؾ  رلمر
هیه رل   قحٌینی   ر نیین قحي ویلیی  .ٌین فحوقف هنیؿ  فکك      هی ؾ نی، فصحهؿ   قر ؾق تونه  ولٙه
قر نخیم فكرفیوي  رفیی  ِییؾ   انینچه فؤع فخیینی  .نهیؾ نه ٌؿ   وؾ، هنیق لؾنؿ رفی   یقك   وو 

قر فكرفوي هكؾنیؿ ح  یی  یه رفی   یقك ح رفی  ِیؾ   آقرء هالفی ،فصحهؿرن [ ه ؾ   جكجخش] هكؾنؿ ...
ٌیؿن   فعحملیی   ٌخػ فیخؿ، فكظلیه: لل رلمقیزترح ب;ن یقي هحیب  [جی ر نکه]...  وپكؾنؿ  فكرفوٌی 

 هكؾنیؿ  ػ ٘ووی، رل فیخیؿ پخیكح  ح ٌخ  ... ح ؾق ر   لفخنه، ٌك ف فكجٕی  هكؾعقی ؿ ٌخعه قر پؿ ؿرق 
 .(159: 1723 ، شی ك )

 ،یٌهكویحین)فٙیكض ٌیؿ   ٌیخعخین  تكر یی  نیتیحه نمینؿ هه ر   عبیقرت  عؿ رل  خین رجهیی  فكقیه
پخکیین جوشیه     ٌؿ  روث. حلیی آنچیه هیه نقٙیهرنؿ(، ح رل ر   لرح ه، قلم  ه جنؿ  ق 1/129: 1759
 یخ   مقتیین ر ی  : بیوهو رلنر ;نظخك     روث هه ؾق فنیظكرت هالفی ىنؿ   وؾ ، ٌکیف شؿر و ر   ن

 ًِ ، فكلرنیییه ، ٌییهبیل  ح  پییوق مخقظیی) ؾرؾ  روییث  قح ؾق قحِ  ظییؿ ری، قغ ؾح فؿقوییه ح ؾح تییكر 
ر   ؾوث رل ؾرنٍمنؿرن ر ی   ی نخم، جعلخِل ؾق یق  فبیظد رِولی ح فقه .(59 جی 44: 1751جی ىحین

روث هه قح کكؾ نقیؾرنه  ه ظؿ د، آنین قر فصبوق  ه قح  آحق   ه علم رِیول فقیه ح ُفصییل ٌیمكؾن 
 نموؾ  روث: عمل  ه ظ ر 

اون نّوَ هحیب ؼؿر )آ یجی هه فعنی  ِك ط ح قٙعی ؾرقنیؿ( ح رؼبییق  هیه  یه رِیٙالض ;
 ه نیایق، عمیل  یه  .هه  حورنؿ پیوؽ و  رظکی  فوقؾ نخیل  یٌؿفحأؼكرن، ِعخط  یٌؿ، آن قؿق نبوؾ 

ِی ) ه ؾویث آفیؿ ( رل هحییب ح  ثظ ر قر فصیل ٌمكؾنؿ ح  ك پی ه  قورعؿ ظنر ،  یی رعحبییقرت عقلیی وینر
ه رشحهیؾ ف  .(5: 1792،یعیفل یهكه) : ه روحنبیٖ رظکی  پكؾرؼحنؿ یننؿ  كرلث ح  ی رؾلر

یمنؿ شك یین عقیل ر   جعلخل  یل رل آنصی نیٌی فی جیییحجی  ،تكر یی   ٌیوؾ هیه  یخ  رقیؿرفیت رقٌل
پیف كؾ  ىحنؿ  ه نّوَ فیؾق ظیلی هه ؼوؾ ٌخػ، رشحهیؾ قر  ك روین فبینی ح ف .تفرقؾ  نٍؿ  روث

رشحهیؾ فبحنی  ك ظؿن ح تمین،  ی  کی رل  ٘كفؿرقرن جیکیك فعحملیی، ر یی رلقیویم هعبیی،   ح ؾق یق 
 نٍخنؿ:  ونه  ه  عد فیر حؿر وؽ  رح قر نقل ح  عؿ ر ن
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رتك هىی وؤرل هنؿ ح   و ؿ هه رل هصی ر   رشحهیؾ ذی ث روث؟ ؾق شیورب ؼیورهخم تییث هیه ;
 .:ٌیوؾ  ه رشحهیؾ  فبیحال فییري  هفی هك هىی قر هه ؾق ِؿؾ ر ٙیل رشحهیؾ  یفحخم ؼوؾ نخم ؾق رؾلر 

جیو  ی یؿ  یه فیی ؼبیك ;:تو یؿ هٍینؿ ح ؼٙیب  یه رح فیی فی   روحؿزل رح قر  ه ایلً هی ، پی هوپه
ی ّر ی،  یك رویین رشحهییؾ رذبییت  ؿهی هه اه هىی ر   رِول قر نمؾ جو  عؿ رل  ی٘ل ؾرنىیح  هیك ن

ّر  ی هم رعحمیؾ نکیكؾ  رویث ح تمیین هیكؾ  هیه رشحهییؾ، جنهیی قر  هكؾ  ح ؾق ر   رشحهیؾ،  ك هخچ ن
رویث ؾق : رِیل; ،نروث؟ آ ی )رل ن ی  ٌمی( نظك هكؾن ح رٌیکیل نمیوؾ: رِول; كر  علم  ه ر   

شیم ر نکیه جوقیف ؼیوؾ آن  یك رذبییت  ییلتو  >)رشحهیؾ( هه هخچ قرهی  یكر   ٙالنیً نخىیث رفك 
 .(23 ح 22 :1799فیخؿ، ) :ٌوؾ؟

 یٌؿ  ی رشحهییؾ  هیه   ه قحٌنی  ی ؿ تیث هه رشحهیؾ  هه فوقؾ نظك ٌخػ ح ٘خف فکك  رح فی
فحیییحت رویث. آنچیه هیه فیوقؾ ٘عی   ؾق فٕی  فکك  آن قحلتیق فوقؾ ر كرؾ فعؿذین  یوؾ  رویث،

ث رهیل    یٌؿ، روحییؾ  رل  كؼی حرژتینی روث هه ؾق فٕی  علمی رؼبیق ین فی قحرز  یفحیه  یوؾ. وینر
حلی پك حرٔط روث هه ر   حرف خك  ح جٍی هیت لیظیی نبی یؿ فیینع  كؾرٌیث ِیعخط رل ر ی  جعیول 

ه  ه علر  .علمی ٌوؾ ك حر  رفكرؾ ،  خٍیح  هركت ح غلبهث اكر هه ؾق جبیؾزت فكهن ی آن ؾحقرن، عیفر
تخك  رل عقیل ح قب ، رل وو  ؾ  ك، رِل  ه هییق  .(99: 1754،ی هٍح) ؾهنؿ   وؾنؿ جی حر  تخكنؿ 

رویث هیه : رفیی ;رل قخیؿ هیؿر ث  ،رل ؾ ؿتی  قحر یت نخم نیپىنؿ ٌمكؾ  نٍؿ  روث>  لکه قهی ی آن
،  خیث ح رشحهیؾ  كؼوروحه رل جعیلخم رهل وول ؾرنىحه ٌؿ  روث. ؾق جأ خؿ قب  ؼٙك آفك   ح عیقبث

یق قمی ؾق  ی ی ح فی  بٔیلر ﴿ :فیكرؾ رل آ یه ،تكؾ آحق  ٌؿ  روث.  ك پی ه  ر   رظیؾ د قحر یجی رل ِیر
بَع هورُ  ِ غخِك هؿ  ف  رلله نؿ هه ؾ ی  ؼیوؾ قر رل فکیك ؼیو ً هىینی هىح ،(94:)قُّ ﴾فمر  رجر

 یؿحن ;ؾهیؿ عمیل  یه قب ،  ر  روث هه نٍین فیی  ه تونهتخكنؿ. حلی جعبخك  كؼی رل ر   رظیؾ د  ك 
یق، ) نکوهً ٌؿ  رویث: رفی ;قر  نمی ی  تخیك  رل  ی  هیك  یرلبحیه ؾق اكر .(70 ح 77 :1040ِییر

ه  یه عیلمیین ٌیخعه، فبنیی  یك  هی   هم ون ح فقیقن، نبی ؿ رل فٍیقهی ح ٘عنه هی حرژ    فقهی  عیفر
 .(1/9 :1743٘ووی، ) هكؾ پوٌی رل جیك ع ح رشحهیؾ، اٍمنیجورنی 

 
 گیزی وتیجه

ؾ نیی غخیك قی یل ؼؿٌیه ح فیوقؾ رنکییق هیخچ هی    ث عقل ؾق جبخخ  ح جعلخل تمرق رِل فكشعخر 
فخیین ؾرنٍیمنؿرن ح ِییظش   تیح یو  ح لک  آنچه همورق  فوقؾ  عید .عیلم ح رنؿ ٍمنؿ  نخىث



111 

 

 

 

 

ص
ا

لی
قل

نع
بىد

ش
نزد

خی
دیمف

خیث;ح  :ؾرعحمیی;  آن ح ؾر یك   یوؾن: ٘ك یق; یی  :رِیخل;نقً نظكرن  وؾ  ح هىث،  عقیل  :ظصر
ثعقل  ه عنورن  کی رل فنی ع ؾ   ؾق هنیق قیكآن ح  ،فٍحهك روث :ةنرلىر ; یٌؿ. آنچه ؾق  فی ح  وینر

ٌیوؾ.  ر   جك خع رؾله  ه ٌخػ فیخؿ ح ٌیتكؾرنً فنحىش فی ح ،)رِول فقه( تكؾؾ رشمی  فٙكض فی
ث پیف ك  ٌیخػ رل رهیل أذخك ج  ف ظمالجی هه رؼبیق ین  یه  هینیه كؼال رنیؿ، ؾق  ر ٍیین ؾرٌیحه  یهوینر
ٌیوؾ هیك انیؿ هیه  هی  فنىوب  ه ٌخػ فیخؿ، رل فنبع  ی رِل  وؾن عقل رذیك  ؾ یؿ  نمیی نوٌحه

ق ن یی  ح  ؾرننیؿ. ؾ ر ٍین عقل قر  ه عنورن ٘ك قی  كر  قوخؿن  ه ظقخقث رِول رظکی  ؾ نی فیی
ه ؼیوؾ ویؽنین  لکی ،رل رِول رظکیی  ؾ ی  نخىیحنؿفینؿ  رل فعّوفین ظؿ د ح فنقوزت  ك شی 

کخیک ٌیوؾ. ر ی  جی آنین فعىوب فی   قی  كر  ؾوحخی ی  ه نظك ح ر ؿ ر ٍین رِل روث ح نقل ٘ك 
تكفیث ح  نمی ی عقل ح ؾق عْك قكآن ح ظؿ د قكرق ؾرؾن آن قر فی هوٌمنؿرنه رل وو ی شلو   مق 

ر ی  قهییحقؾ  یه هٍیینؿ.  نقل قر نخم  ه قیفیث رِیول رظکیی  ؾ ی   ییز نمیی  ح رنؿرل  ظؿر  ،رل ؾ  ك وو
ظییؿ ری قر نمی ییین ویییؼث ح قحي نییو نی قر ؾق  كر ییك هییی  ً کیزت عقلییی ح نقلییی پژحهرٌیی یؼو 

٘یلبین علو  ؾ نی ح ؾرنٍصو ین ظؿ ری تٍوؾ.  ه هك ظیل قحي عقلی ی نقلی ٌیخػ فیخیؿ ؾق  خیین 
یل ر ٍیین قر رل ؾ  یك  مقتیین عّیك ؼیوؾ فمحی ،فعیقف رلهی  ك هىیی پوٌیخؿ  نخىیث ح ر ی  ح ژتیی

ویؼث. رلبحه ر    ه فعنی  نیؾ ؿ  تكفح  نقؿهی ی هه ؾق فقیی  عمیل ح هیق ىیث ر ی  قحي ایه ؾق 
  یٌؿ. آذیق ر ٍین ح  ی ؾ  كرن رفکین  كحل ؾرٌحه ح ؾرقؾ، نمی
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 وامه کتاب
ر  ) یي ر   .1 علمیی رأل  خكحت: لخًهطلرو اةجًبیه الخوهطل واناي  هجیی(،  ب ی فكرن، ر ی رلعىخ  حقر

 >للمٙبوعیت
ی، ب و ؾق هر   إ .9 ظیول   قیم: شیفعیه فؿقویخ  لخسولئو  (، 1010شعیك فعمؿ    فنّوق )ظلر

ه  >، ایپ وو علمخر
 > خكحت:ؾرقرلیکك خساوالخمی لو  (، 1043ر   ظصك عىقالنی، ر ورلیٕل رظمؿ    علی ) .7
 > خكحت:ؼخیٖ کحابالخفهوسث  (، 1520رلیكز فعمؿ     عقوب )ر   رلنؿ م، ر و  .0
، 41آ نۀ پژحهً، ٌیمیق   «کلیًیاناعقلاگولیی;ي(، 1749ح ٌهك وق رؼورن، فعمؿ )فكؾرؾ  .9

 َ13< 
ه (، 1090) بفخ إویحكآ یؾ ، فعمیؿ .2 قییم: فؤوىیة نٍییك  ة لخفطلئههاالخمايیهةانالخطههطل االخم ی 

 ة>روالفخر 
فحیون ح فٙیلعیییت   «خلیفه اناضا ًطههال بواهطیه ارااعهول ;(>  1525)رٌحخنِىیك، ح ىیبیِؾن  .3

 >2 میق  خكحجی، ٌ
 >ة، ایپ رحلرلکحش رلعلمخر ؾرق  خكحت: جاایخاهغالر  (، 1013ؼٙخش ) غؿرؾ ،  .4
 >قیهك رلؽینصی، ایپ وو  جاایخاهغالر  (، 7937ییییییییییییییی،) .5

 >رلعؿ د، ایپ رحلؾرق قم: گوی)جاایخاناعقایا( الخباایي(، 1754 هٍحی، ر كرهخم ) .14
ه (، 1723شی ك ، علی ظىیخ  ) .11 رظخییء ؾرق قم: ة ی اثًهااعطهواللاالفیاعًهاالخطهی ةلخف هوالخس 

 >رألظخیء، ایپ ؾح 
ی، فلبو ی، .19 هواسیاجطبیقیاسازهاوانکاخهثا;ي(، 1751هیظم ) هیق فعمؿ  شبیق ، فعمؿٔق

ٌنیویی،  ، ٌیخعه: اناسازهاوارعطتاعباسیاو)ساخحاااجطه یتجیانرهایساسهازهايی(لهاهی ا
 >197، 73ٌَمیق  

ظؿرؾ  غالفعلی ل ك نظك رليصاياه اجهاوالستم ي  ه  عؿ(، 1731ظؿرؾ عیؾل، غالفعلی ) .17
 >جهكرن:  نخیؾ ؾرلك  رلمعیقف ،عیؾل

 فؤوىیه آل رلبخیث  قیم:  نسائلالخطی ة  (، 1045) ظكر عیفلی، فعمؿ    ظى     علی .10
 >إلظخیء رلحكرخ، ایپ رحل

ی، ظى      ووف ) ي .19 ٍر  ختصةالألقطلو جی(،  رظلر  >ك ف رلمكجٕیقم:رل
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رلغییكب ؾرق رظىیین عبیین،  خكحت: ألرهها، ه جهنال (، 1557) ظمیو ،  ییقوت  ی  عبؿرللیه .12
 >رإلوالفی

یؾق ح ؾرق خكحت ه جنالخبلالو جی(،  ) ی ییییییییییییییی، .13    > خكحت:ؾرِق
ییین علییی  یی  فعمییؿ ) .14 کحبییة م خكحت:رل للهحههاوانالخمنليسههة ي(، 1737جوظخییؿ ، ر وظخر

 >ةرلعّك ر 
رلیؿر    ضِیال و کحابالخ بوافیاخبهواههىا به (، 1524عبؿرلله فعمؿ    بظمؿ )ـهبی، ر و .15

 >رلُمَنِصؿ، هو ث:فٙبعة ظکوفة رلکو ث
لد امالخوجاوافیاهی لواللعحالوافهیاجی(،  ال  ) یـهبی، فعمؿ    رظمؿ، علوي، عبؿرلىر  .94

 > خكحت:ؾرقرلیکك يقاالخوجاو 
ٌیعخش رألقنیؤحٖ،  خكحت:فؤوىیة  سیواأعتمالخًهبت،  (، 1010ـهبی، فعمؿ    بظمؿ ) .91

 >رلكویلة، ایپ ؾهم
قابالیاهواسههیاناجطبیهه»ي(، 1751پییوق، فییكحس رلىیییؾرت، ٌییهبیل ، فكلرنه)جی ىییحین قظییخم .99

ً اأصان  اهفیااناهجلسیارااهس  >41، 97َفعیقف عقلی، ٌمیق    «بیخ اسهطالخ
و  ِوفخینی،عظخم، تفٌحه، نیِك) هیق ح جی ىحین  .97 عللاگولیصاضیخاهفیهاا;ي(، 1754ٔق

، 9جیییق ػ جمییؿن روییالفی، ٌییمیق   پژحهٍیینیفه  «ناسههیااهوج ههیاههه اعقههلاگولیههیالعح لخههی
َ147< 

 >جهكرن:رفخك هبخك جاایخاجماوالستم ي(، 1709ل ؿرن، شكشی ) .90
 >والفیفؤوىه رلنٍك رإل قم: کلیاتافیاعلنالخوجاو  (، 1015وبعینی، شعیك ) .99
آ نیه پژحهً،ٌیمیق    «رايگیارااانشافقهیاضیخاهفیا;ي(، 1731ٌکوق ، ر ورلیٕل ) .92

13َ ،9< 
 لخملهههلانالخًذهههل  (، 1759) حیییوض فعمیییؿ  ییی  عبیییؿ رلکیییك مرلی ٌهكویییحینی، ب یییو .93

   >رلمعكفة، ایپ رحلؾرق  خكحت:
ةااسائلاخلطیخالخمفیا اأجطهةالخمسائلا (، 1017ِیلش، عبؿرلعمخؿ ) .94 لخمسائلالخسونیةا)عا 

 >قم:هن ك  ٌخػ رلمیخؿ لخسونی  ( 
 >قم: هن ك  ٌهخؿ ِؿق، ایپ ؾح  ه اخنالخجایاة ي(، 1735ِؿق، فعمؿ  یقك ) .95
 >جهكرن:رنحٍیقرت ؾرنٍ ی  جهكرن  طاماهىاد ن ي(، 1709) ِییلی، وخؿ رظمؿ .74
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یق، فعمییؿ  یی  ظىیی  ) .71 فخییكلر فعىیی  هواییه  یییغی، قییم:  هصههائوالخههااجات  (، 1040ِیییر
 >آ ة رلله فكعٍی نصیی  هحی ؽینه

 >رلعؿ د، ایپ رحلؾرق قم: جاایخادایثاضی   ي(، 1754) وخؿ فعمؿهیظم ،٘بی٘بیلی .79
ة، اییپ رلکحش رإلوالفخر ؾرق  جهكرن:  اجهذیبالألد امي(، 1729  )٘ووی، فعمؿ    ظى .77

 >اهیق 
  >ة، ایپ وو جهكرن:رلمکحبة رلكٔو ر  لخمبسطط ي(، 1743) ییییییییییییییی، .70
 >ةنصف:رلمکحبة رلمكجٕو ر  لخططسي اافهوسثجی(،  ) ي ییییییییییییییی، .79
 >ال ، ایپ رحلرلىر ؾرق حت: خك ا ةلالجحهاراعًاالخطی ةاللهاهی ا،  (1095) فكظین، عؿنین .72
قیم: رلمكهیم رلعییلمی  ة أرنلااللجحههاراعًهاالخطهی ةاللثًهااعطهوی ا (، 1094) ییییییییییییییی، .73

 >ة، ایپ رحلرقرویت رإلوالفخر للؿر 
 > خكحت:فكهم رلغؿ ك ة صطوافیافق اللهاهی الألارانسا (، 1094فٕلی، عبؿرلهیؾ  ) .74
 >رلرقیفةؾرق  خكحت: حالخاعطة اساخةالفححا  (،7976)قیٔی، نعمین    فعمؿ  .75
 >جهكرن:رنصم  آذیق فلی لخًقض ي(، 1771) قمح نی قرل ، عبؿ رلصلخل .04
 >فیخٓ رلله هبخك ح  عقوب آژنؿ، جهكرن: فولی هطیهیاو ي(، 1740هیه ، هلوؾ ) .01
ههي(، 1792) هكهییی عیییفلی، ظىییخ   یی  ٌییهیب رلییؿر   .09 ةا الیههةالألهههولااطخههیا ویههقالألئم 

 >ة  ،  غؿرؾ، رلمکحبة رلو٘نخر رلؿر  وف شمیل، قللأل هاا
هطی  اليساواگولییارااعصواايسهاي اااابولدیایافو ًگیارااعهي(، 1739هكفك، شولل ) .07

 >فكهم نٍك ؾرنٍ یهیجهكرن:وعخؿ ظنی ی هیٌینی، فعمؿ :جكشمهالستهی 
 > رلکحش رإلوالفخة، ایپ اهیق ؾرق  جهكرن: لخ افی (،  ي1729هلخنی، فعمؿ     عقوب ) .00
ااالخبههااالالئمههةالال هههاا (، 1040 یییقك ) فصلىییی، فعمییؿ .09   هذههااالأليههطلاالخجاه ههةاخههار

 > خكحت:فؤوىة رلوفیء
جهیكرن: ویمث ح ؾرنٍیکؿ  علیو   انشافههنادهایث ي(، 1742) فىعوؾ ، عبؿ رلهییؾ  .02

 >ظؿ د، ایپ وو 
ی )فعمؿ فظیك، .03  >قم: فؤوىه رومیعخلخین، ایپ ؾهم لصطوالخفق  ي(، 1744ٔق
جهكرن: فؤوىه فكهن ی هنك   ن طیارااجاایخادایثاضی   پژي(، 1732فعیقف، فصخؿ ) .04

 >ٔك ط، ایپ ؾح 
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فحكشم: رظمؿ آقر ، جهیكرن:   ایاکتهیاضیخاهفیا اليایط ي(، 1727) فکؿقفوت، فیقجخ  .05
 >فؤوىه فٙیلعیت روالفی ؾرنٍ ی  فک تخل

ر یكرهخم رنّییق ،  لنلئهلالخمقهاالت  (، 1017)، )رلیف(، فیخؿ، فعمؿ    فعمؿ    نعمین .94
 >قم:هن ك  ٌخػ رلمیخؿ

قخ ، قم:رلمؤجمك رلعیلمی أللیخیة عقر معؿ  ف  رل عحقار جصذیخاللا (، 1013) ییییییییییییییی، .91
 >رلٍخػ رلمیخؿ

 >ؾرحق قم: لخفصطوالخموحااةاهىالخ یطوانلخمذاسى ي(، 1799) ییییییییییییییی، .99
 >ی أللیخة رلٍخػ رلمیخؿقم:رلمؤجمك رلعیلم هوحصوالخحذکوة  (، 1017))ب(،  ییییییییییییییی، .97
 >قم: ووحین هحیب زياگیاسیاسیانافو ًگیاضی یاواهغالر ي(، 1741فووو ، ظى  ) .90
ه (، 1019فووو ، علی    ظىخ  ٌك ف فكجٕی ) .99 قیم:  ة لليحصااافياليفهولرلتاللهاهی 

 >ؾفحك رنحٍیقرت روالفی، ایپ رحل
 جهییكرن: یثی  ههااناه اجههبادههاادههطزلي(، 1743فهك ییم ، فهییؿ ، فكحلنییؿ ، ِییؿ قه ) .92

 >رلعؿ د، ایپ رحلؾرق 
یٌی، رظمؿ  ی  علیی ) .93 اضهی  (، 1043نصر ظیول   قم:رنحٍییقرت شیفعیه فؿقویخ  اجهاوايج 

ه>  علمخر
تیی  رٌیکوق ، قم:لرلیك، اییپ  هااس اقناناهغالر ي(، 1740نخوف ، آنؿق  ) .94 ویخؿ ِییؾ  آ

 >رحل
 
 


