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 تطور ماهیت عقل

 در امامیه خنستین 

  ∗∗∗∗�$�# -M>% ر�Eی(

  ����ه

ا�	��$ از �&ر�$ %20$ �	 �&ر�$  ��CE در ای  �	I$ �$ �\0ر �	ه�B و ��سـ'� ?� در
<�ای	ن ا�	��$ ده& %$ ح&ی�ه	 و 01اه& ��	ن ���t&اد #�دا�'$ 1ـ&ه ا�ـB. <=ارش

��) ��%20$ در �&ر�ــ$ 	Aســ���n)��دا�ســ'�&. ?� را �0�0د4 �ســ'� و روح	
ه	 �$ و�ــ��$ 5ن �0ب و �& را ه	 �ســ�) %�ده و ا�ســ	ن�&او�& ای  ?� را ��  ا�ســ	ن

��&�A�2 در .��	�،  �? ���'A�C	ن �&ر�ــ$ %20$ ����0 �$ و�0د �ســ'� و �0را
�&ا1'$ BI	را ح �ه ه	 ?\	 %�دا�& %$ �&او�& �$ ا�س	ندا�س'$ا4 �Eس	�� ��و 
0ه و ?

ه	4 �ح&|	ن �&ر�ــ$ %20$ دی&<	ه ۀده�&ا�ــ? .B	AI	ن ا�	��$ در �&ر�ــ$ 
) ادا�$
��� در ?�  ح	ل %$ �0ده�% &�� ه	ی� �$ ��ی	ن �'A�C	ن<�ای"ا�&. ا3I'$، در �0ارد4 �	

�  دی&<	ه �'A�C	ن و �ح&|	ن dA� $20% 01د.  �	 1&ه �+ش01د؛ و�I �� %20$ دی&ه�
�	ن(�'A�C	ن ا�	��$ در �&ر�ـ$ �t&اد I='6� &��	�( C�� را ا? �	ر %�ده و و�0د �س'

�	نا�&. از ح'� روایـ	ت �0�0د در ای  �حـ� را َ�,ـ	ز دا�ســ'ـ$� z��& و 		5�	ن 1ــE�
�Cن %20$  %�ا�	A�C'� &��� را َ? �ـ	? $I='6� ف+��� �َ �I	؛ در ح&�ض ��2�6 %�د

�	ن ه�Aاه 1&ه و ?� را %$ ��& ����� و دی-� �'A�C	ن �&ر�$ �t&اد �$I='6� 	� ��%
$?0A,� 	���0�? س'�&ا4 از�  . م �oور4 دا

  ه� واژه	����

  ه	4�C2 4 ا�	��$. و�0د�1	�� ?�، �&ر�$ %20$، �&ر�$ �t&اد، ��ی	ن

                                                         
  Jafar_rezae@yahoo.com            پژوهشگاه قرآن و حديثعضو هيئت علمى  ∗
 20/02/1394تاريخ تأييد:      1394/ 25/01تاريخ پذيرش:    
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  مقدمه

�& 1&ه روای	تدر 
�5ن و %}� �ی�� و ���ی�6 و  �	ره	 �� �oورت �6 0C� ت	5ی ��2) و در
� ?�0ان 1ــ&ه ا�ــB. ا2=ون �� ای  در %'r %+�� و ? 4��ا�ه� �	ز�ســ'$ �6� و �$ %	ر<
 �E�2س (��= �	ره	 از ?� ی	د 1&ه و <	ه از ای  اP\+ح ��ا 4���A$ ���� از �E	ه� �E�2س

�� ه) ���ه	�� در اد��	تی0? ��?��A ��	ن زی	د و  ��دار4 1ـ&ه ا�ـB. ��ا�,	م ��0ع �6	
ن ��&ی  ��6	 ��	�0ان ای  اPــ\+ح را ��ــ'�� EI`� ار�3ـ	ط �	 ه) ا�ــB %$ ��<ـ	ه ��

$� .Bســ�ه	4 �:'�� �0ان 5�q$ در�	رٔه و�0د1ــ�	�ــ� ?� در ��  <�وه%�� �� 0Yردا
 در 
	rI ��& دی&<	ه ��	ن %�د:  را ا�B ا�+�� ��	ن 1&ه

ــ'$ �ســ'� وو �0ه�4 . ���� ?� را �0�0د ١ ــ	ن دا�س ــ	�$ 5ن �,=ا از ا�س ا�&. ای  ��
$�ه	�A�� 4 در و �	 �E	وت 2و ح'� اه� ح&ی� �1�=4 ا�ــB %$ در ���� از روای	ت ا�	�

$��=  ،ا�&ی�$ 2��س20	ن در �ح� ?0ل ده-	� $Eو �2س���\�ح 1&ه ا�B. ���� از ا�	��	ن #
5�q$ در روای	ت �5&ه �	 �	 ا�& �ـ�6 %�ده  �� �?0��2س�E در ای  �ح� ه	4 0�5زه���� �$ 
 .)٢١٨ -٢١٧: ١، ج١٣٨٣(�+P&را،  �\3�X ده�&

ــ	ن ��ض، �nی=ه ی	 
0هَ� . ���� ?� را َ? ٢ دا��&. ��	��ای ، در ای  �2ض ا4 در �Eس ا�س
� ا�C	ر ��? �I+ــ0د. و�0د ا�ــ' 1�%&�ــA	ر ا �	ن �'&م 1I='6� ــ4�6،  از ، )٨٠^: ٠٠^١(ا1

��، 		(ا� و ح'� ���� از اه� ح&ی�  )١٣١ -١٣٠ و ١٢g: ١، ج١١^١(ا�Iــ��2،  زیـ&یـ$A�) ١٩g :١، ج٢٣^١�

�  دی&<	ه� دا1'$�� .&� ا

�= ���+ف <�وه ٣�ــ�	ر4 از �I='6$ و ا�&%� از زی&ی$)  �. <�وه� دی-� (�	��& �س# �ــ � 
ا4 �ـ$ �ـ	م ?ـ� را ا�Cـ	ر %�ده و از ا�ــ	س ?� را ��=4 �$ �= ���� ?�0م oــ�ور4 
0ه

�&ا�س'$&�B در دی&<	ه <�وه ا��� #س از 5�C$ ا�س	ن �$ ���� از  .)٨٠^: ٠٠^١(ا1ـ4�6،  ا�در ح
                                                         

  . در ادامه به اين روايات اشاره خواهد شد. ١
ين منبع در اهل حديث باشـــد كه به روايات مرتبط با عقل نخســـتق) 206داوود بن محبر( کتاب العقل. ٢

 ز ســویاپرداخته اســت. شــباهت روايات اين كتاب با روايات اماميه قابل توجه اســت. اين كتاب كه 
ازی نورالدين هيثمى بازس زوائدش نقل شده است با تكيه بر در مسندشـاگرد وی حارث بن ابى اسامه 

ای به بررسى محتوايى و رجالى اين رساله پرداخته است. بنا به شواهدی شـده است. پاكتچى در مقاله
ـــتكـه وی در مقـاله ـــنت اين كتاب را از نظر كهيچ ،اش ارائه كرده اس دام از عالمان بزرگ اهل س

نى از نكات های ايرانى و يونااند. مقايسـه محتوايى اين رسـاله توسط نويسنده با انديشهرجالى نپذيرفته
دار منابع بعدی اهل سنت نيز در اين روايات وام ؛)1382نك: پاكتچى، (قابل توجه مقاله پاكتچى اسـت 

برای  )، همچنين173 -154: 4، ج1410البيهقى، ؛ 1413برای مثال، نك: ابن ابى الدنيا، ( اندد بن محبر بودهوداو
  . 177 -171: 1، ج1386جوزی، 	ابنی اين روايات نك: ای از نقد جدّ نمونه
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 .Bــ �س�ــ'$  ــ	ن وا�س � ا��4 �$ �= اراده ا�س�ــ&، 5�2ی�& �6� �$ ه 1 (I	? 4ــ�ور o 0م�?
�I	0ه %$ <�وه درح
دا�ســ'�& و <�وه ا4 در ا�ســ	ن ��ی	 �nی=ه دوم �6� را ��0ط �$ و�0د 

�:سB ای  ?� را ا��4 �س'� از ا�س	ن و �&س �� �دا�س'�& و �	ی-	ه� وا��� ��ا4 ?

	�i �0ده .&�  ا

�2) ای�C$ ا�	��$ در دوره �:ســ'�  �$ ?�0ان ی4�C2 r'C� H �ســ'� �$ دی&<	ه� در 
 ه	4 �:سB (�	ه	4 �\�ح در ای  �س�U$ دا1'$ و �$ �ح0��� را در �&ه%�	ر دی-� ا�&ی�ـ$

 $A���&ا %�د و #س از 5ن �	 �ــ	ل �ــ&ۀ# Bد�ــ ��	3| $\� $� $�ه	 #�,) %$ �`	م %+�� ا�	�
 �� B�# (&1 ی&ار	و # 	در ای  �ح� �15 $�<bا1'$ ا�B، #�وه�-� را �	 ���اث ?��A ا�	�

Aرٔه ه	ــ$ ۀداور4 در� ــ	نا�&ی� ــ&ه در 5ن را �5 Bه	4 �\�ح 1�ای   ،�� �0اه& %�د. در ح
	I$ در #� 5ن ا�ـB %$ �$ ��ر�ـ� �\0ر �»�در ا�&ی�ـ$ دا���A&ان » �	ه�B و ��سـ'� ?

  #�,)) ���دازد.  �&ۀه	4 �:س'�  (�	 #	ی	ن �&ر�$ %+�� �t&اد در ا�	��$ در �&ه
 B��  �0$ �$ ای  �ح� از ای�Bا�ـ (��  $'E> $�%$ در ��س�$ �3	ح� �	ریz %+م ا�	�

�" و #س از �&ر�ــ$ %+�� �t&اد %$ �6	�+ت %+م ه1ــ&ه %$ ���� از ا�&ی�ــ$# $�	4 ا�	�
�:سـ'�  �	ر ��	ط و ا4�61 %$ �0د ا�&ا�	��$ و �n5 $I='6	ز 1ـ&، �A	ی=ه	�A�� 4 دا1ـ'$ .

: (��	ط، �� ا�&ا�&، ای  اد?	 را �\�ح %�دهزیســ'$در هA	ن دوران ��	�٣g ،٢١، ١٩١^ ،4�6٠٠^١؛ ا1ــ :

٣O ،١Og(. �`�� ،یـ$��ـ	 �� ای  �ا�& و �:ســ'�  <�ا �0دهاPــح	ب ا�	��$ در �&ر�ــ$ $20% 
�5�	ن  �C1�A	ی+ت ? dA� $� 6$ 1ـ&ه��	ن 1ـI='6� ن #س از ورود ���� از	�<�ای	�$ ا�	�
.B2'$ ا��>  
�= �	 ا�&ازه#�وه"�. اX2 ا�ــ0�Bا4 �	 ای  �	ور هـ	6� 4	Pــ� ���� از �ســ'�ــ�
	ن 

"�0�x و هCA	راIد	در � �	� $?0A,�"ت و #�وه	نه	9ــ� ی�ــE� �C4 �$ ای  �$ 1ــ��
0�x،  ا�&�ح� #�دا�'$Iد	١: ١٣٨٧(�Oاو؛ ه���& )١٧١ -١ ��,$ %+م ?'�<�ا4 �&ر�ــ$ �t&اد را 

�A��	ن 1�6$ 1&ه I='6� ورود&��� ا�	�� در �+ش ۀزای�&و  داPن ا	AI	? ��+ �&ۀه	4 ?
$
ه	 در ���ــ'� �0ارد ای  #�وه" ا�	 ،دا�&ه	4 دی-� �	��& �I='6$ ����	رم در �6	�� �	 �2

�= �$ 1ــ0اه& �+ف %A'� ��0$ دا1ــ'$%�� ا�ـ&ازه��" از �ا�&. ��	��ای ، ا�ـ& و در �0ارد4 
�'	ی} 5��	 را�'�ز�����4 در ای  رود �	 �\	6I	ت �=ی�ا�'`	ر �� $�، 5ز�	ی� 01د. �0رد ?

���0 �$ ��ر�ــ� ای  دی&<	ه %HA %�& و از �3	ح� �0ا�& �$ی�C از �0ارد4 ا�ــB %ـ$ ��
��ح� از �	ه�B و ��سـ'� 5ن �	ی-	ه� وی�ه �0اه& داB1 و ز���$ را ��ا4  ،���0ط �$ ?

  ورود �$ �3	ح� دی-� �2اه) �0اه& %�د. 
�  دی&<	ه�3� $� $�ــ	رح	ن و �ح&|	ن �=رگ ا�	� ــ�	ر4 از 1 ح� ا�	��$ در � #�" از ای  �س
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� هA$،ا�&؛ �	 ای  و�0د1ـ�	�� ?� #�دا�'$��&ا1'$ه ��+% zری	�ه� 	-� و %&ام از 5�	ن 
�� در ای  �ح�  -ه	4 �2ســ��E$ �ح� از #bی�ش ی	 ?&م #bی�ش ا�&ی�ــ$ ،��	یB  در	2�?

�0ان �$ �حA& ?�� ا����6=4 ا1	ره ا�&. در �\	6I	ت #�وه�ـ-�ان �6	Pـ� ���	 ��#�دا�'$
در  0ر ��9E �$ �ح� از ��6	4 ?�the divine guide in early Shi'ism $�Yد %$ در %'	ب %�

�`��-	ه و   &6�	ن �:سـ'�  و �\0ر 5ن در �&ر�ـ$ %+�� �t&اد #�دا�'$ ا�B. و6� 4'�1ـ
6�	ِن �� در دی&<	ه 1ـ? $% Bو ِ�  ا�ـ ��ح د �9\َ� �:سـ'�  �	ه�'� �2ا�	د4 دا1'$ و �	 ?

 �A�? ت	���در اد�Iد  �Aو �$ ه Bوت ا�	E'� د �� ،ا��وز	����  %�& %$ ��ا4 ا1	ره �$ ای#

&�ــ�«�0�Eم از  ��= %A'� �$ �	ه�B و ��ســ'� ?�  1ا�ــ'E	ده 1ــ0د.» ?��	 ای  ح	ل او 

��% 
ً
	2�P اد&t� $ه �&ر�	رٔه دی&<	ن و4 در�	و �:� Bو �$ �=#�دا�'$ ا�ـ B0ی� ا�>i ت	�

�	ن �t&اد ���دا�'�� $ ا�B. دی&<	ه دا

 �? B���ـ	��ای ، در ای  �ـ	I$ �$ �ــ�� �\0ر دی&<	ه ا�	��	ن �:ســ'�  در �ح� از �	ه
 .Bدا��# (�� �0اهAاز هBسـ:�<�ای	ن و �'A�C	ن ا�	��$ در �$ ��ر�� دی&<	ه ح&ی� رو، 

 $��&ر�ـ$ %20$ و �-0�-� ا�'&اد دی&<	ه 5�	ن در �&ر�$ 
) و ��س �$ دی&<	ه �'A�C	ن ا�	�
  �t&اد �0اه�) #�دا�B. در �&ر�$ 

  . ماهيت عقل در انديشه محدثان مدرسه كوفه1

� ه	4 �0�0د از �ح&|	ن ا�	��$ ��در <=ارش? 	��5 �� 	�� $% B2	ی B0ان �$ 01اه&4 د��
01د. در روایB ��6و�2 %$ از �س�	ر4 �0�0د4 �&ا از ا�س	ن و �0ه�4 �س'� �09ی� ��

�� 1ـ&ه ا�B، �&او� $��" از اPـح	ب ا�	�# ��	 و ?� "�# BE> را �25ی& و �$ او �? &
 :BE>  ��� �رB2. �ــ�س �$ او <BE ��<�د و او ��<�ــB. #س از 5ن �&او�& �\	ب �$ ?

B0�0د4 دو�ـ� ���	�2ی&م.دا1ـ'��ه��3	�$ از ا�	م  2�� از �0   � �3Pروای'� دی-� از ا $� 	��

                                                         
در بوته  ،امامت باطنى در تشيع نخستينۀ نظري«ای مشترك با محمد نصيری با عنوان . نويسـنده در مقاله١

يدگاه اميرمعزی پرداخته و نظريه عقل قدسى را مبهم دانسته و نشان داده است كه هرچند به نقد د» نقد
ى اند؛ ولى اين به معنای نفى عقل استداللاماميان دوران حضور به ابعاد ديگری از عقل نيز توجه داشته

ــد عقل و مخالف عقل نبو ــت. همچنين پذيرش اين ابعاد جديد به معنای پذيرش امور ض  ،هدنبوده اس
ـــديق مى ـــان خود تص كند كه برخى از علوم و معارف خارج از حيطه بلكه از ديدگاه آنان عقل انس

  .)1391نك: رضايى، (ها سخنى نخواهد گفت اوست و به همين دليل در آن حيطه
 بن مهران ةو سماع (همان) ، محمد بن مسلم)192: 1، ج1371(برقى،  . اين روايت از اصحابى مانند ابوبصير٢

 نقل شده است.  )196(همان: 
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�، ح�	 و دی  را �$ ح�ــ�ت 5دم7?��? ��i�3�7 را �Cی Bــ$ %�د و از او �0ا�ــo�?
�«��<=ی�& و 5دم ?«  &�'E> 5ن دو �Iو .&��� �$ ح�	 و دی  <BE ��وi�3� را ��<=ی&. �ــ�س

ــ�& 1	� �ــ$ ه�Aاه ? ��Aه &�E�0� $%  ،��� ،در ی�C دی-� از ای  روای	ت .)١١ -١٠: ١، ج٠٧^١(%�
40�? �E6�  � ســ��� %�ده ا�ــ�7ـ$ وا�ــ\ـ$ #ـ&را�" از ا�ـ	م ?�� 3?� �3�	�# $% B

� را از ���C دا�سـ'$9ا%�م? Bه	�B و ا�ـB %$ �6&اد ��ه	4 5ن �$ �6&اد ا�س	ن ��
�$ ��0غ ���ـ&، #10ـ�&ه ا�B. ز�	ن ��0غ  Pـ0رت ه� %&ام از �ـ�ه	 �	 ز�	�� %$ 5ن ا�سـ	ن

ه	 �5Bن �2ای� و � ۀ<��د %$ �$ و���#10" 5ن ��دا1'$ 1&ه و �0ر4 در 
�r ا�س	ن 
�ار ��
ــ:�T �� و �0ب ــ&وق، ده&و �& را �� P z�ــ 1) ١٣٨Oروای'� دی-� %$ ی=ی& �  )٩٨: ١، ج $� 	�� .
� %�ده9و ای�ـ	ن �	 وا�\$ #&را��	ن از #�	��3 ا%�م7از ا�	م %	�) 4حسـ �� از ? ،&�ا

B�25ی&ه 1ـ&ه ا�ـ ��I0ن در ?�) ا�C� 0ر4 �:=ون و�١٣ (1�P z&وق، g٢٧^: ٢. ج:٢ ( Bدر روای
�:ســ'�  �0�0د 7از ا�ـ	م Pــ	دق ���5اندی-� �ــAـ	?ـ� �   �? $% Bده ا�ــ�% ��

»��ــ'0رات » روح	 ــ$ #��و د� ��Aه �ــB. ای  ? ــB %$ �&او�& از �0ر �0د �25ی&ه ا� ا�
�A�� <	ه از اوا�� �&او�& رو4 �� �  .6)٢١ -٢٠: ١. ج:٠٧^١(%����،  <�دا�&ا�ه� ا�B و ه

$3�� =��� را در دی&<	ه ای  <�وه �س	نه	4 اار�3	ط ای  ?� �2ا�	د4 �	 ا�سـ	ن ? ��	�1
 $� ،B1ن دا	س�� را %$ �	ه�'� �س'� از ا? &���ـ	ن �0اه& داد. در دی&<	ه ای  <�وه �&او

1ــ0د. در ح&ی�Z %$ ا�0ه	1ــ) ��& ��ه	 ه&ی$ %�ده و ه� %س �$ ��=ا�� از 5ن ���ها�ســ	ن
� ��4�E6�7 از ا�	م رoــ	� ه	 دا�ســ'$ 1ــ&ه ا�ــBا4 ا�ه� �$ ا�ســ	ن%�&، ?� ه&ی$

 ،���در ?3	ر�� ��ــ	�$ %$ �ــ�& 5ن �$ اPــ�3 �  �3	�$ و از �YیX او �$ ا�	م  7)^٢: ١ج ،٠٧^١(%�
                                                         

در  طالب. از وی روايات اندكى. عيسى بن جعفر بن محمد بن عبداّهللاٰ بن محمد بن عمر بن على بن ابى٣
دوق شـيخ ص علل الشـرایعا در كتاب تنهروايت اين ضـمن اينكه  ؛منابع حديثى اماميه نقل شـده اسـت

 آمده است. 
 انگشت شمار از او در منابع اماميه موجود است. . وی غالم زيد بن على بوده است و رواياتى ٤
(نجاشى، اند بوده اسـت. رجاليان شيعه وی را ثقه دانسته8. وی از اصـحاب امام صـادق و امام كاظم٥

1365 :193- 194( 
ـــان مى٦ ـــتقل و جوهری مجزا از انس ـــتند؛ ولى تبيينى . هرچند محدثان اماميه عقل را موجودی مس دانس

ـــوفان ـــه متفـاوت با فيلس ـــتند. برای مثال، در اين ديدگاه ردپايى از و برخى از انديش های يونانى داش
و  های فلســفىشــود. دربارهٴ نقد برداشــتهای فلســفى مانند عقول عشــره و افالك ديده نمىانديشــه

همچنين برای  .)123: 1، ج1429؛ جيالنى، 30 -25: 1، ج1404(مجلسى، نك:  ،عقل عرفانى از روايات باِب 
؛ 45: 1422نك: حافظ برسى، (كه در آنها سـعى شـده است اين دو تفكر را با هم تطبيق دهند  ىهاينمونه

  . )216: 1، ج1383مالصدرا، ؛ 40: 1403ميرداماد، 
  ». العقل حباء من اّهللاٰ . «٧
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١٠  

���،  ر�ــ&، ?ـ� �0�0د4 �&ا از 5دم �0د %$ �&او�& 5ن را �$ او ?�oــ$ %�د��7?���%)

  8.)١١ -١٠: ١، ج٠٧^١
ــB و �+ش <�ای	ن ا�	��$ �:" ���A از ?� ��	 �$ دی&<	ه ح&ی� �س�ــ	��  ــ	ن ا%'س ا�س

�,$ا�ســ	ن ��ا4 ا2=ودن 5ن ��'��,ـ$ �0اه& �0د و '�B0اه& دا1ــ:����،  ا4 �$ �= ��� �%)

�  روای	�� %$ از ?� �\03ع �ــ:  <E'$ .)^٢: ١، ج٠٧^١�qAه .&��  ��6	 ا1ــ	ره دارAه $� &�ا
�«��9یح 1&ه ا�B %$ �:�� از ?� ا�س	ن %$ �$ 5ن  ،در ای  روای	ت? d3\I»ا  	ی» �?

�ســB و �:" دی-� %$ ��<E'$ �� »�\03ع�ی	  »?� �ســ0Aع«�0ان 5ن را 1ــ0د، ا%'ســ	�� 
� از ا�	م 7ا%'ســ	�� ا�ــB. در روای'� از ا�ـ	م Pــ	دق ،�ـ	��ـ& »?ـ� اI',��ـ�«� $�

� ا�س	ن �	 7?��? $% B1ـ&ه ا�ـ $'E>٢٨ �� ��AC� �-I	� $q�01د و #س از 5ن ه� 5
� و4 ا2=وده ? ��Bرب ا�	,�01د از   ،���ح'� ز�	ن ا?\	4 ای  ?� �$  .)١٩٢: ٧، ج٠٧^١(%�

�= �'E	وت ا�ــB و ای  �E	وت �ــ r3�A	ی= �2) ا�ســ	نا�ســ	ن�ه	 �0اه& 1ــ&. ه�-	�� ه	 
در�	رٔه ��=�A�2 و %�&�A�2 ا�2اد 7ا�ــحـ	ق �  ?Aـ	ر از �ح&|	ن ا�	��$، از ا�	م Pــ	دق

 : ده&�$ او ���  #	�z ��7#��&، ا�	م��

09د �0 را ��%س� %$ �:�� از �:  �0 را ��� $A0�1د و ه "�? ،&A�2
$E\�ــ:�B را �-0ی� �	 �	  ــ� %$ �	ی& �A	م � ــB و %س ــ&ه ا� 1  �اش ?,

�" در َر ? ،&A�E� 0 را�09د ) �	در �� او ?�o$ 1&ه ا�B و %س� %$ ِح �
 �I	در �=ر<س ،&A�E� 09دت را� ?�	ی& ��&ی  �	ر �ـ:�B را �-0ی� �	 �

Bار <�2'$ ا��
  .)٢g: ١، ج٠٧^١(%����،  در و�0د او 
�o�? Bــ$ ای  ?� �$ ا�ســ	نE�ه	 دو دی&<	ه از روای	ت �0�0د در ���اث �ح&|	ن در�	رٔه %

	�� د�ــ'�	�� ا�ــB. ��	 �$ دی&<	ه�  $20%$��ســB؛ � <0� �3�%�� ��C$ ار�3	ط ا�ســ	ن و ?

��& ���ه-��&4 و ا�ـ'E	ده �0?� ���ه	� 4&��&�ا�B؛ ��اZ� 4	ل، در  -ا�سـ	ن از �0ر �0ر1ـ
�$ �P0ـ�� 1ـ&ه ا�B.  ۀه	 را�\ی�C از ای  <=ارش	� $�	�� و 
�r ا�سـ	ن �$ ��اغ در �?
 َ� $� �?  ��qAه ِ�A6&اد ه�ی� �$ 	ـ�ه� $% B1ـ&ه ا�ـ $�ه	 دارد و �� ه� ا�س	ن ۀ�C ��ـ3

��	ده 1&ه و �$ ه�-	م ��0غ ه� ا�س	ن ای  #10" ��د 4 ��10#��r�
 ا1'$ 1&ه و �0ر4 در 
��	 �� . )٩٨: ١، ج١٣٨O (1ـ�P z&وق، ده&5ن �0ب و �& را ��:�T �� ۀ�	�& و �$ وا�\ا�سـ	ن ��

0ه ،ای  <=ارش �? $% B0ر4 ا�� $C�� ؛Bس����	ی� و 1ـ�0ای� در درون ا�سـ	ن � &��ا4 �	

                                                         
ُم ِإنى أُمِْرُت أْن أُخيرك واِحدًة فقال يا آد 7قال: هبط جبْرئِيُل على آدم 7اْألَْصبَِغ بِْن نُبَاتََة عْن علِى«. ٨

يُن فقال آدُم  مِْن ثالٍث فـاْختْرها ودِع اثْنتيِن فقال لُه آدُم يا جبْرئِيُل وما الثّالُث فقال الْعقُْل والْحياُء والد
يِن انْصـــِرفا ودعاه ى قِد اْختْرُت الْعقْل فقال جبْرئِيُل لِلْحياِء والدْن نكون مع نّا أُمِْرنا أفقاال يا جبْرئِيُل إِ  ِإن

 . »الْعقِْل حيُث كان قال فشأْنَكَما َوَعَرج
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١١  

�=ان ���هه	 
�ار ��در ا�'�	ر ا�ســ	ن� $� ��از 5ن �0ر �0ب و �& را  اش��&4<��د و ه� ا�ســ	
�� .&A�2  

B در �	�� در <=ارش�ه	4 دی-�4 ار�3	ط ا�ســ	ن و ?� از �0ع ��%��3 ا�ــB و در ح
�� r�%�� ���Eس ا�سـ	 	� ��\E$  ه	 ی	 ه�-	م �س'$ 1&ن1ـ0د. ��	 �$ <=ار�1 ?� ا�س	ن?

�� r��$ <=ار�1 دی-� %$ از  ��	 011د.ی	 در رح) �	در و ی	 در ه�-	م ��0غ �	 �Eس ا�س	ن ��%
ــ	ن د2��$7ا�	م ?�� � ا�س? ،Bــ ــ&ه ا� 1 �� %��&|	ره ��ه	ی� دارد %$ #�	��3ان 5��	 را اِ 

 ،�oن .)٣^: ^١^١(1ـ�ی� ر	�� �?0�
0هده& �� ای  ?3	رت �$  �? $% Bن ا�	س�ا4 در درون ا
�  روایـ	�� %$ از �qAه .Bا�ــ ���= دارا4 �6ـ	ر�2 ��ـ	��ــ:   »�\03ع ?ِ� «%ـ$ �0د 

� از ا�	م 7ا�ـ&، �	 ای  ��6	 �ــ	ز<	ر���&؛ ��اZ� 4	ل، در روای'� از ا�	م Pــ	دق<E'ـ$� $�
� ا�ســ	ن �	 �5&7?��? $% B٢٨ه ا�ــ �� ��AC� �-I	ــ� �� $q�1ــ0د و #س از 5ن ه� 5

� و4 ا2=وده 01د?، Bرب ا�	,�از   ،���  .)١٩٢: ٧، ج٠٧^١(%�
� در ا�2اد �:'�� �'E	وت �	ن<�ای	ن ا�	��$ ��اح� و زدر دی&<	ه ح&ی�? $o�? 4&��
Aه 

ً
� -ه	 ا�ســ	ن ۀا�ــB. �ســ�Aـ	���& در ه�-	م ��0غ 5ن ا�&ازه از ?� ���ه -�$ �= �,	

 ���C� �+�  �Aده�& و ه T��0اه�& 1ـ& %$ حسـ  و 
3ح و در�B و �	در�B را ��:
���� ا�2اد �CA  ا�ــ�A% B زود�� از ای  ه&ی$ ا�ه�  ،در 5�ـ	ن �0اهـ& �0د. �	 ای  ح	ل

��& 1ـ0�&؛ ��اZ� 4	ل، <E'$ 1ـ&ه %$ ���� ح'� در ه�-	م �س'$ 1&ن �\E$ و ���� در ���ه
�  �r3 �0ش��& ��) �	در از ?� ���هِح َر Aو ه &�5�	ن �سB3 �$ دی-�ان �0اه& 01 �A�2

�  ا2=وده 1ـ&ن �� ?� ا�سـ	ن�qA$ �ـ  ��1ـ&. ه� 	ه 	� =���سB و #س از 5ن �0غ �ح&ود 
ه	 ا2=وده �0اه& 1ــ&. #س از ای  دوره ���	 �� �ــ0م ?�A ه�qA	ن �� ?� ا�ســ	ن ۀ#	ی	ن ده
  01د. ا2=وده �� �$ %$ #��'� �&ان ا1	ره 1&)اI',�  ه	 (?�ا�س	ن ۀ�,��

�= �'E	وت ا�ــB. ��	 �$ یH دی&<	ه در �<=ارش� ��ه	�� 4�w3 �	 �ح� 
�ار <�2'  ?  
� در 
�r ا�س	ن? $�ا�س	�� ا1	ره  »�	ن«و  »روح«ه	 %$ در �'0ن ا�+�� �$ �ح&|	ن ا�	�

١٣٨ (1�P z&وق،<��د 
�ار �� 2دارد،O٩٨: ١، ج ،���در �	��، ��	 �$ دی-� 01اه& ؛ )١٩٠: ٨، ج٠٧^١؛ %�
                                                         

يِن بِْن خَ «. ١ ــَ ُروٍق النْهِدی َعِن الُْحس ــْ ٍد َعِن الَْهيثَِم بِْن َأبِى َمس َحابِنَا َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحم ــْ ٌة مِْن َأص الٍِد َعْن عِد
اٍر قَاَل: قُلُْت ِألَبِى اَق بِْن َعم حـَ ـــْ ِ  ِإس ُجُل آتِيِه َوأُكلُمُه بِبَعِْض كَالمِى فَيعِْرفُُه كلُه َومِنُْهْم َمْن  7َعبِْداّهللاٰ الر

ُه َعلَى كَما كلْمتُُه َومِنُْهْم َمْن آتِيِه فَأُك يُرد ُه ثُمتَْوفِى كَالمِى كل ـــْ ُمُه فَيقُوُل َأعِْد ل آتِيِه فَأُكلُمُه بِالْكَالِم فَيس
َحا ــْ ُق َوَما تَْدِری لَِم َهَذا قُلُْت َال قَاَل الِذی تُكلُمُه بِبَعِْض كَالمِك فَيعِْرفُُه كلُه فََذاك َمْن َعلَى فَقَاَل يا ِإس

تَْوفِى كَالَمك ثُم يجِيبُك َعلَى كَالمِك فََذاك الِذی رُ  ـــْ ا الِذی تُكلُمُه فَيس َب كُعجِنَْت نُْطفَتُُه بَِعقْلِِه َوَأم
ا الِذی تُكلُمُه بِالْكَالِم فَيقُوُل َأعِْد َعلَى فََذاك الِذی ُركَب َعقْلُُه فِيِه بَعَْد مَ َعقْلُُه فِيِه  ِه َوَأم ا كبَِر فِى بَْطِن أُم

 . )26: 1، ج1407(كلينى،  »فَُهَو يقُوُل لَك َأعِْد َعلَى

 . 88 -47، 1380. در اين باره نك: فعالى، ٢
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١٢  

$�
0ه ،01اه& �0�0د در روای	ت ا�	� �
� %$ �A	ی= ا�س	ن  ا4 در �t= ا�س	ن ا�B؛ ��ا?	?
�=ان �t= (دِ � $� $��� 5ن در  )٢٣٩ -٢٣٨: ٢، ج^٠^١(
�A،  �	غ) او ���0ط ا�Bاز دی0اIو د 	ای  اد?

ه	4�C2 ��':� 4 در ��	ن ا�ــ+م ���	 از �ــ40 ���� 2��ســ20	ن ه	 و <�وه��  ��ی	ن
Bح 1ــ&ه ا�ــ�\�  ��:ســ'  ،4&��  <E'$ 1ــ&ه %$ �0ردن ����  .)١٨g -١٨O: ^٢^١(�0ح�qAه

�  5ن ی	 %	�'  ?� ا2=وده 1&ن �r3 ی	 bnاه	ه	 ��0ه? 
ً
	�&A? ت	0اه& 1&. در ای  روای�

 �	غ (�t=) �5&ه ا�B. در %�	ر دِ 

�= �	1 ،�	 ای  ح	ل� dA� ��	
	ِن %$ از ���� راوی وی�ه&. �$�1	ی& ای  دو د�'$ از 01اه& 
� .B1ـ&ه ا� �� =���، روای	�� �	 ای  �ح'0ا ? ���0را B  �اZ� 4	ل، �A	?� �روای	ِت ��

�«<� ح&ی� ��ی  روای���Bان %$ �0د ��)? B� %�ده 0�7د، از ا�	م Pــ	دق »���
 �ِ $% Bن ��ا�ـ	س�1�z ا�0 �9�� و �حA& �  �س�)  .)٨٧^: ٢، ج١٣٧١(��
�،  ا2=ای&�%$ �� ?� ا)

� �0د�&، ای   1)g١١ -g١٠: ٢، ج١٣g٢ Pــ&وق،? �
� روای	ت ��B �ســ'	��= �ـ	 ای�C$ �0د �
�=د�'$ از روای	ت را �� %�ده � .&� ا

ه	 و 1	ی& �'0ان اد?	 %�د %$ �t= وا�\$ ���A در �2ای�& �6� ا�B و �0ردن ���� ��0ه
$,�'�0یB 5ن و در � r3ــ� 	اهbn، &0اه& 1ــ� �? B0ی�	  .)٢g-٢O: O٨، ج٠٣^١(�,�ســ�،  �

�" ای # Bل روای	9ـ�یح 1ـ&ه �0دح�در 5ن  $% $'E> $%  ن	سـ�� ا�B، � �	ی-	ه�t= ا? 	
�A��سB و ���C را ���Yف � dA� ��	
 ��  %�&. ای  �Eس

  . ماهيت عقل در انديشه متكلمان اماميه در مدرسه كوفه2

$����0 �$ ��B �س'�  -<�ای	ن���+ف ح&ی� -در �&ر�ـ$ A�C'�2  $20%	ن ا�	�� 
ً
	�&A?

 �ِ��&ا1ـ'$ و �0را �? �? �ا�&. ه���& از ه�ـ	م �  حC) یH روایB در�	رٔه ��B �س'
 B1ـ&ه ا� �� ،�
��وی� �Eس	�� دا�س'$  او،و�I در دی-� 5|	ر ؛ )١٩٢: ١. ج:١٣٧١(���
0ه و  �?

                                                         
يٍر َو «. ١ ـــِ ِ َأبِى بَص ِد اّهللاٰ ـْ لٍِم َعْن َأبِى َعب ـــْ ِد بِْن ُمس ی َعنْ  7ُمَحمـ د ثَنِى َأبِى َعْن جـَ د اَل حـَ َأن  :آبَائِهِ  قـَ

ا يْصلُِح لِلُْمْسلِِم فِى ِدينِِه َوُدنْياهُ  7َأمِيَرالُْمْؤمِنِينَ  َم َأْصَحابَُه فِى َمْجلٍِس َواِحٍد َأْربََعمِائَِة بَاٍب مِم7قَالَ  َعل 
د الَْعقْلَ إِ  ُح الْبََدَن َوتَشــُ ح ــَ اِرِب مِْن َأْخَالِق النبِى ن الِْحَجاَمَة تُص يَب فِى الشــ َو كَراَمَة الْكاتِبِيَن  9َو الط

ِة النبِى ِ َعز َوَجل وُسن َواك مِْن َمْرَضاِة اّهللاٰ ْهَن يلَيُن الْبََشَرَة  9َوالس َماغِ َوَمْطيبٌَة لِلْفَِم َو الد َويِزيُد فِى الد« . 

های خود از متن روايت خارج شده و به تبيين . مقصـود ما از متكلم كسـانى هسـتند كه در بيان انديشه٢
ــى چنيهای دينى و مذهبى پرداختهمعارف دينى پرداخته و به دفاع از آموزه ن اند. بنابراين، اگر از كس

 دوجود دارناماميه  هايى در منابعآثاری يافته نشــود در زمره متكلمان گنجانده نخواهد شــد. گزارش
اند. افرادی مانند قيس ماصـــر، ابان بن متكلم خوانده شـــده :كه بنا بر آنها برخى از اصـــحاب ائمه

ـــالم، هِ تغلـب، حمران بن اعين، زرارة بن اعين، مؤمن طــاق، هِ  ـــام بن س ـــام بن حَ ش كم، يونس بن ش
  اند. عبدالرحمن و فضل بن شاذان از آن جمله
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�r در 5ی$ 17ـ&ه ا�ـB؛ ��اZ� 4	ل، در روایB ه�ــ	م از ا�	م %	�)) 4�َ%ْbِ
َ
I 
َ
�Iِ

َ
ِإن� �2ِ ذ

 rٌ
ْ
�
َ

 $ُ
َ
I َن	%َ  AَIِ...(  /ق)٣٧( B1ــ&ه ا�ــ 	�6� �? $�  ،���ه	4 ��	 �$ <=ارش .)١g: ١، ج٠٧^١(%�
در ا�&ی�ـ$ ه�	م ی�C از ا�=اره	4 %سB2�6� r ا�B. ه�	م 
�r و ح0اس  »
�r« �0�0د

�� B2�6� را دو ا�=ار 	��� ،Bســ���`� و4 5�q$ �حســ0س  $� .&�
�r«از �YیX دا«  ��	

Bــ �  در ��	�� .)١٠٠ -٩٩: ١، ج٠٧^١(%����،  در� ا��qAاو ۀه  &�ره�3 و  »
��»r	 �A?و �  ?3
ه	ی� را داده ۀ
�r هA ۀ�$ و���ا�س	ن ا�B.  و... �	��& ��)، <0ش ا?�ـ	4 �&نا�	م دی-� 

 . )١٧٠ -١g٩: ١، ج٠٧^١(%����،  %�&، ��ر�� و �ح��� ��%�&ا?�	4 �&ن دری	B2 ��دی-� %$ �	 

�,$ <�B2 %$ در دی&<	ه ��ـ	��ای ، ��'���ا4  -	�$ ا�=ار0Y4ر %$ ح0اس #�,هA	ن او�0ان 
��= ا�=ار4 ��ا4 �2) ا�ـ&ا�0ر �حســ0س در� �? ، �� و در�qAحســ0س و ه���n ا�0ر 
$3Yداده ��&4 و ��ــB. �	 ای  ح	لدی-� ه	4 �ح� ــ	م ?� در �-	هِ  ،�0ارح ا� ا�=ار4  ،ه�
�X ا�ــB. ای�C$ در روایB   �ـ$A? �2ر	0د دارا4 �6� $C�� ؛Bســ���ـ	��ـ& دی-� ا�=ار �&ن 
A	ن �$ حBAC اِ 7%	�)  ا�	مI $� ی�	\?»�?« $� ،B{وی� 1ـ&ه ا��ی= را   	A�  ��0 ای�

  ده&. ��	ن ��
 	,�%$ ه�ــ	م �  حC) ا�ســ	ن را دو �6&4 (��%��3 از روح و �ســ)) و ادرا� را �62 از 5
�= ی�C از 
0ا4 روح ���$ �س	  ، )g١ -g٠: ٠٠^١(ا4�61، دا�& روح ���د. �$ ?3	رت ا�-	ر?� را 
روح ا�ــB و روح ��ا4 ادرا� ا�0ر از ح0اس و ?� ا�ــ'E	ده  ا�، �62ادر در �`� او، دی-�
�  را�\		� ه�ــ	م ی  اح'A	ل را �\�ح %�د %$ �0ان ا�� �%1&.���� روح و ? ۀحC) ��ا 4�3

��6	 در �ح� PـE	ت ���ه ��ده �	1ـ&. <E'$ 1ـ&ه %$ ه�	م EP	ت 
	i) �$ �1ء را  ۀاز �`�ی
 ?َ �َ�A��`� او ای  EP	ت ��6	 هس'�&. ،دا�س'$ض  $� $C��2  B�6
��	��ای ، ای  اد?	 دور از وا

�= ��6	ی� ��ا4 روح��سـB %$ ه�	م ?� را � ��B1'$ ا�	-�. از دی-� �'A�C	ن ا�	��$ در ا
$� �? B��	�&. �&ر�$ %20$ <=ار�1 در�	رٔه �	ه� Bد� 

  گرای كوفه)(امتداد جريان حديثقم  ۀ. ماهيت عقل در مدرس3

(
ه	4 �0�0د در ا�	��$ در �&ر�$ %20$ و ا�'&اد ��ی	ن دار روای	ت���اث وا
d،در ،�&ر�$ 
                                                         

ــام١ ــت؛ ولى وی در مناظره با نظّ  علِ ، فدراكا ،. هرچند از نظر هش ــكارا ادعا مىروح اس كند كه ام آش
رط ش ،شود. به عبارت ديگرادراك روح از ماهيات و مفاهيم كلى تنها از گذر قوای حسى محقق مى

  تصور عقلى روح، ادراك حسى اشياء است.
صفت  معنا ۀالى كه در نظريض بدانيم، غيرموصوف خواهند بود؛ در حرَ اگر صـفات را عَ او، . به گفته ٢

ــت و نه غير  ــت. برای مثال، رنگ ديوار نه خود ديوار اس ــوف اس ــوف و نه غير از موص نه خود موص
  .)369: 1400(اشعری، ديوار 
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	ل روای	ت  ،%+�� ۀه	4 ای  �&ر���ی  وی�<�5ن �&ر�$ ا�B. ی�C از ��)'�دری	B2 و ا
	د4 و در ��	یB �03یr و �`	م'� ��&4 ای  روای	ت در 
	�T:�� �3I&ر�$ %20$، <=ی�" ا

 ،$'3Iا .Bا�ـ$�H4 ی	�2ـ (nر ،(
1��6 در  Bد�ـ�A�A0ان ه�ن ای  �&ر�$ را در  ۀ	ر<=�

�A&اد %�د؛ ��C$ ا�'+2	ت و ��ی	ن 4�C2 ن	ی�� Hدر ای  �&ر�ــ$ ی �E�':� 4�C2 4	ه

�سـ� و 1	<�د . �	�� ��ی	ن �C2ا�&و�0د دا1ـ'$?  � &Aح�  � &A6& � اش���س'$4 اح
&3?  �$

ّ
�Iا (Cم �  ح	رٔه ه�	1) در�	ه  � (�ی" ه	و ا�&ی�$ ا1ـ4�6 �	 ��ی	ن 4�C2 ا��اه

.Bا� 	ه&4 ��) �� ای  اد?	11   
$�		 �? �B �س'�� 	,�رn) ا�'+2	ت �0�0د در �&ر�ـ$ 
)، ه? $A	AI	ن ا�	��$ در 5

|	ر �%5��� و  ������
�،  �����ا�&. روای	ت �0�0د در و �	ه�B روح	�� 5ن را 
03ل دا1ـ'$
z�� و �	ه�B روح	�� و   Pــ&وق �$ 1ــ? ����	د4 5ن را ��ــ	ن ���0 ��B �ســ'n
�&	ده&. ای  روای	ت <	ه از ا�2اد4 �	��& ا� ��Iوق، و&P z�1) ١٣٨Oر)^١١ -١١٣: ١، ج	EP ،(ن	Aه) ،

�سـ�?  � &Aح�  � &Aن:  اح	Aــ6& �  ?3&)٩٨(ه� ،$
ّ
�Iــ&وق، ا1ــ4�6 اP z� -O٨٨: ٢، ج١٣g٢ (1ـ

O٨٩ (4��Aو ح  (ن	Aه) ای��	�� .B1&ه ا� ����A%$ از �=ر<	ن 
) هسـ'�&،  �
	� �C1 ، &�	�
Aو ه (
 �Zن �&ر�ــ$ ح&ی	ر<=� $Aن ۀ%$ ه	را ��ی �ه	4�C2 4 �0�0د در ای  �&ر�ــ$ ?

�� �  ا�&. دا�س'$�0ه�4 �س'
�� %$ در <=ارشIن �$ ای  د	ســ�ه	4 �0�0د از �&ر�ــ$ %20$ در �حـ� ار�3ـ	ط ?� و ا

6�B را دا1'$ oن و	Aه (
�= در ��	�d �&ر�$ �ا�'+2	�� و�0د دا1ـB، �	ز�	ب 5ن روای	ت 
�سB.  ����ـ�ا�ـB. در �� <=ار1ـ� %$ �$ �0?� �$ ای  �س# $�U	�z ده& �0�0د �
� ه��

و از �ــ40 دی-� �ح&|�  �2ــ	م �  حC) در  $20%�A	ی� دارد%���� %$ از �ـ0ی� �$ ��ی	ن ه
A0ده و ه� (
ــ$  ــ�6 ح���اث  ۀ�=رگ در �&ر� � ،Bــ &ی�Z ا�	��$ را �0رد �$�0 
�ار داده ا�

ــ0رت 
0ه �	 %�ده P $� ن	ــ � و ار�3	ط 5ن �	 ا�س? ��ــ'� و روح	 0?� ��  و�0د �س�ا4 �$ 
�Eسـ	�� �dA %�&. �$ ?3	رت دی-�،  ���ه�	م  ���اث ح&ی�Z ��ی	ن $ �	 ��	ن�+ش دا1'%�

� %�ده و و دی-� ��ی	ن�� را ? �ه	dA� $20% 4 %�&. و4 از �0ی� روای	ت ��B �س'
 ِI	? 	��� �-را از �ــ40 دی �) �&ر�ــ$ 
) ا�ــB %$ روایB �	ص ه�ــ	م �  حC) در�	رٔه ?

ه	4 ش0Yر %$ #��ــ'� �5&، ه�ــ	م �  حC) در ای  روایB و <=ار& و هAـ	ن%�ـ<=ارش ��
�  %�ده ا�B.دی-�ش ?� را �$ ?�0ان 
0ه�  3ا4 �Eس	�� در ا�س	ن �3

                                                         
 . 90 -66: 1391نك: طالقانى،  ،های فكری مدرسه قم. دربارهٴ جريان١

  . 1391نك: رضايى،  ،. دربارهٴ ارتباط فكری كلينى و جريان كالمى هشام بن حكم٢
%$ �س�	ر4 از �=ر<	ن و 1	رح	ن ای  %'	ب در  �	 �r3 1&ه ���� %'	ب . و�0د ای  دو د�ـ'$ از روای	ت در �' ٣

 �Cــ�� 	� 	��5 ��ا�&، ای  روای	ت �$ دو �0ع ?� ا1ــ	ره �	 �	ی� %$ ���� از 5��	 اد?	 %�ده رو 1ــ0�&رو�$�Eســ
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z��= ��6 %�ده		1ـ�0�& ده&. و4 روای'�  �	 ��	ن Pـ&وق �# ��� �س'� و ?0ل ا�س	?
 $% Bده ا�ــ�% �� ۀ�ه	4 5ن �$ 1ــA	ر هAا4 ا�ــB %$ �6&اد �ــَ ?� 1�2ــ'$�� ا�ــ	س 5ن 

 ا�سـ	ن
َ
I	? 4	م �ه	و ه� �2د ه�- Bه) ا�ـ��� 	���  ��& ���0غ از �0ر ی�C از 5A1ــ0د و �$ ه

(�2 ��Iـ'�%�  د�� ��+?	�ای   ۀر ادا�؛ د)٩٨: ١، ج١٣٨O (1ـ�P z&وق، ه	 و�0د داردن ا�سـ	ن�
3�$ 1&ه ا�B. �$  ۀروایB را�\$ ?� و 
�r ا�سـ	ن �$ را�\�� $� ،دی-� 	ن����اغ در ��	ن �	

 ،ا�&. �	 ای  ح	ل��& 1&هه	 از �0ر 5ن ���ه?� �0�0د4 �0را�� ا�ـB %$ ه� %&ام از ا�سـ	ن
ا4 ا�س	ن و ?� را�\$ ۀPـ&وق راو4 روای	ت دی-�4 ه) هسـB %$ در 5��	 را�\1ـ�z  �0د

 Bــ ــ'$ روایB را در ��	��ای ، �� .)١٠٣ -١٠٢(هA	ن: ��%��3 ا� �0ان ح&س زد %$ و4 ای  دو د�
��A�6	رض �	 ه (  �ــ'$ ا�ــB. ای  وoــ6�B در � دی&ه ا�ــB ی	 �$ ای  �6	رض �$�0 �&ا1

�� (
� و ?	AI	ن ? B��� �	1ــ& %$ 5�	ن ��&ان در #� #	�ــz �$ �ســ�U$ �	هIای  د $� &��0ا
 ��	 �$ دی&<	ه 5�	ن ا�ســ	ن ا�&؛ ��ارا�\$ 5ن �	 �Eس ا�ســ	ن �03ده

ً
�	A'اح $%�	ی� ه	4 �	د4 �0ا

� را %$ از? B�	ــ� 1 &��&ار ،Bــ �	ن ا����، ���3$ روح	Iد  �Aی& �$ ه	ــ ?	AI	ن 
) �$  و 1
و ح'� ?� را �	  �$�0 ��ــ	ن داده %	ر%�ده	��A? 4 5ن ���ــ'� وی�ههـ	4 ?� و �$%ـ	ر%�د

  ا�&. %	ر%�د 5ن ��6ی� %�ده

  . ماهيت عقل در مدرسه بغداد4

ــ$ %+�� ا�	��$ در �t&اد �	 ��0ر ���� �'A�C	ن  �	ن ه���& �&ر�':�0� &��	� $��=رگ ا�	�
 �? B�و ���� 1ــ	<�دان 5��ـ	 1ــB2�> �C؛ و�I از دی&<	ه ای  دا��ــ�A&ان در�	رٔه �	ه

�:ســ'�  <=اره .Bســ�� Bدر د�ــ �?+Yدر ای  �&ر�ــ$ از ا �? B�ه	�� 4�w3 �	 �	ه
z��& �$	1ـE�  �I0�= �$ � «دا�س'$ ا�B: » ��6	« ۀ	 �	�&ه ا�ـB. و4 ?� را از �A'��6 ی� 

�&، 		(1ــ�z »��2�6 اAIســ'�3\	تE٢٢: ١٣^�١(.  
ً
	�&A? در ?�) %+م 	م �  ��6	ه ه�ــ	(�$ �= دی&<

 ((C4 َ? ح	ر ��ض �$َ� �ـ$ ��6	ا1ــ4�6،  رود%)٣: ٠٠^١g٣٧٠ -٩( .�Cح %�ا�'EI<�د  - ا�0ا	1ــ
&�E� z��= �$ �	4  -1ـ��`� او ?� » ضَ� َ? «از » ��6	« $� .Bده %�ده ا�ـ	E'ا�ـ» َ? �َ�o« 
$% Bه ح�0ل �� ا�&��= ��در ا�س	ن ز�A� &� و H��  �  .)٣١٨: ١�	، ج(%�ا��C، �� ده&%�& و �

�& و %�ا��C ا|�4 از و�0د 		<�ای	ن �&ر�ــ$ %20$ در دی&<	ه 1ــ����z+ف حـ&یـ�E�
 �ِ�	���0را�� ی	 و�0د % B�� ،�� دی&ه ��A �ســ'?z�� %&ام از 		1ــ0د. 1ــ��& در هE�

ــ'از ه	4 �0�0دش %'	ب � ی	د ��Aو�0د �س? � $� �C<�د او %�ا�	ــ %�&. �	 ای  ح	ل 1

                                                         
�&<	ه ���� از 5�	ن ا1ـ	ره 1&، ح&ی��= 2��سـ20	ن %$ #��ـ'� �$ دی		&. �$�دار���& ?+�$ �,�س� 	� ��= <�ای	

�� &��� �'E	وت ?� را #bی�2'$ه���& �:�	ن 2��س20	ن را 	6� �Iو ،&��%&� . )30 -29: 1، ج1404(مجلسى،  ا
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5��	 #�دا�'$ ا�ــB؛  ��? $�ــ	ره %�ده و �$ �o0ــ�ح و ��0 ��& روایB ��) در ای  �ح� ا1
�� و ?�oــاو #س از �Yح ��اZ� 4ـ	ل، i�3� ه03ط Bء و دی  �� ح�ــ�ت  ۀروایـ	��، ح?

 ای  #��ــ" را �\�ح ��، 57دم
َ
ــ$ هA-� از ا  ?�اض%�& %$ ای  �

َ
?�اض 
	E�� (iس ا�& و ا

�:0اه& �0د.   CA� 	���� ح�	ت و ��C) از 5Iد  �Aسـ'�& و �$ ه��ز ا د�# B	�zاو در �	م 
#10ــ	�&؛ �$ ای  ��6	 %$ ا<� ای��	 ز�&<� ,	ز �� 5��	 ���	ه� ای  روای	ت ��دا1ــ'$ و 3I	س �َ 

�  د�qAه �Cا��% .BE> &0اه��  ��&ا %��& و �'0ا��& �:  �-0ی�&، ��#�o0� ر Bح روای
�= اد?	4 �َ � ،Bسـ'$ ا���	ن دا��&. %,	ز<0ی� ��دی-� %$ ?� را �:سـ'�  �:�0ق از روح	

 ?َ BI	از ح �ــB %$ ا<� ? ــ0د روایB 5ن ا� 9ــ&ه و 
	E�� (iس َ� �$ <E'$ او � ض �	رج 1
B���2 ��I1&، �$ د	0اه& �0د�� &�  .)O٧: ١�	، ج(%�ا��C، �� اش �:س'�  �:�0ق �&او

�& و %�ا��C از �ــ40 دی-� �	 �`�ی$ 		1ــ�zدی&<	ه E��'ــ���= �'E	وت ا�ــ �� $I='6� .B
 �I='6� ن	A�C'�- ی�b�Iب ?�0م �� -�$ �= ا�0ا	0ه ا%'سـ
� را ? $%Bســ�: ٠٠^١(ا1ــ4�6،  دا

^٨٠( ��o َ� و َ?  �$ 
0ه ،)١٢٩ -١٢٨: ٢٠٠٢(�	ح�،  ا�-	��B1 ا�=ار ا�ـ'&�ل را و �	ح� %$ ?
ــ�ور4 و �&ی���$ �	م ?� �	ور  o از ?�0م ���� 	��� �? 	��5 �`�ــ'�&. �$  ــB و  1�&ا1 ا�

Bده از ای  ?�0م ��ا4 ا�'&�ل ا�	E'ا� B�از دی&<	ه . )٨٠^: ٠٠^١(ا4�61،  �6� ا�س	ن در ح
5�	ن ?� در BtI �$ ��6	4 �	زدار4 ا�B و �r3 �	زدار4 ا�س	ن ?	
� از ز1'��Aه =��  ه	 

Z� 4؛ ��اBــ�ور4 ا�ــo ل?�0م	0?$ ?�0م (���� از ?�0م  ،A,� $� را �ا�0?�� �3	ی� ?
 Bح�ه �0د 	�6ی� %�د؛ و4 در ای  دی&<� (Bا� �`��&ی�� و oـ�ور4 %$ #	ی$ ا�'&�ل و 

�� �ح���� ز�	ن|}� r3� و Bو �0ددار4 ا� d�� 4	�6� $� BtI در ��$ �0د؛ ��ا%$ ?	�	�1
ــ'� ــ	ن ?	
� از ز1 ــBه	 (���+ف دی0ا�-	�0ددار4 ا�س �  �,0A?$ ?�0م او�Aه =�� ن)، 

 ). ٨٠^: ٠٠^١(ا4�61، 

�ـ� ��) ،�ـ	 ای  حـ	لI�6ی� د�ی� 5ن �0د %$ b�I�6ی� ا�0ا�ا�0?�� از  Bز<�ــ	در �ـ ��
 ��ــ	ن ز�	 �� %�دن ا�س�C� $%ق �0اه& �0د؛ ��ا	ی\�	A� ���C� r3ــ � �ا�0اb�Iی� از ?

� و4 %	�� �	1ـ& و �'0ا�& ��ا4 ا|3	ت و�0? $% Bی= ا�ـ	ا�ــ'&�ل %�& و ا<� � &�د �&او
 �I	1&؛ در ح	ن �0�0د �	سـ��= در ا�
0ه و حس �	1ـ&، ای  
0ه و حس �	ی& از %0د%�  �?

�� $%��I0ان د�ن را 	0د%% (���سBدا�
	�o ?3&اI,3	ر،  5ور4 )١٩g١٩ -٢gOس از  .)٣٧٩ -٣٧٨: ١١، ج#
A,� را �? =���	ن I='6� �-ــ) و دی ــ�ش ا�0ه	1 ــ'�&.ا�0?�� �3	ی�، #س از  02?$ ?�0م دا�س

                                                         
خواهيم  ،دنــچـه علومى در اين مجموعـه قرار داراين بحـث كـه  . در بحث از ديدگاه سيد مرتضى به١

 پرداخت. 

-1962 ،معتزلى نك: قاضـــى عبدالجبار ،اختالف وی با ابوعلى جبايىاندك . دربارهٴ نظر ابوهاشـــم و ٢
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١٧  

�سB. �	 ای  ح	ل � Bدر د� ��	ط و ��:� ��=4 در�	رٔه ��6ی� ?� &���	ن �t&اد �	I='6�
$?0A,� را ��	ن ?I='6� $A03د و ه�ز ا4 ا<E'ـ$ 1ــ&ه %$ در �I='6$ ا�'+�2 در ای  �ح� 

 . )١٢g: ١، ج١١^١(ا�2��I،  دا�س'�&?�0م �oور4 ��

� را �,0A?$ ?�0م  ��I='6 �ـ$ #��و4 
ـ	oــ� ?3ـ&اI,3ـ	ر ? $% �I	1ــ)، در ح	ا�0ه
�= ا1ــ	ره %�ده و �$ رد oــ�ور4 ���دا�&، �$ �6	ری� دی-� �	��& �0ه�، BI5، ح	�ــ$ و 
0ه 

Bــ ــ� ?3&اI,3	ر،  5��	 #�دا�'$ ا� o	
)١٩g١٩ -٢gO٣٧: ١١، جO- ٣٧٩(.  ،$زی&ی �Z%ا) $I='6� ن	EI	:�
z�	1ـ 	�& �0د'6� (�Cو %�ا� &�E�$1&، �ز�	ور4 ��o 0م�? �$ اش 5ن ا�B %& %$ ا<� ?

ــ	ن در  ــ�&ن درا�س ــ�U$ �	رۀح	ل ا�&ی� ــ�ور4  ،ا�4س o از 5ن ?�0م ���� $� $% ��Iای  د $�
&1	3� �
������ w3	 �o0ـ0ع ��CEش) �$�0 �&ارد، ?	n)  ،�2��I١٢: ١، ج١١^١(اg  ن  .)١٣١ -١٣٠و	�5

�  در #	�z �$ ای  �qAه"��#  �هA	ن ?�0م �oور4 �3	CA� ،&1  �0اه& �0د %$ ا<� ?
�3	1& ی	 �$ �,0A?$ ?�0م �oور4  �o	د و4 ح=�%$ %سـ� ?	
� �	1&، و�I ?�0م �oور4 

�� z�	#  ��� ،&1	3� �
	? �I1&، و	� (I	?&وری %$ ده��o %$ %س� �$ ?�0م ��0رP در$ 
�?0�
� �0اه& �0د؛ ��ا %$ 5<	ه� �$ ?�0م �oور4 	? 

ً
	6\
<	ه �	1&،  ادرا� ا�B و ای   5

 �
�  ا<� %ســ� ?	�qA0اه& �0د. ه:�  CA� ،Bا�ــ �ادرا� �&ون ا�=اِر 5ن، %$ هA	ن ?
��& %س� %$ 0�1ا ی	 ���	�B و 	� .&1	3�<	ه �	1& ی	  �	1ـ&، �CA  ا�ـB �$ ?�0م oـ�ور4 5

��&�<	ه �	1& ی	 �3	1&ه	 و دی&���CA  ا�B از ���� �1 �&ی�$ در ا .)١g: ٢١^١(ا�	م 
	�ـ)،  ه	 5
�� او �س	ن ای  <�وه ?� ا�س	ن	Aو4 �س���وز ر�&، روز �$ ر%�& و �$ ��0غ ��ر1& ��%$  

�" # ر�&. �	 ای  ��	ن �$ اC1	I='6� $% �I$%�& و در ه�-	م ��0غ �$ �1ایw �زم ��ر1ـ& ��
�� �A	�ی\	ق �\�ح ��از ای  �C� رٔه	داده ��در� zــ�	# ،&� -١٣٠: ١، ج١١^١(ا�Iــ��2،  1ــ&%�د

١٣١(.  
�=دیH ا�B. ه���& �A	ی=ه	ی� در 1�0ۀ ای  دی&<	ه �	 ا�&ازه (Cم �  ح	ی�$ ه�&�ا4 �$ ا

�  %�ا��C و�0د دارد، و�I ای  �qAو ه &�E� 	� م	ه ه�	ن در دی&<	س��  ار�3	ط ?� و ا�3�
�  در ا�س	�� دا�س'  5ن یCس	ن هس'�&. �qAو ه �? �I+  دو �`�ی$ در ��E و�0د ا�'

ه	�I='6� 4 دارد، ���+ف ا�'	د �0د ?� را �ـ�& ����� %$ �A	ی� ���'�4 �$ ا�&ی�$
$?0A,� 4ــ�ور4 ��از اo 0م�?"�ه	ی� در ای  دا�&. �ــ�& ����ــ� در�	رٔه ای�C$ �$ دا


�ار دار $?0A,�� :Bن %�ده ا�	�%سr �6	ر�2 %$ �� ?�&ه ا�س	ن <bا1'$  )١&، دو وی�<� �
Bو  1ـ&ه ا�ـ �`� &��	�) B2�6� 4ا�ـ'&�ل ��ا$

ّ
�Iا"�ا�,	م  )٢ه	 �	1&؛ )، در <�و 5ن دا

�3	1ــ& (در� حســ  و 
3ح ا62	ل)   CA� دی�� �&ون ای  ?�0م ��I	C� ل و	ــ(ا62���� &�، ��ــ

?�) �$  )١ای  ?�0م را ���  ��1ــ�Aده ا�ــB:  ،و4 #س از ��ـ	ن دو وی�<�. )١٢٣ -١٢١: ١١^١
                                                         

  . 385: 11، ج1965
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١٨  

��& ?�) �$ اح0ال ا�س	م �	��& ح�%0C� ،Bن، ا�'A	ع و ا2'�اق؛ 	� $I0ل ادPا�0ر4 %$  )٢ا
 	����&  �CA ?�) �$ اPــ0ل �b%0ر �&ون 5	� (I	? دات �0�0د در	? $� (�? &���ســB؛ �	�

ا�0ر4 %$ �ح�n Xض  )�t�٣ب؛  �BA ��ـ�ق و �nوب 5ن از �ـ0�Y BAع �0ر1ـ�& از
 .)١٢٢ -١٢١: هA	ن( ...�	��& ��	ت �&ح و ذم، ��	ت �0ف و �oر و ه� در <�و 5��	�B؛ا�

5�q$ اI='6� r�n$ �\�ح %�ده ����ــ�  �ــ�& ��6ی� 	� 
ً
ا�&، هA	ه�x و �	 ��6ی� %	�+

z�
	�o ?3&اI,3	ر در ��92 �	 ?�0ان 		1ـ .Bا�ـ �I	:� &�E�»�6Iا ��i	� «�  ح� �$ ای
 
ً
5�q$ �ـ�& ����ـ�  #�دا�'$ و �`�ا�" %	�+ 	�Bن ا�	سCی $'E>  ،ر	3,I3&ا? �o	
)١٩g١٩ -٢gO ،

�ح  ه	ی"دی&<	ه#س از �ـ�& ����ـ� اr�n 1	<�دان او  .)٣٧٩ -٣٧O: ١١ج��� &�E� z�را �� 1
 ،دو ?	I) �=رگ �&ر�ــ$ %+�� �t&اد ،ا�0ا9Iـ+ح ح��3 و 1ـ��0Y zـ�، �Z	ل	داد�&؛ ��ا4

 در ای  �ح� �	 �ـ�& ����� ه)
ً
+�	%�`��'�Z	ء ا�0اEI'ح %�ا��C ا�B %$ ���	 �0رد ا 1�&.ا
1�zهA	ن r�	� (�'E> $% 0رY	.Bرا <�2'$ ا� &�E�  

�= در %'	ب��ود و ا3I'$، �$ �ـ�& ����ـ� �6	ری� دی-�4 ��ده 1&ه �سـB3 دا ����ی�اا
 :Bا�  
��وی� در 
�r %$ ا�س	ن .١��&ا ��# =��A� 0ه
 ؛)٢٧٧: ٢، ج١٤٠٥، ��& �����( %��&ه	 �$ و���$ 5ن 

5��	 ا%'س	ب ?�0م دی-� �CA  �0اه& 1&���� از  .٢ $�� ؛)هA	ن( ?�0م �oور4 %$ �$ و�

  ؛(هA	ن) ?�) �$ ا�0ر وا�r و �ح	ل .٣
 .(هA	ن) A�2&ا4 %$ در 0Pرت �+�B ا�=ارش ?�0م %�� �&ی�� را ���nی=ه .٤

��«و دی-� �6	ری� �	 ?3	رت  »اPـ�«در ای  %'	ب ��6ی� اول 
��0$  . �	ا�&اoـ	2$ 1&ه» 
�ود وا����ی��$ ای�C$ ا�'سـ	ب %'	ب ��0� ا�B، اC�� ����� &��0ان ای  اد?	 �� �2$ �ـ

�  ا�1b> .B'$ از ای ، از ��را �\�ح %�د %$ ��6ی� اPـ�� �ـ�& ����ـ� هA	ن ��6ی� #
�ود و��	ر ��6ی� %$ در %'	ب ���ــ$ ��6ی� دوم، �ــ0م و ��	رم  ،��	ن 1ــ&ه ����ی�اا

�	. از ای  ا�&از ?� ��ـ	�$ ��6ی� ا1	?�ه� $q�5 	� =��ن ��6ی� ��	رم ح'� از �`� ?3	رت 
�=  )٢O١: ١١^١(2:� راز4، ��	ن %�ده ا�ــB  ا�!� ــ�راز4 در  2:����&4 دارد. ��6ی� دوم 	Aه

�و ��6ی� �ــ0م هA	ن ��6ی� 
	oــ�  )٧^ -g :^g، ج١٣٢O(ای,�،  �	��& ��6ی� ا1ــ4�6 از ?
Bــ �� ا�+
	� �C�0ن:  ا�	A٧^(ه(.  r�� ــ-� را �$ �0د ــ$ ��6ی� ��0$ #�وه� 5�q$ در ای  �

                                                         
طوسى، نك:  ،. همچنين دربارهٴ نظر شـيخ طوسى129: 1404حلبى، نك:  ،ديدگاه ابوالصـالح . دربارهٴ ١

1406 :117- 118 .  
�« حسن، نك: انصاری، ،اين كتاب به سيد مرتضىانتساب . دربارهٴ نادرسـتى ٢"�����ود وا��تابى كه ك ا

  . ه�& %�ری$��
ر��، سايت »از سيد مرتضى نيست (همراه گفتاری از استاد مدرسى)
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١٩  

��.Bــ � ا�? wــ ــ  و 
3ح ا62	ل ��0 ــ	?�ه ?� را  1%�&، ?&م ��0$ �$ در� حس ای�C$ ا1
ــ'$<0�$ ��6ی� %�دهای  ــ� $% B	 �I='6$ در ای  �ح� ا�'+ف دا1 �� ا�Iان د&� ،&�ا�&. �$ ا

�� �I='6$ ه���& ?� را �,0A?$ ?�0م ��Iد  �Aل را داه	3ح ا62
��&؛ ا�	 ?�) �$ حســ  و 
�= �=ء ای  ?�0م ���ــ	س �	 هA$ �6	ری� دی-� و �$ �= از ا��ی� ��6 وی�هدا��&. ��6ی� اول 


ه�0�0د در %'	ب ()��	�	ز<	ر ا�B.  ا  

  بندیجمع

�� &�5 $I	� را از �ـ	 ��0ـ$ �$ 5�q$ در �? B��0ان �ــ�� �\0ر دی&<	ه ا�	��$ در �ح� �	ه
  20$ �	 �&ر�$ �t&اد در �$ ��ح�$ ��	ن %�د: �&ر�$ %

��) حـ&یـ�. ١	Aســ���n) ��<�ای	ن �&ر�ــ$ $20% ?� را �0�0د4 �ســ'� و روح	
ــ	ن�� ــ'�&. �&او�& ای  ?� را ��  ا�س ــ	ندا�س ــ�) %�ده و ا�س 5ن  %HA و �&ده	 �$ ه	 �س

�B ���ه<=ارش ،�A�2&. �	 ای  ح	ل�0ب و �& را ��E�% $� 	��ه	 از ��&4 ا�س	نه	ی� %$ در 5
� #�دا�'$ 1ـ&ه ا�ـB، <	ه �'E	وت?&�. ��	 �$ ���� از 5��	 را�\$ ?� و ا�س	ن ���	 �	��& ا

 از �0ر ?� ���هرا�\$ ا�سـ	ن و �0ر ا�ـB و ا�سـ	ن
ً
	2�P 	ه�� &�� $� 	�� $% �I	در ح .&�01

$ 1ـ0د. �'A�C	ن �&ر�ه	 ��%�B�� r و ?� �	 ا�سـ	ن���� 1ـ0اه& ای  را�\$ ��%��3 ا�ـ
�&ا1ــ'$ �? ��ا4 �Eســ	�� ا�& و ?� را ح	BI و 
0ه%20$ ����0 �$ و�0د �ســ'� و �0را

 ه	 ا?\	 %�ده ا�B. ا�& %$ �&او�& �$ ا�س	ندا�س'$��

٢ . ِI	?(
ــ$  ــ$ %0دی&<	ه ۀده�&ادا�$ وا
d،در ،A	ن ا�	��$ در �&ر� 2$ ه	4 �ح&|	ن �&ر�
��� �0ده�% &�� &ه�$ ��ی	ن �'A�C	ن %20$ دی ه	ی�%$ <�ای"�	 ای ا�ـ&. ا3I'ـ$، در �0ارد4 �ـ	
�� �I+ش01د؛ و�1&ه   	�01د.  dA� $20% ن	ن و �ح&|	A�C'� ه	دی&<  �� 

�	ن. ٣I='6� &��� را ا�C	ر %�د�&.  ،�'A�C	ن ا�	��$ در �&ر�ـ$ �t&اد �	? �و�0د �سـ'
� َ? 		�I='6$، از �`� 1ــ��zـ	 ای  حـ	ل ���+ف ? �Cو %�ا� &�E� �َ �Cا��% .Bض ا�ــ

� را �َ  ۀ15ــCـ	را هAـ? �ای  دی&<	ه �	 ,	ز دا�ســB. روای	ت �0�0د در�	رٔه و�0د �ســ'
ــ	م �  حC) در $20% �=دیH ا�ــB. ا�&ازه ــ$ ه� ــ�& ����ــ� و دی-� ا4 �$ ا�&ی� � ،$'3Iا

�& و %�ا��C	���+ف 1ـ�A�C'�- z	ن �&ر�ـ$ �t&اد E�- ���% $  اه 1ـ&ه و�Aن ه	�I='6� 	�
$?0A,� را �  . ا4 از ?�0م �oور4 دا�س'�&?

                                                         
  .)47: 6، ج1325نك: ايجى، (اند پرداخته اشاره كرده و بدان به اين تفاوت، آشكارا، . خود اشاعره١
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٢٠  

  نامهكتاب

 د2'� ا�'�	رات ا�+�� وا�س'$ �$ 
):، ا�$ �ل، )١٣g٢(ا�  ?�� �  �	�0ی$ (1ـ�P zـ&وق)  .١
 .(
 $�A�? ح0زه  �  �	�6$ �&ر�


ای-)، ١٣٨O( ـــــــــــــــــ .٢���$ داور4. /.� ا	:�	'% :(
 ،  
وا�س'$ �$ �	�$6  ، 
): د2'� ا�'�	رات ا�+������2 ا1)�0ر)، ق٠٣^١( ـــــــــــــــــ .٣

 .(
 $�A�? ح0زه  �  �&ر�
�	ا�  .^� ،$�A��ق)، ٢٣^١اI&ی  (��34!�
د /.� ا���. اA�6Iا r'CIوت: دارا��� ،  
O. حسـ ا1ـ4�6، اIق٠٠^١( �0ا ،(�. !�� وا)��ف ا، ویس3	ی&ن: �2ا�س ���1ت ا�1ـ��

  1'	ی��. 
g. ـ��2، ا�Iـ+حاP  � &Aح�  � &Aق١١^١( ح ،(
07�، Pـ�6	ء: داراIح�AC :ـ
ح ا�1ـ�س ا

 .���	A�Iا  
ــ)،  .٧ �	
ــ) �  �حA&ا�	م  �	
� ا�1�س)، ق٢١^١( "��2�ــ�س  ــ6&ه: �C'�3 اI'�اث ا�1 P ،

  ا��+��. 
�& �1ی�ای,�، � .٨��� )١٣٢Oا>;)، ق=!�
ح ا:�o�Iی� ا��Iا :(
 ،  .  

�، ا .٩��&I	�  � &Aح�  � &A١٣٧١( ح ،(����!�
): داراr'CI ا��+���. ا ،  
��وت: �C'�3 ?��9ی�. ا���1ع و ا�!@ا�?<)، ق^٢^١( �0ح�	ن�0ح�&4، ا .١٠� ،  
  C'�3 ا�I+ل. �دار و، ���وت: ر��"� ا�BC�D)، ٢٠٠٢( �A �  �ح��	ح�، ? .١١
��، ر2�d اIـ&ی  �حAـ& �  �حAـ&�¦�  ( .١٢+�
): ا�(ری2< ا�� B��C ا��ــ
ی2<ق)، ٢٩^�١ ،

  داراIح&ی�. 

): ا�'�	رات ا�I	د4. %�
یE ا�!�2رف)، ق^٠^١( �0 ا9I+حح��3، ا .١٣ ،  

Gن)، ق١٢^١( ســ�  �  �حA&راnـr اPــ�Eـ	��، ح .^١��
دات ا��Iظ اIوت���� ،- :Xد��ــ

(�Iدارا-  .���	�Iار ا&Iا  
١O. � ،ی�	ـoر&Aح &Aو �ح �E6� ) 4���:س'�  در «)، ١٣٩١�9ـ d��`�ی$ ا�	�� B	��Y در ��

&� $�0�« ،
J� و �   .g٨، ش��
١g. � ،����3ح	� &Aری�$« )،١٣٩١( ح :$�
 ،»ه	ه	 و روی"%+م ا�	�J� و � .gOش ،��

، ���ان: :
ح اK1=ل ا����7)، ١٣٨٣( حA& �  ا��اه�) (�+Pـ&را)Pـ&راI&ی  1ـ��از4، � .١٧
	ت �2ه�-�. �  �¦�س$ �\	6I	ت و �ح

١٨. � ،��0Y(��0Y z���وتا1>� �د �!� ی�2.� ��1/���د)، ق٠g^١( حA& �  اIحس  (1� ، :
  دارا�0oاء. 

١٩. � ،4&�Iا (�?����� &� (�����&��) )٠^١Oق ،(�L%
!�
ی; ا���5ن ر��"� اIدارا :(
 ،
  ا�CIی). 
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ة ��)، ق١١^١( ـــــــــــــــــ .٢٠()�
): �¦�س� ا���I ا��+��. /.N ا��7م ا ،  
  دار ا�IازA? ، .4	ن: ا�!� �)، ق١١^١( ح�A?  � &A �  حس� 2:� راز4، � .٢١
ــ 
	oــ� ?3&اI,3	ر، ا .٢٢ 2�ل)، ١٩gO -١٩g٢( �0 اIحس�� واC=��
	ه�ه: ا�!�4O �� ا�=اب ا ،

  اI&ار ا�9AIی�. 
٢٣. ? ،�A
(�
 ا��!�)، ق^٠^١( �� �  ا��اه?I% :(
  داراCI'	ب. ، 
  �	: ���0رات دارا�bI	P4��� ، .�i ا�I=ای��	)، (�� �0اEI'ح%�ا��C، ا .^٢
٢O. � ،��� داراr'CI ا��+���. ، ���ان: ا����7)، ق٠٧^١( حA& �  ی60ب%�

٢g. � ،س��,� �
	� &Aوت: ���ر ا�1=ار)، ق٠٣^١(ح��� ،.���6Iاث ا�'Iء ا	� دار اح

�ـ&) حAـ& �  �حAـ& �  �A6ـ	ن� .٢٧E� z����ت اK1ــ=ل)، ق١٣^١( (1ــ�� �� �74�
): ا ،
z��Iا ��EI� �AI	6Iا �A�¦AIا	 .&�EAIا  

�zاوا"� ا�!��1ت)، ق١٣^١( ـــــــــــــــــ .٢٨�Iا ��EI� �AI	6Iا �A�¦AIا :(
 ،		 .&�EAIا 
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