
 بزرسی جایگاي خیز اخالقی در وظام اخالقی مالصدرا 
 2، ٔحٕذٟٔذی ٌشجیا1ٖؿاٜ ٘مٛی ٌُ حؼیٗ

 چکیذُ

 
 ّای ٍخَدی آى اػت. دستاسُ تاصؿٌاػی هاّلت ٍ حملمت رلش اراللی ٍ ٍیظگی ،تحملك حاضش

پلًَـذ  رلش اهش ٍخَدی اػت ٍ تا ٍخـَد  ، دس فلؼفِ تِ طَس ولی ٍ دس فلؼفِ هالكذسا تِ طَس راف
عولك ٍ ًاگؼؼتٌی داسد. ٍ تش اػاع دیذگاُ ٍخَدی، ًلىی ٍ رلـش دس ًظـام اراللـی هالكـذسا تـش      

ٍخَد ٍ ووال ٍخَدی اػاػا رلـش   ،دس حىوت اػالهی هثاًی هحىن ٍ اػتَاسی تٌا ًْادُ ؿذُ اػت.
سًگ ٍخـَدی عطـا    ،اػت ٍ اكالت ٍخَد تِ ّوِ افعال ٍ آًچِ اص طشیك عو  پا تِ ّؼتی هی ًْذ

 تِ رلشیت ًگاُ ٍخَدی داسد. ،ی وٌذ ٍ تِ تثع آىه
َد آى اػت وِ ؿشٍس ارتلاسی ٍ كذٍس افعالی اص اًؼـاى هاًٌـذ   ؿ هیحال ػَالی وِ دس ایٌدا هطشح 

ًَذ آیا فع  ٍخَدی اػـت ٍ دس  ؿ هیچگًَِ اسصیاتی ، َدؿ ویلت  وِ اص ًظش اراللی رلش هحؼَب ً
عثاستی چگًَِ ایي تضاد لات  ِ َد ٍ تؿ هیؼَب علي حال ؿش اػت ٍ یا اهش عذهی اػت ٍ ؿش هح

 ح  اػت؟ وِ تشای ایضاح آى تایذ رلش اراللی سا هَسد تاصؿٌاػی لشاس داد.
ّا یا اهَس هَخَد دس ًظام اراللی هالكذسا وِ تِ تاصؿٌاػـی   تِ ّولي راطش تحث اص چلؼتی، هَلفِ

 سػاًذ، هَسد تحث ایي ًَؿتاس اػت.  رلش اراللی یاسی هی
اًؼاى اراللی اص هٌظش حىوت هتعاللِ ضوي تشرَسداسی اص ػعِ ٍخَدی، هتخلك تـِ   ي اػاع،تش ای

 .یاتذ ارالق اهلل تَدُ ٍ تِ حك تعالی تـثِ هی
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 همذهِ

ـهاییکهبيـمی ػ،ػؿصىفهاعال٧امات.آػمایپؾیـاونانمىرىػیت٢ییـپؾیـامت.یکیافت٢یی
ـػیعاىبیااباؼتعاؼیلمیپؾیـامتوباپؾیـهُعل٨مىرىػیعىی ىاىػ.هایویکیابؼ،به٥ا

بغتامت.یکیافصکمایبقؿگکهاهتما ویاژهمىؼوویکاعال٧متْمهماعتهاونان٥ْیلت
تاـیهاحاـ٥لنا٦یایياانتـیهوباقؿگوهمهمبهتضىلرىهـیاونانػاىته،مالٍؼؿاامت.وىان

)طدذسثدذنى ؿیقیىؼهاماتٔیٞىیکتابصکمتمتٞاحیهٓبـمعىایوهاؿم٦ـٝ٪الویومٞىىیپایه

تـیهمىّاىٛصاز وإىاؿو٦الافوٚاـصکماتمتٞاحیاه،اٍالی(.11، ص1م، ز1891شیشثصی، 
ـػاعال٧ ـػاؿهااوکماؼاؿباهصیا اعال٩یامتکهىغَیتوماىو٥ا هااوىوتاؼؿیذٕایک

یابؼ.ىىػوؿىؼمیاهماعتهمیهایاعال٩یاوؼیيه
ـػهاایآػمایوگىواهص٪ی٪اِتٍؼؿاحمتأحهیهػؿباؿهتزنماٝمالتىّایشمی ػهاؼکاهٝملک

ـه اهٔاٝماالباؼٓؿاکىؼوافٕـی٨آن،ماهیتوىؿاویٔاٝمالویاکٓیااٙلمااویمىؼکنبمیپیک
ـئیمی ـػػ.مافػکه٩ابلاؿفیابیمیم ـػهااممکاهبهگ هـصال،اٍالسو٦الباؼوناٍاالسٝملک

ـػهابایاؼبااماىافیهىاـیٞتاماالمیو٩ىاٝاؼو وینتوؿوىهامتکهاٍالسؿ٥تاؿهاوٝملک
ـاتاـافاحقاماا ىاـیٞتم٪اؼكػاؿػ> ٥ْایلاعال٩یمٖاب٨باىؼ.اماصکمتمتٞاحیهاوتٚااؿی٥

ـػهوىنىـیٞتاحقا  ـاتـافصاؼاحاقا باه٥ْاایلو1،امااعال٧هایورىبیاصـمتؿابضجک ٥
ـایؿمایؼنمضنىا اعتیاؿیمی ـػافػکهمنت٪یمًاباتضَیلکماز وهاییاونانپیىوؼػاؿػوبا پ

ػماتاوؿػهای ِٜ بهآنکمالوهاییبایؼآوهاؿااوزا ػاػ.افٕـ٣ػیگـ،صکماتمتٞاحیاهوٚاا راام
ـهانامت.حؾااؿفه ـ٥انوب ـػوامکانها٩ـآنوٝ ـػؿاػؿعىػگ هاوویـوهایمٞىىیهـمهؿویک

ـػههاایتاافهویکمىؼماعتهوبؼیهمان،ؿهـوانهنتیؿابهتىاواییآوؿػهووٚا  پاؿواهمزهاقکا
 ٔاعاال٧اماتىعآ:اعال٧متٞاحی;ایکهبـبىیاػهاو٥ْایلاعال٩یامت.بههمیهعإـ،اؿفه

                                                                                                                     
مت.کهاحقاما ىـٝیاعٌا،ػؿصاحیباىؼاما اعال٩یاٝمافاحقاما ىـیٞتمیوىناحق.1
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ـ٥تهمیىؼهافصکمتمتٞاحیهٓپی هاایهاایاعال٩ایٔماوىاؼمکتبىىػ،افاماكبامایـوٚا گ
ـهٓت٦او رىهـیػاؿػ.صتیباوٚا وتیزه ـاییو١ی ـایی،مىػگ هایاعال٩یػؿتمؼنامالمیویاقگ

ـابىؼه ـابت٦او ػاؿػ>وىنآوانافیکمـويمهمی اوؼ،یااتىهااافٝ٪الیااتىهااافوصایاىا
ـ٥یتهایوىؿیمهافمـويمهمتأحهاوؼ.امااونانىؼه هایبیياتـیهاوامکانگاوهوىىیؼهوحؾاٙ

ـایؿىؼوکمالػاؿػو٩ىی گىوهکهافصیاجاوؼیياهکىؼ.منلمًاصکمتمتٞاحیههمانتـپـوافمیب
آیؼ،ػؿٝـٍهاعال٧هامتضاىلىاگـ٣وٝٚیمایؿاؿ٩امفػه٥لن٦یؿعؼاػبقؿگیبهصنابمی

امت.
واىؼهػؿتمؼناماالمیؿاباـبىیااناٍااحتوراىػوکهمنائل٥کـیصلٕىؿؼؿاهمانمالٍ

ـکترىهـیوصؼوثرنماویوب٪ایؿوصاویو٦لٓمىؿػباافعىاوی معاویعاًعىػٔماوىؼص
ـاؿػاػهوبهصل ـ٥یتراىهـیو٦الاونااویؿاویاق٩ ـػاعته،همنىیها٨٥ورىػیوٙ و٥َلآوهاپ
ـتـومٞاػ وازتاـؿاتناهیلوماىػهاؿت٪ابغيیؼهو امکانتضَیل٥ْایلووٍىلآػمیبهعیـب

امت.
هااٝمالىاعهمهماعال٧،ىىاعتعیـوىـٔویکیوبؼیٓامتکهبایاؼباهعىبییکیاف
ـػوافبؼی ـهیقومىػ.پلپـموافعیاـ،پـماوافمىّاىٛوآنىااعهمهاماعاال٧ویاقک هاپ

ـػافػ،بلکاهعـاونانػؿٝملامت.ایهم٪احهبهوٚا اعال٧متٞاحیومیهنت.عیـوعىبیؿاه پا
ـػووگاىوگیایاهمىّاى٥ٛـوتىاوهمی کىىؼمنأحهعیـؿاػؿ٥لن٦هاعال٧مالٍؼؿابهبضجبگی

ػؿاوؼیيهمالٍؼؿاوینت؟:عیـ;امامیؿاؿوىهکىؼ.ػؿایهؿامتا،پـمواٍلیایهامتکه
تىاوؼایهمنأحهؿابيکا٥ؼوتکمیلکىؼٝعاؿتىؼاف:ماهیتورایگاهعیاـمیهایػیگـیکهپـمو

هاییػاؿػ؟ؿابٖاهٕىؿکلیػؿصکمتمتٞاحیهوهابٞاػومإح٦اهػؿ٥لن٦همالٍؼؿاوینت؟عیـبه
عیـباص٪ی٪تاکهمىّىٛصکمتوٚاـیاماتاوینات؟ػؿماإعـوم٪اؼ باـهماه،اٍاىل

اعتیعیـػؿوٚا ت٦کـٍؼؿاحمتأحهیهوینت؟ىىىىاعتیواونانهنتی
ـایهم٪احهصاّـ،بهتضلیلعیـاعال٩یػؿاوؼیيهمالٍؼؿامی ـػافػ.ابتؼاعىبامتباهبىاب پ
تـبهتضلیلص٪ی٪تعیاـمعاویورىػیوامکانورىػِیتضَیلعیـاىاؿهىىػتابٞؼبتىانرامٜ

ـػاعت.اىاؿهبهمعاویمالٍاؼؿازف امات>واىنافووضىهبافىىامیآنافػیؼصکمتمتٞاحیهپ
ػیؼایيان،ورىػعیـامت.یٞىیعیـُبٞاؼوراىػیػاؿػوبااهناتیماالف اماتوباهتعاٜآن،

ـاتعیامت.همان ـاتابػاؿػ.باهتعاٜٕىؿتيکیکیوم کهورىػکخیـامت،عیـویقکخیـاماتوم
ىىػ.مٞىاػاؿمیهمیهکخـ وػؿرا عیـ،پـموافعیـاٝال

ـانػؿ ـهىلومىتوؼاؿػوهماهمت٦کا احعتهمغهافعیـومٞاػ اونان،اعتَاٍیبهیک٥
ـاتبعیـبههایمتٞؼػتاؿیغیافآنمغهؿاوؼهػوؿه وضاىراىهـیاوؼ.وحیایهوکتهکهتضَیلم
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ـهاویمغتٌبهصکماتمتٞاحیاهػوهم ىاؼناؿػ.ؿوىاهوىاباٝىاحمهنتیممکهامت،بیانوب
ـاتبعیـػؿاعال٧متٞاحیهػؿگـوایهوا٩ٞیتامتکهعیـبـمضىؿوراىػوػؿراا  رایگاهوم

هاییباىؼکاهباـاؿفباهنتیامت.اماػؿمىاؿػیبایؼمإح٦هیابؼوهممیـاونانػؿٝىاحممٞىامی
ـػ.یک بغومهامم٪احاه،ایْااسهمایهپایهآوهابتىانعیـورىػیؿاافعیـاعال٩یبافىىامیک

ـػ:مإح٦ه هاوممیقهامت.پیوافآنبایؼبهمعاویمالٍؼؿااىاؿهک

 . ًمص هجبًی فلسفی هالصذسا دس ثبة خیش اخاللی1

 . اصالت ٍجَد  1-1

ـػهوهاـمناأحه ایکاهػؿت٦کاـپایهوامامیامتکهمالٍؼؿاوٚا ٥لن٦یعىػؿابـآنامتىاؿک
ـػػویمٖـسىؼهیا ـگ -11، ص1131)طذسثدذنى شدیشثصی، ٩ابلٕـسامت،ػؿوهایتبایؼبهورىػب

ـػػومٖٞى٣باؼان(8 ـگ تاافص٪ی٪تبـعىؿػاؿىىػ.ػؿمىّىٛتض٪ی٨صاّـ،عیـبایؼبهورىػب
تٞااحیباىؼتاکنبعیـمىتذبهکنبکماز ورىػیىىػوایهکماز ورىػیبه٩اـبصا٨

ـا ؿاويانمیمانبیىزامؼ.بؼیه ػهؼ.تىرهبهاٍاحتورىػ،امکانورىػیکنبکماز وعی

 . تطىیه ٍجَد2-1

ـػػ.ٝعااؿتی،کخـ ورىػػؿٝیهکخـ ،افوصؼ بـعاىؿػاؿامات.باه ـگا هاابایاؼباهوصاؼ ب
ـاتببهعىػمی ـ ىکلػؿرا وم ـػ.ایىزاابافگيتکخـ بهوصؼ یاکخـ ػؿوصؼ زر گیا

ـػػوفیـوىؿآنپیوؿوػویقکخـ عی ـگ ـػاؿهایویکبایؼبهوصؼ ،یٞىیعیـاٝالب ـهایاتکخـک
، 1131)همدى، احىراىػاماتتاعٔوصؼ آوهابیانوآىکاؿىىػکهػؿوا٩ٜهماواهناتیوواراب

ـاتابعیاـؿا111ص ٓ.ٝالوهبـایه،تيکیکورىػ٥ْایورىػیپیمىػنػؿرا ومالىکػؿم
مافػ.یپؾیـمتىّیش

 . اضتذاد جَّزی اًساى3-1

ـکترىهـیمغتٌٝاحمٕعیٞتوماػهامت،اماٝااحمو٦المىٖا٨تضاىلوراىػیو گـوهص
تىاوؼتما ٝىاحمهنتی،افام٦لاحناا٥لیهتاااىتؼاػؽاتیعاًعىػؿاػاؿػکهافػیؼمالٍؼؿامی

ـهاان ـػهاٝلیٝلییهؿاػؿوىؿػػ.صکمایػیگـایهمیـورىػیؿاب همنىیهٕعا٨ایاهاواؼ.مىاؼوک
ؿوػوبااؿآنافبایهمایباهحضٚهػؿَعلٜوُحعلامتووراىػهآنبهرهانٕعیٞتحضٚه،وٚـیه

ـػػو٥یِورىػافراوبص٨ػیگـمىرىػمی ىاىػ.کنایکاهآنامتکهٍاػؿمایبهتٞاحیآنگ
ٝىاىانعىاهؼػیاؼوآنؿاباهبغوؿاػؿهـویقیصْىؿهنتی،ونعتبهایهص٪ی٪توا٤٩باىؼ

ـػ بلکهعؼایایاه.ٝلتی٥ـّیکه٥٪ٔیکباؿٝاحمؿاآ٥ـیؼهامتٝماًلؿاهیػیاؿٝؼ وغىاهؼک
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ـػ،عؼاییامتکه٥اٝلیتاوآن ٕىؿمنتمـػؿػلمغلى٩اتووػؿرىاعوؽا ٕعیٞاتآنوبهبه٥
.آىکاؿامت

ـتیبػؿیک٩ٖبهنتی،ٝاحمماػهو ٝااحم،ٕعیٞتوا٩ٜىؼهامتوػؿ٩ٖابػیگاـبهایهت
ـػو ـکتیافاٝما٧ران،ؿهناپاؿؿمایؼنباهرهاانتزا ـػا .ٝاحمٕعیٞتػؿمیالنػائموص مز
ـػاؿػ.ٝااحم ـػب ـػهافورهرمیلمىرىػیامىرىػا مز مکىنبـعىامتهافآنامتتاػؿوهایتپ

 ـػویق ـکترىهـیامتامز ـکاتػؿوهااػمىراىػا مااػیؽاتًاباٝجاکهٝلتص اوگیاقهص
ـایههنتیهـمىرىػیػؿٝاحمٕعیٞت،ػؿم٪إٜمغتل٦ایافمایـعاىػهماىاؿهػؿمی باىؼ.بىاب

ـاؿومیالنومکىنبهمـمی ـکتو٩ ـػتااػؿوهایاتباهکماالعىیياتهػؿمااوؿاِ تعاػلبیهص ب
.ٕعیٞتػمتیابؼ

 ماء. جسواًیة الحذٍث ٍ رٍحاًیة الب4-1

ـکاتواىاتؼاػو٦لافػؿونماػهومىامعا ماػیػؿٝاحمٕعیٞیماـبـمی کياؼ،امااباـاحاـص
ـاتـمی یابؼ.ػؿایاهتضاىل،ٝلاموٝمالؿوػوتزىهـوب٪ایؿوصاویمیرىهـیافٝـٍهماػه٥

ػوپاؾیـػعیلامت.اوناناگـبهتعٞیتافٝلمبهٝملعیـؿویآوؿػ،و٦لرىهـیتواىؿاویمی
ـػاؿىـؿویآوؿػ،و٦لرىهـیتٙلماویکنببهمىیمٞاػ پیومی ؿوػ.امااگـبهرهلوک

هى٪او میمی  ا٥تؼ.کىؼوػؿوٕؿ

 . اتحاد علن ٍ عالن ٍ هعلَم ٍ ًیش اتحاد عول ٍ عاهل ٍ هعوَل5-1

کایىاىوؼ،ٝمل،ٝامالومٞماىلویاقیکهٝاحمومٞلى ٕیاىاتؼاػوراىػییکایمیٕىؿهمان
ایاه٩اٝاؼهمعىاایاتضااػ. (111، ص9، ز1139طدذسثدذنى شدیشثصی،  ؛11، ص1191 کشهد،،)ىاىػمی

ـػباعیـوتضىلرىهـیویؿاتىّیشمی  ػهؼ.ورىػی٥

ػهىؼ.امال ویاقووزا می،عیـبهپیـوانؿامتیهعىػوٝؼهمٞاػ یهمهاػیانآمماویٞىی
ـػگیبههاؿاػؿ،وزا اونانیػؿمىاؿػمتٞؼػ ـ٥یاحهیها٥ـمانگـِومـمپ ؿوکىاؼ.افایاهیمیمٞ

هاایّامهت٦نایـوتعیایهآماىفهمٞیومىػوؼوىبهعىػ٥الم٦هومتکلمانمنلمانویقهـکؼا به
ـػاؿوؼ.ایه ـػهافص٪ی٪تایهمهمب ػؿوٚـػاؿػتاػیاؼگاهمالٍاؼؿاػؿعَاىًتض٪ی٨وصیاوی،پ

ؿابـؿمایکىاؼ.باـمعىاایاٍالوعیاـهٝ٪الویویافماٞاػ بيـیوتعیی،عیـمنأحهمٞاػ 
ـاتبومتاؼّؿ تيکی٬ورىػػؿصکمتمتٞاحیهٍؼؿایی،ورىػ داماتوافآوزاکاهمالٍاؼؿاؽوم

ـاتابومياک٬اماتورىػواػؿا٫ورىػؿاعیـومٞاػ مای  .ػاواؼ،ماٞاػ وعیاـویاقؽوم
وعیاـوإ٪هآػمیباٝ٪ل٥ٞال،کماالوماٞاػ مالٍؼؿاتأکیؼػاؿػکهاػؿا٫ورىػواتضاػو٦ل

بيـیکهمعتىیبـاٍاىل٥لنا٦یعیـؿمؼتضلیلعاًمالٍؼؿاافؿوػ.بهوٚـمیىماؿمیآنبه
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ؿامتاوميابهباىاؼ.تعیایهایيانامت،باآونهتضتٝىىانمٞاػ ػؿٝلماعال٧مٖـسامتهم
هاایوصیااویویاقماىبااآماىفهالویامت،بلکاههامتىهاػؿعىؿػ٥اٛٝ٪مٞاػ وهعیـوویاف
.باىؼمی

 یادآوری: 
یکٓاولایىکهمعاویمالٍؼؿابنیاؿواّشبىػهوػؿهمهآحااؿایياانآماؼهامات.حاؾامىعاٜ

ـایآوهازف بهوٚـومی واؿیاػىؼکههىگا اوؼیيیؼنباهویکایبایاؼؿمؼ.ایىزاهماىاؿهعاٍیب
رهواحت٦ا وٚـػاىت.بهکؼا معاویتى

تایکىؼ.امامهػوٓػو ایىکهػومعىایوغنت،امکانورىػیعیـػؿرهانهنتیؿاحابتمی
ـاتابٝلاموٝمالؿاوياانمی ػهىاؼ.ػیگـ،امکانتضَیلعیـواىتؼاػورىػیو٦الباـاحاـم

ـایهعیـػؿوٚا اعال٩یمالٍؼؿاافبىیانمـٍىًبـعاىؿػاؿاماتکاه ػیگاـصکمااوىایهبىاب
ایوؼاؿوؼوبهتعٜمعاویممتافمالٍؼؿا،رایگاهعیـویقػؿػمتگاهصکمتمتٞاحیاهمت٦ااو معاوی
ـػ.ىىػوٍع٢هػیگـمیمی گی

 ّبی خیش دس ًظبم اخاللی هالصذسا . حمیمت ٍ هؤلف2ِ

ـایتض٪ی٨مإح٦ه گاهابٞااػآنـ،آنهایعیـاعال٩یوػؿکرایگاهآنزف امتکهابتؼامٞىایعیب
ـػ.ومپلوصؼ عیـوورىػوػؿاعیـ،مإح٦ه هایاممیقا آنؿابضجک

 . هعٌای خیز1-2

ـایکلمهعیـاؿائهىؼهامت.ٝماؼه تـیهماىاؿػآنػؿاٍٖالس٥الم٦هوصکماتٞاؿی٤متٞؼػیب
ـهمانورىػامتعی;ویا(114، ص3ق، ز1141)سثصی، :احغیـهىاحى٦ٜاحضنه;ٝعاؿ امتاف:

ـگيااتػاؿػ ـهااابااهورااىػب عیااـىاایىهوؿوه.;(187-171، ص1ق، ز1141)يشثلدد،، :وهمااهعی
ـگ(.111ق، ص1111)ؿىعد،، :ٍاحضانامت بـعیویقعیـؿابهمٞىایصیا وىـؿابهمٞىایما

ـ٥ته اونانکماککىاؼػاوؼکهبهمٞاػ ٥اؿابیویقعیـؿاویقیمی(. 83، ص1874هیمىو،  )ثبى اوؼگ
عیـآنامتکاه;ػاؿػ:یارایػیگـباتأکیؼبـمٖلىبیتؽاتیعیـبیانمی(. 9م، ص1883)فاسثب،، 

ـػیؼهباٝجتمایلوىى٧همهٍاصعان٥هممی ـایعىػٕلبگ ـػػوهـآونه١یـافعیـامت،ب گ
ـایػمت مااىاتیا٧مىراىػا بـعیافصک(. 89م، ص1881)همى، :یابیبهعیـمىؿػتىرهامتب

مایىاباـایاهکهابهاوؼ>وىانبهعیـوویکیؿامٖاب٩٨اوىناوحیوٝمىمیوٚا هنتیت٦نیـومىػه
باوؿامتکهعیـوامىؿمىتهیبهعیـافمىاؿػیامتکاها٩عاالٝماىمیؿاػؿپایػاؿػ.افهمایه

ػکمالوتمامیت،مىرىػیاتورهت،همهاىیا ومىرىػا ونعتبهآناىتیا٧وؿفیؼهوػؿٍؼ
هنتیعىػباامت٦اػهافآنامت.ایه٩اوىنػؿهمهارقایٝاحمٔماوىؼٝاحماوناویوٝاحما٥االکٓ
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ـاهمهمىرىػا ػؿؿتعهوٕع٪هعىیوهمىاؿهػؿرنت یابیباهرىیمنیـػمتورـیانػاؿػ>فی
ـوؼ>وهایىکهم٪تْیؽا و٥ٖـ اوویقمی  .(77ق/ب، ص1111عیًا،   )ثبىباىؼعی

ـئیلػؿاحـػیگـیبٞؼافآوکهواربىیظ ـ٥یمیاح کىؼ،ماعبپاؾیـهاحىرىػؿاعیـمضِمٞ
ـهىنورىػیبىػنآنمی :عیاـ;ػاوؼ.بهایاهٍاىؿ کاهٝمىمیوىى٧همگاویونعتبهعیـؿام

ـػیؼآونهماى ؿػؿ١عاتهماهاىایا ومىؿػاىتیا٧همگانومتٞل٨میلوؿ١عتٝمىمیامت.بؼونت
ـایهمتٞلا٨ا٩عاالباىؼ،ٝعاؿ امتافورىػوکمالورىػی،همانمىرىػا می ٕىؿکههنت.بىاب

رهاتوراىػعیاـمضاِ،کماالمضاِوعاماتگاههماهٝمىمیػؿص٪ی٪ْتورىػامتوافایه
وباح٦ٞالػؿوتیزهورىػػائماً(.111ق/ثدف، ص1111)همى، عَى٥ًْایلاعال٩یامت٥ْایل،به

ػ، 1178)همدى، احىراىػعیاـمضاِاماتگىوهکهعاح٨مىرىػا واربعیـمضِامت،همان
اىتیا٧،میلبإىیومافگاؿیٕعٜاوناویوناعتباه;.مالٍؼؿاػؿتٞـی٤عیـاعال٩ی،اف(111ص
ـگاؾاؿیػاؿػوباٝاجاىاتیا٧وماىؿػمغهگ٦تهامت.ایيانعیـؿاویقیمی:آن مٖاحعاهػاوؼکهاح

، 1م، ز1891)طدذسثدذنى شدیشثصی، مىرىػا ومٖاب٨ٕعیٞت،اؿاػه،میالباإىیو٥ٖاـ آواانامات
اوؼیياوهومعىاییعىػ،عیـؿاافم٪ىحاهوراىػػاوناتهایيانػؿمىؿػػیگـباوگاهژؿ٣(. 111-111ص

ـاحغیاـاحاحىرىػکلهعیـوحؾیؾوکماال;آوؿػ:امت.مالٍؼؿاػؿاؿتعآباعیـمی )همدى، :ىراىػعی
ـتاىیاف(. 471-438ثدف، ص 1131 کلهنتیعیـامتوکمالهنتیامامًاعیـػؿعیـامت.عیـپ

عإـت٦او آوهاػؿهناتیامات.هناتیت٦او اىیا ػؿعیـیتبه;وه٥ـمىػه:هنتیامت>وىان
مهٕعإعااییافپیاـوانٝال(.17-13ق، ص1149)همى، :تـامتهـوهویـومىؼتـباىؼ،عیـیتوکالن

ػاىتىیامتکاهگىیؼ:عیـامـعىامتىیوػومتمٞاٍـصکمتمتٞاحیهػؿباؿهمیل٥ٖـیبهعیـمی
ٓ.4646ً،٧597آوؿػٕٔعإعایی،هـویقیبىابهمـىتوبؼانؿویمی

اهواگقیـامتافرلىهورااللوراىػافوٚـمالٍؼؿا،اونانػؿمنیـؿىؼوتٞاحیاعال٩ی
ـامـعیـامتپیـویومایؼوػؿرنت ـایهعیاـوکهم ـایتٞاحیورىػیباىاؼ.بىااب رىیؿاهیب

ـػیؼػؿوٚا اصنهاحهیعیـتل٪یىؼهامت. باورىػمناو٧امتوورىػ،بؼونت

 . ابعاد خیز2-2

اؿیافؿوػ.م٪ىحاهعیاـػؿصکماتمتٞاحیاه،هماوىاؼبنایکاؿمایمنأحهعیـمٞمىًزػؿم٪ابلىـبه
)طذسثدذنى شدیشثصی، معاصجػیگـباتىرهبهمنأحهورىػیبىػنعیـوٝؼمیبىػنىـ٩ابلٕـسامت

وویاق1ایعاىاًوراىػ،ماوىاؼتياکیکعیـُبٞؼورىػیػاؿػ.یٞىیپاؿه(. 471-438ثدف، ص 1131

                                                                                                                     
ـاتبامت.1 ـ٥تهتاٝاحمٝ٪لوئباتىرهبهوٝا،یٞىیعیـؽوم  .کهافٝاحمٕعیٞتگ
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اػاؿػتٞاحیؿاػاؿامت.ورىػعیـامت.هـوههنت،عیـیاتعااًعاىػؿبافگيتورىػبهص٨
ـاصالپیىماتهػؿوٝاا رهانکهػؿره مىاؼیعاىػهٔعیاـػؿایبىػهوٕع٨امتٞؼاػهبایؼٕایم
اهٓبهػمتآیؼوتٞاحییابؼتاباهمىياأعیاـوهناتیهایصنیوعیاحیوٝ٪الویهاووٝا رهان

ـایهعیـػؿ٥لن٦همالٍؼؿا،ورىهیاابٞاػاحهی،ورىػی،رهاویواونا ویواعال٩یػاؿػ.بـمؼ.بىاب
ـکتراىهـیو معاصجعیـاعال٩یػؿت٦کـمالٍؼؿابـمعىایاٍاحتورىػ،تيکیکورىػ،ص

ىىػ.ػؿوٚا صکمتمتٞاحیه،بااایىکاهوراىػاىتؼاػیو٦لومعاویمؾکىؿػؿ٩علتعییهوتضلیلمی
، 1م، ز1891ى، )همدبماهىورىػعیـامت،امااعیاـاعال٩ایبااعیاـوراىػیکااماًلیکایوینات

هاییماوىؼ٩تلیافواامت،که٩ىه١ْببماهى١ْبیا٩ىهىهى بماامخالباؿفآن،پؼیؼه(. 111ص
گىااههایاعال٩ی،فوایا٩تِلبیحضاٗاؿفهحضاٗورىػیعیـامت،امابههىىهى ٥ٞلیتیا٥تهوبه

ایاعال٩ایؿاػؿػلوٚاا وراىػیآیؼوعیـوینت.همیهت٦او باؿیکامتکه٥ْىماؿمیىـبه
ـواؼ،امااافصیاجمافػ>وىنبـعیافامىؿافآنگيایؼومٞىاػاؿمیمالٍؼؿامی صیجکههنتىؼ،عی

ـ٥تاهىاىػ،٩اوىناعال٩ی،عیـوویک٩لمؼاػومی ىىػ.فوااگـافصیج٥ٞلیِت٩اىهىاهى ػؿوٚاـگ
ؼهبایؼعیـباىاؼ.امااػؿوا٩اٜوىایهوینات.اح٪اٝوىنیک٩ىهورىػیآػمی٥ٞلیتیا٥ته،پلٝلی

ـػومیاوؼوبهایافمىامعا متکخـامتکهػؿهمتىیؼهایومزمىٝهرهانهنتیىعکه تاىانٕىؿمى٦
ـػ.افمىیػیگـ،وٚا اصنهػؿاوؼیيهصکماتمتٞاحیاه ػؿبابیکمىؿػبهػوؿافکلیتآنصکمک

ـتعٔباااعاال٧ومازایایاعال٩ای،آنامـورىػیامتومٖاب٨آنهمهملکا  آنباهو٥ْاایلما
کىاؼکاهاوناانبااىىػ.تؼؿیزیبىػنامتکمالحاباتمیآیؼوػؿیکحضٚهصاٍلومیػمتمیبه

ـایىؼٕىزویؿوبه ـا٩عتبـا٥ٞالوَاٝماحوکىتاهیکىؼ.٥  ؿوامتکهػؿکلمنیـٝمـوعایؼافم

  یاخالل زیخ یباسضٌاس. 3-2

ـواؼ.اٍى ًزاوؼیيهعیـمضِبىػنورىػبهایهػحیلامتکهمىرىػیتوعیـیتمناو٧همؼیگ
رهتکهورىػو٥ٞلیتامت،ٝؼ ،هیاىحیو٩اىهمضاِوینات،بـایهاماك،هـورىػیافآن

بلکهعیـمضِامت.ایىزاوکتهامامیومضىؿیایهامتکهایهمنأحهتىهاباـمعىاایاٍااحت
ـ٥ًام٦هى اوتقاٝایوٝااؿییهواحعا امت.ػؿ١یـایهورىػ٩ابلتعی ٍىؿ ،اگـکنیورىػؿاٍ

ـایآن٩ائالىماؿآوؿػوهیچافهـگىوهاٍاحتػؿٙـ٣عاؿدووا٩ٜبه گىوهاٍاحتوص٪ی٪تایبا
ؼ:٥ـمایاوعاىؼ،٩اػؿبهاحعا وىیهاػٝاییوغىاهؼبىػ.مالٍؼؿاػؿایهؿابٖهبیانحٖی٦یػاؿػومی

.ٝالوهبـایه،وکتاهمهام(111)هماو، صاگـورىػص٪ی٪یوعاىؼ،عیـمضْیػؿکاؿوغىاهؼبىػ
کاهوراىػٕىؿىاىػ،مٞ٪ىحیاتعیاـامات.هماانػیگـیکهافوصؼ عیـوورىػامات٦اػهمی

ـایهعیـیتعیـبهػوصیاجمٞ٪ىحیتػاؿػ،عیـویقهم پایورىػافمٞ٪ىحیتبـعىؿػاؿامت.بىاب
مامیبنتگیػاؿػ>یکیبهونعتآنباهنتیکهامـورىػیباىؼوصناهؽاتایػاىاتهباىاؼوا



 

 

 

  َ
ػا

،ؿ
ٟٓ
٘

سٜ
ٕا

، 
 ٖ
ؼتا
 تات
ْٚ
د

14
01

  

20 

ـػکهبایاؼمٞ٪ىحیاتوصناهٝ٪لایوماؼویػاىاتهباىاؼوعاال٩٣ىاٝاؼ ػیگـیونعتآنباع
1بغورامٞهوعاىؼ.اوتٚا 

تباهوّاٞیتؿمؼعیـیتیکامـبهایهمٞىامتکهٝ٪الآنؿاوناعافصیجػو ،بهوٚـمی
گقیىىؼووناعتباهآنػاؿایاىاتیا٩ىؼوػؿٝایهمؼویواوتٚا ارتماٛوماماناصىالاوناویبـمی

ىىػاىتیا٧،عىامات،صال،افؿوی٥ٖـ ومـىتاوحیهعىامتاؿآنهنتىؼ.ؿوىهامتکهومی
ـ٥ًام٦هىمیوؽهىیومٞ٪ىلحاویمىٖ٪یمتٞل٨ ـایهکنااویاؿاػهٕعیٞیو٥ٖـیبهامـٍ باىؼ.بىاب

تىاوىاؼافعیاـٝىىانم٦هى ؽهىیٍـ٣ومٞ٪اىلحااویمىٖ٪ایػؿوٚاـػاؿواؼ،ومیکهورىػؿابه
ٝىىانص٪ی٪تیکاهمٖلىبیاتٝماىمیػاؿػومنااو٧بااوراىػاماتتٞعیاـومایىاؼ.افٝعااؿا به

ـکاتراىهـیامات٦اػهمیمالٍؼؿا،به تضااػوىاىػکاهاعَىًبضجتياکیکػؿوراىػوص
ـایىؼىکل ـاوانػؿ٥ گیـیاعال٧متٞاحیػؿوهاػآػمییگاوگیورىػوعیـػاؿایآحاؿوپیامؼهای٥

ـتـواىاتؼاػوراىػیبیياتـ ـتعهورىػیب امت.بـمعىایایهاٍىلمضىؿی،هـمىرىػیکهافم
بـعىؿػاؿباىؼ،بههمانمیقانبـعیـیتعىػویقا٥قوػهامت.

ـایهاگـو ـػکهیکٕـ٣آنوراىػوعیاـمضاِباىاؼوبىاب ـاؿگی رىػوٝؼ ػؿیکٕی٩٤
ـکاتکىاؼوػؿٕـ٣ػیگـهٝؼ وىـمضِ،آن گاههـمىرىػیکهبهممتوراىػىاؼیؼتـص

ـتـوىؼیؼ تـعىاهؼىؼ.مىرىػیتوتزىهـهاتمواکملىىػ،رىعهعیـیتآنویقب
. تـیهمىرىػافصیجىؼ وراىػیامات،وقػیکتـیهعیـبهعیـاٝالبـایهاماكوقػیک

یتیابهکىتاهیػؿهنتیبـمی ـّ ـػػیابه٥٪اؼانوامتىاا٩ٛعاىلهناتی.مالٍؼؿا٥ـمىػهامت:ى گ
افآوزاکهىـؽاتی(.111)هماو، صحؾاىـمٖل٪ًاٝؼمیامتوصیجورىػیوؼاؿػ.ىـؽا وؼاؿػ

عیـوورىػیکیهنتىؼ.حؾاعیـؽاتیػاؿػکهّـوؿ وؼاؿػ،پلمٞ٪ىحیتوُصنههموؼاؿػ.اما
ـتبمی هایبافىىامیاکىىنوىبتآنؿمیؼهکهمالک23ىىػ.ومٞ٪ىحیتوصنهوتٞاحیبـآنمت

                                                                                                                     
ؽاتی،یٞىیآن1 ـّ کىاؼ.میووهایهااماـؿومتکهعؼاووؼبهآوػؿؽا آوهاوه٦تهامتوافهمیهوبؼیکهعىبیػمتهامىؿی.عیـوى
ٝاؼاحتباؼامات.همنىایهبلکهبهػحیلایىکهٙلمعىػؽاتاً،وهبهػحیلآوکهعؼاووؼبهآن٥ـمانػاػهامت.احعتهبؼامتٙلم٩ٖٞاًحؾا

ٍىؿ بایؼمؼٝیىاؼتىهااامتکهػؿ١یـایهایهعىبامت.یکیافػزیلرؼایاف٥ـماناحهیونعتبهآن،امـیامتکهاعال٩اً
ا٦ا اونااافٕـی٨ىىاعتامـووهیعؼاووؼامتکهمی ـاباؼوناماـووهایتىانعاىبیوباؼیا٥ٞاالوٍ ویؿاتياغیٌػاػ>فیا

ـارٞهبهاوامـوواىاهیاحهایامات.امااؿوىاهاماتکاه.عىبیوبؼیورىػوؼاؿػووؼ،عؼا حؾاتىهاؿاهتيغیٌصنهو٩عشامىؿم
ـاػعاىبػمتتىانعىبیوبؼِیبؼونامـووهیعؼاووؼویقمی ا٦ا ؿاتياغیٌػاػ.بیياتـا٥ا یٝاؼاحت،کامبـعایافا٥ٞاالیااٍ

ـوؼوهمیهعىػبیانىکىیؿامیکاؿی،و٥ایبهٝهؼوبؼیٙلم،عیاوتوپیمانػؿمت ا٦ا وا٥ٞااحیافپؾی گـآناماتکاهوىایهٍ
 ٓ.;49-:5ً،49،د4591ٔمعضاوی،عىبیوبؼیؽاتیبـعىؿػاؿوؼ

 .;ًپاوؿ٩ی.2
 .همان.3

http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
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ـػکهٝعاؿتىؼاف:ٝؼاحت،صا٨،فیعااییومَالضت.ایاهمالک ـاؿگی هااعیـاعال٩یمىؿػبضج٩
ـػاؿهاییؿاهىماییمی بهٝملػؿآیؼوحعاكهنتیوکمالوتٞاحیبپىىؼ.کىؼکهوهوىٛک

هایعیاـتااصاؼیمياغٌىاؼکاهوماىیمإح٦اهافمعاصاجرااؿی،ممت. عدالت: 1-3-2
اٝلام;گىیاؼ:تـیىورىعهورىػیبضجعیـبىػ.باوگاهاٍاحتورىػیصکمتمتٞاحیهکاهمیمهم

.بااکااوه)444،ً;همان،د(:ـومٞاػةأناحىرىػهىاحغیـواحنٞاػةواحيٞىؿباحىرىػأیْاعی
ٝىىانبغيایافىاىػکاهماىاؿػیهمناىنٝاؼاحتومَالضتباهػؿآحاؿمالٍاؼؿامياغٌمی

ـهٝاؼاحتباـ٥ْاایلوکىىؼه٥ْایلاعال٩یبهصنابمیهایاعال٧متٞاحیوتٞییهمإح٦ه آیىؼ.میٖ
ـػیؼامت .(491، ص3، ز1133شیشثصی، )طذسثدذنى ملکا اعال٩یػیگـ،مغىی١یـ٩ابلت

اواؼ:بـعیافصکماباگؾؿافم٦هى ابتؼاییمنت٦اػافٝؼاحت،آنؿابهمٞىای٥ْایلتگـ٥ته
ٝاؼاحتباهمٞىاای(.71ق، ص1111)فاسثب،، مىؼاوهامتٝؼاحْتامتٞمالهـگىوهکـػاؿ٥ْیلت

٪ی٪یباػؿرهىمىلبازتـؿاتـوملکا و٦ناویص٥ْیلتیااٝمالػاؿای٥ْیلت،ػامىهگنتـػه
٥ْایلاعال٩ی،هی اا ;گىیؼ:عىاوؼ.ایيانػؿاحـػیگـهباتىرهبههمیهىمىحیتمیبافمی

و٦ناویاوناوىؼکهمىيأبـوفؿ٥تاؿفیعاگـػیؼه.آنبـػو٩نمامات>٥ْاایلاعال٩ایو٥ْاایل
٥همی.،فکااو وعاىهٝ٪لی.٥ْایلٝ٪لیٝعاؿتىؼاف:امىؿیماوىؼصکمات،ٝ٪ال،کیامات

ق، 1111)همدى، :٥ْایلاعال٩یویقٝعاؿتىؼاف:امىؿیماوىؼ٦ٝت،ىزاٝت،مغاو وٝاؼاحت
 (. 91ص

ایافصکما،ػؿکػؿمتافرایگاهٝؼاحتؿاػایـمؼاؿتىرهکا٥یبه٩ىایو٦الاونااویوٝؼه
لاوناانػاؿایا٥ٞاالوآحااؿبهایهػحیالکاهو٦ا(. 91، ص1191هغکىنه،  )ثبى اوؼ٥ْایلآنػاونته

مغتل٤وگاهمتعایهامت.اعتال٣آحاؿو٦لواىیافورىػ٩ىایمتْاػیامتکهػؿو٦لاونان
ـامااك تضتو٦ىؽاؿاػهعىػاوماوىؼ٩ىهوإ٪ه،١ْعیهو٩ىهىهىیهو٦لتٞعیهىؼهامت.ػؿمتب

ـکترىهـیاىتؼاػیتهمیه٩ىایو٦ناوی،اونانمی ـتعه٥ـىتهوبلکاهمتٞااحیتىاوؼػؿص تـافام
ـتعه ـػویااایىکاهؿاهؿااىاتعاهؿ٥تاهوتاا(8(، 11)يصدن ):٩اب٩ىمیهاواػوی;آن،یٞىیم اودبگیا

ـاتبٍٞىػیااما٪ىٓػؿوىان م٪ىٓکىؼ> تـیهرایگاهصْیِ کهعىارهوَیـٕىمیػؿمىؿػم
ـکتو٦لوإ٪همعباکتناابمٞااؿ٣ی٪ىیایوگىیؼ:اٝتؼالػؿصاحـاٝتؼالویاعـودافآنمی

ـکتو٦لمعٞیوػؿوؼهاىتیا٧بهتعٞیتافصکمتو٥ْلیتمی ـػػ.اٝتؼالػؿص عىییباٝاجگ
ـکتو٦لبهیمی،٥ْیلت،٦ٝاتوماغاو ىىػ>وىاناو٪یاػ،صلم،ىزاٝتمی کهاٝتؼالػؿص

(.71-74، ص1131)ؿىع،، آوؿػباؿمیبه
ـتعاهمیان،مالٍػؿایه ایافکماالآػمایإاال٧ؼؿابـایهباوؿامتکهٝؼاحتاعال٩ایباهم

ـتعهاونانافبٞؼوٚـیبهٝ٪لمنت٦اػوائلآماؼهواوؼیياهاوکامالىاؼهباىاؼمی ىىػکهػؿآنم
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ٍىؿ ،وىیهاوناویافوٚـٝملایباهملکاهٝاؼاحتػؿایه.(131ػ، ص1131)طذسثدذنى شیشثصی، 
ـػوػؿوهایِتىـ٣اوناویویقعىاهؼبىػ.اتَا٣پیؼاعىاهؼ ک

ـاماكمعىایعىػػؿصکمتمتٞاحیهبـایهبااوؿ مالٍؼؿاػؿتعییهمٞىاىىاعتیاعال٩یٝؼاحتب
کىاؼ.ٝاؼاحتامتکهٝؼاحتملکهوهی تیامتکهباؿمىطآنػؿو٦ل،ٍىؿ فیعاییؿاکنبمی

هماهملکاا ،مازایاو٥ْاایلاعال٩ایباهىتهآنػؿص٪ی٪تافرمله٥ْایلو٦ناویامتکهباػا
(.491، ص3، ز1133)همدى، هاومااعتاؿهایباؼویؿاعىاهاؼػاىاتىمىل٥ْایلاعال٩یوهی ت

ـػامت:وغنت،تأکیؼایهػیاؼگاهتضلیلمالٍؼؿاافٝؼاحتػاؿایػوویژگیوميغَهمىضَـبه ٥
ٙااهـیوباإىیوػو ،وماٞتوىامىلورامٞیاتبـاؿتعآوقػیکوپیىوؼوحی٨ٝؼاحتبافیعایی

ٝااؼاحتػؿتل٪اایایيااانونااعتبااهمااایـ٥ْااایلاوناااوی.ٕعاا٨ػیااؼگاهمالٍااؼؿا،همااه٥ْااایلو
ـاػػؿم٪ابالعؼاوواؼىاعٌ هایکمالو٦لافؿیقوػؿىتآن،صتایٝعااػا واٙهااؿبىاؼگیا٥ا

ـامااكهمایهػیاؼگاه،مایهاایاعاال٧متٞااحیامات.تـیهفیعاییمتٞال،افرملهمهم آوؿػ:ویب
ـایٔاماتواکاىووياانملکا و٦ناویػؿمىارهباصاز مغتل٤به; گىوهعاًکهم٪تْاایىا
هایػیگـٝاؼاحتػؿصکماتمتٞاحیاه،وصاؼ ٓ.افميغَه485اح4585ً،٤ ٔهمى،:ػهؼمی

ٓ.711ب،4585ًهماى،گىوهتْاػمیانآوانوراىػواؼاؿػٔایکههیچگىوهرهتمیان٩ىامت>به
هایٝؼاحتػؿصکمتمتٞاحیهایهامتکاهػؿٍاىؿ صاکمیاتٝاؼل،٩اىهیکیػیگـافميغَه

ؿماؼمالٍاؼؿا.ػؿکال،باهوٚاـمی(131، ص1131)همى، ىهىیهویقػؿعؼمت٩ىهٝا٩لهعىاهؼبىػ
ـػوّاـوؿ تاىافنوگیٝىىانمٞیاؿمهماعال٧متٞاحیوملکا ٥اّلهو٦لػؿوٚـمیٝؼاحتؿابه

هاػؿوا٩ٜمضتىایرىهـیٝؼاحتػؿػیؼگاهمالٍؼؿاامت.هاوکمالهماهىگیٝمل
ٝاملػیگـػؿبافىىامیعیـاعال٩یو٥ْایلوکماز ورىػیآػمی،مناأحه. حق: 2-3-2
٣آنباىؼ،میقانص٨ومىزه امت.:ص٨; ـّ ـوؼههمهمٞااویص٪ی٪اتایکهمٞ ـگی ص٪یکهػؿب
ـایآنحاباتاىؼ،هماواواربب ـاص٨بىػنهـمىرىػیبهورىػیامتکاهبا احىرىػامت>فی

احىرىػوینت.آونهػؿایاهپاژوهوافصا٨تـافوارباماك،هیچص٪یص٪ی٪یامت.بـایه
هایعیاـاعال٩ایبـىامـػهىاؼه،ٍاـ٣گـػػوػؿص٪ی٪تیکایافمإح٦اهاعال٩یمىٚىؿمی
هاایاعال٩اینت،بلکهبهمٞىایاٍلصاکموص٪ی٪تواٙـباـٝماى گقاؿهاعال٩یبىػنآنوی

ٝىىاناٝتعاؿوپيتىاوهاعال٧متٞاحیباوٚـػاىتهایورىػیآنبهایکهباینتگیگىوهامت>به
همیهٝىَـ٩ابلتعییهامت.افمیانمٞاویص٨ػؿاػبیا ػیىای،تىهااػومٞىاایآنافٝىاٍاـ

ؼ.وغنتاٝت٪اػمٖاب٨باوا٩ٜوػو ٥ٞل،ؿ٥تاؿوکـػاؿیکهباػؿوٚـػاىاتهاوم٦هىمیاعال٩ی
ـایهص٨مىؿػوٚـ،ؿ٥تاؿیامتمىعٞجافاٝت٪اػ٩لعیمٖاب٨با ّـوؿ ٍىؿ گـ٥تهباىؼ.بىاب

ـ٥تاهامات.ایاهػواماـباه ـایٔمىرىػوٝیىیٍىؿ پؾی وضاىیػؿوا٩ٜکهمٖاب٨م٪تْایى
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یقمىؿػتأکیؼامت.احعتهباایهت٦او کهایيانٝاالوهباـایاهػواماـ،ماىاؿػػیؼگاهمالٍؼؿاو
،8،د4588امات>ماوىاؼػوؿیافتها٥اتٔهماى،ػیگـیؿاویقمىؿػوٚـػاؿػوباهآنا٥اقوػه

ٓ.بهایهمٞىاکهمیقانتيغیٌص٨ػؿآمىفهاعال٩ی،اصناما وٝىا٤ٕبـعامتهاف467ً
ز واىیافٙىاهـامىؿوصىاػثراؿیوینات.بلکاهایاهّامیـپایاؼاؿوصاز آویواو٦ٞا

وضىیباهوراىػٝیىایآنوبهکىؼهىیتماوؼگاؿآػمیامتکهص٨بىػنآنؿاو٦ییااحعا می
ىىػکاههماانمٖاب٪اتباامىىٓامت.باػ٩تػؿایهامـ،ص٨بىػنگ٦تاؿوویتویقؿوىهمی

ـایهص٨ی هایبافىىامیعیـاعال٩یامت.تـیهمإح٦هکیافمهموا٩ٜامت.بىاب
یبایی: 3-3-2 ـگؾاؿػؿبافىىامیعیـاعال٩یبـمعىاییکیػیگـافمإح٦ه. ز هایامامیوتأحی

صکمتمتٞاحیه،فبیاییامت.فیعاییبـعال٣تَىؿیکهافآنورىػػاؿػ،امـؽهىیواوتقاٝای
عاؿریػاىتهوؽههبهکماک٩ىاٝاؼواٍاىلمٞایهکاهٍـ٣وینت.بلکهمىيأاوتقاٛٝیىیو

ـایایهمىٚىؿتٞـی٤می گـػػ.ػؿهاـٍاىؿ ،رماالوفیعااییراق کىؼ٩اػؿبهػؿکآنمیب
ؿوٝلمایاعال٧وصتیصکماو٥الما٦هافاعاال٧معاصجاٍلیومضىؿیاعال٧امت.افایه

اوؼ.هتٞعیـکـػهبهاعال٧صنىهوویکىوافوٚا عل٪تبهوٚا اصن
اوؼیياوهصکماصکایتافآنػاؿػکهآواانم٪ىحاهفیعااییؿاٍا٦تیػؿمىراىػا وگاهژؿ٣

ىٞىؿیافػؿکوصتیمياهؼهآنػؿمٚاهـعل٪توٕعیٞتحؾ بـػهػاوىؼکههـبیىىؼهؽیمی
ـاؿمیومنـوؿوعيىىػمی ایگىواهگیـػ>بهگـػػ>تاراییکهفیعاییافایهٕـی٨مىيأاؿفه٩

ٝىىان٥ْیلت،ت٪ـبمیىاػؿآحاؿمتٞؼػعىیواففیعاییبهکهصکمایبقؿگیامخال٥اؿابیوابه
میان،مالٍؼؿاوگااهمت٦ااو افاوؼ.ػؿایهبه١ایتکمالممکهباٝجامتضنانٝ٪التٞعیـکـػه

هػویااهماىاؿهبااىاـوؿوهااػؿایامایـصکماباهم٪ىحاهفیعااییػاؿػ.ایياانمٞت٪ؼواؼفیعایی
ـاهامتوافیعایی .(137ب، ص 1131)همى، هاهم

احخاحجهىتَىؿورىبهباحىاربتٞااحییلقماه;مالٍؼؿاػؿرایػیگـبیانکـػهامتکه:
ـةمخلاحٞلاىو ٝ٪لآعـألنتَىؿاحىىؿاحمضِیىرباحىىؿاحمضِاحمىامبحهمىامعا کخی

)همداو، :حزاللواحزمالواألماهماهاح٦نااػواطصإا واحناٖىةاحـصم واحزاهواح٪هـوا
کيؼکهػؿا٨٥ومیٜآن،همه.ایيانػؿایهٝعاؿ ،ػوؿوماییاففیعاییؿابهتَىیـمی(491ص

گاـػػ.باااٝتمااػباهایاهمىعاٜهایآ٥ـیىوت٦نیـپؾیـوػاؿایمٞىایی٩ابلصالمیىاینتگی
ـا٥ا بغوبنیاؿیافاػإمیىان ؿاکا اونانػؿمىؿػفیعاییومىػوا٩ٞییا٥ته،رلىیاوها وع

ـ٥تاههایٝاؿیافص٪ی٪اتافٕاـ٣ػیگاـباهپـػافیافیکٕـ٣وعیال عاىبیوىایناتگیگ
ـایهفیعایی،مکاؿ اعال٧صنىهووٚا اصنهعل٪تفیـماعتمی هایعیـاعال٩ایىىػ.بىاب

ـاؿمیامتکهاونانؿاػؿمنیـٝعىػیت تىهااکىؼکهویکایاعال٩ایواهػهؼ.فیعاییا٩تْامی٩
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مٞ٪ىلوورىػی،بلکهفیعاویقباىؼوافوىؼرهتعىامتىیومىؿػٕلبوا٩ٜىىػ.
مالٍؼؿاباوگاههماىاؿهراامٜباهم٪اىز اعال٩ایافرملاهمَالضت. مصلحت:4-3-2
ـاػ٣صکمتػاوناتهامات>تااهایعیـاعال٩ی،آنؿا٥لن٦هآٝىىانیکیافمإح٦هبه ٥ـیىووم

ىاماؿػ.راییکه٥همػؿمترـیانامىؿوٚا اصنهعل٪توهنتیؿاافٕـیا٨آنممکاهمی
ـهوػلگىیؼ:وٚا ػویابؼونورىػرانویمی ىاىػ>واىناگاـهایمىگیاٍاالسومیهایتی

ـایه(491، ص1131 )همدى،ىاؼهمهػویابـٕع٪هواصؼوٕعیٞتملیمبىػ،وٚا مغتالمی .بىااب
وىاعتیػؿایکهاگـیاکگىوهم٪تْایوٚا هنتی،تىا٥یورىػیمیانمىرىػا ٝاحمامت>به

ؿوگیػؿمیانمىرىػا ١لعهکىؼ،وٚاا ٝااحممغتالهنتیوػؿ٥کـواوؼیيهصاکمىىػویک
مىراىػا ٍاىؿ کماحیاهىىػ.ایيانػؿاحـػیگـعاىیو،مَالضتؿإـیا٨وٍاىلباهمی

ٓ.کاؿآمؼیمَلضتوابنتهبهفمانومکانعاًبىػهو7;4/اح4585ً،٤اوؼٔهمى،ػاونته
ٍىؿ ،ؿ٥تاؿتىهاػؿٍىؿتیهایػیگـ٩ابلامت٦اػهوعاىؼ.ػؿایههاومکانممکهامتػؿفمان

ىىػکهػؿفمانعاًمىؿػوٚـاوزا ىؼهباىؼ.ػؿیاکٍاىؿ هاممت٤َبهمَلضتمی
ایکهبؼونورىػمَلضتؿ٥تاؿیػؿگىوهتافحىاف ورىػوتض٪٨ٝیىیؿ٥تاؿامت>بهمَلض

ـاػ٣یابؼ.بهوٚـمیعاؿدتض٪٨ومی ؿمؼمَلضتػؿصکماتمتٞاحیاهکاهمالٍاؼؿاآنؿاما
ایکاهتَاىؿعیاـوگىوهصکمتتَىیـکـػه،باعیـاعال٩یاؿتعآوپیىوؼواگننتىیػاؿػ>به

ـایٔوورىػبؼونػؿ وٚـگـ٥تهمَلضت،اٝمافایىکاهمَالضتمى٩ات،مياـوٓوتاابٜىا
ـ٥تهىاىػ،اماـی م٪تْیا فماویػؿٙـ٣تض٪٨عىػباىؼیامَلضتافحىاف ورىػػؿوٚـگ

گاـػػکاهبااٝىَاـ١ایاتوواممکهامت.اٍىًزا٥ٞالوؿ٥تاؿافورىػمَالضتمىعٞاجمی
ـا هایامامایػؿبافىىامایعیاـیهمَالضتیکایافمإح٦اهم٪َؼؿ٥تاؿػؿاؿتعآامت.بىاب

اعال٩یامت.

 1ّبی ٍجَدی خیش اخاللی . ٍیظگی3

صاال،ایاههایعیـاعال٩یؿوىهىؼکهمالکعیـیتعیـوینت.باایهػؿبضجابٞاػومإح٦ه
٩ایهایعیاـاعالپـمورایٕـسػاؿػکهباتىرهبه٩ابلیتاػؿاکومالکعیـیتعیـ،ویژگی

ـایپامظبهایهپـموّـوؿیاماتکاهویژگیایپیـویمیوینتوافوهّابٖه هاایکىؼ؟ب
ـػ. ـاؿگی ورىػیعیـاعال٩یمىؿػتىرهوبـؿمیبیيتـ٩

                                                                                                                     
 وینت.ػؿت٢ییـٝىىانمَلضت،وىنٝىىانؿماحههمیهامت.1

ـػیاؼهاماتح٦هعیـبیانىؼهامتوػؿایىزاویژگیورىػیعیاـإمػؿ٩علتٞـی٤وص٪ی٪تو،بلی.8 >مخالاعال٩ایمٖاـسگ
ـاگیـبىػنعیـاعال٩ی.٥ٖـیبىػن،تيکیکیبىػنو،راوػاوگی ٥
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 . جاٍداًگی خیز اخاللی1-3

ـػیؼػؿاوؼیيهصکماو٥الم٦ه،عیـافامىؿؽاتًامٖلىببىػهوػؿم٪ابال،ىاـافاماىؿؽاتاًا بؼونت
ـهىلػیىیىـوبؼیبهو ٝىىانمغاح٤ومتْاػعیـ،ویکایوعاىبیػائامػؿامٖلىبامت.ػؿ٥

هایمهمعیاـوویکای،ؿویکیافویژگیمتیقوؼوهمىاؿهعیـوویکیپیـوفایهمیؼانامت.افایه
ـػووباه٩اـب راوػاوگیامت.عیـص٪ی٪یآنامتکهػؿؽا عىػمٖلىبامت،بهػحیالؿاهبا

گؾؿػوبااىاعکهوراىػا ػؿگیاـامات.تی.اماایه٩ـبافمیانمىامعا باامىؿگىواگىنمیهن
ـایههـویقیتىهاو٩تیعیـوامیؼهمی ـػػووناعتباهآنویاقبىاب ىىػکهباویقػیگـیم٪اینهگ

(.114، ص1ق، ز1117)ؿباؿبان،، مإحـباىؼ.پلػؿمٞىایعیـ،مٞىایونعتبه١یـوه٦تهامت
ـایهاگاـویاقیمٖلىبیاتؽاتایػاىاته افبیان٩علؿوىهىؼکهعیـمٖلىبیتؽاتیػاؿػ.بىاب
ـػو ـا وتضىز صاز ت٢ییـوغىاهؼک ـاماكت٢یی باىؼ،ػوا وراوػاوگیویقعىاهؼػاىتوب
ـػا٩تْاییوغىاهؼػاىت.حؾااگاـعیاـاعال٩ایراوػاواهواباؼیامات،زباؼافپياتىاوه ٝملک

اوؼ:کمالعیاـمٖلىبیتراوػاوهوابؼیویقبـعىؿػاؿامت.بـعیافصکماػؿایهمىؿػبیانػاىته
(31، ص1131عیًا،   )ثبىبایؼابؼیباىؼتامىؿػٕلبٝ٪لوا٩ٜىىػوبؼانتيعهرىیؼ

وهعیاـؽاتایو٩اائمباهعیـیکهاونانافٕـی٨ؿ٥تاؿعىیوػؿٍؼػویلبهآنامتاوىان
ـ٥ًابهم٪اؼاؿممکاهؽ اافعَىٍیتوویژگیعاٍیبـعىؿػاؿامتوآنایىکهاونانٍ ا باىؼ

ـػنتياعهوتمخال،هماوىاؼیبااکماالمی تىاوؼػؿتيعهبهآنتالهوکىىوکىؼ.ىیىهٝملیاتیک
ـایهتيعهبهعیـوهایتػؿعىامتاونا.ابؼیعیـویا٥تهص٪ی٪تؽا عىػػؿآییىهآنامت انبىاب

احؼوا ػؿٍؼػاتَا٣بهکماز اومتتاعىػؿاػؿمنیـؿاهیا٥تهبهآمتانمضعىبامتکهٝلی
تـیهوىٛکمالممکهبىمایؼ.مت٤َبهٝاحی

ـافیبیانواّش تـیػؿایهاؿتعآػاؿػ.ایيانػؿٝایهصاالکاهباـایاهاٍالمالٍؼؿایىی
٦نیـآنبـایهباوؿامتکهو٦ٜوّاـؿممکاهاماتبىیاػیهراوػاوگیعیـتأکیؼػاؿػ،حکهػؿت

ـان ـایػیگا ـاػیمىػمىؼوبا ـایا٥ ـاممکهامتویقیب ونعتبهاىیا مغتل٤مت٦او باىؼ>فی
یابؼ.عیاـآوؿباىؼ.امامٞیاؿعیـوىـبامىػوفیانمت٦او امتوبـاحـم٪اینهت٦او ومیفیان

احؼوا عیـامت.ػؿم٪ابل،ىاـباهعىػػؿهمهصاز وٝلیبهػحیلورىػیبىػووػؿصؼؽا 
ـاعیاـویاقیراقوراىػویناتوػحیلٝؼمیبىػووػؿصؼؽا عىػٝلی احؼوا ىـامت>فیا

باىاؼوورىػبماهىورىػویقویقی١یـافعیـوینت.اماػؿم٪ابل،ىـویاقیراقٝاؼ آنومی
اباؼیتعیاـافماواؼگاؿیو(.17ق، ص1149یشثصی، )طدذسثدذنى شدٝؼ بماهىٝؼ ٝیهىـوؿامت

ـػهبـمی ىاىػ.امااگااهیػاؿػ.عیـتاابؼعیـامتوبهّؼهٔیٞىیىـٓتعؼیلومیپایؼاؿیآنپ
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ـاػیکهباوؿبهىـیکعؼاپیؼامی کىؼیاباهممکهامتاونانػؿمَؼا٧عیـاىتعاهکىؼ>ماوىؼا٥
کىؼ.رایعؼابهبتٝ٪یؼهپیؼامی

 . ٍحذت تطىیىی خیز اخاللی2-3

ـافیؿاتياکیلمیوصؼ تيکیکیورىػمضاىؿاوؼیياه ؿوػهاؼ.افایاه٥لنا٦یمالٍاؼؿایىای
ـایؿ٥تااؿاعال٩ایاگاـ بنیاؿیافمنائل،افرملهعیـوىـمعتىیباـآنامات.عیاـمٖلاىببا

ـاکحضاٗؽا وٝىَـماهىیمالصٚهىىػ،ػؿٝیهتٞؼػمٚاهـوکخـ مىاؿبه ػ،معیهوراهاىات
ـا ،امتیاافا ،رلىهایکههمهگىوهمیانهمهؿ٥تاؿهایعیـامت>به هاایمت٦ااو وگىوااگىنکخ

ـاماكآنمٞىایا٥تهبهعیـت٦نیـمی ایاواؼافهىىوؼ.ىؼ ایههی تاتَاحیمیاناماىؿعیاـباهب
ـاکىؼهوبیامتکهاگـوصؼ آوهاواػیؼهاوگاىتهىىػ،هـوهبهعیـمت٤َ ؿابٖهعىاهاؼامتپ

ـػػوعیـواصؼػؿؿگ ـگ ـهابایؼبهعیـواصؼب ؿگآوهاراؿیباىؼ.اماماًاباهػحیالىؼ.کخـ عی
ـهایکخیـ٩ابلتأییؼامت. همیهعیـواصؼامتکهعیـیتعی

ـهاػؿا٥ٞالوؿ٥تاؿاونانؿامعتىیبـػوصیخیت٥اٝلو٩ابالتض لیالمالٍؼؿاصیجوصؼ عی
ـتعهکماحیزی٨وىاینتهاوناان٩ابال ـاماك٥٪ؼانم ـهاافصیج٩ابلیتب ومىػهامت.وصؼ عی

ٍىؿ ىى٧ٕعیٞیػاؿػکهػؿبـؿمیامت.ایيانػؿتعییهایهمنأحه٥ـمىػهامت:هیىحیابتؼابه
ػکاهػؿتـىاى٧ػاؿآیؼ.امابٞؼبهعیاـص٪ی٪ایورااللؿ٥یاٜیکونعت٥ـوتـعیـبهصنابمی

ـاؿػاؿػ.صیج٥٪ؼانباٝجمی ىىػکهورىػا بهکمالوازووازتـىى٧پیاؼاکىىاؼونعتیبازتـ٩
ـتعهبازتـ،یاک٥٪اؼاناماتوایاه٥٪اؼان(.411، ص4م، ز1891)همدى،  ـتعهماػونونعتبهم هـم

ػ،عیاـیتاافهاماتوىىهاکنبمیآیؼ.هـکماحیکهبـاحـایهىى٧ىماؿمیمىيأىى٩یتافهبه
ـهاىؼ می ـاتبپیؼامیحؾاعی ـهاباٝجفوالوصؼ آوهاومییابؼوم ىاىػ.کىؼ.یٞىیکخـ عی

ـایػماتبهتٞعیـؿوىه یاابیباهتـ،اىتیا٧بهعیـص٪ی٪یبـعامتهاف٩ىهوامتٞؼاػماػهوهیىحیب
ـ٥ًا٩اىهو اماتٞؼاػآنؿاػاؿػو٥ٞااًل٥ا٩اؼآنعیـیامتکهماػهوهیىزیاوحییاصتیاوناانٍا

ـایؿىاؼوکامالىاؼن ـتعهکمالىاینتهعىػوعاىؼ،اىاتیا٩یبا امت>وىناگـمىرىػی٥ا٩ؼم
ـاىى٧بهوؼاىته ـػوهبهآونه٥ٞلیتػاؿػ،بههاتٞل٨میوغىاهؼػاىت>فی ایکهاگاـ٥٪اؼانگىوهگی

ـهاصاٍلمیوعاىؼاىتیا٩یػؿمیانوغىاهؼبىػ.ایىزاتکخـ ـهااافیافعی آیاؼ.امااایاهتکخاـعی
ـاتب٩ابلیتػاؿایوصؼتیامتکاهآنوصاؼ صامالیااصاا٥٘ؿىاؼوتٞااحی صیج٩ابلیتوم

ـػامت. اعال٩ی٥
ـهاافایه ـگؾاؿیوصؼ عی رهتامتکهاوًزهؼ٣وم٪َىػهمهاماػؿرهت٥اٝلیتوتأحی

ـهاوویقا٥ٞالعیـاونانمعؼأعی ـاعؼاػؿٕعٜورعلتهمگانوىیهم٪اـؿ٥ـماىػهعی ـامت>فی
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ـهااماـیان امتکهػؿٍؼػتضَیلعیـص٪ی٪یوحؾ وهاییباىؼ.وىؿعیـمضِػؿهماهعی
ـهاآػمیؿابهمىیعیـاٝالوعیـمضِ،یٞىیبهم٪َؼواصؼؿاهىماایی ػاؿػ.بههمیهعإـعی

.(111، ص1171)همى، ػهىؼکىىؼومى٧میمی

 . فطزی بَدى خیز اخاللی3-3

حضاا٥ٖٗاـ ومـىاتاوحیاه،مىرىػا ٝاحمامکان،افرملاهاوناانوا٥ٞاالوؿ٥تاؿهاایوباه
مض٦ى٣بهماػهورنماویا وویقآمیغتهبا٩ىهوامتٞؼاػامت.مااػهورناماویا باهػحیال٩اىه

ـای٥ٞلیتعىػپیىمتهویافمىؼامـیامت کهآوهاؿابهممتکمالزیا٨مضِوامتٞؼاػٍـ٣،ب
ـػػ.ایهمىرىػا به باىاىؼکاهگىوه٥ٖـیػؿٍؼػباؿیابیباهآماتانعیاـاولمیعىػؿهىمىنگ

ـػ.ػؿراوبم٪ابل،ایاهمىراىػا باهىاکلکمال،عیـیت،ىـ٣وهىیتآوهاافاومىيأمی گی
ـایویال ـػاوىاؼ.با باهایاهمَالضت،ا٩تْاای٥ٖـیورعلیافهـگىوهو٪َاانوکاماتیؿویگ

صکمتباح٢هاحهیوصنهتؼبیـوٚا اصنهٝاحمامکانایهامتکاهػؿمىرىػیاتهاـاونااوی،
ـاگیـبهوػیٞتبگؾاؿػکهافیک یابیبهکمالمٖلىبوص٦ا٘آنباىاؼومىػؿٍؼػػمتٝي٪ی٥

ـایػمت ـتـوبهتـافهیچافمىیػیگـب ـایهاگـعیاـ،گىوهتالىیػؿییابیبهکمالب ٠وىمایؼ.بىاب
ـایمٞيى٧ؽاتیاونانومایـمىرىػا امکاویواماتٞؼاػیوعاىاؼ،افآوناهاوزاا می ػهاؼوبا

کىؼ،عیـیتیمىؿػتى٩اٜواوتٚااؿوغىاهاؼیابیبهآنافهیچتالهوکىىيی٥ـوگؾاؿیومیػمت
وناویعیـیتیؿاکاهػؿماىؿػآنباهػهؼکههـابىػ.به٥ـمىػهمالٍؼؿاو٩ىٛوىیهامـیويانمی

ـایعىػمیويیىؼوػؿباؿهآنمیت٦کـمی ـتـیو٥ْیلتب ػاوؼوبهػاىتهآنٝيا٨اوؼیيؼ،وىٝیب
ـایهباهعاىاهوؽا ووبهوؼاىتهآن١عٖهمی عىؿػوممکهاماتباٝاجؿوزاواوىاىػ.بىااب

ـایهصابعیاـػؿمـىاتو(. 197/ثدف، ص1131)همى، آیؼٕیىتعىػػؿپیٕلبآنبـمی بىااب
ـهابهتکاپىوامای ػاؿػ.یٞىای٥ٖـ اونانبهوػیٞهوهاػهىؼهوایهامـآػمیؿابهمىیتضَیلعی

ـای اگـعیـامـ٥ٖـیوبـعامتهافٍ٪ٜؽا آػمایوعاىػ،ایاههماهتکااپىوکىىاووهماتبا
ـایتضَیىؼ>وىنایهتضَیلآنصاػثومی ىاىػ،پاللآنصااػثمایهمهکىىووهمتب

عیـیکامـ٥ٖـیوبـعامتهافٍ٪ٜؽا آػمیامت.

 . فزاگیزی خیز اخاللی4-3

ـاگیاـیآنامات.مالٍاؼؿایکیػیگـافویژگی هایورىػِیعیـاعال٩ی،ٝمىمیاتوىامىلو٥
ًقه كل شي;٥ـمایؼ:می قهه ي ء ي یتًخاه ي یتن به قططه هى الكمال الممكى في د ئو الخیر ها یتش

ً وهها ي  يا ههل فطر ىهها ي فههي  ًلیهها يصههإ القطههإ ئلههو شههطره فههي  ههريلیال يص یكههًو كههل مال ه
ٕلابعیاـػؿکال(.13، ص7م، ز1891)همدى، :هكمالل دقیقتىا ي هتممال صهاا ىا ي  فؼالىها
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ػهاؼ.اماااوناانرهانماؿیوراؿیامتومیلعیـهمهؿابهمىیکمالوهاییآوهااماى٧می
ـاتـافایهص ـاگیاـ٥ ؼامتکهبیانعىاهؼىؼ.ٕلبعیـػؿمـىتهمهممکىاا وه٦تاهواماـ٥

ایکاههمگاانػؿگىواهباه1امت.بهاٝت٪اػٍؼؿاحمتأحهیه،ٝمىمیتعیـافبؼیهیا اوحیاهامات>
ایاهگؾؿاوىاؼ.هماهوؿوفمییابیبهآنباتما تىانؿهنپاؿوؼوػؿآؿفویویلبهآنىبمنیـػمت

ـایایهامتکهمیهاتاله ـهعىیوؿاافکمالممکهبهب یاابیباهعیاـػماتواماٖهعىاهىؼبه
تٞاؼػوورىػیاعال٩یبهکمالبـماوىؼ.مالٍؼؿابـایهباوؿامتکههمهمىرىػا ٝاحمباتما 

ـهميتا٧وارب ـتیکهػاؿوؼ،باح٦ٖ ـهاکخ ـکتىؼٕٔىًٝایاک ـااحىرىػباحؾاتىؼوبهمىیاوػؿص ًآ>فیا
اوورىػمٖل٨بالو٪ٌ،وىؿمضِامت.حؾاهـمىرىػیونعتبهاواىتیا٧ػاىتهوباهاوٝيا٨

وؿفػکهاحعتهایهاىتیا٧وٝي٨وؿفیؼنم٪تْایٕعیٞتمىرىػا امکاویو٥٪ـوراىػیآواانمی
ـکتاهمهٝاحمامکانبىابه٥٪ـورىػی(.17)هماو، صامت ماتواهبهمىیعیـمضِػؿص

ـاتاـافایاهبهرهانباحؾا وحضٚه حضٚهػؿصالصؼوثؽاتیوکنبعیـتافهامت.اماااوناان٥
صیاجویاقعیاـکىؼ.حؾاافایهامـامتوبىابهاعتیاؿواؿاػهاوناویبهمىیتضَیلعیـپـوافمی

ورىػیػؿصالورىػیوعیـاعال٩یمت٦اوتىؼ.مىرىػا ػیگـبىابهٕعیٞتعىػػؿؿامتایعیـ
ـکتىؼ.امااونانبىابهاؿاػه ـکتامتوایهمایـاونااویباـعال٣ص اهبهمىیعیـاعال٩یػؿص

ـافمایـمىرىػا صؼی٪٤وؼاؿػوتا"٩اب٩ىمیهاواػوی"پـمی گيایؼ.عیـعىاهیاونااویباـ٥ا
ـکتورىػیاىیا امت.ایهعیـعىاهیبهمىافا مـىتو٥ٖـ احهیػؿو رىػتما بيـیتص

لعیبـعیافاونان ـاگیـامت.ىٕـ ـاگیاـیعیـعاىاهیومیوه٦تهوامـی٥ ىاىػ>هاػحیلبـٝؼ ٥
ـاؿبـ٥ٖـ عىػپاوهاػهوعال٣آنٝملمی کىىؼ.وىناى

  گیشی ًتیجِ

احياٞاٛاٍااحتوراىػػؿت٦کـمالٍؼؿا،اعال٧وعیـاعال٩یماوىؼعیلیافمنائلػیگـتضات
ـاؿ ػاؿػ.ٝملبایؼػؿماصتهنتیؿطػهؼ.٥ٞلیکهباهنتیونعتوؼاىتهباىؼوػؿ٦١لاتاف٩

آنؿویػهؼ،عیـیتیوؼاؿػ>وىنعیـتىهامتٞل٨بهورىػامتوورىػوهـکمالوراىػیعیاـ
ـایویکىکااؿىاؼنامت.یٞىیعیـیتعیـبههنتیبـمی ـػػ.مالٍؼؿابامعاویعااًعاىػبا گ

ـػافهومىػهامت>وىانیـاعال٩یبىیاناونانوع ـهااوویکیهایمـٍىًپ هااػؿواههماهعی
گؾاؿیىؼهامت.تٞاحیهؼ٣احلهوتيعهبهصْـ باؿیؿامتایؿمیؼنبهم٪ا ٩ـب،٥ىای٥ی

ـکاا وماکىا تماا ممکىاا  بىابهمعاویمالٍؼؿا،ورىػعیـامتوعیاـوراىػیباـص
                                                                                                                     

ـ٥یه٩ْی>همافاوحیا هنتوآن.ٝمىمیتعیـاف٩ْایایی٪یىی1 ـاػؿاوحیا تَىؿٕ ـاهباتىرهو٦الباهوناعتمیاانفی ههم
ـایصکموصَىل٩ٖٜبهٍؼ٧  .ٓػاوانافوٚـمى٥ٔ٨ٖٖـیا کىؼیااف٩ْایایی٪ىی٩ْیهک٦ایتمیآوها،ب
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ـهػاؿػ.امااونان ـاتـافصؼعیـورىػیگا بـمایمیٖ ػاؿػ>واىنافٝ٪الواؿاػهآفاػبـعاىؿػاؿ٥
کىؼهایاعال٩یؿاػؿکمیامتکهمایـمىرىػا ٝاحمماػهوؼاؿػ.آػمیبىابهٝ٪الویتومى٩ٞیت

اهواؿػٝملىىػوویکیکىؼتىاوؼعیـوویکیؿاتيغیٌػهؼوٕع٨اؿاػههامیوػؿآنمى٩ٞیت
ـػػوهیچایکهصتمًاباهعاىػهباافمیػرلهاوؼافػ>ویکیوػؿ ؿوػ>واىنػؿگااهافبایهومایگ

ـهایاا٥ٞاالوراىػیواعال٩ای ماصتهنتیصکوماوؼگاؿىؼهامت.افٕـ٣ػیگـ،بـعیعی
ـای٩ىهىاهى ىاایؼکماالباهصنااب ـای٩ىه١ْبیافواب باهمت٦او ٙـی٤ػاؿوؼ>مخاًل٩تلب

ـػوػؿوااؿوىببیایؼ.ام ـاؿگیا ـػاؿهاػؿکلیتهنتیوصیا آػمیانمىؿػتأمل٩ ااگـایه٩عیلک
ـگاقمالک هاییماوىؼٝؼاحتوص٨وفیعاییومَلضتمىؿػمالصٚهوا٩ٜىاىػ،وىایها٥ٞااحیه

باىىؼ.آیىؼ،بلکهىـووامٖلىبمیعیـوکمالوعىػهومٖلىبوعىامتىیبهصنابومی
ـ٥ًاهوکتهویقّـوؿیمیتىرهبهای ومایؼکهایهوىٛاؿتعآمیانعیاـواؿاػه٥ٞالاعال٩ایٍا

ـاؿػاػیوؼاؿػ،بلکهمغهافؿیيهتکىیىیوؽاتیایهاؿتعآامتکهؿ٥تااؿواؿاػه رىعهاٝتعاؿیو٩
اوناویبایؼباهؼ٣وم٪َؼآ٥ـیىواوهمنىباىؼوػؿهماهىگیباوٚاا هناتیماىؿػمالصٚاه
ـتىایهاؿتعآوهماهىگیٝملیواعال٩یبااوٚاا اصناهاماتکاهعیاـوویکای ـػ.ػؿپ ـاؿگی ٩

ىماؿیکنبکىاؼهایبیتىاوؼویکیاهمیکىؼ.اونانبىابهماعتاؿورىػیاعال٩یمٞىاپیؼامی
تاـوائالوباهـویکیبهمىی٩ـبعیـمضِپیوؿوػو٩ؼ به٩ؼ ٝاحمؿاػؿوىؿػػوبهم٪ا واز

ـامی عىاوؼ.امااحعیاکآیؼ.ػؿتما ایهمنیـٕىزوی،عیـواصؼیمـیانػاؿػواوؿابهمىیعىػ٥
ـاگیـ،اؿاػیواعتیاؿیامت.حؾاتضَیلعیـاعال٩ی٩ىاٝؼوؿاهعاًعىػ گ٦تهآػمیبهوؼای٥

یـاٝالو٥اویىؼنػؿؿاػاؿػ.٥لن٦همالٍؼؿابهىمىلبغووٚـیوٝملیآنٝیهؿاهوٍىلبهع
آنامت.
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 ًبهِ کتبة

ا٩ـآنکـیم.
ـان:مإمنهمٖاحٞا امالمی.اکمبدأ و اکمعمدٓ.4585ٝعؼاحلهٔبهمیىا،صنیهابه .4  .ته

ـان:اوتيااؿا .بام٪ؼماهوتَاضیشمضماؼت٪یػاوواکاجمه ٓ.;459ااااااااااااااأ .4 پاژوه.تها
ـان.  ػاويگاهته

احلاه.باهتَاضیشماٞیؼفایاؼ.٩ام:مکتعا آی االکهیالم  اکؼال م٧/اح٤ٓ.4616ٔااااااااااااااا .5
 مـٝيیوز٦ی.

 .٩م:مکتع ازٝال ازمالمی.اکتعنیقم ٧/بٓ.4616ٔااااااااااااااا .6

 .بیـو :ػاؿاحکتباحٞلمیه.تهذیب االخمق و تطهیز االغزاقٓ.45:5منکىیه،ابىٝلیٔابه .7

 .بهتض٪ی٨یىم٤اتای.مکتع احخ٪ا٥هاحؼیىیه.ة اکممئزیندالک ٓ.94;4میمىن،مىمیٔابه .8

ـاحؼیهٔ .9 ـاثاحٞـبی.ی متیح اکغیب٧ٓ.4641ؿافی،٥غ  ٔت٦نیـاحکعیـٓ.بیـو :ػاؿازصیا احت

 .٩م:حزىهاػاؿهاحضىفهاحٞلمیه.5ٓدٔ،بمىث ف  اکمنل و اکاملٓ.4591معضاوی،ر٦ٞـٔ .:

تٞلی٪هٝعامٞلیاحقاؿٝای.٩ام:مإمناههمیة اکمکمة. ن٧ٓ.4646ٕعإعایی،میؼمضمؼصنیهٔ .;
 ويـامالمی.

.٩م:رامٞهمؼؿمیهصاىفهٝلمیاه5ٓدٔ،اکمیشان ف  اکت ظیز اکقزآن٧ٓ.4649ٔااااااااااااااا .41
 ٩م.

ـاحؼیهٔ .44 ـان:عىاؿفمی.اخمق نمصزیٓ.4586ٕىمی،عىارهوَی  .ته

 ؿازّىا .٧ٓ.تلغیٌاحمضَل.بیـو :ػا4617ٔااااااااااااااا .44

ـا 4617مضمؼ٥ٔاؿابی،مضمؼبه .45 ـان:احمکتع احقه  .٧ٓ.٥َىلاحمىتقٝه.ته

 .بیـو :ػاؿازوؼحل.تمصیل اکظعمده٧ٓ.4615ٔااااااااااااااا .46

 .بیـو :ػاؿاحمىاهل.االعممل اک نظ ی ٧ٓ.4645ٔااااااااااااااا .47

  احهالل..بیـو :مکتعاکظیمطة اکمدیا  ٓ.7;;4ٔااااااااااااااا .48

 .بیـو :مکتعهاحهالل.آراء اهل اکمدیاة اک مضنة و یضمداتهم ٓ.8;;4ٔااااااااااااااا .49

ـان:وفاؿ موپاٍؼؿاآؿا ىىاعت:تٖعی٪یػؿونانٓ.ا45:7صنیهٔکـمی، .:4 ـهىالپـیل.ته ٥
 اؿىاػامالمی.و

ـافی،مضماؼبه .;4 ـاهیمٍٔاؼؿاحؼیهىاای ماهبیااؼاؿ٥ـ.٩اام:.تـرکظالالز اصالامل اکجمهنیالال ٓ.4594اباا
ـا .  اوتياؿا احقه

 ی.م٦َٖىٓ.٩م:کتابغاوه:.ٔداألربعة اکعقنیةر األط مفي  اکمتعمکیة کمکمةآ.:458ااااااااااااااأ .41
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 ٓ.٩م:بیؼاؿ.8.ٔدت ظیز اکقزآن اککزی ٓ.4588ااااااااااااااأ .44

ـان:اوزمهصکمتواکمبدأ واکمعمد/اح٤ٓ.4585ااااااااااااااأ .44 ـان..ته  ٥لن٦های

ـهىگی.ی متیح اکغیب/بٓ.4585ااااااااااااااأ .45 ـان:مإمنهمٖاحٞا وتض٪ی٪ا ٥  .ته

ـکقاحزامٞیحلىيـ.اکؼىاهد اکزبىبی ٓ.4581ٔااااااااااااااا .46  .احم

ـان:اوتياؿا مىحی..بهتَضیش١ال اکعزػی ٓ.4584ٔااااااااااااااا .47  صنیهآهىی.ته

ـان:بىیاػصکمتامالمیٍؼؿا.اکممػیة عن  اکهیم  اکؼ مء٧ٓ.:464ٔااااااااااااااا .48  .ته

بیاـو :ػاؿ9،4،4ٓ.ٔداکمکمة اکمتعمکیة في االطال مر اکعقنیالة االربعالة ٓ.4:;4ٔااااااااااااااا .49
ـاثاحٞـبی.  ازصیا احت

ـا٩ی،مالمضمؼمهؼیٔ .:4 ـان:صاىفهٝلم5ٓدٔ،جمیع األفکالمر و نمدالد األنرالمر٧ٓ.4645و یاه.تها
امالمی.





