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اص هفاّلن پشواستشد ٍ هْن دس فلؼفِ اػـالهی اػـت. ٍاوـاٍی تطـَس للـام حلـَلی ًــاى        « حلَل»
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 طشح هسئلِ

،حهیهأامااٍاؼؿاحمت.صکمتمتٞاحیهباػؿا٥کىؼنٕـصیوىػؿگيىػنبنیاؿیافؿافهاتى٥ی٨یا٥ت
ـاهمنىنهـمت٦کـػیگـیاٍىهم ٝهاؼههوؿػوامتىعا٥ٓاـوٛؿاػؿبنایاؿیافمىاّاٜباآحیؿا٥

ـانوهاػ.همیهصکایتػؿبابىاؿصاناوویقٍاػ٧بىػ باهىیهاایواىیپـماومیانکهػؿایهػیگ
پژوهانایهاماتکاهباإاـسمعااصخی.وٙی٦ه٥لن٦یػاووهاییػاػهىؼوپامظمیانا٥کىؼهىؼ

ایهارتهااػیویصکمتٍؼؿاییؿاآفمىنکىىؼیاآنؿاامتىاؿتـمافوؼ.بکىىىؼامتىاؿیمعارؼیؼ
ـػهوأکهٍؼؿاحمتیکیافم٦اهیمیػؿگـوآنامت.امتکهب٪ای٥لن٦هامالمی حهیهآنؿاابؼاٛکا
ـابـ٩یا صلىحیامات.٩یاا ٍاؼوؿیکلیؼگيایوبنیاؿیاف٦٩ل هامت،م٦هى ٩یا ٍؼوؿیػؿب

ـهبـعیاف ـػ.ایهپژوهوبـؿاکهبا٩یا صلىحیتعییهمیائلمنوه ـگىنک آنامتکهتٖاىؿىؼػگ
ـاػافتٖىؿایهوینتکهواژهصلىلػؿبنتـفمانمٞاویگىواگىوییا٥ته ٩یا صلىحیؿابـؿمیکىؼ.م

ؿبااوٚـیهصلىلهـبا بلکهم٪َىػآنامتکه.اوؼهوبـعیافآنمٞاویبـػیگـیت٪ؼ فماویػاىت
ـاپاماػیؿاصؾ٣امىؿیمال٩ی ـػهىؼهامتکهبغيیافصلىلمـیاویم فػؿوا٩اٜماغهاوؼ.اک

ـتبمىٖ٪یومیـٕعیٞیٝ٪لامتکهافصلىلمـیاویبه م٦هى رؼیؼیافصلىلؿمیؼهامتوت
ـکیاباتضااػیمااػٍؼوؿی مافػؿک٩یا ایهم٦هى فمیىه ـایراىهـوت ـتعهبىػنٝـُبا هووم

ػیگـ،زفمهمىٖ٪یتأملػؿ٩یا صلىحی،ؿمیؼنبهم٦هاى رؼیاؼیافٝعاؿ ٍىؿ ىؼهامت.به
صلىلبىػهامت>عىاهایهمیـػؿوا٩ٜؿطػاػهباىؼویاویلبهم٦هاى رؼیاؼصلاىلوحاىاف آناف

ٕـی٨ػیگـیػؿاوؼیيهمالٍؼؿاٍىؿ بنتهباىؼ.
ـاصلتٖمانمیبؼیه وغناتیا٥اتىاؼناماىؿیکاهىؿصلىلوىیهبىػهامت:تىانگ٦تم
ـابـایهو٪ِاوؼ.وعىػه٩ابلت٪نیم،ؿ١مماػیتوصلىلبه اواؼکاهممکاههاوىیهپاماظگ٦تاهػؿب

اواؼکاهمَاػی٪یبىػه،ػو امتىی یمـیانػاىتهباىؼ،امابهتعٜمضلعىػمى٪نمىىػ.مـصله
باؿویقگ٦تهىؼهامتکهایهاماىؿافاوؼ.ایهنوت٪نیموؼاىتهصتیبهتعٞیتافمضلعىػویقمـیا

گاهوىبتو٪ِباهٍاىؿاػؿاکایاوؼ.آنرهتی١یـافرهتاو٪نا ومـیانبـمىّىٛٝاؿُىؼه
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ـاماكمنلکميائیانماػیبىػه اوؼػاىاتهاوؼوبایؼصلىلوماـیانمیصنیوعیاحیؿمیؼهکهب
ؼػؿمضلصلاىلاوهتىاونتیانومیئیميااػٝاعیاحیبـعال٣ؿاکصنیوػکهوىیهوعىػهامتوا

ـایو٪ِوکىىؼ ـ٥تىیوعىػهامتوػؿهایپیيیهبیانمیػوپامغیکهب ىؼه،ػؿباباػؿاکا پؾی
ـػباؿیکهصلىلؿایکوهایتمن لهٝلم ـهبهٍؼوؿتعؼیلک ـاوزا مالٍؼؿاباهراایم هامت.م
ـایىای یایکهورىػ٥یگىوهبىػنیکىی به;،آنؿابهتٞـی٤مىتیصلىل و٦نهآنٝیهورىػبا

ـػهامات:ػیگـباىؼ .ایاه(414، ص1م، ز1891؛ همدى، 41، ص1131)طدذسثدذنى شدیشثصی،  تٞـی٤ک
ـایهایهىؼهوهمپامظتٞـی٤هممىاؿػمـیانوا٩ٞیؿاىاملمی گىیمىاؿػو٪ِبىػهامت.بىاب

ـگىویم٦هى صلىلامت.وىىتاؿػؿٍؼ ـاتبػگ ػبـؿمیم

 . تجییي هفبّین ثٌیبدی  1

، 4، ز1111)ثسعدـى، ماوىاؼاؿماٖىایامتکه٩علافامال ػؿوگااه٥یلناى٥انیىوااوی،صلىلواژه
ـػهىؼهامت.به(191م، ص 1887)ثفلىؿیى، وا٥لىٕیه(1138، ص1، ز1177؛ ثبى سشذ، 149ص کاؿب

کهافایهواژهػؿم٦هى صلىلٔیٞىیػاعالىاؼنؿمؼاوحیهکناویبهوٚـمیوحیػؿػوؿهامالمی
ـػهی یى ـهب )فداسثب،، کىاؼکاه٥ااؿابیافآوهاایااػمیاوؼ>وىااناوؼ،متکلمانبىػهػؿىی ػیگـٓبه

ـایػؿیا٥تٍضیشاف(.113، ص1ق، ز1119 ـایهب ػؿآ١افوگاهیبهم٦هى صلاىلوم٦هى ،ایهبىاب
٥کىیم.اؿمٞىاییآنمیتٖى

   ضٌاسی حلَل هعٌا ٍ ٍاصُ. 1-1

، 1، ز1134)ؿشنعد،، امات٥اـوػآماؼنوواافلىاؼن مٞىاا  ىىاماانباهاٍٖالسواژه ػؿ صلىل
ـ٥ایویاقىاایٜىاؼهامات>باه.ایهاٍٖالسح٢ت(114ص کاهآنؿإىؿیىىامانػؿاٍٖالسٝ
ـػهایه ـػ"اوؼ:"صلىلآنامتکهىی یگىوهتٞـی٤ک ، 7، ز1173)هـهدشی، ػؿىی ػیگـراایگیا
هایکالمیو٥لنا٦ی،صلاىلؿاباهاىاکالوتٞاابیـ.اماػؿاٍٖالسٝلمی،اٝمافػاوو(113ص

ـػه ـػاعتهمیٕىؿعالٍهبهمهماوؼکهبهگىواگىویبیانک ىىػ.تـیهآوهاپ
ـاؿبهمٞىای:صلىلتعٞیاح٤ٓ ـ٥تهویقیػؿ٩ ـاؿبهَتعَ،مکانیکگ ـ٥تهویاقػیگاـ٩ٜ ػؿیگا

ـاؿػاىتهآبػؿکىفهمکان>آن ـاماوىؼ٩ ـاؿٔفی آبکىفههمىاؿهػؿراییامتکهکاىفهػؿآوزاا٩ا
رایکىفهامتٓ.ػاؿػ ِٜ (.111، ص1ق، ز1111)فخش سثصی، یٞىیرایآبتاب

اػهباىػنایناتماخالً>ماافاماتیٞىییکوىٛوابنتگِیکاه٦ٍت:صلىلواٝتییاو٦ٍیبٓ
بهایهمٞىاکهػؿٝیهوابنتگیباهفیاؼ،وٍا٤ِایناتاػهؿا.مافػاؿػونعتبهفیؼوابنتگِی٦ٍت

ـایاومی صلىلبهمٞىایو٦ٍیؿابها٩نامیماوىؼعىػاحعته(. 117، ص1م، ز1817)شششاي،، مافػب
ـػه  :اوؼصلىلػؿمتضّیقوصلىلػؿ١یـمتضّیقت٪نیمک
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ماوىؼصلىل٦ٍا عؼاػؿاوکه٦ٍاتیماوىؼٝلامو٩اؼؿ اعتَااً،ّیقمتضصلىلػؿ١یـ 
ـاوابنتهبهعؼاواٝتیاوابنتگِی٦ٍت ـایاوهنتمافبهعؼاػاؿوؼ>فی ىؼو٦ٍتٝاحمو٩اػؿؿابا

.مىؼوینتمان،عؼامضل٦ٍا عىیوامت،امامتضّیقومکانمافوؼ.بؼیهمی
ـاُ،صلىلػؿمتضّیق ـاُ،افرملاهؿولویژهَاٝ ـواؼ.ويااوهامت.تما اٝ هااصااّلػؿرىاه

کهاىااؿهباهوىان>صلىلػؿمتضّیقایهامتکهاىاؿهبهیکیافصاّلومضل،اىاؿهبهػیگـیامت
(.131، ص1، ز1191)فاػل همذثد، ىیـبهم٦یؼیآنویقاىاؿهػاؿػوباحٞکل

ـػوؼویوصلىل١یـصلىلػؿمتضیقؿاویقبهصلىلمـیااحعته :مـیاویت٪نیمک
ؿواو٪ناا مضالافایاه.صلىلمـیاوی،هـرق افمضل،مت٤َباهرقئایافصااّلاماتػؿ

ماوىؼصلىلؿولػؿمٖشرنمکهبااو٪نا رنم،ؿولویاقمى٪نام>ىىػمىرباو٪نا صاّلمی
ـاهـرقئیافرنممت٤َبهرقئیافؿولامت>ىىػمی .فی

ـایه.صاّلو٤ٍمزمىٛمضلامتووهو٤ٍاراقایػاعلایآن،طزیمن  یزحنىل غدر  بىااب
ماوىؼصلىلو٪ٖهػؿعٔیارنامکاهو٪ٖاهباهاو٪ناا عأ>ىىػصاّلبهاو٪نا مضلمى٪نمومی

ـػهووىنمـیاویؿابـعیصلىل١یـ.ىىػمى٪نمومی منتلق ٩یا واصؼبهکخیـامت،مضاالىام
(.117-113، ص1جا، ز )ثنص،، ب، اوؼمىضَـػؿصلىلمـیاویػاونتهصلىلػؿمتضّیقؿا

ابهمیىاػؿتضلیلؿابٖهصلىحیبیانميائیانابتؼاىیىٛومـیانؿاػؿم٦هى صلىلرایػاػوؼ.
بغياؼکىؼوصااحتیعااًباهآنمیمضلویقیامتکهویقػیگـیػؿآنصلىلمیکىؼکهمی

ـاػافصلىل،مىرىػبىػنىی ػؿىی ػیگـٔمضلٓامت>افایه(.31-18، ص1171عیًا،  )ثبى ؿوم
٩یاؼاعیاـػؿکاال بؼونآنٔمضلٓمىرىػوعاىؼ،اماوهبهایهمٞىاکهرق آنباىاؼ. ایکهگىوهبه

ـئیلبهایهعإـامتکهػؿبـعیافاىیا ،ورىػارقا ىی بؼونکلعىػمضالامات>ىیظ اح
بلکاه٥٪أراق آن ىىػاماصاالػؿرناموینات،ىاؿهػؿمایهرنممىرىػمیماوىؼماػهکههم

ـایهمىٚىؿاف٩یا صلىحی ـایاماـیایهامتکهامت.بىاب باىاؼکاهآنؿاىی ،مىّىٛیامضلبا
(.49، ص1، زب ق1111عیًا،  )ثبىگىیىؼٍىؿ یاٝـُمی

ـئیلهمنىیهبهىیظ افػیاؼگاهمىّاىٛکىؼ.تىرهمی:مىّىٛ;و:مضل;ت٦او ػوم٦هى اح
بهو٦لؽا ووىٝیتعىػ٩ائمامتوػؿ٩ىا ؽاتیوتضَلوىٝیوابنتهبهػیگـیوینات.ىیظ،

ـایهویقػیگـیکهبهآن٩ىا می یابؼ،امـیاف٩عیلارقایم٪ى وؽاتیوینتکاهافآناو٦کااکبىاب
کىاؼوصااحتیعااًباهآنآنصلاىلمیواپؾیـباىؼ.امامضلویقیاماتکاهویاقػیگاـیػؿ

ـایهبٞیؼوینتویقیػؿمضلیمىرىػىىػمی و٦ناهوبى٦ناهواىٝیوحیآنمضل٥ی،بغيؼ.بىاب
بلکهافٕـی٨صاّل،مىرىػی٥ٞلیووىٝیمتضَلو،متضَلو٩ائمبهؽا وکاملباح٦ٞلوعاىؼ

ـػه ـػػ.احعتهآونهػؿایهمضلصلىلکا مىراىػػؿ;ٓ،امات:مىراىػػؿمضال;گـواهٔمتمایقگ
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ـاماك٩عىلٍىؿرىهـیمىٖعٜػؿماػهوعاىػهیاىحی،میاانوینت.:مىّىٛ ػؿصکمتميا ب
ـا٧بهتعٜو٦ایایاه(31-18، ص1، ز1171)ؿىع،، مىّىٛومضلت٦او امت .اماػؿصکمتاى

.(414، ص1، ز1171)عهشوسدی، امىؿ،ت٦اوتیمیانمىّىٛومضلوینت
ـ٥تهىؼهبىػ.وىانایه ـا٩یانویقپؾی ـا٧ػؿکهتٞـی٤بااٍٖالسصلىلػؿػمتگاهاى ىایظاىا

تماامیػؿ:صااّل;ایامتکهػاؿػکهؿابٖهصلىحیآنیکوضىافؿابٖهتعییهم٦هى صلىلبیانمی
ـاکىؼهمضلبیـونوػؿونارقای ـػ>رؼاهمافؿاػوآنوتىانکهٕىؿیبهباىؼ،پ ػؿمپیؼیماوىؼک
، 1)همداو، زعاىػباهواهاماتمضاّلباهآن٩یا وامتمضّلبهمضتادصاّل.٩یـػؿمیاهییاگچ
ـا٧بهیٞىیت٪ى صالبامضلامتو٩یا امت٪الحیوؼاؿػ.بؼیه(.441ص ؿ١ممياائیان،مانىیظاى
ػهکهصاالبایاؼػؿمضالؿازف وؼاونتهامتوتىهابهایهم٪ؼاؿبنىؼهکـ:ماوىؼرق وعاىؼ;٩یؼ

(.418)هماو، صعىػىیىٛکاملٔمـیانٓػاىتهباىؼ
ـػاعتاهامات.اوػؿتعیایه امامالٍؼؿاػؿآحاؿمغتل٤عىػبهبضجافصلىلوؿابٖهصلىحیپ

صلىلمعتىیبـػوهىیتورىػیمنات٪لباهواا صاالومضالاماتکىؼکهمٞىایصلىلبیانمی
(.111، ص4م، ز1891)طذسثدذنى شیشثصی، 

کاملوعىػهامت.مالٍاؼؿااوؼ،تٞاؿی٦یکهگؾىتگانافصلىلاؿائهػاػهمانافػیؼگاهویبؼیه
ىاىػکاؿؿ٥تاهواؿػایاهبضاجمایبه:ػؿمضل;بهمىامعتایىکهػؿتٞـی٤رىهـوٝـُ،تٞعیـ

ؿمضالباهایاهمٞىایکىؼکهبىابـتٞـی٤پیيیىیان،بىػنىای ػاوبیانمی(.448، ص1)هماو، ز
تىاواؼافگىوهکهرق ػؿکلهنتکاهومایامتکهورىػآنىی ػؿىی ػیگـیباىؼ.اماوهآن

ـکح٦ٚایاماتوىاامل:ػؿویاقیباىػن;کىؼکهوىنتٞعیاـگاهبیانمیکلرؼاىىػ.آن ميات
ـاػم٪َؼاماتٓ،کال،مٞاوی راق ،ماالوایماوىؼبىػنػؿمکان،فمان،ؽهه،عاؿد،١ایتٔم

ـایصکماػىىاؿىؼهامات.ایاهتٞعیاـ ـاػب ـاواویوؿاصتٔؿاصتبىػنٓامت،ت٦نیـیاتٞییهم ٥
ـػآوؿػ.همنىیهومی ـػهاؿاػؿآنمٞىاگ تىانآنؿابهمٞىاایمٞىایواصؼیوؼاؿػکهبتىانهمهکاؿب

ـوهزف امتب٪یهاّا٥ا ؿاک:٥ی;اّا٥هبهت٪ؼیـصـ٣ ـ٥ت>وگ و:ٝلای;و:ماه;هصاـو٣گ
ػؿ٥لن٦هبگیـیم.ممکاهاماتتَاىؿىاىػکاه:٥ی;صـو٣ػیگـؿاػؿت٪ؼیـػاؿوؼویقبهمٞىای

ـػومی تىاواؼم٦هاى باهمٞىاایاّاا٥همای:٥ی;تىانبا٩یؼٝؼ امت٪اللمٞىایاّا٥هؿاعاؿدک
ـااگـوه٩یؼٝؼ  امت٪اللػؿمْاا٣ماعب٥لن٦یؿاىاملىىػ.وحیایهتَىؿواػؿمتامت>فی

ـادمٞاویاممیمی تىاوؼکاماًلا١یاؿىىػورىهـوٝـُمٞاویاممیهنتىؼ،اماایه٩یؼومیاع
ؿوواؼوراامٞیوؼاؿواؼکاهکاؿمیبه:٥ی;ویقبا:متی;و:أیه;گىوهکهمٞاویؿاعاؿدکىؼ>همان

ـػوهـمىؿػافآوه ـاگی تاىانآوهااؿاراؼااویژگیعىػؿاػاؿػوومایهمهمىاؿػامتٞمالؿاػؿآوها٥
ـػ.پل (.411-411)هماو، صػؿرىهـوٝـُویقوىیهامت:٥ی;ک
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اىاتمالواصإاهامات.امااایاه:٥ای;اصتمالػیگـآنامتکهگ٦تهىىػرامٜهمهمٞاوی
ـااىکالٝیىًابافمی ـ٥یتامتکاهػؿگمانعٖامت>فی ـػػ.اصإههمانمٞىایٙ باىػ.:٥ای;گ

ـکت١یـ ـایرنموینت.همنىیهبىػنىی ػؿص ـ٥یتمکانب ـکتماوىؼٙ ـایص ـ٥یتفمانب ٙ
ـاکح٦ٚیػؿ ـاماكاىت ـکتػؿىی امت.ب یاکاف٩یاىػیکاهصکماای،هایچ:٥ی;افبىػنص

ـػػاوااؼ،وماایپیياایهآوؿػه ـافمٞىاااافا١یاااؿگاا )همدداو(.تىاوااؼ٥اٍاالمٞىااىیباىااؼومااعباصتاا
ـػهوآوهااؿامغاؼوهٍؼؿاح ـایصلاىلىاؼهاىااؿهکا متأحهیهپلافآنبهتٞـی٦ا ػیگـیکهبا
ػاوؼ.می

ـا٧کهبـمعىایمـیانامتؿاو٪ؼمی کىؼ.اىکالمالٍاؼؿامالٍؼؿاتٞـی٤اٍلیميا واى
اوؼصلىلمـیانىی امتػؿىی ػیگاـ>گ٦ته;تأییؼاىکاحیامتکهپیوافاوبیانىؼهامت:

ـػهگىوهبه اواؼکاهایکهاىاؿهبهیکی،ٝیهاىاؿهبهػیگـیباىؼ.هىگامیبـایهتٞـیا٤اىاکالکا
ـػا ومی ـًأٍالصیتاىاؿهوماـیانؿآىىػ.مؼا٥ٞانایهتٞـی٤پامظػاػهىاملمز اوؼکهت٪ؼی

ماـیانوؼاؿواؼگیـیمووىنػوباؿهاىکالىؼهامتکهو٪ٖهوابى وامىؿػیگـاٍاالًػؿوٚـمی
ـػه ـًاهموؼاؿوؼٓ،ورىػایهمىرىػا ؿاػؿعاؿدو٦یک ـاػتىهاااوؼوملت٦توعىػهٔت٪ؼی اوؼکهایهای

ـػػٔکاهواهؿاهایافواصیهو٪ٖهوامىؿػیگـوینت.بلکهصتیىاملعیاز ووهمیا ویقمای گا
ـایو٦یآوهامتووهمـیاناىاؿه ـػوؼٓ.ب ایػاؿوؼ>وىنمز

ـگقیؼهعاىػؿابیاانمایٍ صلاىل،;کىاؼ:ؼؿاحمتأحهیهپلافبیاناىکاز ،تٞـی٤وهاییوب
ـایىی ػیگاـباىاؼوماعباتَاا٣ایکهورىػ٥یگىوهبىػنىی امتبه و٦نهآنٝیهورىػب

ـػػ (.414)هماو، ص:گ
ـهیقافاىکالامت>وىنمالٍؼؿاورىػ٥ی ـایپ ـایو٦نهمٞلىلؿاٝیه٩یؼاتَا٣ب ورىػبا

ـهاوٝ٪ىلافعؼاووؼ،وا٩ِایاهتٞـیا٤ػؿولاىاؿهمیػاوؼوبیٝلتآنمی کىؼکهٍؼوؿرىه
اتَا٣ؿاوؼاؿوؼومخاًلومی1وینت ـاىٓـ گىواهکاهتىانگ٦تکهعؼاووؼٝ٪لاوحیامات>آنٔفی

ىنامت.تٞـیا٤ىىػپاؿوهمیاهیاػاؿایمیاهیامتٓ.ایهتٞـی٤افهمهاىکاز مَگ٦تهمی
ـایرىهـو٩یا ٍؼوؿیمی ـتعهبىػنٝـُب ـایاتضاػوم گيایؼ.بؼیٜمالٍؼؿاافصلىلؿاهؿاب

 . تطَس لیبم حلَلی  2

ـ٥اتومٖااب٨باافمیىاه هاای٩یا صلىحییکیافم٦اهیمیامتکهػؿبنتـاوؼیيهمياا ىاکلگ
ـػعاٍیػاىت.اماوىؼمنأحه٥لن٦یمىکل عبتٖىؿمىٖ٪ایصلاىلىاؼوم٦هاى گیـی،کاؿب

                                                                                                                     
ـاوتقا٥قوػه.1  .هایوىینىؼگانامتػاعلپ
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ـػ>اگـوهتٞـی٤مالٍؼؿاافصلىلهىىفمی ؿاماتیتىاونتماىاؿػیکاهبهمـیانؿاافآنصؾ٣ک
ـػ. مـیانصالػؿمضلبىػؿاویقػؿبـگی

 رغن هادیت ٍ حلَل . هٌمسن ًبَدى بزخی اهَر ب1ِـ2

تٖاىؿمٞىاایوغنتیهگاا ػؿلبىػ.ویژگیاٍلیصلى:ىیىٛباحکلیه;تـگؾىتکهمـیانوپیو
کی٦یاا یکایافایاهمَااػی٨،صلىل،یا٥تىؼنامىؿیبىػکهػؿٝیهماػیت،او٪نا وؼاىاتىؼ.

جدا،  )طدذسثدذنى شدیشثصی،ب،واه٩ابالوناعتوه٩ابل٩نمتاماتواتاًؽبىػوؼ.کی٤ٝـّیامتکه
هاایعاىػٕعا٨هاػؿمضلىلؿولصلمت.اماػیویقبنیاؿیافاوىاٛآن،ٝیهصالوػؿ(141ص

ـا٧بایؼبه بىػ.اماکی٦یا وىنؽاتًا٩ابل٩نامتوعىػواؼ،ماـیانوضىمـیانمیتٞاؿی٤ميا واى
ویقوؼاىتىؼ.ویقیکهمـیانػاؿػبایؼػؿابٞاػمضلعىػورىػػاىتهباىؼوواگقیـبایؼعاىػویاق

گىوهوینتىؼ.بـعیافکی٦یا ،ماػیوبـعیػیگاـهامـیمى٪نمباىؼ.اماکی٦یا بىابـتٞـی٤،ای
ـػػؿبابٝلمباؿیمغهعىاهیمگ٦ت.امااکىىنماغهػؿکی٦یاا  ـػهنتىؼ.افکی٦یا مز مز

ـایمؼا٥ٞانوٚـیهمـیانواؿهماػیٔماوىؼؿول ایوعىػرقایىکاهماـیانػؿآوهااؿاباههآامت.ب
ـایهؿول ـوهماػیبىػوؼوصلىلػاىاتىؼ،امااماـیانوؼاىاتىؼوایاههااگمضلونعتػهىؼ.بىاب

نبىػواؼکاهاگـواهکی٦یاا ؽاتااًآیانباـئمياٝىىانٝىَـاٍلیصلىلبىػ.وا٩ِورىػمـیانبه
ـوؼت٪نیمومی ـایماػیتکا٥یامت.وامٖهمضلعىػمى٪نممیهاماب،پؾی باـایاهىىوؼوهمیهب

ىاىػ.بلکاهٝىىانٝـُبهػوویمهت٪نیمومیویمکىیم،عىػؿولبهاماكاگـپاؿوهؿوگیىیؿاػو
باىؼکاهاواؼافهآنباهپؾیـبىػه،مىّىٛؿولاکههمانپاؿوهامتامیویقیکهػؿایىزات٪نیم

ىؼهامت.وحیؿولبههـتٞـی٦یکهبىػهباىؼ،ػؿهـػوویمهپاؿوهبا٩یامات.ػوو٤َت٪نیم
پؾیـبىػهوو٤َىؼهکهآنویقباهماعبکمیاتمضالامات.همایهافهآنت٪نیمامام٪ؼاؿواوؼ

او٪نا بهتعٞیتافمضلویقويانماػیبىػنآوهامت.
پؾیـیآنامت.امااوراىػکی٦یاا مااػیکاهػؿهایماػیت،ت٪نیمػاویمکهیکیافوياوهمی

ـایهبایاؼگ٦تاهىاىػکاهگیویژتىاوؼو٪ِیاو٪ٌایهپؾیـوینتىؼ،میٝیهصالت٪نیم باىؼ.بىااب
او٪نا ويانماػیتامت.امااو٪نا ممکهامتػؿؽا ىی ماػیباىؼٔماوىؼکمیا ٓویااگاـ

ـػػٔماوىؼکی٦یا ٓ.بؼیهىی ؽاتًات٪نیمومی مانبهٍاـ٣ىىػ،بهتعٜمضلماػیعىػمى٪نمگ
ـػػ،ومیایىکهىی ت٪نیمومی ـػآنگ ـاممکهامتامـیماػیباىؼکاهتىانبـتز ػحیلآوؿػ>فی

ـػػ.گاهیافت٪نیم ـػهبهتعٜمضلعىػت٪نیمگ ـػآنامتؼزلک اواؼ.باـهمایهواپؾیـیٝلمبـتز
ـػبىػنٝلمٝىىاناىکال٥ـّیٕعإعاییبهٝالمهاماكامتکه ػاؿػکاهٍاـ٣بیانمای،بـمز

ـایتواپؾیـیویقیٔمخالًت٪نیم ـػآنکا٥یوینتٝلمٓب ـاممکهامتىای>ز باهتعاٜمضال فی
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صلاىلٍاىؿاوکااؿٝالماهػؿپاماظباهایاهاىاکالباهوٝلمویقوىایهامات.عىػت٪نیمىىػ
ػؿمعاصجآیىؼهباه(. 419-417ق، ص1113)ؿباؿبدان،، کىؼاىاؿهمیصنیوعیاحیػؿمضلٝلمی

ـػاعتهىـسایهمٞىا ؼ.ىعىاهؼپ
ؿ١مماػیتوصلىلمـیانوؼاىتىؼ،ويانػاػکهماـیانراق زیى٦اک٪یکهبهتأملػؿمَاػی

ـاؽاتاًامٞىایصلىلوینت.ىکوینتکهؿولػؿمضلعىػصلىلمی کىؼ،اماماـیانواؼاؿػ>فیا
ـػ.همنىیهویکآىکاؿامتکاهپؾیـوینت.پلمیت٪نیم تىانصلىلؿابؼونمـیانویقتٞـی٤ک

گىواهکاهػؿـیوباحمالفمه،مـیانوؼاىتهویقیگىاهماػیتآنوینات>هماانواپؾیٍـ٣او٪نا 
ؿ١مماػیت،او٪نا ورىػوؼاؿػ.هابهؿول

 . عذم اًمسام بِ تبع هحل2ـ2

ػؿوغنتیهمَؼا٧اگـوهکی٦یا ماػیىغًَاػؿمضلمـیانوؼاىتىؼ،امابهتعاٜمضالمى٪نام
ػؿٝیهصلىلػؿمضلعىػ،صتیبهتعٜمضل،٩ابال:صال;باؿمىاؿػییا٥تىؼکهىؼوؼ.ایهمی

مضل،همیيهمى٪نمىؼنصاالؿاػؿپایواؼاؿػوٝکالمى٪نمىؼناو٪نا وعىػوآىکاؿىؼکه
اباهمایىاػؿا٩اماهایهامـویقٍاػ٧امتواو٪نا صالویقهمیيهمالف بااو٪نا مضالوینات.

ـػو٦ل،افایهٕـی٨کهرى ـهانبـتز باه،هـمضالمٞ٪اىز مى٪نامویناتٔرنامویناتٓب
ـػکاهمیم٪ؼمه ػؿمهمایتاىانآنؿاگاا ایاىاؿهکا اتٖاىؿصلاىلػاونات.ػؿصلاىلماـیاوی
اماىیظبیانػاىاتکاه.ىؼوؼیکبهتعٜػیگـیت٪نیممیمضلهـصالواگىوهکهگؾىتهمان

او٪نااموياىػ،یمتعاایهػؿوّاٜت٪نایموبهاراقا.بهگ٦تهىیظ،اگـصالایه٩اٝؼهکلیوینت
صااحیکاههمنىیه.امتمخالایه٩نم،میاهیمى٪نمبهرىلو٥َلوینت.معباو٪نا مضل

ـػوؼ،بهتعٜتکخـآوهات٪نیمومیمضلواصؼیافآنصلىلمیوىؼویقػؿ گىواهکاهافهماانىؼ>ک
ـکتػؿرنمصلىلمیاهیو ـک١یاـآمؼکهرنمبهػوزف ومی،ص ـکتومتض رق میاهبؼونص

باىػکاهافمیاهت٪نیمىىػ.او٪نا مضلویقهمیيهبهاو٪نا صاالومی اوزامیاؼ.ػؿمضالىآـ
صالبىػومخالویقحی٤ويؼهباىؼ.أارقایمتعایهػؿوّٜت ماوىؼىٓـ رنممى٪نامباهایهىٓـ
ػو آنباىػکاهمضالىؼ.میٍىؿ عىػبىػکهمعباو٪نا صالورىلو٥َلیاماػهو ىآـ

آنػؿ،افرهات٩ابلیاتاو٪ناا مضال]بایاؼ اگـوهارقایمتعایهػؿوّٜػاىتهباىؼ،اماصاال
ـػهباىؼ. اماا،عٔمضلو٪ٖهاماتهایایه٩نمعٔومٖشورنموارقا بىػوؼ.مخالصلىلک

ـػه یتعٔػؿآنواؿػىؼهامتبلکهافرهتوهاامت.و٪ٖهافرهتاو٪نا عٔػؿآنصلىلوک
وکاهماٖشػاؿایآاماىکلبهماعب.ووهایتع٩ٔابلاو٪نا وینت.مٖشویقمضلىکلامت

ـػهامت.اّا٥ا ،وهایتامت .کىىاؼویقػؿرنمصلىلمیٓمخلمضاؽا ػاىتهٔػؿآنصلىلوک
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باـقیـاوزا وصؼ وم.بلکهبهمعبوّٞیکهبارنمػیگـػاؿػ،رنمامتکهرهتاماوهافآن
)ؿىعد،، رهتکهارقا هنتىؼ.افآن،بلکهىؼهنتکهمزمىٛجیصافآنوه.اماىىػیارقاٝاؿُم

صاٍلایه٩ىاٝؼآنبىػکهممکهامتویقیصلىلػاىاتهباىاؼ،اماا(.171-138، ص4، ز1171
ـػػ.پیو تاؿٍاؼؿاحمتأحهیهباهتـػؿگ٦مـیانوؼاىتهباىؼوصتیبهپیـویافمضلعىػ،ت٪نیموگ

ـػهبىػ.باهراایصلاىلبـعیافایهو٪ِ هااىاؿهىؼهواوصلىلمـیاویؿابههمیهرهتو٪ؼک
ـا ویژهاومىامببىػ. ـایپؾیـهوٚ ـ٥تکهب ـاؿگ ـهویق٩ مـیاوی،ورىػح٢ی

   خیالی حمیمت ادران حسی ٍ. 3ـ2

هاایپیيایه.و٪ِص٪ی٪اتٝلامباىػىاؼ،صلاىلمٞىاایٖاىؿیکیػیگـافامعابیکاهماعبت
ـگىنکىىؼ.اماماػیبىػنٝلموصلاىلآنماعبىاؼکاهمالٍاؼؿامی تىاونتىؼم٦هى صلىلؿاػگ
ـػو١یـ٩ابالصلاىلماـیاویبؼاواؼوه .تىهام٦هى صلىلؿات٢ییـػهؼ،بلکهٝلمؿاویقافاماكمز

ـػهباىػوصَاىلواقػوقػما اػؿاکؿاافآ١افبهصَىلىیصکمتميا ٝلمو ؼؿکتٞـیا٤کا
ـایهایيانهمانٝلمصَىحیبىػ. ـایآوکهمٞلى باىاؼبایاؼواقػٝااحم آىکاؿامتکهىیبىاب ب

 یابهآمؼنعىػىی،صَىل.صاٍلباىؼ کهایهػؿاىیا بیـونممتىٜبىػابهمضْـٝاحمامت
(.ثدذنى سثصی جعلیمه لـب :119ص ،4ز )هماو،ویابهآمؼنٍىؿ عىػکههمانٝلمصَىحیامتا

ٝعااؿ باىػافاػؿاکصنای،اػؿاکعیااحی،اػؿاکوهمایواػؿاکٝ٪لایاػؿاکواقػآواانا٩نا 
ـػمیکهافایهٔکلیا ٓ اػؿاکاا صنای،،مایىااباهوٚاـافػاوناتىؼ.میانتىهااػؿاککلیا ؿامز

ایهمٞىیامتکهٍىؿ اػؿاکایػؿیکای.ماػیبىػناػؿا٫صنیبهبىػوؼعیاحیووهمیماػی
ه٩ابالاىااؿ.یٞىیهایماػهؿاػاؿاباىؼایکهعىاًوویژگیگىوهبه>ىىػاف٩ىایو٦ل،مىٖعٜمی
ـػ وبافوالآن٩ىه،ٍىؿ همافبیهبـوػ.ػؿم٪ابل،اگـؽا و٦الباؼونصنیباىؼ،او٪نا بپؾی

ـػاماتٓایمىٖعٜوعاىؼٍىؿ ػؿ٩ىهیٞىی٩ٔىهوآز ،ٍىؿتیؿاػاىتهباىؼ   )ثبدى،اػؿا٫مزا
 .(98- 99، ص1171عیًا، 

ـػواؼومضلماػیویقصلىلمیػؿ،وىنماػیبىػوؼٔصنی،عیاحیووهمیٓمهاػؿاکایه ک
ـابهمنلکميا >مضلبىػصتیاػؿاککلیا ویقػؿ ٝلمٝـُبىػوٝاـُبایاؼػؿمىّاىٛ،فی

٩ىلبهصلىلٝلمػؿمضل،ایهزفماهؿاػؿپای(.141-144، ص4، ز1171 )ؿىع،،عىػصلىلکىؼ
ػاىتکهٝلمػؿمضلمـیانػاىتهباىؼوایهامـػؿٝلاماوناانوعاؼاباااىاکالمىاراهباىػ.

ماػیتعیال١لعهکىؼ.اىکال٥غـؿافیایهبىػکاهتىاونتبـاىکاز واؿػبـصکمتميا ومی
یاؼومضاالاماتکاهآمامانآیـزف می٢اوٖعاٛکعیـبـٍ،ماػیباىىؼعیاحیاگـٍىؿصنیو

ـػ ـانػؿويمیام٢قمارایگی ـئایٕع٨ایهػیؼگاه،ٍاىؿ(.111، ص4ق، ز1111)فخش سثصی، بیک م
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مىرىػباىىؼ،اوٖعاٛکعیـػؿٍا٢یـم٢قٝٚیمػؿٍىؿاگـایهبیىاییامتواوؼا افتـبقؿگبنیاؿ
کهایهاوٖعاٛمضالامت.مـیانٝلمػؿمضلاػؿاکیاونانممکهوعىػ.ػؿصاحیآوؿػیمػوعالؿابه

ـایمىاؿػو٪ِمـیانػاػهبىػوؼویقایىزابهیکافػوپامغیکهپیووهیچ آمؼ.کاؿومیتـب
کاهباىىؼبقؿگبایؼػؿمضلومىٕهػیگـی١یـافبؼنوم٢ق کهٍىؿ ؽهىیاىیاآوصاٍل

ـػافماػهامتهمان ؿاػؿعىػمانیاػؿاکیهاپلباتىرهبهایىکهماایهٍىؿ .ؿوسوو٦لمز
ـػییابیم،ایهوىٛافاػؿاکا کهبهاػؿاکصنیم ـتعاهومٞـو٣امت،مز افو٦الیامـبىٓباهم
.باىؼیم

ـتیب ؼؿ٫ٍاىؿماکاؼا کهػاىتهباىاىؼ،هیچیو٥یقیکیباهـتعییهٕعیٞیصنی،٩ىابؼیهت
(.81-81، ص1، ز1139؛ ؿباؿبان،، 178، ص1م، ز1891)طذسثدذنى شیشثصی،تىؼوینیٝلم
تـگؾىتکهٝالمهٕعإعاییباهمیهاىکالوٚـیاهپامظامتوپیوایهاىکالهىىفهمبی

ـػ.عىارهوَیـکهػؿهاـمىّاٜاىااؿا باهاىاکاز  او٪نا ٝلمبهتعٜاو٪نا مضلؿاابٖالک
بهوؿوػاىاکالباآوکهٍـیضاًػؿایهمىّٜمغتواتىانىؼو،صـ٣پامظگ٦تهبىػبهصـ٣ؿافی

ـػ ـا٣وک گمااناگاـبای(.117-113، ص4، ز1171)ؿىعد،، گـوااتىاویباىػاماپامغوويان،اٝت
ـاماكمعاویعىػپامغیػاىت،افويمتیقبیهعىارهوَیـػوؿومی آوناهماواؼو٥لن٦هميا ب

ـػیاؼیویناتکاه.تىاوناتبیااوؿػیمیئ١ایتویقیبىػکهیکصکایممياا،ؿپامظآوؿػاوػ ت
ـا٧تنلٔکاملػاىتوبـصکمتکهبـاحهیهأٍؼؿاحمت اآوهااتٞلی٪اهوىىاتهباىػهایميا واى
ـػعیالافایهواتىاویآگاهىؼوکامالً همایه،بلکهمٖل٨اػؿاکواقػاووىایؼیکٝلتوٚـیهتز

یانایهباىؼکهػحیلاباهمایىاباـئممکهامتٝلتبافوگيتهميااىىهآَىیلصکمتميا بىػ.پ
مایىا،اػؿاک.تىّیااشایىکاهافوٚاـاباهپامظماواؼهباىػبی مالٍؼؿاپلاف،ماػیبىػنعیال

ـاکهٝىاؿُماػیٍٔىؿ ،ىکلوم٪ؼاؿٓبؼونماػه٩ٔابلٓامکانتض٪ا٨ عیاحایماػیامت>و
 ؿوؼ.وؼا

رهتکهٍىؿ رنمیهامت،ٍىؿ رنمیهافآن;کىؼکهمیىاػؿاحهیا وزا بیانمیابه
ای٩اائموعاىاىؼایافآوهاا٩اائمباهمااػهباىاىؼوپااؿهپؾیـوینت.پلرایقویناتپااؿهاعتال٣
ـامضالامتٕعیٞتواصؼیکاهٔهمان ـوؼهباىؼٓ>فی گىوهکهورىػٝـُهمیيهبایؼػؿیکپؾی
ـاکاهوراىػآنهیچ ـػ>و گىوهاعتال٥یافرهتماهیتػؿآنوینت،ػؿٙـ٣ورىػاعتال٣بپؾی

ٕعیٞتواصؼویقواصؼامت.افٕـ٣ػیگـ،ورىػواصؼایهٕعیٞتوٍىؿ رنامیهافصااز 
فیـبیـونوینت:
ـامااآنؿاکهایه١یـممکهاایػیگـػؿماػهوعاىؼایػؿمااػهباىؼوپااؿهیابایؼپااؿه مت>فی
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ـ٥تهبؼونهیاچ ـایهیابایؼهماهگىواهاعتال٣،یکص٪ی٪تواصاؼػؿوٚـگ ص٪ی٪ات،٩اائمایم.بىاب
ویاافوینات،وتیزاهایهص٪ی٪اتافمااػهبیویافباىؼووىنهمهآنافماػهبیبهماػهباىؼیاهمه

مایىاباهباهاهمنىایه(.114-111، ص1178عدیًا،   )ثبدى2گیـیمکهتمامیآن٩ائمبهماػهاماتمی
ـػکهىکلبؼونماػهورىػوؼاؿػ.صاٍلػحیلاوایهبىػکاهىاکلیااباهماعب ـاصتاٝال ک ٍ

ػاىتىؼویابهماعب٥اٝالاماتکاه٥اٝالٍىؿ رنمیهامتکهبایؼهمهارنا یکىکلمی
باىؼ.همانماػهمیتىاوؼکاؿیاوزا ػهؼویابهمعب٩ابلامتکهبؼون٩ابلومی
ـاوزا ٍاؼؿاحمتیؿاواگقیـبه٩عىلماػیتعیالمیئصکمایمياایهػزیل، ـػ،تام حهیهباهأک
تىانایهٝىاؿُؿاافرهت٥اٝلیبهو٦لونعتػاػ،باؼونبىابـؿأیمالٍؼؿامیآنپامظگ٦ت.

(. 411، ص9م، ز1891)طذسثدذنى شیشثصی، ٩ابلباىىؼایىکهویافمىؼبهماػه
ـاٝلامکاهواقػ ممکهامتاىکالىىػکهو٪ِصلىلمـیاویباکی٦یا ٩عاًلبیانىؼ>پالوا

وکی٤بىػ ـ٥تاهامات؟پاماظا(14ص ،ب ق1111 عدیًا،  ثبى)ميائیانُٝـ ـاؿگ ػوباؿهمىؿػبضاج٩ا
اآنامتکهاىاکالباـمااػیباىػنٝلاموصلاىلآنماعبىاگىوهکهپیوهمان ؼکاهتـگ٦تهىؼ

ـػو١یاـ٩ابالصلاىلماـیاویمالٍؼؿاوه تىهام٦هى صلىلؿات٢ییـػهؼ،بلکهٝلمؿاویقافاماك،مز
بؼاوؼ.

 تعالی علن باری .4ـ2

بٞاؼافایزااػعؼاوواؼؿاتعییهٝلمباؿیبىػ.ابهمایىاٝلام٩عالافایزااػو،صلىلگا تٖىؿواپنیه
کىاؼکاهؼگاهعىػػؿبابٝلمپیوافایزااػوىایهبیاانمیػؿتعییهػیمیىاابهػاونت.صَىحیمی

ـ٥ای،باهؽا عاىػٝلامػاؿػوایاهٝلام،ٝایهؽا اومات.عؼاووؼ هٝلاتتامارابؽا واافٕ
باه،ػؿوتیزاهعؼاوواؼمنتلق ٝلمبهمٞلىلاماتهٝلمبهّٝلتتاموافآوزاکهمىرىػا ٝاَحمامت

ـتعا ، 1، ز1171)ؿىعد،، 6ؽا وپایوافآ٥اـیىوآوهااٝلامػاؿػهرمیٜاىیا ومىرىػا ٝاَحمػؿم
ـئیلایهٝلمؿاوىٝیٝلمصَىحی٥ٞلیمیىیظ(.488ص کاهٝلامبهایهمٞىامتٝلم٥ٞلیػاوؼ.اح

)همداو، ىاىػوامٖهٝلم،مٞلى پیاؼامایبٞؼبهوٝلمورىػػاؿػیٞىیابتؼامعؼأپیؼایومٞلى امت.
ـئیلٝلمىیظ(.489ص وياانیػاواؼووضاىهٝعااؿ ومی:ٝلماؿتنامی;٥ٞلیوارببهاىیا ؿااح
ـاماكمعىایایيان>ػاوؼواربؿاٝلمصَىحیمی:ٝلماؿتنامی;اوػهؼکهمی ـاب ٝلامواراب،فی

ـًابهؽا افمىظٝلمصْىؿیامتواؿتنامیوینتوٝلاماوباه١یاـ، ٝلاماؿتناامیاماتو٩ها
تىاواؼبااؽا وارابػحیلصَىحیبىػنومیپلٝلمواربتٞاحیبهاىیا بهصْىؿیوغىاهؼبىػ.
بٞؼافوراىػ میىاٝلمواربتٞاحیبهاىیاابه.حؾافایؼبـؽا عىاهؼبىػ.تٞاحیٝیىیتػاىتهباىؼ

ـتنمهمی ـاماكٍىؿم  ایٞىیهمانٍىؿتیکهعؼاووؼػؿافلافٕـی٨آوهااباهاىای.ػاوؼآوهاؿاویقب
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ویقبا٩یهنتىؼوعؼاووؼافهمانٕـی٨بهمغلى٩ا عاىػٝلامػاؿػ. ٝلمػاىت،پلافعل٪تاىیا
ـتنمه٩علافعل٪توبٞؼافعل٪ت،مٞیاؿٝلمص٨بهمامىامی ـایهٍىؿم -19)همداو، صباىاؼبىاب

کىاؼوـمایممیکهو٪يهبىااییؿاواقػعاىػتامتػؿم٪ا مخالماوىؼٝلممهىؼمیٝلمعؼاووؼ(.18
ـابـٝلماوایزاػمی (. 48، صثددف ق1111عدیًا،   )ثبدى9ىىػکههمانٝلم٩علافایزاػاماتماعتمانب

بىػوٝلمباؿیؿااگـوهتٞ٪لوػؿککلیاا میئٝلموقػمياکهتـگ٦تهىؼپیو ػاوناتىؼویانُٝـ
.امابافهمبهصلىلآنبااوؿػاىاتىؼ،تىؼپىؼاىصالػؿمضلماػیومیماػیوب٪یهاػؿاکا نؿاماوىؼآ

ـػه.یکیافکناویکهبـایهاٝت٪اػمىرباىکالبـعیافصکمابـابهمیىاىؼ ایاهٝلاماىاکالکا
ـاحؼیهٕىمیبىػ.ٍؼؿاحمت،بقؿگميائیصکیمبىػ ـتنامهوحهیهعىػویقباٍىؿأعىارهوَی ٝلامم

ـکا ب٢اؼاػیاماػؿام٦اؿپلاف.صَىحیص٨مغاح٤بىػ ـابـاىکاز ابىاحع ،ػ٥اٛمعنىٕیکهػؿب
عاىػایاهٝلامؿا(،188-189، ص3م، ز1891)طذسثدذنى شیشثصی، ع٦ـی،مهـوؿػیوعىارهاوزا ػاػ

نوٚـیهویاقآٝیهکي٤ت٦َیلیٓؿابیانػاىتکهیمغتاؿعىیؤٝلمارماحیػؿأعٖاػاونتوؿ
مااواىنمعااویا(.119، ص1131صثده آهلد،،  ؛ ظغدى19، ص1111ثب،، )فداس٥اؿابیبىػػؿاٍلمتٞل٨به

ـههکىؼ،ا٥تغاؿحعتآنتىاونتآنؿاتعییهویومیئميا ـاؿمیؼحهیهأٍؼؿاحمتبهمع .ت٦َیلایهماار
مابیـونامت ـتعٔاماتمیوماافمىّٛى ـػافیم.عىاراهوَایـتىهابهاىکالعىارهکهما احؼیهپا

ـتنمهواؿػماعتوىؼاىکالبـوٚـ ؛ طدذسثدذنى شدیشثصی، 113-111، ص1، ز1171)ؿىعد،، یهٍىؿم
اتضااػ٥اٝالو;>تـباىػػومىؿػمهم،میانپىذاىکالعىارهاف(.11، ص1131؛ همدى، 141، ص1171
ـا٧ایاهاىاکالؿاواؿػمااعتهباىػکاه،تـافعىاره.پیو:متکخـىؼنؽا احهی;و:٩ابل ىیظاىا

ـامضالامتکه١یـعىػعاح٨ٍىؿعؼاووؼبایؼ ـتنمهباىؼ>فی ػاووآمىعتاهباىاؼوعؼابهعؼام
ـػ ـاُؿابپؾی ػحیلاىاکالایاهباىػکاهٝلامػؿ(. 199، ص1، ز1171)عهشوسدی، همعىػویقایهاٝ

بهمضلویافمىؼامتو بىػوُٝـ باهمٞىاایمضلوبایؼؽا صا٨باىاؼوایاهمکتبميا ُٝـ
ن٥اٝالأؿوىاهاماتکاهىا٩ابلمغىیوینات.ػؿامتضاحهاتضاػ٥اٝلوامت.٩ابلواتضاػ٥اٝل

ىاىوؼ.ؽا صا٨افیکرهترمٜومی ایهػوػؿیکىیو،:وؼاىته;ن٩ابلأىامتو:ػاىته;
اىکالػیگـایاهباىػکاهصلاىلٝلامػؿؽا صا٨ماعبتکخاـؽا اوتٞؼػوؼاؿػ.ویقبنیٔامتو

اعاؾا ح٦ٚایإصا٨مـوؿػیاىکاز ػیگـیویقواؿػماعتهبىػکهبـعیافآوهابهىؼ.احعتهمهمی
ـػ(.114-111، ص1م، ز1891)طذسثدذنى شیشثصی، بىػوؼ .عىاراهوَایـبااایاهاىاکاز مىا٥٪اتکا

یباىػومغاح٦اتاوبنایاؿئتاـیهصکماایميااباقؿگاهمیتمىا٥٪تاوآنبىػکهعىارهػؿىماؿ
ـاىؼ٣مهـوؿػیتل٪یمیتـافاعتالمهم ـا٧بـصکمتميا>فی اىکازتیواؿػماعتهباىػ ىیظاى

اماممکهوعاىػبتاىانعىاراهؿا(.188-189، ص3)هماو، زکهويانافواآگاهیاوافژؿ٥ایآنوٚا بىػ
ـػئویقبهواآگاهیافػمتگاهميا وىناماكهاـػواىاکالعىاراه،وؿوػٝلامػؿؽا >یمىنىبک
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ـتنمهؿابیـونافؽا بؼاوؼ..٨بىػص ـػیٝعاؿاتیافابهمیىاٍىؿم اباهمایىامالٍؼؿاکىىیؼبهپایم
ـتنمهزفمایهوکتهؿاتؾکـػاػهبىػکهوىن ؼ،کخاـ ػؿهناتىٝلمباهؽا ومتاأعـافؽا هٍىؿم

ایا وعاؿدافؽا ،عؼىاهگىوهکهامما و٦ٍا متّٞؼػومتأّعـافؽهمان>ػوعالوؼاؿوؼؽا ؿابه
(.117، صبق 1111عیًا،   )ثبى7مافوؼاحىرىػواؿػومیبهبنإتوارب
معؼأبىػنؽا ومتأعـبىػنٍىؿافؽا عؼا،بهایهمٞىاوینتکاهاوابتاؼاٍاىؿؿاهمنىیه

(.119)هماو، ص8آوهاٝیهتّٞ٪لآوهامتهبلکها٥اّ.ایزاػکىؼومپلآوهاؿاتٞ٪لومایؼ
ػ١امٞت٪ؼبىػوىناو ـّ ـایعىػهصْاىؿػاؿػ،یؽا مىرىػمز بافعىػوینتوعىػهب

ـتنامهعىػؿابهٝلمصْىؿیػؿکمی ایکىؼ.همیهٝلمصْىؿیبهؽا ،ٝلتٝلمباهٍاىؿم
ػامتکهمٞلىلؽا ومعایهباّٝلتىؼوػؿوتیزهافحىاف ؽا ومتأعـافؽا هنتىؼو٩علافایزاا

٨ٝلماحهیمی (.488، ص1، ز1171)ؿىع،، باىىؼمىرىػا ،متٞلَّ
گااهی.٥اٝلو٩ابلیوینت،ػؿپامظاتضاػ٥اٝلو٩ابلبیانػاىتکهػؿبنیٍٔؼؿاحمتأحهیه

ػؿ٩عاىلباهمٞىاایاماا،ػؿ٩عىلبهمٞىایاو٦ٞاالعٖامات،٩عىلػاػکهاتضاػ٥ٞلوویقپامظمی
(.  111، ص1131؛ عبضوثسی، 411-188، ص3م، ز1891سثدذنى شیشثصی، )طذاتَا٣ماوٞیوؼاؿػ

ؿوػ.اگـ٩عىلباهمٞىاای٩عاىلکاؿمیتىّیشایىکه:افػیؼگاهمالٍؼؿا٥ٞلو٩عىلبهػومٞىابه
ػوػؿىی واصؼافرهتواصؼممکهوینتواگاـباهمٞىاایتزؼػیواو٦ٞاحیباىؼ،ارتماٛآن

، 3م، ز1891)طدذسثدذنى شدیشثصی، تىاواؼ٥اٝالو٩ابالباىاؼبنایٔمیاتَا٣باىؼ،ىی واصاؼو
.ٍؼؿا٥اٝلو٩ابلبىػنعؼاووؼؿاػؿٍىؿتیکه٩عىلباهمٞىاایاو٦ٞاالوتأحیـپاؾیـییاا(111ص

 (.411)هماو، ص:ػاوؼتـىؼن٩ابلباىؼمضالمیمنتلق کامل

زفمو،هم٥اٝالاماتوهام٩ابال،وکىؼکههـملقومیونعتبهؿومالٍؼؿابیانمیافایه
ـکعا وهمنىیهبیهزف رهت٥ٞلو٩عىلػؿآوهایکیامت.اوافایه رهتت٦اوتیبیهبنائٔوم

مىم٪تْایآنىای امات،وورىػوزف ماهیت٩ائلوینت.افوٚـمالٍؼؿا،زف ىی افیک
زف افملقو رؼاوینتوتىهااػؿم٪اا تىانىی ؿاٝلتزف عىػػاونت.افمىیػیگـ،حؾامی

ومااییموهمایهػووکتاهکىیموملقو ؿابازفموتىٍی٤میاتَا٣،ملقو ؿاافزف ت٦کیکمی
-173، ص4)همداو، زکا٥یامتکهملقو ؿا٥اٝلو٩ابل٩ٔعىلبهمٞىایاتَا٣ٓزف عىػبىاامیم

177.)
ـتیابٝلایوبیاـونؽا امات>ػااىکالتکخـؽا ص٨ویقبیانمیػؿ ىتکهتکخـٍىؿبهت

ـا ؿاپؼیؼمیوىنواصؼیکهٙهىؿاتوبی ـاتوفیاویبهوصؼتووؼاؿػ،آوؿػوهایتکخ )هماو، کخ
ـاماكمعاویميا.(189، ص3ز ـایمىّاىٛماااهمیتای،یواؿػبىػیاوهئایىکهاىکاز عىارهب ب

اگاـهاافوٚـیهصلىلٝلمػماتکيایؼ.ػؿوا٩ٜباایهپامظمیىاوکتهمهمایهامتکهابه.وؼاؿػ
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ـتنمه٥ٞلص٨هنتىؼوؽا عؼا٩ابلآوهاویناتوتکخاـآوهاابیاـونؽا اماتو ػؿهاـٍىؿم
پل٩یا صلىحیبه٩یا ٍؼوؿیتعؼیلىؼهامت.،بنیٖی٩َههمیهامت

 . تعشیف حلَل ًضد صذسالوتألْیي  3

ـگقیؼهعاىػؿاایاهگىوهکهگؾىت،ٍؼؿهمان گىواهبیااناحمتأحهیهپلافبیاناىکاز ،تٞـی٤ب
ـػ: ـایىای ػیگاـباىاؼوایکهورىػ٥یگىوهصلىل،بىػنىی امتبه;ک و٦نهآنٝیهورىػبا

ـػػ تٞـیا٤مالٍاؼؿابااهایچیاکافاىاکاز پیيایه(.414، ص1)همداو، ز:معباتَا٣گا
ـایػؿکایهمٞىامغؼوهومی هایصلىلمـیاویکهاٍلمٞىایصلاىلباىػوگاهیبهمإح٦هىؼ.ب

ا٥کىیم.صلىلمـیاویمعاویؿوىىیػاؿػکهٝعاؿتىؼاف:می
کىؼوبافیـوهااػعاىػتعاایهػاؿػوآوهااػوویاقاح٤ٓویقیکهػؿمىّىٛیامضلصلىلمی

کاهمااػهویاقٝایهانتىاوؼافهـرهتٝیهٝـُباىاؼ>همنىهنتىؼ.ؿوىهامتکهرىهـومی
ٍىؿ وینت.

تاىانػؿآنواصاؼوىاىػ،بااهمم٢اایـ ػاؿواؼ.ومیبٓماهیاتیکهافصالومضلاوتاقاٛمی
ـػوآنؿاهمبی ویاافافمااػهوهامویافمىاؼباهآنػاونات.ت٢اایـرهتواصؼبهیکىی یاىاؿهک

ماهیا زفمهػوگاوگیصالومضلامت.
ـکیبمیانصال ومضل،اوْمامیامت.ایهاٍلویقباا٩عاىلػومٖلابپیيایهآىاکاؿدٓت

ـ٥تهىاىوؼومای ـکیابآوهااامت.ػومىرىػم٢ایـ،اگـباهمػؿوٚـگ تىاوىاؼمتضاؼباىاىؼ.پالت
اوْمامیامت.

ـایمضلعىػواٝتباىؼوآنؿاٍاصبو٦ٍیکىؼ. ػٓصالبایؼب
ـاییکؼیگـٝلهٓصالومضلبایؼبه یتػاىتهباىىؼ.اکىىنکهػوم٦هى ػاؿیم،پالػووىٝیب

ایػیگاـگىواهتىاوىؼیکیباىىؼ،یابایؼباهمبیگاواهباىاىؼویااباهىی ػاؿیمووىنػوىی ومی
تىاوؼماوىؼاؿتعآاونانبافمانیامکاویباىؼکاهػؿآنامات>اؿتعآػاىتهباىىؼ.ایهاؿتعآومی

ـاوىیهوینتکههـر ـاػافآنصلاىلباىاؼبه:٥ی;اکلمهفی ، 1ق، ز1111)فخدش سثصی، کااؿؿوػ،ما
ـایورىػعىػبهمکانیا٥اٝلویافػاؿػ،بهمٞىایصلىلوینت>همان(.111ص گىواهایىکهرىهـب

ماوؼآنامتکهػوویقباهموابنتگیورىػیایکهمیکهػؿتٞـی٦ا ویقگؾىت.پلتىهاؿابٖه
ایکههمػومىرىػباىىؼوهمماوىؼمکانومتمکهوعاىىؼ.واىٛوابناتگیػوگىوهبهػاىتهباىىؼ>

وابنتگیورىػیافٝلیت(.81ق، ص1113)ؿباؿبدان،، ٕـ٣ویقبایؼمت٦او باىؼکهػوؿؿطوؼهؼ
وضىیٝلتػیگـیباىؼ.آنکهمٞلىلامتویقبایاؼػؿٝلاتعاىػبیـونوینت.پلیکیبایؼبه

ـوهباهماؿتعإیوؼاؿوؼ.تأحیـی بىهؼواوؿاٍاصبو٦ٍیکىؼ،وگ
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امت.صاٍلآوکهػؿصلىل،ػوگاوگیوکخـ ،اوتقاٛػوماهیتیاا:صلىل;هارمٜایهمإح٦ه
ـ٥یىیبااعتال٣رهتوٝلیتورىػػاؿػ. اگـواهػؿآ١اافٝىَاـاٍالی:ماـیان;م٦هى ،ویافٕ

هایاٍالینصلىلبؼونمـیانػاىت.باـایاهامااك،مإح٦اهتىاصلىلبىػ،اماآىکاؿىؼکهمی
تاىانػاوناتکاهصلىلهمیهمىاؿػهنتىؼومـیانػؿاٍلمٞىاػعیلوینت.اکىىنبااتأمالمی

ـامی ـػ.اگـمَؼا٩یافصلىلبهتٞـی٤مالٍؼؿاهمهمىاؿِػصلىلؿا٥ ؿامتیمـیانػاىتهباىاؼ،گی
ـاؿمی ـػميمىلایهتٞـی٩٤ ـایمضالػاىاتهباىاؼ،ػؿصلاىلگی ـهب ـاایىکهصالورىػیح٢ی >فی

مـیاویویقمض٪٨امت.ػؿو٪ِبهکی٦یا وامىؿیکهصتیبهتعٜمضلویاقمى٪ناموعىػواؼ،بااف
تىهااهمیهویافورىػیصالبهمضلورىػػاؿػواماكصلىلویاقهمایهاماتوؽکاـماـیانواه

مافػ.اتَاا٣ویاقػؿایاهتٞـیا٤بلکهآنؿابااىکالمىارهمیا٥قایؼ،ویقیبـمٞىایصلىلومی
گىوهکاهػؿایٝلیتونعتبههمػاؿوؼ>همانورىػػاؿػوهـیکافػوٕـ٣صالومضلویقگىوه

باباؿتعآرىهـوٝـُوماػهوٍىؿ ووضىهویافآوهابهیکؼیگـبیانىاؼهامات.وکتاه٩ابال
ـکیباوْمامیمیانصالومضلؿاومیبیانایهامتکهمالٍؼ ـایهبایاؼمإح٦اهؿات ـػ.بىاب هایپؾی

ـاوىیهمی ـػ>فی ومایؼکهآوهابههمؿبٔمىٖ٪ایػاؿواؼ.وا٩ٞیاتایاه"اح٤،بود"ؿابافوگـیک
ـػکاهمیاانصاالومضالهایمؾکىؿوىیهاؿتعإیوؼاؿوؼ.مإح٦ه"اح٤"بیانمیامتکهویژگی ک

ـوهػووا صالومضالوراىػومایبایؼت٢ایـ ػاىات.مإح٦اه"ب"باىؼ.ایه٩ْیهٍاػ٧امت،وگ
کىؼکهافصالومضلبایؼػوماهیتیام٦هى ػؿکىىػ.ایهػٝىیویقٍضیشامت،وحایبیانمی

ـػکهت٢اایـآوهااآیؼکهصالومضلػوامـمعایهباىىؼ.بلکهمیافٍضتآنزف ومی تىان٥ـُک
ـامااكتياکیکػؿوراىػمیوا ـتعهباىؼ.ب تاىانوتقاٛػوماهیتمت٢ایـافآوهابهمعبت٢ایـػؿم

ـتعاهمت٪اى آنمىياأ ـتعاهم٪اى آنمىياأػؿکماهیاتراىهـوم ـ٥تکهم ورىػواصؼیػؿوٚـگ
حایآیؼکهمَؼا٧آوهاویقبیىىواتٝقماهیتٝـُباىؼ.بـایهاماك،افت٢ایـػوم٦هى زف ومی

ـتعهبىػنٝـُونعتباه ـکیباتضاػیوم ػاىتهباىىؼوبهػوورىػمىرىػباىىؼ.بضجػؿبابت
رىهـوعاؿدوعىػنآنافورىػرىهـمىّىٛپژوهوکىىویوینت.امااوٚـیاهصلاىلمالٍاؼؿا

ـػ.واپنیهوکتمافپؾیـهمعاصخیىؼکهمیفمیىه هایاهتىانآوهاؿاافابؼاٝا صکمتمتٞاحیهىم
ـهکهػؿتٞـی٤صلىلٍؼؿاییبیانىاؼه،باـمٞلاىلویاقٍاؼ٧می کىاؼوػؿامتکهمىرىػح٢ی

تىانافصلاىلػ فػبااآوکاهاوؼوبهاو٩یا ٍؼوؿیػاؿوؼ،ومیمٞاحیلیکهافٝلتعىػٍاػؿىؼه
ـهػاؿوؼ.ٍؼؿاحمتأحهیهوویقصکمایپیيایهباهایاهوکتاهتىراهػ اواؼ.ػؿاىاتههمهآوهاورىػح٢ی
بىػ،وىنمٞلىلػؿؽا عؼامـیانوؼاؿػومی تاىانآنؿاصاالتٞاؿی٤اوحیهصلىلکهمـیانىٓـ

ػاونت.همنىیهػؿآنتٞـی٦ا بیانىؼهبىػکهبىػنویقیػؿمىرىػػیگـ،مٞاویمتٞاؼػیػاؿػ
لػاونات.ػؿتٞـیا٤تاىاناف٩عیالویاافصاالومضاکهبهمٞىایصلىلوینتىؼوهـویافیؿاومی
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تاىانوراىػواؼاؿػ،ومی:اتَاا٣;مالٍؼؿاویقؽکـىؼهبىػکهوىنػؿؿابٖهٝلیتعؼابهعلا٨
ـه ـػهامت.صاٍلآوکهورىػح٢یا ایکاهػؿتٞـیا٤صلاىلماأعىؽگ٦تمغلى٧ػؿعؼاصلىلک

نعتباهعاؼاامت،تىهامىضَـبهمىاؿػرىهـوٝـُوماػهوٍىؿ امتواگـمٞلىلؿاویقو
ـهبؼاویم،تىهارٞلاٍٖالسامتوایىکهورىػمٞلىلٝیهؿبٔبهعؼاووؼامت،ماعب ورىػح٢ی

ـهوینت.وا  گؾاؿیآنبهمىرىػح٢ی

   گیشی ًتیجِ

باىػهامات.اوؼیيمىؼان٥لن٦هامالمیافػیـبافمىؿػتىرهوٚـیهصلىلافرملهمنائلیامتکه
ـ٥اتومٖااب٨باافمیىاهایهوٚـیهػؿبنتـاوؼیيهم ـػعاٍایهایىاکليا ىکلگ گیـی،کااؿب

ویاقیکاهماـیانػاؿػبایاؼػؿميائیانابتؼاىیىٛومـیانؿاػؿم٦هى صلىلرایػاػوؼ.ػاىت.
یا٥اتىاؼناماىؿیاماابٞاػمضلعىػورىػػاىتهباىؼوواگقیـبایؼعىػویقامـیمى٪نمباىؼ.

ٝىىانٝىَـاٍلیصلىلبىػوایاه،وا٩ِورىػمـیانبهاوؼى٪نموعىػهؿ١مماػیتوصلىلمکهبه
بىػواؼ>کی٦یاا ایبىػکهمىزـبهت٢ییـمٞىایصلاىلىاؼ.افرملاهایاهامىؿ،امـوغنتیهمنأحه

ـایماؼا٥ٞانوٚـیاهماوىؼؿول هاکهاگـوهماػیبىػوؼوصلاىلػاىاتىؼ،امااماـیانوؼاىاتىؼ.با
باؿمىاؿػییا٥تىؼکاهصاالبىػکهمـیانػؿآوهاؿابهمضلونعتػهىؼ.اماایهمـیان،واؿهایه

مى٪نامىاؼنػؿٝیهصلىلػؿمضلعىػ،صتیبهتعٜمضل،٩ابلاو٪نا وعىػوآىکاؿگياتکاه
ٍاىؿ رىلو٥َلیاماػهوبهرنممضلهمیيهمى٪نمىؼنصالؿاػؿپیوؼاؿػ>ماوىؼاو٪نا 

ػ.ىى صالومیکهمعباو٪نا
.بىاباـاٝت٪ااػمياائیان،ص٪ی٪تٝلمبىػىؼ،صلىلمٞىایٖىؿیکیػیگـافامعابیکهمعبت
ـػوؼ.مضلماػیویقصلىلمیوػؿهنتىؼماػیاػؿاکا صنی،عیاحیووهمی اما٩ىلبهصلاىلک

امـػؿٝلاماوناانٝلمػؿمضلایهزفمهؿاػؿپیػاىتکهٝلمػؿمضلمـیانػاىتهباىؼوایه
ماػیاتتىاونتبـاىاکاز واؿػباـصکمتميا ومیوعؼابااىکالمىارهبىػ.ػؿٝلماونان،

ـئایبنایاؿٕع٨ایهػیؼگاه،ٍىؿ١لعهکىؼ.کعیـبـ٢ٍیـافرملهاوٖعاٛعیال، اواؼا افتاـبقؿگم
.آوؿػیػوعاالماـػؿٍا٢یـؿاباهمىرىػباىىؼ،اوٖعاٛکعیم٢قٝٚیمػؿٍىؿاگـایهبیىاییامتو

.ؿومـیانٝلمػؿمضلاػؿاکیاونانممکهوعىػکهایهاوٖعاٛمضالامت.افایهػؿصاحی
ـایهاىکالبـماػیبىػنٝلموصلىلآنمعبىؼکهمالٍؼؿاوه تىهام٦هى صلىلؿات٢ییاـبىاب

ـػو١یـ٩ابلصلىلمـیاوی بؼاوؼ.ػهؼ،بلکهٝلمؿاویقافاماكمز
کهصلاىلؿاتٞاحیبىػٝلمباؿی.ػؿوا٩ٜػؿٝلمباؿیٍىؿ بنت،آعـیهمـصلهتٖىؿصلىل

ـػ. ٝلامػاوناتىؼ.بٞؼافایزاػعؼاووؼؿاصَىحیمیوابهمیىاٝلم٩عل٥اؿابیوبهٍؼوؿتعؼیلک
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افهمباهصلاىلآناماب،ػاونتىؼیانٝـُبىػوٝلمباؿیؿااگـوهتٞ٪لوػؿککلیا میئوقػميا
صلىلمٞ٪ىز وکلیا ػؿؽا مىّىٛعىػ.ایهت٢ییـیػؿوٚـیهصلاىلباىػکاهاف>باوؿػاىتىؼ

صلىلمـیاویبهصلىلامىؿماػی١یـمى٪نمؿمیؼوؼومپلوىبتصلىحیىاؼکاهصاالومضال
.ماػیوعىػوؼ

ـػوهمهرقٝلمصَىحیعؼاوىنت٢ییـومی ـامیئک ـ٥تیا ؿا٥ امااواىن.مىامابباىػ،گ
ـتنمهبـ،ٝلمصَىحیبىػ ـػهبىػوؼ.عىارهوَیـوىؼاىکالبـوٚـیهٍىؿم آناىکازتیواؿػک
٩ابالومتکخاـىاؼنؽا اتضااػ٥اٝالو>تـباىػػومىؿػمهم ،اىکازایهمیانواؿػماعت.اف

اىکالػؿو٥اٝلو٩ابلیوینتاحهی.مالٍؼؿاػؿپامظاتضاػ٥اٝلو٩ابلبیانػاىتکهػؿبنیٔ
ـتیابٝلایوبیاـونؽا امات.ـؽا ص٨ویقبیانمیتکخّ اگاـٍاىؿامااػاىتکهتکخـٍىؿبهت

ـتنمه٥ٞلص٨هنتىؼ .٩ابلآوهاوینتووؼؽا عؼا،م
 



 

 

51 

ّٛس
تغ

 
قٙا
ٔ

 ی
َٛ
حّ

 اص 
فٝ
ّؼ
ف

 
ـاء

ٔ
 تا 

ت
ىٕ
ح

 
قاِ
ٔت

  ی
  

 ًبهِ کتبة

ـان:صکمت.5،ٔدت ظیز یمبعداکطبیعةٓ.4599ؿىؼٔابه .4  ٓ.ته

م٪ؼماهبالم واپػو .اکاجمة ین کنغزق ف  بمز اکضمال . ٓ.;459ٝعؼاحلهٔبهمیىا،صنیهابه .2
ـانوتَضیشمضمؼت٪یػاوو ـان:اوتياؿا ػاويگاهته  .  پژوه.ته

 .٩م:ويـاحعال١ه.االػمرا  و اکتابیهم ٓ.4597ٔااااااااااااااا .5

 .بیـو :مکتع ازٝال ازمال .اکتعنیقم  ٓ.اح4616٧٤ٔااااااااااااااا .6

 .مکتع آی احلهاحمـٝيی٩م::.ازحهیا ;،اکؼ مءٓ.ب4616٧ٔااااااااااااااا .7

 .احلهاحمـٝيیمکتع آی ٩م::.احٖعیٞیا ;،اکؼ مءٓ.پ4616٧ٔااااااااااااااا .8

ـه4،ٔدعن  االخمق إک  نیقىیمخىصٓ.4565اؿمٖىٔ .9  ػاؿٍاػؿ.:ٓ.٩اه

 .ٝاحماحکتب:بیـو .4ٓد)،   اککملاکمىادف ف  عنتآ.بیٔاصمؼبهایزی،ٝعؼاحـصمه .:
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