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 چکیذُ

 
ـ  ىـشد یسٍهؼألِ چگًَگی تعللي رَتی ٍ تذی اراللـی، فللؼـَفاى سا تـا ػـِ      ِ لًت یول  ،یـی گشادـ

ـ ًظش يیتش هعشٍ  ِ. اص خولتسٍ وشدُ اػ یی سٍتِگشالتلٍ فض ییگشا فِلٍظ ِ لٍظ یّـا ِی  اًـِ، یگشافـ
ٍخَد داسًذ وـِ   ییّاِیًظش ،ؿَد. دس همات یللوذاد ه یحذاوثش ییگشافِلٍظ واًت اػت وِ یًِظش

اػـت وـِ    اتیًظش يیا ِكذس اص خول ذلؿْ ذگاُیداسًذ. د ظُیٍ یْتَخ ضلً دِلتِ ًت فِ،لدس وٌاس ٍظ
لىـي تشاػـاع    ،وٌـذ یهـ  یهعشفـ  فِلوٌٌذُ ٍظ يللٌَاى تعع سا تِ یگشچِ ّوچَى واًت، عم  عول

ـ سا ً یتـِ ًـام سضـَاى الْـ     یتیرَد، غـا  یٌلتخْاى ـ هع ضل ِ  اسل آٍسد. اصآًداوـِ  یؿـواس هـ   اسصؽ تـ
حاضـش،   یمـ لپـظٍّؾ تطث  یواًت اًدام گشفتِ، ّذ  اكل ذگاُید یدس تشسػ یهتعذد یّا پظٍّؾ

: تشاػـاع  تاؿـذ  تِ ؿشح صیـش هـی   آى یّاافتِیكذس اػت وِ  ذگاُیاػتخشاج ًما  لَت ٍ ضعف د
ـ اص ًمـؾ ً  یتـش  كلدل  لتحلالف(  :تَاىیكذس ه ذگاُید ـ سا  تل ـ ت یدس اسصؽ ارالل . ب( وـشد  اىل
واًـت سا   ذگاُیوِ د یًمض یاّهثال (ج .دٍس اص اؿىاالت واًت اساهِ ًوَد تٍِ  اًِیگشا دِلًت یاسلهع

 .ٍ پاػ  دادوشد   لتحل یرَت دّذ سا تِ یاص ارالق ًـاى ه یهخالف فْن عوَه
ـ ایي ٍیظگی سا داساػت   كذس ییگشافِلٍظ ـ تشرال لاًَى ارالق    لواًت دس تحل شلهؼ ،دس همات 
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 دسآهذ. 1

یکیافمنائلمهمػؿصىفهاعال٧هىزاؿی،وگىوگیتٞییهکااؿاعال٩ایاماتوایىکاهبااواه
ـایٔومى٩ٞیتمٞیاؿیمی هایمغتل٤،کاؿػؿمتؿاافواػؿماتوکااؿعاىبؿاافباؼتىانػؿى

ـػکه ـػ؟;تيضیٌػاػهوتٞییهک باىػهوایهمإالاحعتهافػیـبافمىؿػتىراه٥یلناى٥ان:وهبایؼک
هایاعال٩یبىػهامت.آوانباااباقاؿیٝ٪الوایباههایآوانونعتبهگقاؿهپامظآنیکیافػ١ؼ١ه

ـػه ـػاعتهومٞیک ـایوگاىوگیاتَاا٣ا٥ٞاالباهبـؿمیاعال٩یا پ میم٦ااهاوؼمٞیاؿهاییؿابا
بهتٞعیاـػیگاـ،بىؼ.ٓبیاؼیووعاؼیماوىؼباوم٦اهیماحقامیٔٓىاب،عٖاٍماوىؼعىب،بؼ،ٔیاؿفى

ایاباىػن٥ٞال٦اهیوٙایاویقامػؿمت،واػؿمت،احهکهػؿباؿیاصکام،یٞىیْهیاصکا واٙـبه٥ـ
ـػواؼىؼگىییمغهمیاعال٩جیافصیا٥ٞالعاٍ ،مىّىٛبـؿمیػؿت٦کـ٥لن٦یبىػهومٞیک

.(11-13، ص1191)فشثيکًا، گؾاؿیآوهاؿاتٞییهکىىؼتامالکمىزوواؿفه
هاا،اماـوفػؿ٩احابمناأحهمٞیاؿىىامایػؿ٥لنا٦هاعاال٧تاؼویهىاؼهوصاٍلایهتاله

هایگىواگىنومتىىٛػیگـیبهآنا٥قوػهىؼهامت.حکهىایؼبتىانمزمىٝهایهوٚـیا ؿاػیؼگاه
ـػ:وٚـیاهػؿ٩احبمهماؼلکلایباه ـایاواه،وٚـیاههاایوتیزاهوضاىماوٞاۀاحغلىمٖاـسکا هاایگ

ـایاوهواعال٥٧ْیلت.احعتهمٖاب٨بـعیػیاؼگاههوٙی٦ هاا،اعاال٥٧ْایلتکاهػؿتٞیایهؿ٥تااؿگ
ـػهومٞت٪ؼامت٥ٞلعىببـآمؼهافمىيای٥ْایلت مىؼاواهامات،اعال٩یبـػؿون٥اٝلتکیهک

لوٚـیهایکاملػؿمٞیاؿىىامیوعىػهوبهوٚـیه ـػاؿمٖاـسمایٝىىانمکمِّ ـػػهایمعتىیباـکا گا
 (. 111، ص1194؛ هىدمض، 111، ص1183)سنچلض، 

وافػؿونػاىاتهیـیاگیپمنأحهمٞیاؿىىامیاعال٧ػؿاوؼیيهمت٦کـیهمنالمانویاق٩ابلیات
ـ٥تاهویاژهکاال واٍاىل٥٪اهػؿٝلى مغتل٤اماالمی،باهکهصىلصنهو٩عشیمعاصخ ىاکلگ
ـػ.حکهوىن١احبهایمهمیؿاػیؼگاهتىانمی ـادک ـانهایهامتغ هیاباهاماًیمنات٪گااهچیمت٦ک

ـػوؼ،زف امتباوگاهؼایمنأحهوؿوػپ آحاؿآوانػؿعَىًصنهو٩اعشیىیبافبػؿرهػوبهیوک
ـػاعتهومٞ ـاماكاوؼاؿیپ ـػػ.هییتٞهآوانيیمٖلىبب گ
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ـػافانهیووٚـمنلمانيمىؼانیافاوؼیکیمضمؼبا٩ـٍؼؿؼیاحلهمتیآؼیىه اماتمٞاٍاـپ
ـادومىػ.ماپیوافایهػؿپژوهيیمنات٪لاوآحاؿیىیتىانبابافبیکهم مٞیاؿمىؿػوٚـهؿاامتغ

ـػیم ـ٥یکا ـکبمٞ ـػاعتهواوؿامٞت٪ؼبهیکوٚـیهم بهبـؿمیمٞیاؿمٖلىبافوگاهىهیؼٍؼؿپ
ـاییؿابهصؼا٩لؿماوؼهوو٪وویژهکهػؿآنوٙی٦ه ـایعؼاووؼبهگ ٝىاىان١ایات،ػؿماىزوایب

ـاوٙی٦ه;.ایه(111-111، ص1188)الهىجیاو و هعمذی هًفشد، ها٩ائلىؼهامتاؿفه ـاییعاؼاگ :گ
ـاکهػیاؼگاهاوافػؿو٪ٖهم٪ابلوٙی٦ه ـاییمٞـو٥٣یلنى٣ىهیـآحماوی،ایماوىئلکاوتامت>و گ

ـإیامتکهافآنبهوگاهبنیاؿی،وىٝیوٙی٦ه ـاییا٥ ـاییصؼاکخـیهوٙی٦;گ  ىاىػتٞعیاـمای:گ

 .(11، ص1194)هىدمض، 

ـػوتیزه;باورىػایهاعتال٣مهممیانایهػومت٦کـ، ـکآوهابـؿویک ـاییمضاِ،و٪ؼميت گ
ـ٥یٝ٪لٝملیبه ـاییوتىراههاـػوباهوگاىوگیػماتٝىىانمٞیاؿوٙی٦همٞ یاابیوماىزوگ
ـایتٞاملمیا:مؼؿکا ایهٝ٪ل ویژهآوکهؿوهٍاؼؿوکىؼ>بهنایهػواوؼیيههمىاؿمیفمیىهؿاب

ـکیعایامات. کاوتػؿکي٤مٞیاؿاؿفهاعال٩ی،ؿوىیميابهوبهتٞعیـکاوتؿوهتضلیلایات
ـػهوباه ـایٔامکانیاکاماـوا٩ٞایؿاتزقیاهکا ـائی،م٦ـوّا یاى وضاىػؿؿوهتضلیلییا٩ه٪

ـ٥تی،افاٍىلوم٪ؼما آ١افوبهوتایذمىتهایآوؿیموػؿؿوهتـػمتمیبافگيتیبه کیعییاپیي
ىىیم.می

ـاییکاوتمىّىٛپژوهوباتىرهبهآوکهوٙی٦ه هاایمتٞاؼػیباىػهوىاىاعتهىاؼهامات،گ
ؿوابتاؼاػؿهؼ٣اٍلیپژوهوصاّـافایهوگاهتٖعی٪ی،اؿفیابیػیؼگاهىهیؼٍؼؿامت.افایاه

ـاییافوگابـؿمیوتیزه ـایاان،ػهیمکهایهػومت٦کـػؿٝیهٝعىؿافػیؼگاهوتیزههآوان،ويانمیگ گ
ـایوتیزهو١ایتمىؿػوٚـعىػػؿمٞیاؿىىامی٩ائلمی ىىوؼ>هـوىؼ١ایتمىؿػوٚـرایگاهیب

اهیچ ـػهامات.بٞاؼافایاهمـصلاه،کاوتابـعال٣ٍؼؿ گاهو٪ومٞیااؿػؿوٚـیاهاوای٦ااوکا
ـایاواهتىّایشػاػهىاؼهوٝىىانمٞیااؿوٙی٦اهابیکاوتوٍؼؿبهٝ٪لٝملیبهیوگىوگیػمت گ

ـایػمتؿاه ـػػ.یابیبهمؼؿکا ٝ٪لٝملیبیانمیصلهـیکب گ
ـاماكػیؼگاهٍؼؿمییا٥ته تاـیافو٪اوٓتضلیالػ٩یا4٨تىان:هایپژوهوصاّـآنامتکهب

ـػ. ـایاوهبهػوؿافاىکاز کاوتاؿائهوماىػ.تیزهٓمٞیاؿیو4ویتػؿاؿفهاعال٩یبیانک ٓمخاال5گ
ػهؼؿابهعىبیتضلیلوماىػهوهایو٪ْیکهػیؼگاهکاوتؿامغاح٥٤همٝمىمیافاعال٧ويانمی
تىاواؼبىؼیامـمٖل٨پیمىػه،مایپامظػاػ.ػؿم٪ابلؿاهیکهکاوتػؿتضلیل٩اوىناعال٧وٍىؿ 

ـایامتؼاػآنبگيایؼ.افرهتػیؼگاهاعال٩یٍؼؿؿا    گیـیػؿوویبیـونآوؿػهوؿاهیرؼیؼب
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 گشایی اخاللی. تحلیل ٍ ثشسسی ًتیج2ِ

ـاماكآنوتیزه ـػیػؿاعال٧هىزاؿیامتکهب ـاییؿویک مٞیاؿماىزو:وتایذو١ایتا٥ٞال;گ
ـػ،اؿفهاعال٩یا٥ٞالبـاؿفىی١یـاعال ٩یوعاؿدافصىفهعىبیوبؼیآوهامت.ػؿایهؿویک

ـػػووىن١احعًاا٥ٞال،وتایذعیـوىـؿاباهمػاؿوؼ،مـرٜوهاییتٞییهصناهواعال٧معتىیمی گ
، 1191؛ فشثيکًدا، 13، ص1194)هىدمض،  ٩عشمیقانعیـونعِیایزاػىؼهیا١لعهونعیعیـبـىـامت

٩الػؿمنایـؿمایؼنباهآنوتیزاهماىؿػ.اگـؿ٥تاؿیماؿابهوتیزهمٖلىببـمااوؼویاازا(11ص
ـػ،َصنهوػؿ١یـایه ـاؿگی .(41، ص1198)پادمش، ٍىؿ ٩عیشامتامت٦اػه٩

ـ٥تهامتکهمااػؿایىزاا ـاؿگ ـػافمىیىهیؼٍؼؿوکاوتمىؿػو٪ؼهایمغتل٩٤ ایهؿویک
ـکآوهابهوتیزه ـاییؿاتعییهومىػهومپلمیقانتىرهتىهااىکالميت به١ایاتا٥ٞاالػؿاوؼیياهگ

ـاؿمیػهیم:آن ػوؿامىؿػبـؿمی٩

 گزایی با تأویذ بز ًمص ًیت در ارسش  . ًمذ ًتیج1-2ِ

ـػه ـایانؿاو٪اؼاوؼباتىرهبهو٪وویتػؿاؿفهاعال٩ی،ػیؼگاهوتیزهکاوتوٍؼؿهـػومٞیک گ
ػاوىؼکهاؿاػهوویتافاعال٧،میکىىؼ.کاوتمٞت٪ؼامتهمگانبىابـیک٥همٝمىمیومٞمىحی

هاایااماىاهعیهایاعَلتعیـ،آنویقیامتکهاؿفىیمٖل٨و١یـميـوٓػاؿػوهمهتىاوایی
ـػواؼو ـاهگ کهممکهامتاونانػاؿایآنباىؼ،تىهاػؿٍىؿتیاؿفىمىؼوؼکهباویتایعاىبهما

ـوههیچ وینتىیکافآوهاعیـمٖل٨وبیگ تىهاااؿفىایؼواگـ٥ا٩ؼویتعىبباىىؼ،واه٩یؼوىٓـ
ىاىػکاهوتاایذ.افایىزامٞلى می(11، ص1181)کايث، وؼاؿوؼبلکهممکهامتّؼاؿفهىىوؼ
گاؾاؿیآنتىاواؼمٞیااؿاؿفهٝىىاناؿفىیبیـووی،وماییک٥ٞلٔمخلمىػ،حؾ ویامٞاػ ٓبه
ـاایهامىؿاوًزو٩تیبااؿا ـػػ>فی ػوعالػاؿوؼوحاویًاهىگاامیػهبؼمتضؼىىوؼ،وتایذبؼیبه٩لمؼاػگ
ـاهباىىؼ،یککل٥ی ػهىاؼکاهصتایافهـیاکافاراقا و٦نهباؼؿاتياکیلمایکهبااؿاػهبؼهم

ـػهامباؼتـاماتبه ـػیکاهافتعهکااؿ١یـعىونا )سثط، تىهاییویقبؼتـامت>ماوىؼتعهکاؿعىون
اهمااناعال٩یتل٪یمیوتىها٥ٞلی(43- 41، ص1184 ٕاىؿکاهعىاهاؼىىػکهبىابـویتیویکو

ـػ.آمؼاتىهابه عإـاػایوٙی٦هاوزا گی
تىانػؿآحاؿىهیؼٍاؼؿویاقیا٥ات.اوهمناىنکاواتو٪وویتػؿاؿفه٥ٞلاعال٩یؿامی

ـای٦ٍاتُصنهو٩عشمٞت٪ؼامت عاىػوباایعىػبه٥اٝلمغتاؿ.٥ٞلبهه٥ٞلبااّا٥یهنتىؼب
حضااٗحاؾاىىػووهمتَا٤باه٩اعش.ی٩ٖٜوٚـافٍؼوؿهاف٥اٝلمغتاؿ،وهمت٤َبهصنهم

ـػوػقیاوی٥اٝلوی٩عشبه٥ٞلمیت٪نوافایىزاامتلیػعیوبؼی٥اٝلػؿاتَا٥٣ٞلبهعىب ما
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ـػهمی ػواماتو٥ٞالباؼونحضاا٥ٗاٝالمتَا٤باهآنیصنهو٩عشهماىاؿه٥ااٝل1ىىػ.ىم
وتیزاهوپیاماؼهایتىانیوگىوهم،امتهیکهوىصال.(18ص ،1ز ،ق1111 ،ی)شاهشودىىػیوم

ـااؿیمٞامت٥اٝلاؿتعآبامنت٪لوبیکه٥ٞلؿا یوبؼیبهعىب:٥ٞلباحضا٥ٗاٝل;اتَا٣یب
 باىؼ؟

 در اًذیطِ اخاللی صذر ٍ واًت 2. جایگاُ ًتیجِ ٍ غایت2-2

ـای١ایاتوباورىػو٪ؼ٥ى٧اف مىیىهیؼٍؼؿوکاوت،ػؿاوؼیيهاعال٩یآوهابافهامو٪يایبا
ـاهمیات وتیزهحضاٗىؼهامت>هـوىؼایهو٪وػؿمٞیاؿىىامیاعال٩یٍؼؿبنایاؿپـؿوالوپ

ـایتعییهبهتـ٩اوىناعاال٧]باهامتوػؿاوؼیيهاعال٩یکاوت،به ٝىىانم٪ؼمهواٍلمىّىٝیب
ؿوػ .ىماؿمی
ـػ،تىهاایهاػٝایوتیزهٍؼؿػؿاىکازتیکهبـوتیزهىهیؼ ـاییمٖـسک ـایانؿاکهگ وتیزاه;گ

ـوهاومٞت٪ؼامت١ایتووتیزه:هامتتىهامٞیاؿاؿفه ایورىػػاؿػکاهؿیياهؿااوکاؿومىػ>وگ
ـاگیـبهٝاحمػاىتهوافاىکاز ٥ى٧بـی امت>باهػؿرهان کاهمٞیااؿیایگىواهبیىیوبیىيی٥

ـایتٞییهاؿفه ـاؿمیب ـػ.ایهمٞیاؿ،هایاعال٩ی٩ امات>مٞیااؿی:ؿّایتوؿّىاناحهای;گی
ـوامه ـاصلوب ـ٥تهافػیهکهبهتٞعیـٍؼؿ،اونانبایؼػؿتما م ـگ ـاؿب هایفوؼگیآنؿاماىؿػوٚاـ٩ا

ـاماكمیقانتض٪٨آنبنىزؼ .(11-11ق/ب، ص1111)طذس، ػاػهوهمهکاؿهاؿاب
ـامات.حکاهتىّیشآوکاهىاهیؼٍاؼؿمٖااب٨تىّایضاتیکاهعىاهاؼآماؼ،یاکوٙی٦اه گ

ـایان،عىػػؿمىزواؿفهوٙی٦ه ـػههابهگ گىواهاوؼ.آنمیقانمغتل٤به١ایتووتیزه٥ٞلتىرهک
ـایوتیزههیچهایوٙی٦هکهبـعیوٚـیه ـایی،صؼاکخـیبىػهوب گىواهاهمیاتوو٪يایػؿتٞیایهگ

ـاؿومی اؿتعاآبااآنتىراهوعاىػهوُصناهو٩اعشؿابایػهىؼوبـعیػیگـبهآنبیاؿفهؿ٥تاؿها٩
ٝعااؿ .باه(11-11، ص1194)هىدمض، ػاوىؼکىىؼهوهاییؿاوٙی٦همیبیىىؼ>هـوىؼبافهمتٞییهومی

ـاییػؿػامىهػیگـ،وٙی٦ه ٤امات.امااىاهیؼهایصؼاکخـیتاصؼا٩لی٩ابلتٞـیاایمیانوٚـیهگ
ـابىػن،و٪ووتیزهؿاصتیافوٚـیهٍؼؿػؿٝیهوٙی٦ه تـػاوناتهوػؿیاکهایصؼا٩لیویق١لی٘گ

ـاییمٖـسمیبیىومت٦او ،آنؿاػؿٝـُمٞیاؿوٙی٦ه ٕىؿیکهػیگـػؿمىاؿػتٞاؿُ،کىؼ>بهگ

                                                                                                                     
1 ٩عش٥ٞل. ٥اٝلیصنهو مٞىا،یو باىؼاوؼتىیمت٦او میوهاؿ ا.ػاىته آنمٞاویکیىزایػؿ امتیاف تىره :کٔومىؿػ

 ٓ.;6ً،5،د4655٧،یىاهـوػ

مىحـوینت،ػؿمتهاو ،وىؼانػؿوٍىلبههؼ٣پژوهوحکهوىنایهت٦.تىانت٦اوتی٩ائلىؼمیان١ایتووتیزهمی.2
ـػاعته ـػهوبهآنوپ  ایم.م٪احهافآنٝعىؿک
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ـػیتل٦ی٪یومـباىؼ.بهػائمًام٢لىبومی ـایایووٙی٦اهکبافوتیزهٝعاؿ ػیگـ،اوؿویک ـایایگ گ
ـاییوتیزهوٙی٦ه;تىانآنؿاىکلػاػهکهمی ـاگ ـاییوٙی٦هوتیزه;یا:گ ـاگ وامیؼ.:گ

ایمٖلاىبماىؿػوٚاـىاهیؼٍاؼؿباىػهواوآنؿاٝىىانوتیزهػؿهـٍىؿ ،ؿّىاناحهیبه
ـ٥یبه ـاتـافهمهمٞیاؿهای٥یلنى٥اناعال٧مٞ گىیؼ:اوؼیيهاعال٩یکىؼ.اومیمیٝىىانمٞیاؿی٥

ـکاتاوناان کهمىّٜٝملیوواکىواونانونعتبهوا٩ٞیتامت،کااماًلباه١ایاتوهاؼ٣ص
ـػػ،مىّٜٝملیاونانػؿمى٩ٞیت هایمغتلا٤بنتگیػاىتهوتافماویکهوىیههؼ٥یمٞیهوگ

اؿتعآباىاؼوهامرامٞیاتػاىاتهوؿوایهاوؼیيه،همبایؼباوا٩ٞیتػؿتٞییهوغىاهؼىؼ.افایه
ـاگیـباىؼوهیچ هاایهایوا٩ٞیتؿا٥ـووگؾاؿػ>افرملاهوا٩ٞیاتاوناانوویژگاییکافبغو٥
ـکاتکىاؼوباهىاکلآنػؿآیاؼص٪ی٪یاووؿابٖه اهبااىیا وصاحتیکهاونانبایؼبهممتآنص

ـاماكرهان(.419، ص1187)طذس،  هّه َي اامتىاػبهآیاهبیىیامالمیوبٍؼؿب ًاَو اللَّ ًا ّلٓ ه َبُؼه َي ا َّ
ُه ُمي َفٓضٍل َػّظیٍن  ـ٥ای(171(، 4عمشثو ))آل اللَّ ،وتیزهمٖلىبافا٥ٞالؿاؿّایتوؿّىاناحهایمٞ

ـاگیـونعتبهٝاحمبىػهوهممىٖع٨باتماا ٩اىاویهآنکىؼ>وتیزهمی ایکههمبـعامتهافبیىيی٥
پیىوؼص٪ی٪یاونانباآ٥ـیؼگاؿعىػػاؿػ.عؼاووؼمٞیاؿفوؼگیآػمیبىػهوتماامیامتوؿیيهػؿ
ـػػؿ٥تاؿهاػؿٝـٍه ـػیوارتمااٝیمٖااب٨ایاهمٞیااؿتىٚایمگا ق، 1113)طدذس، هایمغتل٥٤ا

.ػؿایهبیىو،عؼا١ایتص٪ی٪یٝاحمامتوهـ٥ٞلیو٩تیمت٤َبهعىبیعىاهاؼىاؼ(14ص
کىىؼهاونانبهاوباىؼ.وقػیککههماهىلبااوو

ىاىػ،هاایاحهایکيا٤مایواّشامتکهمٞیاؿبىػنؿّایتاحهایکاهافٕـیا٨هاؼایت
ـاییمض٩ِابلرمٜوینت،٥اٍلهٕىؿکهباوتیزههمان ـاحهایویاقػاؿػ>گ ایميغٌباوٚـیهام

ـامٞیاؿامـ ـاییصؼاکخـیهنتىؼکهتاىرهیگایافوىٛوٙی٦هاحهیهمماوىؼػیؼگاهکاوت،وٚـیهفی
ـػهوتىهابه ـاحهیمعتىای(11، ص1194)هىدمض، اوؼػوعالاوزا وٙی٦هبهوتایذوک .ّمهآوکهمٞیاؿام

بـىـٝیبىػنصنهو٩عشبىػهوهـگىوهکهت٦نیـوتىّایشػاػهىاىػ،افوگااهىاهیؼٍاؼؿباا
.(149-147، صق1111)ظاةشی، ؿوامتاىکاز معىاییمتٞؼػیؿوبه

ـ٥تاهواواماافػیؼگاهکاوت،باورىػآوکهوتیزها٥ٞالبههیچ ـاؿوگ ورهمٞیاؿاؿفهاعال٩ی٩ا
ـایصؼاکخـیامت،حکهایهػؿوهایتیکوٙی٦ه ـای١ایاتگ گىوهوینتکههیچرایگاهوو٪يیب

یابیوىاىاعتوضىهػمتٕىؿکهعىاهؼآمؼ،کاوتػؿبیانػؿاوؼیيهاعال٩یاوپیؼاويىػ.همان
ـ٥تٝماىمیوماپلبـؿمایوتٞمیا٨م٦ااهیم٥لنا٦ی،وٙی٦هاعال٧،مٞیمی کىؼباتضلیلمٞ

هایمغتل٤اؿائهکىؼ.اوػؿٍىؿ ػو امـمٖلا٨،اف٩اوىناعال٧وامـمٖل٨ؿاػؿ٩احبٍىؿ 
ـػافػآنومیگاهبهاحعا کههیچ(481، ص1191)کىسيش، کىؼیکاٍلمىّىٛامت٦اػهمی گدانش،  )پلپ
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ٝىاىان١ایاتٕىؿکلیهـمىراىػٝا٩الاؿاباه.آناٍلوىیهامتکهآػمیاوبه(181، ص1183
ـ٥یمی ـانبهکىؼوافآوزاوٙی٦هؿاؿ٥تاؿیمیباحؾا مٞ ٝىىانیک١ایتػاوؼکهػؿآن،عىػوػیگ

ـای ؿهاییاف٥ياؿهایفوؼگیػماتباهمضنىبىىوؼ،وه٥٪ٔهمنىنیکومیله>مخاًلکنیکهب
ـاؿػاػهامتوافایهفوؼ،ػؿص٪ی٪تعىػؿاومیلهعىػکيیمی ـاییک١ایتػیگـ٩ ؿو٥ٞلاوایب

ـانوٝؼهاعال٩یوینت.یاکنیکهبه هؼکهتىاناوزاا آنػایمیعإـمىا٥ٜىغَیعىػبهػیگ
ـایؿمیؼنبه١ایتیػ ـاؿػاػهاماتوکااؿاواعال٩ایویناتؿاوؼاؿػ،آوانؿاابقاؿیب )کايدث، یگـ٩

گاؾاؿیا٥ٞاالبیىیؼ،کاوتویقباهماهمغااح٦تیکاهباااؿفهٕىؿکهمی.همان(81- 81، ص1181
ـاماكوتایذػاؿػ،حکهمٞت٪ؼامتکهیکیافؿاه هایىىاماییؿ٥تاؿاعال٩یتىرهبهاؿتعآآنبااب

تـ١ایا باحؾا امت.یٞىیبایؼتمامیمىراىػا ٝا٩الؿاػ٩ی١٨ایتیمنت٪لوباحؾا یابهتٞعیـ
ـػوػؿص٪ی٪تعىػؿاْٝىیافمملکت١ایا کاوتػاوناتٔهماان،به ٝىىان١ایتمضنىبک
ً411.ٓ

ـایاونانباه گااهمىزاـباهٝىاىان١ایات،هایچواّشامتکه٩ائلىؼنبهوىیهرایگاهیب
ـاییکاوتومیوتیزه کىؼباتىرهباهباهایاهوکتاهکاهاػؿاکٝ٪لایوٙی٦اهاومٞیمیىىػ.بلکهگ

اعال٩یوعایؼباػؿکمااف١ایتبىػناونانتقاصمیپیاؼاکىاؼوماافگاؿیػؿووایمیاانماؼؿکا 
ـایتعییهػؿکٝ٪لاف٩ااوىن(، 411، ص1184؛ سنچلدض، 411، ص1194)هىدمض، ٝ٪لیزف امت ؿاهیب

هایامـمٖل٨ویقباهؽهاهابىػنوٚـیهکاوتػؿعَىًػیگـٍىؿ گـاعال٧بیابؼ.ىعههوتیزه
ایفػوػویاماتهایمٖـسىؼهافمىیاو،وىیهىعههؿمؼ.امابااوؼکیتأملوػ٩تػؿمخالمی

 .(413، ص1194)هىدمض، 

 گشایی اخاللی ٍ عمل عولی. ٍظیف3ِ

ـایی٦هیوٙ ـػیػؿمٞیاؿىىامیاعاال٧اماتکاه،یاعال٩گ ـ٥ًاؿویک ماىزواؿیاؿامٞوتیزاهٍا
ـاؿوؼاػهوتىرهوبهماههااؿفه ـا،٦هیوٙکیا٥ٞالامت.افوگاهتی٩ّ ؿ٥تااؿکیِیاؿفهاعال٩گ

ـایافمى٦ٞتیحقومًاتابٞ وىؼانتىاوىؼیا٥ٞالمیمؼهایاپعىػهوػاؿػویرامٞهػؿپایىغٌیکهب
ممکاهامات٦اهی.وٙىاىػیماـیتٞع:٦هیوٙ;آنبهورىػػاؿػکهافیگـیبلکهامـػ.مهموعاىىؼ

،ا٥ٞاالوتیزهاماػؿهـٍىؿ .عاؿداف٥ٞلميغٌکىؼیمـاآنؿاایػؿؽا ٥ٞلػاىتهويهیؿ
ـاماكوٙکیبىػنیواعال٩یوعىػهوٍىاب،احقامییوهااؿیمٞ ـػػیمهییت٦ٞهیؿ٥تاؿ،ب )فشثيکًا، گ

.(11ص ،1194هىدمض،  ؛41-41ص، 1198پادمش،  ؛17-13ص، 1191
ـاهناتىؼ.ٍؼؿوکاوتهاـػووٙی٦اه و٪ٖاهىاـوٛمٞیاؿىىامایکاوات،٥هامٝماىمیاف گا

ػاوؼکاهاؿاػهٕىؿکهگ٦تیم،اوایه٥همؿاػحیلبـآنمیاؿفىمىؼیاؿاػهوعىامتعیـامت.همان
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ـایؿوىهىؼنماهیتاؿاػه ـاٟم٦هاى عیـبهعیـػاؿایاؿفهمٖل٨وواميـوٓامت.کاوتب ما
ـایهٝملایکاهایعیـامتکهتىهابهکىؼ:اؿاػهوٙی٦هؿ٥تهوبیانمی ػوعالٝملبهوٙی٦هباىؼ.بىااب

ـایمىا٥ٜومَلضت ـػ،اؿاػهعیـواؼاؿػ>وامٖهاوزا میهایىغَییاافمـتمایال بیافب گی
ـػآناماتکاه٥ٞالافایهبیانمایایکههـوىؼوتایذبهٙاهـعىبیػاىتهباىؼ.کاوتوتیزه گیا

ـ٥تهامت.باه ٝعااؿ ػیگاـ،٥اٝالاعال٩ی،٥ٞلیمٖاب٨باوٙی٦هبىػهکهبهاوگیقهاػایآنىکلگ
ـا باه ـاؿػاػهوٝملؿاافمـاصت اعال٩ی٥اٝلیامتکهآییهؿ٥تاؿٔماکنیمٓعىػؿا٩اوىناعال٩٧

.(11 - 11، ص1181)کايث، ایه٩اوىناوزا ػهؼ
ـػاؿی ـػاؿاعال٩ایؿاکا افمىیػیگـ،کاوتاعال٧ؿامـبىٓبهمىرىػا متٞ٪لػاوناتهوکا

کاواتػؿمیناتماعال٩ایعاىػ،ؿوػآنؿامىرىػمتٞ٪لاوزا ػهؼ.بیىؼکهاوتٚاؿمیٝ٪الویمی
ـػوٝ٪الویتبىػهومىيأومٞیاؿاحقاما اعال٩یؿاتىهاا ٝ٪الوواهیک٥یلنى٣کاماًلمتکیبـع

افوٚـوی،١یـافٝ٪لػؿ٩ؼؿ وتىانکنیویناتکاه٩اىاویهاعال٩ایؿاػاوؼ.صلوتزـبهمی
کىؼوٍىؿ پیيیىیوٙای٤اعال٩یؿاػؿکمیافوٚـاو،ٝ٪لبه.(78، ص1199)کايدث،  وّٜکىؼ

)کايدث، آوؿػػمتمای٩اوىناعال٧ػؿص٪ی٪تهمان٩اوىویامتکهمىرىػمتٞ٪لافایهٕـی٨به
یابؼ،همانٝ٪لٝملای.آنٝ٪لیکهوىیهاػؿاکیػاؿػووٙی٦هو٩اوىناعال٩یؿامی(34، ص1181

ـ٥یىؼهکهتٞییهامت.افایىزامٞیاؿوٙی٦ه ـایاوهکاوت،ٝ٪لٝملیمٞ کىىؼهوٙی٦هامت.گ
ـ٥یمایىهیؼٍؼؿویقهمنىنکاوت،ٝ٪لٝملیؿامٞیاؿوٙی٦ه ـایاوهعىػمٞ کىاؼ.منایـیگ

ـایؿمیؼنبهایهم٪َىػٕیمی ـایانىاـوٛمایکىؼ،افو٪ؼػیؼگاهوتیزهکهاوب ـامااكگ ىاىػوب
ٝىىانیگاوهمٞیاؿاعال٧کىااؿآن،وتیزها٥ٞالؿاکهممکهامتاؿفىی١یـاعال٩یػاىتهباىىؼ،به

ـاوهؼ.افوگاهاویکاؿفهاعال٩یویقومیمی ـاتىاوؼمٞیاؿوهاییب یاؿفهاعال٩یػیگـباىؼ>فیا
ٕىؿایهبضجاػامهیا٥تاهوباهىىػمٞیاؿاؿفهاعال٩یػو وینت؟همیهٍىؿ مإالمیػؿایه

.پلبایؼاؿفهاعال٩اییاک٥ٞالؿاػؿػؿون٥ٞال(117ق، ص1111)ظاةشی، اوزامؼتنلنلمی
ـػ.امامٖاب٨معىایورىػىىاعتیىهیؼٍاؼؿٔوا٩اٜورنت ـایایٓرىک ،ُصناهو٩اعشواؿفهگ

ـ٥ت ىىاعتیاو،ٝ٪لٝملایاعال٩یوا٩ٞیتیافوا٩ٞیا ٝاحمهنتىؼ.افٕـ٣ػیگـ،بىابـمعىایمٞ
تىانگ٦اتاؿفهاعال٩ایوه٦تاهػؿؽا ٥ٞال،هاووا٩ٞیا اعال٩یامت.یٞىیمیمؼؿکاؿفه

ـایاوهىاهیؼٍاؼؿػؿهٝعاؿ ػیگـ،ٝ٪لٝملیمٞیاؿوٙی٦تىمٔٝ٪لٝملی٩ابلاػؿاکامت.به گ
.(111، ص1188)الهىجیاو، هایاعال٩یامتتٞییهاؿفه

ـػیؼهـػو٩ىهٝا٩لهؿامؼؿِکگاقاؿهتاایىزاهـػومت٦کـوٙی٦ه ـ٥یىؼوؼومٞلى گ ـامٞ هاایگ
ٍىؿ ٩ىاٝاؼکىیمکهوىنٍؼؿوکاوتایهمؼؿکا ٝ٪لیؿابهػاوىؼ.اکىىناّا٥همیاعال٩یمی
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ـایاوی٩اٝؼهػاوىؼ،حؾاآوهاوٙی٦همٖل٨وٝا میکلی، وگـهنتىؼ.گ

 ًگزگزایی لاعذٍُظیفِ

ـایانػؿرقئیا مٞیاؿوٙی٦هوٙی٦ه ـاییاعتال٥ا مهمیبااهمػاؿواؼ.افرملاهاعتال٥اا ایاهگ گ
ـػیاآوکه٩اٝؼهکلیامتکهآیامی وراىػواؼاؿػتىانوٙی٦هؿاػؿ٩احب٩اٝؼهیا٩ىاٝؼیکلیاؿائهک

ـایاانؿاباهػوػماتهػهىؼ؟پاماظباهایاهماإال،وٙی٦اهواصکا رقئیاماكکاؿؿاتيکیلمی گ
ومایؼ.وگـت٪نیممیوگـوٝمل٩اٝؼه

ـایانٝملوٙی٦ه ـایٔومى٩ٞیاتوگـ،٩ىاٝؼکلیؿامٞتعـومیگ ػاوىؼووٙی٦اهؿاباامالصٚاهىا
ـ٥ته ـاؿگ ـهاامٞت٪اؼ.ػؿم٪ابل،٩اٝؼه(18، ص1191)فشثيکًا، کىىؼاوؼتٞییهمیعاٍیکهػؿآن٩ وگ

هایعاًؿاباهکماکایاه٩ىاٝاؼبهورىػ٩ىاٝؼوکلّیتآوهاهنتىؼوکاؿعىبوبؼػؿمى٩ٞیت
عیاوات;و:گىییعىبامتهمیيهؿامت;>٩ىاٝؼیمخل(39-37)هماو، صکىىؼکلیتٞییهمی
ـایتکمیلوگـومیٝؼههای٩ااحعتهوٚـیه:.همىاؿهبؼامت تىاوؼػؿایىزامتى٤٩ىىػوزف امتب
ـایػمتػیؼگاهعىػ،ؿاه ـایٔمغتلا٤یابیبهایه٩ىاٝؼکلیکهمّٞیهکاؿیب کىىؼهوٙی٦همااػؿىا
.(71)هماو، صهنتىؼاؿائهػهؼ

ـػواعال٧ؿاػؿ٩احب٩ىاٝؼکلیوگقاؿه ـاکاهػاوواپؾیـمیهایامتخىا کاوتوٍؼؿ،ه ىاؼ>وا
مٞیاؿمىؿػوٚـآوها،یٞىیٝ٪لٝملیػ٩ی٪ًاوىیهاػؿاکیؿاافوٙای٤اعال٩یػاؿػ.حکهوگاىوگی
ىىامائیوٙای٤واحقاما اعال٩یوهمنىیهوضىهمىزوٝ٪الویبىػِناػؿاکماافصنهو٩اعش

ا٥ٞالػؿمىٚـایهػومت٦کـمغتل٤امت.
ـا باهآناماتوٙی٦هػؿوگاهکاوت،ّـوؿ ٝملب ، 1181)کايدث، ه٩اوىناعال٧افماـاصتا

.٩اوىناعال٧ماوىؼهـ٩اوىنػیگـیٝا ،ّاـوؿیومٖلا٨اماتکاهتىمأهاـمىراىػ(11ص
ـامااكایاه٩ااوىنٍىؿ پیيیىیػؿکىؼهوم٪ؼ بـتزـبهامت.امااوناانٝا٩لیبه هااحقوماًاب

ـاآوهامىرىػاتمؼَؿکٝ٪لٝملومی ـاؿکىىؼ>فی یکاماًلٝ٪الوایوعاىػهوتضاتتاأحیـامیاالویاق٩ا
ـوؼوافایهمی ـایٝملعىػبـمایؿوگاهیآییهگی ـایهؿ٥تاؿیبـعال٩٣اوىناعال٧ب گقیىىاؼ.بىااب

ـایآوهاهمىاؿهبه .امـافوگااه(71)هماو، کىؼرلىهمی:بایؼ;بىػهوبا:امـ;ٍىؿ ٩اوىناعال٧ب
ومٖل٨ػاؿػ.٩اوىناعال٧تىهابهىکلامـمٖل٨امتوميـوٓبهمیل،کاوتػوٍىؿ ميـوٓ
کىاؼبااتأمالػؿم٦هاى اماـمٖلا٨وتضلیالآنایوینت.کاوتاػٝامایمى٦ٞتو١ایتووتیزه

گىوینتوباؼونآگااهیباهػمتآوؿػ.ػؿامـميـوٓوىیهؿاهیرىابتىانمضتىایآنؿابهمی
ومی یوؼاىاتهوبااتضلیالم٦هاى وتىانبهمضتىىٓـ ـػ.اماااماـمٖلا٨ىإـ ایآنٝلمپیاؼاکا
.(78، ص1181)کايث، تىانمضتىایآنؿایا٥تٝىىانیک٩اوىنمیهایوبهویژگی
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ٍاىؿ اماـمٖلا٨و٪ٖهآ١افایهتضلیل،تىرهبهمٖل٨بىػن٩اوىناعال٩یامت.٩اوىویکهبه
ٍىؿتیباىؼکههمهبتىاوىؼبهآنٝملکىىؼ.پلػؿم٪اا ٝمالامتبایؼکلیوٝا باىؼ.یٞىیبه

ـػکهبتىاوؼتٞمیمبایؼآییه ـاؿگی پؾیـباىؼ.افایىزااوحیهٍىؿ افامـمٖلا٨تىمأؿ٥تاؿیمعىا٩
ایٝملکهکهػؿٝیهصاالبتاىاویبغاىاهیکاهآن٩اٝاؼه،تىهابـپایه٩اٝؼه;ىىػ:کاوتاؿائهمی
 (. 91)هماو، ص:اىؼ٩اوىویٝا ب

کىؼکهپیاـویافهاـ٩ااوىوی،باؼونوهؼوبهایهوکتهتىرهمیکاوتمپلگا ػیگـیبهرلىمی
ػاىتههؼ٣وامٞ٪ىلامات.پالاگاـمىراىػا ٝ٪الوایبغىاهىاؼباه٩ااوىناعال٩ایبـعاماتهاف

لمٞایهىاىػوٝ٪الویتاعال٩یٝملکىىؼ،بایؼهؼ٥یػاىتهباىىؼ>هاؼ٥یکاه٥٪أافراوابٝ٪ا
ـػمىؼ،اؿفهیکناویػاىتهباىؼوهاؿفهونعی.افوٚـکاوت،تىها١اایتیؿوػؿهمهؽا افایه هایع

تىاوؼمـمىيأ٩ىاویهمٖل٨باىاؼ،اوناانامات.اوناان،آن١ایاتمٖلا٨و٦نهػاىتهمیکهاؿفه٥ی
.حؾااوٍاىؿ ػو اماـمٖلا٨ؿاایمنت٪یمػاؿػامتکهاؿفهؽاتیػاىتهو٩اوىناعال٧باآنؿابٖه

ـػ: وىانؿ٥تاؿکهتابيـیتؿاوهػؿىغٌعاىػوواهػؿىاغٌػیگاـی،همیياه;وىیهبیانک
ـگقهمنىنومیلهٝىىانیک١ایتبهبه .ٍاىؿ بٞاؼی،اٍال(81)همداو، ص:ایىماؿآوؿیووهه

کىاؼآناماتکاهم٪عىحیاتلمایعىػآییىیاؿاػهامت.آونهکاوتؿابهایهٍىؿ افامـمٖل٨مىت٪
ـایمىرىػٝا٩لومی ـایو٦ٞیباىؼکهػؿپؾیـهآنامت.بلکهایاهم٪عىحیات٩اوىناعال٧،ب تىاوؼب

ـ٥تهامت.بهتٞعیـػیگاـ،اؿاػهتاابٜٝىىانآییهؽاتیآنامتومىرىػٝا٩لآنؿاآفاػاوهبه ؿ٥تاؿعىػپؾی
ـػهامت.پالهـ٩اوىویوینتبلکهتاب٩ٜاوىویامت وىاانٝمالکاهکاهاؿاػه;کهعىػهوّٜک

(.114)هماو، ص:ؿ٥تاؿعىػاؿاػه،عىػؿاوا٩ّٜاوىنٝا بؼاوؼوامٖهآییهبتىاوؼػؿٝیهصال،به
ـػیاؼ،تاالهمای ـتیبکاوتبااؿائهمهٍىؿ ٥ى٧کهػؿ٩احبمهّابٖهاؿائهگ کىاؼبهایهت

٩یبیابؼ.ؿاهیبهمىیتيغیٌػؿمتوٙی٦هاعال
ىهیؼٍؼؿبـکلّیت،ّـوؿ وإال٩٧ْایایاعال٩یتأکیؼػاؿػومٞت٪ؼامات٩ىاٝاؼمتٞاؼػ
اعال٩ی،هـیکباهماناوٍا٣کلّیات،ّاـوؿ وإاال٧،تىمأٝ٪الٝملایهاـاونااویػؿک

)همداو، بیىاؼ.حکاهاوکاه٩ْاایایاعال٩ایؿااحعاا واپاؾیـمای(119ق، ص1111)ظداةشی، ىىػمی
ـایػؿکػؿماتهاـیاکاف(117ص ـػاعتهوػؿٝىُ،ؿاهػیگاـیؿابا ،بهتضلیل٩ىاویهاعال٩یوپ

هاایمغتلا٤باهکماکاوناانآماؼهوتىاوؼػؿمى٩ٞیاتػهؼ>ؿاهیکهمی٩ْایایاعال٩یاؿائهمی
ـایوىیه:ؿ٥تاؿاعال٩ی;ٝ٪الویبىػناػؿاکاووػؿوتیزه امت:ؿاتٞییهکىؼ.منیـپیيىهاػیاوب

ـهانٍؼؿمی ـاییاا٥تهبااوؿمىّراهگىیؼاگـوهمؼؿکا ٝ٪لٝملی،ب ـػب پؾیـوینتىؼ.حکه٥
بایؼبٞؼافػؿیا٥تصنهو٩عشیکٝمل،ػواصتمالؿاػؿػؿونعىػصاّـومایاؼ>اول،اصتماال
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یاهاػؿاکافایىکهایهاػؿاک،اػؿاکیػؿوویوبـآمؼهافصا٧و٦لباىؼواصتماالػو ویاقایىکاها
ـانویاتأحیـافٝـ٣یا٩ىاویهرامٞهوبه ٕىؿکلیتل٪یهافعااؿداػؿٕـی٨ػیگـامخاًلتأػیبػیگ

ػؿوناوایزاػىؼهامت.بٞؼافٝـّهایهاصتماز بهو٦ل،ػوصاحتممکهامتؿطػهاؼ:یاا
ىىػ.آوکهفائلمیماوؼویااػؿاِک٩ٖٞیکهونعتبهصنهو٩عشػاىتهمنىانبا٩یمی

ـػووا٩ٞاًاو٦الاووىایه ـػپاابگیا ػؿصاحتاولٔیٞىیو٩تیاصتمالتل٪یىیبىػنػؿػؿون٥ا
ـااصتماحیؿاؿوابؼاوؼٓ،٩ٖٜونعتبهایهاػؿاکافبیهمی ؿوػ.ایه٩ٖٜامکانبافگيتواؼاؿػ>فیا
ـػتزـبهکىاؼوبعیىاؼکاهاػؿاکاوؿوػکهیااصتمالتل٪یىیبىػناػؿاک،تىهاػؿٍىؿتیافبیهمی ٥

ـایاػؿاک،باا٩اىاویهٝلّیاتکاهػؿ٥لنا٦هبیاانىاؼه مٞلىِلتل٪یهوینتویاآوکهٝلّیتتل٪یهبا
ـایاػؿاک،وهبا٩ىاویه٥لن٦یػؿتٞاؿُاماتوواه٩ابالوامافگاؿباىؼ.ػؿصاحی کهٝلّیتتل٪یهب

عاإـآن٦یواّشامت.٩ابالتزـباهوعاىػنویاقباهباىؼ.ٝؼ وامافگاؿیبا٩ىاویه٥لنتزـبهمی
تاىانصالکنیػؿعاؿدافارتماٛبقؿگويؼهتاایهوىٛاػؿاکؿاتزـبهکىؼ.پلمیامتکهتابه

ـ٥اتکاهایاهاػؿاک،اػؿاکایٝ٪لایوعاىػهامات )همداو، اففوال٩ٖٜوٝؼ بافگيتآنوتیزاهگ
ـ٥یافصىفهاعال٧عاؿدمیهایوافایهٕـی٨صنهو٩عش(119 -117ص ىىوؼ.ٝ

تاىانوتیزاهٍاىؿ مایصاحتػو آنامتکهبٞؼافٝـّهاصتمال،٩ٖٜفائلوياىػ.ػؿایاه
ـػ،اػؿاک،مٞلىِلتل٪یهوینت.اماافآوزاکهومی ـ٥تکهیاص٪ی٪تًاویاػؿاٝت٪اػآن٥ تىانٍاضتگ

ـایاٝتعاؿمىزی٩ٖٜمىر ـایایاه(119)همداو، صىػؿاهیاؿائهػاػایهاٝت٪اػؿامىزیؼ،بایؼب .با
مىٚىؿزف امتمعىایىهیؼٍؼؿػؿعَىًت٪نیما ٝ٪لؿابیانکىیم.

ىهیؼٍؼؿبٞؼافت٪نیمٝ٪لبهوٚـیوٝملی،ٝ٪لٝملایؿاویاقباهٝ٪الٝملایاولوػو 
،ػؿکیوناعتباه1کىؼ.ٝ٪لٝملیاول،ٝ٪لیامتکه٥اؿٟافم٪ا ٝملومنأحهتقاصمت٪نیممی

ُصنهیا٩عشا٥ٞالػاؿػوٝ٪لٝملیػو ،ٝ٪لیامتکهػؿم٪ا ٝملومىاؿػتاقاصم،اهاّمؿاػؿک
ـػهوآنؿابـمهمتـریشمی ابـعال٣ٝ٪لٝملیاولاعٖاپاؾیـک ػهؼ.ٍؼؿ،ٝ٪لٝملیػو ؿا

ـػ ػؿصناهو٩اعشا٥ٞاالؿامـباىٓباهما ىاؿػتاقاصموواىایافػاونتهویکیافٝللاعتال٣م
.(119و  114)هماو، صبیىؼعٖاهایهمیهٝ٪لمی

کىاؼ،ایاه٩ىاٝاؼٍىؿ بؼیهیػؿکمیٝ٪لٝملیاول،مؼؿِک٩ىاٝؼکلیامتووىنآوهاؿابه
اماٝ٪لٝملیػو کهصاکمػؿبابتاقاصم2مىؿػات٦ا٧ٝ٪الهنتىؼوٍضتآوهاتْمیهىؼهامت.

                                                                                                                     
 کىؼ.تٞعیـمی:ػؿکػؿوگاهوغنت;مٖلعیامتکهػیىیؼؿاكافآنبهميابهایهمغه.1

ٕىؿکهػؿمىؿػبؼیهیا ٝ٪لوٚـیویقوىیهامت..همان2
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ـػهوػهؼ،مَىنافعٖاوینتوبنیاؿات٦ا٧میتيغیٌمیامتواهّمؿاافمهم ا٥تؼکهح٢اقهکا
ـ٥تهایهوکتهمی یاباؼگىوهاػامهمایتىاویمبگىییمؿاهکاؿىهیؼٍؼؿایهػواؿاىتعاهىىػ.باػؿوٚـگ

وعاىػیعاىػو٥ااؿٟافم٪اا ٝمالکهاگـاػؿاکمامـبىٓبهٝ٪لٝملیاولبىػٔیٞىیما٥ٞلؿاباه
ـػیمٓ،بایؼعیاحمانؿاصتباىؼکهعٖاییؿطواؼاػهامات.اماااگاـاػؿاکماا منأحهتقاصمحضاٗک

ـاؿػاػیمٓ،بایؼ٩عاىلکىایممـبىٓبهٝ٪لٝملیػو بىػٔیٞىی٥ٞلؿابه حضاٗم٪ا ٝملمىؿػبـؿمی٩
هاصتمالتل٪یىیبىػن،اػؿاک٩ٖٞیمافائلويىػ،ومی ٍاىؿ ٩اٝاؼهنآنؿاباهتىاکهصتیاگـباّٝـ

ـ٥ت>وىناصتمالعٖاػؿآنکاموینات .ػؿایاهماىاؿػبایاؼاف(119و  114)همداو، صاعال٩یپؾی
ـػ. ـػٔیٞىیؿّىاناحهیٓامت٦اػهک ـ٥یک مٞیاؿػومیکهىهیؼٍؼؿمٞ

 . اسصیبثی ًظشیِ صذس دس همبیسِ ثب دیذگبُ کبًت4
ـ٥تهوػؿ ـاماكمٖاحٞهتٖعی٪یٍىؿ گ تاىانؿامتایاؿفیابیػیؼگاهىهیؼٍؼؿ،وکا فیـؿامیب

ـػ: بیانک

 . تعویك ًمص ًیت در ارسش اخاللی  1-4

ـػاعتهکهکاوتباهآوهاااىااؿهىهیؼٍؼؿػؿو٪ؼوتیزه ـاماكویت،بهگـوهیافا٥ٞالپ ـاییب ایگ
ـػهامت ـایی،هبـو٪ؼوتیزاهحکهبـؿمیایها٥ٞالٝالو(.91، ص1183گدانش، ؛ پل13)هماو، صوک گ

و٪ومهمیػؿتٞییهصنهو٩عشػاؿػ.ٍؼؿتضلیلایها٥ٞالؿاػؿ٩احببضخیػؿٝلماٍاىل٥٪اه
یمٖـسمی ـّ یٝملباویتمغاح٦تباػمتىؿا احهیاماتکاهػؿوا٩اٜتضتٝىىانتز ـّ کىؼ.تز

ـّآنٝملمغاح٦تیؿاػؿبـوؼاؿػ. وواىنػاواؼیمیاعال٩ا یّوافورؼایؿامخالؿوىىیاو٩عشتز
ـا ـػهوبههیآنتکیحؾابـؿوابؼ،ییهمگانمیآنؿا٩ابلػؿکب ـایاانو٪ْیبـوتیزهٝىىانک انیابگ

یؿابههمانورهی٩عیشمی.(13، ص1ز، ق1111 ،ی)شاهشودکىؼیم ـّ بیىؼکهمَٞایت٩اعشاوتز
ـاکههـػوا٩ؼا بـٙلمبهمىزواهاوتب هاومت.مىّى٩ٛاعشهامػؿمَٞایتوهامػؿػاؿػ>و

ـػاؿواؼه ی،ا٩ؼا بـٙلمامتوهعىػٙلم.ٙلمویقوىنمت٪ّى باه٩َاؼواعتیااؿامات،ػؿب ـّ تز
گىوهوینتکهػؿهـٙلمیػو٩عشمىرىػباىؼ>یکی٩عشا٩اؼا باـا٩ؼا بـٙلمویقهنت.حؾاایه
.(19، ص1ز )هماو،ٙلموػیگـی٩عشعىػٙلم

اگـبغىاهیمػیؼگاهٍؼؿؿابهبیانػیگـیمٖـسکىیم،بایؼبگىییما٩ؼا بـٙلم،اماـیراؼایاف
ـکااتیکاهٝمالوامیاؼهىاؼه ص ی،همیهمزمٛى ـّ عىػٝملوینت.حؾاهمػؿمَٞیتوهمػؿتز

ماتٝعاؿ ػیگـ،ایهوکتهٙـی٤ػؿؽههٍؼؿوه٦تاهاامت،مَؼا٧اهاوتوٙلمبهمىزامت.به
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ـػػ.کهٝىىاِنیک٥ِٞلرىاؿصی،متىامبباویتو٥ِٞلرىاوضیمـبىٓبهآنتٞییهمی 1گ
بیىاؼمیىىػ.کاوتاؿاػهعیـؿاػاؿایاؿفهمٖل٨میافایىزات٦او وگاهٍؼؿوکاوتواّش

ـایاؿفىمىؼبىػنیکٝمل،ػاىتهاؿاػهعیـامات.ػؿصااحی زف ب کاهىاهیؼومٞت٪ؼامتىٓـ
 کىؼ.ٍؼؿ،ٝىىانهـٝملیؿامتىامبباویتآنتٞییهمی

 گزایی صذر هبتٌی بز دیذگاُ واًت  . بزرسی ًتیج2-4ِ

ـػوتیزه ـکؿویک ـػیمکاهپیوافایه،و٪ؼميت ـاییافوگاهٍؼؿوکاوتؿاتىّیشػاػیمواىاؿهک گ
ـػمٖـسىؼه ـػومت٦کـ،اىکاز ػیگـیویقبـایهؿویک عاىاهیمامات.صاالکاهمایػؿوگاهه

ـاؿػهیم،زف اماتاىااؿهمٞیاؿوتیزه ـایاوهٍؼؿؿاػؿبىتهو٪ؼهایکاوت٩ ایویاقباهو٪اؼػیگاـگ
کاوتػاىتهباىیموهـػوو٪ؼؿارؼاگاوهبـمٞیاؿؿّىاناحهیپیاػهکىیم:

 ـکمیاناووٍؼؿٔیٞىی :ٓعال٩ایو٪وویاتػؿاؿفها;اىکالاولکاوتهماناىکالميت
ـاهـاماـی امت.کاوتمٞت٪ؼامتهیچوتیزهو١ایتیوینتکهاؿفهمٖل٨ػاىتهباىؼ>فی

ـاهمی ـاهػاؿػوىىػ،هموتیزهبؼیبهؿاػؿوٚـبگیـیم،ػؿوهلهوغنتو٩تیباویتبؼهم هم
ػهاؼ.صاالماإالایاهاماتکاهآیااؿّاىاناحهایویاقو٦نهبؼؿاتيکیلمیهمیککل٥ی

ـاکاهؿّاىاناحهایؿمؼرىابایهمإالبهگىوهامت؟بهوٚـمییههم وّىسمى٦یامت>و
ـاهیواتضاػباویتواؿاػهبؼوینت.وگىوهمی بتىانبااؿاػهامامًا٩ابلهم ـّ ایبؼ،٩َاؼت٪ا

ـامااكامات٦اػهٍاؼؿاف بهعؼاووؼصکیموتضَیلؿّایتاوؿاػاىت؟عؼاییکهازا٩لب
ـاهمىابٜػیه ـاؿػاػهوتافماویویتعاىبهما ـایوّیتػؿاؿفهاٝمال٩ او٪يیویژهب امال 

 .(111ق/ثدف، ص1111)طذس، ٝملیوعاىؼ،ؿّایتاحهیؿاػؿپیوؼاؿػ

 ـػهامت.کاوتبیاان اىکالػو ،اىکاحیامتکهمغتٌبهکاوتبىػهوٍؼؿآنؿامٖـسوک
ـاوتاایذهمیياههومیورکىؼاؿفهاعال٩ییک٥ٞلبههیچمی تىاوؼتابٜوتاایذآنباىاؼ>فیا

ٕىؿ٩ٖٜوی٪یهبؼاویمؿ٥تاؿمانمااؿاباهآنوتیزاهتىانبهگاهومیتضتاعتیاؿماوینتىؼوهیچ
تىاویممٞیاؿاؿفهاعال٩یؿاوتایذؿوکاوتمٞت٪ؼامتماومیکىؼیاوه.افایهمٖلىبوائلمی

ـاؿػهیم.اگـص٪ ٕىؿی٪یىیوؼاویمؿ٥تاؿگاهبهی٪تًاوتایذاٝمالػؿػمتماوعاىؼوهیچؿ٥تاؿها٩
ـایٔمغتلا٤ؿ٥تااؿاعال٩ایؿا مامىتذبهآن١ایتمٖلىبهنتیاوه،پلومیتىاویمػؿىا

                                                                                                                     
پلوگىوهاو،ػاوؼپامغیامتبهایهاىکالکهاگـىهیؼٍؼؿصنهو٩عشؿاؽاتیٔػؿؽا ٥ٞلٓمی.همیهوکتهٙـی1٤

که:صنه٥ٞلی;ؿطػاػهامت.ػؿتٞعیـ:٥ٞل;ایامتکهػؿح٦٘ـػهوه٥ٞلی؟پامظآنم٢احٖهصنهو٩عشؿا٥اٝلی٩لمؼاػک
ـاػاف ـ٥ته٥اٝلامت:٥ٞل;مىؿػاوکاؿٍؼؿامت،م ـکا ومکىا .اماو٩تی>یٞىیهمانمزمىٝهحضاٗآنبؼونػؿوٚـگ ص

ـاػاف٩،٥عشؽاتی٥ٞلامتمغهافصنهو ـام  با٥اٝلو.ی٥ٞلػؿاّا٥هٞل،ٝىىاویامتب
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ـایمإال ـػ؟;تٞییهکىیموپامغیب  بیابیم.:وهبایؼک

؟پامظایهمإالویاق:لکاوتیامتآیاؿّىاناحهیویقامیـایهاىکا;صالمإالایهامتکه
ـااگـوهؿّایتعؼاووؼیعاؿدافصیٖه٩ؼؿ مامت،حکه٥اـ٧آنباامى٦یبهوٚـمی ؿمؼ>فی

ـاکاهافوگااه ػیگـ١ایا ػؿایهامتکهتضَیلآنحقومًامىىٓبهتض٪٨ٙاهـی٥ٞالوینات>و
ـػاؿآػمیورلىهعاؿریا٥ٞالعىبیتىّیشػاػهامتاتىهاٙاهوهىهیؼٍؼؿبهػیهاوىان ک ـِ

ـه تـهناتىؼکاهػؿػؿوناوناانامات.تـومهمایافص٪ی٪تیژؿ٣اهمیتوؼاؿػ.بلکهآوهاتىهاوه
هاا،م٪اؼما وهاا،اوگیاقه٥ٞلاؿفىامىؼافوگااه٩اـآنوػیاهاماال ،ٝملایاماتکاهافویات

وؿوف٩یامتٓواىیىىػوػیگـت٦اوتیهای٥کـیمىؿػتأییؼامال ٔیٞىیایمانبهعؼاوهاؿوىب
.(114)هماو، صوؼاؿػکهآن٥ٞل،وتیزهومىػػیگـیػاىتهیاوؼاىتهباىؼ

تاىاویمپلماافٕـی٨هؼایتاحهیوامت٦اػهافایهوگاهػیىیبهٝملمىؿػؿّایتعؼاووؼمی
ـکتکىیموصتیاگـبههـػحیلیبهمىػومَالضت٥ٞال ماىؿػاماـاحهایػماتػؿایهمنیـص

ػماتویا٥تیم،بافهمی٪یهکىیمکهبهػحیلویتوٝملػؿوهاؿوىبمٞاّیهىاؼه،ؿّاایتاوؿابه
ایم.آوؿػه

 گزایی صذر. فمذاى لالب فلسفی اخالق در ٍظیف3-4ِ

وضىباؼیهیوپیيایىیىهیؼٍؼؿوکاوتبامٞیاؿػاونتهٝ٪لٝملی،اػؿاکا ایهٝ٪لؿاکهبه
هاایاعال٩ایػاوىؼ.افٕـ٥یهـػومٞت٪ؼوؼگاقاؿهکىىؼه٩ىاٝؼاعال٩یمیآیىؼ،بیانتمیػمبه

ـهان ـایآوهاواممکهامت.افایهب ـاتـافٝ٪لٝملیب ػوباهؿووگاهآنواپؾیـبىػهواؿائهمٞیاؿی٥
بااتضلیالٕىؿکهػیؼیماکاوتمٞیوماىػهکىؼ.امااهمانگیـیػؿوویپیؼامیاعال٧،رهت

ـهایمه گاوهکاوتتىها٩اوىناعال٧،وٚـیهعىػؿاػؿ٩احبم٦اهیمػیگـیبیانکىؼ.اگـوهت٪ـی
گیاـػایکهایهٍىؿ ؿابهعىػمیورهافماػهػهؼوبههیچٍىؿ منأحهاعال٩یؿاويانمی

ـایاؿائهؿاهىحکههمیهتاله(،111، ص1134)ژکظ، کىؼصکایتومی ىاماییوٙاای٤هایاوب
آوؿػ>ازؽهاویوهمؼزوهػؿمیاعال٩ی،مٞیاؿمىؿػوٚـهؿاافٍىؿ اػؿاک٥ـػیبهىکلبیه

گیاـیکىاؼبااهماانرهاتتالىیکهػؿاوؼیيهىهیؼٍؼؿػیؼهويؼهواوهمنىانماٞیمای
ـایتيغیٌٝ٪الویبىػنیکاػؿاکىغَیبیاا ـایىؼیب نػؿوویوبهتٞعیـعىػهورؼاوی،٥

ـاؿگیـػ>وىانرهتومیکىؼ.افایه وهبـعی٥یلنى٥انتىاناوتٚاؿػاىتوٚـیهاومىؿػامت٪عال٩
ـاؿگـ٥ته ـأماوىؼؿاكٓویقػؿمى٩ٞیتميابهی٩ .باایهت٦او (71، ص1191)فشثيکًا،  اوؼىهىػگ

ـایاوهعىػ،اوگیقهکهٍؼؿبهػحیلاتکا بهمٞیاؿوتیزه ـایاؿائهمٞگ ـایاوهعاىػػؿیاؿوٙی٦هایب گ
هایػیگـوؼاؿػ.٩احب
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 . هعضل تعارض لَاعذ در ًظزیِ واًت ٍ راُ حل صذر4-4

ؿای٩ىاٝؼاعال٩تیّتىانکلیوگىوهم;ؿوهنتىؼکههمىاؿهباایهپـموؿوبهوگـ٩اٝؼهیهاهیوٚـ
ـایبىػهوػؿبـعـی٩ىاٝؼامتخىاپؾهیکهایػؿصاحـ٥ت،یپؾ ماخالً ؟:اواؼعاىؿػهٌیتغَأیافىا
:ػؿوٟبؼامت;ههمنىان٩اٝؼمی٩عىلکىمیتىاویومم،یکىیمقیآمٍضعتافػؿوٟمَلضتیو٩ت
ػؿصال١ـ٧ىؼنامتووزاا اومتى٩ا٤باـوؿوػباهیاوناویو٩تاویامتیعىػبا٩تیّبهکل

ـانیملکػ ـانیتَـ٣ػؿملاکػای١َب;ه٩اٝؼٌیتغَؼیامت،باگ ماحاک،هراافباؼوناگا
ـػ.هیتىریاگىوهؿابه:امتشی٩ع ـػهیگـیٝعاؿ ػاميکلؿابهیایبـعک اوؼ.آوهااگ٦تاهمٖـسک

هباا٩اٝاؼ:ػؿوٟباؼامات;هماخاًل٩اٝاؼ>کىىؼیباهمتٞاؿُمیاعال٩همىاؿػػو٩اٝؼهیاوؼػؿا
وٟ،ػوػومتؿابااهامػؿکیبامیتىاویکهمامیی،ػؿرا:ػوػومتعىبامتهیبیآىتزاػیا;
هیاؿوػ.ایالمإمـیاف٩ىاٝؼفیکیتیّواواؿػؿمىاؿػتٞاؿُ،کلوبهّىؼباهممتٞاؿم،یػهیآىت

ـا٦اهیوٙؼیاوراىػػاؿػوبای٩ىاٝؼاعال٩تیّامتکهػؿمىؿػاٍلکلیاىکاح وگاـ،٩اٝاؼهانیاگ
ـایهیتىر .ابىؼیمىاؿػبهیایب

ویقهمایهاىاکالاماتویکایافمغااح٦یهآنؿاػؿکاوتٚـیهیکیافاوت٪اػهایميهىؿبهو
ـػهاماتبه:رىگـورنتیراو;تضتٝىىانیمخاح٩احب گىیاؼ:اومای.گىوهمت٦ااوتیمٖاـسکا

ـػبی ـایٖیؿاػؿوٚـبگیـیؼکه٥ ـاؿافوىگالیکرىایتى ؿماؼوکاؿبهىمامایگىاهیػؿصال٥
ـػبهىماؿمیؼهومیىىػ.گىیؼوػؿعاوهمغ٦یمیمی پـماؼکاهمپلىغٌراویػؿپیآن٥

ـػبی گىاهؿایا٥تهوعىاهؼکيتواگـماکتبماویاؼ،اوکزامت؟٥ـُکىیؼاگـؿامتبگىییؼ،٥
ـػوواوؿامی کيؼ.ػؿایهمى٩ٞیتایاهماإالماغتبافهماوبهممتعاوهؿ٥تهوبٞؼافپیؼاک

ـاٟىمامی ـػوهب;آیؼکهبهم ؟واّشامتػؿکٝماىمیباـآناماتکاهبایاؼػؿوىایه:ایؼک
ـایٖیػؿوٟگ٦تتارانبی ـػرىایتکاؿافاوػوؿىاىػ.حکاهآیااایاهى گىاهمض٦ىٗماوؼه،عٖـ٥

ـاماكمعاویکاوت،ؿ٥تاؿیاعال٩یامت؟وٙی٦ه ـاییصؼاکخـیاوا٩تْاامایػؿوٟب کىاؼکاهباهگ
تىرهبهبالییکاهباـوٟؿاػؿػؿکؿ٥تاؿاعال٩یػعاحتوؼاػهوبیورهوتایذصاٍلافایهػؿهیچ

:وعایاؼػؿوٟگ٦ات;آیؼ،تىهابه٩اوىناعال٧وصکمکلیومٖل٨واماتخىا واپؾیـگىاهمیمـآنبی
ـػ>آن ـا به٩اوىنٕایهػیؼگاهکاوتباههایچٝملک وراهبااآنهمبهاوگیقهاػایوٙی٦هوافمـاصت
ـایٔماافگاؿوینات.حکاهکاواتتأکیاؼمایػؿکٝمى ـاػافؿ٥تاؿاعال٩یػؿایهى کىاؼکاهمیا٥

ـایٔویق١یـاعال٩یامت.امتؼزلاوبـایهمٖلبهمانمٖلعیامتکاهػؿػؿوٟ گىییػؿایهى
ـػهامت:پیامؼهایا٥ٞالهیچو٪ؼوتیزه ـایانبیانک ذگاهتضتاعتیاؿماوینتىؼوماونعتبهوتاایگ

ـػبیاٝمالعىػهیچإمیىاویوؼاؿیم.گمانمی یابؼ>امااافگىاهوزا میکىیماگـػؿوٟبگىییم٥
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گىاهؿایا٥توکيت.بـٝکل،ىاایؼمااکزامٞلى ؟ىایؼماػؿوٟگ٦تیموبافهمآنراوی،آنبی
ـػبی ـػهوماحمماوؼ.ؿامتگ٦تیموآن٥ ـاؿک اگـمابهوٙی٦همٞلاى گىاهبهٕـی٪یافوىلراوی٥

گىیپیامؼهایؿ٥تاؿعىػباىیم>هـوىاؼآنؿ٥تااؿؿابااویاتعىػمانٝملوکىیم،آوگاهبایؼپامظ
ـػافعاواهبیاـونؿ٥تاهباىػو عىباوزا ػاػهباىیم>مخاًلاگـػؿوٟگ٦تیم،وحیػؿهمانفمانآن٥

ـػهوػؿوتیزهواگهان بااومىارهىىػ،مامتهمبىػیمکاهمىرابراویهمؿاهعىػؿاافعاوهکذک
ـگاوىؼه ـااگـص٪ی٪تؿاگ٦تهبىػیم،اوبه٩تلومیم .(411-419، ص1184)سنچلض، ؿمیؼایم>فی

ـػنوٙی٦ه ـایتىریهک ـایٖی،باورىػتالهکاوتب ـاییصاؼاکخـیعاىػصتایػؿوىایهىا گ
ؿوباااوت٪ااػاتیمىاراهىاؼهواماتوافایاهىؼ وامافگاؿباػؿکٝمىمیافاعال٧مؼٝایاوبه

.)هماو(کىىؼهبهصنابویامؼهامت٩اوٜ
امابیاییؼپامظایهاوت٪اػؿاباػیؼگاهىهیؼٍؼؿبیابیم.ٍؼؿماىاؿػتٞااؿ٩ُىاٝاؼاعال٩ایؿا

ـاؿمی ـایٔ،ٝىىاویمالک٩ ـ٥تهومٞت٪ؼامتػؿایهى ـػکهافاهمیتبیيتـوُصنهیاا٩اعپؾی شگی
ىؼیؼتـیبـعاىؿػاؿباىاؼ.باـایاهامااك،٥ٞالاوناان،متَا٤باهوٍا٤ِاعال٩ایآنٝىاىان

ـػػگىوهاؿفهآن٥ٞلتٞییهمیتـىؼهوایهبااهمیت .باهتٞعیاـ(111و  119ق، ص1111)ظاةشی، گ
ىػ.ػؿتاقاصمػوعاىبی،اوزاا ىامیػو٩اٝؼه،٩اٝؼهاهّمبـمهامم٪اّؼ 1ػیگـ،ػؿهىگا تقاصم

ـکبؼتـوػؿتقاصمعىبیوبؼی،ؿ٥تاؿیکهاؿفهاعال٩یبیياتـیىبع تـوػؿتقاصمػوبؼی،ت
ػاؿػوٙی٦هماعىاهؼبىػ.

رىگـ،پیوافؿ٥ٜتٞاؿُاػٝااىاؼه،زف اماتتضلیلایافواحعتهػؿمىؿػمخالراویرنت
ـاماكػیؼگاهٍؼؿػاىتهباىیم.٩عاًلبیاانىاؼکاه ٍاؼؿٝىاىانهاـٝملایؿاؿ٥تاؿمىؿػبضج،ب

کىؼ>مخاًلافوگاهاو،اگـماگمانکىیم١ؾاییصااویماماماتوآنؿامتىامبباویتآنتٞییهمی
امت٩عیشامت>صتیاگـػؿوا٩ٜ،آن١اؾا:ا٩ؼا بـ٩تل;بهىغَیػهیم،ؿ٥تاؿماوىنمَؼا٧

ـػیم.بهصاویمموعىػهومااىتعاهمی ا٩ؼا بـاهاوتیاا;،: بـگىاهیاإاٝتا٩ؼا;ٝعاؿ ػیگـ،ک
ـا  ٝعاؿ مى ،ا٥ٞاالىىوؼ.بههمهمت٤َبهعىبیوبؼیمی:ا٩ؼا بـ٩تلیاوزا ران;،:اصت

ـاؿمای ـواؼ.صاالباهتضلیالمخاالرااویباحضاٗویتواؿاػه٥اٝل،مىّىٛاصکا اعال٩ای٩ا گی
ـػافیم:ورىگـمیرنت پ

رهات٩عایشامات.حکاهػؿمَؼا٧ػؿوٟبىػهوافایه:وا٩ٜفػنصـ٣عال٣;ػؿایهمخال،
ـایٔمىؿػبضج،همیهٝملمَؼا٧ٝىىانػیگـیبهوا  ویاقهناتو:گىااها٩ؼا بـوزا بای;ى

                                                                                                                     
 .کىؼامت٦اػهمی:تٞاؿُ;بهرای:تقاصم;افاٍٖالساٍىحیىهیؼٍؼؿ.1
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ىاىوؼ،مَاؼا٧ػوىکصنهامت.یٞىیهمیهمغىاویکهافػهانماعااؿدمایرهتبیافایه
ؿمت٤َبه٩اعشوافرهاتػیگاـیمتَا٤باهصناهباىىؼکهافرهتیکی،ایهؿ٥تاٝىىانمی

کىىؼ.صالػؿتٞاؿُمیانایهػو٩اٝؼهاعال٩ای،بایاؼآوناهاهامىىػوآوگاهباهمتٞاؿُمیمی
ـػکههمان ـاؿگی امت.:گىاها٩ؼا بـوزا بی;امتم٪ّؼ ىؼهومىؿػٝمل٩

 گیشیًتیجِ

ـ٥تاهامات.هایاعال٩یػؿاوؼیيهىهیؼٍؼکي٤مٞیاؿاؿفه ؿوکاوتباؿوىیميابهاوزاا گ
ـػهآن ـػاعتهوػومٞیک ـائیبهبـؿمیػؿکٝمىمیوورؼاویافاعال٧پ اوؼباؿوهتضلیلیو٩ه٪

ـکیعی،یا٥ته هایعىػؿامؼّحلکىىاؼ.وتیزاهصاٍالافایاهؿوه،ٝعاىؿهاـػوباامت٦اػهافؿوهت
ـػوتیزه ـایانامتوػؿمت٦کـافؿویک حضااٗ;و:و٪اوویاتػؿاؿفهاعال٩ای;همیهمـصله،گ

تاـافىىػ.احعتهٍؼؿباتضلیالٝمیا٨افػیؼگاهآوانتعییهمی:٥اٝلػؿاتَا٥٣ٞلبهصنهو٩عش
ی;گـوهیافا٥ٞالکهػؿٝلماٍىل٥٪ه ـّ ـواؼ،٩اؼمیؿوباهواا مای:تز ـػاىاتهووياانگی رلاىب

ـػ.ػهؼٝىىانهـٝملیؿابایؼمتىاممی بباویتآنتٞییهک
ـایانتىمٔکاوتوٍؼؿ،١ایتػؿهاـػواوؼیياه،رایگااهیپیاؼاوماىػهباورىػو٪ؼوتیزه گ

ٝىىان١ایتباحؾا ومنت٪ل،ػؿٍىؿ ػو اماـمٖلا٨،و٪اوای٦ااامت.افوٚـکاوت،اونانبه
ـاباه:ؿّاىاناحهای;ومىػهامات.امااافوٚاـٍاؼؿ، یاواهػؿکىااؿمٞیااؿٝىاىانمٞیااؿیپیامؼگ

ـایاوهمٖـسامت>مٞیاؿیکهو٪ؼهایکاوتونعتبهوتیزهوٙی٦ه ـاؿگ ـایی،آنؿاماىؿػعؼىاه٩ا گ
ػهؼ.ومی

ـ٥تاهوافآوزاکاه٩اٝاؼهٝىىانمٞیاؿوٙی٦هٍؼؿوکاوت،ٝ٪لٝملیؿابه ـاییپؾی وگاـهناتىؼگ
ـػه ـایػمتمٞیک ـهااناوؼؿاهیب یابیبهایه٩ىاٝؼبیانکىىاؼ.ٍاؼؿماؼؿکا ٝ٪الٝملایؿاب

ـایتٞییه٩ىاٝؼاعال٩یبهرهتواپؾیـػاونتهوافایهؿوباتکیهبـمٞیاؿوتیزه ـایاوهعىػ،ب گیاـیگ
کىؼ.بـعال٣کاوتکهبااؿائه٩اوىناعال٧ػؿ٩احبمهٍىؿ امـمٖل٨،ؿاهصلیػؿوویاکت٦امی

ـایػمتازؽهاوبیه کىؼ.یابیبه٩ىاٝؼاعال٩یاؿائهمییب
ـاییصؼاکخـیکاواتکاهوتاایذؿاعااؿدافصیٖاهاعتیااؿماامایػؿوهایتوٙی٦ه ػاواؼ،بااگ

ـ٥یىؼهامات.مخال ـ٥تهکهػؿآن٥همٝمىمیافاعال٧،وا٩ِوٚـیهاومٞ ـاؿگ هاییمىؿػو٪٩ِ
ـاماكاوؼیيهٍؼؿبهایهمخال ىىػکهػؿایاهماىاؿػ،٩ىاٝاؼیلىؼهوويانػاػهمیعىبیتضلهاب

ـػهوٝ٪لٝملی،٥ٞلاهمؿابـمهمم٪ّؼ می ػاؿػ.اعال٩یباهمتٞاؿُک
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 ًبهِ کتبة

 ٩ـآنکـیما

بىیه.٩م:ممتوپژوهياگاهٝلاى و.تـرمهٝلیـّاآلیظمئل اخمد ٓ.;:45پاحمـ،مایکلٔ .4
ـهىلامالمی. ٥ 

تـرمااهماایؼٝلاایاهامالالمی خىانالالدن بایمدیالالذاری یمبعداکطبیعالال  کمنالالت.ر ٓ.8;45پاالگااایـٔ .4
ـان:تـرمانٝلى اوناوی.ت٪ىی  ونب.ته

ـا «اکجالشء االول یالن اکقظال  اکخالمن »، یبمحالج االصالىل٧ٓ.4655ٔکاٙمؼیم،یصائـ .5 ٔت٪ـیا
 ػؿكىهیؼٍؼؿٓ.واپػو .٩م:ػاؿاحعيیـ.

:.ػالزح  بالز تیطالیض یمبعداکطبیعال  اخالمق» نرزی  اخمد  کمنت،ٓ.4;45ؿاك،ویلیا ػیىیؼٔ .6
ـان:صکمت.تـرمهمضمؼصنیهکماحی  وژاػ.واپػو .ته

بىیه.وااپ.تـرمهمضمىػ٥تضٞلیوٝلیـّاآلعامصز فنظ   اخمقٓ.8;45ؿینلق،ریمقٔ .7
ـهىلامالمی.  ػو .٩م:پژوهيگاهٝلى و٥

ـکعیـ..تـرمهابىاح٪اممپىؿصنیىی.فنظ   اخمقٓ.4584ژکلٔ .8 ـان:امی  واپػو .ته

ـا ػؿكىاهیؼٍاؼؿٓ.عنال  االصالىل  بمالىث فال٧ٓ.4655ٔمضمىػؼیم،یىاهـوػ .9 ٔت٪ـیا
 را:مإمنه٥٪هومٞاؿ٣امالمی.بی

 امیؼمىؽوی.واپػو .٩م:ػاؿاحَؼؿ.ؼیمهتـرم.همبمرد ٓ.9;45ٍؼؿ،میؼمضمؼبا٩ـٔ .:

ازمال ی٪ىػاحضیااه،احمؼؿماهازماالمیه،;واپىؼهػؿ .مارطالمکت٧ٓ.4658ٔااااااااااااااا .;
 واپپىزم.٩م:ػاؿاحَؼؿ.:.ؿماحتىا

 .واپپىزم.٩م:ػاؿاحَؼؿ.«اکمدرط  اکقزآنی »٧/اح٤ٓ.4664ٔااااااااااااااا .41

 .واپپىزم.٩م:ػاؿاحَؼؿ.«فنظ تام»٧/بٓ.4664ٔااااااااااااااا .44

 را:مإمنهاحىيـازمالمی.اپه٦تم.بی.ودروص ف  عن  االصىل٧ٓ.4648ٔااااااااااااااا .44

ـاوکىا،ویلیا کیٔ .45  .تـرمههاػیٍاػ٩ی.واپػو .٩م:کتابٕه.فنظ   اخمقٓ.٥45:5

ـػؿیکٔ .46 .تـرماهاماماٝیلماٞاػ وتمری  فنظال   )اس وکالف تالم کمنالت ٓ.45:1کاپلنتىن،٥
ـهىگی. ـان:اوتياؿا ٝلمیو٥  مىىوهـبقؿگمهـ.واپمى .ته

.تـرماهصمیاؼٝىایاتوٝلای٩یَاـی.بایمد یمبعداکطبیع  اخالمقٓ.6;45ایمائىئلٔکاوت، .47
ـان:عىاؿفمی.  واپػو .ته

بیاؼی.وااپ.تـرمهمىىوهـٍااوٞیػؿهفنظ   اخالمق همیدرصٓ.::45کاوت،ایمائىئلٔ .48
ـان:و٪وووگاؿ.  وهاؿ .ته
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ـان:عىاؿفمی٥ىاهّٰلل.تـرمهٝق فنظ   کمنتٓ.45:1کىؿوـ،اىت٦انٔ .49  .زػووؼ.واپػو .ته

ـػٔزهىتیان،صناهوبهاـوفمضماؼی .:4 تمنیالل یعیالمر ارسع یبتاال  بالز اندیؼال  »ٓ.;;45مى٦ا
 .49،ه;اعال٧وصیاوی.ػوؿه،«اخمد  ػهید صدر

ـان:یبمن  فنظال   اخالمقٓ.45:4هىحمق،ؿابـ الٔ .;4 .تـرماهمناٞىػٝلیاا.وااپماى .تها
٩٪ىىك.


 





