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 چىیذُ

 
. اػـت . ..ٍ اػتـذال  هؼٌَیـت،  ػمالًلـت،  ًظلش فلؼفی ٍ اػتمادی هثاًی داسای ذگیصً كحلح ػثه

 ًظـام  وٌٌـذُ  تمَیـت  هـادی،  كـشفأ  اّـذا   تـأهلي  اتـضاس  ػٌَاى تِ غشتی هتفىشاى تلي دس ػمالًلت
ِ  ؿـذُ  تفؼلش دیي تِ تؼثذ ٍ دیي تا هتؼاسم هاٍسایی، لذست وٌٌذُ ًفی داسی، ػشهایِ  تَاًـذ  ًوـی  وـ
ِ  هتؼـالی  ٍ راهغ كَست تِ ػمالًلت اگش وِ دسحالی. تاؿذ كحلح دیي یصًذگ ػثه هثٌای  هالحظـ
 تشآیٌـذ  ٍ داسد پـی  دس اتؼاد ّوِ دس سا راهؼِ ٍ فشد راًثِ ّوِ سؿذ آى تش هثتٌی صًذگی ػثه گشدد،
 ٍ هتؼـالی  ػمالًلـت  اكـ   تثلـلي  هوي حاهش، ًَؿتاس دس. تاؿذ هی اػالهی ًَیي توذى تحمك آى،

ّـای آى دس   ٍیظگی. اػت ؿذُ تـشیح ػٌح ػِ دس آىّای  ٍیظگی سایذ،ّای  ًلتػمال تا آى تفاٍت
ِ  هحـَسی، هؼٌـَ    ؿٌارت، حملمـت  هٌاتغ اص حذاوخشی ػٌح ؿٌارت، ػثاستٌذ اص: تْشُ  اهٌلـت،  تـ

ّای یملٌی ػلَم، اًتخاب تثللي احؼي، تىلِ تِ  یملي، حزلت لَاػذ هٌٌمی، تَرِ تِ دادُ آساهؾ ٍ
 دس آىّـای   صتٌذی تلي للوشٍ تزشتی ٍ هؼاس  فلؼـفی ٍ ٍحلـاًی. ٍیظگـی   ّای تذیْی، هش ؿٌارت
 تثلـلي  لاتللـت  دسًٍـی،  اًؼـزام  فشاگلش، ٍ اسصؿی ًظام تَدى داسا: اص اػت ًلض ػثاست اراللی ػٌح

ٍ  ٍ فؼلی حؼي تِ صهاى ّن تَرِ ػمالًی، ِ  فـاػلی  ِ  تَرـ ّـای   ٍیظگـی  ّـا.  اسصؽ تـَدى  ستثـی  تـ
 اّـذا ،  تـشای  هٌاػـة  ٍػللِ اًتخاب هٌذی، ّذ : اص ػثاستٌذ ـتیهؼل ٍ اتضاسی ػٌح دس ػمالًلت
ِ  ٍ اػتذال اًتظاس، هَسد ػَد تِ تَرِ احتواالت، للوشٍ دس ػمالًی گضیٌؾ  تحملـك  سٍؽ .سٍی هلاًـ

 .اػت تَكلفی ـ تحلللی همالِ، ایي دس
  

 .صًذگی ػثه دیٌی، ػمالًلت اتضاسی، ػمالًلت هتؼالی، ػمالًلت :ٍاصگاى ولیذی
 

 

                                                                                                                     
 mwsymjyd57@gmail.com  الٞالمیه  . امتاػیاؿ رامٞه الم٦َٖی;
 rezapoor110@yahoo.com الٞالمیه امتاػیاؿ رامٞه الم٦َٖی. >

 (.  1401هَػَی، ػلذهحوذ؛ سهاپَس، هحوذ ا ًحَُ اػتٌاد:
 .47-68(، ف3ا 9، ىوت اػالهیح، «یصًذگ ػثه تش آى شلتأح ٌذیافش ٍ یهتؼال تلػمالً»

 

 فصلناهه علوی ـ پژوهشی

 1341سال نهن، شواره سوم، پاییز 

 

 9/02/1400تاریخ دریافت همالِ: 

 08/06/1400تاریخ تأییذ همالِ: 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

 همذهِ

 مهبک بهىػه، اونان اعیـ ٥َل وإ٪یت اف وزاکه. امت مىّىٝی رؼیؼ اف وٚـم٦هى.، فوؼای مبک
ـاؿ ٍالس، ٕـی٨ بـ تا باىؼ می ٝلمی و ٝ٪الوی پيتىاوه ویافمىؼ او فوؼای  مهىؿػ اههؼا٣ بهه و یابهؼ ٩

 ٝ٪الویهت بـ مبتىی فوؼای مبک ٩ؼؿ هـ و ػاؿػ ؿا ؿهبـ و٪و فوؼای مبک ػؿ ٝ٪الویت. بـمؼ  ن وٚـ
ـاؾاؿ و ماوؼااؿ مىؼ، اؿفه باىؼ،  .بىػ عىاهؼ تؤحی
ـاییامتؼالل مٞىای به ٝ٪الویت بـعی، وٚـ اف  مهافااؿ مهىتیػاؿی  ػیهه ػؿ تٞبهؼ بها که امت ا

 .۰۵۲ٔص 0۱۶۶ریگستو وهلكن،وٕ باىؼ ػاؿ ػیه تىاوؼومی مؼؿن اونان ؿو افایه باىؼ. ومی
ـای ػیىی ه کهه  مباوی بـ مبتىی ػیىی ٝ٪الویت بایؼ ابتؼا فوؼای، مبک ػؿ تٝ٪الوی کامل اؿفیابی ب

 م٪اینهه ابهقاؿی ٝ٪الویت وٚیـ ؿایزیهای  ٝ٪الویت با ؿا کىیم ه ما اف  ن به ٝ٪الویت متٞالی تٞبیـ می
ـػاعت  ن مهمهای  ىاعَه تبییه به مپل و ـػهای تبییه ّمه ؿو، پیو وىىتاؿ ػؿ. پ  اىوهااىن کاؿب

 اعال٩ی ىىاعتی، مٖىس ػؿ ػیىی ٝ٪الویتهای  ویژای فوؼای، مبک ػؿ  ن مٞىای بییهت و ٝ٪الویت
ـاؿ بضج مىؿػ ابقاؿی ه مٞیيتی و ـ٥ته ٩  .امت ا

ـ٥هت متٞهؼػ یمبهاو اف یا مزمىٝه یػاؿا یمتٞال و یىیػ تیٝ٪الو  اف عهـود ـیهوٚ ،ىىامهاوه مٞ
ـاا تیىکاک اف ییؿها م٦نٖه،  ورهىػ به اٝت٪اػ ىىاماوه یهنت یمباو یػاؿا قیو و ،ٝ٪ل تیصز و ـی٥

 ا٥ٞهال و ٦ٍات ورىػ، ػؿ الىرىػ وار  به ٓاونان رمله افٔ ممکه ؼیىؼ افیو و ىهىػ و  ی١ ٝالم
ـػ، ؿوس ورىػ ـیوٚ یىىاعت اونان یمباو یػاؿا و ،عىػ  و ،اونهان یاؿیهاعت کمهال و یٝ٪ل اتیص مز
ـاا یاؿفى وٚا. ـیوٚ یىىاعت اؿفه یمباو یػاؿا هها  اؿفه یبىؼ ؿتبه ،ی٥اٝل و ی٥ٞل ٩بش و صنه ـ،ی٥

 .ٕلبؼ می ؿا یگـیػ مزال امىؿ هیا هییتب که امت.. و

 لغت در ػمل

 ؿ٥تهه کاؿ به ػاوو و ٝلم پؾیـه ٩ىه ویق و صبل امناک، وهی، مىٜ، مٞىای به ٝـب ل٢ت ػؿ ٝ٪ل واژه
.۳۵۵ٔصق 0۲0۰تطفه،ي، زتغب؛۲۰۰صق 0۲1۳فنىه، ؛۴۷ص ۳ج 0۱۵۴جىهس  ٕ امت

ـاونههه به ػؿ و« ratio»و « intelligentia»ٍههىؿت  به التههیه ػؿ ٝ٪ههل  ػؿ و« raisan»ٍههىؿت  ٥
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.۲۵۰ٔص 0۱۷۱طلنب، ٕؿوػ  می کاؿ به «reason»ٍىؿت  اوگلینی به

 اصطالح در ػمل

 امت که ٝباؿتىؼ اف: ؿ٥ته کاؿ به متٞؼػی مٞاوی به ٥یلنى٥ان، اٍٖالس ػؿ ٝ٪ل
 .کىؼ می ػؿک ؿا اىیاء ص٪ای٨ که بنیٖی رىهـ .1

ـکی  و مٞاوی تَىؿ  ن تىمٔ که ای ٩ىه .2  و رهىهـ ٩بیهل اف کلهی مٞهاوی وهها  ٩یاك و ٩ْایا ت
 .ىىػ می صاٍل و... ٝـُ

 .  باىؼ می هىك و هىی ّؼ که فیبا و فىت و بؼ و عىب و بإل اف ص٨ تمییق ٩ىه .3

ـ٥ت، تضَیل به متٞل٨ و٦ناوی وٙای٤ مزمىٝه به .4 ـه تهؼاٝی، اػؿاک، مخل مٞ  تغیهل، ،ؽاکه
 .475ٓ-472ً ،1393 ٍلیبا،ٔ ىىػ می إال٧ امتؼالل و صکم

ـای مٖل٪ه ص٪ای٨ به منت٪یم ٝلم  ن، تىمٔ که ای ملکه .5  .ىىػ می صاٍل و٦ل ب

ـ٥ت، پیيیىی اٍىل مزمىٝه .6  .١ائیت اٍل ٝلیت، اٍل تىا٩ِ، اٍل ماوىؼ مٞ
ـاماك ـامهاك ؼه، امها مهٓ مهؼؿکٔکىىهؼه  ػؿک ٝامهل مٞىهای به ٝ٪ل پىزم، تا اول اٍٖالس ب  ب

 .امت  مؼهٓ ؿاء ٥تش بهٔمؼؿک  مٞىای به ٝ٪ل ىيم، اٍٖالس
ـافی ٍؼؿالمتؤلهیه ـاماك ویق ىی  ٝ٪هل اف رؼیؼی بىؼی ت٪نیم متٞالیه، صکمت مباوی و اٍىل ب

ـاک ا٦ته پیو مىاؿػ بـعی ػؿ که ػاػه اؿائه  وٚهـ اٙههاؿ ؿوایهات، ػؿ ٝ٪هل مٞىهای مىؿػ ػؿ و ػاؿػ اىت
  .۲۰۵ٔو۲0۶ص ۱ج 0۱۵۶دیىشنستش  طدزتلٕ امت ومىػه

 اصطالح در تیػمالً

ـاػ٣ «Rationality» کلمههمٞ٪ىل بىػن امهت.  یٝ٪ل و به مٞىا یيهاف ؿ یمَؼؿ رٞل ٝ٪الویت  مه
ـایاوهه ههای ٝ٪هل به مٞىی ٝ٪الوی امت و واژه« Rational»ٝ٪الویت اف و ٝ٪الوهی « Rationalitic» ا

 اوؼ. کاؿ ؿ٥ته کلمه ميت٨ّ ىؼه و ػؿ ٝلى. ارتماٝی بهویق اف همیه  «Rationalisation» ىؼن
ـػ و ٝ٪هل هی٩هىاو بها اوٖبها٧ ؼن،یيهیاوؼ»: اف امهت ٝباؿت اٍٖالس ػؿ تیٝ٪الو ـػ و عه  کهاؿب

 .۳۴۶ٔص 0۱۶۵  وتفش،ز،ٕآل،بخش «منائل صل و ؿوابٔ میتىٚ ػؿ یمىٖ٪ و یىیٝ یاؿهایمٞ
ی فمهاوی امهت کهه ههؼ٣، ومهایل و کىو ٝ٪الو: »ٝباؿت امت اف وبـٕب٨ تٞـی٤  تیٝ٪الو

ـوهؼ. ایهه کهاؿ متْهّمه ػؿ  ٕـی٨ ٝ٪الیی به به وتایذ حاوىی، تماماً  ـاؿ ای صناب  یىؼ و مىؿػ مىزو ٩
ـای ؿمیؼن به هؼ٣، تىّره به ؿوابٔ و هؼ٣ با مایـ وتهایذ ٩ابهل  ـ٥ته ٝ٪الیی ومایل راويیه ب وٚـ ا

ـ٥ته اوتٚاؿی امت که امکان صَىليان اف ٕـی٨ به ههـ وهىٛ ومهایل م٦هـوُ ورهىػ ػاؿػ، و  کاؿ اه
ـه متْمه به صناب  وؿػن اهّمیت ونبی هؼ٣ پهؾیـ بهه وٚهـ  های مغتل٦ی امهت کهه امکهان باالع

ـاهامق،  ؿمىؼ می  .357ٓ، 2ًد ،1364ٔ ب
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 :ؿوػ می کاؿ به مىؿػ مه ػؿ ٝ٪الویت «ماؿک امته» وگاه اف
ـاؿ باوؿها و٤ٍ ااهی. 1 ـػ؛ می ٩  .امت مٞ٪ىل ٩ْیه ٥الن به وؿبا ىىػ می ا٦ته مخالً  ای
ـاؿ ؿ٥تاؿها و ا٥ٞال ٦ٍت ااهی. 2 ـػ می ٩  .ای
ـاؿها  اؿفه و٤ٍ ااهی. 3 ـػ می ٩  ,Stenmarkٔ امهت مٞ٪هىل اؿفه  ن: ىهىػ مهی ا٦تهه و ای

1995,p 5ٓ. 

 یغزب تفىز در  تیػمالً السام

ـػاعته،  ن فوایای و ٝ٪الویت تٞـی٤ به که کناوی رمله اف  ػیگهـ ػاويهمىؼان کهه امت وبـ ماکل پ
ـػاعته ٝ٪الویت باب ػؿ او بیان اؿفیابی به ویق  .اوؼ پ

ـگ  :  امت ومىػهچهاؿ وىٛ ٝ٪الویت ػؿ وٚـ وبـ ؿا اف یکؼیگـ ت٦کی٬  (Kalberg 1980) کالب

ًظشىتیعمالًیه(

 بهـ ؿوف ؿوفبهه کهه اوتقاٝی م٦اهیم به تىمل با وٚـ، ٝـٍه ػؿ وا٩ٞیت بـ ٥قایىؼه تنلٔ اف امت ٝباؿت
 اف وهه وا٩ٞیهت  ااهاوه ومىػن مهاؿ «وٚـی ٝ٪الویت» .۰۱۰ٔص 0۱۶۵وبس ٕىىػ  می ا٥قوػه  ن ٩تػ

 .امت اوتقاٝی م٦اهیم ماعته با بلکه ؿ٥تاؿ، رهت
ـػاىت ایه اىکال  اف ٦١لهت و اوتقاٝهی م٦هاهیم بهه ٍهـ٣ تىرهه ػؿ مهى اف یک ٝ٪الویهت، اف ب

 بهه اکت٦ها مىی ػیگهـ، اف و باىؼ می ٓ...و ان مم فمیه، ٔوٚیـ عاؿریهای  وا٩ٞیت اف صاکی م٦اهیم
 ٝ٪هل رىیی ص٪ی٪هت ىهؤن و امهت هقیىهه کمتـیه با ؿاه بهتـیه یٞىی ٝ٪ل، کاؿ مؼی و ابقاؿی و٪و

ـاؿ اليٞاٛ تضت ـ٥ته ٩  .امت ا

عولىتیعمالً(دٍ

ـػ که فوؼای ىیىه هـ اىوه ـات و ػویىی اٝمال  ن ػؿ ٥  0۱۵0 وبنسٕکىؼ  می اؿفیابی عىػ بـ ؿاها  و تؤحی
ـ٥تهه ؿا رامٞهه تىا٥ه٨ مهىؿػ القامهات و وا٩ٞیهات ٝ٪الویهت، ایه با ،۵۰ٔص ـای و پؾی  بها مىارههه به

ـتهی و ٝملهی ١یـهای  اؿفه رهت ػؿ ٥ٞالیتی هـ با و کىىؼ می پیؼا ؿا ؿاه تـیه مىام  ميکالت،   ع
ـان ؿوىهه اوتقاٝهی ٝ٪الویهت بلکه اٝتماػوؼ. بی  .00۳۰ٔصم 0۷۶1کن،لبس، ٕوؼاؿوهؼ  ٩بهىل ویهق ؿا ٥ک

ـکت ٝ٪الویت، وىٛ ایه ميکل ـاماك ص ـاؿ و اصنامات و امیال ب ـ٥ته ٩  ومهىػن بهـ وؿػه رهت ػؿ ا
 .باىؼ می ػویىی پنت بْٞاً  و فوػاؾؿ اهؼا٣

یجَّشتیعمالًِ(س

ومهیله  مضامهبه ٕـیه٨ اف وهه امها کىؼ؛ می هؼایت الگى ممت به منت٪یم ٕىؿ به ؿا ٥ٞل که ٝ٪الویتی
 ،همهانٔامهت  مىرهىػ بهال٪ىه یها صهال اؾىهته، ػؿ کهه «اؿفىهی اٍهل» به تىره اب بلکه ٔهؼ٣ٓ،
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 و ػؿػی ههم و٥هاػاؿی، ماوىهؼ کىهؼ؛ مهی تٞیهیه عاٍی اؿفىی وٚا. رىهـی، ٝ٪الویت .1155ًٓ
ـػی ؿ٥تاؿهای  ن، ػؿ که تٞاون  مضهؼوػ ٝ٪الویهت، اف وىٛ ایه اىکاالت رمله اف .ىىوؼ می مضؼوػ ٥
 ػیگهـ ٩لمـوههای ىامل و ومایؼ می اػؿاک ؿاها  و منت٪ل ٍىؿت به ٝ٪ل که امتهایی  اؿفه به بىػن
 .ىىػ ومی

اتزاسیٍصَسیعمالًیتچْاس(

 امکهان» و «بیىهی پهیو ٩ابلیهت» ،«مهىزیؼای» ،«اـی صنهاب» ابهقاؿی، ٝ٪الویت ماهىی ٝىاٍـ
ـامی و ٍىٞت تکىىلىژی،. باىؼ می «کىتـل ـػه ٝ٪الویت وىٛ ایه ١لبه وتایذ اف بىؿوک  و ىهىػ مهی ىم
ـای ـاتیهک امهىؿ اػاؿه و ػاؿی مـمایه وٚا. ب ـاػ و ۰1۷ٔص 0۱۶۵ریلنًن، ٕامهت  ّهـوؿی بىؿک  بهه ا٥ه

ـػیهت، صهل که صؼی به ايته؛ مبؼل ماىیه کىچکهای  ػوؼه چـط  اف ؿا عهىػ  فاػی و عال٩یهت ٥
 یها عهاً اههؼا٣ اوتغهاب ػؿ ؿا ٝا٩هل ٍىؿی، ٝ٪الویت .۶۲ٔص 0۱۶۵کنىظتى ٕػهىؼ  می ػمت

ـای مىػمىؼ ابقاؿهای به بغيیؼن ٪٨تض  0۱۶۱بشننسیه ٕؿمهاوؼ  مهی یهاؿی اههؼا٣ بهه یابی ػمهت ب
ـایی به مضؼوػ ٥٪ٔ ػیگـ،های  ٝ٪الویت عال٣ بـ و .۶ٔص 0۱۶۱ين، ل،بم،؛۳۱ص ـػا  ٍهىٞتی و ٥

 و ٩ههىاویه تىمههٔ ٍههىؿی ٝ٪الویههت ػؿههها  ؿوه البتههه .00۳۶ٔم 0۷۶1کنن،لبس، ٕباىههؼ  مههی ىههؼن
ـػ وه ىىػ می تٞییه ٝا.ای ه ػمتىؿالٞمل  .امت وىٛ همیه ١ـبی تمؼن به مغتٌ ٝ٪الویت. ٥

 بهىػن،اوتقاٝهی  بهىػن،مینهتماتی٬  بىػن،ٝباؿتىؼ اف: ٩ابل مضامبه  یٝ٪الویت ابقاؿ یاٍل یژایو
ـاابقاؿها و مضیٔ با اهؼا٣  یماف نهمنا ،گییا٥ت تىمٞه  ههـ یػاىته و و٦ یىیٝ ومىوه ،بافػهی بیيتـ یب

اف رملهه ٔفوهؼای اونهان مهؼؿن  ابٞهاػصْىؿ ػؿ تما.  ،یػاؿ هیوٚا. مـما تیت٪ى ،ییت ماوؿااىوه ٩ؼؿ
بـ مافمان ارتماٝی عاؿری فوهؼای، وهه بهـ فوهؼای  واٙـ ،ٓػیه، ص٪ى٧، هىـ، ٝلم، میامت و ا٩تَاػ

   .۰۵ٔ-۰۲ص 0۱۶۱ ٕفسويد و عؼامؼاؿی یاونان مؼاؿ وه یؿمؼا رامٞه ،عَىٍی و ٝ٪لی اونان
ـػ کی٦یهت و ٩ىاویه کي٤ که ػاوؼ می مٞىا ٥ا٩ؼ و مکاویکی امـی ؿا رهان ابقاؿی، ٝ٪الویت  کهاؿک

ـا ىىػ؛ می اوزا. ماوؿاییٓ امىؿ ٔوه تزـبی ٝلم تىمٔ تىها  ن  یها و ػاوهیم مهی ما»ومایؼ  می اػٝا که چ
ـػه باوؿ ـاؿ ٩ؼؿت هید اٍىالً  که کىیم حابت تىاویم می لضٚه هـ که ایم ک  کهه ؿإیتی ل٩اب ١یـ و  میق ام

 .۰۶ٔص 0۱۶۱فسويد ٕ «وؼاؿػ ورىػ کىؼ مؼاعله فوؼای امىؿ ػؿ
ـایه  ٝ٪هل و ٝهـ٣ بها ؿا عهىػ بایهؼ ػیه بلکه وؼاؿػ. عاٍی رایگاه ػیه ابقاؿی، ٝ٪الویت ػؿ بىاب

ـای ابقاؿی وهایت ػؿ و کىؼ مىٖب٨ ػویىی  ؿا بيهـ ویافههای ابهقاؿی ٝ٪هل .امت ػو  ن اهؼا٣ تض٪٨ ب
ـاماك ـ٥ مىابٜ ب ـاق و کىؼ می مضامبه ٝاػی و یٝ  و وصهی وٚیهـ عهىػ، اف بهاالتـ مىهابٜ به تىرهی ه

ىىوؼ که اهىهـ یرهت باهم رمٜ وم یهافا یػاؿی مىت تزؼػ و ػیه بـعی، اٝت٪اػ به. وؼاؿػ ػیىی تٞبؼ
ـاامتؼالل یبه مٞىا یتٝ٪الو ،تزؼػ  یههایژاهیاف و یکهی یهقتٞبهؼ و یگهـ،ػ یامهت و اف مهى یهیا
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 .۰۵۳ٔن۰۵۲ص 0۱۶۶ریگستو وهلكن،وٕ امت یػاؿی مىت ػیه ـیواپؾارتىاب
 او  فاػی و عىامهت و ؽو٧ و لؾت به اونان، اعال٩ی و هىـیهای  اؿفه بٞؼ ػؿ ابقاؿی ٝ٪الویت

ـاکه ػهؼ؛ می بها ـاهم ؿا متکخـ ٝ٪الویت انتـه فمیىه ت٦کـ،  فاػی چ  اٝت٪هاػ  ن صاٍهل که ومىػه ٥
ـایی کخـت به  .۵ٔن۴ ص0۱۷۰ٕه،زکىشن  باىؼ می هىـ و اعال٧ مؾه ، ػؿ ا

 یسًذگ سبه در تیػمالً

وا٩ٞیات امهت  ػؿ ٝ٪ل اف بـ مؼه ٩ىاویه و ٝ٪ل  ٥ـیىی به مٞىای و٪و ١الباً  فوؼای مبک ػؿ ٝ٪الویت
ـػ ٝ٪هل، اوؼیيهه، ٩بیل اف ٝىاٍـی بـ و ومىػه ای٦ا ٝملی ٝـٍه ػؿ ؿا مٞماؿ یک و٪و و  مىٖه٨ و عه

ـای صؼا٩لی مٞیاؿی تىاوؼمی مزمىٛ ػؿ که کىؼ می تؤکیؼ  ههایصهىفه بهـ صهاکم ٝ٪الویت مىزو ب
 .باىؼ فوؼای مبک ػؿ مغتل٤

 :ؿوػ کاؿ به متٞؼػی مٞاوی ػؿ امت ممکه ٝ٪ل فوؼای، مبک هایبضج ػؿ
 هىك و هىی ارباؿ، م٪ابل ػؿ ٝ٪ل ال٤ٓ

ـای ٝ٪ل، صىفه ػؿ ـان و ىىػمی  وؿػه ػالیلی ٝ٪ایؼ و  ؿاء احبات ب  ػؿووهی مىٖه٨ صکم به ویق ػیگ
ـػی، هایعىاهو و ارباؿ و فوؿ صىفه م٪ابل، ػؿ. ىىوؼمی  وها پؾیـه به مزبىؿ ػالیل،  ن  صهىفه ٥

 .۱۴ٔص 0۱۵۳بشنسیه ٕ وینت امتؼالل
ـ٥ی مٞىای به ٝ٪ل بٓ  ابقاؿی و ٝ

ـ٥ی و ابقاؿی مٞىای به ٝ٪ل ـاماك ؿا بيـ ویافهای اؾىت ه که ه چىان ٝ ـ٥هی مىهابٜ ب  ٝهاػی و ٝ
ـای ومىػه و مضامبه ـاق و کىؼ می رىیی چاؿهها  و ب  و وصهی وٚیهـ عهىػ، اف بهاالتـ مىابٜ به تىرهی ه

 .وؼاؿػ ػیىی تٞبؼ
 اىهکال ػو بها لکهه باىهؼ، مهی تىرهی ٩ابل مضنىات ػاؿای که صال ػؿٝیه ٝ٪الویت اف وىٛ ایه

 :ؿومت ؿوبه مهم
ـای ٝ٪ل. امت اونان ٝ٪ل ػمتـمی صىفه به تىره ٝؼ. اىکال اول،  منهائل اف بنهیاؿی صهل به

ـاکهه ػههؼ؛ وٚهـ منائل تما. ػؿ تىاوؼ ومی و بىػه مضؼوػ لکه امت، ٩اػؿ ٝملی و وٚـی  مهـمایه چ
ـػافػ امتىتاد به تىاوؼ می مضؼوػه همیه ػؿ و امت عاٍی تَؼی٪ات و تَىؿات به مىضَـ ٝ٪ل  بپه

ـه و ؿرىٛ با که امت کاؽبی عىػبنىؼای ایه و  .وینت مافااؿ وصی اف مىؼی به
 و ىهـیٞت وٚیهـ ػیگهـی مىهابٜ ٕـیه٨ اف ؿا عهىػ مـمایه ٝ٪ل که امت فماوی کامل ٝ٪الویت اما
ـایه. ػهؼ انتـه ىهىػ  تىٚهیم مٞىهای بهه بلکهه وینهت، ٝ٪هل بهه ٍـ٣ تىره مٞىای به ٝ٪الویت بىاب
، هم با عؼا، با عىػ، با ؿابٖهٔاونان  چهاؿااوه ؿوابٔ  ٝ٪هل تؤییهؼ مىؿػ مٞتبـ مىابٜ بآ هنتی رهان با وٛى
 .امت

ـ٥هت یا امتؼالل ٥٪ؼان ػلیل به ٝ٪الویت کمبىػ یا وبىػ ااهی اىکال ػو. ایىکه  بلکهه وینهت. مٞ
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ـتکه  امهت ممکهه و باىؼ می اونان ٝامله ٩ىه بـ هىاپـمتی ١لبه اف واىی  تىریهه ٥ا٩هؼ ا٩هؼامات م
ـػػ ٝ٪الوی  .ا

 .  متها و تٞؼیل و ـایق١ و اصنامات به ػهی مامان ػیىی، ٝ٪الویت مقایای رمله اف
ـ٥ی اف اونان ایىکه وتیزه  بٞهؼ بهه مضهؼوػ و امهت ابهؼی امتؼاػی ػاؿای و پیچیؼه ابٞاػ ػاؿای ٕ
ـ٥ی اف و وینت ػویىی و رنماوی ـ٥تی مىابٜ مضؼوػیت با ٕ ـایه امت. ؿو ؿوبه ؿایذ مٞ  اصتیهاد بىهاب

ـاؿی ـ٥تی مىبٜ به اّٖ ـایه .ػاؿػ ابٞاػ وها  مکان ها، فمان همه ػؿ  مماوی مٞ  وٚهـ مىؿػ ٝ٪الویت بىاب
 .امت رامٜ و متٞالی ٝ٪الویت فوؼای، مبک بضج ػؿ ما

 یهتؼال تیػمالً

ـػو  یتٝ٪الو مٞىای  بهىػه ووٓ ه  له  ٔٛ ؿیيه اف ٥اٝل امم متٞالی، کلمه اماىؼ.  ميغٌ  نهای  کاؿب
 اف م٪َهىػ صاّـ، ضجب ػؿ .۶۲ٔ ص0۳ جق0۲0۲هًظىز تبىٕ امت یاؿت٦اٛ و بلىؼ ػاؿای مٞىای به

ـآ و٪ٌ، اىوه هـ اف که امت ٝ٪الویتی متٞالی، ٝ٪الویت ـتهـ و  یگاهو ػؿ رابىػه  یقهپاک ت٦ـیٔ و ا٥ ب
ـاؿ ػاؿػ یگـهای ػ یتونبت به ٝ٪الو ییباال ـاکه ؛٩ ـػه و اف مىابٜ ػ یبه ٝ٪ل م٦هىم چ  یگهـیبنىؼه وک
ـه می یىهىػ و وص یـوٚ ـػ و ىکى٥ا ىؼه اف رهات متٞؼػ به  تىّهیش باىهؼ. مىهؼ می وٚها. و کهامالً  ب

 ىىػ: می ت٪نیم ٝملی و وٚـی ٩نم ػو به صکمت ٥لن٦ه، ػؿ یىکها

ًظشىحىوتالف(

 وٚهـی، صکمهت ١ایت»: صکماء بـعی ا٦ته به. وینتىؼ بيـ اعتیاؿ و ٩ؼؿت تضت که اىیائی به ٝلم
ـات  اف اومت میـ و و٦ل اوت٪ال ـات  به وا٩ٌ م  .00۴ٔص ۱ج 0۱۵۶  طدزتلدیىشنستشٕ« کامل م

عولىحىوتب(

 وبایهؼهای و بایهؼها ماوىهؼ یابىهؼ؛ می تکىیه بيـ اؿاػه و ٩ؼؿت تضت ػؿ که مىرىػاتی اصىال به ٝلم
 و اعهـوی مهٞاػت بهه ویهل ٝملهی، صکمت ١ایت» صکماء: اف بـعی ا٦ته به. ارتماٝی و اعال٩ی
ـافیٕ «باىؼ می و٦ل امتٞالء .۰1ٔص 0ج 0۱۵۶ ٍؼؿ الؼیه ىی

 باىهؼ. مهی مىٖ٪هی حاویهه مٞ٪ىالت اف و ػاوو تىٍی٤ ٝملی، و وٚـی به ٝ٪ل و صکمت ت٪نیم
 مٞ٪هىالت اف و وهاٙـ ٝملهی و وٚـی ٝ٪ل به  ػمی پایبىؼی کی٦یت به و اونان و٤ٍ ٝ٪الویت، لکه
ویافمىهؼی  وها  مضهؼوػیت به و لضاٗ ىىػ رامٜ ٍىؿت به ٝ٪ل که اوؼافه هـ و باىؼ می ٥لن٦ی حاویه

ـػػ، تىره ػیگـ مىابٜ هب  ن  .ػاىت عىاهؼ رامٞیت ویق  ن اف صاٍل ٝ٪الویت ا
ـایه  :ا٦ت چىیه متٞالی ٝ٪الویت تٞـی٤ ػؿ تىان می بىاب
 زض سٌت ٍ ٍحی اظ تجؼیت ًیع ٍ ضَْزی ٍ استساللی ػمل همتضبی ثِ اًسبى وبهل پبیجٌسی»
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 ٍ اختوربػی  ٍ فرطزی  ضٍاثرظ  تٌظرین  ٍ ػولری  ٍ ًظرطی  ثؼس زض ػمل، ضسی زست ػسم حَظُ

 .«َّس ٍ َّی پیطٍی اظ اختٌبة

 «ٝملی ٝ٪الویت» ٝملی صىفه ػؿ و «وٚـی ٝ٪الویت» وٚـی صىفه ػؿ ٝ٪ل م٪تْای به پایبىؼی
  ن اف بتىاوهؼ کهه ای اىوه به کىؼ؛ تکیه اٝتماػ ٩ابل مىابٜ به وٚـی بٞؼ ػؿ که مٞىا ایه به .ىىػ می وامیؼه

 .باىؼ إمیىان و ٝ٪ل بـ مبتىی او یها اؿفه و ؿ٥تاؿ ٝملی، بٞؼ ػؿ و کىؼ ٝ٪الوی ػ٥اٛ

 یسًذگ سبه در یهتؼال تیػمالً یّا یضگیٍ

 بهه و متٞهالی ٝ٪الویت همان که امت تؤییؼ ػیه مىؿػ ٝ٪الویت ػیىی، فوؼای مبک ػؿ ٝ٪الویت
ـاىوه اف ػوؿ ـای. امهت  مهؼه ػیىهی مىهابٜ ػؿ  ن مٞیاؿههای و باىهؼ می و٪ٌ ه  مٖله ، تىّهیش به

ـ٥هت، مهٖش مهه ػؿ ؿا متٞالی ٪الویتٝ های ویژای  و تضلیهل مٞیيهت مهىؿػ و ابهقاؿ و اعهال٧ مٞ
ـاؿ اؿفیابی  ػهیم. می ٩

شٌاختسطحدسیهتعالتیعمالًّاىژگىیٍ(الف

 ػامىهه ػاؿای و ی٪یىهی و ٝلمهی وتهایذ  ن، صاٍهل کهه امت ٝ٪ل عاً کاؿایـی به متٞالی ٝ٪الویت
 مهئاالت م٪ابل ػؿ هم و ومایؼ تىریه ؿا عىػ مباوی و لاٍى هم امت تا مغتل٤ ابٞاػ به ونبت ومیٜ

 :باىؼ اى پامظ ىبهات و

  ضىاخت مىاتغ اس یحذاکثز یزیگ تُزٌ .1

ـ٥ًا رنماوی وینهت او صیات مىیی، اف وینت. ماػی رهان ایه به مضؼوػ صیات اونان  تهـ مهم و ٍ
ـ٥ی اف و امت  ن امتکمال و ؿوصی صیات  ن اف ـ٥تی مىابٜ ٕ  تهاؿیظ، و تزـبه ٝ٪ل، ماوىؼ اونان، مٞ

 .  هنتىؼ عٖاپؾیـ و مضؼوػ
 و ىههىػی و ٝ٪لهی مىهابٜ اف مضهـو. ىهؼن ١هـب، بهـ صهاکم ٝ٪الویهتهای  ّه٤ٞ رمله اف

 مىهابٜ انهتـه ػیىی و متٞهالی، ٝ٪الویت ویژای یکی اما. باىؼ می تزـبیهای  یا٥ته به مضؼوػىؼن
ـه و صنی ٝلى. و تزـبه مٖش اف  ن اؿت٪اء و ىىاعت  وصیهاوی و ىههىػی ٝ٪لی، مٞاؿ٣ اف رنته به

ـ٥ت وىٛ باالتـیه ؿا وصی بلکه. امت   .کىؼ می تل٪ی مٞ
 اف مهٖش ایهه بهه امهت، ىهؼه بیان ٝ٪ل رایگاه و اهمیت ػؿ که ػیىی متىن های اقاؿه اف بغيی

ـ٥تی ابقاؿهای با متٞالی ٝ٪الویت .26ٓ ،46ٓٔاص٪ا٣ ٔ ػاؿػ وٚـ ٝ٪الویت  عىبی به مت٪ه و ومیٜ مٞ
 فوهؼای کهه ػهؼ مىره می و مؼلل های پامظ  وها به و  یؼ می بـ اونان های مئال تـیه بىیاػی ٝهؼه فا

ـای ؿا ـ٥هت ا٩نها. و اوهىاٛ بهه کهـیم ٩ـ ن ػؿ مافػ. می مٞىاػاؿ اونان ب : ک.ؿٔامهت  ىهؼه اىهاؿه مٞ
 .ٓىىاعت مىابٜ بغو ،1378  ملی، رىاػی
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ـتـیه ٝلی اما. ـتى ػؿ ٥تهؿىؼیا ٝ٪ل ؿا فوؼای مـمایه ب  و ػاونهته وصهی و ػیىیهای  هؼایت پ
 وؼاىته اف»: امت ػاونته ػیه اف ػوؿی ٝلت به واػاؿی و ٥٪ـ تـیه بقؿگ ؿا وایا٥تگی ؿىؼ و صما٩ت

ـا ؛پىىم ومی چيم ػیه و ٝ٪ل  بها فوهؼای و امهت امىیهت اف ییرؼا ،ػیه اف ییرؼا فی
ـاك ـاط ؛امت فوؼای ٥٪ؼان ،ٝ٪ل ٥٪ؼان و وباىؼ اىاؿا ه ـػان بی [فی ـػاهان بها ٥٪ٔ ع  م

 .۴۱ٔص 0جق 0۲1۵کلنً، ٕ «ىىوؼ م٪اینه
ـ٥ت مىابٜ ،باىؼ «رامٜ» ٝ٪ل ااـ ٪تیص٪ ػؿ  ی،تهیؿوا ٕبه٨ کهه چىهان ؛ؼیه  مهی قیهو گهـیػ یمٞ

 هیهػ و ایص ،ومىػ ٩بىل ؿا ٝ٪ل يانیا چىن و ىؼوؼ هیػ و ایص ٝ٪ل، ـهیپؾ به ـیمغ  ػ. صْـت
ـاه قیو ـاه به مىؿؤم هیػ و ایص چىن ؛ىؼوؼ ٝ٪ل هم  .01ٔصهم،و ٕ هنتىؼ ٝ٪ل با یهم

 محًر قتیحق. 2

ـاماك ػائماً  مضىؿ ص٪ی٪ت ٝ٪الویت ـکهت ورهىػ ٝهالم ص٪های٨ ب ـػه و ص ـهیهق پهى  و بإهل اف که  پ
 .  ومایؼ می

 امهت؛ حهابتی ص٪های٨ ورهىػ منهتلق. امهت؛ یکهی مىّهىٛ ػو مضىؿی منتلق. ص٪ی٪ت مبىای
منهتلق.  ىىػ. ػیگهـی، می اؾاىته ت٦اوت مت٢یـ ص٪ای٨ و حابت ص٪ای٨ بیه ػیىی ٝ٪الویت ػؿ هـچىؼ
 امکهان ػلیهل تهـیه ؿوىهه. وینهت مهاػی ٝالم به که مىضَـ باىؼ می ص٪ای٪ی به یابی ػمت امکان
ـه ص٪ی٪ت، به یابی ػمت  رهىاػیٔص٪ای٪ىهؼ  کي٤ ػوبال به ٥ٖـی ٕىؿ به که هامت اونان ٝ٪الیی می
 .188ٓ-182ً ،1381  ملی،

ـاماك امىؿ تىٚیم ابقاؿی، ویتٝ٪ال ػؿ اما  اػٝها و باىهؼ ومهی رامٜ ٍىؿت به مضىؿی ص٪ی٪ت ب
  ن ػؿ و امهت متىا٩ِ عىػ ٩ْیه، همیه که ػؿصالی بيىامؼ. ؿا ص٪ی٪ت تىاوؼ ومی اونان که ىىػ می

 .امت ىؼه ص٪ی٪ت ٥هم اػٝای
ـایه ـاُ و ١ایات به مٖٞى٣ ػؿ وهله اول ػیىی، ٝ٪الویت بىاب ؿ وهلهه وینهت.ػ ٍهـ٣ ٝملی ا١

ـاؿ او ىىاعت متٞل٨ تىاوؼ می هنتی رهان کل ػو. ـػ ٩  ػؿ وهلهه مهى.، و ٕبیٞهت ٝهالم ٥٪هٔ وه بگی
 ویهق ىههىػ و وصهی اف بلکه وینت، تزـبه و  فمایو مياهؼه، ؿاه اف صاٍل مٞلىمات تىٚیم  ن ىؤن

 ومایؼ. تؤمیه ؿا اونان ابؼیت ومایؼ تا بتىاوؼ می امت٦اػه

 آرامص ي تیامى تٍ مؼطًف تیػقالو. 3

 مکاته  بـعی که چىان باىؼ؛ ىکاکیت ػؿ ٝمؼی ٥ـوؿ٥ته و ٦١لت صاٍل تىاوؼ می  ؿامو و امىیت
ـای مهى٩تی ٍهىؿت به مغهؼؿ مىاػ و الکلی ميـوبات ومیله به بـعی یا کىىؼ می تـویذ ؿا  ن  عهىػ به

 و ٝلهم اٍهلص تىاوهؼ مهی  ؿامو همچىیه باىؼ. می پایؼاؿ وه امت و مىؼ اؿفه وه که کىىؼ می ایزاػ
 .ػاؿوؼ بنیاؿی ٥ـ٧ هم با ػو که البته ایه هم باىؼ  ااهی
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 عىاههؼ پایؼاؿ و مىؼ اؿفه امىیت و  ؿامو اصناك ػیىی ٝ٪الویت بـ مبتىی فوؼای مبک  وؿػ ؿه
 اف و ىهؼه تٞبیهـ «الزىهان بهه اکتنه  و الـصمه به ٝبؼ ما» ٝىىان به ٝ٪الویت ایه اف ؿوایات ػؿ بىػ.
ـ٥اً  که اـی مضامبه ٝ٪ل کلنًن، ٕامهت ىهؼه تٞبیهـ «ىیٖىت» به کىؼ، می مالصٚه ؿا ماػی مىا٥ٜ ٍ
 .00ٔص 0جق 0۲1۵

ـػه ٝ٪ل»: ؼی٥ـما یم هیمىئـالمیام  امهت رمهالی ٥ْهل و مضبهتو  پىىهاوىؼه، مهتا ای په
ـػ. ػومهتی تا بکو ؿا هىمت ٝ٪لت، با و بپىىان ٥ْلته ب ؿا اعال٩ت های واػؿمتی پل .هىیؼا  مه
ـایت ـػػ  ىکاؿ  وها بـ تى مضبت و ماوؼب مالم ب  .۰1ٕٔهم،و ص «ا

  ؿامهو و بىػ عىاهؼ تضمل ٩ابل فیاػ ویق ميکالت ی،ىیػ تیٝ٪الو ػؿبه ػلیل مٞىاػاؿی فوؼای 
 اونهان اً یهحاو ، وامهت یمٞىه ٥ا٩هؼ یفوؼا اوالً  ی،١ـب تیٝ٪الو ػؿ اما ىىػ. ومی مغتل یکل به اونان

 .وؼاؿػ اٝتماػ بل٩ا مىبٜ کی به اتکا اصناك اىوه دیه

 فزيع در حجت تٍ مؼطًف ي یکل یمثاد ي اصًل در هیقی تٍ مؼطًف تیػقالو .4

 تکیهه صزهت بهـ تهىان مهی صالت ایه ػؿ اما یا٥تىی وینت. ػمت امىؿ تما. ػؿ ؿوىه امت که ی٪یه
  ٥ـیهؼااؿ احبهات و ورىػىهىاعتی اٍهىل ماوىؼ کلی، اٍىل و مباػی ٝـٍه ػؿ ػیىی ٝ٪الویت. ومىػ

ههؼ٣ . امهت ی٪هیه بهـ مبتىهی مٞاػ، احبات و ؿاهىما ٝىىان به اونان و عؼا بیه وامٖه احبات و رهان
ـای وهایی ـای ؿمیؼن به  ن امت ی٪یه الهی، مٞاؿ٣ و کماالت ػؿیا٥ت ب ـػ؛ بایؼ وب  کهاماًل تهاله که

ـا  اف ییک ؿوایات بـعی ػؿ .۳۰ٔص ۰جهمن،و ٕ امت ی٪یه بىؼاان، بیه ػؿ الهی وٞمت تـیه وایاب فی
 کهه ىهؼه و٪هل کهاٙم اف اما. .۳0ٔصهم،و ٕامت  ىؼه ػاونته ی٪یه ایمان، چهاؿااوههای  متىن
 .0۰۳ٔص 0جهم،و ٕ ىؼ عىاهؼ هالکت مىر  الهی ٦ٍات ىىاعت ػؿ امان بـ تکیه

  وؿ ی٪هیه هـچىهؼ کىهؼ؛ مهی ک٦ایت صزت ورىػ اعال٩ی، و و اصکا. ػیىی اٝت٪اػی ٥ـوٛ ػؿ اما
 ػؿ امها. ىهىػ مهی امهتىاػ ىهـٝی صکهم امتىبآ ػؿ اماؿات و ٙىىن به ااهی ػیه ٥ٛـو ػؿ لؾا وباىؼ.

 .وؼاؿػ ورىػ اـوی صزت ی٪یه، ٥٪ؼان مىاؿػ ػؿ ١ـبی، ٝ٪الویت

 یمىطق قًاػذ تیحج. 5

  .امت امتؼالل و تٞـی٤ ٩ىاٝؼ ماوىؼ ٍضیش، ت٦کـ ؿوه ٩ىاٝؼ کىىؼه اؿائه مى٨ٖ ٝلم

ـا١ی کامل، ٍىؿت به ى٨ٖم ٩ىاٝؼ به پایبىؼی با ػیىی ٝ٪الویت ـای چ  ػؿ فوهؼای مهبک هؼایت ب
ـهىگی، ورىه تما. ـا٥هات مهمت بهه فوهؼای مهبک  ن، بهؼون. باىؼ می  ن ا٩تَاػی میامی، ٥  و ع

 مهىیی اف کـیم، ٩ـ ن ػؿ .هنتیم  ن ىاهؼ رىامٜ اف بـعی ػؿ که چىان ؿ٥ت؛ عىاهؼ پى  اصنامات
ـ٥هی، اف و ۰0ٔ ۱0ٕٔلممن،وٕىؼه امت  ػاونته مؾمى. کىؿکىؿاوه ت٪لیؼ ـههان ٕ ـای مٞیهاؿ ٝىىان بهه ب  به
ـاؿ تؤییؼ مىؿػ اػٝا احبات ـ٥ته ٩  .000ٔ ۰ٕٔبمسنٕامت  ا
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 ػلًم یىیقیَای  دادٌ تٍ تًجٍ ي احتزام. 6

 ا٩تَهاػ ىىامهی، رامٞهه پقىهکی، ٔماوىؼ ؿواويىامهی، مغتل٤ ٝلى. ی٪یىی های اٝتىائی به ػاػه بی

ـ٥ت؛ مؼػ ٝلى. ی٪یىیاتهای  ػاػه اف بایؼ .باىؼ ومی مىٖ٪ی و ٝا٩الوه ٓ...و ی٪هیه  تضَهیل هـچىؼ ا
 ٩ابهل مهؼت، ٕهىالوی ػؿ  مؼه ػمت به وتایذ بىػه و کمیاب تزـبی ٝلى. ػؿٓ مى٨ٖ عاً مٞىای بهٔ

 ّه٤ٞ ٝالمهت بلکهه ىىػ، ومی مضنىب کمالی تىها وه ؿایذ، ٝلى. به تىرهی بی اما .امت تکمیل

 .  امت ٝ٪لی بىیه
 اف کهه مهیىا ابهه .امهت مهؼٝا ایهه بـ ىاهؼ عىػ فماوه ٝلى. اف امالمی ٥لن٦ه بقؿاان امت٦اػه

ـػافان وٚـیه و متغََان اف عىػ امت، امالمی ٥لن٦ه بقؿاان  ؿیاّهی، ماوىهؼ عىػ، فماوه ٝلى. پ

 عهىػ م٪اٍهؼ و اهؼا٣ رهت ػؿ ؿا امت٦اػه کمال ٝلى.، ایههای  ػاػه اف و امت  ن ماوىؼ و پقىکی
 .ومایؼ می

 احسه تٍ اخذ ای هییتث هیتُتز اباوتخ. 7

ـ٥اً  ابقاؿی، ٝ٪الویت : ؿامهل ا٦تهه بهه اههؼا٣. عهىػ به وه ػاؿػ تىره اهؼا٣ به ؿمی ػمت ابقاؿ به ٍ
 ٝ٪الویهتههای  ویژای اف امها .01ٔص 0۱۶۱ين، ل،بم،ٕ «وؼاؿػ اهؼا٣ اقیىو با اؿتبإی هید ٝ٪ل»

ـای تض٪ی٨ و تؤمل ػیىی،  وبهىػن ميهغٌ هىگها. ػؿ ٝ٪هل، ػیهؼااه اف .امت تبییه بهتـیه اوتغاب ب
ـػ اعؾ مىرىػ تبییه بهتـیه به بایؼ پؼیؼه، یک ٝلت  و مهاػای تبیهیه، بهتهـیه اوتغهاب ٝىامهل. که

 .باىؼ می ػاىته کمتـ ٥ـُ پیو تبییه، ػامىه بىػن ومیٜ مهىلت،
هؾیَه  ٝباػَ ٥َبيـ » امت: ومىػه تؤکیؼ ٩ىل بهتـیه اف تبٞیت بـ  مماوی، ػیه یک ٝىىان به امال.  الَّ

   .0۵ٔ ۱۷ٕٔشهسٕ «اصنىه ٥یتبٞىن اْلَ٪ْىل َیْنَتمٞىن
ـاػ ـتبٔ ٩ىل  مؼه، «اتباٛ» بٞؼه چىن ،«٩ىل»اف م  کهه امهت  ن ٩هىل بهتهـیه و امت ٝمل با م

ـاکه باىؼ؛ تـ عیـعىاهاوه و بـماوؼ ص٨ به بهتـ ـتهاً  اونان چ  بهه و ػاؿػ  ػومهت ؿا رمهال و صنهه ٥ٖ
 0۵جق 0۲0۵ؿب،ؿبن،ی، ٕامت  ىؼیؼتـ رؾبه باىؼ، بیيتـ صنه هـچه و ىىػ، می مزؾوب مىیو

 .۰۳1ٔص

  هیادیتى ي یُیتذَای  ضىاخت تٍ اتکاء. 8

ـػػ مهی امهتىتاد بيهـی ٝ٪ل مضؼوػهای  مـمایه اف بيـی مٞاؿ٣  مىتههی ٍهىاب بهه همیيهه و اه
ـػػ ومی ـای مى٨ٖ ٝلم به ویاف بـ ٝالوه ػیىی ٝ٪الویت. ا  وٚیهـ ػیگهـی پایهه ٝلهى. به عٖا، مىزو ب

ـ٥ت و ٥لن٦ه ـاکه ػاؿػ؛ ویاف ىىامی مٞ  بـعهىؿػاؿ ٝمىمیهت اف ػیگهـ ٝلى. به ونبت ٥لن٦ه مىّىٛ چ
ـه ٥لن٦ه اف وضىی به ػیگـ ٝلى. بىػه و ـوؼ می به ـای ٥٪ه اٍىل ٝلم به تىان می مضؼوػتـ م٪یاك ػؿ. ب  ب

ـ٩ی ٝلل اف یکی. ومىػ اىاؿه ٥٪ه ٝلم ـ٥ت و ت  و ابتىهاء  وهها، ماوهؼن ؿ٩یه  بی و امهالمی ٝلهى. پیيه
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ـاکه امت؛ بؼیهیات و بىیاػیه مٞاؿ٣ اف امت٦اػه  اوکهاؿ یها احبهات ٩ابهل بىیاػیه، مٞاؿ٣ و بؼیهیات چ
 .وینتىؼ

  یاویيح ي یفلسف مؼارف ي یتجزت ػلًم قلمزي هیت قیدق یمزستىذ 99

ـ٥تی مىابٜ اف امت٦اػه ـای ویٓوصیا و ٥لن٦ی تزـبی، ه صنی ٝلى. ٔوٚیـ: متٞؼػ مٞ  یهک بهه ؿمیؼن ب
 ٝلهم ػؿ مهخالً  ػاؿػ؛ ىىاعت مىابٜ بیه ػ٩ی٨ مـفىىامی به ویاف متٞالی، و متىا٩ِ ١یـ ٥کـی مىٚىمه

 بهیه مالفمهت یها ٝ٪لهی ٩بش و صنه ٕـی٨ اف که ػاؿػ ىـٝی صکم احبات تىان ٍىؿتی ػؿ ٝ٪ل ٥٪ه،
 ورهىب بها م٪ؼمهه رهىبو بهیه مالفمه ماوىؼ باىؼ؛ ػاىته ػاللت بـ  ن ٝ٪لی صکم و ىـٝی صکم

 بهه ٝمهل و ؿوایهت اٝتبهاؿ تهىان مهی ٍهىؿتی ػؿ یا .۳0ٔص 0جق 0۲0۳هظفس ٕ الم٪ؼمه ؽی ىـٝی
ـػ مئال فیـ ؿا  ن مضتىای  .  َٝمت کىىؼه  و٦ی ؿوایات وٚیـ باىؼ؛ مغال٤ ٝ٪ل ٩ٖٞی صکم با که بب

 و صنهی ١یهـ مىّهىٝات ػؿ تىاوهؼ ومهی امت تزـبه ٩ابل مىّىٝات به مضؼوػ چىن تزـبی ٝلى.
 بایهؼ عهاؿری امهىؿ بهـ وصیهاوی مىّهىٝات و منهائل تٖبی٨ ػؿ که چىان. ومایؼ ؿػ یا احبات تزـبی
 بهـ ٕههاؿت تٖبیه٨ وٚیهـ اىهتباهاتی ػچهاؿ تا بنت کاؿ به تزـبه و ٝ٪ل مـفبىؼی ػؿ ؿا ػ٩ت وهایت
ـاه مبٜ مماوات تٖبی٨ بهؼاىتی، منائل ؿٝایت  عل٪هت ی٨تٖب و ااوه وه ا٥الک بـ کـمی و ٝـه هم

 .  ويىیم تکامل ٥ـّیه بـ ٩ـ ن تؼؿیزی

اخالقسطحدسیهتعالتیعمالًّاییژگیٍ(ب

و  ومایهؼ میکمک  ه ىىاعتی امت مٖش به مـبىٓ ه که اعال٩ی منائل و مىّٛى ىىاعت هم ػؿ ٝ٪ل،
 بهـعال٣ .ػاؿػ ای ویهژه و٪هو تهؤعـ و ت٪هؼ. ػؿها  و اؾاؿی اؿفه ویق و اعال٩ی اٍىل تٞییه ػؿ هم
 ػیىهی ٝ٪الویت اوؼیيؼ، می ػویىی مىا٥ٜ و مىػ به  ن تىقل یا وها  اؿفه اوکاؿ به که مکىالؿ الویتٝ٪
  عهـت و ػویا به واٙـ مالصٚات ػؿ تٞاػل وىٝی به ػٝىت  ػمی، مىا٥ٜ و لؾایؾ ىىاعته ؿممیت به با

 ّـؿ و مىػ و ناناو اف رؼیؼی تٞـی٤ و ػهؼ می تىره عىػ اف تـی ومیٜ ابٞاػ به ؿا ها اونان و ومىػه
 . ػاؿػ تىره فیان و مىػ به تـ، رامٜ و تـ کالن تـ، ػ٩ی٨ ٍىؿت به و ػاؿػ او

ـایه هها  ػو.، اؿفه. وهؼاؿػ مٞىها اؿفه اف ػاوو رؼایی بىػه و ٝ٪الوی ویق ها اؿفه وغنت، بىاب
ـاکه ىىػ؛ می بىؼی ٕب٪ه  نهبتو بـعهی اما امت. ت٢ییـ ٩ابل ١یـ و مٖل٨ ٩بش یا صنه ػاؿای بـعی چ

 و بٞهؼ به ص٪ی٪ت اونان، ػویای به تىره ؿ١م ٝلی مى.، بىػ. عىاهىؼ ت٢ییـ ٩ابل مىاّٞی یا ٝىاویه به
 او تىره ػاؿػ. ملکىتی

ـه و ػاؿػ ٝملهی و وٚهـی ٩ىه ػو اونان و٦ل ٥لن٦ی، ىىامی و٦ل مباصج به تىره با  ػو، ایهه حمه
 مهؼیـیت کهه ٝملی ٝ٪ل. نترؼا وی یکؼیگـ ایه ػو اف. بىػ عىاهؼ ٝملی صکمت و وٚـی صکمت

ـاماك ؿا وٙی٦ه ایه ػاؿػ، ٝهؼه به ؿا ؿ٥تاؿی صىفه  اعهؾ «وینهت و هنت» صىفه به مـبىٓ اػؿاکات ب
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 ورهىػ ؿمهی، صناب و مٞهاػ ورهىػ او، صکمهت و عؼا ورىػ وٚیـهایی  هنتی به اٝت٪اػ ومایؼ. می
ـامهت و عال٥هت صکیماوه، و ػاؿ هؼ٣ رهان  اعال٩یهات و ؿ٥تاؿهها . منهتلق...و رههان ػؿ اونهان ک

ـه ػؿ عاٍی  .  باىؼ .. میو. تؾکـ و تىره پاکؼامىی، ىکـ، ٥ـوتىی، اػب، وٚیـ اعال٧، و ٝمل انت

ـ. پیامبـ ـػباؿی ٝا٩ل، ویژای»: ٥ـمایىؼ می اعال٧ و ٝ٪الویت تالف. بیان ػؿ اک ـػن امهت  ب ک
ـابـ ػؿ ـػه و طایىکهه[ ٙلم او به که امت کنی اف اؾىت و واػان، ب ـػمهتان بهه بتونه که  متىاّهٜ فی

ـه و بگىیؼ بىػ عىب و ااـ بیىؼیيؼ مغه هىگا. کىؼ، ؿ٩ابتها  عىبی ػؿ باالػمتان با باىؼ، ـػ به  ببه
ـػ پىاه عؼا به امتضان و بال هىگا. بماوؼ، مالم و کىؼ مکىت بىػ بؼ ااـ و  ؿا عهىػ فبهان و ػمهت و بب

ـه  ن اف مـٝت به ػیؼ ٥ْیلتی ااـ ػاؿػ، وگه ـػ، به  ایىها وقوؼ. مـ او اف صـً و باىؼ صیا با میيهه ای
 .۰۷ٔصق 0۲1۲حستي، ٕ «ىىػ می ىىاعته  وها با ٝا٩ل که امت ای ااوه ػه های عَلت

ـػافیم می امال. اعال٩ی وٚا. مٖش ػؿ ػیىی ٝ٪الویتهای  ویژای اف بـعی به ایىک   وهها بها که پ
 .امت ايته متمایق اعال٧، مؼٝی ػیگـ مکات  و اعال٩یهای  وٚا. اف

 زیفزاگ یارسض وظام. 1

ـه  ػؿ اعال٩هیههای  اؿفه بهه مىضَهـ ١الباً  بىػه و مضؼوػ بنیاؿها  مکت  اف بنیاؿی ػؿها  اؿفه ػای
ـاً  یها و ىهىػ ومهی مٖهـس عهؼا با اونان اؿتبآ منؤله یا مىاؿػی ػؿ. ىىػ می ارتماٝی مضیٔ  مىضَه
 ّهؼ ؿا ػیگهـهای  اونان و رهان با اؿتبآ و ىىؼک می مٖـس عؼا با اونان اؿتبآ ػؿ ؿاها  اؿفه تمامی
ـای یا. ػاوىؼ می اؿفه ـامهت ٔوٚیـ اونان ورىػی ابٞاػ اف بـعی ب  ملکهىتی و ؿوصهی ىغَهیت و ک

 .  ىىوؼ ومی ٩ائل اؿفىی اوٓ،
ـایی، لؾت وٚـیه مخال، ٝىىان به ـایی، ٝا٦ٕه ا ـایی، ا ـایی، ورؼان مىػا ـایی ٩هؼؿت ا ـه و ا  تىهها ١یه

ـػه تکیه او ورىػی ویافهای اونان فا بٞؼ یک بـ ـػه ؽکـ اعال٩ی اؿفه مٞیاؿ ٝىىان به ؿا  ن و ک  .  اوؼ ک
ـتبٔ اؿتبإات تمامی ػیىی ٝ٪الویت ػؿ اما ـاؿ تىرهه مهىؿػ اونهان، ورهىػی ابٞهاػ با م ـ٥تهه ٩ه  ا

 آ،کيهىؿه بیه ؿوابٔ صتی و رامٞه عاوىاػه، عىػ، اف ٔاٝم مغلى٩ات با عؼا و با اونان اؿتبآ. امت
 المللهی بیه ٝهـ٣ ههید ػؿ که عىػ ػىمه با اونان ػؿایـی ػؿ صتی. ػاؿوؼ مٞیىی و حابتهای  اؿفه
 عهىوی ػىهمه اف منلماوی ااـ مخالً  ػاؿػ؛ اعال٩ی اؿفه و صکم امال. ويؼه، لضاٗ اعال٩ی اؿفه

ـ٥ت ؿا اماوتی عىػ ـػن عیاوت ص٨ ای، بهاوه هید به بـماوؼ، کنی به تا پؾی هظنب، ٕؿػ ؿا وهؼا  ن ػؿ ک
 .۱۱۳ٔص 0۱۶۲یصر  

 صهال ػؿ ػائمهاً  فوهؼای، ٕهىل ػؿ اونهان چهىن ػاؿػ؛ وٚهاؿت ویهق ػؿووهی ؿ٥تاؿهای بـ همچىیه
 و کىتهـل  ػمهی، ػؿووهی ات٦ا٩هات بـ وٚاؿت منتلق. ػیىی ٝ٪الویت و امت عىػ ىغَیت ؿیقی پی

 . وهامت اؿفیابی
ـاؿ مضىؿ با امال. اعال٩ی وٚا. ػؿ ػیىی ٝ٪الویت  مکاته  مخبهت مقایهای تمها. عؼاووؼ، ػاػن ٩
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ـػومهتی ٝا٦ٕه به هم و اونان عىاهی لؾت به هم. وؼاؿػ ؿاها  و مٞای  اما ػاؿػ، ؿا ػیگـ  ههم و او ػیگ
 وههایی ههؼ٣ بهه کنهی ااـ ایه، بـ ٝالوه و ومىػه، تىره او ػیگـ اوناویهای  عىامته و امیال همه به

ـه ویهق لهؾات تـیه عالٌ و تـیهباال اف بـمؼ، الهی ٩ـب یٞىی امالمی، اعال٧ . امهت ىهؼه مىهؼ به
 عهؼای بىؼای و إاٝت مایه ػؿ تىها که امت رهاوی  ن و اعـوی لؾت لؾات، تـیه رامٜ و باالتـیه

ـای  یات اف بنیاؿی ػؿ مزیؼ ٩ـ ن.  یؼ می ػمت به متٞال ـاعىاوهؼن ب ـػ. ٥  امهال.،ههای  اؿفه بهه مه
ـای .۵0ٔ ۲۱ٕٔشخنسفٕ «االٝهیه تلهّؾ  و االو٦هل تيتهیه ما ٥یها و: »کىؼ می مٖـس ؿا لؾت مىّىٛ  به

ـه ویق لهؾت واالتـ مٞىىی مى٩ٞیت و م٪ا. ػاؿایهای  اونان  عهؼای ؿّهایت و عيهىىػی اف مىهؼی به
  .۵۰ٔ ۷ٕٔتىبهٕ «اکبـ الله مه ؿّىان و: »کىؼ می مٖـس ؿا متٞال

 یدريو اوسجام. 2

  وهها همهه و ػاىته اونزا. و اؿتبآ یکؼیگـ با  ن ٝىاٍـ و ارقاء تمامی که امت ای مزمىٝه «وٚا.»
 بیيهتـی اونهزا. اف بایهؼ ٝ٪الوی اعال٩ی وٚا. .۴۳ٔص 0۱۷۵زػ،بن،و ٕ باىىؼ ػاىته واصؼی هؼ٣

 ػؿ مهخالً  وینت؛ ميهىػ ػؿووی پیىوؼ و اونزا. چىیه اعال٩ی، مکات  اف بنیاؿی ػؿ. باىؼ بـعىؿػاؿ
ـهایی ها، وٚا. بـعی  اؿفه ٝىىان بهه ؿا  ن امخال و بىػن ٩هـمان ػاىته، ٝلم مالی، هتمک ٩بیل اف مت٢ی
 مهاعتگی مزمىٝهه یهک تىها و وینت ميهىػ اونزامی و اؿتبآها  و بیه که ػؿصالی کىىؼ. می تل٪ی
ـػ و رؼیؼهای  اؿفه ٕـس مىیی، اف. امت  کهه ػههؼ ويهان می مهؼاو.، ٕىؿ بهههها  اؿفه مهایـ ٕه

 ههىك و میهل تابٜ بلکه وؼاؿػ. ویق مىٖ٪ی و مٞ٪ىل مالک نزا.،او ٥٪ؼان ٝالوه  وها اؿفىی مزمىٝه
ـػ.  ایهه تهىان مهی که ػاؿػ ورىػ مىٖ٪ی و مٞ٪ىل اؿتبآ چىان  ن امالمیهای  اؿفه بیه اما امت، م

ـػ تـمیم ػؿعتی ٍىؿت به ؿا مزمىٝه  وٚیهـ ٍهضیش اٝت٪اػاتٔمنتضکم و ٩ىی ای ؿیيه ػاؿای که ک
ـکهت رههت و امهت ٥ـٝی و اٍلیهای  ىاعه ػاؿای ػؿعت ایه. امت ٩ؼؿتمىؼ ای تىه وٓ تىصیؼ  ص
 .۱۱۳ٔص 0۱۶۲یصر  هظب، ٕامت  تکامل و ؿىؼ ممت به ویقها  و تمامی
ـای صل ؿاه ورىػ ػیىی، ٝ٪الویتهای  ویژای رمله اف  وضى بهه اعال٩هی اٍهىل بیه تقاصم مىاؿػ ب
 ػؿ ویژاهی ایهه که باىؼ می تقاصم بنت به اف عـود و مهم و اهم اٍل به تىره با و مىٖ٪ی و مٞ٪ىل

 .وینت ١ـبی ٝ٪الویت

 یػقالو هییتث تیقاتل. 3

ـػافان   وٚـیهه. امهت ومىػن امتؼالل و تبییه ٩ابل امال. اعال٩ی وٚا. ػؿ ػیىی ٝ٪الویت  اف بنهیاؿی پ
 بلکهه وینهت. بـعهىؿػاؿ ٥لن٦ی پيتىاوه اف  وها اؿفىی مزمىٝه که کىىؼ می تَـیش اعال٩ی مکات 
 امامهاً  و باىهؼ بـعهىؿػاؿ تىاوهؼ ومی وینت، بلکه بـعىؿػاؿ ٥لن٦ی پيتىاوه اف تىها وه اؿفه ؼمٞت٪ؼو
ـابـ ػؿ ؿا اؿفه ـاؿ تٞ٪ل ب  .۱۳۵ٔ ص۰ج 0۱۴۲ٕآبسته،هص  ػهىؼ می ٩
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ـاوگیق رىزال منائل اف یکی امـوفه  امهت مىّهىٛ ایه اعال٧، ٥لن٦ه ٝلمی مضا٥ل ػؿ فوؼه و ب
 ٝ٪الوهی تبیهیه که امت رهت بؼیه بضج ایه اهمیت. وه یا ػاؿوؼ اؿتبإی وا٩ٞیات باها  اؿفه  یا که

ـػ؛ کي٤ ؿاها  وا٩ٞیت وها  اؿفه بیه ؿابٖه بتىان که امت ممکه فماوی ٥٪ٔ ها، اؿفه ـا ک  ٝ٪هل فیه
 .کىؼ می ػؿک ؿاها  وا٩ٞیت ٥٪ٔ

ـای ػیگهـ ٕهـ٣ اف و تىره ػاؿػ ٥ٖـی ویافهای ورىػ به امال. اف وزاکه   ن بهه ناونها ؿمهیؼن به
ـػ. کيه٤ ؿا ا٥ٞهال و اههؼا٣ بیه ٝ٪الوی ؿابٖه تىان می ػاوؼ، می وامٖه ؿا اعال٩ی ا٥ٞال اهؼا٣،  که

 بهه ؿا ویژاهی ایه تىان ومی چه ااـ. امت ٥لن٦ی و ٝ٪الوی تبییه ٩ابل امال. اؿفىی وٚا. رهت افایه
ـػ، مىضَـ امال. اعال٩ی وٚا.  ىىػ. می ضنىبم  ن باؿفهای  ویژای   اف یکی ٝىىان به اما ک

 (ػمل قالة ي تیو تٍ َمشمان تًجٍ)ی فاػل ي یفؼل حسه. 4

 اوگیهقه و ویهت  ن و بؼون تىرهه بهه وتایذ و ٝمل عىػ یابی، اؿفه مٞیاؿ اعال٩ی، مکات  ػؿ مٞمىالً 
ههؼ٣  ؿو افایهه. ػاؿػ تىره ٥اٝلی ٥ٞلی و صنه همقمان به ػیىی و متٞالی، ٝ٪الویت اما امت. ٥اٝل

ـتبههههؼ٣، بلکهه  ینت.و یاوناو یلاکت٦ا ومىػن به ٥ْا یاعال٩ کماالت یت  ١او   ن،  بهاالتـ اف یام
 .۱۵۲ٔص 0 جق0۲0۵ی، ٕؿب،ؿبن،امت  یو ٙاهـ یامىؿ بإى ػؿ همه یاله یػؿعىامت ؿّایٞىی 
 ؽکهـ ههم کىهاؿ ػؿ ؿا «الَهالضات ٝملهىا»٥ٞلهی صنهه و « مىهىا»٥اٝلی صنه مزیؼ ٩ـ ن ؿو افایه

  یؼ پؼیؼ ٍالش کاؿ اوگیقه تا باىؼ ایمان بایؼ ابتؼا ػؿ. ػاوؼ می ػو هـ اف واىی ؿا اؿؿ٥ت اؿفه و کىؼ می
 .  تض٪٨ یابؼ مٞاػت تا اوزا. ىىػ هم ٍالش ٝمل و

 َا ارسش داضته مزاتة. 5

ـتبه یک ػاؿای ؿا اؿفه اعال٩ی، مکات  اف بنیاؿی ػؿ  مىهؼ اؿفه بهـ ػایـ کاؿی هـ یٞىی. ػاوىؼ می م
ـای ٥٪ٔ کاؿ اوزا. کاوت، اعال٩ی مکت  ػؿ مخالً  امت؛ وبىػن مىؼ اؿفه یا بىػن  صکهم اف إاٝهت ب
ـاه ااـ اما امت. مىؼ اؿفه ورؼان و ٝ٪ل  ػاىهت وغىاههؼ اؿفىی ػیگـ باىؼ، ٝىا٤ٕ اؿّای با هم

ٔkant, 1997, p28ٓ. ـایه ـای ماػؿهای  ٥ؼاکاؿی بىاب  ٥ا٩هؼ ٝملهی مهاػؿی، ٝىإه٤ رهت به ٥ـفوؼ ب
 امت.  ػاؿا ؿا اؿفه اف ای مـصله ؿ٥تاؿها ایه اف یک هـ ػیىی ٝ٪الویت ؿػ اما .امت اؿفه

ـای تهىان مهی کهه ىىػ ها می اؿفه اف ومیٞی ٕی٤ ىامل امال. مکت  ػؿ اعال٩ی اؿفه   ن به
ـاصل  بهه مهـباواوهه لبغىؼی و وابیىا به کمک یتیم، کىػک بـ تـصم مخال، ٝىىان به ىؼ. ٩ائل وهایتی بی م

ـای  وها کن  که ػهىؼ می تيکیل ؿا اؿفه اف ای مـصله ىؼ،ویافم اوناوی ؿوی ـاػ همه ب  امت میّنـ ا٥
ـالمئمىیه ىميیـ ّـبت و ـػاؿ ٥ـ٧ بـ عىؼ٧ رىگ ػؿ امی ای  مـصلهه ویق ٝبؼوػ به ٝمـو ک٦اؿ م

ـتهـ اوهل و رهههای  ٝباػت مزمىٛ اف که امت اؿفه اف . ۱۳۴ٔص 0۱۶۲ینصر  هظنب، ٕامهت  ب
 صهؼ ػؿ یها مضهؼوػ و ٝهالی بنهیاؿ صهؼ ػؿ یا ػمته ػو ػؿ ٥٪ٔ مکات ، مایـ ؿػها  اؿفه که ػؿصالی
ـػه ـای یکنان و انت  ىىوؼ. می مٖـس همه ب
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شتیهعٍاتزاسىسطحدسیهتعالتیعمالًّایژگىیٍ(ج

اف  ایهه مهٖش. امهت اوؼیو مٞیيهت و ابهقاؿی ٝ٪الویهت امهال.، ػؿ ٝ٪الویهت مهٖش تـیه ٝاػی
ـػی فوؼای با اؿتبآ ػؿ اونان وؼیيیا چاؿه و تؼبیـ با ٝ٪الویت ـتبٔ  ارتماٝی و ٥ ـػػ و می م  وٚهـ اف ا

 ویق مٞاه ٝ٪ل به فوؼای، و مٞیيت با به ػلیل اؿتبآ  ن ػؿ ؿوایات اف و امت ّـوؿی بنیاؿ امال.،
هُ  آلَکَماّل  ُکاُّ  آلَکَماُل » امت: ىؼه تٞبیـ َفمُّ ةٓبُش  َه  الةذِّ ّى  ّفى التَّ ائّ  َعَلةى الصَّ ًَّ  «آلَمّليَشة ّ  َیٓمةّذ ُش  َه  َبة ّ ال

 .۱۰ٔص 0جق 0۲1۵کلنً، ٕ
ـتو و ػویا وباىؼ، مٞاه ٝ٪الویت به بىؼ پای کنی ااـ  عیهـ اف ٝهاؿی فوهؼایو و ؿ٥ته باػ بـ  ع
 اَل  َه  ّلةُذٓييا ُ  اَل   ٓصةُلُخ  َهةا َهّليَشّتهّ  ّفى  ٓمَتّصُذ  اَل  َسُعٍا  ّفى َصيِش  َها»: ٥ـمىػوؼ با٩ـ اما.. بىػ عىاهؼ
 .۴۴ٔص 0۵جق 0۲1۲حسػ،هل، ٕ «ْلّّصَشّیهّ 
ـا، و تزـبه ٍضیش، امتىتاد کا٥ی، إالٝات  وؿی رمٜ ػ٩ت، ٝ٪الویت، ایه ملقومات اف  امهت٪

ـػ. ؿوػ می ىماؿ به... و اصتماالت بـؿمی ػهی، مافمان بیىی، پیو وٚم، ایـی، اوؼافه مضامبه،  کهاؿک
ـػن بهیىه ٝ٪الویت، اف بغو ایه  .  ّـؿهامت و ها فیان کامته و مىا٥ٜ ک

 یمىذ َذف. 1

ـات فیهاػ، مىا٥ٜ مٞمىالً  هؼ٣، بهتـیه امـوفی مٞیاؿهای  بهىػن اههم و بهىػن تهىان ػؿ کهم، مْه

 مىرىػهای  اقیىه میان اف و اونان تىان ػؿ و کمتـ ّـؿ و بیيتـ ػاؿای مى٦ٞت ٝا٩الوه هؼ٣ .هنتىؼ

ـػ ومی وٚـ ػؿ ؿا عىیيته مىا٥ٜ عىػ اوتغاب ػؿ که کنی .امت اقیىه بهتـیه ـات اف یا ای   ن مْه

ـ٥یت وها  تىاوایی به یا و ومایؼ می ٦١لت  ٝىایهت مهم و اهم ٩اٝؼه به یا و کىؼ ومی تىره عىػهای  ٙ

 .باىؼ ٝ٪الویت ػاؿ ػاٝیه تىاوؼ ومی وؼاؿػ،
ـهای اوتغاب ػؿ اٍىل ایه اف همیيه منلمان صکمای ـػوهؼ مهی امهت٦اػه عهىػ ؿوی پیو منی  .ک

 ىىاعت با اونان مٞاػت و کمال مالفمت ػلیل ایه به عؼاىىامی و عؼاباوؿی منؤله بـ صکما کیؼتؤ

ـاؿ و باىؼ می او ٦ٍات و امماء با  ىىایی و عؼاووؼ ـايت و مٞاػ منؤله بـ  وان اٍ  بهه عؼاووؼااؿ به ب

ـات وها   می  اف و بـمؼ  مایو و کمال به اونان که امت ػلیل ایه  .بماوؼ ػوؿ به مْ

 اف ٍهىؿت، ایهه ػؿ. او ١یهـ ؿّهایت وهه و باىهؼ متٞال عؼاووؼ ؿّای بایؼ مٞیيت اف کلی هؼ٣
 ؿامهتای ػؿ وىٝهان هم و عاوىاػه و عىػ فوؼای ايایو و  باػاوی تـ، پاییه اهؼا٣ ػؿ. بىػ عىاهؼ ٝباػات

ـکت ماف فمیىه تىاوؼ می الهی ػمتىؿات  لههرم اف و چیق همهه. باىهؼ عهىیو ابهؼی مهٞاػت مىی به ص
ـای تهاله. باىهؼ هماهىگ اونان مٖلىب کمال با بایؼ مٞیيت  کىىهؼه بـ وؿػه کهه ػؿصالی مٞیيهت، به

ـای ااـ صتی و باىؼ کمال با مىا٥ی وبایؼ باىؼ، می لؾت  .ىىػ می کمال پلکان باىؼ، عؼاووؼ ؿّای ب
ٓييا آلَلةٓمُو  ّيٓلةنَ »: امهت  مهؼه ؿوایهات بـعی ػؿ  ۳ق ج0۲1۵کلنًن، ٕ «اْلّصةَشةّ  َطَلةّ   َعَلةى الةذُّ
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ـاوزا.   که امت  مؼه ػیگـ بـعی . ػؿ۵۰ٔص ـای ػویا ٕل  م   عهـت ػؿ مٞاػت مخبت، هایاوگیقه ب
ـای کىؼ ٕل  ؿا ػویا[ ػؿ ؿوفیط که کنی»: ٥ـمایؼمی با٩ـ اما. .امت ـػ. اف ٦ٝهت ٕله  به  و مه

 مال٩هات ٩یامت ؿوف ؿػ ؿا ٝقورل عؼاووؼ اه،همنایه بـ وؿفیٝا٦ٕه و اهعاوىاػه بـ ػاػنايایو
 .78ًٓ همان،« ٔامت تما. بؼؿ ى  ػؿ ماه همچىن ؿویو کهػؿصالی کىؼمی

 مىاسة لٍیيس اوتخاب. 2

ـای ـػ اوتغاب ؿا ىیىه و ؿاه تـیه مىام  بایؼ هؼ٣ به وٍىل ب  ههای ؿاه اف م٪َهؼ یک به ؿمیؼن. ک

 تىامه . باىهؼ تـ ىامه م کهه کىهؼ می اوتغاب ؿا ؿاهی ٝا٩ل اونان اما امت. امکان پؾیـ مغتل٤

ـای اونان .امت ٥هم ٩ابل ّـؿ ػ٥ٜ و مى٦ٞت رل  ؿاهىمای اٍل به ٝىایت با ویق هؼ٣ با ومیله  ب

ـه بیيتـیه و هقیىه کمتـیه که کىؼ اوتغاب ؿا ابقاؿی بایؼ هؼ٣ به ؿمیؼن  ػؿ. باىهؼ ػاىته ؿا وؿی به
ـاؿ تضنهیه مهىؿػ اؿیٓػامهؼ و کياوؿفی ٔوٚیـ ػؿ مؼ کن های  ؿاه اف بـعی ؿوایی مىابٜ ـ٥تهه ٩ه  ا

 ٔوٚیههـ ویههق بـعههی و ىههؼه ػاونههته مکههـوه ٥ـوىههیٓ ک٦ه و ٩َههابی ٔوٚیههـ ػیگههـ بـعههی و امههت
ـاب ـا. ٥ـوىیٓ ى ـایه. امت ىؼه ػاونته ص  ویهق و  ن اصکها. بهه ٝلهم ویق و ى٢ل اوتغاب ػؿ بایؼ بىاب

 .ومىػ ػ٩ت  ن به ىؼه ػاػه اعتَاً و٩ت کی٦یت

  احتماالت يقلمز در یػقالو ىصیگش. 3

ـاکهه ؛اوهؼ ومىػه ویهژه تىرهه اٍل صنهاب اصتمهاالت به مغتل٤ ٥ىىن ػؿ امالمی ػاويمىؼان  ػؿ چ
ـاتـ اصتمال اف اونان ٝلمی مـمایه مىاؿػ، بـعی ـاماك بایؼ و ؿوػ ومی ٥  عهىیو ؿ٥تاؿی مىّٜ  ن ب

 تهىؿ.، وٚیـ ماالتیاصت به تىره. ىىػ تىره  ن به بایؼ ػاؿػ ورىػ مٞ٪ىلی اصتمال ااـ. ػهؼ مامان ؿا

 اصتمهال ااهـ مهىاؿػ ٩بیهل ایهه ػؿ .امهت ٩بیل ایه اف...و ملی امىیت ػیؼن  می  ا٩تَاػی، رىگ

ـایه اؿفه. ىىػ تىره  ن به مضتمل اهمیت عإـ به بایؼ باىؼ هم ّٞی٤ اصتمهال و مضتمهل  بىهاب
  امت. مهم هـ ػو

 اوتظار مًرد سًد ٍیوظز تٍ تًجٍ. 4

 اؿفه کهه کىهؼ صاٍهل وضىی به ؿا اوتٚاؿ مىؿػ مى٦ٞت که امت ٝ٪الوی یتَمیم مٞیاؿ ایه پایه بـ
 تؤکیهؼ بهافػهی و مىػ بـ مٞیاؿ، ایه ػؿ .وباىؼ هؼ٣ اؿفه اف بیيتـها  عناؿت وها  هقیىه مزمىٛ

 رنهماوی اصىال ػؿ مىضَـ ویق ؿا اونان ویق و وؼاویم ماػی مىػ ػؿ مىضَـ ؿا مىػ ااـ .امت ىؼه

 .بيىػ ویق اعـوی و مٞىىی مىا٥ٜ ىامل تا ػهیم تٞمیم ؿا مٞیاؿ ایه تىاویم می وؼاویم، او

یسٍاًِیه ٍ اعتذالٍ(

ـاؿ تىره مىؿػ ىؼت به ٝملی صکمت صىفه ػؿ و اعال٧ ػاويمىؼان مىی اف بیيتـ مٞیاؿ ایه ـ٥ته ٩  ا
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ـػه تؤکیهؼ ومهٔ صؼ همان یا ؿوی میاوه اٍل بـ تىىٛ ٥کـی، ؿ١م به امالمی همه صکمای. امت  که
 ػؿ تٞهاػل و٪ٖهه .امت ١ْ  و ىهىت ٝ٪ل، وا. به امامی ٩ىه مه ػاؿای اونان  وها، مىٚـ اف .وؼا

 مهىؿػ اٝتهؼال اٍل ویق امال. ػؿ .امت ىزاٝت و ٦ٝت ٝ٪الویت، ٩ىا، ایه مغتل٤های  وّٞیت

ـاؿ تىره ـ٥ته ٩ يَکةَش  ّإّوْ  َهةٓمّیَه  ّهةى َهآیُضةٓ   َهٓشةيَه  ّفةى َهآلّصةٓذ  امهت: ا
َ
ٓهةَما أ

َ
 َلَصةٓمُت  ّت اأٓل

 .0۷ٔ ۱0ٕٔلمم،وٕ آلَذّميشّ 
ـآ ومٔ، صؼ که امت مىاؿػی ػؿ اٝتؼال اٍل البته  مىاؿػی ػؿ اما باىؼ. تَىؿ ٩ابل ت٦ـیٔ و ا٥

ـ٥اً  و وؼاؿػ صؼی چىیه که  صهؼ عهؼآ، ؿّهایت کنه  و عهؼا به ٩ـب ٔماوىؼ امت مضِ عیـ ٍ
 .  وؿػ ػمت به کىىو و تاله با بتىاوؼ اونان که امت ای و٪ٖه همان باالتـیه اٝتؼال

 بٌذی جوغ

 ٝبهاؿت متٞهالی ٝ٪الویهت امهت. متٞهالی و ٍضیش ٝ٪الویت فوؼای، مبک امامی مباوی رمله اف
 مهىت و وصهی اف تبٞیهت ویق و ىهىػی و امتؼاللی ٝ٪ل م٪تْای به اونان کامل پایبىؼی»: اف امت

ـػی ؿوابٔ تىٚیم و ٝملی و وٚـی بٞؼ ػؿ ٝ٪ل، ؿمی ػمت ٝؼ. صىفه ػؿ  اف ارتىهاب و ارتمهاٝی و ٥
 .«هىك و هىی پیـوی
 ىهؼه م٦اؿه ٝ٪الویت چىن باىؼ؛ می ػیىی ٝ٪الویت همان متٞالی ٝ٪الویت وگاؿوؼه، اٝت٪اػ به

ـایـ ٝ٪الویت همان ػیه، ػؿ ـه بـ ٝالوه که امت ٥ ـه وصهی و ىههىػ اف م٦ههىمی، ٝ٪ل اف مىؼی به  بهه
ـػ می ـه مهـ بهـ ؿا اونهان تیٝ٪الوی چىیه و باىؼ می مىؼ  وٚا. و ای ـاؿ ػیهه مه٦ ـایه ػههؼ. مهی ٩ه  بىهاب

ههایی ػؿ مهه  ایهه وهىٛ اف ٝ٪الویهت ػاؿای ویژای .ػاؿوؼ مَؼا٩ی وصؼت ػیىی، و متٞالی ٝ٪الویت
 مٖش ىىاعتی و اعال٩ی و ػؿ مٖش ابقاؿی و مٞیيتی امت:

 ـه: اف امت ٝباؿت ىاعتیهای  ن ػؿ مٖش ى ویژای  ی،ىههىػ و وصیهاوی مىهابٜ اف ایهـی بهه
ـا. بىػن، ی٪یه به مٖٞى٣ بىػن، مضىؿ ص٪ی٪ت  ی٪یىهیههای  ػاػه به تىره مىٖ٪ی، ٩ىاٝؼ به اصت

 ٩لمهـو بیه ػ٩ی٨ بىؼی مـف پایه، ٝلى. به بيـی مٞاؿ٣ ویافمىؼی تبییه، بهتـیه اوتغاب ٝلى.،
ـ٥ت و تزـی ٝلى.  .وصیاوی و ٥لن٦ی مٞ

 ـاایهـ، و اؿفىهی وٚها. بىػن ػاؿا: اف امت ٝباؿت اعال٩ی مٖش ػؿ  نهای  ویژای  اونهزا. ٥
 بهىػن ؿتبهی بهه تىرهه ٥هاٝلی، و ٥ٞلی صنه به فمان هم تىره ٝ٪الوی، تبییه ٩ابلیت ػؿووی،

 ها. اؿفه

 ومهیله اوتغهاب مىهؼی، هؼ٣: اف ٝباؿتىهؼ مٞیيهتی و ابهقاؿی مٖش ػؿ ٝ٪الویتهای  ویژای 
ـای مىام   اٝتؼال اوتٚاؿ، ىؿػم مىػ به تىره اصتماالت، ٩لمـو ػؿ ٝ٪الوی اقیىو اهؼا٣، ب

 .ؿوی میاوه و
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های  ميغَهه بها امالمی فوؼای مبک تض٪٨ مىر  ا٦ته، پیو مٖش مه ػؿ ٝ٪الویت به تىره
 :ىىػ می فیـ

 ومىػه امت٦اػه مىٖ٪یهای  ؿوه و ؿك ػمت ػؿ مىابٜ تما. اف ىىاعتی وٚـ اف فوؼای یکٓ مبک
 .بىػ ىاهؼع ػیگـ رىامٜ به اؿائه ٩ابل و ػ٥اٛ ٩ابل کامالً  امت. لؾا

ـاایهـ اؿفىی وٚا. وارؼ اعال٩ی مٖش ػوٓ ػؿ  بىهؼی ؿتبه و ٥هاٝلی و ٥ٞلهی همقمهان صنهه و ٥
ـآ اف ػوؿ به وها  اؿفه  .باىؼ می اعال٩ی ٥ْایل بـ ميتمل و ت٦ـیٔ و ا٥

ـای ومیله بهتـیه اوتغاب و مىؼی هؼ٣ ػاؿای مٞیيتی و ابقاؿی مٖش مهٓ ػؿ  و اههؼا٣ تض٪٨ ب
 کىىهؼه تؤمیه و ػاؿػ تىرهه ویهق اوتٚاؿ مىؿػ مىػ به صال ػؿٝیه و امت ؿوی میاوه و اٝتؼال اٍل متىره

 .  هنت ویق اونان ماػی و مٞیيتیهای  ویاف
 رامٞهه تىاوهؼ مهی و ػاؿػ ؿا امهالمی وهىیه تمهؼن اؾاؿی پایه تىاوایی عاً، فوؼای مبک ایه 
 و امهالمی فوهؼای مهبک ـاکههچ ومایهؼ؛ مض٪ه٨ ؿاها  اونهان ٥ٖـت بـ مبتىی و ٩ـ وی و ػیىی  ل ایؼه

 وها٩ٌ و ابهقاؿی ٍهىؿت به ؿا ٝ٪الویهت وبایهؼ مهىیی اف و باىهؼ ٝ٪الویهت بـ مبتىی بایؼ ماف تمؼن
ـآ اىوه هـ اف ػوؿ به و متٞالی و رامٜ بایؼ ٝ٪الویت بلکه ومىػ. مالصٚه  .باىؼ ت٦ـیٔ و ا٥
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 اوتياؿات رامٞه مؼؿمیه.
ـه .المصبال المًیص .1425٧ٓٔمضمؼ  ٥یىمی، اصمؼبه .19  .٩م: مئمنه ػاؿالهز
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ـان .اهـ نیه ویکتـرمه ٝبؼالضبا  .شًاغت هاكع وبص جاهؼ  .٥1383ٓـووؼ، ژولیه ٔ .:>  تىتیا. :ته
 .  12-3، 17ًه .ذهن ٥َلىامه.«چیػحت ػقاليیث» .1383ٓویا، ٝلیـّا ٔ ٩ائمی .21
ـان: ػاؿالکته   .چههاؿ.ا  چه ٓ.5،1ٔد اصىل الكافت .1427٧ٓیٞ٪ىب ٔ کلیىی، مضمؼبه .22 تهه

 االمالمیه. 
ـان .تـرمه مىهىچهـ ٍهبىؿی .شًاغت های بًیاذی ذش جاهؼ  ايریش  .1387ٓکیىمتى، پیتـ ٔ .23  :تهه

 ويـ وی.
ـان .تـرمه مضنه حالحی .خصذ و ايقالب .1392ٓٔ تماؿکىفه، هـبـ .24  ويـ حالج. :ته
٩هم: اوتيهاؿات  .ىيمچا   .يقر و بصشغت هكاجب اخالقت .1384ٓمَباس یقػی، مضمؼت٪ی ٔ .25

 .منه اما. عمیىیئم
ـان ٔ .26  :انتههـ «.مهىت و مکىالؿینهم» ،یؼاىیالث والىهس ادیالمن .1388ٓملکیان، م٦َٖی و ػیگ

ـآ.      ٍ 

 منه اٝلمی.ئم :بیـوت ٓ.1ٔد اصىل الیق  .1415٧ٓم٦ٚـ، مضمؼؿّا ٔ .27
ـان .28 ٝبهؼالمٞبىػ بهه تض٪یه٨  .ذاشی اخلالق رصوجػلحاو و شول غلصهای  .1371ٓٔ وبـ ماکل و ػیگ

ـان .اوَاؿی  ممت. :ته
ـان .اصمؼ تؼیهبه تض٪ی٨  .ذیى قرشت جاهؼ  ٓ.تا بیٔ ههههههههههههههه .29  هـمل. :ته
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