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جزٗاىضٌاسٖ ًَاًدٗطٖ هسلواًاى در علَم اسالهٖ
(هطالعٔ هَردًَٕ :اًدٗطاى هسلواى عزب «حٌفٖ ،ابَسٗد ،جابزٕ ،ارکَى»)
َّضٌگ استادٕ

1

چک٘دُ

رـیاوىًامیيىايؼیيیهنلماياوػؿؿامتایعىايوػوبا ؿۀػلىمامالهی،گـایيیيوىدؼیوؼػؿیور وـواع وـ


امت.ایىرـیاوباؿویکـػبهػمتاوؿػهایتمؼواؿودواییػؿگنوت ـۀهبوايیػلمویوهؼـیتویيغنوتػؿه واو
يىايؼیياوهنلماوػوـ گنوتـهیایوت.دؼیوؼۀیواػىوؼببوااموت با افهاا ؼوادرؼیوؼػلوىماينوايی،هايًوؼ
آوهواتىمو گـوهویاف
ىًامویوػیروـػايوهوایوابنوتهبوه 


هؼًاىًامویوايناو
فباوىًاموی،
ماعتاؿگـایی ،
ؿوىًفکـاوبـرنتهوهؼاٍـػـ هنچوىوصنوىصًفوی،يَوـصاهوؼابىفیوؼ،هضمؼػابوؼا زابـیوهضموؼ

ىییبهدـمووهواییکوهافت ابوساموالموهؼؿي توه

ىًاعتههیگـػيؼ-بههًظىؿدامغر

اؿکىو-کهبهيىاػتقا او
مـچيمههیگـیت،بهتزؼیؼيظـػؿمًتوه ـاثکهىوعامترابباوؿهایػیًیودؾیـههؼ هایهؼـیتی

مـهایههایػلمیوػ لیتمؼواموالهی

آوهاػؿ
يوهایيىیىرهاوهؼؿوغـ وکاؿبنت 
وػمتاوؿػهایػا 

ايزاه ؼ.ایىرنتاؿباؿوهتىٍ فیوتضل لیضمىبـؿمیىاعَههاوهإ فههایبً اػیىيوىگـاییوىوًاعت
هایتاؿیغیاهتأح ـآوؿاػؿرًبويىايؼیيیوي ؼگفتماوػیًیػؿرىاهوغاموالهیوػیوؼگابهایکلوی

فه ًه
يمایؼتاچيونايؼافیيوىو اواوتیهًَوفايهبوـایىوًاعتوتضل وسوي وؼایوى

يىعاػتقا یهؾکىؿبـؿمیهی
رًبواحـگؾاؿػؿػو ؿۀهؼاٍـاؿایهػهؼ.

رـیاوىًامی،مًت،هؼؿي ته،يىايؼیيیػیًی،يىاػتقا او.

ٍاصگاى کل٘دٕ :ػلىمامالهی،
 -1دانشآموعتۀ کارشناسی ارشد سبان و ادبیات عزبی دانشگاه فزدوسی ،پژوهشگز پژوهشکده اسالم تمدنی
ostadi.houshang@gmail.com
تاریخ دریافت1322/80/92 :

تاریخ پذیزش1322/82/82 :
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هقدهِ

ؿویکـػتفکـػـبی-امالهیبهايؼیيۀؿوىًرـیغـ ،يغنتافياص ۀاٍالسم امیآغافىؼوبـدایۀ

اؿفههایهؼيیرؼیؼ-آوگىيهکهػؿتمؼواؿوداییتزلیيمىػ-یـه غترواو،ؿوىوًفکـاوويىینوًؼگاوػو ؿۀ
هنچوىوطوهصنو ى،
بـياههؿیقیويظامهًؼیؿافیـيفىؽوم ا ـۀعىػػؿآوؿػ.گـوهیافایىايؼیيومًؼاو -
ً
اصمؼاه ىومالهههىمی-کاهالى فتهوتنل نػمتاوؿػهایيىیىآوگيتًؼوبـعیوهايًؼم ؼرما ا وؼیى

امؼآباػی،کىاکبیوػبؼب وهًت ؼايهباآوبـعىؿػيمىػيؼمپلایىؿویکـػباگـایوبههاا ؼادرؼیوؼػلوىم

اينايی-ماعتاؿگـایی،فباوىًاموی،هؼًاىًامویواينواوىًاموی-تىمو گـوهویافؿوىوًفکـاوبـرنوتهو
هؼاٍـػـ ،هخسصنىصًفی،يَـصاهوؼابىفیوؼ،هضموؼػابوؼا زابـیوهضموؼاؿکوىو-بوهگنوت ـۀهيوکس

د چ ؼۀي ؼػ سػـبی-امالهیوػمتاوؿػهایآوگاميهاػ .
ًوههاوػىاهوساٍولی
ػؿایىدژوهوؿویکـػؿوىوًفکـاوهؼاٍوـػوـ بوهؿوىوًرـیويىايؼیيویوفه 

اوهاییکـیغـ بـد ؼایووؿىؼوتضى ایىطـسيىدؼیوؼػؿیـهًو هؼاٍوـ
ىکسگ ـیآووتأح ـرـی 

یگـػػ .
ػـبی،بـؿمیه 

;...يىايؼیوػیًیافیرمىواؿثیـهً وتمؼيیامتکه ـوهایبن اؿاف ؼؿتمًؼتـیىتموؼوهوای

هیآهؼب(امت)وافمىیػیرـوضؼ تػ بهايؼگیایىتمؼوؿاػؿت ابسبایـهًو وتموؼو
بيـیبهىماؿ 

هیب ًؼ.اوبهػ سعامترابػیًیاهيمیعىاهؼافه ـاثػیًویعو ىػچيونبپىىوؼ،اهواافموىی
ػي ایرؼیؼ 
ػیرـػمتکنبغيیافایىه ـاثؿاباؿهاوؿػػي ایهؼؿوهمغىاوومافگاؿيمیب ًؼ،دلچهبایؼبکًؼ؟يى
هیکًؼوهنمؼیػاؿػبهدـمووهوایی
ايؼیوػیًیکنیامتکههنبـایػ بهايؼگیهنلم ىچاؿبرىیی 
کهافت ابسه اوامالموهؼؿي ته(تزؼػ)بـعامته،دامظگىیؼ(:...هنؼىػی ):831:011،

هضمؼػابؼا زابـیضمىیرگفترى،بـایبافعىايیؿويؼیکَوؼموا گؾىوته،مومتوموىهایکًوىيی

رهاوػـ ؿاػؿمهرـیاوػمؼب،ىًاماییود ر ـیکـػبامت،رـیاويغنت،رـیاومًتگـاامت.ایى

رـیاوبام ؼرما ا ؼیىایغايی(امؼآباػی)آغافىؼوتىم ىا گـػههضمؼػبؼباػاههیایت<اهواػبوؼبػؿ

اػاهههن ـؿاهیبـعالفامتاػد يهکـػ،رـیاومًتگـاػؿهن ـعىػ،تفکـاعىاوا منلم ىؿادؼیؼآوؿػ.

آوهواػؿبـابوـ
هىهؼت ؼمایىرـیاو،يتىاينتيت زۀهالىبیبـایػي ایامالموػي ایػوـ بوهوروىػآوؿػ .

هیػهًؼ.هـچًؼهضموؼػبوؼبومو ؼرموا بوهػًوىاو
ي افهایرؼیؼ،ؿیتاؿیهًفؼسووادلگـاافعىػيياو 
د يتافاوایىرـیاوتالهػاىتًؼتاحابتکًًؼ،ىوىؿاوب ؼوتػؿاموالم،ىوباهتهوایبنو اؿیبواػهىکـاموی
هیدًؼاؿػکوهػاهوسػ وب
غـبیػاؿػ.رـیاوػوم،رـیاو بـا وهتمایسبهغـ امت.ایىرـیاو،ایىگىيه 

هايؼگیػي ایامالم،ه ـاثیـهًریبهراهايؼبافباوؿهایامالهیامتوتًهاؿابيزادآوامتکههمهچ ق
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افغـ وامگـیتهىىػ.ایىرـیاوافتاؿیظ،گؾىته،یـهً وآی ىعىیوچ قیيمیػايؼوػؿؿیتواؿػلموی
ً
آوهاوػاعکـػبامت.یـروامایوىرـیواوػؿػي وایاموالموبوهطوىؿعواًػؿرهواوػوـ بوه
عىػکاهالبا 

ىکنتايزاه ؼبامت.هيکسبقؿگایىرـیاوآوامتکهىًاعتػ ویافراهؼوۀعوىیويوؼاؿػ.رـیواو

ػیرـیکهػؿایىیرٍؼما دؼیؼاؿىؼوػال ههًؼمبهآواىاؿبکًن،رـیوايیاموتبواباوؿهواید ىيوؼگـا<

هیتىاوه واو"ه وـاثوتواؿیظتموؼواموالهی"بوا"ػموتاوؿػهاییکوـیویلنوفۀ
یؼًیایىرـیاوهؼت ؼامت 
غـ "د ىيؼبـ ـاؿکـػ.ایىرـیاوػؿؿیتاؿػلمیعىػ،مافوکاؿهيغَیبـایطـصود يًهاػيمیکًوؼو

آوهاهبوؼ ىوؼباموت(.:وٍوفی)16-1:1:011،ىوایاویواػآوؿیاموتایوى
ههنتـیىهيکس 
ایىهنئله،به 
رنتاؿب وتـبهبـؿمیفه ًههایتاؿیغید وؼایووىوکسگ ـیرـیواویکوـیيىايؼیيواوهنولماوػوـ و
يوىیىػلوىماينوايیهیدوـػافػوػؿایوى

ىًاعتیوؿویکـػآوهابههاا ؼاد

يىاػتقا اووهبايیهؼـیتیوؿوه
هایاٍلیػیؼگابهایچهاؿچهـۀبـرنتۀيىاػتقا ی<یؼًویصنوىصًفویو

ؿامتاگقاؿىیکىتابوگؾؿاافهإ فه

یکاؿوايؼیيهها

ػهؼ.بـؿمیکاهستـوػ قتـا

يَـصاهؼابىفیؼوهضمؼػابؼا زابـیوهضمؼاؿکىواؿایههی

وػیؼگابهایایىچهاؿتىبهه ا هایرؼاگايهوهنت س،بلکهبهدـوژبهایتؼـیفىؼب،ي افػاؿػ .

 .1ادب٘ات ًظزٕ پضٍّص
 .1-1پ٘طٌ٘ٔ پضٍّص

یىووماؿیػؿرـیواوىًامویيىايؼیيویهنوولماياوػؿػلووىمامووالهیبووهویژبؿویکووـػ
کتا هوواوه ووا دبو 
ؼگابهایچا وبـاير قؿوىًفکـاوايؼیيۀيىاػتقا ی1يَـصاهوؼابىفیوؼ،صنوى
يىايؼیياوهنلماوػـ وػی 
آوهوا
صًفی،هضمؼػابؼا زابـیوهضمؼاؿکىويراؿهیایتهامت<يغنتبايراهیگؾؿابهآحاؿوکتا هوای 

هیىىػ .
یگـػػ،مپله ا دههنو ابسهـارؼهػؿایىگنتـباؿایه 
اىاؿبه 
الف -کتابّا

ـ محمذ ارکون.::تاؿیغ ةا فکـا ؼـبیا مالهی(.6<):۸11ا فکـا مالهی(ي ؼوارتهواػ)(.0)7987

یتا).۴،ا فکوـا ٍوى یواموتضا ةا تأٍو س(،)6336ا ؼلمًوةوا وؼیى،ا موالم
اایاییا ً ؼا ؼ سا ؼیًی(ب 

وا من ض ة وا غوـ (.8،):۸۸1ا فکوـا موالهی ،وـاءةػلم وة(.1،):۸۸1هًایوؾػلویا موالم(.1):۸۸1

ا ـآوهىا تفن ـا مىؿوثا یتضل سا غاا ا ؼیًی( .)6338

 -محمــذ بد ــذ الجــد ی.::ا غاووا ا ؼـبویا مؼاٍووـ(.6،):۸18يضوىوا تووـاث(.0،):۸11ا تووـاثو

ا ضؼاحة(.۴،):۸۸:بً ةا ؼ سا ؼـبی(.8،):۸۸1هؼعسا ییلنفةا ؼلىم(.6،)7998ا ؼ وسا ن امویا ؼـبوی
(.7،)0222ا ؼ سا عال یا ؼـبی(.8،)0227تکىیىا ؼ سا ؼـبی( .)0222
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ـ حسه حىفی.7:ا فلنفةییا ىطىا ؼـبیییهائووةػوام(.0،)0220صوىاؿا لر وا (1)7998اػموا ا ًؼویوة

ا فلنفةا خاي ةػي ـةا تیيظمهاا زم ؼةا مَـیةبزاهؼةا اه ـة(هغآعـیى).0ؿما ةیویا الهوىدوا ن اموة،

امب ًىفا،تـرمةوت ؼینصنىصًفی،هـارؼةیإاػفکـیا(.۴،)6338ا تـاثوا تزؼیوؼ،هى فًواهوىا توـاثا وؼین
(.8،)6336ا ؼیىوا خى ؿةییهَـ.1،):۸11(:۸1:-:۸86،تاىؿا فکوـا وؼیًیا ؼـبوی(المولوا تاب واد)

د.:ییا فکـا مالهیا مؼاٍـ،د.6ییا فلنفةا ؼـب ةوا مؼاٍوـة(.1،)633۴هواا ؼى موة<هوغٍواػلروال 

ا مؼظن(:066ل.1،)6336،صَاؿا قهى(:۴61ل .۸،)6331،اایاهؼاٍـةیییکـياا مؼاٍـ(.:3،):۸10هوى
ا ؼ ؼةئ یا خىؿة(بیتا).::،هىا ً سئ یا ؼ س(بیتا).:6،رما ا ؼیىا یغايی،ا مأئىبةالو ی[]:۸۸1-:1۸1
(.:0،):۸۸1ا رتهاػا کالهی،هًاهذوؿؤیهتًىػةییا کالما زؼیؼ[هغآعوـیى](:۴60ل.:۴،)6336،ا ًظوـ
وا ؼمسوا مأفلا ضااؿیا ؼـبیوا مالهیا ـاهىهغابىیؼـ ا مـفو ی(:۴60ل .)6330،

ـ وص حدمذ ا وزیذ.: :اإلتزاةا ؼ لیییتفن ـ1ػؿامةیی ا ةا مزافا ـآوػًوؼا مؼتق وة(.6،):۸۸1

اىکا ادا ـاءةوآ اد لتأویس(.0،):۸۸۸هفهىما ًٌ1ػؿامةییػلىما ـآو(.۴،):۸۸1یلنفةا تأویوس1

ػؿامةییتأویسا ـآوػًؼهضیا ؼیىبىػـبی(.8،):۸۸1ا ًٌوا نلاةوا ض ة1اؿاػةا مؼـیویواؿاػة

ا ه متة(.1،)6331ا تزوابا ؼ لوییویا تفنو ـ(.1،):۸۸1ا هواما يوایؼیوتأمو لاإلیؼیلىر وةا ىمو اة
(.1،):۸۸1ا ى ا مف ؼیی ا ةابىفیؼ(.۸،):۸۸1ا تفک ـییفهىا تکف ـضؼا زهسوا قیفوا غـایوة
(.:3،):۸۸8ػوائـا غىف ـاءةییعاا ا مـأة(.):۸۸۸
ب -هقاالت

بوهػايوهوای

کهبهگىيهایبهرـیاوایىيىايؼیياوهنولماوػوـ ػؿؿویکوـػ

ػؿایىبغوبهه ا ههایی

وؿوهىًامویآيوواوبووههًظووىؿتزؼیوؼيظـوي ووؼه وـاثمووًتی

وهؼـیتىًاموی

ػلووىماينووايیوتاؿیغمًووؼی

یگـػػ 1
دـػاعتهايؼ،اىاؿبه 


ـه ا ۀ;هؼاسؿاباۀمًتوتزؼػػؿرهاوػـ افهًظـهضمؼػابوؼا زوابـی،:غوـ ىًامویبً واػی،

دژوهيورابػلووىماينووايیوهاا ؼوادیـهًرووی،دووای قوفهنوتاو،7992مووا ػوم،ىووماؿۀػومٍ،وٌ،۴:-00

يىینًؼبػؿایىه ا هتفکـیلنفیػؿايؼیيۀػـ وگـایوهایهغتلفهتفکـاوػـبیؿاب واوهیکًوؼوبوـ
اماكيرـههضمؼػابؼا زابـیبهبـؿمیگىيههایبـعىؿػايؼیيمًؼاوػـبیػؿبـابوـهؼاوسيضوىۀاؿتبوا 

مًتوتزؼػهیدـػافػوي ؼهایویؿابـایىيرـههاـسهیمافػ.ػؿيظـرابـیهمۀمىگ ـیهاییکهػؿ

هىؿػایىهىضىعبىػب،گـیتاؿآیتؿوىیويرـىیامت .

فباوىًاعتیيَـصاهؼابىفیؼػؿباؿب ـآو:هضمؼبا ـػاهـیي ا،ػبامؼلییالصتی،
ـه ا ۀ;اؿفیابیيظـیه 

دژوهوياههتفن ـوفباو ـآو،بهاؿوتابنتاو،:0۸۴ىماؿۀىينٍ،وٌ،۴6-60

ػویَلًاههػلمی-دژوهيی
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آوهوايَوـصاهوؼ
غ ـوص ايیبىػوا فاظ ـآوکـینيظـیهایامتکهبـعویؿوىوًفکـاوهؼاٍوـوػؿؿأك 

ىباؿبباامتًاػبهآیواد:۸0و:۸۴موىؿۀىوؼـاءهنوئلۀ(تؼوؼػ
بهآودـػاعتهايؼ.يظـیۀصاهؼابىفیؼػؿای 

اب ىفیؼ
ـائاد،صؼیجيقو  ـآوبـهفتصـف،ػامتاوػبؼبىا لهابیمـس)مواعتهودـػاعتوهىوؼباموت.ه ا وۀ

صاضـکىى ؼبامتضمىاىاؿببهماب ۀتاؿیغیایىػیؼگاببوااموتًتارادتفنو ـیوکالهویييواوػهوؼکوه

عىايوایىايؼیيمًؼافایىهنایسواییبهه َىػي نت .

ـه ا ۀ;اؿکىوػؿ اكبارابـیوابىفیؼ:صنىايَاؿی موی،کتوا هوابػیوى،:01۸،ىوماؿۀٍ،:81وٌ

،11-11احـگؾاؿیاؿکىوصتیػؿرهاوػـ بن اؿکنتـافابىفیؼبىػکهب وتـافاؿکوىوافػموقهاا ؼواتیػؿ
ً
هتؼؼػایقووتـهضسػًایت ـاؿگ ـیتوطبؼا

هتىوکهىبـعىؿػاؿبىػويىىتههایوػؿغـ ا بتهبهػ یس

صىفۀ
نوهایايت واػیه واوػو
ىهـتیب وتـافاؿکىویایت.بـدایۀهاا ؼهيىینًؼگاوػـ بهویژبهغوـ ػـبوی،ه ای 
دـوژباؿکىوورابـیبهیـرامؿم ؼبامت.ایىػوايؼیيمًؼبهه ى ههایمکى ؿینونوهًاموباده واوموًتو
ىه واوروابـیبوه
بضجهاا بتههتفواودبو ىػ.ػؿای 
یػاػيؼ،اهاؿویکـػهاويتایذ 
تزؼػوامالموغـ تىرهيياوه 

یکهاؿکىوگـچهبهه اینوۀغقا وی
يىػیيىمافییکـػـبی/امالهیبـدایۀتزـبهابىؿىؼیتک هػاىت،ػؿصا 
یػاػو وی
وابىؿىؼوتزـبۀهـیرافایىػوود اهؼهایتفکـایىػوػاييمًؼبـرنتههنلماو،ػًایتيياوهو 

تزـبوهاينواوگـایی

بـایاویلنفهب وتـػؿهؼ یلنفۀهنکىیهوػاهـیوتىص ؼیتبلىؿػاىتوبوهبوافعىايی
ً
اؿکىوينبتبهامالمگـاییورماػادامالهیهونطبؼواايت واػیبوىػوافیوى

هیکـػ.ؿویکـػ
مؼۀچهاؿمػػىد 
يوههایاوعاموتراهیچو و
تاايؼافبایبارابـیهتفاودبىػ.رابـیؿویکوـػیيام ىيا نوتیوايؼی 

رهتي ق
یکهاؿکىوافدایراب بـا بـعىؿػاؿبىػ .
مىم ا نتیػاىتػؿصا 

بـایطى يیييؼوب وتـد ي ًۀدژوهوکههنرایراهیبً اػیػؿيراؿهایىه ا وهػاؿػوهونػموتاوؿػهایی

یآوؿػ،
ههنػؿيراؿهرنتاؿهایهنمىوفه ًۀدؼیؼآوؿػودـوژبوهؼ یبقؿگافایىرـیاوىًامیؿابهاؿهغواوهو 

امالمىًامویکواؿبـػیهضموؼاؿکوىو،ػلوی
یگوـػػ -:1
تًهابهیاػآوؿیػیرـه ا دبـرنتهػؿایىگنتـببنًؼبهو 
ؿی غیالسوهز ؼهًهاری،یَلًاههؿه ایتتاؿیغی،دای ق،:0۸1ىماؿۀٍ،6۴وٌ-6،13-8:اموالمومکى ؿینون

ػؿايؼیيههضمؼاؿکىو،يىینًؼبفواویبغىؿب،تـرمهػلیهًهاری،تاؿیغًاهوهعوىاؿفهی،فهنوتاو،:0۸1ىوماؿۀ،61
ؼبهایارتماػیرابـی،غالهـضواىوف ق،هؼـیوت،1،ت وـ،:011،ىوماؿۀ:0۸
ٌٍ-0،68-:8يراهیبهبـعیای 
(ػلموی-تـویزویٍ،)ISCوٌ-۴،778-:81يىايؼیيواوػیًویرهوواوػوـ (،):صنوىصًفویو;يىموافیه وـاث

امالهی،:صم ؼؿضاتمؼو،آی ًهدژوهو،عـػاػوت ـ،:0۸۸ىوماؿۀٍ،:16وٌ-8،0۴-02بوافعىايیموًتوؿوه
دژوهوياهوهػلوىمم اموی،بهواؿ

يههایهضمؼاؿکوىو،هضموؼهوا کی،اصموؼبغيایيویاؿػموتايی،
ىًامیآوػؿايؼی 

،:0۸8ىماؿۀ-1،796-777ٌٍ،6بـؿمیوي ؼػیؼگابهضمؼػابؼا زابـیػؿباؿبتي غ،هضموؼرً وؼیرؼفوـی،
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م ؼمؼ ؼرال ی،صکمتهؼاٍـ،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼوادیـهًروی،تابنوتاو،:0۸6موا چهواؿمىوماؿۀ

ظگـاییومواعتاؿگـاییػؿايؼیيوههضموؼػابوؼا زوابـی،یـاهوـفه وـفاػب،
ػوم-1،13-80ٌٍ،بـؿمیوي وؼتواؿی 
صکمتهؼاٍـ،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼادیـهًری،دای ق،:0۸۴موا ىيون،ىوماؿۀموىمٍ،وٌ،:63-:3:

-1هـوؿارما یبـهإ فههایيظامیکـیرابـی،هضمؼهؼ ًییـ،هؼـیت،امفًؼ،:0۸6موا ب نوتوػوم،ىوماؿۀ

-۸،:6:-:31ٌٍ،:۸8بـؿمیايت اػیؿویکـػصنىصًفیػؿػلىمامالهیواينايی،يَوـا لهآ اروايی،هزمىػوه
ىا مللیػلىماينايیوامالهی،بهاؿ،:0۸۴ػوؿۀاو ،ىماؿۀ-:3،۴6-::ٌٍ،8ي وؼػ وسػـبوی-
ه ا دکًرـبب 

دژوهوهوای

امالهیػؿػیؼگابرابـیواؿکىو،رهواير ـهنوؼىػیوهىىوً اموتاػی،یَولًاههػلموی-دژوهيوی،
یلنفی-کالم،ػاييراب ن،فهنتاو،:011ىماؿۀد ادی-::،:36-11ٌٍ،۴6بـؿمیتاب یآؿایم ؼرما ا وؼیى

امؼآباػیوصنىصًفیػؿباؿبغـ ،غالهـضاظـیف او،م ؼب الت وىیموًرؼهی،ػویَولًاههػلمویودژوهيوی
رنتاؿهایتاؿیغی،بهاؿوتابنتاو،:01۸ما او ،ىماؿۀاو  .16-81ٌٍ،
 .۲-1پزسصّإ پضٍّص

.:يىايؼیياوهنلماوػـ ػؿؿویکـػعوىػبوهبوافيرـیوعوىايوػوبوا ؿۀه وـاثػلمویوػ لویتموؼو

اوهاییکـیوتاؿیغیغـ  ـاؿگـیتهايؼ؟ 
امالهیتضتتأح ـچهرـی 

ؿىتهایػلىمامالهیکهایىيىايؼیياوبوهطوىؿػواموچهواؿؿوىوًفکـ
ههنتـیىهاا ؼادرؼیؼوه او 
 .6

یاػىؼببهگىيۀعاًبهآوگـایوػاىتًؼ،کؼامامت؟ 

.0بـرنووتهتـیىوىوواعٌتـیىهإ فووههایايؼیيووهيووىاػتقا ویچ نووتواحـگووؾاؿیآوػؿىووکسگ ـی

چرىيهوبهچهايؼافبایيمىػیایتهامت؟ 

هنتههاییکـیایىيىايؼیياو

 .۳-1فزضِّ٘إ پضٍّص

.:تضى دهؼؿي تهػؿغـ ػؿگنوتـبهایػلوىماينوايیبوهویوژبهاا ؼوادفباوىوًاعتیوهؼًاىًامویو

هؼـیتىًامیتأح ـیىرـفػؿدؼیؼآهؼوؿویکـػعىايوػوبا ؿۀػلىماينايیوتزؼیؼيظـػؿه ـاثکهىيقػ

يىايؼیياوهنلماوػـ ػاىتهامت .

ههونػؿىوکسگ ـی

.6ایىع قهوگـایووعىايوػگـباؿبوتزؼیؼيظـطلبايوۀػلوىماموالهیتوأح ـاتی

یباىؼ .
ػاىتهامتوػؿرایعىػ ابسػؿي وبـؿمیوي ؼي قه 
ايؼیيهوؿویکـػيىاػتقا او 
 .۴-1ضزٍرت ٍ اّو٘ت پضٍّص

رنووتزىػؿؿیيووههووایػ ووبایتوواػگیوايضاووا تمووؼوامووالهیوضووـوؿددامووغرىییبووهدـموووهاو

هاـسىؼبػؿایىگنتـب،گـایوبهتضى دػي ایهؼؿووگنتـهؿوفایقووػلىماينايیػؿ
چا وهایرؼیؼ 
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غـ وػمتاوؿػهایاحـگؾاؿآو،ؿویکـػبهایوىرـیواوؿايوقػيىايؼیيواوهنولماوػوـ بوهویوژبيىاػتقا واو

گـیقيادؾیـوضـوؿیماعت.ایىگـوبباتزؼیؼيظـػؿباوؿهایػیـیًۀػیًیعىػباهؼفػؿايؼاعتىطـصیيى
یهواوبقيروابهوای ابوسبـؿمویوهتؼوؼػػؿرـیواو
ػؿایىهن ـگاميهاػيؼ.ایىؿویکـػباهمۀکمیوکامت 

چػًىاويبایؼافآوغفلتوؿفیؼ .
تعاًبـعىؿػاؿامتوبهه 

ىًامیػلىمامالهیهؼاٍـافرایرابواهم

 .۵-1رٍش پضٍّص

رـیاوىًامووی

ایوىدووژوهوبوواؿوهتىٍو فیتضل لویيغنووتبووابـؿمویفه ًووههایتوواؿیغیىووکسگ ـی

یدـػافػمپلبااىاؿببهتضى دتاؿیغیواي ال هایهؼـیتیوکالهیيىیىغـ 
يىايؼیيیهنلماياوػـ ه 
وايناوىًام وی،ػلووسوػىاهووس

فباوىووًاعتیوهؼًاىًام وی
وهاا ؼووادػلووىماينووايیبووهوی وژبموواعتاؿگـایی ،
ً
ؼگابهایيَوـصاهوؼ
ىکسگ ـیود ؼایوايؼیيۀيىاػتقا یؿاعَىٍاباؿویکـػکلویويرواهیگوؾؿابوهػیو 

هیيمایؼ .
ابىفیؼ،صنىصًفی،هضمؼػابؼیا زابـیوهضمؼاؿکىوتضل سوبـؿمی 
ٍٗ .۲ضگٖ ّا ٍ ضاخصِ ّإ بٌ٘ادٗي گستزٓ ًَگزاٖٗ در غزب

بهههنتـیىویژگیهای

د وافبـؿمیؿویکـػهایؿوىًفکـاوهنلماوبهرًبواٍالسطلبیويىايؼیيی،

گنتـبيىگـاییػؿغـ دـػاعتههیىىػ 1

هیب ًوؼبوهایوى
 .1-2بقالویت (خ دگ ایی) :1عامترابهؼـیتوىًاماییؿاػؿؽهىوػا نيفل(مىبژب) ،

هنچًاوکهعـػگـایوی
هیيمایؼ ،
اػتباؿکهؽهى(يفلومىبژب)باتزننهنتی،اصکامػ لیػؿبا ؿۀآوٍاػؿ 
ػؿب ًومکى ؿینتیبهواماۀتأ ک ؼواٍـاؿآوبـم اـبوتنل ايناوبـطب ؼت،يمىيهوا رىییهًامب

هیيمایؼ .
هییابؼ،هماوگىيهکهػؿتکًى ىژی،0يرـىیعاًينبتبههنتیؿاتزـبه 


 .2-2تدریخی گ ایی :بهایىهؼًاکهيىگـاییبـهؼ ى بىػوتضوى وػگـگوىيیاموتىاؿگيوتهوبوهتَوىؿی

هیيمایؼوایىؿىؼعىػ
ػیًاه رودىیاافراهؼهايزاه ؼبامتکههـاصسؿىؼوتاىؿآوؿاىًاماییوتؼـیف 

هیگـػػ .
هنچىومالصیایؼئى ىژیر،يىیؼبغوآو 
هیآوؿػو 
ػؿبـابـهؼ اؿد يـیتوتـ یمـتنل نیـوػ 
هویموافػوبوـصوقاينواوػؿ
 .3-2آزادی :بههخابۀفه ًهایکهصؼوػ ايىوهًؼملاهوصکىهتؿاهؼ ى 

هیيمایؼ،چًاوکههمو ىه ى وۀآفاػی،هضوؼوػب
تخب توت ـیـاهىؿوىئىوهؼيیبیه چاکـابیا ؼیتأ ک ؼ 

هیى ىػ .
هیکًؼوعامتراهیبـاییؼا تهایایؼئى ىژیر 
هاوػـٍههاییؼا تا تَاػیؿاتؼ ى 

 .4-2سکوالریسم :رؼاییصکىهتوملاۀم امیافهـگىيههإمنهوبً اػػیًیامتوگيوایوػؿیچوه

ایبـایفػوػووػوؿماعتىيرـه ؼمیافيَوىًوهتوىوه وؼكوػؿه ابوس،آغوافافاينواوبوهػًوىاو

بهىماؿهیآیؼ .

هفهىهیهىؿػامتًاػو ابس بى 9ػؿگنت ـۀتکادىیيظـیوؿیتاؿاعال یوم امی
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 .۳چطن اًداس تحَالت دٍرٓ ًَگزاٖٗ در پزتَ اًقالب ّإ پٌجگأً هعزفتٖ

ػبؼا نالمبًؼبؼا ؼا یتضى دایىػوؿبؿاػؿچهاؿچى اي ال هایدًزرايۀهؼـیتیچً ىتلغ ٌکـػب

امت 1

 .1-3اوقالب ز دوی (لغوی):تَىؿیيىیىافد ىيؼوؿاباۀفبايیکهچينايؼافرؼیؼیؿاػؿبـابوـؿویکوـػ

هیگيایؼ،افایىدلػايوفبايیتًهابهىغٌگىیًؼۀآ گابصىا تيمیػهؼوبهي وتػؿويویاو
تأویلیيىیى 
هی مافػکهفباوػاؿایماعتاؿیهوًظنوهتًوىع
امتًاػيمیرىیؼ،بلکهآهىفبهایبً اػیىفباوىًاعتیؿ وىى 
هیػهؼ 4.
امتکهينبتهاوؿواب ضـوؿی،ایىماعتاؿؿابههند ىيؼ 

 .2-3اوقالب مع فتی1کهیلنفههایایؼآ نوتیوؽهًویگوـاؿاراييو ىیلنوفههوایػو ىگوـا5يموىػ-

هؼـیتىًامیهؼاٍوـبوـدولهايوؼۀتَوىؿابوقاؿیافهؼـیوتاموتىاؿگيوتکوهىًامواییؿاػؿچهواؿچى 

هیماعت-دژوهوهایباىالؿ6آىکاؿيمىػکه ايىوػلمیکيوفوا ؼ وتبکوـو
ػمتاوؿػهایػلىمهضؼوػ 

بیواماهي نت،بلکهوا ؼ تػلمی،بـماعتهوبـآیًؼکىىوویؼا تیهضؼوػػؿیرصىفبوػاهًوۀهؼو ى
هیىىػکهافگنتـبوػـٍوهایت ـیبویبـعوىؿػاؿ
امتوػؿيت زهص تػلمی،ص تی(تزـبی)ىمـػب 

هیباىؼواؿفههفهىهی–تزـبیعاًعىػؿاػاؿػ،افایىؿواحباددؾیـی(وػؿوا غص تدؾیـی)ػلمی،

هضؼوػبههـفهایىًاماییوصؼوػهىضىعػلمیامت(.باىالؿ )۸11:010،

هنچًاوکهکاؿ دىدـبهملاۀػیؼگابص ت(گـا)ػؿبً اػهایػلمیکههؼػیهؼـیتی ًی(ينبتبوه


ص تػلمی)بىػ،دایاوػاػ7وچهاؿچى تًظ مید چ ؼب(توـ)یؿا(بوـایتىضو شوتيوـیشرـیواوػلونو
يظـیههایػلمی)بـگقیؼ(کههؼػیبىػ)يظـیههایػلمیبا ابل تباالودؾیـیويهتض قدوؾیـی(احبواتی
هیدًؼاؿيؼ–ىًاعته(وافػیرـصىفبهوایػايووبيوـی)روؼاوهتموایق
یاتأی ؼی)-آوگىيهکهاحبادگـایاو 
هیگـػيؼوافآویـاتـهؼ اؿتزـبۀػلمی،مىػهًؼوهإحـبىػوامتيهاػػوایاحبوادص وت.اهواهابـهواك

آوهوااو ىیوتبغيویبوه
آىکاؿماعتکهػلنوتکًى ىژیچ قیرقایؼئى ىژیيىگـاییي نتًؼکوهػموتاوؿػ 

تَـفتاب ی(ػؿطب ؼت)امت<یؼًیتىاووبا ًؼگیتکً کیػؿایوىػـٍوه،هـروغهؼ وى بوىػووهؼ واؿ
هیآیؼ 8.
ايىيیىؼويظـیهبهىماؿ 

هیمافػکهآ گاهی
 .3-3رسی و تجزیه و تحلیل روان شىدختی (اوقالب روان شىدختی)1ایىبـؿمیؿوىى 

هویگؾاؿيوؼ،بوهػبواؿد
(ؽهًی)ػـضیافاػـاُورایرابتأح ـادویؼسوايفؼا تیامتکههؼايی9بـرای 
ػیرـماعتاؿؽهى(وگىهـػؿويیايناو)بً ايید چ ؼبامتکهػؿآوماىسوورىبگىيا گىوؿهقیووا ؼی
هیدـػافيؼ .
وع ا یبهکًووواکًووتأح ـهت ابس 
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 .4-3اوقالب سدختدری (سدختدرگ ایدوه):ایىاي ال ،ػ الي تیىا ىػبىکًايهؿابـداػاىتکههفهىمػ ًوی

هیيمایؼ،72هماوگىيهکهاي ال یاػىؼبػؿصاى ۀ
هیيهؼوتاؿیظگـاییتاىؿیؿاافبً اوویـاو 
گـاییؿاکًاؿ 

دژوهوهایارتماػی(واينايیىًامیرؼیؼ)وػؿبنتـرىاهؼیکههتىصویاابتؼاییاػتباؿگيوته،دؼیوؼاؿ

هیىىػوباایىؿویکـػ ،يراببـتـیرىیايهایؿاکهيرـهؿوىًرـايهبهتاؿیظبـىا ىػبهایآوامتىاؿبوىػ،

هیمافػ .
يابىػوهًهؼم 
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 .5-3اوقالب تدریخی :آوگىيهکهيقػیىکوىوي چوهتبلوىؿیایوت.تباؿىًامویي چوهای افدوؾیـههًاوق

هویيمایوؼ،بوهایوىاػتبواؿکوه
هیفيؼوبههم ىى ىب،هفهىمبههؼًوایصاوىؿؿاطوـػ 
تؼـیفوهاه تمـباف 

صاىؿ 70رایراببهیؼل تؿم ؼویـلهاواعتالفهاوهفهىمگنتـبایػ یاموتکوهؿىوؼتواؿیغیؿابوه
هیػهؼ،بًاب ـایىتضل س،ػ یس(اؿایهىؼبػؿهباصجػلموی)صاوىؿ
طىؿکاهسویيـػبوهتـاکنػؿعىػرای 

هفاه نوهؼايی(هؼاػ بواص وت)ي نوت،بلکوهرایروابؿ ابوتتأویوسهوایگىيوا گىواموتکوهػؿآواحوـ

تأویوسهواي نوت(.بًؼبوؼ
هیگؾاؿيؼرایراهیکهکلمهػؿآوچ قیرقايبىببههنیيوـػبوتوـاکنىوماؿیاف 

ا ؼا ی ):0۴1:۸1:،

وي چهبهایى ماوي ؼیامامیبـطـسؿوىًرـیوبً اوهایهفهىهیيوىگـاییؿاآغوافيموىػ(تواافایوى

هنچىواؿاػۀملاهگـ-کهيىگـاییبـآوامتىاؿگيته،بپـػافػ .
طـیق)بهي ؼاؿاػۀص ت -

(هم ىطىؿ)ضـوؿددـػاعتىبهتاؿیظهفاه نؿاتب ىکوـػتوافه ًوهبوـایيوابىػیهؼ ى وت;يظـیوۀػ ًوی

گـاییوهااب ت:یـاهنىىػویؼا تیلنفیيىیًییـاچً آیؼکهبـاعتالف(وکخـد)امتىاؿگيتهامت .

وایىهفهىم(هنتۀ)هـکقیؿویکـػیامتکهاهـوفػًىاوايؼیيۀیـاهؼؿو(دنوتهوؼؿو)بوـآوٍوؼل

هیيمایؼ،79اهایىکىبً اوهاییرؼیؼبـایى ىۀبـؿمویتواؿیغیدویایکًوؼکوهتواؿیغیگوـی(تواؿیظيروـی)

هیؿیغت<فیـاتاؿیظهتَسبابـداییؽاد(وص وت
ؿوىًرـی،هضتىیوػؿووهایۀبههند ىمتۀآوؿایـو 

هیکًؼ)وهتامىایىيکتهاموت
حابت) ـیىوهالفمامت(ایىتاؿیظهتَس،ػواموحبادآوؽادؿاتام ى 
ایىکه)فهاو
آوچهافؽاديابىػبگـػیؼببهاوبافگـػػ(ایىتاؿیظهتَسبـوصؼدؽادتأ ک ؼػاؿػوي قبـ 
که 
هیکًؼبهعاطـایىامتکه
(اگـهن)ه اواهىؿ(هغتلفیکههَاػیقیرؽادهنتًؼ)رؼاییوتفاودایزاػ 
آوهواؿابوهػًوىاووروىباعوتالفآوهَواػیقبوـ
)آوچوههوا 
وصؼدآوؽادؿابهآوبافگـػايؼو(ييواوػهوؼ 

هیىماؿین(،چ قیي نتًؼرق)ه ؼوؿادواهکاوهایهغتلفیرؽاد(واصؼ) .


هیکىىؼ)تاؽادوص تؿابهتملرعوىیو
(تاؿیظيرـیؿوىًرـیباتأ ک ؼبـيراباتَا یبهتاؿیظ 

ػؿآوؿػوم ا ـۀعىػؿابـآوگنتـهػاػب،هضسامت ـاؿ(وهـکقحباتی)ػؿآوب ابؼ .
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هویکيوؼ،افيظـیوۀوصوؼدو
(اهاػؿه ابس)يرابوؿویکـػیىکوىبوهتواؿیظ،آ گواهیػ ًویؿابوهچوا و 

هنچوىو
هویکًوؼکوهػؿآواؿاػۀص وت 
هیگؾؿػ،وتَىیـیافيظام وؼؿدب واووػـضوه 
د ىمتریفهاوػؿ 

هًظىهۀػوؿمافی74بهتَىیـکي ؼبىؼبامت .

هیگ ـيؼ.ایىػلىمافهؼواؿفوهبوايیيظوـی
افيظـیىکى)ػلىماينايیي قػؿهم ىمبروم ال ـاؿ 

(

آوهاي قباتىرهبهيرابتاؿیغیرؼیؼ،کهيىػیيرابايفَوا يروـاموت،بوهچوا و
منتییـاهنآهؼبايؼ(و 

هیىىيؼ)بهایىهؼًاکهػلىماينايی(گؾىته)هـبى بهاينايیبىػبايؼکهاکًىو فماموتهوـگاوو
کي ؼب 
طـسوبـياههاحباتیودىفیتىینتیاهؿااػالمکً ن.ایىطـسوبـياههدىفیتىینوتیهىروبىوؼببوىػکوهاؿاػۀ

هیباىؼافهاهغفیبمايوؼ(.یىکوى681:010،
(هؼاىفبه) ؼؿتیکهاماكودایۀىکسگ ـیایىػلىماينايی 
و )111:0۸1
 .۴چگًَگٖ رٍٗکزد تفکز عزبٖ -اسالهٖ بِ اًدٗطٔ رٍضٌگزٕ ٍ ًَ اًدٗطٖ

ايؼیيۀػـبیباکىاکبی75ػگـگىيیک فیوههمییایتوطـسؿوىًرـیتىم اوٍ،بغهوبؼؼػ اليویو

عـػگـایايهبهعىػگـیت.کىاکبیبً اوهایيظـیعىیوؿاباتمـکقبـهفهوىمد يوـیتوتـ ویوتىموسبوه

ػمتمایهها(ود وي افهای)ػلنوًٍؼت(،بـهزمىػۀیـاهنآهؼباف)تالهواهتمامم امیایقوػ(.ػًایت،
<01-611:011کىاکبی )۴:1:0۸:،

ایىػوؿب،ىاهؼگيایو( لمـوهایػلمیویـهًری)بهؿویب وتـرـیاوهاییلنفیویکوـیغوـ 

هايًؼػاؿویً ننودىفیت ىینن(احبادگـایی)بىػ.تـرمۀبـعیافتأ فوادػاؿویوىبوهايزوامؿمو ؼوافطـیوق
ؿوفياهههاػؿػمتـكهمراو ـاؿگـیت.ىبلیىم س76يىیؼبغويظـیۀتکاهوسبوىػ(وػؿایوىؿهروؾؿ)بوه

رایرقیًیػلنبهویژبػلىمطب ؼیافػیىیـاعىايؼ(.افػیؼگاباو)اعوتالفوتفواوده واوهلوتهوابوهه وقاو

هییاب نکههـراػلنکالمويظـیادهبتًوی
هیگـػػ،افایىؿوػؿ 
آوهاػؿیـاچً آوؿػومـهایهباف 
تىايایی 
هیگـػػوهى ؼ وتارتمواػی
هیبـػوايناووادلگـا 
هییابؼ،ػلىمطب ؼیػؿايضاا مـ 
بـآوب وتـى ىع 
هیؿوػو(بههم ىى ىبهـهفهوىموهى ؼ وت)هغوا فػؿبـابوـ(هفهوىموهى ؼ وت)
اوؿوبه ه ـاوم ى  

وبیتا<:6:1رؼ 1:۸18،ه )01
هیگ ـػ(.غل ىو :۸31:۸۸0،
هغا فػیرـ ـاؿ 

ػػىدمالهههىمی77بهد ىيؼگننتىافهمۀؿمىباد(بوـراهايوؼب)افاهوىؿغ بویوت ل وؼی،ػؿهمو ى

چينايؼافاحبادگـایی ،ابسهياهؼبوبـؿمیامت.اػتماػبهػلن;آتيویموىفاواموتکوهتموامؿموىبادؿا
هیگىیؼ;1يمیتىاينرًبوهؼاٍـ(د يـویی)ؿا
آوراکه 
هیمپاؿػ:تا 
هیمافػوبىیگًؼآوؿابهباػ 
ىؼلهوؿ 
ػؿه اوهلسىـل،تَىؿيماینهاػامکهآورًبوبـاٍى وهباػیاؿوداییياظـبهآفاػی،بـابـیو وايىوبوه

همـابيرـهػلمیاحبادگـایايهبههنتی،امتىاؿوبـدايريتهباىؼ(.رؼ ،هماو<رابـی)0:-031:۸18،
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هیگـػػوبهفوػیتَىؿایىهفهوىمبوه
وبهایىگىيهيظـیۀد يـیتوتـ یبـايؼیيۀهتفکـاوآوػوؿبهنل  

هخابۀگننتىافعىػ،وعىیيتىؿابهرایػیرـاویـُکـػوواػتماػهمهرايبوهبوهاؿفههواییـهًروی
هیىىػ.گفتاؿهيوهىؿطوه
تمؼوغـبیوؿوههاومبرهایمـچيمهگـیتهافایىآبيغىؿ،تل یودؾیـیته 

صن ى78ػؿایىفه ًهىً ؼيیامت 1بـهاواربامتػؿهمهچ قاؿوداییگـػینوػؿایىؿابتمامعىبیهاو
بؼیهایآوؿادؾیـاباى ن.افایىؿو<غل ىو79هویگىیوؼ;1د يوـیتوتـ ویعوىاهی،هوؼفراهؼوۀاينوايیو
رىاهغػـبیوآی ىوهـامطب وۀرؼیوؼيغبرواوتضَو سکوـػبگـػیوؼوهو چکتوا ويىىوتهایيبوىػکوهاف
یاػآوؿییااىاؿببهآوعا یباىؼ.تـ یعىاهیعىامتهوهؼفیـاگ ـىؼورًبوهایبیىماؿبهعواطـآو

بـداگيوتوصکىهوتهوابوااموتًاػبوهآو،بـياهوههوایارـایویم امویوا تَواػیعوىػؿاتىر وهوهوؼ س
هی ماعتًؼوي قػؿهماوصا هًبغوعامترابهيـوػ تگفتاؿوکـػاؿ ـاؿگـیت،يهػ وس(وتوالههوای

هویدوؾیـیتويوهکىىيویب وـووافچهواؿچى آووبواهوؼفتض ووٍوىؿد
ػ لی)بیآو،يظامومواهاو 

وبیتا ):6:1
هیگـیت(.غل ىو :۸31:۸۸0،


يکتۀ ابسهالصظهػؿبـؿمیؿويؼیاػىؼب،آوامتکهرًبواٍالصیبافگيتبوهگؾىوته(مولف ه)اگوـچوه

گفتماويىگـاییؿايمیدؾیـػوبایـاعوىاوایوىرًوبوهبًویبوـروؼاییافػیوىوروایرقیىمواعتىػ الي وتو

هیع قػ،اهاباایىورىػ،يرـهؿوىوًرـیؿابوهػًوىاوعاموترابو
عـػوؿفیبهرایآو،بهد کاؿوػؿگ ـیبـ 

هیػهؼ.مو ؼرموا ا وؼیىاموؼآبواػی(02ایغوايی)بوه
هًبؼی(هالى )بـایتأویسهتىوويَىًػیًی،هبًا ـاؿ 
هیػايؼوایىتـ یعىاهیؿارق
هیبـػوتمؼوًٍؼتیؿااٍسوؿیيۀرً ها 
ىؼدبـرـیاوهایيىگـایىؿه 
وصيیگـیوبـبـیتبهىماؿيمیآوؿػ،و یػؿػ ىصا تـ یعىاهیود يـیتؿامت ىؿاػؿگـووابنتریبه

هویگىیوؼ;1وضوؼ تظواهـیعوى و
آورواکوه 
هیػايؼتوا 
اعاللبـتـوچً فػوبههبايیػیىواٍى ؿوصی 

هیى ىػ(افرهتد يـیتوتىمسبهػلسوامبا تمؼو)ػؿمتػ ىوادولگـایویو
هًامبیکهػؿه اوهاػیؼب 

هیکً نوایىت ل ؼػؿمـىوتعوىػ،هواؿا
ايضاا امت<فیـاهاباگـایوبهایىتمؼو،افهلتهایاؿوداییت ل ؼ 

هیػهؼوبهایىگىيهآیو ى
بهتض ـوىرفتیػؿبـابـاؿودای اوواػتماػوعـمًؼیافصکىهتوملاۀآياومىل 
امالمبهرایبـایـاىتىدـچنغلبهویـهايـواییبهمنتیودنوتیوکوـيوػؿبـابوـصکىهوتب رايرواوتوىػؿ

هیػهؼ(رابـی.)161:۸18،ایىيهاتػظ نودـىىؿکهیىؿهوؿویاؿویییاػىؼببايىگـاییوغوـ فػگویؿا

بوـایبافگيوتواؿرواعبوهاؿفههوایيوىگـاییو

هیػهؼ(ه چگاب)اوؿاػؿگنت ـۀتأویوسه وـاثیکوـی،
ماهاو 
ؿوىًرـیافرملهتأ ک ؼبـعـػوؿفیوػ الي ت،متایوػلن،امتبؼاػموت قیوػػوىدبوهآفاػیوػهىکـاموی

بافيمیػاؿػوایىؿویکـػیامتکهبً اوهایآوافمىیىوا گـػاوهضموؼػبوؼب07وي وقؿىو ؼؿضوا00تؼم وق

هییابؼ(.ػبؼب<:1-:11:01:،ػًایت<:811:011،ىـابی ):61-:611:011،
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ایىرابایؼػؿؿويؼیاػىؼبافػلیػبؼا ـافل09که ـائتیملفیوگؾىتهگوـاافتواؿیظوه وـاثاموالم
ػؿ 

هویعىايوؼ.
هیػهؼ،یاػکـػ.او(باایى ـائت)هاؿابهاػتماػبوـب وًوغ وـهوؾهبیومکى ؿینوتییوـا 
اؿایه 
هیگ ـػکهيهاػعالیتبـدایۀتزـبۀتاؿیغیه چينبتیباامالميوؼاؿػو
يرـهاوبااػتماػبـایىهبًاىکس 
آوچهامالم ايىوگؾاؿیيمىػود اهبـبوهػًوىاوهزمىػوهایاف
بـعامتهافاٍى وؿوهآويمیباىؼ;1هـ 
ىاػؼوؿوههایيظامهًؼ(بـایاٍالس فيؼگی)هنلماياو(وراهؼۀ)امالهیافآوبهـببـػ،چ قیایقووبوـ

ؿوههایصکىهتوملاۀ م امیوماهايههایػو تهؼيیػؿبـيؼاىتوایوىملنولهاٍوى ومواهايههوا
هویىًاموؼويوهآوؿاايکواؿ
تًهابـياهههایم امیٍـفامتکهػیىػعا تیػؿآويؼاؿػ.يوهایوىبـياهوهؿا 

هیيمایؼواهـويهیهنػؿبا ؿۀ آوٍاػؿيکـػبوایىگنتـبو لمـوؿاػؿاعت اؿهوايهواػباموتتواػؿآوبوه

اصکامػ سوتزـبۀػلتهاو ىاػؼم امتهـارؼهيمای ن(ػبؼا ـافل<:361،:۸68،رابـی )1۴1:۸18،

ػؿوا غبابـؿمیؿویکـػهایاٍلیرـیاوؿوىًرـیويىايؼیيیهؼاٍـػـ هیتىاوایىگىيهيت زوهگ وـی

يمىػکهىىکياىیافاصناكضؼفػؿ با ػاػبهاوتمؼوغـ ،اهتامالهیؿابهػورًاست ن نکـػ 1

-1رًواساو کنوايیهنووتًؼکوهتضووتتوأح ـیـهًو ههوارن ووـاؿگـیتًوؼوعىاهوواواٍوالصادم اموویو

ا تَاػیوارتماػیوم امیویـهًریبهمبرغـ ىؼيؼ.باوؿایىػمتهافهنلماياوایىبىػکهامالم ابل وت
ػَـیىؼوؿايؼاؿػ.د ـواوایىيظـیهػؿدایبًؼیبهه تا ادیـهً غـ تفواوتیچًوؼاوبواوػاعکًًوؼگاوبوا
امالموه ـاثآووػال ههًؼاوبههمقینتیػیىباویژگیهایراهؼههؼيیػاؿیافىـیؼتيؼاؿيؼ< 

آوهايهفتوه
-2رًاس ػومبـایىباوؿبىػيؼکههيکساٍلیػؿیاٍلهگـیتىهنلماياوافامالمواؿفههای 

امتافایىرًاس،ػوگـایوفای ؼبىؼ.گـایويغنتبضـاواهتامالهیؿاػؿهنظايؼیيهوضؼفایماوو

هیکًؼوگـایوػومبضـاوؿاياىیافتى فصـکتارتهاػػ لیاف ـووچهاؿمهزـی
یقووعىاهیرنتزى 

هیػايؼ .
بهایىمى 

رًاساو هؼت ؼبىػکهرـیاواٍالسبایؼػؿصىفبهایآهىفىی–ارتماػیوم امیىـوعىىػصتیاگـ

بهعيىيتم امیوايهؼامفیـماعتهایراهؼۀامالهیهًزـىىػ،اهارًواسػومبوـضوـوؿده اوهوتػؿ
بـابـايؼیيۀب رايهواص اییـهً امالهیودا یوػ ؼبافايضـایادوؿمىبادوبافگيتبه ـآوومًت
هیيمىػ.کيمکوه اوایىػورًاس
مپلهانتمؼورؼیؼومافگاؿکـػوآوبااؿفههایامالهیدایياؿی 

ػؿصؼوػیر ـوبهطى ايزاه ؼ.ایىکيمکوؿویایىاٍوساموتىاؿبوىػکوههوـچوهؿایوررًواسهًيوأ
هویؿیوتوآوچوهکوه
هیدًؼاىتافػیؼگابرًاسػومعامترابػيبا هؿویافغـ بهىوماؿ 
د يـیتوتىمؼه 
هیىؼ.يت زهآوکوههوـػورًواس
بهىماؿهیآوؿػافػیؼگابرًاسه ابسػاهسبضـاوعىايؼب 

یررًاسؿابصس
ؿویمههضىؿبهػًىاوػىاهسوؿوههایتضى اتفاليظـػاىتًؼ 1
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-1اٍالسافطـیقػػىدبهیؼا تم امیدلافگؾؿافػو ؿۀماعتيماػهایآهىفىی ،

-2اٍالسافطـیقرؾ هـاکق ؼؿدوتالهبـایػمت ابیبه ؼؿدبواتک وهبوـهموۀابقاؿهواافرملوه

امتفاػباففوؿ ،

-3اٍالسافطـیقایزاػتضى ػؿهفاه نومىلػاػواهتبهمىیيفیوا ؼ تهایهىرىػبواتک وهبوـ

یؼا تصقبیوگفتماوم امی .

 .۵جاٗگاُ ًَهعتشل٘اى ٍ اًدٗطِ ّإ ًَ اعتشالٖ در رًٍد رٍضٌگزٕ ٍ ًَاًدٗطٖ هعاصز عزب
 .1-۵عقل گزاٖٗ ًَٗي در گستزٓ ًَاًدٗطٖ هعاصز

ايؼیيهوؿفاوهؼاٍـبـایتب ىه إ فههایرؼیؼافػؿووموًتبوهگفتمواوايت واػیػؿصوىفۀکوالمؿوی

آوؿػيؼ.گقاؿبهایایىايؼیيهوؿفاوبهویژبػؿػي ایػـ باؿػیرـايؼیيۀاػتقا یؿافيؼبکـػبامت.اػتقا 
آوراکهمًتگـایاوافاهوسموًتویواهمواو
ػؿم ـتاؿیظايؼیيۀاهسمًت،باؿهًفیبهعىػگـیتهامتتا 

هیػهًؼتابتىايًؼ یضۀبلًوؼ
اهس(مًتورماػت)وا ژۀيىهؼتق یؿاافآوؿوبهاٍضا ايؼیيۀرؼیؼينبت 
اتهامهایتاؿیغیؿاباؿػیرـػل هآياوبـاير قيؼوصاهالوچً ىايؼیيهایؿابـهنًؼکفـييايًؼ .
هیعىاهًؼػ سػؿکًاؿهتىبـامتؼ
گىهـاٍلیمغىيىهؼتق اوػؿآوامتکه 

بًي ًؼوص تػیى

آوهابا(ي سگـایی)ٍـفهغا فهنتًؼوبـایىباوؿ
یاىـیؼتاففباوهـػویؼًی(ػ سوهتى)ىً ؼبىىػ 

هیػايًؼوباایوى
آوچًاوػؿؿیتاؿعىػایـا کـػبايؼکه(عبـواصؼ)ؿا(صزتىـػی) 
هیباىًؼ(هتىگـایاو) 

هویرىیًوؼيوه
کاؿیهنافىـیؼتؿابهیاایی(ت ـبودـافابهام)تبؼیسماعتهايؼوػؿایوىیاوااه وا عوىػؿا 

ىـیؼتؿا .

هیتىاوػؿیایتکهػیىىًامیواعاللىًامی(اػتقا ی)هتفاودافاىؼـی
باهاا ؼۀآحاؿ(هؼتق اوکهى) 

هیباىؼ،بهتؼب ـیػیرـبهػ ًیبىػو7اٍا تاعاللواؿفههوای
امت.آياودـچمؼاؿامت ال ػ سافي س 
هویگ ـيوؼوػ وسآػهویؿاتىايمًوؼػؿتيوغ ٌ
آو ایسهنتًؼوبـایاعاللاؿفهب ـويیوهنت سػؿيظوـ 
هیػايًؼ.ایىؿویکـػباػوجگيوتتوا
هیىماؿيؼواعاللػ سؿااهااىؼبافمىیعؼاويؼ 
وتم قي رافبؼ 

هکتبکالهیعاًباتغؾیهافیلنفهوهًاقاؿماىییوآهوىفبهواوهؼواؿف ـآيویواموالهیبواگوـایوبوه
هنچىوصنىبَـی،راصظ ،اضویػبوؼا زباؿويظوامي يوابىؿیػؿ
عـػوؿفیتىم ايؼیيمًؼاوایىهکتب 
راهؼهيىدوایاموالهیدؼیوؼاؿىوىػوػؿبنوتـچوا وهوایهتؼوؼػیکوـیبوهص وادعوىػاػاهوهػهوؼ.ظهوىؿ

(يىهؼتق او)ػؿبضبىبۀ ؿویاؿوییهایبقؿگوچا وبـاير قبهو ىعد ىمتوبادایاوػو تػخمايیوصاوىؿ
غـ ػؿىـل ـیىوهمـابگيت.ایىرـیواویکوـیبوامو ؼرموا ا وؼیىاموؼآباػی(:0:8ب:1۸1/م)بوه
1. Objectivity
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وم لۀىا گـػاوهضمؼػبؼبػيبا ىؼ.م ؼرما ػؿایىؿويؼب وتـگـایوم امیػاىتوهضموؼػبوؼبػؿ
هویباىوؼ.
رایرابیرايؼیيمًؼوهتکلنبـایىباوؿبىػکهامالمتًهاػیًیامتکهبـدایۀػ سووصیاموتىاؿ 
هنچىوطهصن ى،اه ىا غ ى یوهضمؼاصمؼعلوفا لوه
رـیاویکـیدؼیؼآهؼبتىم ػبؼبافمىیکنايی 

دیگـیتهىؼ.اه ىا غى یباتأم لهکتباػبیػؿتفن ـ ـآوتىاينتؿابتفن ـهایػ سگـایايهؿابـ ـآو

هنچىومًتهؼتق اوهمىاؿمافػ،بههم ىرهتبهاػب ادتفن ـیوتأویلی–هزافیهؼتق واوتىروهویوژب

يمىػ(.رؼ 1:۸18،ه<01رابـی081:۸18،و<:11وٍفی<::0-::31:011،ػًایوت<01-681:011،
هنؼىػیوامتاػی )131:011،

هنچوىوصنوىصًفویويَوـ
ایىرـیاوچًؼػههػؿهضالمکىدیـوؿیت،اهاباؿػیرـافمىیکنايی 

صاهؼابىفیؼاص اىؼ.اهـوف،هضمؼاؿکىو،هضمؼػابؼا زابـی،رابـػَفىؿ،طوهصنو ى،ػبوؼا ـصمىبوؼوی،

طهااوی،هضمؼا اا بی ،لیاصمؼ،یاسا وـصمى،هضموؼىوضـوؿواصموؼا بغوؼاػیوبنو اؿیػیروـؿااف
هیآوؿيؼ .
اٍضا ووابنتراوایىرـیاوبهىماؿ 

ٍٗ .۲-۵ضگّٖإ بزجستٔ ًَ اعتشالٖ هعاصز

هیوؿفيؼ ،
.1يىهؼتق اوبهرًبههایػملیوکاؿبـػیامالمػؿص ادیـػیوارتماػیتأ ک ؼ 

هیيمایًؼ ،
.2ایياود ىمتهبـد ىيؼه اوػ سووصیاىاؿب 

هیػايًؼ ،
.3افه اواٍى ػیى،اٍستىص ؼوػؼ ؿابن اؿههن 
.4ایىرـیاوبـػوآهىفۀاعت اؿػؿه ابسػ سوصنى بشػ لیػؿبـابـصنىو بشىـػیتىرهویژبػاؿيؼ ،
.5آياواػت اػػاؿيؼکهػؿىکسگ ـیهفاه نػلىمامالهیبایؼبـتاؿیظو ـائتتاؿیغیػًایتػاىت ،
هیکىىًؼتاايؼیيۀامالهیؿابـتـافت ن مادهؾهبیبؼايًؼ ،
.6يىهؼتق او 

.7هباصخیچىووصؼدامالهی،راهؼۀاموالهی،هىیوترمؼوی،ي افهًوؼیهوایفهواو،ؿهواییافعـایوه،

هیىىػ ،
ؿهاییافبؼػتبهياممًتوت ل ؼوگيىػوبا ارتهاػافگقاؿبهایدـکاؿبـػآياوىمـػب 

.8هًاقصا کنبـگفتماويىهؼتق اوػـ ،بهػ الي تبؼؼکايوتوػ الي وتايت واػیتؼلوقػاؿػوؿوس

هیگ ـػ ،
هنایسآوهاػؿهًق رابه اومًتوهؼؿي تهرای 

 .9ي ؼغـ وهؼؿي تهػؿگفتماوآياودـؿي امت ،

.11گفتماوآياو،د ىيؼػم قباتاؿیظايؼیيۀامالهیػاؿػ(.روابـی<:۸18،رؼو <:۸18،وٍوفی<:011،
ػًایت<:011،ابىفیؼ،6331،اؿکىو:۸11،و<:۸11ايَاؿی می<:01۸،صًفی )6336،

ػؿایىراؿویکـػهایههنيىاػتقا یعالٍهواؿػؿايؼیيههایچهواؿچهوـببـرنوتهایوىرـیواو1يَوـ

آورواکوهي وؼػ وسػـبوی–
هویگوـػػ.اف 
صاهؼابىفیؼ،هضمؼػابؼا زابـی،هضمؼاؿکىووصنىصًفویاؿایوه 
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امالهیبهػًىاویکیافؿویکـػهایىاعٌبهطوىؿرؼاگايوهوگنوتـػبوػؿرنوتاؿودژوهيویهنوت سػؿ

ايؼیيههایرابـیواؿکىوبـؿمیعىاهؼىؼ،ػؿایى نمتافبـؿمیآوچيندىىیگـػیؼ .

 .۶رٍٗکزدّإ هْن ٍضاخص ًَاعتشالٖ در اًدٗطِّإ ًصز حاهد ابَ سٗد ،هحودد عابدد الجدابزٕ،
هحود ارکَى ٍ حسي حٌفٖ
ً .1-۶صز حاهد ابَسٗد

ایىکهیريىهؼتق یعىايؼبىىػ،اباییيوؼاؿػوػؿىواهؼآوؿػوبوـاموتؼ هوایػلمویبوهيکواتی
ابىفیؼاف 

هنچىوفؿکيی،مو ىطی،وػبوؼا اهـرـروايیهم يوه
هیکًؼوبقؿگاوػلىم ـآيی 
بن اؿافهؼتق اوکهىاىاؿب 
ػؿایکاؿاوصاىؿػا ؿيؼ،اهاباایىصا ،هؼت ؼامتکهيبایؼػؿکاف ـآوؿاتًهاػؿتفنو ـهایبوهروایهايوؼباف
د يً اوهضؼوػماعت.افهم ىؿو،ػؿهباصجعىػباايؼیيههایاهامىوایؼی(م638ب)وابىصاهوؼهضموؼغقا وی
هیباىؼ 1
هیوؿفػوبـایآياوي يیههنػؿههزىؿکـػو ـآوػؿػي اامالم ،ایس 
(م838ل)بن اؿهغا فت 
.1هباصجاوب وتـصى هضىؿهتى– ـآوومًتامت ،

هیػايؼ ،
 .2اوهتىؿافیـبًایاٍلیتمؼوامالهی 

.3یـهً وتمؼوامالهی،بؼووهتى ،ابسػؿکورىػیي نت ،

هیباىؼ ،
 .4یـهً امالهیمـىاؿافکًوباايناو،وا ؼ توفهاو 
.5تمؼوامالهی،تمؼوتأویسیاتفن ـامت ،

هیباىؼ ،
.6تأویس،يىػیيظامؿهقگياییافهتىامتوػیؼوػؿکویهنبيـافهتى،افرایرابویژببـعىؿػاؿ 
.7هتىػؿىـیؼتامالمػوهـتبه(ػوماعت)ػاؿػ1هـتبه(وماعت)يغنت((هتىتًقیسیایته))وهـتبه

و(ماعت)ػوم((1هتىتأویسیایته)) ،

هویباىوؼوبوؼوویوایتىآو،
.8ىًاعتماعتاؿفباو ـآو،ضـوؿیامت<فیـاػاؿایيظوامهؼًواییعواً 

هیايزاهؼ ،
هـاػػاییػؿىًاعت ـآوبهههزىؿماعتىوهضَىؿکـػوآو 

.9هتى ـآو ،چىوهتًیبن اؿههناػبیوهًـیػؿفباوػـبیامتوهمايًوؼهوـاحوـاػبویویواهًوـی،

هییابؼ ،
بـایهغاطباوهغتلف،بهه قاوػؿکویهنآياو،ػاؿاید امهاییهتفاود 

 .11ـآو،هغاطبعىػؿاافاػتماػکـػوبـتأویسهایيظامهًؼ،هًغيکـػبامت ،
.11بـایػؿکهؼًایآوبایؼبایتتاؿیغیهتىؿاهىؿػتىره ـاؿػاػ ،
 .12ـآو،بهی ىد امآممايیػاؿػ،اهاباتىرهبهتًقیس،عىػؿابـماشيظامفبايیهغاطب،تًق وتاب وق

ػاػبامت ،

هیوؿفػ ،
.13ابىفیؼبهؿاباۀرؼ یوػیا کت ره اووا غوهتىتأ ک ؼ 
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.14هزافهای ـآيی،تيب هادوامتؼاؿهایآو،هتأحـافیـهً فهاويقو وصیامت ،

.15بـایػؿکرؼیؼاف ـآو،ي افهًؼػلنهـهًىت ر،هؼًاىًامی،ي ؼاػبیوهـػمىًامیوآيتـودى وىژی

هنت ن(.ابىفیؼ;:۸۸1،ا ف;،: ;،:د;:۸۸۸،:ا ف;:۸۸1،6331،: ;،:ا ف;،: ;،:د<:ايَاؿی موی،
<:01۸ػاهـیي اویالصتی ):0۸۴،

 .۲-۶هحود عابد الجابزٕ

هیکًؼ ،
.1اوػؿي اػیعىػ،ػي ایامالمیابهتؼب ـاوػي ایػـ ؿاباػویـایًؼتمؼيیهؼـیی 

.2ایىیـایًؼتمؼيیػؿغـ ػي ایامالم(هغـ ػـبی)وػؿىـلػي ایامالم(هيـلػـبی)دؼیؼاؿىؼ ،
.3هيـلػـبی،صاهسايؼیيهایآه غتهباایکاؿگًىمی،هـهنیوهاوؿاییوصاهسػ سىهىػیامتو

هبايیایکاؿهغـ ػـبی،هتؼلقبهایىرهاوويهغ بگـاوصاهسػ ستزـبیامت ،

.4يمایًؼۀاٍلیايؼیيهػؿهغـ ػـبی،ابىؿىؼويمایًؼۀايؼیيهػؿهيـلػـبییاامالهی،ابوىمو ًاو

هیباىؼ ،
غقا ی 

.5ػؿهغـ ػـبی،فباوػـبی،فبايیواؿػاتیوػؿىـلػـبی،فباوهاػؿیامت ،

.6غـ ػي ایامالم،ب وتـیىضـبهؿاافاؿوداعىؿػبوماب ۀآوبهؿوفگاؿرً هوایٍول بیومو ى 

ايؼ لبافیگـػػ،ػؿصا یکهىـلامالهیکنتـػؿگ ـهَایبغـ امالهیػؿؿویاؿوییبوااؿودواوب وتوـ

ػؿبـعىؿػباهيکالدٍضـاگـػاوآومىیهاوؿایيهـبىػبامت ،

ماعتاؿگـاییکههیعىاهؼمًتؿاباي ؼیػوباؿببهآىتیبا

.7ىایؼبتىاورابـیؿایرماعتاؿگـاياه ؼ،

هؼؿي تهػؿآوؿػ ،

هویبوـػوؿاببوـووؿیوتافآو،ي وؼو
.8ايؼیيۀامالهیػؿصا صاضـ،ػؿبوىبنوتوگننوتبوهموـ 

تفک رايؼیيهوبافگيتبهه ـاثعـػوؿفیػؿامالمامت ،

 .9هؼـیتىًامیغـ وتاب قآوبـرهاوامالمياهًامبامتوبـعىؿػاؿیافعَىٍ تییـهًریو

هیيمایؼ ،
هغَىًبههىیتعىػ ،فموضـوؿی 

هیتىاوبواد ـاموتىافآوػؿیوراؿفیوابی
.11مًتگؾىته،اهکاوبافتى ؼعىػؿاافػمتػاػبامت،اها 

ايت اػیٍ،ىؿتیرؼیؼافمًتعـػوؿفیبـعامتهافمًتآیـیؼ ،

هویتافيوؼوغوـ ؿاػاهوس
هیىىيؼ،گـوهیکهبهتموؼوغوـ  
.11يغبراوػي ایامالمبهػوگـوبت ن ن 
هیآوؿيؼوىؼاؿ
هیػايًؼ،گـوبػیرـکهمًتؿاػاهسػ بهايؼگیبهىماؿ 
ػ بهايؼگیػي ایىـلوامالم 

هیيمایًؼوػؿه ابسایىػوط ف،گـوبمىهیي قورىػػاؿػکه
ديتکـػوبهآوؿابهػًىاوؿابيزادهؼـیی 
هیباىًؼ ،
عىاهاوآىتیه اوغـ وىـلیامًتوهؼؿي ته 
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هنچىویرػلنيؼاؿػوتاؿیظد وافابىعلؼوو،ىوب ه
.12تاؿیظوکتابتتاؿیظ،ػؿامالم،هىیتیهنت س 

هیباىؼ(.رابـی:۸18،و;633:،6333،:۸۸1،:۸۸:،:۸۸1ا وف<: ;،:رً وؼی
بهػلنصؼیجیاػلىمي لی 
رؼفـیورال ی<:0۸6،ىف ق<:011،هنؼىػیوامتاػی<:011،هؼ ىیـ<:0۸6،ه ـفاػب ):0۸۴،

 .۳-۶هحود ارکَى

هویباىوؼ
هضمؼاؿکىودژوهيرـهؼاٍـامالهیافکيىؿا زقایـ،رقويا ؼاوايؼیيۀػیًیامتکههؼت وؼ 

ػؿبهـبرنتىافى ىبهاییکـیهکاتبغـ ػؿي ؼمًتيبایؼىتابقػبػمسکـػ.ویػؿهاا ؼادامالهی

هیؿوػوهؼت ؼامتبایؼافى ىبهایػلمیرؼیؼػؿي ؼايؼیيۀػیًیبهوـبرنوت.
افؿوههایمًتی،یـاتـ 
اوبـایىباوؿامتبافعىايیمًتػؿيرابتاؿیغی،آوهنيهباؿویکـػیکهػؿهاا ؼوادتواؿیغیػؿػاييوکؼب

هیتىايؼبهیهمیتافبافعـػوؿفیػؿػای ـۀامالمب ايزاهؼ.اؿکىود واف
هایکيىؿهایامالهیهؼمى امت ،
هیىًامؼ.ؿویکـػايت اػیاوبهتاؿیظوهؼـیتػیًی،ویؿاافبن اؿی
آوکهعىػؿای لنىفبؼايؼتاؿیظيراؿ 

افعاوؿىًاماوافیرمىوي قبن اؿیافػلمایامالهیافمىییػیرـ،هتفاودکـػبامت 1

 .1يظاممًتیامالهیػؿآوبغوبههاا ؼهدـػاعتهکهدایهتىيراؿهیایتوهوگوقاؿبهوایب واوىوؼبػؿ

ه اوامت ،

گنوتـبهایي ًؼیيو ؼبػاؿػکوهکوؼهایآوػؿهؼـیوتىًامویرؼیوؼو ـائتوی

.2يظامامالهیبن اؿیاف

ايت اػی ابسبافىؼوامت ،

.3یـاگـػتاؿیظعـػگـاییػاؿایمهػوؿبامت 1

ا ف–ػ سگـاییاؿماىییکهبـدایۀاٍسهتى((اهتًاعي ا ى))امتىاؿبىػبامت ،
-ػ سگـایی((ػکاؿتی))و((امپ ًىفایی))کهعـودافصاکم تهالقگـایا ه ادهن ضیؿاعىاهاوىؼ ،

د-ػ سگـاییدنتهؼؿوکهىؼاؿدایاوتاؿیظواٍى تـػیؼيادؾیـؿامـػاػ .

.4عـػغـبیبهؿغنرایراهیکهػاؿػ،عااهاییبقؿگهـتکبىؼبوگاببهیريظامعيوروبویؿوس

تبؼیسىؼبامت ،

.5بایؼافعااهایهؼؿي ته،آهىعتواؿفههایهخبتآوؿاداكػاىتوافتبؼیسىؼوعـػآوبهباوؿی

عىػب ى،عىػعىابویـٍتطلب،رلىگ ـیکـػ ،

.6ػوؿاويووقو  ووـآووتيووک سيغنووت ىبنووتـايؼیيووۀامووالهی،ػوؿاوکالم و روعووـػوؿفیػیًوویو
ىکىیاییػلنوتمؼوامالهیوػوؿاوامکى مت کییاآهىفههایهؼؿمهایوتکـاؿ،یـایًؼمًتاموالهیؿا

هیػهًؼ ،
تيک س 

.7ػیىوفباوػؿهن ـتاؿیظ،ػؿؽادعىیوویـهً فباوبایکؼیرـؿاباهود ىيؼػاؿيؼ ،
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.8فبواو،هضکوىمضووؼفهض اویامووتکوهػؿآوؿىووؼويموىػاؿػ(.اؿکووىو6336،:۸۸1،:۸11،:۸11،

،بیتا<یالسوهًهواری،:0۸1،فواوی<:0۸1،هوا کی،بغيایيویاؿػموتايی<:0۸8،
;ا ف 63:3،6338،: ;،:

هنؼ ىػیوامتاػی ):011،
 .۴-۶حسي حٌفٖ

هیکًؼوػمقهاا ؼاتوػؿػمترابموًت،ديوتىايه
صنىصًفیػؿهباصجعىػ،ى ىبایعاًؿاػيبا  

هیيمایؼ،هضکنوهنتؼ بهيظـآیؼ.اوعىاهاوبافگيوتبوه
آوچهؿاػؿػکتـیىرؼیؼب او 
ىؼبامتتابتىايؼ 
مًتامالمبههًظىؿبافمافیويىمافیػلىماينايیامت،افهم ىؿو،کاؿعىػؿابـؿویایىػلىموتاب وق

آوباه تا ادفهاو،هتمـکقکـػبامت.صًفیهؼت ؼبههىیتامالهیوامت ال کاهسآوافمًتیـهًروی

هیتىاوػؿبافمافیمًت،بافايؼیيیبً اوايؼیيۀغوـ ويظـیوهدوـػافیهوای
غـ امت،کاؿهایػلمیاوؿا 
رؼیؼعالٍهکـػ ،

.1تىص ؼؿابایؼافػای ـۀٍـفاػت اػعاؿدوکاؿکـػآوؿاػؿه ؼاوػمسؿوىىماعت ،

.2تىص ؼػؿامالم،باػمترابعـػ ،ابستؼـیفامت،ػؿصا یکهتخل جػؿهن ض ت،اهوـیؿهوقآ وىػو

يهفتهػؿػا نغ بامت ،

.3اهـوفبغـ بهتغـیبهبايیهؼـیتیػَـيىايؼیيیعىػدـػاعتهامتوباتئىؿیدنتهؼؿو،يوىػی

هیيمایؼ ،
هـدوهـدهؼـیتیؿاػيبا  

.4یلنفۀغـ افگؾىتهبن اؿػوؿدـافهفاه میػوگايهامت،ػوگايری((صلوػ س))،ػوگايری((ػا نهخوا 

وػا نوا غ))،ػوگايری((کالم روؿهايت ر))،ػوگايری((ػیىوػلن))،ػوگايری((ػیىوػو ت))ورقآو ،

.5مکى ؿیننغـ ،تًهابهػيبا رؼاییػیىافػمترابم امتي نت،بلکهعىاهاورؼاییػیوىافتموام

صىفبهایاعال ی ،ايىيی،ارتماػیوم امیامت ،

هیعىاهؼحابتکًؼکهاٍى عواؿدافهوتى
.6عـػ،عىاهاوآوامتکهػیىػؿبنتـوا ؼ ترایگ ـػ .

ورىػػاؿػ.ػؿمتهماوگىيهکههؼتق هاٍسػؼ ؿا،اٍلید وافهتىػاينتًؼ،ػؿه ابساىاػـبکوههوتىؿا

ه ؼمبـػؼ ىمـػيؼ ،

.7ىـیؼت،ه اٍؼیػاؿػکهػؿؿامتایضـوؿدهوایص واداينوايیاموت1صوقص واد،صاوىؿػ وس،

کـاهتايناووتىفیغحـود ،
هیتىاو،هبايیرؼیؼؿاتؼـیفکوـػ.
.8هاه چؿاهی،رقبافمافیهىیتعىیويؼاؿین.بابافعىايیمًت 

،بیتا) 
(صًفی;:۸۸1،ا ف:۴60،:۸۸1،:۸11،: ;،:لو:۴60،633:لو 63:0،633۴،6336<6336
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ًت٘جِگ٘زٕ

.:ػؿرـیاوىًامیيىايؼیيیػؿػلىمامالهی،ؿویکـػتفکـػـبی-امالهیبهايؼیيهؿوىوًرـیيغنوت

اؿفههایهؼيیرؼیؼػؿتمؼواؿوداییآغافگـػیؼ< 
افياص هاٍالصادم امیوبـدایۀ 

.6بـعىؿػؿوىًفکـاوویـه غتراوباایىدؼیؼۀيىیىػؿيقػگـوهیهنچىوطوهصنو ى،اصموؼاهو ىو

مالهههىمیى فتریکاهسوتنل نػؿبـابـػمتاوؿػهایيىیىآوويقػبـعیػیرـهايًوؼمو ؼرموا ا وؼیى

امؼآباػی،کىاکبیوػبؼبباؿویکـػهًت ؼايههمـاببىػ< 

.0ػ الي ووت(عـػگـایووی)،توواؿیظگـایی،آفاػی،مکى ؿینوونافویژگیهوواوىاعَووههایبً وواػیىگنووت ـۀ

هیؿويؼ< 
يىگـاییػؿايؼیيهغـبیبهىماؿ 

.۴رًبو ؿوىًرـیويىايؼیيیوي ؼگفتماوػیًیػؿرىاهوغاموالهیػاؿایهکاي نونهاوهبوايییکوـی
هیباىؼکههىربیهنوتيغ ٌبهتـػمتاوؿػهایآوهیگـػػ< 
عاً 

طـسؿوىًرـیواٍالسطلبیبً اػیىم امیباايؼیيههایکوىاکبی،اموؼآباػی،ػبوؼبود وـواوىوکس

.8

گـیتوباى ىبهاو ؿویکـػهایعاًایىايؼیيمًؼاوفه ًهبـایدؼیؼآهؼورـیاويىايؼیياوهنلماوػوـ 

یـاهنىؼ< 

هایدًذگايۀهؼـیتی1اي ال فبايی( غوىی)،اي وال هؼـیتوی،

.1تضى دػو ؿۀيىايؼیيیػؿدـتىیاي ال 

ههنت وـیىػىاهووسوػًاٍووـ
بـؿموویوتزقیووهوتضل ووسؿواوىووًاعتی،اي ووال موواعتاؿی،اي ووال توواؿیغی،اف 
تزؼیؼيظـػؿيرـهمًتیوگـایوبهایزاػيرـههاوؿویکـػهایيىیىهؼـیتیوػلمیوػ لویػؿگنوت ـۀ


ىماؿهیآیًؼ< 

رـیاوىًامیيىايؼیيیهؼاٍـرهاوػـ به

.1ايؼیيهوؿفاوهنلماوهؼاٍـبـایتب ىهإ فههایرؼیؼافػؿوومًتبوهگفتمواواػت واػیػؿصوىفۀ

هیعىاهًؼػ سػؿ
کالهیؿویآوؿػيؼایىگـوبکهػؿؿويؼػگـگىيیهاییکـیبهي ىاػتقا اوهيهىؿگـػیؼيؼ ،

کًاؿهتىبـامتؼ

بًي ًؼوص تػیىباىـیؼتاففباوهـػو(ػ سوهتى)ىً ؼبىىػ< 

تـیىچهـبهایرـیاويىاػتقا ی1صنىصًفی،يَـصاهؼابىفیؼ،هضمؼػابؼا زابـیوهضمؼ


بـرنته
.1

تواؿیظگـایی،
چوىوفباوىوًاعتی،هؼًاىًاموی ،

اؿکىوهیباىًؼکهباامت با افهاا ؼاديىیىػلىماينوايیهون


ىًامیوييايهىًامیهن ـگؾاؿافه ـاثمًتؿابهتزؼػويىگـاییهمىاؿماعتًؼ< 


ايناو

.۸ایىيىايؼیياوهنلماوػـ بااؿديهاػوبههمهتالههایآياوبهػمتاوؿػیهمنىوماهاوهًؼبوـای

ػاوؿیػاػ يهوهًَفايهمًتوه ـاثکهىػمتي ایتهايؼ.
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پٖ ًَضت ّا
 -1اىاؿببهاي ال هؼـییػکاؿدکهبارملۀهؼـوفعىػ;(:cogito ergo sumهيايؼیيندلهنتن)،دایرابهؼـیوت
وی ىؿاػؿيفلآػهی ـاؿػاػوهم ىطىؿاي ال کپـي کیکايتکهباػیؼگابمىبژکت ىینتیعىػ،ػموسىوًاعتؿا

بهیاػسىًامایاهماومىبژب()subjectويفلايناوينبتػاػيهبهػ ىووا ؼ تعاؿرییاهماوابژب(.)objective
(ص ی):۸61:010،

 -2ػ الي تػي ایهؼؿو،ػ الي تیمىبژکت ىینتی()subjectivismامت،یؼًویاٍوا تؿابوهموىبژب()subjectهوي
ً
ػهؼ.يت زۀایىػ الي تمىبژکت ىینتی،ػؿصىفۀهؼـیتایىامتکههؼـیتی ًی،ػمؼتاتابغماعتاؿؽهًیبيـامت
ً
ويت زۀآوػؿصىفۀػمسوکًو،ظهىؿتکًى ىژیػي ایرؼیؼیامتکههاه تاباًٍؼتػؿػي وای وؼینهتفواودهوی
باىؼ.تکًى ىژیتبلىؿم اـبعىاهیوتنل مىژب(يفلاينايی)بـػ ىب ـويی(ػا نطب ؼت)وبهتؼب وـػیروـ،تبلوىؿ

تبؼ تابژبافمىبژبامت(.هماو)630،

 -3مکى ؿیننیکیافههنتـیىايراؿبهایؽهًیػي ایهؼؿوامتکهبامهویژگییکـی-اؿفىیػي ایهؼؿود ىيؼی
يا گننتًیػاؿػ،باؿام ىيا نن (ػ الي ت)،اوهاي نن(ايناوهؼاؿی)ومىبژکت ىینن(اٍا تػاػوبهػا نػؿووايناو).
ايناوػَـؿوىًرـیوػي ایهؼؿوباگننتافػیىواهـ ؼمی،مؼیػاؿػاهىؿعىػؿاػؿایىػا نعوا کیافطـیوق

ؿایقيیباػ سرقئی،اهارمؼیعىیوتمي تيمایؼ(ؿام ىيا قم)وتمامتالههواییوـػیورمؼویعوىػؿابوـهوؼاؿ
تض قعىامتهایاينايیعىػماهاوبغيؼ(اوهاي نن)تاػؿيهایتایىتالههابهم ا ـۀهؼـیتیوػملویاوبوـػوا ن

وا غهًتهیگـػػ(مىبژکت ىینن)(.هنؼىػیوامتاػی)161:011،

 -4آهىفبهایرؼیؼیکهػؿبـعیصىفبهایفباوىًامی،هؼًاىًاموی(ػايوومومايت ر)،هـهًىت ور(یلنوفۀیهونو
تفن ـ)،یلنفۀفباو،یلنفههایتضل لیوي قیلنفههایماعتاؿگـاودناماعتاؿگـاهاـسگـػیؼبامتاموت،صکایوت

افآوػاؿػکه1هؼًاییرهتىتًهاباي تو َؼهإ فؿاباهيؼاؿػ،بلکهبـعامتهافیرىبکۀاؿتباطادهؼًاییواژبها
بایکؼیرـ،باکسماعتاؿآوفباو،ىـای وفه ًههایکاؿبـػآوواژب،ػي ایهإ فورهاویـهًریکهواژببهآوهتؼلق
امت،هیباىؼ.تىرهواهتمامبهایىآهىفبهایرؼیؼهیتىاوایقهواییرؼیوؼػؿصوىفۀتفنو ـوتأویوسهتوىوه وؼك

یـاهنآوؿػ.بابهکاؿگ ـیایىآهىفبهاهیتىاوبهیهمید چ ؼبوػم قتـافآهىفبهایػیًیػمتیایت،یهمویکوهبوا
يرابهایمًتیبهػیىوآهىفبهایآوتاصؼوػیهتفاودامت.

 -5یلنفةا ىػیکههماویلنفههایهبتًیبـهؼـیتهنت نهیباىؼ(.

يؼ)6:6/:1:011،

 -6گدستون دشالر(:11۴-:۸16م)ػاييمًؼواػیبیـاينىیکهايؼیيههاییلنوفیوهؼـیتویاوبوـی لنوىیاوهؼاٍوـ
یـاينه،افرملهه يسیىکىتأح ـاتییـاواوگؾاؿػبامت.ػیؼگابهایاوػؿصىفۀهؼـیوتىًامویویلنوفۀػلونبوهویوژب
يظـیۀویػؿد ىيؼػ سوتغ سکهبه;یىلػ سگـایی:اىتهاؿػاؿػ،ػؿایىػـٍه ابستىرهوتأهوسهویباىوؼ.ػیوؼگاب
هایباىالؿػؿیلنفۀػلنبن اؿىب هبهػیؼگابهایکاؿ دىدـی لنىفػلنياهبـػاؿاتـیيیا ٍسهیباىؼ.باىالؿي وق
هايًؼدىدـهؼت ؼبهت ؼمايؼیيهويظـیه(تئىؿی)بـتزـبههیباىؼ.اوي قهؼت ؼامتػؿدلهـهياهؼب(وصتیابوقاؿ

999

جریاىشناسی نواندیشی هسلواناى در علوم اسالهی

هياهؼب)یرتئىؿیويظـیهيهفتهامت.اوي قبهرنتزىیياتمامػؿػلنوص وتتغم ًویوت ـیبوی،اػت واػؿاموظ
ػاؿػ(.باىالؿ)۸11:010،

 -7اىاؿببههکتب;ؿام ىيا ننايت اػی:دىدـػاؿػکههؼت ؼبىػ،ػ الي تتزـبیکههبتًیبـؿوهامت ـاییبهکواوه
ػؿص ایقطب ؼی(واينايی)هیدـػافػ،تىاووظـی تاحبادوا ؼ تؿايؼاؿػ.آوچوهافؿوهاموت ـاییهویتوىاوايتظواؿ
ػاىتتًهااباا ياػؿمتهاامتوایىکزاوػمت ابیبهص تکزا؟بهایىماودىدـهؼ اؿتض قدوؾیـیتزـبویؿا
تبؼیسبههؼ اؿاباا دؾیـیتزـبیيمىػ.تض قدؾیـیتزـبیافيىع ىیآوػؿدىفیتىینتهایکالم ريمىػػاىت
کهباػًىاواحباددؾیـیتزـبیىًاعتههیىؼوتض قدؾیـیتزـبیافيوىعضوؼ فآوػؿدىفیتىینوتهوایهًا وی

هیگـػػ(.دىدـ:01۴،و):010
ؿوادػاىتکهافآوباػًىاوتأی ؼدؾیـیتزـبییاػ 

 -8هد مدس()-:۸6۸بقؿگتـیىی لنىفهکتبیـايکفوىؿدهؼت وؼاموتموهيوىعػال وه()Interestػؿتکوىیىػلوىم
هغتلفي وػاىتهامت-:1ػال ۀابقاؿییایًی<-6ػال ۀػملی<-0ػال ۀؿهاییبغو.وهتًاموببواآوموهػال وه،
مهيىعػايوهنىکسگـیتهویاهیتىايؼبر ـػ-:1ػلىمتزـبی-تضل لی<-6ػلىمتاؿیغی–تأویلی<-0ػلوىمايت واػی.
بهباوؿاوػلىمتزـبیػؿػي ایهؼؿوبـهبًایػال ۀيغنت،ىکسیایتهامتکهغایوتويت زوۀطب ؼویصاٍوسافآو،

هماوتکًى ىژیػي ایهؼؿوامتکهبـهبًایػال ۀملاهگـیبـػا نطب ؼتوي قػا ناينايیىکسگـیتهامتوبا

هم ىهبًاي قهىؿػمًزووػاوؿی ـاؿهیگ ـػ،يهباهؼ اؿهایص تروىییویواتاب وقبوـوا ؼ وت(.هنوؼىػیو
امتاػی)101:011،

 -9اىاؿببهاي ال یـویؼػؿػـٍۀؿواييًامیػاؿػکهتأح ـادرؼیبـصىفۀهؼـیتىًامیي وقگوؾاؿػباموت.يظـیوۀ
ياعىػآ گابیـویؼبهطىؿکلیهؼاػ دهؼـیتىًامیؿاػؿػي ایهؼؿوػگـگىوکـػودـػبافتأح ـ;ػلتهایؿوايی:ػؿ

صىفبهایگىيا گىوىًاعتوباوؿود ؼایوايؼیيههای;هؼلس:بـػاىت.

 -10هإ ووفػؿایووىػً وىاواىوواؿببووهايؼیيووههووایموواعتاؿگـاودناموواعتاؿگـاػؿصووىفۀیلنووفهوػلووىمارتموواػیػاؿػ،
ماعتاؿگـایايیچىو ىییاىتـاوك،آ تىمـودناماعتاؿگـایايیچىوػؿیؼا ،ىتاؿوغ ـب(.ص ی):8۸1:010،

 -11اىاؿببهؿوهویژۀي چهویىکىػؿتضل سايؼیيههاوگفتماوهاییکـیػاؿػ.ایىؿوهبهػًىاوتباؿىًامیػايوو
ؼؿد()Genealogy of power- knowledgeىًاعتههیىىػ(.هنؼىػی)۴301:011،

 -12هًظىؿافاٍاالسصاىؿ،ک ف تتزـبۀبیواماۀص ایقواػ اوامت.ی لنوىیاودنوتهوؼؿوچوىوي چوه،یىکوى،
ػؿیؼا ،ىتاؿوغ ـب،هًکـاهـ;بیواماۀصاضـ:هنتًؼکههنت سافييايهها،وفباووؽهً تیاػسىًامواػؿيوقػاو

صاضـباىؼ< ؾاآياوهًکـایىهنتًؼکهػؿکوػؿیایتها،ػؿیایتبیوامواه،ىوفافوػـیواوعوىػص وتوػو ى
عاؿریباىؼ(.ػؿیؼابااٍاالس;هتای قیرصاىؿ:عىػبهایىهىضىعب وتـدـػاعتهامت)وایىهماوچ وقیاموت

کهي چهباطـسبضج(هًظـگـایی:یاهماو;ایقگـایی:بهآودـػاعتوهؼت ؼامتهفاه نؽهًیهابـابوـبواص وت
ي نت،بلکهتأویسهایيا ٌافص تبهىماؿهیآیؼ(.هماو):13-:8۸،

-79يظـیههایدنتهؼؿوکهػؿصىفۀیلنفهبهویژبدلافي چه،بـداگـػیؼبامت،باههونتوـیىػیوؼگابهوایايؼیيوه
هایهؼؿوبهت ابسبـعامتهايؼ.ػؿايؼیيۀهؼؿوبهعَىًػؿػَـؿوىًرـی،تأ ک ؼبـتىاياییبیدایاوػ ساموتو
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ایىکهیاػسىًاما(ايناویاهماومىژب)بهکمرػ سهیتىايؼبوهىًامواییکاهوسوػو ىوا ؼ وت(ابوژب)ػموتیابوؼ.

هؼـیتػ لی،هؼـیتیص یوهاابقباوا غعىاهؼبىػوفه ًهؿابوـایمولاۀاؿاػۀاينوايیبوـوا ؼ وتب ـويوییوـاهن
عىاهؼماعت.ایىهؼـیتػ لیهیتىايؼ،هؼـیتییرايهوهالقباىؼوتًىعوتکخـيپؾیـػ.ػؿوا غايؼیيۀهؼؿوهؼت ؼ

امتهنهیتىاوبهىًاعتییـاتاؿیغیافوا ؼ تػمتیایتوهنبهىًاعتیهالقوص یافآوؿم ؼ.ايؼیيۀهؼؿو
بهتؼؿیذػؿه ىموکايتوهاؿکلویـویؼبهي ؼعىػهیدـػافػوبهویوژبدولافي چوه،ايؼیيوههواییه ابوسبواػًوىاو

ايؼیيههایدنتهؼؿوافػؿووآومـبـهیآوؿػ .

ػؿايؼیيۀدنتهؼؿو،ي ا ه ابسػیؼگابهاییاػىؼببهچينهیعىؿػ<ايؼیيۀتاؿیغیيرـیػؿبـابـيرابیـاتاؿیغی،
يرابينبیگـاػؿبـابـيرابهالقگـا،یـوایتاػوػ سافاػتباؿهالق،تًىعوتکخـگـاییبهروایايضَواؿگـایوی،ي وؼ

ىؼويظـیۀهااب توػ ً تو(...ص ی،هماو<:۸:-:1۸1هنؼىػی)63۴-6301:011،

-74يظـیههایدنتهؼؿوکهػؿصىفۀیلنفهبهویژبدلافي چه،بـداگـػیؼبامت،بواههونتوـیىػیوؼگابهوایايؼیيوه
هایهؼؿوبهت ابسبـعامتهايؼ.ػؿايؼیيۀهؼؿوبهعَىًػؿػَـؿوىًرـی،تأ ک ؼبـتىاياییبیدایاوػ ساموتو

ایىکهیاػسىًاما(ايناویاهماومىژب)بهکمرػ سهیتىايؼبوهىًامواییکاهوسوػو ىوا ؼ وت(ابوژب)ػموتیابوؼ.

هؼـیتػ لی،هؼـیتیص یوهاابقباوا غعىاهؼبىػوفه ًهؿابوـایمولاۀاؿاػۀاينوايیبوـوا ؼ وتب ـويوییوـاهن

عىاهؼماعت.ایىهؼـیتػ لیهیتىايؼ،هؼـیتییرايهوهالقباىؼوتًىعوتکخـيپؾیـػ.ػؿوا غايؼیيۀهؼؿوهؼت ؼ
امتهنهیتىاوبهىًاعتییـاتاؿیغیافوا ؼ تػمتیایتوهنبهىًاعتیهالقوص یافآوؿم ؼ.ايؼیيۀهؼؿو

بهتؼؿیذػؿه ىموکايتوهاؿکلویـویؼبهي ؼعىػهیدـػافػوبهویوژبدولافي چوه،ايؼیيوههواییه ابوسبواػًوىاو

ايؼیيههایدنتهؼؿوافػؿووآومـبـهیآوؿػ .

ػؿايؼیيۀدنتهؼؿو،ي ا ه ابسػیؼگابهاییاػىؼببهچينهیعىؿػ<ايؼیيۀتاؿیغیيرـیػؿبـابـيرابیـاتاؿیغی،

يرابينبیگـاػؿبـابـيرابهالقگـا،یـوایتاػوػ سافاػتباؿهالق،تًىعوتکخـگـاییبهروایايضَواؿگـایوی،ي وؼ

ىؼويظـیۀهااب توػ ً تو(...ص ی،هماو<:۸:-:1۸1هنؼىػی)63۴-6301:011،

 -15ببذال حمه الکواکبی(:۸36-:1۴1م)1افايؼیيمًؼاوويىینًؼگاوياهؼاؿوهنلماومىؿیامتکهافیرمىبواآحواؿو
ايؼیيههایيىینًؼگاوغـبیهايًؼویلفـػبلًتوبهویژبهَلضاوامالهیآوػوؿبهايًؼم ؼرما ا ؼیىامؼآباػیوػبوؼب
آىًاىؼوافآياوتأح ـدؾیـیتوافمىیػیرـبـاٍالسطلباوآیًؼۀرهاوامالماحـگؾاىت.کتا طبایغا موتبؼاػویػؿ
مـتامـرهاوامالمىهـتیبهمقایایتوباامت با ػمىهیؿوبـوىؼ(.یـامتغىاب):161:01۴،

 -16شبلی شمیل(:۸:1-:113م)1ػاييمًؼودقىر بًايیواهسکفـى ما،افػاػ هػاؿاوػلىمتزـبویوهواػیرـیػؿ
رهاوامالموػـ ويغنت ىکنیکهايؼیيوۀػاؿویوىؿاباؿموا ۀ;ا ض وة:بوهرهواوػوـ ،هؼـیویيموىػ(.ػًایوت،

<181:011ىـابی):861:011،

 -17سالمه موسی(:۸81-:111م)1يىینًؼۀآفاػايؼیوهَـیکهب وتـػمـعىػؿاػؿؿابىًاماییوت ـیبیـهً 
آفاػود يـورهايیوى ىبهایبهـببـػاؿیافآوگؾؿايؼوػؿایىؿامتاافدـػاعتىبهآهىفبهایویژۀیـهً ىـ یو

آ گاهیافي ا ضؼفو ىدآوي قغایسيمايؼ.ػؿطى فيؼگیهفتاػویرما ۀعىػ،چهسوىوکتا يراىوتکوه
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افآوه اوهیتىاوبه1صـیةا فکـوأباا هاییا تاؿیظ،ا ض اةوا ػ ،وصـیةا ؼ سییهَوـ،اىواؿبيموىػ(.ػًایوت،

هماو<ىـابی،هماو<رابـی)061:۸18،

 -18طه حسیه(:۸10-:11۸م)1اػیب،ايؼیيمًؼوبً ايرؾاؿرًبوهاییـهًریهتؼؼػوهإملػاييرابهایاموکًؼؿیه

وػ ىىمل اهـب،ػؿکىػکیب ًاییعىػؿاافػمتػاػودلافیاؿؽا تضَ سىؼوافا فهـومىؿبىویـاينوه،ػؿهَوـ
بهکاؿتؼؿیل،تؼل نوتض قوتأ فدـػاعتوبهتـب وتچًوؼينوسافاػیبواوويا وؼاویـه غتوهػؿرهواوػوـ هموت

گماىت.ههنتـیىآحاؿاوافایى ـاؿامت1ا یام،صؼیجا ؿبؼواء،ػلویهواهوا نو ـة،ا ػ وا ً وؼ،امواله اد،ا غلفواء
ا ـاىؼوو،هىتاؿیظا ػ ا ؼـبی(.رابـی<131:۸18،ػًایت<۴3-681:011،ىـابی):03-:611:011،

 -19هدن غلیون(1)-:۸۴8ػؿىهـصمٌمىؿیهبهػي اآهؼوافما :۸13بهػًىاوامتاػوؿی لهـکقدژوهوهوای
ىـلهؼاٍـػؿػاييرابمىؿبىداؿیلػؿیـاينهفيؼگیهیکًؼ.ي ؼراهؼۀػـبیورهاوغـبیورهايیىوؼوػ وسو

يظامملاه،افههنتـیىػغؼغههایاوبهىماؿهیؿوػ.عاا ا ً وؼ،عاوا ا نولاةواغت وا ا ؼ وسوي وؼا ن اموة،

ا ؼیىوا ؼو ةافرملهآحاؿاوهیباىؼ(.رؼ 1:۸18،ه)01

 -20سیذجمدل الذیه اسذآ ددی(:1۸1-:10۸م)1ػا ن،ايؼیيمًؼواٍالصرـبقؿگامالهیکهدلافتکم ستضَ الد
ػیًی،بههًظىؿآىًاییباکيىؿهایهنلماووييـایکاؿوايؼیيههایاٍالسطلبايۀعىػبهایغاينتاو،هًؼوهَـموفـ

يمىػ.ا اهتاوافما :611ػؿهَـيهما بهطى ايزاه ؼوػؿایىهؼدهًيأتضى دم امی،ػیًیوارتماػیههن
واحـگؾاؿػؿآوراگيت.دلافاعـادافهَـ،بهداؿیلؿیتوهزلۀػـوةا ىح یؿابهاتفالىا گـػوػومتهموـاب
عىػػبؼب،هًتيـماعت.ػؿهـاصسبؼؼیبه ًؼووامتايبى ؿیتوػؿهمو ىىوهـػؿگؾىوت(.غل وىو-:۸81:۸۸0،

<633رابـی،هماو<8۸-811ػًایت،هماو<61-681یـامتغىاب):13-:۴11:01۴،

 -21محمذ ببذه(:۸38-:1۴۸م)1افاٍالسطلباودـآوافبکهتأح ـییـاواوبـهـػمهَـوؿوىًفکـاووػا ماوػیًویو
رـیاوهایػیًی–م امیآوکيىؿبـرايهواػ.اوهتفکوـیعـػگوـاويىايوؼیوػیًویوارتمواػیبوىػکوهتضوتتوأح ـ
تؼل مادم ؼرما ا ؼیىامؼآباػیَ ،ؼاٍالساصىا هنلماياوؿاافطـیقایزاػػگـگىيیػؿب وًوهواوایکواؿآيواو

ػاىت.کتا هاوه ا تیهتؼؼػافاوبافهايؼبامتکهىـسيهذا بالغهوکتا ؿما ةا تىص ؼافهيوهىؿتـیىآوهوابوه

ىماؿهیؿوػ(.ىـابی<:61-:611:011،ػًایت<80-861:011،رابـی)111:۸18،

 -22رشیذ رضد(:۸08-:118م)1افػاييمًؼاواٍالسطلباموالهیکوهػؿکنوىدىوا گـػیبوهػبوؼبد ىموتوهزلوۀ
ا مًاؿؿابـایييـيظـیادامتاػوعىػػؿباؿۀاٍالصادػیًیوارتماػیهًتيـکـػ.افرملهآحاؿاوػوؿۀمویوچهواؿ

رلؼی هزلۀا مًاؿوػوافػبرلؼتفن ـا مًاؿوتاؿیظا متاؽا هاما ي ظهضمؼػبؼبػؿمهرلؼوا ىهواب ىووا ضزواف
هیباىؼ(.ىـابی،هماو<ػًایت،هماو<یـامتغىاب):13-:۴81:01۴،

 -23بلی ببذال ازق(:۸11-:111م)1ى ظافهـیوافد ـواوهضمؼػبؼبو ایسبهرؼاییػیىافم اموتکوهبواکتوا 
هيهىؿعىػ;ا مالمواٍى ا ضکن:بهایىايؼیيهػاهىفػوافمىیه ئتى ىطا فهـهضا کمهىوؼ.اوبوـایوىبواوؿ
امتکهعالیتورايي ًید اهبـ،اهـیصکىهتیوػي ىیامتوافایىرًبه،ه چاؿتباطیبواػیوىيوؼاؿػوآوچوهػؿ

فهاود اهبـؿطػاػ،تًهاب ـایاػاؿۀىهـهؼیًهبىػ(.غل ىو<:۸01:۸۸0،رابـی )111:۸18،
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هٌابع ٍ هآخذ

 .1آ ارايی،يَـا له(;،):0۸۴بـؿمویايت واػیؿویکوـػصنوىصًفویػؿػلوىماموالهیواينوايی،:هدمىعه
هماالت کًگزه بیىالمللی علىم ايظايی اطالهی،بهاؿ،ػوؿۀاو ،ىماؿۀ .۴6-::ٌٍ،8

 .2ابىفیؼ،يَـصاهؼ(،):۸۸1االتداه العملی فی تفظیز :دراطه فهی لةهی المدهاس فهی المهز و عًهز المع شله ،

ب ـود1ا مـکقا خ اییا ؼـبی .

،):۸۸۸(،____________ .3اشکالیات المزاءة و لیات ال أویل،ب ـود1ا مـکقا خ اییا ؼـبی.

،):۸۸1(،____________ .4هفهىم الًص :دراط فی علىم المز و،ب ـود1ا مـکقا خ اییا ؼـبی .

،):۸۸1(،____________ .5فلظف ال أویل:دراط فی تأویل المز و عًهز هیهی الهزیى بهى عزبهی،ب وـود1
ا مـکقا خ اییا ؼـبی .

،)6331(،____________ .6الًص و الظهلة و الیمیمه  :ارادة المعزفهی و ارادة الهیمًه ،ب وـود1ا مـکوق

ا خ اییا ؼـبی .

،):۸۸1(،____________ .7االتداه العملی فی ال فظیز،ب ـود1ػاؿا ب ااء .

،):۸۸1(،____________ .8االهام الشافعی و تأطیض اإلیز لىخی الىطیة  ،اهـة1هکتبةهؼبى ی 
،):۸۸1(،____________ .9المىل المفیز فی لةی ابىسیز ،اهـة1هکتبةهؼبى ی 

،):۸۸8(،____________ .01ال فکیز فی سههى ال کفیهز هز الدههل و الشیهل و ال زافه  ،واهـة1هکتبوة

هؼبى ی 

،):۸۸۸(،____________ .00دوائزال ىف ،لزاءة فی خةاب المزأة،ب ـود1ا مـکقا خ اییا ؼـبی .

 .02اؿکىو،هضمؼ(،):۸11تاری ی الفکز االطالهی،تـرمةهاىنٍا ش،ا ابؼةا خا خة،ب ـود1ا مـکقا خ ایی

ا ؼـبی.

،)63:3(،________ .03الهىاهل و الشىاهل حىل االطالم المعاصهز،تـرموةوت وؼینهاىونٍوا ش،ب وـود1

ػاؿا ال ؼة .

،)6336(،________ .04العلمً والزیى ،االطالم و المظییی والغزب،ا ابؼةا خا خة،ب ـود1ػاؿا نا ی .
،):۸11(،________ .05الفکز االطالهی (يمز و اخ هاد)،ا ابؼةا خا خة،ب ـود1ػاؿا نا ی .
___(،بیتا)،لةایا فی يمز العمل الزیًی،تـرمةهاىنٍا ش،ب ـود1ػاؿا ال ؼة .

_____ .06
،)6336(،________ .07الفکز االصىلی و اط یال ال أصیل ،يیى تاریخ اآلخز للفکز االطالهی،تـرمةهاىون
ٍا ش،ب ـود1بیيا .
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،)6336(،________ .08الفکههز االطههالهی ،لههزاءة علمی ه ،تـرمووةهاىوونٍووا ش،ب ووـود1ا مـکووقا خ ووایی

ا مالهی .

،):۸۸1(،________ .09هًافذ علی االطالم،تـرمةٍ اسا زض ن،ا ابؼةالو ی،ب ـود1ػاؿػا ة .

،)6338(،________ .21المز و هى ال فظهیز المهىروا الهی تیلیهل ال ةهاب الهزیًی،تـرموةهاىونٍوا ش،
ا ابؼةا خا خة،ب ـود1ػاؿا ال ؼة .

 .20ايَاؿی می،صنى(;،):01۸اؿکىوػؿ اكبارابـیوابىفیؼوصًفی،:ک هاب ههاه دیهى،ىوماؿۀ،:81
ً.11-11

 .22باىالؿ،گامتىو(،):010هعزفت شًاطی،تـرمۀرال متاؿی،تهـاو1ػیتـدژوهوهاییـهًریوهـکق
ب ىا مللی.

 .23دىدـ،کاؿ ؿیمىيؼ(،):010حزصها و ابةالها،تـرمۀاصمؼآؿام،تهـاو1ىـکتمهاهیايتياؿ.

،):01۴(،____________ .24هًةهك اک شهاف علمهی،تـرموۀمو ؼصنو ىکموا ی،چوا،موىم،تهوـاو1
ايتياؿادػلمیویـهًری .

 .25تمؼو،صم ؼؿضا(;،):0۸۸يىايؼیياورهاوػوـ (،):صنوىصًفویوبا فموافیه وـاثاموالهی ،:یًه

پژوهش،عـػاػوت ـ،ىماؿۀ.0۴-63ٌٍ،:16

 .26رابـی،هضمؼػابؼ(،):۸18ال ةاب العزبی المعاصز،ب ـود1هـکقػؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .

):۸11(،____________ .27يیى وال زاا ،لزاءات المعاصزة فی تزاثًا الفلظهفی،ب وـود1هـکوقػؿامواد
ا ىصؼةا ؼـب ة .

،):۸۸:(،____________ .28ال زاا والیزاث  ،داراطات و هًالشات،ب ـود1هـکقا خ اییا ؼـبی .
،):۸۸1(،____________ .29بًی العمل العزبی،ب ـود1هـکقػؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .

):۸۸1(،____________ .31هزخل الی فلظف العلىم ،العماليی المعاصزة و تةىر الفکهز العلمهی،ب وـود1
هـکقػؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .

،)6333(،____________ .30العمل الظیاطی العزبی،ب ـود1هـکقػؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .

،)633:(،____________ .32العمل االخاللی العزبی،ب ـود1هـکقػؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .
،)6333(،____________ .33تکىیى العمل العزبی،ب ـود1هـکقػؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .

 .34رً ؼیرؼفـی،هضمؼ،م ؼمؼ ؼرال وی(;،):0۸6بـؿمویوي وؼػیوؼگابهضموؼػابوؼا زوابـیػؿبواؿۀ

تي غ،:حکمت هعاصز ،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼادیـهًری،تابنتاو،ما چهواؿم،ىوماؿۀػومٍ،وٌ
.13-80
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 .35رهايبرلى،ؿاه ى(،):011هىج چهارم،تـرمۀهضمؼگىػؿفی،تهـاو1ييـيی.

 .36صنىصًفی(،)6336الفلظف فی الىطى العزبی فی هائ عام1اػموا ا ًؼویوةا فلنوفةا خاي وةػيوـةا توی
يظمهاا زمؼ ةا مَـیةبزاهؼة اه ـة(هغاآلعـیى)،ب ـود1هـکقا ؼؿامادا ىصؼةا ؼـب ة .

،):۸۸1(،________ .37حىار األخیال ،اهـة1ػاؿ باء .

،)6338(،________ .38رطال فی الالهىت والظیاط ،امب ًى فا،تـرمةوت ؼینهـارؼةیإاػفکـیوا،ب وـود1
ػاؿا تًىیـ .

،)6336(،________ .39ال زاا و ال یزیز ،هىلفًا هى ال زاا المزین،ب ـود1ا مإمنةا زاهؼ ة لؼؿامادو
ا ًيـوا تىفیغ .

،):۸11(،________ .41الزیى والثىرة فی هصز  ،2592-2591اهـة1هکتبةهؼبى ی .

،)633۴(،________ .40تةىر الفکز الزیى الغزبی (االطض و ال ةبیمات) ،ج ا .فی الفکز االطالهی المعاصز،
د،6ییا فلنفةا ضؼیخةوا مؼاٍـة،ب ـود1ػاؿا هاػی .

(،________ .42بیتا)،هى العمیزة الی الثىرة ،اهـة1هکتبةهؼبى ی .
)63:0(،________ .43هى الًمل الی العمل ،اهـة1هکتبةهؼبى ی .

:۴60(،________ .44ل،)6336،االخ هاد الکالهی ،هًاهح ورؤی ه ًىع فی الکالم الدزیز (هع االخزیى)،

ب ـود1ػاؿا هاػی .

:۴60(،________ .45ل،)633:،الًظز والعمل و المأسق الیةاری العزبی و االطالهی الزاهى (هع ابىیعزب

المزسولی)،ب ـود1ػاؿا فکـا مؼاٍـ،ػهيق1ػاؿا فکـ .

،):۸۸1(،________ .46خمال الزیى االفغايی ،المائىی األولی ( ،)2551-2951اهـة1ػاؿ باء .
 .47ص ی،ىاهـط(،):010گذر اس هزريی  ،يیچ  ،فىکى ،لیىتار ،دریزا،تهـاو1ايتياؿادآ گاب .

 .48ػؿیاب ری،هضنى(;،):0۸3هؼاسؿاباۀمًتوتزؼػػؿرهاوػوـ افهًظوـهضموؼػابوؼا زوابـی،:
غزب شًاطی ،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼادیـهًری،دای قوفهنتاو،موا ػوم،ىوماؿۀػومٍ،وٌ-00
.۴:

 .49فواوی،بغىؿب(;،):0۸1امالمومکى ؿیننػؿايؼیيههضمؼاؿکوىو،:تـرموۀػلویهًهواری،تاری ًاهه

خىارسهی،فهنتاو،ىماؿۀ.68-:8ٌٍ،61

،بیرا1ػاؿيلنى.
 .51ىـابی،هيام(،):۸۸۸المثمفىو العزب و الغزب 

،):011(،________ .50روشههًفکزاو عههزب و غههزب،تـرمووۀػبووؼا ـصمىػووا ن،تهووـاو1ػیتووـهاا ؼوواد
م امیوب ىا مللی.
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يراهیبهبـعیایؼبهایارتماػیرابـی،:فصلًاه علمهی تزویدهی هعزفهت

 .52ىف ق،غالهـضا(;،):011
(،)ISCتابنتاو،ىماؿۀ.:۸1-:1:ٌٍ،:0۸

 .53ظـیف او،غالهـضا،م ؼب الت ىیمًرؼهی(;،):01۸بـؿمیتاب یآؿایم ؼرما ا ؼیىامؼآباػی:
خظ ارهای تاری ی،بهاؿوتابنتاو،ما او ،ىماؿۀاو .16-81ٌٍ،

اؿفیابیيظـیفباوىًاعتیيَـابىصاهؼػؿباؿۀ ـآو،:

 .54ػاهـیي ا،هضمؼبا ـ،ػبامؼلییالصتی(;،):0۸۴
فصلًاه علمی پژوهشی پژوهشياه تفظیز و سباو لز و،بهاؿوتابنتاو،ىماؿۀىين.۴6-60ٌٍ،

 .55ػبؼا ـفال،ػلی(،):۸68االطالم و اصىل الیکن ،اهـة1ػاؿا مؼاؿف.

 .56ػبؼا نالمبًؼبؼا ؼا ی(،):۸1:المی افیشیا ،العلن و اإلیزلىخیا،ب ـود1ػاؿا ال ؼة.
 .57ػًایت،صم ؼ(،):011طیزی در ايزیشۀ طیاطهی عهزب ،اس حمله يهاپلتىو تها خًهی خههايی دوم،تهوـاو1
ايتياؿاداه ـکب ـ.

 .58غل ىو،بـهاو(،):۸۸0الزیى و الزول ،ا ابؼةا خاي ة،ب ـود1ا مإمنةا ؼـب ة لؼؿامادوا ًيـ.

 .59یـامتغىاب،ه َىػ(،):01۴طهز غاس يىايزیشهی هعاصهز (دیًهی و غیهز دیًهی)،چوا،ػوم،تهوـاو1ىوـکت
مهاهیايتياؿ.

امالمىًامیکاؿبـػیهضمؼاؿکىو،:فصلًاه رهیافت تاری ی،دای ق،
 .61یالس،ػلی،هز ؼهًهاری( ;،):0۸1
ىماؿۀ.13-8:ٌٍ،6۴

 .60یىکى،ه يس(،):010اراده ب دايظ ى،تـرمۀي کىمـعىهوایي ىرهايؼیؼب،تهـاو1ييـيی.
،):0۸1(،_______ .62ب طىی يمزی بز عمل طیاطی،تـرمۀهضمؼفهاوفهوايیرميو ؼی،تهوـاو1ىوب
ع ق.

 .63کىاکبی،ػبؼا ـصمى(،):0۸:طبایع االط عزاد،تـرمۀػبؼا ضن ى اراؿ،تَوض شفکـیواؿموتراؿ،چوا،
او ،تهـاو1ؿمايو.

.64

يووؼ،آيووؼؿب(،):011فزهًههی علمههی و اي مههادی فلظههف ،تـرمووۀغالهووـُوح ووق،چووا،او ،تهووـاو1

یـػومیایـاو.

ىًامویآوػؿايؼیيوههای

 .65ها کی،هضمؼ،اصمؼبغيایيویاؿػموتايی(;،):0۸8بوافعىايیيينوتوؿوه

هضمؼاؿکىو،:پژوهشياه علىم طیاطی،ىماؿۀ .:۸1-:1:ٌٍ،6

 .66هنؼىػی،رهاير ـ،هىىً اموتاػی(;،):011ي وؼػ وسػـبوی-اموالهیػؿػیوؼگابروابـیواؿکوىو:
فصلًاه علمی پژوهشی پژوهشهای فلظفی کالم،ػاييراب ن،فهنتاو،ىماؿۀ.:36-11ٌٍ،۴6

 .67هنؼىػی،رهاير ـ(،)7986هزهًىتیک و يىايزیشی دیًی ،ن1ييـدژوهيرابػلىمویـهً امالهی.
999

سال پنجن ،شوارۀ دوم ،پیاپی  ،18تابستاى 1399

;،):011(،____________ .68هاهـیويىايؼیيیػیًی،:هةالعات اطهالهی،موا چهوسویکون،ىوماؿۀ

د ادی،10-16دای قوفهنتاو.:16-:۴۸ٌٍ،

 .69هؼ ىیـهضمؼ(;،):0۸6هـوؿیارما یبـهإ فوههایيظوامیکوـیروابـی،:هعزفهت،موا ،63اموفًؼ،
ىماؿۀ.:6:-:31ٌٍ،:۸8

 .71ه ـفاػب،یـاهوـف(;،):0۸۴بـؿمویوي وؼتواؿیظگـاییومواعتاؿگـاییػؿايؼیيوههضموؼػابوؼا زوابـی،:
حکمت هعاصز،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼادیـهًری،دای ق،ىماؿۀمىم.:63-:3:ٌٍ،

 .70وٍفی،هضمؼ(،):011يىهع شلیاو،تهـاو1ييـيرابهؼاٍـ.
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