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 دگاه موالنايموانع شناخت از د يبررس
 ًَِذ /  فاطو كگُب العّطاتزكاض    fatemetkd@yahoo.comكبضقٌبؾٖ اضقس فلؿفِ ٍ كالم اؾالهٖ زًا

كگبُ هالٗطسادُ تبزيشي /  ًاصزالذيي حسي ٗبض فلؿفِ اؾالهٖ زًا  اؾتبز

 17/11/1396 ـ پذيزش: 26/6/1396 دريافت:

 دٍيچک
ؿبىٍ٘ حق ٖقٌبذت ضاظ ّؿت ضٍز ٖ قموبض هم   ثِ ٍٖ عطفبً ٖبى ٍ هکبتت فلؿفٗازاظ  ٕبض٘ن ثؿ٘ي تعبلٗتطٖ انل لِ، اظ روقت ًا

م  ٖثكط ثمِ تزلم   ٍٔاؾُٖ اهکبى ضؾَخ ث، ٖس. ذَزقٌبؾٗت ًوبٗذلقت ّسا ٖتب ٍا ضا ثِ ّسف انل ؾمبظز.  ٖ ؿمط هم  ٘ضا ه ٖاْل
بم اظ حس، هَالًب ًَمبگَى ثمِ اّو   ّٕب َُ٘ثِ ق، «هي عطف ًفؿِ فقس عطف ضثِ»ج ٗثب اْل مَا   ٘م٘ ٍ تج ٖت ذَزقٌبؾم ٘م گ ي ًا
سى ٘ضؾم  ٕاهب ثمطا ، قَزٖ ت قٌبذت ذسا ههَرپطزاذتِ اؾت. اگطچِ قٌبذت ًفؽ ًبَقِ  ٖآى ثب ذساقٌبؾ ٖاضتجبَ ٕبّ ضاُ

س ٗم ثب، ي اؾمت ٘طاى ضاؾمت ٘م اظ پ ٕطٍ٘م اظ عبلن ظبّط ٍ پ ٖرتگِ٘ ثبَل ٍ گؿ٘تهف ٔز٘كِ ًت، ثِ ًَض هعطفت ٍ حهَل كوبل
ع قٌبذت  مع حزمبة   ٗتط هْن، ي هقبلِٗبى ثطزاقت. زض ا٘اظ ه، سٗآٖ قوبض ه ب حزبة حق ثِٗكِ ؾس تکبهل ًفؽ ضا هًَا ي هًَا

ع قٌبذت اظ ًظط ٍٗتط ل قطاض گطفتِ اؾت. هْن٘ف ٍ تحل٘اظ هٌظط هَالًب هَضز تَن َ   ، ٕي هًَا ٍ  ٕعجبضتٌمس اظ: قمَْو ٍ ّم
ِ ٍ حطل ٍ آظ.٘ب، تقلَّ٘ؼ، حت زً  س كَضكَضًا

 .ؼ، حت زً٘ب، تقل٘س، حطل، َّٕ ٍ َّٖ، هَالًب، ذَزقٌبؾقٌبذتهعطفت،  ّا: ذٍاصُيكل
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 هقدهَ

َاًع هعطفت ٍٖ قطق ٖكوٌساى غطثٗاًس ، عطفمب ٍ  ٖزض فطٌّم  اؾماله   ٍٖلم ، اًس اثطاظ كطزُ ًٖظطاو هرتلف، زض هَضز ه

همَضز  ٍ  ٖهَقمکبف ضا ٍ آى ، تَرمِ كمطزُ   ًٖفؿمبً  ّٕمب ٕ ومبض ٘قطٍض ٍ ث أثِ هٌك، ٕگطٗزگطٍُ ف اظ ّط ٘هتهَفِ ث

َاًع، آفبو ٍ آؾٖػُ اًؿبًٗط كطاهت ٍ٘اًس. زض هؿ زازُثبظكبٍٕ قطاض  ثمِ ضفتمبض ٍ   ، ٍٖرَز زاضز كِ ثطذم  ٕرس ّٕب ت٘، ه

، هَالًمب ثمِ اًمساظُ    ٖكوتمط كؿم  ، بى عطفمب ٘م زاضز. اظ ه ٍٖ هعطفت ٖقٌبذت ٔرٌج، گطٗز ٖثطذ ٍ گطززٖ عول اًؿبى ثطه

ضا همَضز زقمت ٍ    ٖهعطفتم ٍ  ٖاذالقم  ٕط هتقبثل رْمل ٍ ذُمب  ٘حأ، ًظط ٍ عول زض ٍرَز اًؿبى ٍ تٖاذالق ّٕب كِٗض

 كٌسٍكبٍ قطاض زازُ اؾت.

َاًع اذالق ّٕب ّوِ اقؿبم ٍ نَضو، زاًف پػٍُ عطفبى ٍ ازة، هَالًبسگبُ ٗاظ ز ک هَيمَ  هكمتطكٌس ٍ   ٗزض  ٖه

قمَز تمب   ٖ ت هم هَر ٌٖ٘بل ثبَل، غفلت ٍ ظبّطث٘چَى تَّن، ذ ٖهرتلف ّٕب اؾت. رْبلت زض نَضو« رْبلت»آى 

َاهل ًفؿبًً٘ ُٖ٘ؾبزُ ٍ ثؿ ٖآگبّ، «رْل»اظ  هَالًبجبزضو ٍضظز. هٌظَض ؿت هٗاًؿبى ثِ عول ًبقب زض  ٖؿت كِ ع

َاهل ٖت٘آى هسذل اًؿمبى ضا اظ  ، ٍ حمطل ٍ َومع   ٍٖ َّؼ، ذَزپطؾت ٕچَى قَْو ٍ غًت، َّ ًٖساقتِ ثبقٌس. ع

ٍاقع٘هكبّسُ حق َاى ه بو اهَض چٌبى٘قت ٍ  َاهمل ٗم ؾبظًس. اهب ّوِ اٖ كِ ّؿت، ًبت  اقمکبل هرتلمف   قمت ٘زض حق، ي ع

افعمبل،  اعن اظ  ٖاذالق ّٕبٖ ّوِ ظقت، ت٘ي تطتٗگطزًس. ثِ اٖ قًَس ٍ ثِ آى ثبظ هٖ هحؿَة ه« َّٕ»ب ٗ« قَْو»

َا زاضًس ٖػگٗكِ زض زٍ ٍٗذَ ضٍ  ذلق قموطزُ قمسُ    ٖآزهم  ٖشاتم  قمطآى ّوبى اؾت كمِ زض  ، ٖػگٗي زٍ ٍٗا. رْل ٍ ّ

ًس زض  ّوبى. اؾت ٍلئِکَ »س: ٗفطهب ٖحكط ه ٓؾَض 19آٗٔ گًَِ كِ ذسٍا َ فَأًَْؿبُّنِ أًَْفُؿَُْنِ أُ َا اللَِّ َا كَبلَّصِٗيَ ًَؿُ ٍَ ال تَکًَُُ

آًمبى ثمِ   ، بزقمبى ثمطز  ٗاًس ٍ ذسا ّن ًفَؼ آًمبى ضا اظ   س كِ ذسا ضا فطاهَـ كطزُ٘هجبق ٖچَى كؿبً ؛«ُّنُ الْفبؾِقَُىَ

 (.114ٍ  113، ل 1388، ٖقبًعاًس ) قت ثسكبضاى عبلن٘حق

بو ٘م بو حمق ضا زض  كٌمس. فْمن تزل   ٘ؿت تزل٘زض هطتجِ قَْز قبزض ً ٖ، هعطفت حؿهَالًب ٌٖ٘ث زض رْبى

َ   ٕهَلَي هؿئلِ ضا ٗاؾت. قبّس هخبل ا ٖاظ حَاؼ ثبٌَ ٕهٌس ، هؿتلعم ثْطُٖثبٌَ  ٕزض زاؾتبى هعمطٍف هخٌم

اظ پطتمَ ًمَض    كمِ ذمَز ضا   ٖكٌس؛ ظٗطا كؿمبً ٖ ضا كبهالً ضز ه ٖكٌس. ٍٕ هعطفت حؿٖ بى ه٘ث« ٖکٗل زض تبض٘ف»

ت آى ضا زض  كٌٌمس ٍ ثمب   ٘م تَاًٌمس ٍاقع ٖ ٌٌمس، ًوم  ٘ثٖ زضٍى ذَز ه ٖکٗاًس ٍ رْبى ضا زض تبض هحطٍم كطزُ ٖالْ

ُمٔ اهمَض   ٍ٘ هحمسٍز ثمِ ح   ٖ، ًؿمج ٖهعطفت حؿ هَالًبي، اظ هٌظط ٗثٌبثطا .ق ضا ككف كٌٌسٗفْن هحسٍز، حقب

ُمِ حمؽ هتَقمف ثوبًمس، اظ     ٘ط زض هحمسٍزٓ ح اگ ٖقَز، ٍلٖ اؾت. ّط چٌس علن اظ تزطثِ ٍ حؽ آغبظ ه ٕهبز

 ٍٖ عقلم  ٖثمب هعطفمت ثطّمبً    ٖسُ اٍ هعطفت عطفمبً ٘قت، ثِ عق٘هبًس. زض حقٖ هزطزاو هحطٍم ه ٖازضا  تزل

اؾت كمِ هطتجمِ    ٖگطًس ٍ هقبم عقل هؿتفبز هالظم ثب هعطفت ٍ قَْز عطفبًٗکسٗي زٍ هکول ٗهتحس اؾت ٍ ا

بؾمت. عمالٍُ   ُ٘بى ٍ زًً٘فؽ، قم  ٕ، َّٖطگطفتِ اظ ؾِ عبهل انلاكخط هَاًع ث يهثٌَاًؿبى كبهل اؾت. زض 

ٌمِ زل، اظ  ٗ٘قل كمطزى آ ٘بى ضا ن٘ضٍه ٕل ثطتط٘ع زل٘بى، ًٌ٘٘بى ٍ چ٘زض زاؾتبى ضٍه ٕهَلَ، ٖثط ؾِ هبًع انل

زاًمس كمِ اًؿمبى ضا ثمِ     ٖ ي ًَ  زاًف هٗاًؿبى ضا ثبالتط ٖط زضًٍٍ٘ ؾ ٖ، ذَزقٌبؾٕهَلَزاًس. ٖ حطل ٍ آظ ه



ع شٌاخت از ديدگاٍ هْالًا    16بررسي هًْا

ّ  ٕثبقس كِ هزطز اظ اهَض همبز ٖ ذساًٍس ه ٖضؾبًس. ًفؽ اًؿبى، تزلٖ اٍ ه ٖقٍ٘رَز حق ت آى ضا ٘م اؾمت ٍ هب

ي زض  ٗم كمِ ا  ٖي ثمطزى عمَاهل  ٘ؿمت رمع اظ ثم   ً٘ ٕع٘ي عطٍد ًفؽ، چٗزّس. اٖ ل هٍ٘ قٌبذت تكک ٖآگبّ

 قَز:ٖ ضا هبًع ه ٕحًَض

  يٗي اؾت اٗربى رولِ علن هب ا

 

 يٗم َم زٗم ام زض ٖ همي كم   ٖكِ ثساً 

 (2654/3، ٕ)هخٌَ 

ت اًؿبى ثِ كوتمط اظ آى ضا ذؿمبضو ٍ   ٗضيب، اًؿبى ضا ثْكت زاًؿتِ ٕي ثْبٗتط يٗ٘پب، يٌ٘إهطالو٘كِ اهگًَِ   ّوبى

ٍاقعم ٘فطٍذتي ذَز ثِ كوتط اظ ق « عَّمب اال ثْمب  ٘ؽ الًفؿمکن حومي اال الزٌمِ فمال تج    ٘اًمِ لم  »زاًمس:  ٖ آى هم  ٖوت 

 .(456خ ، 1379الجالغِ،  ًْذ)

 اضظاى فطٍذممت ٖزهممكممتي ضا آٗذَ

 

لؽ ذَ   ثمسٍذت  ٖف ثط زلقٗثَز َا

 (1001/3) 

َاضُ زض قطىٗكِ ز اظآًزب ذمَز ٍ ؾمعبزو اًؿمبى     ٕت آهمبل ٍ آضظٍّمب  ٗم ، هعطفت ثِ ذسا ضا ًْبٕهتوبز ّٕب ٌساضاى ّو

َاضُ ؾع، زاًٌسٖ ه َاًع زؾت ٖي هعطفت٘زض كؿت چٌ ّٖو ي ٗم ن، اهْم  ٔي ًکتٗثب تَرِ ثِ ا. اًس ثِ آى ًوَزُ ٖبثٍ٘ ضفع ه

َاًع ٖبث٘زؾت ّٕب قَز كِ ضُاٖ پطؾف هُطح ه ي ٗم ثط ؾمط ضُا هعطفمت ٍرمَز زاضز؟ زض ا    ٖثِ هعطفت كساهٌس؟ ٍ چِ ه

َاًع هعطفت اظ ًظط  ٖل٘تفه ٖثِ هعطفت، ثِ ثطضؾ ٖبث٘زؾت ّٕب ي ضُا٘٘يوي تج، پػٍّف  ظٗن.پطزا هٖ هَالًبه

 حصْل آى يُا شٌاخت از ًظر هْالًا ّ راٍ

 ٖت همطزم ٍ تقمطة ٍ تكمجِ ثمِ حمق تعمبل      ّٗمسا  ٕط، ثطا٘ق ذٗقت ٍ َط٘ثِ حق ٖبث٘هَرت ضاّعلن ضا ، هَالًب

اؾمت كمِ تَؾمٍ     ٖبء ٍ قطآى هعطفت الْ٘، حکوت اًجهَالًب(. اظ ًظط 651، ل 2، د 1388زاًس )فطٍظاًفط، ٖ ه

« الَّمصِٗيَ انِمَُفٌَِ٘ب هِميْ عِجبزًِمب    حُنَّ أٍَِضَحٌَْمب الْکِتمبةَ   »ؾَضٓ فبَط زاضز:  32ٔ ٗقَز، اقبضُ ثِ آٖ بء اضث ثطزُ ه٘اٍل

 (.301، ل 1)ّوبى، د 

 طاث اظ ذَـ آة٘ضا ّؿت ه کَ آىً٘

 

ضحٌممب الکتممبة٘ممآًچممِ ه   طاث اؾممت ٍا

 (747/1) 

ت هُلَة ٍ انل ٍ هجسأ ٍرَز اؾت، ثمِ  ٗقت، كِ غب٘ل ثِ حقً٘ ٕقت ضا ثطاٗعت ٍ َطٗقط هَالًبت، ٘تطت يٗثس

زض  ٖقٗبض ضا حقمب ٘م ت حكط ٍ ًكط، حسٍز رجمط ٍ اذت ٘ف٘ت ضٍح، ك٘س، ٍاقع٘قت تَح٘قٌبؾس ٍ حقٖ لِ ه٘هٌعلِ ٍؾ

قمت هُلمق،   ً٘ؿمجت ثمِ حق   ٕ، عقل ٍ ازضا  ثكطهَالًب(. ثِ اعتقبز 241ٍ  240زاًس )ّوبى، ل ٖ عت هٗقط

ضٍ، اذمتالف زض   يٗم ؿتِ اؾت، ثكٌبؾمس. اظا ٗگًَِ كِ ثب قت ضا آى٘تَاًس حقٖ ؾجت، ًو يٗهحسٍز زاضز. ثس ٖت٘ظطف

ِ يف ثَزى هعطفت ٍ قٌبذت ضا زض ٖ، ًؿجهَالًبط اؾت. چٌبًچِ ٗعًبپصٍٗ گط ٕقْط ٕقت، اهط٘ط حق٘ط ٍ تفؿ٘تعج

 (.716الف، زفتط زٍم، ل  1388، ٖتَاًس ثبقس )ظهبًٖ ًو ٖکٗي ٗكٌس كِ زٖ اعالم ه ِيها ف
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 زض هعطفمت  ٖكمِ ّمط كؿم    ّوچٌبى

 

 ضا نمفت  ٖجم ٘كٌمس هَنمَف غ  ٖ ه 

 (2923/2) 

ؿمت  ٘ؿمط ً ٘ق هٗازاض  حقب، حط اظ پٌساض زض ٍرَز اًؿبى ثبقسأهت ٖک ؾط هَ اظ ذَزپطؾتٗ ٖتب ٍقت: تهعتقس اؾ هَالًب

س زض ٗم كٌس كِ اًؿمبى ثب ٖ س ه٘كأتؿتِ، ت زض علن ٍ عول ضا الظم زاًً٘ ٍٖا اذالل ٍ پبك. (179، ل 1375فطٍظاًفط، )

بظهٌمس  ٘ي هطتجِ فْمن، ً ٗ(. ثبالتط241، ل 1386كَة،  يٗظضًظط ًساقتِ ثبقس ) ٕگطٗع ز٘رع ثِ ذسا ثِ چ، اعوبل ذَز

فطٍظاًفمط،  كتط، اقمطا  ٍ فْمن ثْتمط اؾمت )    ٘كتط ٍ ّط چِ ًَض ث٘كتط، ًَض ث٘وبى ثّٗط چٌس ا. وبى اؾتٗي حس اٗثبالتط

ثمِ  ، ي علمن ٗم بى اٗس زاضز. آغبظ ٍ پبٗف ٍ قس٘علن ٍ هعطفت ّوچَى ًَض هطاتت يع، هَالًبزض ثبٍض . (116، ل 1370

 ٖک هعطفمت عمبل  ٗم ٌکمِ علمن هعثمَض ثمِ     ٗاؾت ٍ ثِ رْت ا ٖاظ علن لسً ٕا ي هعطفت ًوًَِٗا. گطززٖ ه ٖذسا هٌتْ

َاى گفتٖ زاضز، ه ٍٖاثؿتگ ٍاقع. ثبقسٖ هٌس ه ثْطُ ٖزاضًسُ زاًف اظ هعطفت الْ: ت اؾت كِ ثمِ   ٖت اظ آى كؿٗاثس، زض 

ل، ل 1، د 1387، ٕرعفطبثس )ٗزؾت  ٖبو علن لسً٘آة ح  (.588، زفتط ٍا

 ن٘ؾممل ٕس ٍ ثگفممت اٗممد ذٌس٘قمم

 

 ن٘ي زضذممت علممن ثبقممس زض علمم ٗمما 

 (3665/2) 

س ضًم  ٍ  ٗم بؼ ز٘م ي قٗم اؾت ٍ ثط ا ٖلِ ٍرَز ًَض ذبضر٘ثِ ٍؾ ٖسى ضً  ذبضرََٗضكِ ز ّوبى، هَالًببى ٘هُبثق ث

َاض غ، اؾت ٖزضًٍ ّٕب بل كِ ضً ٘كِ ٍ ذٗقکل ٍ اًس ب عقمل ٍ  ٗم كِ زض هطتجمِ زل   ٖج٘هكطٌٍ اؾت ثِ اًعکبؼ اً

ٍاقع اؾت. ٖضٍح اًؿبً ثبَل ضا ثِ ًَض عقل اظ حق  ٔكٗبل ٍ اًس٘قًَس، ذٖ سُ هٗطو ز٘ثِ ًَض ثه ٖثبٌَ ّٕب ضً ، زض 

، 1388فطٍظاًفمط،  ن )٘زّٖ ع هٍ٘ الْبم تو ُٖبى ضا ثِ ًَض زل اظ هلک ٍ ٍح٘ن ٍ ٍؾَؾِ ٍ القبء ق٘قٌبؾٖ ٍ ثبَل ثبظ ه

َلَ، يهثٌَ ضزحزض  ٖظهبً(. 430، ل 2 د  ٖتٗقمَز ٍ عمبض  ٖ كٌس كِ زاًف اظ شٍ  ٍ ككف حبنمل هم  ٖ هبى ٘ث ٕه

 1388، ٖظهمبً زاًس )ٖ ه ٖق ضثبًٗبى اؾطاض ٍ حقب٘اؾت ٍ علن ٍ هعطفت ضا تٌْب ث ٖسً٘، رَقٕي هعطفت هعٌَٗا؛ ؿتً٘

 .(606الف، زفتط زٍم، ل 

 ؿمممتبى قمممکطم ٘كمممبى قٌمممسم، ً 

 

 ذمَضم  ٖس ٍ هي هم ٗضٍٖ ّن ظ هي ه 

 زاًف همي، رمَّط آهمس ًمِ عمطو      

 

 ؿمت ثْمط ّمط غمطو    ً٘ ٖٗي ثْبٗا 

 (2428-2427 /2) 

َلَ زاًمس  ٖ ضا ٍثمبل رمبى اًؿمبى هم     ٕس٘علن تقل؛ ثحج كطزُ اؾت يهثٌَهکطض زض  ٖقٍ٘ تحق ٕس٘زضثبضُ علن تقل، ٕه

 (.443، ل 1362 ،ّٖٗوب)

   َ  پممطزٖ ثمبال هم   ٕگطچمِ عقلمت ؾم

 

 چممطزٖ همم ٖسو ثممِ پؿممت٘ممهمط  تقل  

 ٍ ثممبل رممبى هبؾممت ٕس٘ممعلممن تقل 

 

 ت ٍ هب ًكؿتِ كبى هبؾمت ِ ؾٗعبض 

 (2327- 2325/2) 



ع شٌاخت از ديدگاٍ هْالًا    19بررسي هًْا

كمِ ثمِ ثحمج     ٖعلمَه  ٖحتم ، ٌمس ٗآٖ ق ثطّبى ٍ اؾتسالل ثِ زؾت هٗكِ اظ َط ّٖوِ علَه: هعتقس اؾت هَالًب

ٌس قْطتٖ ثبقس كِ نبحجبًف هٖ ه ٕس٘رعٍ علَم تقل، پطزاظزٖ ه ٍٕ هعٌَ ٖاذالق َّا ٍلم   ٖذ علمن   ٖثِ زؾت آٍضًمس 

اؾمت   ٖآى حمق تعمبل   ٕذَز اًؿبى اؾمت ٍ هكمتط   ٕثطا، ي علنٗذَضز. اٖ ا ًوض ٕنبحجف غن زاقتي هكتط ٖق٘حق

 (.867الف، زفتط زٍم، ل  1388، ٖظهبً)

 رمبى ثمَز   ٖكمِ آى ثم   ٕعلن گفتبض

 

 ساضاى ثممممَزٗممممذط ٕعبقممممق ضٍ 

 اؾممت ٍا هممطا ٕهممي ذممسا ٕهكممتط 

 

 ٕككممس ثممبال كممِ ا  اقممتط  ٖ همم 

 (2438-2436 /2) 

 ٕبض٘ثؿ ّٕب تفبٍو، (ٍٕ ظبّط ٖ)نبحت علن ثطّبً ( ٍ هقلسٖحت علن ثبٌَ)نب بى قرم هحقق٘ه، هَالًباظ ًظط 

؛ (608ة، ل  1388، ٖظهبً) ثطزٖ ه ٖاؾت ٍ اًؿبى ضا ثِ عبلن اعل ٖحًطو حق تعبل ٖساض علن ثبٌَٗذط. ٍرَز زاضز

ًس ه ًا »س: ٗفطهبٖ چطا كِ ذسٍا َ اشْتَري مِهَ الْمُؤْمِىِيهَ أَوْفُسَُُمِ يَ أَمِو ّوبًمب  (؛ 111)تَثمِ:  « لَُُمِ بِوََنَّ لَُُومُ الْنَىَّو َ   إِنَّ اللٍَّ

ًس، ربى ٍ هبل ه  .سُ اؾتٗثْكت ذط ٕهٌبى ضا ثِ ثْبإذسٍا

 ّبؾمممت اظ هحقمممق تمممب هقلمممس فمممط 

 

ٍز اؾت ٍ آى ز٘ك   گط نساؾتٗي چَ زٍا

(493 /3) 

ٍ اظ زٍ ًمَ  عقمل   كٌمس. ا ٖ بى ه٘ع ث٘آه تٌبقى ٕا آى ضا ثِ گًَِ هَالًبل هْوٖ اؾت كِ ئهَيَ  عقل، اظ هؿب

 ٖ، عقلٕكٌس. عقل رعٍٖ ن ه٘تقؿ ٍٖ عقل كل ٕس؛ عقل هوسٍح ضا ثِ عقل رعٍٗگَٖ هوسٍح ٍ هصهَم ؾري ه

 ٖبء، كمبف ٘ق اهمَض ٍ اقم  ٗزض  حقمب  ٕي زضرِ اظ عقل، ثطاٗؿتٌس ٍ ا٘ثْطُ ًٖ اؾت ًبضؾب كِ اكخط هطزم اظ آى ث

بء ٘اؾت كِ ّوِ اق ٖوبًٗب ّوبى عقل اٗح، (. عقل كل، عقل كبهل ٍ هوس467ٍة، ل  1388، ٖؿت )ظهبًً٘

سگبى حق ٗاؾت ٍ هرهَل ثٌسگبى هقطة ٍ ثطگع ٖي ًَ  عقل، عقل هلکَتٗكٌس. اٖ زض  ه ٖؿتگٗضا ثِ قب

قمت،  ٗط ٍ ؾملَ  َط ٘ب ٍ آذطو ذَز ثبقٌس ٍ زض ؾم ٘ط ؾعبزو زً٘، اگط زض هؿٕرعٍ نبحجبى عقل .اؾت ٖتعبل

سُ هتهمل  ٗي ًساضًس كِ ثِ آى َجقِ ثطگعٗرع ا ٕا ٌس، چبضُٗوب٘ضا ثپ ي ضاُ ٍنَل ثِ حقٗتط ي ٍ ؾبلنٗتط کًٗعز

 (.469، ل 1362، ٖٗط ضاّجط ثساى زضرِ ثطؾٌس )ّوب٘ق اَبعت پٗاظ َط ٖعٌٗقًَس؛ 

كبضآهمس  ، ک زض هطتجمِ ذمَز  ٗم اهب ّط ، الظم اؾت ٖكوبل آزه ٕثطا، ٍٖٗ رع ّٖط زٍ عقل كل: هعتقس اؾت هَالًب

(. اظ ًظمط  144، ل 1369اؾمتعالهٖ،  زاًمس ) ٖ سى ثِ هطتجِ قمَْز ًمبقم هم   ٘ع زض ضؾً٘ ضا ٖعقل كل هَالًبّؿتٌس. 

َلَ ّمط زٍ  ، ٍٕ عقل ًظط ٖعقل عولٔ ٘ت ثٌٗضؾس كِ زض تقَٖ ثِ آى هطتجِ اظ هعطفت ٍ علن ه ٖاًؿبى زض نَضت، ٕه

 (.133، ل 1362، ّٖٗوب) سُ ثبقس٘ثِ ؾط حس كوبل ضؾ

ثِ آى ضاُ ًمساضز؛   ٖؿت٘كِ فٌب ٍ ً ٖٗاؾت؛ رب« ضٍحؿتبى ذسا»وبى ؿتبى ضٍح اًؿبى ّ٘، ًهَالًبسگبُ ٗاظ ز

ل قسُ ٍ ٘ي عبلن گؿٗاظ آًزب ثِ ا ٖ، هستٖبى هبًٌس ؾپبّ٘آزه ّٕب اؾت. ربى ٌٖسگٍٗ پب ّٖط چِ ّؿت، ّؿت
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 ، هجبضظُٖت ٍ ذَزذَاّ٘ثب ًفؽ، هجبضظُ ثب اًبً ٖب عطنٔ هجبضظُ ربى آزه٘ثِ ََض هَقت زض آى اضزٍ ظزُ اؾت. زً

زاًمس.  ٖ ه ٖاؾت. ٍٕ ؾطاًزبم كبض ضا ثبظگكت ثِ هََي انل ُٖبًٍ٘ ق ٖوٌٍٗ هجبضظُ ثب ّط آًچِ اّط ٕس٘ثب پل

پٌساقمتِ ٍ   ٖكمگ ٘گمبُ ّو ٗب، آى ضا رب٘م ف اظ حس ثِ اهط زً٘طعبضف ثِ رْت اقتغبل ث٘غ ّٕب اظ ًظط اٍ، اًؿبى

ٍ ثطظى، آًبى ضا اظ ذبًمِ   ٕكَ ٕثبظٖ ٌٗطِ٘ قك ٖگَقّٗوبًٌس كَزكبى ثبظ؛ اًس بز ثطزُٗذَز ضا اظ  ٖذبؾتگبُ الْ

 ذَز غبفل كطزُ ثبقس:

، ٕثِ الهکبى قس، ّوِ ضٍظ لعت كمطز  ٖ؟ زل تَ چطا ًساز ثِ ذَقٕس٘ع اظ آى كك٘؟ ّوِ چٕسًِ٘ ظ الهکبى ضؾ

َ س اكٌَى زغم ٍ ككبى ككبى قمس ) ٗذبًِ ثب ٕؾَ ٕغن ذبًِ ذَز ًرَضز َلم زض هقمبم   هَالًمب (. 360، ل 1388، ٕه

تٌْمب ككمف ٍ   . اؾمت  ٖق٘عكق حق ٕب٘و٘اظ ك ٕ، ثطذَضزاضٖي هعطفت٘زاًس كِ قطٌ حهَل چٌٖ ؾَذتِ ه زل عبضف

َاًس پبٖ ه ٖرصثِ الْ ّوِ ثگطفتِ  ٕط اؾت، پب٘ي عبلن چَى قٗبٍضز: ا٘طٍى ث٘ث ٕتعلقبو هبز ٕضا اظ گل ٍ ال ٖآزه ٕت

 (.269زضز )ّوبى، ل  ٖط ّو٘ي قٗس، اٗچَى آتف عكق آ

(. 256، ل 2، د 1364كمَة،   يٗم ًفؽ ًبَقمِ ثمِ كمبض ضفتمِ اؾمت )ظض      ٕ، ربى زض هعٌببهَالًزض هٌظط 

ط اظ علمن ٍ  ٘م غ ٕع٘م سُ اٍ، ضٍح ٍ رمبى چ ٘زاًس. ثِ عقٖ ٌف ه٘ضا زاًف ٍ ث ٖقت ًفؽ ٍ ربى آزه٘، حقٕهَلَ

 فٗكٌمس ٍ ثمب افمعا   ٖ عاى هعطفت آى هكرم ه٘ي اؾت هطتجِ ربى ضا هٗا هَالًبؿت. هطاز ً٘ ٖهعطفت ٍ آگبّ

 بثس.ٖٗ ف هٗع افعا٘ت هعطفت ً٘ف٘هطتجِ ٍرَز، ك

ّومِ  »، اًؿمبى ضا  ٕهَلَاؾت.  ٖ، ذالنِ قسُ زض ثعس كبهالً هعطفتيهثٌَقت اًؿبى زض ٘زض ًگبُ اٍل، حق

 ّٕمب  كمِ ثطزاقمت  ٗط اًس٘، زض تفؿًٕبهس. قبضحبى هخٌَٖ كِ هٗاٍ ضا اؾترَاى ٍ ض ّٕبٖ ػگٗط ٍٍٗ ؾب« كِٗاًس

َ ٌمِ، زض ذمَز   ٘ي ظهٗم اًس. اهمب زض ا  زاقتِ ٖفتِ تب قهس ٍ ّوت اذالقگط ٖگًَبگَى اظ ًُق هكبئ بو ٘م اث يهثٌـ

َ ٗط اًسّ٘ن ٍرَز زاضز كِ تَرِ ثِ آًْب، تفؿ ٕگطٗز كٌمس  ٖ ضا كوطًم  هم   ٖٗكِ ثِ نطف تعقل ٍ ًُق اضؾمُ

 (.1385عهَض،  )آل

 رممبى ًجبقممس رممع ذجممط زض آظهممَى  

 

 ّط كِ ضا افعٍى ذجمط رمبًف فمعٍى    

 (3526/2) 

چَى  ٖتعقل ّٕب آى زاضز ٍ زض قجبل ّوِ ؾٌت ًٖٗؿجت ثِ تعقل ٍ هٌُق الجتِ اظ ًَ  اضؾَُ ٕا هَيع زٍگبًِ، هَالًب

َاة قٌبذتٗكالم، فقِ، فلؿفِ ٍ ز  س:ٗگَٖ طز ٍ ه٘گٖ ه ٖ، هَيع ؾرتٖگط اث

ِ ٗم قت زاى ًِ حقٌس ا٘ي حقٗا  ي ّوم

 

بًٌمس ا  ٖثمِ كلمم  ًٖم    ي ضهممِٗم گوطّا

 (937/2) 

ل ذَز زض ه َٓ٘زض ازاهِ ق، هَالًب كٌمس كمِ   ٖ ثِ ََض كبهل َمطز هم  ضا ذَز  ٖطز ٍ هَيع قجل٘گٖ ف ه٘ضا پ يهثٌَتسٍا

 حق ّؿتٌس:، ٌْب اگط ثب ّن زض ًظط گطفتِ قَزّٗوِ ا
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 اؾمت  ٖس رولِ حقٌمس احوقم  ٗآًکِ گَ

 

 اؾت ٖس رولِ ثبَل ٍا ققٍٗ آًکِ گَ 

(953/2) 

َاى  ٍ اظ آى ثِ« كِ اؾتّٗوِ اًس»، ک ؾَٗ اًؿبى اظ. اظ حهطًس ٖحبك، ف اظ آى٘ت پ٘ت ٍ ث٘ي ثٍٗاغگبى ا « هي»عٌ

َ ٘ثٖ طا اًؿبى، رَّط ذَز ضا ًوٗؿت؛ ظ٘ثسى ٍ رؿن ً« هي»، يهثٌَكِ اؾت. زض ٗبز كٌس، فقٍ اًسٗ گمط،  ٗز ٌٕس. اظ ؾم

َلَ اًؿمبى  »ٍ « كِ اؾمت ٗاًؿبى اًس»زاًس. اظ زٍ هقسهِ ٖ ط ًو٘قت اًؿبى ضا رع ذ٘بًِ، ربى ٍ حقٗثبظ ّن حهطگطا ٕه

ّب اظ ًُق ٍ تعقمل نمطف    كِٗي اًسٗل حهط، ا٘ثِ زل، يٗطًس. ثٌبثطاّ٘ب ذ كِٗاًس ٖقَز كِ ثطذٖ حبنل ه، «اؾت ط٘ذ

قمَز  ٖ كمتط هم  ٘ع ث٘م بثمس، تحقمق ً  ٗف ٗافمعا  ٖعاى آگبّ٘قَز، ّط چِ هٖ ه ٖس ٍ هٌحهط زض ذجط ٍ آگبّٗآٖ طٍى ه٘ث

 (.1385عهفَض،  آل)

ّؿمت كمِ زض انمُالح     ٕگطٗربى ز، ٕثربض َٖاً٘الٍُ ثط ضٍح حع: هعتقس اؾت ًٖظط ثب فالؾفِ الْ ّن، هَالًب

 (.181ٍ  106، ل 1362، ّٖٗوبقَز )ٖ گفتِ ه ٖفلؿفِ ًفؽ ًبَقِ اًؿبً

 تمَ رمبى   ٌٖ٘ثٖ تي ثِ ربى رٌجس، ًو

 

 سى تممي، رممبى ثممساى٘ممک اظ رٌج٘ممل 

 (155 /4) 

َلَ  هي همي، إفقٍ زل ثٌسُ هم ؛ هطا ًساضز فٗي گٌزبّ٘ب ٍ ظه كٌس، آؾوبىٖ اقبضُ ه ٖج قسؾٗي حسٗثِ كطاو ثِ ا، ٕه

 ف هطا زاضز:ٗگٌزب

 ب هًمل ٗم ٌزمب ؾمبكت آهمس    ٗعقل ا

 

ؾت   ؾت زلٗظآًکِ زل ثب ٍا  ب ذَز ٍا

 (3489/1) 

َاؾتِ٘ضؾ ٍٕ ثطا« ٍٖاؾُگٖ ث»ي ذَز زض هقبم ٘گبُ ًرؿتٗزض رب ٖضٍح آزه ،هَالًباظ ًظط   ٕبظ٘م ذَز، ً ّٕب سى ثِ ذ

« ٖفطا ٍَي آزهم »ط، اظ آى ٘پ ٕبٗؤبى ض٘يوي ث، «ٖط رٌگ٘پ»زض زاؾتبى  هَالًب. ضزًسا ٕثِ تَؾل ثِ اؾجبة عبلن هبز

ذمَز، زض   ٖي ثب ّومِ فطاذم  ٘كِ ظه ٖٗرب؛ كٌسٖ ط ه٘تعج« ربى ٕنحطا»ٍ « رْبى ؾبزُ»ثِ « ٍٖاؾُگٖ ث»ٍ هقبم 

اظ ضفتبضّمب ٍ  ، سى ٍ اهخمبل آى ٘كم ٗي، ذمَضزى، اًس ٗسٗم ضفمتي، ز  ٕثطا ٖگط آزهٗؿتٌس. آًزب ز٘ف ً٘ث ٖٗثطاثط آى تٌگٌب

تومبم  ، گمط ٗط اؾمجبة ًمساضز. ثمِ عجمبضو ز    ؾمبٗ ، زؾت ٍ پب، لت ٍ زًساى ٍ ٌٖٗب٘ثِ قسضو تفکط، ث ٕبظّ٘ب، ًٕ هٌس ثْطُ

ط، ٘ت زلگٗثِ غب ٖٗاًؿبى اظ تٌگٌب. ضٍزٖ ي ه٘اؾت، اظ ث ٕكِ حبنل تعلق ضٍح ثِ قبلت هبز ّٖٗب ٍ تٌگٌبّب تٗهحسٍز

َلَكِ  چٌبى؛ ضؾسٖ ثؽ زلگكب ه ٖٗثِ فطذٌب ل چٌ ،ٖط رٌگ٘پ ٕبٗؤف ض٘زض تَن ٕه ضا ثمِ   ٖي عبلن فطاذم ٘زض زفتط ٍا

 ككس:ٖ ط هٗتهَ

َاة ثممطزـ هممط  رممبًف اظ حممجؽ     ذمم

 

 ضا ضّب كطزُ ٍ ثزؿت ٖضؾت چٌ  ٍ چٌگ 

 گكممممت آظاز اظ تممممي ٍ ضًممممذ رْممممبى 

 

 رمممبى ٕزض رْمممبى ؾمممبزُ ٍ نمممحطا   

 بى هممممبرطاٗرممممبى ٍا آًزممممب ؾممممطا   

 

 هممممطا ٌٖزممممب گممممط ثوممممبًٗكبًممممسض ا 
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ًس ضا ٗگٌزب ٖي حقبضو زض نَضتًٗؿبى ثب اا س ف ٍرَز ذسٍا َّا  ِٕ ًفمؽ ٍ اعمتال  ٘م زمِ تعك ٘زاقت كمِ زض ًت ذ

َلَسُ ٘(. ثِ عق281، ل 1362، ٕرعفطثِ هقبم قبهد هعطفت ثطؾس )، ٖضٍح قمٌبذت كٌمِ ٍ ثمبَي زل،     ٕثمطا ، ٕه

ًس آزه ٖعٌٗ َاًس ذساٖ ت ًو٘زض ًؿج طا هَرَز هحهَضٗظ؛ طز٘ا  فبنلِ ثگ ٕس اظ هبؾَٗثب ٖقٌبذت ذسٍا هُلمق ضا   ٕت

 (.71، ل 1390ک، ٘ت٘چثكٌبؾس )

كبى هعتقس اؾت: اگط اًؿبى ثبَي ٗثبقس. اٖ سى ثِ حق ؾجحبًِ ه٘، ضؾٕهَلَاًؿبى اظ ًظط  ٖق٘هعطفت حق

سُ اؾت. زض ٍاقع آًچِ زض ٘ذَز ضؾ ٖق٘بثس ثِ هعطفت حقٗسى ثبض ٗسى، ثِ ذسا زِٗ كطزُ ٍ اظ ذَز ز٘ذَز ضا تهف

زض پطتمَ   ٖتَاى گفت: ّمط قمٌبذت  ٖ ه ٕثِ هؿئلِ قٌبذت اؾت كِ ثِ اعتقبز ٍ هَالًب ٖ ث٘بى قس، ًگبُ كلثبال

ف قمطاض زازُ، آى  ٗي ذَ٘الع ضا ًهت« ًؿَا  فبًؿبّن اًفؿْن» ٌٖٗي آهَظُ زٗقٌبذت ذسا هعٌب زاضز. الجتِ اٍ ا

ٖ گصضا، ه يهثٌَزض هکتت ذَز لحبِ كطزُ اؾت. قبّس هخبل آى، كتبة  ٖٗهجٌب ٕضا اهط تَاى ٖ اؾت كِ ثب ًگبّ

ذالنمِ   ٖكبهالً هعطفتم  ٍٕ زض ثعس يهثٌَقت اًؿبى زض ٘، حقهَالًبس. اظ ًظط ذَز ٗي هالحظبو ضا زض آًزب زٗا

ي هَاًمع  ٘م٘ بى كمطزُ اؾمت. زض هقمبم تج   ٘م سگبُ ذَز ضا زض آًزمب ث ٗاذتهبنبً ز هَالًبكِ  ٕاحط ٖعٌٗقسُ اؾت؛ 

، زض ٕهَلَكٌس. اظ ًظط ٖ ٍ قٌبذت ٍ تَأهبى ثحج هٗاظ هَاًع ضا ّوعهبى ثب قطا ٖٗضّب ّٕب ، ضاُٖقٌبذت هعطفت

 ٖط هعطفت٘تأح ٖل اذالقٗاشكتط ض٘زذبلت زاضًس. زض ًظط اٍ، ث ٍٖ ارتوبع ٕاًؿبى عَاهل فطاٍاى فطز ٖذَز آگبّ

ًَ  ٕزاًس. ضاّکبضّبٖ ٍ هبًع هعطفت ه ٖزاضًس كِ هَرت ؾقٌَ آزه ح هَاًمع  ضفمع ٍ انمال   ًٕ٘مع ثمطا   ٖگًَمبگ

ٍ...(  ٍٖ ارتومبع  ٕ)فطز ٖاًؿبً ّٕب ّب ٍ چبلف ، ثب تَرِ ثِ زضز ٍ ضًذٕهخٌَ ٖاروبل ٕكٌس. احهبٖ كٌْبز ه٘پ

تَرمِ كمطزُ اؾمت.     ٕي چبلف ٍ زضز ٍ ضًمذ ثكمط  ٗتط عٌَاى هْن ، ثِٕثِ عَاهل هتعسز ٕزّس كِ ٍٖ ًكبى ه

َ كمِ  ًٗسعاى ظَْض ٍ ثطٍظ آى زض اّ٘ب، ثب تَرِ ثِ ه ي ضًذٗي اٗتط هْن اًؿمبى اظ ذمسا،    ٍٖٗ رمسا  ٕ، زٍضٕهَلم

 ٕبضّب٘ربٍزاى، ًساقتي هع ٖب عسم ثبٍض ثِ ظًسگٗ ٖ، فطاهَقٖذَاّ بزُٗت قسضو ٍ قْطو، ربُ ٍ هقبم، ظ٘حبكو

ف ٘س ث٘ب، تأكّٗوچَى حؿبزو، ذكن ٍ قَْو، ض ٖل اذالقٗاشََالًٖ، غلجِ ض ٕ، فطٍ ضفتي زض آضظٍّبٖاذالق

طُ ٍ... ّؿمتٌس.  ٘م ت ّٕمب  ٌمک ٘زاضاًمِ ٍ زاقمتي ع   ٍضظاًمِ ٍ ربًمت   ًگمبُ غمطو   ،ٕاظ حس ثط حَاؼ ذوؿِ هبز

قموبضز، ثمب   ٖ هم  ضا ثمط  ٖ، ًکبو فطاٍإًبى عَاهل ٍ هَاًع ثكط٘زض ث ٕهَلَتَاى گفت: اگط چِ ٖ اؾبؼ، ه يٗثطا

ًَس قٖ ک انل ذالنِ هٗي عَاهل، زض ٗط ٍ قطائت كطز كِ ّوِ ا٘گًَِ تفؿ يٗتَاى اٖ اٍ ه ٖعطفبً ٌٖ٘ث رْبى

اؾت  ٖقٌبؾ ، اًؿبىٖ، ذساقٌبؾٖقٌبؾ ، رْبىٖقٌبؾٖ ، ّؿتٖقٌبؾ هعطفت ّٕب ٍ آى، فقساى قٌبذت زض حَظُ

 عت اؾت.ّ٘ب ٍ َج كِ ذَز، حبنل عسم قٌبذت زضؾت ٍ كبهل ضٍاثٍ چْبضگبًِ اًؿبى ثب ذسا، ذَز، اًؿبى

 ي هْاًع هعرفت ّ شٌاخت از ًظر هْالًاييتب

فمبحف   ٕع ذُمب ٘م ً ٕبظًٖ٘ ي تَّن، ثٗزاًس. عالٍُ ثط اٖ ؿت هٗزض اًزبم اعوبل ًبقب ي عبهلٗتط رْل ضا هْن، هَالًب

َا ٌٖ٘تکجط ٍ ذَزثهَرت چطا كِ ؛ اؾت ٖهعطفت ؾت ٍٕ ثِ ّن ذَضزى تعبزل ق ِ ٘م اظ اه ٕبض٘ثؿم . ٍا َاؾمت ، ّمب  بل ٍ ذ
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َاًع َاًع عجبٗاظ ا ٖكٌٌس. ثطذٖ قت زٍض ه٘اًؿبى ضا اظ حق ،ح قسُ٘زض ضُا قٌبذت نح ٖه َ  ي ه ٍ ّمَؼ،   ٕضتٌمس اظ: ّم

ربّمل ثمِ   ، ي٘هٌإطالوم ََ٘ض كِ اظ ًگمبُ اه  (. ّوبى106ٍ  99، ل 1388، ٖقبًعس ٍ حطل ٍ آظ ٍ... )٘، تقلٌٖ٘ذَزث

ثبلوطء رْمال   ٖالعبلن هي عطف قسضُ ٍ كف»: علَم ثبقس ٖاگط چِ عبلن ثِ توبه، قَزٖ ذَز، ربّل ٍ ًبزاى هحؿَة ه

 (.103 خالجالغِ،  ًْذ« )عطف قسضُٗاال 

ٍاقع زاؾتبى ف َلَک ٗل ٍ هکبى تبض٘زض  ت قمٌبذت ثكمط   ٗقت ٍ هحمسٍز ٘اظ رْل اًؿبى ثِ حق قيٍض ٖهخبل، ٕه

ل ضا ثمِ نمَضو آى   ٘م زاضًس ٍ ف ٖل زؾتطؾ٘اظ ف ٖک اظ توبقبگطاى، تٌْب ثِ اًساهٗ ي اؾت كِ ّطٗبًگط ا٘ثبقس ٍ ثٖ ه

ب ثمبز ثمعى زض   ٗم ثمِ نمَضو گمَـ    ، گطٗز ٖگطٍّب ًبٍزاى، ثط ٗثِ نَضو ذطََم ، ٖل ثط گطٍّ٘كٌٌس. فٖ ف ه٘تَن

ٍاقع٘كِ فٖ حبل زض. سٗآٖ ه َلَک اظ آًْب ًجَز )ٗچ ّ٘، ٖل  َلٌَزبؾت كِ ٗا. (353، ل 1387، ٕه  س:ٗگَٖ ه ٕه

 ٕثمس  ٖک اگمط قموع  ٗم زض كف ّط 

 

 ٕطٍى قممس٘مماذممتالف اظ گفتكممبى ث 

 (1268/3) 

ٍاقع ف ي ًکتمِ تَرمِ ًکمطزُ    ٗم كِ ثمِ ا ٖ زضحبل، اظ آى ثطزُ ٕا ثْطُ ٖقت هُلق اؾت كِ ّط كؿ٘اظ حق ًٕوبز، ل٘زض 

ًس ً ٕثكط ّٕب ل ٍرَز كخطو هعطفت٘زل، ت قٌبذت ثكطًٗس كِ هحسٍززثَ ثمِ  ، ّٖمط قمَه   ٕع ثمطا ٘اؾت. پؽ ذسٍا

ل اًؿمبى ثمِ كومبل، اهمط     ٘م ٍ ه ّب حق اؾمت  ّوِ اًؿبى ٖهُلَة شات، هَالًبٌس. اظ ًظط كٖ رلَُ ه ٕنَضو ٍ هٌظط

كبئٌبو فقٍ ثب عكق ّؤ اًؿبى ٍ  ٕثطا ٖل ثِ ّط كوبلً٘، هَالًب ٕ(. ثطا95، ل 1388، ٖقبًع) اؾت ٕگطٗز ٕفُط

 ٍٖ هتعمبل  ٖنفبو ٍ افعبل، اًؿبى ثِ اذال  الْ ٕچطا كِ ثب فٌب؛ هوکي اؾت تٌْب ضُا ٍنَل ثِ حًطو حق فٌب اؾت

ن ه ٖآًچِ كوبل آزه. قَزٖ ي هٗهع حمبل ثمب   . (264ٍ  37، ل 1382كمَة،   يٗظضت ثب حق اؾت )٘هع، كٌسٖ ضا فطّا

َ كمِ   ٖهَيمَع ؛ قَزٖ آى ه ٕع هبًع اظ حطكت ثِ ؾَ٘چِ چ، اًؿبى ثِ حق ٖتَرِ ثِ عكق شات َلم ثبضّمب ثمساى    ٕه

َ  ٖقم ٘اؾت كِ اًؿمبى ضا اظ قمٌبذت كٌمِ ٍ ؾطقمت حق     ٖي اؾت كِ ًفؽ حزبثٗا، پطزاظزٖ ه زاضز ٖ ف ثمبظ هم  ٗذم

 (.69، ل 1390ک، ٘ت٘چ)

 فسً يهتابعت از شِْات ّ آرزُّا

َاو ٍ غًت ٍ هٌك ٕا قَُ، ٖکٗ: كن زض زٍ هعٌب ثِ كبض ضفتِ اؾت زؾت، هَالًبًفؽ زض ًعز  ّومِ   أاؾت كِ ربهع قْ

ل   ًْٕمبزى ثمط آى اؾمت. ًفمؽ زض هعٌمب      گبمس ثطزاقت، ٗسى ثِ كوبل ثب٘ضؾ ٕكِ ثطا ٖهگبنفبو ًبپؿٌس اؾت ٍ ٍا

َ (. اظ ًظط 55، ل 1388، ًٖعقبقت شاو اًؿبى اؾت )٘اؾت ٍ انل ٍ حق ٖضثبً ٕا فِ٘گط، لُٗز َلم ًفمؽ اهمبضُ   ، ٕه

ن قَزٗثطا ٖؾطكك ٌٔ٘اگط ظه. اؾت ٖي زقوي آزهٗتط ذُطًب  ٖ طٍّ٘وبًٌمس ً ، ف فطّا كٌٌمسُ اًؿمبى ضا زض    طاىٗم ٍ ٗم

زاًس كِ اًؿبى زض ٖ ه ّٖب ضا ثت ًفؿبً انل ّوِ ثت، هَالًب(. 53، ل 1369اؾتعالهٖ، ثطز )ٖ فطٍ ه َٕ٘زً ّٕب لصو

طا ٗم ظ؛ زاًسٖ زض حکن اغزّب هضا  ٖكِ ثت زضًٍٖ حبل زضاؾت. ِ كطزُ ٘هبض تكجضا ثِ  ٖطًٍ٘ث ّٕب تِ، ٍ ثتزضٍى ذَز ؾبذ

َّاٗغط  ّبؾت: ثبقس كِ انل ّوِ آضظٍّب ٍ َّؼٖ ه ٖعُ حت شاو ذَزذ
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 ّممب ثممت ًفممؽ قوبؾممت هممبزض ثممت

 

 ي ثت اغزّبؾتٗظآًکِ آى ثت هبض ٍ ا 

 (772/1) 

 ُٖبى ثمط آزهم  ٘پمطزاظز ٍ گطًمِ قم   ٖ ک اًؿبى هٗثِ تحط، ًفؽ ٍٔاؾُِ ُبى ث٘قِ ككٌس ٖ س ه٘كأت يهثٌَزض ، هَالًب

ؾت ًِ ق، كٌسٖ ه َٕ٘زً ّٕب رلَُ ٔآًچِ اًؿبى ضا زلجؿت، ًساضز ٖتؿلُ  ُبى:ً٘فؽ ٍا

 اًس ک تي ثَزُُٗبى ّط زٍ ً٘فؽ ٍ ق

 

 اًممس ف ضا ثٌوممَزُٗزض زٍ نممَضو ذممَ 

 (3154/3) 

َاٖ ههكبّسُ  ََٖض كِ زض ؾري حًطو عل ّوبى : اًمس  ک رمٌؽ ٗم اظ ، ُٖبً٘ق ّٕب ٍ ٍؾَؾِ ًٖفؿبً ٕقَز، ّ

ل الًُ  منالس» َ ٘م پ ًٌٖ٘كم  ّمن  (؛68خ ، 1379الجالغمِ،   )ًْذ «طانيمان ي محضرٌ الشيمىساٌ لال يَا ٍاى ّم ، ٕط

 ُبى اؾت.٘وبى ٍ حبيط قسى قٗفطاهَـ كطزى ا

و، اكطم بهجط٘پ ِ     همي  »فطهَزًمس:   ٖكتي ٍذَزقٌبؾٗت پطزاذتي ثِ ذَ٘زض ّا ٍ « عمطف ًفؿمِ فقمس عمطف ضثم

 (.64، ل 1387بى، ٗهحوسّبؾت ) ي قٌبذتٗؾَزهٌستط، كتيٗقٌبذت ذَ« هعطفِ الٌفؽ اًفع الوعبضف»

 غوجممط آى قممطح ؾممبذت  ٘ثْممط آى پ

 

 عزاى ضا قٌبذتّٗط كِ ذَز ثكٌبذت،  

 (2214/5) 

 س:ٗگَٖ ه ِيِ ها فيفزض  هَالًب
ل سهاى در علَم، هَ ياكٌَى علوا ذارد ِب غايگز را كِ ِب ايد يشّايٍ چضکافٌذ  يه يّا ستِيطاى تعلكً  ذ  ت دًا ًا

ْا احاطِ كاهل گطتِ ذ ٍ بز ًآ شد، ًا  ً چِ هْن است ٍ ِب ٍا ْا است كِ خَديًآ وِ ًآ و يکتز اسّ  وِ  يخَد راً  ذ ٍّ  دًا

خَد را  يٍل، ي حالل است ٍ آى حزاميست ٍ ايشً يش است ٍ آى جايي جايكٌذ كِ ا يش را ِب حل ٍ حزهت حکن هيچ

ذ كِ حالل است  يًو ايش است يا جايا حزام، يدًا اپان )يش، پان است ياجاً   (.11، ظ 1930هَالًا، اً 

ي ٗم ل، ثمِ زًجمبل ا  ّ٘وچَى ف ٖي هُلت اؾت كِ آزهٗبى ا٘، زضنسز ثِيِ ها فيف زض ٖل٘ثب اقبضُ ثِ توخ ٕهَلَ

ؿمت ٍ ثمس اظ   ٗنمفبو ًبقب »س: ٗم گَٖ ي ه٘گطاى ًؿجت زازُ، چٌٗؿت ذَز ضا ثِ زٗهؿئلِ اؾت كِ نفبو ًبقب

« ٖضًزم ٖ ٍ هم  ٖضهم ٖ ، هم ٌٖم ٘ثٖ ه ٕگطٗطا آى ضا زض زٗ؛ ظٌٖ٘ثٖ ي ٍ ظلن چَى زض تَؾت ًو٘حؿس ٍ كجط ٍ ك

 (.24)ّوبى، ل 

س آى ٍ٘ َمطظ نم   ٖل ثع كَّ٘زضثبضُ حطل ٍ قَْو، توخ ٕالو هخٌَّ٘ب ٍ توخ ط قهِ٘، زض تفؿكَة يٗظض

زّس كِ قمَْو ٍ حمطل، چكمن    ٖ سى هبزُ ثع ًكبى هٗضا اظ ز ٖثع كَّ ٖي تزطثِ، هؿتٗكٌس. زض اٖ بى ه٘ضا ث

ٌکِ ّط كؽ هؿمت قمَْو گمطزز، فطرمبم كمبض      ٗثٌسز ٍ اٖ كِ زض اٍ ّؿت، فطٍ ه ٖطكَٗاى ضا ثب آى ّوِ ظ٘ح

كمَُ، ًبگْمبى    ٕاظ ثمبال  ٖچطز ٍ ٍقتم ٖ علف ه ٍٕرَ َاى زض رؿت٘ل حبل اٍؾت. زض ٍاقع، حَ٘اى توخ٘ي حٗا

، آًقمسض  ٖقَز ٍ ّعاضاى گع ضا اظ قَض هؿتٖ هؿت ه ٖكٌس، ثِ رْت غلجِ قَْو، ثِ كلٖ ّسُ ههبزُ ثع ضا هكب

كمَة،   يٗم قمَز )ظض ٖ بزاى هم ٘س ن٘افتس ٍ نٖ ي ه٘ي زٍ كَُ ثِ ظه٘ضٍز كِ زض ثٖ بثس ٍ ثِ ؾطعت هٖٗ اًس  ه
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كٌمس ٍ  ٖ فسا هم زض َلت قَْو، ذَز ضا  ٖل ًكبى زازُ اؾت كِ ثع كَّ٘ي توخٗ، زض اهَالًب(. 216، ل 1372

ي كمبض ثمب تقمَا    ٗم چمِ عقمل گكمَزُ قمَز ٍ ا    ٗ، زضٖق الْم ٘م س ثمب تَف ٗس كِ ثبٗرَٖ چبضُ زض هْبض كطزى آى ه

 (.582، ل 1377ط اؾت )اؾالهٖ ًسٍقي، ٗپص نَضو

 ؿمت ٘وبى تمبظُ ً ٗتبظُ اؾت ا ٕتب َّ

 

ٍاظُ ًٕي َّ٘ك   ؿمت ٘، رع قفل آى زض

 (1079/1) 

علمن ٍ  ؛ ظٗمطا  قطٌ حهَل هعطفت اؾت، ظقت ّٕب ي ثطزى ذلق٘ثبَل ٍ اظ ث ِِ٘ ًفؽ ٍ تهف٘تعك، هَالًبسُ ٘ثِ عق

 ٖاظ آى رْت كِ نمَض علوم  ، كٌسٖ ٌِ هبًٌس هٗط اًؿبى ضا ثِ آ٘زضٍى ٍ يو، يٗثٌبثطا. ثبقسٖ هعطفت اظ رٌؽ اقطا  ه

زض  هَالًمب ضا  ٖي هعٌم ٗا. زّسٖ س ًكبى ًوٗكِ ثب نَضو ضا چٌبى، ٌِ نبف ٍ پب  ًجبقسٗ٘اگط آ. قَزٖ زض آى هٌعکؽ ه

 (.34، ل 1، د 1388فطٍظاًفط، بى كطزُ اؾت )٘بى ث٘بى ٍ ضٍهٌ٘٘قهِ چ

 ؿممت٘چممطا غوممبظ ً ٌٖممِ او زاًممٗ٘آ

 

 ؿمت ٘ظآًکِ ظًگبض اظ ضذف هوتمبظ ً  

 (34)ة  

َلَ َاى ن بيت ضا ثِٗض، ٕه ٍاقع ٘ٗي آ٘ث: هعتقس اؾتؿتِ، زٌّسُ زل زاً قل٘عٌ َة ٍ ٘م ع ٕت حمق، قموبض  ٘م ٌِ رمبى ٍ 

ٍاقعذ ّٕبٖ كبؾت  (.263، ل 1388ًهط، قَز )ٖ ٌِ ه٘ٗي آٗت زض ا٘بل ٍرَز زاضز كِ هبًع اًعکبؼ 

 ٍ پمب   ٌِٖ زل چمَ قمَز نمبف   ٗ٘آ

 

 ثمطٍى اظ آة ٍ ذمب    ٌٖم ّ٘ب ث ًقف 

 ًقممف ٍ ّممن ًقممبـ ضا ٌٖممّ٘ممن ثج 

 

ٍلممت ضا ٍ ّممن فممطاـ ضا     فممطـ ز

 (74-73/2) 

زض رْمبز ًفمؽ    ٖظم اؾت كِ آزهال ٖبيت تب ٍقتٗؿت، ثلکِ هزبّسو ٍ ضً٘ ٖكگ٘ف ّو٘فِ ٍ تکلٍ٘ظ

(. ارتٌمبة اظ تعلمق،   74، ل 1375ضا هغلَة ًکمطزُ ثبقمس )فطٍظاًفمط،     ٕهبز ٕطُ ٍ غبلت گكتِ، قَا٘چ

ل ثِ عفت ّن كمِ كومبل   ٘ؿت؛ چطا كِ قَْو الظهٔ عفت اؾت ٍ ثسٍى آى، ً٘اـ قُع قَْو ً الظهِ

 ٕب٘م اؾت كمِ زً  ٕا لِّ٘ب، ٍؾ ٍ لصوّب  ي قَْوٗگط، اٗزّس. اظ ؾَٕ زٖ اؾت، زؾت ًو ٖاًؿبً ٖاذالق

كِ ؾبلک ثِ ٖ ، تب ظهبًٕهَلَ(. اظ ًظط 279ٍ  266، ل 1370كَة،  يٗزاضز )ظضٖ ه ٖضا قبئن ٍ ثبق ٖحؿ

زاى ٍ آگبُ، ثمِ قمٌبذت ذساًٍمس     ضاُ ٕط٘ت پٗتَاًس تحت ّساٖ س ه٘سُ اؾت، ثب اؾتفبزُ اظ تقل٘كوبل ًطؾ

هعتقمس   ٕهَلَ(. 340، ل 1369، ٖت )اؾتعاله٘ع ًؿٗس رب٘گط تقلٗسى ثِ كوبل، ز٘ثطؾس. اهب پؽ اظ ضؾ

 ٖظز. اٍ َمطظ تلقم  ٖ س، كَقف ٍ رَقمف اظ اٍ ؾمط ًوم   ٗگطزٖ ل ٍ قَْو اظ اًؿبى ؾلت ه٘اؾت: اگط ه

پٌساضًس. ٖ چِ هٗضا ثبظ ٖثرت ذَـ بؾت، اقتهبز ٍ٘ب ٍ آًچِ زض آى ّؿت؛ اظ ؾ٘طز كِ زًٗپصٖ عبضفبى ضا ًو

ح اٗمي اؾمت كمِ زض    ٘ل نمح ٘زاًس. تحلٖ ًو ي٘هعهَه ٓط٘ثب قطآى ٍ ؾ ل آًْب ضا هٌُجق٘، تحلٕهَلَ

ع عجج ٗكِ زض هتي ذلقت اؾت، ثکكبًس. ٍرَز غطا ّٖسف ًْٕبزُ قسُ تب اٍ ضا ثِ ؾَ ٕعٍٗرَز ثكط، غطا

 (.23، ل 1380، ٌٖٗآًْب پطزاذت )تبرس ٖؿتٌس كِ ثِ هعبضيِ ٍ هجبضظُ كلً٘
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 يا دّستيدً

َاًعٗز ٖکٗ َايع ظ، هَالًب. ٍ َلت ربُ ٍ هٌعلت اؾت ب٘حت زً، گط اظ ه ب ضا ًکمَّف  ٘م زً، فٗقمط  يهثٌَاظ  ٕبزٗزض ه

ثلکِ ّمسف ٍ  ، ؿت٘ظى ٍ فطظًس ً ي ربُ ٍ تزول ٍ هبل ٍّ٘و، «ب٘زً»ن زازُ، هٌظَض اظ ٘ث ٖبپطؾت٘كطزُ ٍ ثكط ضا اظ زً

 .(129، ل 1362، ّٖٗوبغبفل ثَزى اظ ذساؾت ) ٖبپطؾتٍ٘ا اظ زً ٖهقهس انل

 ب، اظ ذممسا غبفممل قممسى٘ممؿممت زً٘چ

 

 قوممبـ ٍ ًقممطُ ٍ فطظًممس ٍ ظى ًٖمم 

 (983/1) 

ٍ  ٖاذالقم  ٕسى ثِ كوبالو ٍاال٘ضا زض ضاُ ضؾ ٖي رْبًٍٗ اضظا  ا َٕ٘زً ّٕب ، اًؿبى اگط ثْطُهَالًبسُ ٘ثِ عق

 هعتقمس اؾمت:   هَالًب(. 25، ل 1386بى، ً٘رَاّس ثَز )عجساللْ ٖبپطؾت٘ي عول زًٍٗنَل ثِ حق ثِ كبض ثطز، ا

ل ثچِ آّمَ  ٘ي هَضز، توخٗزض ا ٕهَلَثٌسز. ٖ ب زل ًو٘ي زًٗذَضزُ ثبقس، ثِ ا ٕا قت، رطعِّ٘ط كؽ اظ ثبزُ حق

ِ اظ ٗم ّمب، كٌب  ب ٍ اال ٘م زً ٕثمطا  ٖل٘ا  ٍ آذط، توخ بءِ٘ اظ اٍلٗي زاؾتبى، آَّ كٌبٗآٍضز. زض اٖ ّب ضا ه زض آذط اال 

ّمب اًمساذت ٍ    لِ گبٍاى ٍ اال ٗضا قکبض كطز ٍ آى ضا زض ََ ٖٗآَّ ٕبز٘ي زاؾتبى، نٗبَلت اؾت. زض ا٘هطزم زً

جبضّب ٍ گلعاضاى اظ اٍ گطفتِ قسُ ثَز ٗاٍ زض كٌبض رَ ٕذَضز؛ چطا كِ آظازٖ آَّ ًو ٖرت ٍلٗضٖ آَّ كبُ ه ٕرلَ

كِ ًبفِ آَّ گَاُ نبز  اٍ ثَز ٍ عبزو  ٖكطزًس. زض نَضتٖ اـ ه ي كبض هؿرطُٗع ثِ ذبَط اَ٘اًبو ً٘ط حٍٗ ؾب

 قس:ٖ ي هَيَ  هٗقت ا٘ثس، هبًع اظ زض  حق ٕگط ثِ ثََٗاًبو ز٘ح

 اظ هزبهت ٍ اقمتْب ّمط گمبٍ ٍ ذمط    

 

 ذممَضز ذَقممتط اظ قممکط ٖ كممبُ همم  

َ   ٘م ضهٖ گبُ آّمَ هم     س اظ ؾمَ ثمِ ؾم

 

 تبفمت ضٍ ٖ گِ ظ زٍز ٍ گمطز كمِ هم    

 ثكممط ٕا ٖي ثممساى اًممسض عممصاث ٗممظ 

 

 هط  ضٍحمت ثؿمتِ ثمب رمٌؽ زگمط      

 (837-833/5) 

ت ثَزى ضٍح ٍ رؿن، ٗزاضز ثِ غط ٖي اقبضات٘ت ّؿتٌس. ّوچٌٗب غط٘ي زًٗبء زض ا٘ي اؾت كِ اٍلٗا بهَالًهٌظَض 

َ ٖالْ ٕذَاٌّس ذطقِ كبلجس ضا ثكکبفٌس ٍ زض فًبٖ پب  ّط لحظِ ه ّٕب كِ ضٍح ِ، ٗم طٌ٘مس )ذ ٗطاى زضآ٘م ، ثمِ 

بو حمق فمطٍ   ٗم ظ قمَْز آ ككمس، چكمن اٍ ضا ا  ٖ گًَِ اًؿبى ضا زض ثٌس ه يٗكِ ثس ٖٗب٘(. ز71ًٍ  70، ل 1384

، زض هَالًمب (. 279، ل 1370كمَة،   يٗم زاضز )ظضٖ س ثِ تکبهل ثبظ هم ٍ٘ اظ اه ٖكِ ثِ تعبلٗثٌسز ٍ اٍ ضا اظ اًسٖ ه

 ٖؿت، ٍل٘كٌس كِ ّط چٌس زض ظبّط تٌ  ًٖ ِ ه٘تٌ  ضا ثِ گطهبثِ تكج ٖثِ ظبّط فطاخ ٍ زض هعٌ ٕب٘زً ٖل٘توخ

آى ضا  ٖاؾت كِ فقٍ اّل هعٌم  ٕحؽ، اهط ٕب٘زً ٖي تٌگٌٗس. اكٖ آى احؿبؼ ذفقبى ه ٕاًؿبى اظ تف گطهب

 (.261، ل 1372كَة،  يٗكٌٌس )ظضٖ زض  ه

آى ضا ثمِ ّمن    َٖطفم ٖ كٌس ٍ اعتسال ٍ ثٖ زبز هٗزض ًفؽ ا ٖاًفعبل، ک ثِ ًَثِ ذَزّٗط ، ًٖفؿبً ٕقَْو ٍ َّ

، ٖي حمبلت ٘زض چٌم . (167، ل 1، د 1388 فطٍظاًفط،ٌس )٘ثٖ ًو، كِ ّؿت قت ضا آًچٌبى٘كِ اًؿبى حق ٖٗتب رب، ظًسٖ ه

ٍ  ٕبيت ٍ هزبّسو، َّٗپؽ اظ آًکِ ؾبلک ثط احط ض ٍٖل، ٌس٘ثٖ حق ضا ثِ نَضو ثبَل ٍ ثبَل ضا زض كؿَو حق ه
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َاض ه٘آضظٍ ضا هقَْض كطز، ؾلُبى حق كمِ   ع ضا چٌبىٍ٘ ّط چٗافطاٌ ٍ تفط ٕثِ ؾَ، لٗگطزز ٍ ثسٍى توبٖ قت ثط زل اؾت

 (.393، ل 2قٌبؾس )ّوبى، د ٖ ُبى ثبظ ه٘ل قٗفطقتِ ضا اظ تؿَ ٍٕ ًساكٌس ٖ ازضا  ه، ّؿت

 د کْرکْراًَيتقل

 ٕب٘م اظ زً ٖٗ، ضّبهَالًبزاًس. ٖ حؽ هحسٍز ًو ٕب٘اظ عالقِ ثِ زً ٖٗٔ ًفؽ ضا تٌْب زض ضّب٘، تهفهَالًب

قموطز  ٖ ل كٌمس، الظم هم  ٘م س ٍ تعهت ضا ثط اًؿمبى تحو ٘حؽ ضا ّن آًزب كِ عالقٔ ثِ آى، تَقف زض تقل

ف ؾبذتِ ضا هَضز ٘ثِ انَل پ ٕجٌسٗس ٍ پب٘بض تقل٘، ثب قسو ّط چِ ثؿهَالًب(. 51، ل 1382كَة،  يٗ)ظض

 ٕتَاى گفت: ٍٖ ت ه٘ثب قبَع .كٌسٖ زض هعطفت ضا گَقعز ه ٖٗزّس ٍ لعٍم رَقف ًَگطاٖ ًکَّف قطاض ه

ِ ث ف٘ثِ انَل پ ٕبًگط٘زض عه  َاى ضوسيدٍ  يهثٌَاى اظ ضز فطاٍاهخبل، زض هَ ٕط اؾت. ثطاً٘ظٖ ؾبذت

اظ  ٖط عَاهمل شٌّم  ٍ٘ تحمت تمأح   ٕس٘م اًس، تقل رَّط ٍ عطو ؾبذتِ ٕكِ ثطا ٌٖ٘س: انَل ٍ قَاًٗگَٖ ه

س كَضكَضاًمِ ضا ثمِ   ٘م ي، تقلٗط٘قم  ٖتٗبى حکب٘، ثب ثهَالًب(. 38، ل 1387، ٕثبقس )رعفطٖ گصقتگبى ه

قس ٍ هطكت ذمَز ضا زض آذمَض ثؿمت.     اؾت كِ ثِ ذبًقبُ هْوبى ٖاؾتْعاء گطفتِ اؾت. زاؾتبى آى نَف

فطاّن  ٖطًس ذطـ ضا ثفطٍقٌس ٍ هزلؽ ذَقگصضاً٘گٖ ن ه٘ط ٍ گطؾٌِ ثَزًس، تهو٘گط، كِ فقٗبى ز٘نَف

 ذَاًسًس:ٖ بى ثِ ؾوب  پطزاذتٌس ٍ ه٘آٍضزًس. نَف

 ذممط ثطفممت ٍ ذممط ثطفممت آغممبظ كممطز  

 

 ي حممطاضو رولممِ ضا اًجممبظ كممطز   ٗممظ 

 طكَثممبى تممب ؾممح ٕي حممطاضو پممبٗممظ 

 

 پؿط ٕثطفت ا ظًبى، ذط ثطفت، ذط كف 

 يّ٘ومممم ٖس آى نممممَف٘مممماظ ضُ تقل 

 

 ي٘ذممط ثطفممت آغممبظ كممطز اًممسض حٌمم    

 (541-539/2) 

 ٖبفت. نَف٘اهب ذطـ ضا ً، گفت ٌّگبم نجح قهس ضفتي كطزٖ ي ضا هّ٘و، س اظ آًْب٘هؿبفط ّن ثِ ّوطُا ٍ تقل ٖنَف

ن تمَ اظ  ٗسٗم اهب ّط زفعمِ ز ، ي هبرطا آگبُ كٌنٗتَ ضا اظ ا هي هکطض آهسم: ذبزم گفت. ف ضا اظ ذبزم هُبلجِ كطزٗذط ذَ

كمطزم.  ٖ س هم ٘م كطزًمس ٍ همي ّمن تقل   ٖ بى تکمطاض هم  ٘اقعبض ضا نَف ّٔو: گفت ٖنَف. ٕكطزٖ تط تکطاض ه ّوِ پطقَض

 كٌس كِ:ٖ اعتطاف ه ٌٖزبؾت كِ نَفٗا

 سقممبى ثممط ثممبز زاز  ٘هممط هممطا تقل 

 

 س ثمبز ٘م كِ زٍ نس لعٌمت ثمط آى تقل   

 حبنممالىٖ ي ثمم٘چٌممس ٘ممذبنممِ تقل 

 

 ن ثمممب ثمممط آفمممالى٘ذكمممن اثمممطّا 

 (566/2) 

زِ گطفت كِ چٌبى حطل َعبم ٍ َومع شٍ  اٍ ضا فطاگطفتمِ ثمَز كمِ     ٘ي ًت٘تَاى چٌٖ ، ههَالًبل ٘ي توخٗاظ ا

ت ٗم س اؾمت، نمسّب حکب  ٘م كمِ همسَّـ حمطل ٍ تقل    ٖبفت. كؿم ٖٗ كطز، ًوٖ آًچِ ضا ذَزـ تکطاض ه ٖهعٌ
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« زٍ نمس لعٌمت  » هَالًبكِ  ٕس٘زّس. زض ٍاقع، تقلٖ ًو ٕف ربٗكٔ ذَٗضا زض اًسک ًکتِ اظ آى ٗاهب  قٌَز، ٖ ه

اؾمت كمِ    ٖب قمرم ٍ گطٍّم  ٗم فطٌّ   ٕپٌساض زّس، اغلت ٌّگبم ثعضگٖ كٌس ٍ اًؿبى ضا ثط ثبز هٖ ثط آى ه

چمَى كجمط ٍ    ٖل اذالقم ٗاظ ضشا ٕا طُ٘بل، ظًز٘ي پٌساض ٍ ذ٘گطزز. ّوٖ ن ه٘هَرت اظ زؾت زازى تفکط ٍ تهو

 س ضا زاضز.ّ٘وچَى تقل ٖهعطفت ّٕب ت ٍ ًقمعز

اظ ًرَو ٍ كجط اؾت كِ همبًع   ٖ، تعهت ًبقٕطٗپص تٗق هَاًع ّساٗي ههبزٗتط ، ثعضگهَالًباظ ًظط 

ت ًمساضز  ٘اًؿبى زاضز، ؾمٌر  ٕت ٍرَز٘كِ هبّ ٖبظ شات٘قَز ٍ ثب تَرِ ثِ ًٖ ٍ يعف ذَز ه مسى ًقٗز

ي اؾت كمِ ضاّمطٍ ٍ َبلمت    ٗهٌعکؽ قسُ، ا هَالًبالم كِ زضك ٖ(. هَاًع اذالق125، ل 1388، ٖ)قبًع

ٍرَ كٌمس ٍ ثمِ    رؿت ٕا فِٗبى ّط قَم ٍ َب٘ف ضا زض هٗس گطفتبض تعهت ًجبقس ٍ هقهَز ذَٗقت، ثب٘حق

ؿمت ٍ آى  ً٘ ٖقت ّوِ رب ّؿت ٍ هحسٍز ثِ حسٍز ذبن٘جٌس ًگطزز؛ چطا كِ حقٗک ضٍـ پبٗک ضاُ ٍ ٗ

اًؿمبى   ٌٕمبو ٍرمَز  ٘(. حبنمل اٌٗکمِ تع  74، ل 1375اًفط، س رؿت )فطٍظٗثب ٖضا ّوِ رب ٍ ّوِ لجبؾ

كمِ   ٌٖف هعطفتم ٘م اؾمت، زض ث  َٕ٘م زً ّٕمب ٕ عّب ٍ هطظثٌسٗت، كِ هال  توبّ٘وچَى ظثبى، ًػاز ٍ هل

 ٖآزهم  ّٕمب  ٖٗثمط تَاًمب   ٕع٘م ٌبو، ًِ تٌْب چ٘ي تعٗثبظز. اٖ ٌس، ضً  ه٘ثٖ اًؿبى ضا ه ٖق٘حق ّٕب زاقتِ

ثطَطف گطزز، ّوِ  ٌٕبو ثطزاقتِ ٍ ضً  هبز٘ي تعٗكٌس. اگط اٖ هحهَض هس، ثلکِ اٍ ضا هحسٍز ٍ ٗافعاٖ ًو

 ع ضً  ذساٖٗ ثِ ذَز ذَاّس گطفت:ّ٘ب ثلکِ ّوِ چ اًؿبى

 سى گطفممت ٗمم هممط  زلممن ثممبظ پط   

 

 سى گطفممتٗممرممبى قٌممس چط َٖممََ 

 َاًمممممِ ؾطهؿمممممت ٗاقمممممتط ز 

 

 سى گطفممتٗممهممي ؾلؿمملِ عقممل زض 

 ٌْمممبضٗظ ٖرطعمممِ آى ثمممبزُ ثممم   

 

 سى گطفمت ٗم سُ زٍٗم ثمط ؾمط ٍ ثمط ز    

َلَ)   (183، ل 1388، ٕه

اؾمت ٍ ثمِ تجمع آى،     ّٖؿمت  أزّس كِ ًبظط ثِ اضتجمبٌ ٍا ثمب هجمس   ٖ ثِ زؾت ه ٖفٗتعط، اظ اًؿبى هَالًب ٖتفکط عطفبً

كِ زض فُطو ٍا ٗاًس كِ ضٖ قت ٍرَز آزه٘قًَس كِ عبضو ثط حقٖ ه ٖتلق ٍٕ اعتجبض ٕحبًَ ّٕب گط تعلقٗز ّٕب ضاثُِ

ؿمت ٍ  ً٘ ٖچ اذتالف ٍ زٍضًگم ّ٘، بى افطاز ثكط٘زاضز ٍ زض ه ٖٗع ضً  ذساّ٘وِ چ ٖٗض عبلن ذساي ًظط، زًٗساضًس. اظ ا

ٍ  ٖک انمل اؾبؾم  ٗم ، هَالًمب  ٖكمِ عطفمبً  ٗزض اًس، ٖوم ٍ٘ اقل ٍٖ ظثمبً  ٖبظاو قمَه ٘ثِ اعتجبض اهت ٕگصاض عسم اضظـ

 ٌس.ٗآٖ ط ثِ حؿبة هًٗبپص ذسقِ

اؾمت.   ٖک هعٌٗوي ثِ َٗ ٍ اّطُٗبى ٍ ز٘جبً ثب ق، غبلٍٖ ًظن ٍ ًخط فبضؾ ٖبو عطفبً٘ؽ، زض ازث٘اثل

قت قهس اٍ اغفبل ٍ اغمَا ًومَزى   ٘كٌس، اهب زض حقٖ ک زعَو ه٘هطزم ضا ثِ كبض ً ٖس: گبّٗگَٖ ه ٕهَلَ

طا آًْب ثِ ضهَظ علن ٗحبنل اؾت؛ ظٖ فتي ؾبلکبى كبهل ثٗبء ٍ فط٘كَقف اٍ زض گوطاُ كطزى اًج ٖاؾت، ٍل

، هعطفت اًؿبى كبهل ٕهَلَ(. 317، ل 1380ع، ٘هعطفت ثب ذجط ّؿتٌس )ضثس آگبُ ٍ اظ اؾطاض ؾلَ  ٘تَح
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زاًس. ٖ ط ٍ ؾلَ  ه٘بض زقَاض ٍ ذُطًب  ؾ٘بى ثبَل ضا اظ هطاحل ثؿ٘بء حق، اظ هسع٘م زازى اٍلٍ٘ تكر

بى ثبَمل،  ٘ي همسع ٗم اظ ا ٕهَلَافتٌس. ٖ اظ َبلجبى ضاُ حق، ثِ لغعـ ٍ ياللت ه ٕبض٘ي نَضو، ثؿٗزض ا

ق حق ٘زق ٕزّس كِ تطاظٍٖ ًكبى ه ٖٗت، چطا  ضاٌّوب٘ي آؾٗاظ ا ٖٗضّب ٕط كطزُ اؾت ٍ ثطا٘ؽ تعج٘اثل

 (.392، ل 1362، ٍٖٗ ثبَل اؾت )ّوب

 اؾمت  ٍٖ گطهم  ٖكبض همطزاى ضٍقمٌ  

 

 اؾمت  ٖقمطه  ٖلِ ٍ ث٘كبض زًٍبى ح 

 (320/1) 

ٍلجت نبحجبى هعطفت زض٘ي ذَز ضا ثِ قکل ٍ ّ٘ثِ فطو كِ هطقس زضٍغ: سٗگَٖ ه هَالًب َاًس اظ اؾمطاض  ٖ ًو ٖآٍضز،  ت

ل حق  (.269، ل 1384ِ، ٗط٘ذط ثبَي ؾط زضآٍضز )٘قت ٍ يوّ٘ا

 ٖبهَظز فتمم٘ممثبًمم  ّسّممس گممط ث 

 

 غمممبم ؾمممجب ٘ضاظ ّسّمممس كمممَ ٍ پ  

 (1701/4) 

كٌمس ٍ ثمب   ٖ ثطقمطاض هم   َٖمطح زٍؾمت  ، ذجط اؾتٖ ت ٍا ث٘كِ اظ هبّ ٖثب قره ٖزقوٌ ٕاظ ضٍ، ُبى نفت٘اًؿبى ق

پمؽ اظ گومطُا ؾمبذتي     ُبى ثِ ظبّط زٍؾت ٍ زض ثمبَي زقموي،  ٘هبًٌس ق. كٌسٖ ف ه٘ط ك٘ضا اؾف ٍا ٘ف ٍ تَنٗتعط

قمَز  ٖ ت ذمبضد هم  ٘گطزز ٍ اظ هكطة اًؿمبً ٖ ف ه٘ط ك٘كٌس ٍ اًؿبى توبم عوطـ اؾٖ اـ ضا ثب ٍا قُع ه ضاثُِ، ٖآزه

 (.108، ل 1374، ٕاًقطٍ)

 طٍى ككممس٘ممزم زّممس تممب پَؾممتت ث

 

 َى چكممس٘ممٍا كممع زقمموٌبى اف ٍٕا 

 (259/2) 

 حرص ّ آز

قمَز  ٖ ت ههَرقَز. حطل ٖ سُ هً٘به« حطل»، بثسٗكِ قَو ٍ قسو  ٌّٖگبه. اؾت ٖک عبهل زضًٍٗ« قَْو»

ٌکِ زض اًؿبى قمَض ٍ  ٗحطل ضا اظ رْت ا هَالًب. كٌس ٖکَ تلق٘ط ٍ ً٘ذ، اًؿبى هُلَة ٍ عول ذَز ضا ّط چِ كِ ثبقس

ضا  ٖبُ ٍ ظلومبً ٘ظغمبل ؾم  ، كَتمبُ  ٖهست ٕكٌس كِ ثطاٖ ِ ه٘آتف تكج ٖثِ ؾطذ، كٌسٖ زبز هِٗ ٍ گصضا اٗپبٖ ث ٖحطاضت

 (.108، ل 1388، ٖقبًع) سًٗوبٖ ه ٖي ٍ ًَضاً٘آتك

 حطل تَ زض كبض ثس چَى آتمف اؾمت  

 

 اذگط اظ ضً  ذَـ آتف ذَـ اؾت 

 (1121/4) 

َاؾتِ ذ٘شل ٕا ثِ گًَِ، اًؿبى آظهٌس. گصاضزٖ ًو ٖضا ثبق ٖل٘چ زل٘طـ ّٗپص ٕرب، حطل ل ضا اظ ٘م قَز كِ زلٖ َز هل ذ

 ٌس:٘ثٖ ذَز ضا ه ٍٖا فقٍ ًفع آً، يٗثطز. ثٌبثطاٖ بز هٗ

 ل٘م حطل ذَضزى آًچٌبى كطزـ شل

 

 ل٘م كِ ظثًَف گكمت ثمب پبًهمس زل    

 (2495/5) 
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ي عمبلن  ٘ي هعٌمب كمِ ضٍح اظ ّوم   ٗكٌس؛ ثِ اٖ ط هٗتهَ« ِ الجقبء٘الحسٍث ٍ ضٍحبً ٖرؿوبً»، ضٍح ضا هَالًب

ط، ّمط اًمساظُ كمِ    ٘ي هؿم ٗضؾس. زض اٖ لِ زٍ ثبل هعطفت ٍ عول ضٍ ثِ تزطز ه٘پؽ، ثِ ٍؾعز ٍ ؾ٘ذٖ هبزُ ثطه

(. ثب تَرمِ  147، ل 1387، ٕگطزز )رعفطٖ تط ه کًٗعز ٖگصاضز، ثِ رصثِ ضثَثٖ گبم ه ٕكتط٘ضٍح ثِ تکبهل ث

تِ ثمطٍظ كٌمس   هٌظَض اؾت كِ اؾتعساز ًْف ثسٗي ٌٖف اًؿبًٗهعتقس اؾت: آفط ٕهَلَكِ گفتِ قسُ،  ٖثِ هقسهبت

اٍؾت كِ ثمب ّومبى نمَضو     ٖٗنَضو ًْب ٖط ّط كؿ٘ت اذ٘ت ثطؾس. فعلٍ٘ آًچِ زض قَُ پٌْبى اؾت، ثِ فعل

 ذَاّس قس: زض عبلن آذطو حكط ٍ ًكط

 َؾممممفبىٗي ٘سُ پَؾممممتٗممممزض ٕا

 

َاة گمطاى  ٗم اظ ا ٕع٘م گطگ ثطذ   ي ذم

َ  ٕک ذَّبٗک ثِ ٗگكتِ گطگبى    تم

 

 تممَ ٕزضاًٌممس اظ غًممت اعًممب ٖ همم 

 (3663- 3663/4) 

ثمط   ٖ، پؽ اظ هطگ هقبهبو ٍ هطاتت اقربل هرتلمف اؾمت ٍ هقمبم ٍ هٌعلمت ّمط كؿم      هَالًباظ هٌظط 

 ٖي، زض قمٌبذت ٗ(. ثٌمبثطا 134، ل 1362، ٖٗ)ّومب  بو كؿت كطزُ اؾمت ٘اؾت كِ زض زٍضاى ح ٖحؿت حبالت

ٍ ٖعطفمبً  ٌٖم ٘ث اؾت. رْبى ٖزّس، انبلت ثب ضٍح ٍ ربى آزهٖ اظ اًؿبى ثِ زؾت ه هَالًبكِ  ٌف ٘م ػُ ثٗم ، ثمِ 

ضا زض  ٖآى ثبقمس، تکبهمل ضٍحمبً    ّٕمب ٖ ت ٍ زگطگًَ٘ف اظ آًکِ هتَرِ هؿئلِ رؿوبً٘، ثٕبًِ هَلَٗگطا عكق

ؿمت،  ً٘ ٖب شٌّم ٗ ٖت تزطث٘آى، ٍاقع ٖگبًگٌٗف، كخطو اضٍاح هؿتغط  زض ٍحسو اؾت ٍ ٘ي ثًٗظط زاضز. زض ا

 اؾت.« ِٖ هي ضٍحً٘فحت ف» ٍٖ حجَت ٖقت شات٘ک حقٗثلکِ 

 يريگَ جيًت

 ٍٖ اظ رولمِ كمالم ٍ كتمبة الْم     ٖقت اؾوبء ٍ نفبو الْ٘اؾت كِ اظ حق ٖعلو ٖق٘علن ٍ هعطفت حق، هَالًباظ ًظط 

َاًس ا٘پطزُ ثطگ ٍ  ٍٖ ككمف  ٖگط ضا ضٍقي كٌس. ٍا ثط علَم ٍ هعمبضف افبيم  ٗز ٕسا٘ک ٍ رْبى ًبپٗي رْبى تبضٗطز ٍ ثت

ٍاغُ  يٗثطا. كٌسٖ س ه٘كأت ٖشٍق ٍاؾُِ ًفؽ اؾمت كمِ اظ آى ثمِ    ٖ ّوبى علن ث، زض ًظط ٍا« طفتهع»اؾبؼ هقهَز اظ 

 قَز.ٖ ط ه٘تعج« ٕقَْز»هعطفت 

َاًع اٗثِ قطٌ ، ضا زاضز ٖثِ هعطفت الْ ٖبث٘ق ٍ ضّاٗاهکبى زض  حقب ّٖط اًؿبً، هَالًبثِ اعتقبز  كمِ   ٌٖکِ ثط هم

ثمِ  ، ي هعطفمت ٗم سى ثمِ ا ٘ب زض ضؾم ٗس ٍ اً ي هعطفت ربّلٗاكخط هطزم ًؿجت ثِ ا: ٍا هعتقس اؾت. غلجِ كٌس، قطاض گطفتِ

َاًع، ِ ًفؽ٘ت ٍ تعكٗوبى ٍ تْصٗا  ،هَالًبپطزاظًس. اظ ًظط ٖ اظ عبلوبى ربّل ه ٕطٍ٘س ٍ پ٘تقل چمَى تعلمق ٍ تَرمِ     ٖه

ف َٕ٘ثِ اهَض زً َّا ت ٘م بفت ًکمطزى قبثل ٗت زضهَرظًٌس كِ ٖ ٍ حطل ٍ آظ ضا اظ هقبثل عقل كٌبض ه ًٖفؿبً ّٕب ٍ ذ

 قَز.ٖ عطفت هكؿت هثطإ الظم 

كٌمس. ثمِ اعتقمبز    ٖ هم  ٖٗقٌبؾب ٖهعطفت ّٕب سى ثِ حَظُ٘ضا زض ضؾ ٍٕ قَْز ٖ، عقلٖ، هعطفت حؿهَالًب
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آى ثمب  هتٌبؾمت   ٖت اؾمت، هعطفتم  ٘م كِ حبنل هکبقفٔ عمبلن غ  ٖ، ضٍح اًؿبى ثِ ٍاؾُِ شٍ  ٍ هعطفتهَالًب

بل ٍ ٘م ن كمِ اظ ٍّمن ٍ ذ  ّ٘ؿمت  ٖتبظهٌس قمٌبذ ٘، ًٖق٘زض  هعطفت حق ٕكٌس. اظ ًظط اٍ، ثطاٖ عبلن ضا كؿت ه

ي، زض ٗل كٌمس. ثٌمبثطا  ٗم ح اؾت كِ ضٍح ضا ثِ هطتجِ قَْز ًب٘نح ٖضٍ، قٌبذت يٗطاؾتِ ثبقس. اظا٘پ ٖي عقل٘ثطاّ

س؛ چمطا كمِ عَاهمل    ٗم آٖ تعقل ثِ زؾت ًوم  ٕط٘علن ٍ هٌُق ٍ ثکبضگ ٕط٘بزگٗ، هعطفت فقٍ اظ ضاُ هَالًبًگبُ 

ٍ علمن   ٖب ككمف ٗم  ٖقم ٘بى علمن حق ٘م بى تفمبٍو ه ٘م ، زض ثهَالًمب ضًمس.  گصا ط٘ثط قٌبذت تأح ٕبض٘ثؿ ٖطهعطفت٘غ

زض قٌبذت حق ًمبتَاى اؾمت. زض هقبثمل     ٖق٘، علن تحقهَالًبزاًس. ثِ ًظط ٖ ق هکبقفِ ضا ثطتط هٗ، َطٖق٘تحق

 ضؾس.ٖ ي ه٘قٗكٌس ٍ ثِ ٖ ق ضا آقکبض هٗ، حقبٖق٘علن حق

ٍ تمَام ثمب اذمال  ثمَز كمِ       ٖهتعمبل  ٖعطفتم س آى ضا تَؾٍ هَاًع زاقمت، ه ٗزغسغِ تْس هَالًبكِ  ٖهعطفت

ت ٗٔ ّمسا ٗي كمبض رمع زض ؾمب   ٗم ضا اظ ذَز زٍض كطز. ا ٌٖ٘بيت، ظًگبض ذَزثٗقل ضٍح ٍ ض٘س ثب نٗاعتقبز زاقتِ ثب

ضا كمِ   ٖس اثتمسا هَاًمع ٍ عمَاهل   ٗم ي ظهٌِ٘ هعتقس اؾت: ؾبلک ثبٗزض ا هَالًبؿت. ٘ط ًٗپص قت اهکبىٗطٍاى َط٘پ

َ      ٕاًس، ثكٌبؾس تب ثتَاًس اظ آًْمب زٍض  هَرت تَقف ٍ ؾس ضاُ هعطفت ي ٗم ف ضا اظ اٗكٌمس. اگمط اًؿمبى ٍرمَز ذم

بفت كمِ حًمَض   ٗف ذَاّس ٗضا زض ٍرَز ذَ ٖط زضًٍ٘ي ؾٗذ اٗف كٌس، آحبض ٍ ًتبٗپبال ٍٖ هعطفت ٖهَاًع اذالق

 زِ آى اؾت.٘ي ًتٗتط ٍاؾُِ ذساًٍس زض زضٍى اًؿبى هْنٖ ث
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 ، تْطاى، اَالعبو.فيضز يضزح جاهع هثٌَ ،الف 1388ن، ٗ، كطٖظهبً

 .ٖ، تْطاى، ًكط ًٌاگز عطكيه، ة 1388، ممممم 

 ، ضقت، زّؿطا.يدر هثٌَ يحك تعال، 1386بى، اؾسا ، ٘عجساللْ

فط، ثس ضوام تعل يخالصِ هثٌَ ،1375العهبى،  عٗفطٍظًا تخابٍ  ًا  .اه٘طكج٘ط، ، تْطاىيماتٍ  حَاضيبا ًا

 ط.٘طكج٘، تْطاى، اهيث هثٌَياحاد ،1370، ممممم 

 ، تْطاى، ظٍاض.فيضز يضزح هثٌَ، 1388 ،ممممم 

ست ،1388، هٌْبظ، ٖذَظًا ٖقبًع گاُ هَالًا؛ّ   ، تْطاى، ًگبُ هعبنط.يستيٍ چ ياخالق درً 

 ي.٘، تْطاى، هع(يپز كاربزد هثٌَت يب 000ح يٌة اسزار )ضزحٍ  تَضيگٌج، 1387بى، عجبؼ، ٗهحوس

 ، تْطاى، ًكط پبضؾِ.ٖح ؾجحبً٘ح ٍ تَي٘بفتِ، تهحًَٗ  ّٕب َؾت٘، پِيِ ها فيف ،1390، ٖي ثلرٗالس هَالًب، رالل

َلس ا. ًٗح ض٘، تهحيهعٌَ يهثٌَ، 1381، ممممم   کلؿَى، تْطاى، ؾعبز.ٌ٘

توبم ؾجحبًيهثٌَ، 1387، ممممم   ، تْطاى، ضٍظثِ.ٖ، ثِ ّا

فط، تْطاى، َال٘، هُبثق ثب ًؿرِ تهيشيات ضوس تبزيكل، 1388، م مممم  ِ.ٗح قسُ اؾتبز فطٍظًا

 طاث هکتَة.٘ه ٖهطكع پػٍّكتْطاى، ، ٕالؿبزاو علَ هَْـ ٔ، تطروٕسؾلوبى نفَ٘، ؾيهعٌَ يهثٌَ ييساختار هعٌا، 1388، ممممم 

َلَ ،1362، ممممم  َلَ»ًاهِ  يه  ، تْطاى، آگبُ.«ذيگَ يچِ ه يه


