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 ًَاًدٗطٖ هسلواًاى در علَم اسالهٖ ضٌاسٖ جزٗاى

 («حٌفٖ، ابَسٗد، جابزٕ، ارکَى»ًَاًدٗطاى هسلواى عزب  :هَردٕ ٔهطالع)
 1َّضٌگ استادٕ

 چک٘دُ

ـایيیيوىدؼیوؼػؿیور وـواع وـ،ػلىمامالهیۀهنلماياوػؿؿامتایعىايوػوباؿىًامیيىايؼیيیرـیاو گ
ـ.امت ـػبهػمتاوؿػهایتمؼواؿودواییػؿگنوت ـیتویيغنوتػؿه واوۀایىرـیاوباؿویک هبوايیػلمویوهؼ

هايًوؼ،یواػىوؼببوااموت با افهاا ؼوادرؼیوؼػلوىماينوايیۀدؼیوؼ.يىايؼیياوهنلماوػوـ گنوتـهیایوت
ـایی تىمو گـوهویافهواآوهوایوابنوتهبوهىًامویوػیروـػايوهؼًاىًامویوايناو،ىًامویفباو،ماعتاؿگ

ـاوبـرنتهوهؼاٍـػـ هن هضمؼػابوؼا زابـیوهضموؼ،يَوـصاهوؼابىفیوؼ،چوىوصنوىصًفویؿوىًفک
ـػيؼىًاعتههیکهبهيىاػتقا  او-اؿکىو هواییکوهافت ابوساموالموهؼؿي توهىییبهدـمووربههًظىؿدامغ-گ

ـیتمـچيمههی ـاثکهىوعامتراب،گ ـیتیػیًیودؾیـههؼ باوؿهایبهتزؼیؼيظـػؿمًتوه  هایهؼ
هایػلمیوػ لیتمؼواموالهیمـهایهػؿهاآونتبهایيىیىرهاوهؼؿوغـ وکاؿيووػمتاوؿػهایػا

ـاییوىوًاعتهاوهإ فهتضل لیضمىبـؿمیىاعَهایىرنتاؿباؿوهتىٍ فیو.ايزاه ؼ هایبً اػیىيوىگ
هایکلویآوؿاػؿرًبويىايؼیيیوي ؼگفتماوػیًیػؿرىاهوغاموالهیوػیوؼگابتأح ـاههایتاؿیغیفه ًه

ـایايؼافیيوىو اواوتیهًَوفايهيمایؼتاچيونيىعاػتقا یهؾکىؿبـؿمیهی ىىوًاعتوتضل وسوي وؼایوبو
ـگؾاؿػؿػوؿ  . ػهؼیههؼاٍـاؿاۀرًبواح
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 هقدهِ

ـػتفکـػـبی ۀاٍالسم امیآغافىؼوبـدایۀيغنتافياص ،ؿوىًرـیغـ ۀامالهیبهايؼیي-ؿویک
ـاوويىینوًؼگاوػوؿ،یـه غترواو-ػؿتمؼواؿوداییتزلیيمىػآوگىيهکه-اؿفههایهؼيیرؼیؼ ۀؿوىوًفک

ـ ـياههؿیقیويظامهًؼیؿافیـيفىؽوم ا ،طوهصنو ىچوىوهن-گـوهیافایىايؼیيومًؼاو.عىػػؿآوؿػۀب
ا وؼیىهايًؼم ؼرما ػمتاوؿػهایيىیىآوگيتًؼوبـعیوکاهاًلى فتهوتنل ن-اصمؼاه ىومالهههىمی

کبیوػبؼب،امؼآباػی ـایوبههاا ؼادرؼیوؼػلوىمهًت ؼايهباآوبـعىؿػيمىػيؼوکىا ـػباگ مپلایىؿویک
ـایی-اينايی ـاوبـرنوتهو-هؼًاىًامویواينواوىًاموی،فباوىًاموی،ماعتاؿگ تىمو گـوهویافؿوىوًفک

ـ-هضموؼػابوؼا زابـیوهضموؼاؿکوىو،يَـصاهوؼابىفیوؼ،صنىصًفیهخس،هؼاٍـػـ  هيوکسۀبوهگنوت
.گاميهاػوػمتاوؿػهایآوامالهی-ي ؼػ سػـبیۀد چ ؼ

ـاوهؼاٍوـػوـ بوهؿوىوًرـیؿوىدژوهویػؿا ـػؿوىوًفک یهاوػىاهوساٍولًوه وفهیيویويىايؼیک
ـتأح ـآوویـ گىکس ؼػؿیـهًو هؼاٍوـیويىدؼىطـسیووؿىؼوتضى ایؼا غـ بـدییکـیهااویر
ـػػیهیبـؿم،یػـب .گ

ـاؿ بنیامتکه ـوهایمىواؿثیـهً وتمؼيریافیًیػویيىايؼ...; یتموؼوهواىیاف ؼؿتمًؼت
تمؼوؿاػؿت ابسبایـهًو وتموؼوىیایيؼگاػ بهت وضؼرـیػیوافمى(امت)آهؼبهیىماؿهبیبيـ
یاهواافموى،چيونبپىىوؼػعوىیًویػـاث عىاهؼافهیاهيمیًیعامترابػس ػ اوبه.ًؼ بهیؼیرؼیا ػي
بکًؼ؟يىؼیدلچهبا،ًؼ بیهؼؿوهمغىاوومافگاؿيمیا ؿاباؿهاوؿػػيـاث هىیافایػمتکنبغيرـیػ
ـایکنیًیػویايؼ ییػاؿػبهدـمووهوایکًؼوهنمؼهیییچاؿبرىى هنلمیػ بهايؼگیامتکههنب

(831:011:،یهنؼىػ):...ؼیدامظگى،امتهـعب(تزؼػ)ته امالموهؼؿياو کهافت ابسه
ـا،گفترىریضمىیا زابـهضمؼػابؼ یکًوىيیمومتوموىها،موا گؾىوتهکَوؼیؿويؼیبافعىايیب

ـ ـػبامتیـ ر ودییىًاما،ػمؼباویرهاوػـ ؿاػؿمهر ـ،ک ـ،يغنتاویر ـااویر ىیا.متامًتگ
ـ ـػههضمؼػبؼباػاهه(یامؼآباػ)یایغايىیرما ا ؼؼ باماویر گ اهواػبوؼبػؿ>ایتیآغافىؼوتىم ىا

ـػيه بـعالفامتاػدیؿاهـ اػاهههن ـ،ک ـاػؿهناویر .آوؿػؼیؿادؼى تفکـاعىاوا منلم،عىػـ مًتگ
ـىیهىهؼت ؼما ـایهالىبۀز يتىاينتيت،اویر ـابوـهواآو.ػوـ بوهوروىػآوؿػیا امالموػيیا ػيیب ػؿب

ـاافعىػيياویؿیتاؿ،ؼیرؼیافها ي رموا بوهػًوىاوؼ هـچًؼهضموؼػبوؼبومو.ػهًؼهیهًفؼسووادلگ
ـىیاد يتافاو ـامویاؿ بنویىوباهتهوا،ػؿاموالمؼوت ىوىؿاوب،تاحابتکًًؼتالهػاىتًؼاویر یبواػهىک

ـ.ػاؿػیغـب ـ،ػوماویر ـا   اویر ـىیا.بهغـ امتسیوهتماب دًؼاؿػکوهػاهوسػ وبهیگىيهىیا،اویر
ق امتوتًهاؿابيزادآوامتکههمهچیامالهیبهراهايؼبافباوؿهاییـهًرـاث ه،امالمیا ػيیهايؼگ
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ـیتهىىػ ـىیا.افغـ وامگ یػايؼوػؿؿیتواؿػلمویيمیق چویعىىی آیـهً و،گؾىته،ظیافتاؿاویر
ـػبامتهاآوعىػکاهاًلبا ـىیویـرواما.وػاعک اموالموبوهطوىؿعواًػؿرهواوػوـ بوهیا وػؿػياویور
ـىیهيکسبقؿگا.امتؼب ىکنتايزاه ـ.يوؼاؿػویعوىۀراهؼوافی و آوامتکهىًاعتػ اویر اویور

ـ،ىؼوػال ههًؼمبهآواىاؿبکًنؼاؿیدؼما ٍؼریىیکهػؿایرـیػ ـا> دیاموتبواباوؿهوایايیور ىيوؼگ
ـىیایؼًی ۀویلنوفییکوـی"بوا"ػموتاوؿػهایموالهتموؼواظیوتواؿـاث و"هاو وتىاوههیهؼت ؼامتاویر

ـػىيؼ غـ "د ـاؿک ـ  ـىیا.ب ـایمافوکاؿهيغَ،عىػیػؿؿیتاؿػلماویر کًوؼویيميًهاػ طـصودیب
ـههنبه،هنئلهىیا ىوایاویواػآوؿیاموتایوى(16-:01111:،یوٍوف).:هبوؼ ىوؼباموتهاآوهيکسىیت

يىايؼیيواوهنولماوػوـ ورـیواویکوـیگ ـیهایتاؿیغید وؼایووىوکستـبهبـؿمیفه ًهرنتاؿب و
ـیتیوؿوه ـػآويىاػتقا  اووهبايیهؼ ـػافػوػؿایوىيوىیىػلوىماينوايیهیهابههاا ؼادىًاعتیوؿویک دو
ـۀبـرنتۀيىاػتقا ی>یؼًویصنوىصًفویوهایاٍلیػیؼگابؿامتاگقاؿىیکىتابوگؾؿاافهإ فه هایچهاؿچه

هایکاؿوايؼیيهتـاتـوػ  قػهؼ.بـؿمیکاهسيَـصاهؼابىفیؼوهضمؼػابؼا زابـیوهضمؼاؿکىواؿایههی
گايهوهنت س،بلکهبهدـوژبچهاؿتىبهه ا هىیهایاوػیؼگاب ي افػاؿػ.،هایتؼـیفىؼبایرؼا

 پضٍّص ًٕظز ات٘ادب. 1

 پضٍّص  ٌٔ٘ط٘پ. 1-1

ـیىووماؿیوه ووا دبووهوواکتا  ـػیؿوژبیوبووهیهنوولماياوػؿػلووىمامووالهیيوویيىايؼیىًاموواویووػؿر کوو
ـايرچا ویهاؼگابیهنلماوػـ وػياویيىايؼ ـاوايؼق ب صنوى،ؼیو1يَـصاهوؼابىفیيىاػتقا ۀيیؿوىًفک
هواآویهوابهآحاؿوکتا ؿاگؾیامت>يغنتبايراهایتهیوهضمؼاؿکىويراؿهیهضمؼػابؼا زابـ،یصًف

ـػػیاىاؿبه ـارؼهػؿا،گ ـباؿاىیمپله ا دههنو ابسه .ىىػهیهیگنت

 ّا کتاب -الف

.0(7987()ي ؼوارتهواػ)یا فکـا ماله.6>(۸11:)یا مالهیا فکـا ؼـبة غیتاؿ.:محمذ ارکون:ـ 
ا موالم،ىیوا وؼةا ؼلمًو(،6336)س ٍوأا تةواموتضا یا ٍوى ا فکوـ.۴(،تایب)یًیا ً ؼا ؼ سا ؼییای اا

ـا،یا فکوـا مواله.8(،۸۸1:)وا غوـ ة ض وا من .1(۸۸1:)ا موالمیػلوهًایوؾ.1(،۸۸1:)ة وػلمةء و
.(6338)یًیا غاا ا ؼس تضلیا مىؿوثا ـ ا  ـآوهىا تفن

ـاثيضوو.6(،۸18:)ا مؼاٍووـیا ؼـبووا غاووا .::یالجــد   محمــذ بد ــذ - ـاثو.0(،۸11:)ىوا توو ا توو
یا ؼـبویامو ا نا ؼ وس.6(،7998)ا ؼلىمةیلنفیا هؼعس.8(،۸۸1:)یا ؼ سا ؼـبة بً.۴(،:۸۸:)ةا ضؼاح

.(0222)یا ؼ سا ؼـبىیتکى.8(،0227)یا ؼـبیا ؼ سا عال .7(،0222)
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ةیواػموا ا ًؼو(79981)ا  ورىاؿالصو.0(،0220)ػوامةهائوویییا ىطىا ؼـبییةا فلنف.7:یحىف حسه ـ
ـة ا خايةا فلنف ـةؼ يظمهاا زمیا تةػي ـةبزاهؼةیا مَ ،ةامو ا الهوىدوا نییوةؿما .0ة)هغآعـیى(ا  اه

ـارؼ،یصنىصًفنیوت ؼةتـرم،اًىف بام ـةه ـاثوا تزؼ.۴(،6338)اییإاػفک ـاثا  وؼ،ؼیوا ت نیهى فًواهوىا تو
تاىؿا فکوـا وؼیًیا ؼـبوی)المولوا تاب  واد(.1(،۸11:):۸1:-۸86:،هَـییةوا خىؿىیا ؼ.8(،6336)
ـة)6.ییا فکـا مالهیا مؼاٍـ،د:د .هواا ؼى موة>هوغٍواػلروال 1(،633۴.ییا فلنفةا ؼـب ةوا مؼاٍو

ـياا مؼاٍـ)۸(،6331ل،۴61:َاؿا قهى)ص.1(،6336ل،066:ا مؼظن) ـةیییک .هوى3:(،۸10:. اایاهؼاٍ
[۸۸1:-1۸1:.رما ا ؼیىا یغايی،ا مأئىبةالو ی]6:تا(،.هىا ً سئ یا ؼ س)بی::تا(،ا خىؿة)بیا ؼ  ؼةئ ی

.ا ًظوـ۴:(،6336ل،۴60:.ا رتهاػا کالهی،هًاهذوؿؤیهتًىػةییا کالما زؼیؼ]هغآعوـیى[)0:(،۸۸1:)
ـاهىهغ (.6330ل،۴60:ابىیؼـ ا مـفو ی)وا ؼمسوا مأفلا ضااؿیا ؼـبیوا مالهیا 

.6(،۸۸1:تزاةا ؼ لیییتفن ـ1ػؿامةیی ا ةا مزافا  ـآوػًوؼا مؼتق وة).اإل:ـ وص  حدمذ ا وزیذ: 
ـاءةوآ  اد لتأویس) .یلنفةا تأویوس۴1(،۸۸1:.هفهىما 1ًٌػؿامةییػلىما  ـآو)0(،۸۸۸:اىکا  ادا  

ـیویواؿاػة8(،۸۸1:ػًؼهضیا ؼیىبىػـبی)ػؿامةییتأویسا  ـآو .ا ًٌوا نلاةوا ض   ة1اؿاػةا مؼ
ا هواما يوایؼیوتأمو لاإلیؼیلىر وةا ىمو اة.1(،۸۸1:.ا تزوابا ؼ لوییویا تفنو ـ)1(،6331ا ه متة)

ـایوةها ز.ا تفک ـییفهىا تکف ـضؼ۸(،۸۸1:.ا  ى ا مف ؼیی ا ةابىفیؼ)1،(۸۸1:) سوا قیفوا غ
ـأة)3:(،۸۸8:) ـاءةییعاا ا م  (.۸۸۸:.ػوائـا غىف 

 هقاالت -ب

ـیاکهبهگىيهییهابغوبهه ا هىیاػؿ ـػیهنولماوػوـ ػؿؿوياویيىايؼىیااویبهر یهوابوهػايوکو
ـیتیمًووؼغیوتاؿیػلووىماينوواي یمووًتـاث وووي ووؼهؼيظـیووآيوواوبووههًظووىؿتزؼیىًاموووؿوهیىًاموووهؼ

ـػاعته ـػػیاىاؿبه،ايؼد 1گ
،غوـ ىًامویبً واػی،:هؼاسؿاباۀمًتوتزؼػػؿرهاوػـ افهًظـهضمؼػابوؼا زوابـی;ۀه ا ـ

،:۴-00ٌ،مووا ػوم،ىووماؿۀػوم،ٍوو7992دژوهيورابػلووىماينووايیوهاا ؼوادیـهًرووی،دووای قوفهنوتاو
ـایويىینًؼبػؿایىه ا هتفکـیلنفی ـاوػـبیؿاب واوهیػؿايؼیيۀػـ وگ کًوؼوبوـهایهغتلفهتفک

ـابوـهؼاوسيضوىۀاؿتبوا اماكيرـههضمؼػابؼا زابـیبهبـؿمیگىيه هایبـعىؿػايؼیيمًؼاوػـبیػؿب
ـػافػوي ؼهایویؿابـایىيرـههاـسهیمًتوتزؼػهی ؿهاییکهػمافػ.ػؿيظـرابـیهمۀمىگ ـید

ـیتاؿآیتؿوىیويرـىیامت. هىؿػایىهىضىعبىػب،گ
ـیابیاؿف;ۀه ا ـ ،یصتالییػبامؼل،ا يیهضمؼبا ـػاهـ: ـآوػؿباؿبؼیيَـصاهؼابىفیىًاعتفباوهیيظ

،۴6-60،ىماؿۀىين،ٍو0۸۴ٌ:،بهاؿوتابنتاو ـآووفباوـ ياههتفندژوهویدژوهي-یػویَلًاههػلم
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ـ ـآوبىػوا فاظیاي وصـ غ ـنیک ـاوهؼاٍوـوػؿؿأكیامتکهبـعویاهیيظ يَوـصاهوؼهواآوؿوىوًفک
ـػاعتهؼیفابى ـ.ايؼبهآود ـاءهنوئلموىؿۀ۸۴:و۸0:ادیوباامتًاػبهآباؿبىیػؿاؼیصاهؼابىفۀیيظ تؼوؼػ)ۀىوؼ

ـائاد ـػاعتوهىوؼباموت(مـسیػامتاوػبؼبىا لهاب،بـهفتصـف ـآويقو جیصؼ،  ۀه ا و.مواعتهود
ييواوػهوؼکوهیوکالهویـ بوااموتًتارادتفنوؼگابیػىیایغیتاؿۀامتضمىاىاؿببهماب ؼب صاضـکىى
.نت بهه َىػيیوایسیهناىیافايمًؼیايؼىیعىايوا

،ٍو81ٌ:ىوماؿۀ،01۸:،کتوا هوابػیوى،ی مویصنىايَاؿ:ؼیوابىفیبارابـاك اؿکىوػؿ ;ۀه ا ـ
ـگؾاؿ،11-11 ػؿیافاؿکوىوافػموقهاا ؼواتتـب وبىػکهؼیکنتـافابىفاؿ ػؿرهاوػـ بنیاؿکىوصتیاح
ـتیتـهضسػًاهتؼؼػایقووسیػؿغـ ا بتهبهػ ویهاهتىوکهىبـعىؿػاؿبىػويىىتهۀصىف ـاؿگ وطبؼًایت 
ـت ػواو وهیايت واػیانوهیه ا،یهغوـ ػـبوژبیػـ بهونًؼگاویهاا ؼهيىۀیدابـ.ایتیتـافاؿکىوو بیىه

موًتواو ووهًاموبادهنونیمکى ؿیهابهه ى هيمًؼیػوايؼىیا.امتؼب بهیـرامؿمیدـوژباؿکىوورابـ
ـػهایاهاؿو،ػاػيؼیتزؼػوامالموغـ تىرهيياوه بوهیروابـاو وهىیػؿا.ػهاا بتههتفواودبوىبضجذیويتاک

یغقا وۀنویاؿکىوگـچهبهه اکهیػؿصا ،ػاىته تکیتزـبهابىؿىؼۀیبـدای/امالهییکـػـبیيىمافیيىػ
یو وػاػیيياوهوتیػًا،ػوػاييمًؼبـرنتههنلماوىیتفکـایاهؼها دوػوىیافاریهـۀوابىؿىؼوتزـب

ـا ـػؿهؼ یلنفو اویلنفهبیب ـاتزـبوهاينواویتبلىؿػاىتوبوهبوافعىايیؼ وتىصیوػاهـهینکىهۀت ییگ
ـػهیچهاؿمػػىدۀمؼ ـػیؿو.ک ـااؿکىوينبتبهامالمک ىیوبوىػوافیهونطبؼوًاايت واػیورماػادامالهییگ

ـػیؿویرابـ.هتفاودبىػیبارابـیاتاايؼافبق رهتي چو ویهاوعاموترایهايوهیوايؼینوت ىيا  يامیکو
ـا   رابیافدااؿکىوکهیػاىتػؿصا ینت ا  مىم .بـعىؿػاؿبىػب

ـا ییه ا وهػاؿػوهونػموتاوؿػهاىیػؿيراؿهایاػ بًیراهیدژوهوکههنراۀً ي تـدو ييؼوبیطى يیب
ـىیبقؿگافایآوؿػودـوژبوهؼ ؼیدؼفه ًۀهنمىویههنػؿيراؿهرنتاؿها ،آوؿػیبهاؿهغواوهوؿایىًاماویر

ـببنًؼبهوىیه ا دبـرنتهػؿارـیػیاػآوؿیتًهابه ـػػیگنت ـػیىًاموامالم-:1گو یػلو،هضموؼاؿکوىویکواؿب
نونیاموالمومکى ؿ-13،6-:8ٍوٌ،6۴ىماؿۀ،0۸1:قی دا،یغیتاؿایت یَلًاههؿه،یهًهارؼ یالسوهزغ ؿی

،61ىوماؿۀ،0۸1:فهنوتاو،یًاهوهعوىاؿفهغیتاؿ،یهًهاریتـرمهػل،بغىؿبیفواونًؼبیيى،هضمؼاؿکىويهیػؿايؼ
ـیوت،ق غالهـضواىوف،یرابـیارتماػیهاؼبیایبهبـعیيراه-8-68،0:ٌٍ 0۸:ىوماؿۀ،011:،ـ وت،1،هؼ

ـاث ووهیيىمواف;ویصنوىصًفو(،:)رهوواوػوـ یًویػيواویيىايؼ-778،۴-81:ٍوٌ(،ISCیزویتـو-یػلمو)
ـػاػوت،دژوهوًهی آ،تمؼوؼؿضا صم،:یاماله موًتوؿوهیبوافعىاي-0۴،8-02ٍوٌ،16:ىوماؿۀ،0۸۸:ـ ع
بهواؿ،یامو ياهوهػلوىممدژوهو،یاؿػموتايیيویاصموؼبغيا،یهضموؼهوا ک،هضمؼاؿکوىویهايهیآوػؿايؼیىًام
،یرؼفوـیؼ وهضموؼرً،غ ػؿباؿبتيیهضمؼػابؼا زابـؼگابیوي ؼػیبـؿم-796،1-777ٌٍ،6ىماؿۀ،0۸8:
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ـهًرویاينايلىمدژوهيرابػ،صکمتهؼاٍـ،یرال ؼ مؼؼ م ىوماؿۀموا چهواؿم،0۸6:تابنوتاو،یوهاا ؼوادی
ـاظیوي وؼتواؿیبـؿم-13،1-80ٌٍ،ػوم ـاییگ ـاهوـفه،یهضموؼػابوؼا زوابـيوهیػؿايؼییومواعتاؿگ ،ـفاػب وی

ـهًریدژوهيرابػلىمايناي،هؼاٍـصکمت ،63:-:3:ٍوٌ،موىمىوماؿۀ،موا ىيون،0۸۴:قی دا،یوهاا ؼادی
ـیت،یـیً هضمؼهؼ،یرابـیيظامیکـیهابـهإ فهیهـوؿارما -1 ىوماؿۀ،وػومنوت موا ب،0۸6:امفًؼ،هؼ

ـػیؿویايت اػیبـؿم-۸،:6:-31:ٌٍ،۸8: ـا لهآ ارواي،یواينايیػؿػلىمامالهیصنىصًفک هزمىػوه،یيَو
ـبب -یي وؼػ وسػـبو-3:،۴6-::ٌٍ،8ىماؿۀ،او ۀػوؿ،0۸۴:ؿبها،یوامالهیػلىماينايیا مللى ه ا دکًر

یهوادژوهو،یدژوهيو-ییَولًاههػلمو،یوهىىوً اموتاػیهنوؼىػـ رهواير،واؿکىویرابـؼگابیػؿػیاماله
ىیا وؼرما ؼ میآؿای  تابیبـؿم-::،36:-11ٌٍ،۴6یاد دىماؿۀ،011:فهنتاو،ػاييراب ن،کالم-ییلنف

ـ،ػؿباؿبغـ یوصنىصًفیامؼآباػ یودژوهيویػویَولًاههػلمو،یموًرؼهیت وىال  ؼب م،او فیغالهـضاظ
.16-81ٌٍ،او ىماؿۀ،ما او ،01۸:بهاؿوتابنتاو،یغیتاؿیرنتاؿها

 پضٍّص ّٕا پزسص. 1-۲

ـػیهنلماوػـ ػؿؿوياویيىايؼ.: تموؼویوػ لویػلموـاث وهۀوعوىايوػوبواؿیعوىػبوهبوافيرـک
ـتأح ـتضتیاماله ـیتهیغیوتاؿییکـیهااویچهر ـاؿگ ايؼ؟غـ  
ـههن.6 بوهطوىؿػواموچهواؿؿوىوًفکـياویيىايؼىیکهایػلىمامالهیاؿىتهاو وهؼیهاا ؼادرؼىیت

ـاۀبهگىياػىؼبی کؼامامت؟،ػاىتًؼویعاًبهآوگ
ـبـرنووته.0 ـوىوواعٌىیت ـگووؾاؿنووت چیيووىاػتقا وويووهیايؼیهاهإ فووهىیت یـ گآوػؿىووکسیواح
امت؟يمىػیایتهیاچرىيهوبهچهايؼافبياویيىايؼىیاییکـیهاهنته

 پضٍّص ّٕاِ ٘فزض. 1-۳

ـبته تضى دهؼؿي.: ویوهؼًاىًامویىوًاعتهاا ؼوادفباوژبیوبوهویػلوىماينوايیهاػؿغـ ػؿگنوت
ـیت ـػیآهؼوؿوؼیىرـفػؿدؼیتأح ـیىًامهؼ کهىيقػـاث ػؿهؼيظـیوتزؼیػلىماينايۀعىايوػوباؿک
.هنلماوػـ ػاىتهامتياویيىايؼ
ـاقه عىیا.6 ـیػلوىماموالهۀطلبايوؼيظـیوعىايوػگـباؿبوتزؼویوگ یـ گههونػؿىوکسیاتتوأح 

ـػ .باىؼیهق وي ؼيیعىػ ابسػؿي وبـؿمیامتوػؿراػاىتهاو يىاػتقا ايؼیيهوؿویک

 پضٍّص  ت٘ضزٍرت ٍ اّو. 1-۴

هاوبووهدـموووییوضووـوؿددامووغرىیوايضاووا تمووؼوامووالهیػ ووبایتوواػگیهووايووهیػؿؿرنووتزى
ـبىیىؼبػؿاهاـسؼیرؼیهاچا و ـا،گنت ػؿیهؼؿووگنتـهؿوفایقووػلىماينايیا بهتضى دػيویگ



 شناسی نواندیشی هسلواناى در علوم اسالهیجریاى

 
   

89 

 

ـگؾاؿآویغـ وػمتاوؿػها ـػیؿو،اح ـىیوبهاک او ويىاػتقا ژبیوهنولماوػوـ بوهويواویؿايوقػيىايؼاویور
ـ يىیعىػباهؼفػؿايؼاعتىطـصیًیػۀًیـیػیػؿباوؿهاؼيظـیگـوبباتزؼىیا.ماعتیوضـوؿـیقيادؾیگ
ـػیؿوىیا.گاميهاػيؼـ هنىیػؿا ـوهتؼوؼػػؿی ابوسبـؿمویهواوبقيروابهوایوکامتیکمۀباهمک اویور
.ؼیافآوغفلتوؿفؼیيباػًىاوچ هتعاًبـعىؿػاؿامتوبه واهمرابیهؼاٍـافرایػلىمامالهیىًام

 رٍش پضٍّص . 1-۵

ىًاموویرـیاویـ گىووکسیغیتوواؿیهاًووه فهیيغنووتبووابـؿموویلوو تضلیف دووژوهوبوواؿوهتىٍووىیووا
ـػافػیهنلماياوػـ هيىايؼیيی ـیتیهاواي ال یغیمپلبااىاؿببهتضى دتاؿد غـ ىیيىیوکالهیهؼ

ـاژبیووبووهویوهاا ؼووادػلووىماينوواي ػلووسوػىاهووس،یىًاموووايناویوهؼًاىًاموویىووًاعتفباو،ییموواعتاؿگ
ـػیؿاعَىًٍاباؿویيىاػتقا ۀيیايؼویؼا ودیـ گىکس يَوـصاهوؼیهاؼگابیوگوؾؿابوهػیيرواهویکلوک
.ؼیيماهییوبـؿمس وهضمؼاؿکىوتضلیا زابـیهضمؼػابؼ،یصنىصًف،ؼیابىف

 در غزب ًَگزاٖٗٓ ٍٗضگٖ ّا ٍ ضاخصِ ّإ بٌ٘ادٗي گستز .۲

ـاوهنلماوبهرًبواٍالسطلبیويىايؼیيید و ـػهایؿوىًفک هایبهههنتـیىویژگی،افبـؿمیؿویک
ـػاعتههیىىػ ـاییػؿغـ د ـبيىگ 1گنت

ـیتوىًاماییؿاػؿؽهىوػا نيفل: 1(خ دگ ایی) بقالویت .2-1 بوهایوىب ًوؼهی،(مىبژب)عامترابهؼ
ـایویچًاوکههن،يمایؼهیآوٍاػؿۀاصکامػ لیػؿباؿ،هنتیباتزنن(يفلومىبژب)اػتباؿکهؽهى ـػگ ع

ک ؼۀػؿب ًومکى ؿینتیبهواما ـبوتنل ايناوبـطب ؼتتأ ـاؿآوبـم ا يمىيهوا رىییهًامب،واٍ
.يمایؼهیينبتبههنتیؿاتزـبهعاًيرـىی،0هماوگىيهکهػؿتکًى ىژی،یابؼهی

ـاییبـهؼ ى بىػو: گ اییتدریخی  .2-2 ـگوىيیاموتىاؿگيوتهوبوهتضوى بهایىهؼًاکهيىگ یتَوىؿوػگ
ـاصسؿىؼو يمایؼوایىؿىؼعىػهیآوؿاىًاماییوتؼـیفتاىؿػیًاه رودىیاافراهؼهايزاه ؼبامتکهه

ـیت ـابـهؼ اؿد ي ـ ػؿب ـػػهیيىیؼبغوآو،ایؼئى ىژیرمالصیچىوهنآوؿػوهییمـتنل نیـوػوت .گ
موافػوبوـصوقاينواوػؿهویهؼ ىفه ًهایکهصؼوػ ايىوهًؼملاهوصکىهتؿاۀبههخاب: آزادی .2-3

ـابیا  ؼی ک ک ؼتخب توت ـیـاهىؿوىئىوهؼيیبیه چا هضوؼوػب،آفاػیۀهمو ىه ى وکهواچً،يمایؼهیتأ
ـاییؼا  تهایایؼئى ىژیرهیا تَاػیؿاتؼ  ىهاوػـٍههاییؼا  ت .ػىىهیکًؼوعامتراهیب

وگيوایوػؿیچوهامتم امیافهـگىيههإمنهوبً اػػیًیۀرؼاییصکىهتوملا :سکوالریسم .2-4
ـایفػوػووػوؿماعتىيرـه ؼمیافيَوىًوهتوىوه وؼكوػؿه ابوس آغوافافاينواوبوهػًوىاو،ایب

ـ9هفهىهیهىؿػامتًاػو ابس بى  .آیؼبهىماؿهیتکادىیيظـیوؿیتاؿاعال یوم امیۀػؿگنت
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 . چطن اًداس تحَالت دٍرٓ ًَگزاٖٗ در پزتَ اًقالب ّإ پٌجگأً هعزفت۳ٖ

ـػبۀدایىػوؿبؿاػؿچهاؿچى اي ال هایدًزرايتضى ػبؼا نالمبًؼبؼا ؼا ی ـیتیچً ىتلغ ٌک هؼ
امت1
ـػۀیيىیىافد ىيؼوؿاباتَىؿ(:لغوی) اوقالب ز دوی .3-1 ـابوـؿویکو فبايیکهچينايؼافرؼیؼیؿاػؿب
گابصىا تيمیػهؼوبهي وافایىدلػايوفبايیتًهابهىغٌگىیًؼ،گيایؼهییيىیىتأویل تػؿويویاوۀآ

مافػکهفباوػاؿایماعتاؿیهوًظنوهتًوىعهیىىبلکهآهىفبهایبً اػیىفباوىًاعتیؿو،امتًاػيمیرىیؼ
4.ػهؼهیایىماعتاؿؿابههند ىيؼ،امتکهينبتهاوؿواب ضـوؿی

ـااوقالب مع فتی .3-2 ـاؿاراييو ىیلنوفههوایػو ىگو -يموىػ15کهیلنفههایایؼآ  نوتیوؽهًویگو
ـیتىًامیهؼاٍوـبوـدولهايوؼ ـیوتاموتىاۀتَوىؿهؼ ؿگيوتکوهىًامواییؿاػؿچهواؿچى ابوقاؿیافهؼ

آىکاؿيمىػکه ايىوػلمیکيوفوا ؼ وتبکوـو6دژوهوهایباىالؿ-ماعتهیػمتاوؿػهایػلىمهضؼوػ
هؼو ىۀبـماعتهوبـآیًؼکىىوویؼا  تیهضؼوػػؿیرصىفبوػاهًو،بلکهوا ؼ تػلمی،بیواماهي نت

ـػب(تزـبی)ص   تی،امتوػؿيت زهص   تػلمی ـبوػـٍوهایت ـیبویبـعوىؿػاؿهیىم ىىػکهافگنت
،ػلمی(وػؿوا غص   تدؾیـی)افایىؿواحباددؾیـی،عىػؿاػاؿػعاًتزـبی–باىؼواؿفههفهىهیهی

(0101۸1:)باىالؿ،.هضؼوػبههـفهایىًاماییوصؼوػهىضىعػلمیامت
ـا)ابص   تػیؼگۀکاؿ دىدـبهملاچًاوکههن ـیتی  ًی(گ ينبتبوه)ػؿبً اػهایػلمیکههؼػیهؼ

ـایتىضو شوتيوـیشرـیواوػلونو)یؿا(توـ)وچهاؿچى تًظ مید چ ؼب7دایاوػاػ،بىػ(ص   تػلمی بو
ـگقیؼ(يظـیههایػلمی احبواتی)يظـیههایػلمیبا ابل تباالودؾیـیويهتض  قدوؾیـی(کههؼػیبىػ)ب

ـایاو-(ی ؼیأتیا روؼاوهتموایق(وافػیرـصىفبهوایػايووبيوـی)ىًاعته–دًؼاؿيؼهیآوگىيهکهاحبادگ
ـاتـهؼ اؿتزـبهی ـػيؼوافآوی اهواهابـهواك.مىػهًؼوهإحـبىػوامتيهاػػوایاحبوادص   وت،ػلمیۀگ

ـایی او ىیوتبغيویبوههواآوي نتًؼکوهػموتاوؿػآىکاؿماعتکهػلنوتکًى ىژیچ قیرقایؼئى ىژیيىگ
هـروغهؼ وى بوىػووهؼ واؿ،یؼًیتىاووبا ًؼگیتکً کیػؿایوىػـٍوه>امت(ػؿطب ؼت)تَـفتاب  ی

8.آیؼهی ايىيیىؼويظـیهبهىماؿ
گاهی1ایىبـؿمیؿوىى(روان شىدختی)اوقالب    رسی و تجزیه و تحلیل روان شىدختی .3-3 هیمافػکهآ

ـاُورایراب(ؽهًی) ـػـضیافاػ بوهػبواؿد،گؾاؿيوؼهویبـرای9ادویؼسوايفؼا تیامتکههؼايیتأح 
گىوؿهقیووا ؼی(وگىهـػؿويیايناو)ػیرـماعتاؿؽهى بً ايید چ ؼبامتکهػؿآوماىسوورىبگىيا

کًوو ـػافيؼهیهت ابستأح ـوع ا یبهکًوووا .د
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ػ الي تیىا ىػبىکًايهؿابـداػاىتکههفهىمػ ًوی،ایىاي ال :)سدختدرگ ایدوه( اوقالب سدختدری .3-4
ـاییؿاکًاؿ ـاییهیگ ـاوتاىؿيهؼوتاؿیظگ ۀهماوگىيهکهاي ال یاػىؼبػؿصاى ،72يمایؼهییؿاافبً اووی

دؼیوؼاؿ،یکههتىصویاابتؼاییاػتباؿگيوتهوػؿبنتـرىاهؼ(واينايیىًامیرؼیؼ)دژوهوهایارتماػی
ـػهی ـايهبهتاؿیظبـىا ىػبهایآوامتىاؿبوىػ،ىىػوباایىؿویک ـتـیرىیايهایؿاکهيرـهؿوىًر ،يرابب

.مافػهیيابىػوهًهؼم
افدوؾیـههًاوق77تباؿىًامویي چوهای.آوگىيهکهيقػیىکوىوي چوهتبلوىؿیایوتاوقالب تدریخی:  .3-5

ـػ،فيؼوبههم ىى ىبهیتؼـیفوهاه تمـباف بوهایوىاػتبواؿکوه،يمایوؼهویهفهىمبههؼًوایصاوىؿؿاطو
ـبایػ  یاموتکوهؿىوؼتواؿیغیؿابوه70صاىؿ رایراببهیؼل تؿم ؼویـلهاواعتالفهاوهفهىمگنت

کنػؿعىػرای ـا ـػبوهت ـ،ػهؼهیطىؿکاهسویي صاوىؿ(ىؼبػؿهباصجػلموی)اؿایهػ یس،ایىتضل سبًاب
گىواموتکوهػؿآواحوـتأویوسبلکوهرایروابؿ ابوت،ي نوت(هؼاػ بواص   وت)هفاه نوهؼايی هوایگىيوا

کنىوماؿیافهی ـا ـػبوتو بًؼبوؼ.)هواي نوتتأویوسگؾاؿيؼرایراهیکهکلمهػؿآوچ قیرقايبىببههنیيو
(۸1:1:0۴:،ا ؼا ی

ـاییؿاآغوافيموىػبهایىوي چه تواافایوى)ماوي ؼیامامیبـطـسؿوىًرـیوبً اوهایهفهىهیيوىگ
ـاییبـآوامتىاؿگيته-ملاهگـۀاؿاػچىوهن-ص   تۀبهي ؼاؿاػ(طـیق ـػافػ،کهيىگ .بپ

ـایيوابىػ ـػتوافه ًوهبو ـػاعتىبهتاؿیظهفاه نؿاتب  ىکو يظـیوۀػ ًوی;یهؼ ى  وت)هم ىطىؿ(ضـوؿدد
ـاییوهااب ت ـاچً آیؼکهبـاعتالف)وکخـد(امتىاؿگيتهامت.:گ ـاهنىىػویؼا  تیلنفیيىیًیی ی
ـػیامتکهاهـوفػًىاوايؼیيۀ(هنت)وایىهفهىم ـکقیؿویک ـاهؼؿوۀه بوـآوٍوؼل(دنوتهوؼؿو)ی

ـایى ى،79يمایؼهی (تواؿیظيروـی)بـؿمویتواؿیغیدویایکًوؼکوهتواؿیغیگوـیۀاهایىکىبً اوهاییرؼیؼب
ـاتاؿیظهتَسبابـداییؽاد>ؿیغتهیؿایـوآوۀبههند ىمتۀهضتىیوػؿووهای،ؿوىًرـی وص   وت)فی

وهتامىایىيکتهاموت(کًؼهیػواموحبادآوؽادؿاتام ى،ایىتاؿیظهتَس) ـیىوهالفمامت(حابت
ـػػافچهآوکه ـػیؼببهاوبافگ ک ؼایىتاؿیظهتَسبـوصؼدؽاد)ؽاديابىػبگ فهاوکه(ایىػاؿػوي قبـتأ
گـ) کًؼبهعاطـایىامتکههیرؼاییوتفاودایزاػ(هغتلفیکههَاػیقیرؽادهنتًؼ)ه اواهىؿ(هنا

ـػايؼوبهآووصؼدآوؽادؿا ػًوىاووروىباعوتالفآوهَواػیقبوـؿابوههواآوهواچوه(آوييواوػهوؼ)بافگ
(.واصؼ)ه ؼوؿادواهکاوهایهغتلفیرؽاد(چ قیي نتًؼرق،)ىماؿینهی

ک ؼتاؿیظيرـیؿوىًرـیبا) تاؽادوص   تؿابهتملرعوىیو(کىىؼهیبـيراباتَا یبهتاؿیظتأ
ـ ـاؿ،عىػؿابـآوگنتـهػاػبۀػؿآوؿػوم ا ـکقح)هضسامت  .ػؿآوب ابؼ(باتیوه
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ـػیىکوىبوهتواؿیظ(اهاػؿه ابس) گواهیػ ًویؿابوهچوا و،يرابوؿویک وصوؼدوۀافيظـیو،کيوؼهویآ
چوىوهنص   وتۀکًوؼکوهػؿآواؿاػهویوتَىیـیافيظام وؼؿدب واووػـضوه،گؾؿػهید ىمتریفهاوػؿ

.بهتَىیـکي ؼبىؼبامت74ػوؿمافیۀهًظىه
ـاؿ(کىافيظـیى) ـيؼهیػلىماينايیي قػؿهم ىمبروم ال  ایىػلىمافهؼواؿفوهبوايیيظوـی.گ 

ـاهنآهؼبايؼ بوهچوا و،کهيىػیيرابايفَوا يروـاموت،ي قباتىرهبهيرابتاؿیغیرؼیؼهاآوو)منتیی
کًىو فماموتهوـگاووهـبى بهاينايیبىػب(گؾىته)بهایىهؼًاکهػلىماينايی(ىىيؼهیکي ؼب ايؼکها

ـياههاحباتیودىفیتىینتیاهؿااػالمکً ن ـياههدىفیتىینوتیهىروبىوؼببوىػکوهاؿاػ.طـسوب ۀایىطـسوب
010168:،یىکوى.)باىؼافهاهغفیبمايوؼهیىکسگ ـیایىػلىماينايیۀ ؼؿتیکهاماكودای(هؼاىفبه)
(0۸1111:و

 ًَ اًدٗطٖ ٍ رٍضٌگزٕٔ اسالهٖ بِ اًدٗط -کزد تفکز عزبٖچگًَگٖ رٍٗ .۴

کبیۀايؼیي ـگىيیک فیوههمییایتوطـسؿوىًرـیتىم او75ػـبیباکىا ٍبغهوبؼؼػ اليویو،ػگ
ـیت ـایايهبهعىػگ ـػگ ـیتو.ع ـکقبـهفهوىمد يو کبیبً اوهایيظـیعىیوؿاباتم ـ ویکىا وتىموسبوهت

ـاهنآهؼبافۀبـهزمىػ،)ػلنوًٍؼت(ي افهایود و)ػمتمایهها ػًایت،).تالهواهتمامم امیایقوػ(ی
کبی>011161-01: (:0۸:1۴:،کىا

رـیاوهاییلنفیویکوـیغوـ تـب وبهؿوی( لمـوهایػلمیویـهًری)ىاهؼگيایو،ایىػوؿب
ـایی)هايًؼػاؿویً ننودىفیت ىینن بـعیافتأ  فوادػاؿویوىبوهايزوامؿمو ؼوافطـیوقۀتـرم.بىػ(احبادگ

ـیت ـاؿگ بوه(وػؿایوىؿهروؾؿ)تکاهوسبوىػۀيىیؼبغويظـی76ىبلیىم س.ؿوفياهههاػؿػمتـكهمراو 
ـاعىايؼ اعوتالفوتفواوده واوهلوتهوابوهه وقاو(افػیؼگاباو).رایرقیًیػلنبهویژبػلىمطب ؼیافػیىی

ـاچً آوؿػومـهایهبافػهاآوتىايایی ـػػهیؿی یاب نکههـراػلنکالمويظـیادهبتًویهیافایىؿوػؿ،گ
ـاهیػلىمطب ؼیػؿايضاا مـ،یابؼهیى ىعتـب وبـآو ـػوايناووادلگ ـػػوهى ؼ وتارتمواػیهیب گ

ـاوم ى  ـابوـ(بههم ىى ىبهـهفهوىموهى ؼ وت)ؿوػوهیاوؿوبه ه  (هفهوىموهى ؼ وت)هغوا فػؿب
ـاؿ ـػهیهغا فػیرـ  (101ه۸18:>رؼ  ،:6:تا1وبی۸۸01:۸3:،غل ىو).گ 

ػؿهمو ى،افاهوىؿغ بویوت ل وؼی(بوـراهايوؼب)ؿمىبادۀهمافبهد ىيؼگننتى77ػػىدمالهههىمی
ـایی آتيویموىفاواموتکوهتموامؿموىبادؿا;ػلناػتماػبه. ابسهياهؼبوبـؿمیامت،چينايؼافاحبادگ

ؿا(د يـویی)يمیتىاينرًبوهؼاٍـ;گىیؼ1هیکهراآوتا:مپاؿػهیمافػوبىیگًؼآوؿابهباػهیىؼلهوؿ
ـابـیو وايىوبوه،اٍى وهباػیاؿوداییياظـبهآفاػیتَىؿيماینهاػامکهآورًبوبـ،ػؿه اوهلسىـل ب

ـابيرـه ـایايهبههنتیهم (:0-۸18103:،رابـیرؼ  ،هماو>).امتىاؿوبـدايريتهباىؼ،ػلمیاحبادگ
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ـیتوۀوبهایىگىيهيظـی ـ ید ي ـاوآوػوؿبهنل ۀبـايؼیيت ـػػوبهفوػیهیهتفک ایىهفهوىمبوهتَىؿگ
ـػوواػتماػهمه،گننتىافعىػۀهخاب ـاویـُک رايبوهبوهاؿفههواییـهًرویوعىیيتىؿابهرایػیر

ـیتهافایىآبيغىؿ ـیتهتل ،تمؼوغـبیوؿوههاومبرهایمـچيمهگ گفتاؿهيوهىؿطوه.ىىػهییودؾی
ـػینوػؿایىؿابتمامعىبیهاوػؿایىفه ًهىً ؼيیامت781صن ى بـهاواربامتػؿهمهچ قاؿوداییگ

ـاباى ن ـیتو;هویگىیوؼ791غل ىو>افایىؿو.بؼیهایآوؿادؾی ـ وید يو اينوايیوۀهوؼفراهؼو،عوىاهیت
ـامطب و ـػیوؼوهو چکتوا ويىىوتهایيبوىػکوهافۀرىاهغػـبیوآی ىوه ـػبگ رؼیوؼيغبرواوتضَو سکو
گ ـىؼورًبوهایبیىماؿبهعواطـآو.یاػآوؿییااىاؿببهآوعا یباىؼ ـا ـ یعىاهیعىامتهوهؼفی ت

ـایویم ا،وصکىهوتهوابوااموتًاػبوهآوبـداگيوت ـياهوههوایار سمویوا تَواػیعوىػؿاتىر وهوهوؼ ب
ـیتهی ـاؿگ ـػاؿ  وتوالههوای)يهػ وس،ماعتًؼوي قػؿهماوصا هًبغوعامترابهيـوػ تگفتاؿوک

ـیتويوهکىىيویب وـووافچهواؿچى آووبواهوؼفتضهویيظامومواهاو،بیآو(ػ لی   ووٍوىؿددوؾی
ـیتهی (:6:تا1وبی۸۸01:۸3:،غل ىو).گ

گوـچوه(همولف )آوامتکهرًبواٍالصیبافگيتبوهگؾىوته، ابسهالصظهػؿبـؿمیؿويؼیاػىؼبۀيکت ا
ـاعوىاوایوىرًوبوهبًویبوـروؼاییافػیوىوروایرقیىمواعتىػ الي وتو ـػوبای ـاییؿايمیدؾی گفتماويىگ

ـػوؿفیبهرای يرـهؿوىوًرـیؿابوهػًوىاوعاموترابو،باایىورىػاها،ع قػهیبهد کاؿوػؿگ ـیبـ،آوع
ـای(هالى )هًبؼی ـاؿ،هتىوويَىًػیًیتأویسب بوه(ایغوايی)02مو ؼرموا ا وؼیىاموؼآبواػی.ػهؼهیهبًا 

ـایىؿه ـػوتمؼوًٍؼتیؿااٍسوؿیيهیىؼدبـرـیاوهایيىگ ـ یعىاهیؿارقهیرً هاۀب ػايؼوایىت
ـیتؿامت ىؿاػؿگـووابنتریبهو ی،وصيیگـیوبـبـیتبهىماؿيمیآوؿػ ـ یعىاهیود ي ػؿػ ىصا ت

ـتـوچً فػوبههبايیػیىواٍى ؿوصی وضوؼ تظواهـیعوى و;گىیوؼ1هویکوهرواآوتواػايؼهیاعاللب
ـیتوتىمسبهػلسوامبا تمؼو)ػىىهیهًامبیکهػؿه اوهاػیؼب ـایویو(افرهتد ي ػؿمتػ ىوادولگ

ـایوبهایىتمؼو>ايضاا امت ـاهاباگ هواؿا،کً نوایىت ل ؼػؿمـىوتعوىػهیافهلتهایاؿوداییت ل ؼ،فی
ـابـاؿودای اوواػتماػوعـمًؼیافصکىهتوملابهتض  آیو ىبهایىگىيهػهؼوهیآياومىلۀـوىرفتیػؿب

ـابوـصکىهوتب رايرواوتوىػؿ ـيوػؿب ـاىتىدـچنغلبهویـهايـواییبهمنتیودنوتیوکو ـای امالمبهرایب
ـاییوغوـ فػگویؿا.(۸18116:،رابـی)ػهؼهی ایىيهاتػظ نودـىىؿکهیىؿهوؿویاؿویییاػىؼببايىگ

ـاثیکوـیتأویوسۀـاوؿاػؿگنت(گابه چ)ػهؼهیماهاو ـایبافگيوتواؿرواعبوهاؿفه،ه و ـاییوبو هوایيوىگ
ک ؼؿوىًرـیافرمله ـػوؿفیوػ الي تتأ ـاموی،متایوػلن،بـع امتبؼاػموت قیوػػوىدبوهآفاػیوػهىک

ـػاوهضموؼػبوؼب گ ـػیامتکهبً اوهایآوافمىیىوا تؼم وق00وي وقؿىو ؼؿضوا07بافيمیػاؿػوایىؿویک
ـابی،0111:81:>ػًایت،1:-01:1:1:،ػبؼب).یابؼهی (61:-0111:61:>ى
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ـافلراایىػؿ ـاثاموالم09بایؼػؿؿويؼیاػىؼبافػلیػبؼا  ـاافتواؿیظوه و ـائتیملفیوگؾىتهگو که 
ـػ،ػهؼهیاؿایه ـائت)او.یاػک ـاهاؿابهاػتماػبوـب وًوغ وـهوؾهبیومکى ؿینوتی(باایى  .عىايوؼهوییو

ـػکهيهاػعالیتبـدایهیيرـهاوبااػتماػبـایىهبًاىکس تاؿیغیه چينبتیباامالميوؼاؿػوۀتزـبۀگ 
امالم ايىوگؾاؿیيمىػود اهبـبوهػًوىاوهزمىػوهایافچهآوهـ;بـعامتهافاٍى وؿوهآويمیباىؼ1

ـایاٍالسف) ىاػؼوؿوههایيظامهًؼ ـػۀ(وراهؼ)هنلماياو(يؼگیب ـبب چ قیایقووبوـ،امالهیافآوبه
م امیوماهايههایػو تهؼيیػؿبـيؼاىتوایوىملنولهاٍوى ومواهايههواۀؿوههایصکىهتوملا

ـياهههایم امیٍـفامتکهػیىػعا تیػؿآويؼاؿػ ـياهوهؿا.تًهاب ىًاموؼويوهآوؿاايکواؿهویيوهایوىب
ـبو لمـوؿاػؿاعت اؿهوايهواػباموتتواػؿآوبوهۀيمایؼواهـويهیهنػؿباؿهی ـػبوایىگنت آوٍاػؿيک

ـارؼهيمای نۀاصکامػ سوتزـب ـافل)ػلتهاو ىاػؼم امته (۸1811۴:،رابـی>۸68،1:36:،ػبؼا 
ـػهایاٍلیرـیاوؿوىًرـیويىايؼیيیهؼاٍـ تىاوایىگىيهيت زوهگ وـیػـ هیػؿوا غبابـؿمیؿویک

ـػ1 يمىػکهىىکياىیافاصناكضؼفػؿ با ػاػبهاوتمؼوغـ ،اهتامالهیؿابهػورًاست ن نک
ـیتًوؼوعىاهوواواٍوالصادم اموویو-1 ـاؿگ ـهًوو ههوارن وو رًواساو کنوايیهنووتًؼکوهتضووتتوأح ـی

ـهًریبهمبرغـ  ىؼيؼ.باوؿایىػمتهافهنلماياوایىبىػکهامالم ابل وتا تَاػیوارتماػیوم امیوی
ـهً غـ تفواوتیچًوؼاوبواوػاعکًًوؼگاوبوا ػَـیىؼوؿايؼاؿػ.د ـواوایىيظـیهػؿدایبًؼیبهه تا ادی

ـاثآووػال ههًؼاوبههمقینتیػیىباویژگیهایراهؼههؼيیػاؿیافىـیؼتيؼاؿيؼ> امالموه 
ـیتىهنلماياوافامالمواؿفههایرًاس-2 ـایىباوؿبىػيؼکههيکساٍلیػؿیاٍلهگ يهفتوههاآوػومب

ـایوفای ؼبىؼ،امتافایىرًاس ـاواهتامالهیؿاػؿهنظايؼیيهوضؼفایماوو.ػوگ ـایويغنتبض گ
ـکتارتهاػهییقووعىاهیرنتزى ـاوؿاياىیافتى فص ـایوػومبض ػ لیاف ـووچهاؿمهزـیکًؼوگ

.ػايؼهیبهایىمى
گـم امیىـوعىىػارتماػیو–رًاساو هؼت ؼبىػکهرـیاواٍالسبایؼػؿصىفبهایآهىفىی صتیا

ضوـوؿده اوهوتػؿاهارًواسػومبوـ،امالهیهًزـىىػۀايهؼامفیـماعتهایراهؼبهعيىيتم امیو
ـابـايؼیي ـایادوؿمىبادوبافگيتبهیـهً امالهیواص ایب رايهوۀب مًتو ـآودا یوػ  ؼبافايض

ـػوآوبااؿفههایامالهیمپلهانتمؼورؼیؼو کيمکوه اوایىػورًاس.يمىػهیدایياؿیمافگاؿک
ایىکيمکوؿویایىاٍوساموتىاؿبوىػکوههوـچوهؿایوررًواسهًيوأ.ػؿصؼوػیر ـوبهطى ايزاه ؼ

ـیتوتىمؼه ؿیوتوآوچوهکوههویػيبا هؿویافغـ بهىوماؿعامترابدًؼاىتافػیؼگابرًاسػومهید ي
ـاوعىايؼبآوؿػبهىماؿهییررًاسؿابصس هوـػورًواسکوه.يت زهآوىؼهیافػیؼگابرًاسه ابسػاهسبض

1ؿویمههضىؿبهػًىاوػىاهسوؿوههایتضى اتفاليظـػاىتًؼ
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،ماعتيماػهایآهىفىیۀاٍالسافطـیقػػىدبهیؼا  تم امیدلافگؾؿافػوؿ-1
ـایػمت ابیبه ؼؿدبو-2 کق ؼؿدوتالهب ـا ابقاؿهواافرملوهۀتک وهبوـهموااٍالسافطـیقرؾ ه

،امتفاػباففوؿ
هایهىرىػبواتک وهبوـمىلػاػواهتبهمىیيفیوا ؼ تاٍالسافطـیقایزاػتضى ػؿهفاه نو-3

.یؼا  تصقبیوگفتماوم امی

  هعاصز عزب ٖطٍٗ ًَاًد ٕگاُ ًَهعتشل٘اى ٍ اًدٗطِ ّإ ًَ اعتشالٖ در رًٍد رٍضٌگزٗجا. ۵

 هعاصز  گستزٓ ًَاًدٗطٖعقل گزاٖٗ ًَٗي در . ۵-1

ـایتب  ىهايؼیيهوؿفاوهؼاٍـ کوالمؿویصوىفۀافػؿووموًتبوهگفتمواوايت واػیػؿ فههایرؼیؼإب
ـػبامتايؼیيۀاػتقا گقاؿبهایایىايؼیيهوؿفاوبهویژبػؿػي ایػـ باؿػیرـ.آوؿػيؼ اػتقا .یؿافيؼبک

ـیتهامتتا،اهسمًتۀػؿم ـتاؿیظايؼیي ـایاوافاهوسموًتویواهمواوآوباؿهًفیبهعىػگ راکهمًتگ
بلًوؼۀػهًؼتابتىايًؼ یضهیرؼیؼينبتۀآوؿوبهاٍضا ايؼیييىهؼتق یؿاافۀواژ(رماػتمًتو)اهس
ـاير قيؼوصاهالوچً ىايؼیيهایؿابـهنًؼکفـييايًؼؿامهایتاؿیغیؿاباهات .ػیرـػل هآياوب

ـامتؼ  هیگىهـاٍلیمغىيىهؼتق  اوػؿآوامتکه وص   تػیىبًي ًؼعىاهًؼػ سػؿکًاؿهتىب
ـایی)باهاآوىً ؼبىىػ(وهتىػ س)ىـیؼتاففباوهـػویؼًییا ـایىباوؿ(ي سگ ٍـفهغا فهنتًؼوب
ـایاو)باىًؼهی ـػبايؼکهآو(هتىگ ـا ک ػايًؼوباایوىهی(صزتىـػی)ؿا(عبـواصؼ)چًاوػؿؿیتاؿعىػای

ـبودـافابهام)کاؿیهنافىـیؼتؿابهیاایی رىیًوؼيوههویماعتهايؼوػؿایوىیاوااه وا عوىػؿاتبؼیس(ت 
.ىـیؼتؿا
هتفاودافاىؼـی(اػتقا ی)تىاوػؿیایتکهػیىىًامیواعاللىًامیهی(هؼتق  اوکهى)آحاؿۀباهاا ؼ

اٍا تاعاللواؿفههوای7بهتؼب ـیػیرـبهػ ًیبىػو،باىؼهیآياودـچمؼاؿامت ال ػ سافي س.امت
ـایاعاللاؿفهب ـويیوهنت سػؿيظوـ ایسآو ـيوؼوهویهنتًؼوب ػ وسآػهویؿاتىايمًوؼػؿتيوغ ٌگ 

ـػباػوجگيوتتوا.ػايًؼهیاعاللػ سؿااهااىؼبافمىیعؼاويؼىماؿيؼوهیوتم  قي رافبؼ ایىؿویک
ـایوبوهاموالهیبوایو ـآيوهؼواؿفآهوىفبهواوؿماىییوهًاقاهکتبکالهیعاًباتغؾیهافیلنفهو گو
ـػوؿفیتىم ايؼیيمًؼاوایىهکتب ػؿيظوامي يوابىؿی اضویػبوؼا زباؿو،راصظ،صنىبَـیچىوهنع

ظهوىؿ.راهؼهيىدوایاموالهیدؼیوؼاؿىوىػوػؿبنوتـچوا وهوایهتؼوؼػیکوـیبوهص وادعوىػاػاهوهػهوؼ
ـاير قبهو ىعد ىمتوبادایاوػو تػخمايیۀػؿبضبىب(يىهؼتق  او) وصاوىؿؿویاؿوییهایبقؿگوچا وب

ـابگيت بوه(م1۸1:ب/0:8:)ایىرـیواویکوـیبوامو ؼرموا ا وؼیىاموؼآباػی.غـ ػؿىـل ـیىوهم
                                                           

1. Objectivity 
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ـػاوۀوم ل گ ـایوم امیػاىتوهضموؼػبوؼبػؿتـب وم ؼرما ػؿایىؿويؼ.هضمؼػبؼبػيبا ىؼىا گ
.باىوؼهویوصیاموتىاؿوػ سبـدایۀایىباوؿبىػکهامالمتًهاػیًیامتکههتکلنبـرایرابیرايؼیيمًؼو

وو یاه ىا غى،طهصن ىچىوهنرـیاویکـیدؼیؼآهؼبتىم ػبؼبافمىیکنايی ههضمؼاصمؼعلوفا ل 
ـیتهىؼ ـایايهؿابـ ـآوم لهکتباػبیػؿتفن ـأتاه ىا غى یبا.دیگ  ـآوتىاينتؿابتفن ـهایػ سگ

هزافیهؼتق  واوتىروهویوژب–یتأویلبههم ىرهتبهاػب ادتفن ـیو،مًتهؼتق  اوهمىاؿمافػچىوهن
>01-011168:>ػًایوت،0::-3::0111:>وٍفی،11:و۸18108:>رابـی،101ه۸18:)رؼ  ،.يمىػ

(011113:هنؼىػیوامتاػی،
يَوـصنوىصًفویوچوىوهنمىیکنايیاهاباؿػیرـاف،ایىرـیاوچًؼػههػؿهضالمکىدیـوؿیت

،ػبوؼا ـصمىبوؼوی،طوهصنو ى،رابـػَفىؿ،ا زابـیػابؼهضمؼ،هضمؼاؿکىو،اهـوف.صاهؼابىفیؼاص اىؼ
بنو اؿیػیروـؿاافاصموؼا بغوؼاػیووهضموؼىوضـوؿ،ا وـصمىیاس،  لیاصمؼ،هضمؼا اا بی،طهااوی

.آوؿيؼهیاٍضا ووابنتراوایىرـیاوبهىماؿ

 ًَ اعتشالٖ هعاصز  ّإ بزجستٔ . ٍٗضگ۵-۲ٖ

ـػیوارتماػی.1 ـػیامالمػؿص ادی ک ؼيىهؼتق  اوبهرًبههایػملیوکاؿب ،وؿفيؼهیتأ
،يمایًؼهیایياود ىمتهبـد ىيؼه اوػ سووصیاىاؿب.2
،ػايًؼهیاٍستىص ؼوػؼ ؿابن اؿههن،افه اواٍى ػیى.3
ـابـصنىواعت اؿػؿه ابسػ سوصنى بشػ لیػؿۀػوآهىفایىرـیاوبـ.4 ـػیتىرهویژبػاؿيؼب ، بشى
ـائتتاؿیغیػًایتػاىتآياواػت اػػاؿيؼکهػؿىکسگ ـیهفاه نػلىمامالهیبایؼبـ.5 ،تاؿیظو 
ـتـافت ن مادهؾهبیبؼايًؼايؼیيۀامالهیکىىًؼتاهیيىهؼتق  او.6 ،ؿاب
ـایوه،ي افهًوؼیهوایفهواو،هىیوترمؼوی،اموالهیۀراهؼ،هباصخیچىووصؼدامالهی.7 ،ؿهواییافع

ـػبؿهاییافبؼػتبهياممًتوت ل  ؼو ـػآياوىم ـکاؿب ،ىىػهیگيىػوبا ارتهاػافگقاؿبهاید
کنبـ.8 بهػ الي تبؼؼکايوتوػ الي وتايت واػیتؼلوقػاؿػوؿوس،گفتماويىهؼتق  اوػـ هًاقصا

ـػهیػؿهًق رابه اومًتوهؼؿي تهرایهاهنایسآو ،گ 
،وهؼؿي تهػؿگفتماوآياودـؿي امتي ؼغـ  .9
>011:>وٍوفی،۸18:>رؼو  ،۸18:.)روابـی،ػاؿػايؼیيۀامالهیػم قباتاؿیظد ىيؼ،گفتماوآياو.11

(6336>صًفی،01۸:>ايَاؿی می،۸11:و۸11:،اؿکىو،6331>ابىفیؼ،011:ػًایت،
ـػهایههنيىاػتقا یعالٍهواؿػ ـببـرنوتهایوىرـیواوػؿایىراؿویک يَوـ1ؿايؼیيههایچهواؿچهو

ـػػهویاؿایوهصنىصًفویاؿکىووهضمؼ،هضمؼػابؼا زابـی،ابىفیؼصاهؼ –کوهي وؼػ وسػـبویرواآواف.گو
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گايوهو ـػهایىاعٌبهطوىؿرؼا ـػبوػؿرنوتاؿودژوهيویهنوت سامالهیبهػًىاویکیافؿویک ػؿگنوت
ـػیؼ،ايؼیيههایرابـیواؿکىوبـؿمیعىاهؼىؼ .ػؿایى نمتافبـؿمیآوچيندىىیگ

ٕ   ، ّإ ًصز حاهد ابَ سٗد رٍٗکزدّإ هْن ٍضاخص ًَاعتشالٖ در اًدٗطِ. ۶ ، هحودد عابدد الجدابز

 هحود ارکَى ٍ حسي حٌفٖ 

 ًصز حاهد ابَسٗد .۶-1

اباییيوؼاؿػوػؿىواهؼآوؿػوبوـاموتؼ  هوایػلمویبوهيکواتی،یريىهؼتق یعىايؼبىىػکهایىابىفیؼاف
وػبوؼا  اهـرـروايیهم يوه،مو ىطی،فؿکيیچىوهنی ـآيکًؼوبقؿگاوػلىمهیبن اؿافهؼتق  اوکهىاىاؿب

ـهایبوهروایهايوؼباف ـآوهؼت ؼامتکهيبایؼػؿکاف،اهاباایىصا ،ؼيػؿایکاؿاوصاىؿػاؿ ؿاتًهاػؿتفنو 
وابىصاهوؼهضموؼغقا وی(ب638م)ػؿهباصجعىػباايؼیيههایاهامىوایؼی،افهم ىؿو.د يً اوهضؼوػماعت

ـػوهیبن اؿهغا فت(ل838م) ـایآياوي يیههنػؿههزىؿک 1باىؼهی ایس،ػؿػي اامالم ـآووؿفػوب
،ومًتامت ـآو–صى هضىؿهتىتـب وهباصجاو.1
،ػايؼهیاوهتىؿافیـبًایاٍلیتمؼوامالهی. 2
، ابسػؿکورىػیي نت،بؼووهتى،یـهً وتمؼوامالهی.3
،باىؼهیوا ؼ توفهاو،فکًوباايناوؿایـهً امالهیمـىا .4
،یاتفن ـامتتأویستمؼو،تمؼوامالهی.5
،باىؼهیرایرابویژببـعىؿػاؿاف،يظامؿهقگياییافهتىامتوػیؼوػؿکویهنبيـافهتىيىػی،تأویس.6
ـتبه.7 ـتبه1ػاؿػ(ػوماعت)هتىػؿىـیؼتامالمػوه ـتبهو((هتىتًقیسیایته))يغنت(ماعتو)ه ه

،((یایتهتأویسهتى))1ػوم(ماعت)و
ـاػاؿایيظوامهؼًواییعواً>ضـوؿیامت، ـآوىًاعتماعتاؿفباو.8 ،باىوؼوبوؼوویوایتىآوهویفی

ـاػػاییػؿىًاعت ـػوآو ـآوه ،ايزاهؼهیبهههزىؿماعتىوهضَىؿک
،چىوهتًیبن اؿههناػبیوهًـیػؿفباوػـبیامتوهمايًوؼهوـاحوـاػبویویواهًوـی، ـآوهتى.9

ـایهغاطباوهغتلف ،یابؼهید امهاییهتفاودػاؿای،بهه قاوػؿکویهنآياو،ب
ـػوبـ، ـآو.11 ـػبامت،هایيظامهًؼتأویسهغاطبعىػؿاافاػتماػک ،هًغيک
ـایػؿکهؼًای.11 ـاؿػاػآوب ،بایؼبایتتاؿیغیهتىؿاهىؿػتىره 
تًق وتاب وق،فبايیهغاطبعىػؿابـماشيظام،اهاباتىرهبهتًقیس،بهی  ىد امآممايیػاؿػ، ـآو.12

،ػاػبامت
ک ؼوهتىرؼ یوػیا کت ره اووا غۀابىفیؼبهؿابا.13 ،وؿفػهیتأ
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،هتأحـافیـهً فهاويقو وصیامت،تيب هادوامتؼاؿهایآو،ی ـآيهزافهای.14
ـایػؿکرؼیؼاف.15 ـػمىًامیوآيتـودى وىژیاػبیوي ؼ،هؼًاىًامی،ي افهًؼػلنهـهًىت ر، ـآوب ه
>ايَاؿی موی،:د;،: ;،:ا ف;۸۸1:،6331،: ;،:ا ف;۸۸۸:،:د;،: ;،:ا ف;۸۸1:)ابىفیؼ،.هنت ن
(0۸۴:>ػاهـیي اویالصتی،01۸:

 هحود عابد الجابزٕ. ۶-۲

ـایًؼتمؼيیػي ایامالمیابهتؼب ـاوػي ایػـ ؿابا،اوػؿي اػیعىػ.1 ـییػوی ،کًؼهیهؼ
ـایًؼتمؼيیػؿغـ ػي ایامالم.2 ،دؼیؼاؿىؼ(هيـلػـبی)وػؿىـلػي ایامالم(هغـ ػـبی)ایىی
هـهنیوهاوؿاییوصاهسػ سىهىػیامتو،صاهسايؼیيهایآه غتهباایکاؿگًىمی،هيـلػـبی.3

ـا،هبايیایکاؿهغـ ػـبی ،وصاهسػ ستزـبیامتهتؼلقبهایىرهاوويهغ بگ
ابوىمو ًاو،یاامالهیايؼیيهػؿهيـلػـبیۀابىؿىؼويمایًؼ،اٍلیايؼیيهػؿهغـ ػـبیۀيمایًؼ.4
،باىؼهیغقا ی
،فباوهاػؿیامت،فبايیواؿػاتیوػؿىـلػـبی،فباوػـبی،ػؿهغـ ػـبی.5
ـب و،امالمیغـ ػي ا.6 هوایٍول بیومو ى آوبهؿوفگاؿرً ۀؿاافاؿوداعىؿػبوماب ضـبهیىت

ـػػ توـب وبغـ امالهیػؿؿویاؿوییبوااؿودواوتـػؿگ ـهَایػؿصا یکهىـلامالهیکن،ايؼ لبافیگ
ـػاوآومىیهاوؿابـعىؿػػؿ گ ـا ،يهـبىػبامتیباهيکالدٍض

ـاياه ؼ.7 ـاییکههی،ىایؼبتىاورابـیؿایرماعتاؿگ عىاهؼمًتؿاباي ؼیػوباؿببهآىتیباماعتاؿگ
،هؼؿي تهػؿآوؿػ

ـػوؿاببوـووؿیوتافآوهویػؿبوىبنوتوگننوتبوهموـ،ػؿصا صاضـايؼیيۀامالهی.8 ي وؼو،بو
ـػوؿفیػؿامالمامت ـاثع ،تفک رايؼیيهوبافگيتبهه 

ـیتىًامیغـ وتاب قآوبـرهاوامالمياهًامبامتوبـعىؿػاؿیافعَىٍ تییـهًریو.9 هؼ
،يمایؼهی فموضـوؿی،هغَىًبههىیتعىػ

ـاموتىافآوػؿیوراؿفیوابیهیاها،اهکاوبافتى  ؼعىػؿاافػمتػاػبامت،مًتگؾىته.11 تىاوبواد 
ـػوؿفیبـعامتهافمًتآیـیؼٍىؿتیرؼیؼاف،ايت اػی ،مًتع
تافيوؼوغوـ ؿاػاهوسهویگـوهیکهبهتموؼوغوـ ،ىىيؼهیيغبراوػي ایامالمبهػوگـوبت ن ن.11

آوؿيؼوىؼاؿهیگـوبػیرـکهمًتؿاػاهسػ بهايؼگیبهىماؿ،ػايًؼهیػ بهايؼگیػي ایىـلوامالم
ـػوبهآو ـییؿابهػًىاوؿاديتک گـوبمىهیي قورىػػاؿػکه،يمایًؼوػؿه ابسایىػوط فهیبيزادهؼ

،باىًؼهیعىاهاوآىتیه اوغـ وىـلیامًتوهؼؿي ته
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ىوب ه،یرػلنيؼاؿػوتاؿیظد وافابىعلؼووچىوهنهىیتیهنت س،ػؿامالم،تاؿیظوکتابتتاؿیظ.12
>رً وؼی: ;،:ا وف;:۸۸1،6333،633:،:۸۸:،۸۸1:و۸18:)رابـی،.باىؼهیبهػلنصؼیجیاػلىمي لی

(0۸۴:>ه ـفاػب،0۸6:یـ،>هؼ ى011:>هنؼىػیوامتاػی،011:>ىف ق،0۸6:رؼفـیورال ی،

 هحود ارکَى .۶-۳

باىوؼهویامتکههؼت وؼايؼیيۀػیًیرقويا ؼاو،هضمؼاؿکىودژوهيرـهؼاٍـامالهیافکيىؿا زقایـ
ـػ ـبرنتىافى ىبهاییکـیهکاتبغـ ػؿي ؼمًتيبایؼىتابقػبػمسک ویػؿهاا ؼادامالهی.ػؿبه

ـاتـ،افؿوههایمًتی ـبرنوتايؼیيۀػیًیؿوػوهؼت ؼامتبایؼافى ىبهایػلمیرؼیؼػؿي ؼهیی .بهو
ـایىباوؿامتبافعىايیمًتػؿيرابتاؿیغی ـػیکهػؿهاا ؼوادتواؿیغیػؿػاييوکؼبآوهن،اوب يهباؿویک

ـهی،هایکيىؿهایامالهیهؼمى امت ـػوؿفیػؿػای اؿکىود واف.امالمب ايزاهؼۀتىايؼبهیهمیتافبافع
ـیتػیًی.ىًامؼهیآوکهعىػؿای لنىفبؼايؼتاؿیظيراؿ ـػايت اػیاوبهتاؿیظوهؼ بن اؿیؿاافوی،ؿویک

ـػبامت،ػیرـیافیرمىوي قبن اؿیافػلمایامالهیافمىیوؿىًاماوافعا 1هتفاودک
ـػاعتهکهدایهتىيراؿهیایتوهوگوقاؿبهوایب واوىوؼبػؿ.1 يظاممًتیامالهیػؿآوبغوبههاا ؼهد

،ه اوامت
ـبيظامامالهیبن اؿیاف.2 ـیوتػاؿػي ًؼیيو ؼبهایگنوت ـائتویکوهکوؼهایآوػؿهؼ ىًامویرؼیوؼو 

،ايت اػی ابسبافىؼوامت
ـاییػاؿایمهػوؿبامت.3 ـػگ ـػتاؿیظع گ ـا 1ی

ـاییاؿماىییکهبـدای–ا ف ،امتىاؿبىػبامت((اهتًاعي  ا ى))اٍسهتىۀػ سگ
ـایی-  ـایا ه ادهن ضیؿا((امپ ًىفایی))و((ػکاؿتی))ػ سگ کم تهالقگ ،عىاهاوىؼکهعـودافصا
ـػیؼيادؾیـؿامـػاػ-د ـاییدنتهؼؿوکهىؼاؿدایاوتاؿیظواٍى ت .ػ سگ
ـػغـبیبهؿغنرایراهی.4 ـتکبىؼبوگاببهیريظامعيوروبویؿوس،کهػاؿػع عااهاییبقؿگه

،تبؼیسىؼبامت
ـػآوبهباوؿیآهىعتواؿفههایهخبتآوؿاداكػاىتو،بایؼافعااهایهؼؿي ته.5 افتبؼیسىؼوع

ـػ،عىػعىابویـٍتطلب،عىػب ى ،رلىگ ـیک
ـػوؿفیػیًوویو،ايؼیيووۀامووالهیوتيووک سيغنووت ىبنووتـ ووـآوػوؿاويووقو .6 ػوؿاوکالموو روعوو

ـاؿ ـایًؼمًتاموالهیؿا،ىکىیاییػلنوتمؼوامالهیوػوؿاوامکى مت کییاآهىفههایهؼؿمهایوتک ی
،ػهًؼهیک ستي

،ػؿؽادعىیوویـهً فباوبایکؼیرـؿاباهود ىيؼػاؿيؼ،ػیىوفباوػؿهن ـتاؿیظ.7
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۸۸1،6336:،۸11:،۸11:.)اؿکووىو،يموىػاؿػهضکوىمضووؼفهض اویامووتکوهػؿآوؿىووؼو،فبواو.8
>0۸8:بغيایيویاؿػموتايی،ی،>هوا ک0۸1:،فواوی،0۸1:تا>یالسوهًهواری،،بی6338،63:3،: ;،:ا ف;

(011:ػیوامتاػی،هنؼى

 حسي حٌفٖ  .۶-۴

ديوتىايه،کًؼوػمقهاا ؼاتوػؿػمترابموًتهیى ىبایعاًؿاػيبا ،صنىصًفیػؿهباصجعىػ
اوعىاهاوبافگيوتبوه.هنتؼ بهيظـآیؼهضکنو،يمایؼهیؿاػؿػکتـیىرؼیؼب اوچهآوىؼبامتتابتىايؼ

کاؿعىػؿابـؿویایىػلىموتاب وق،افهم ىؿو،مًتامالمبههًظىؿبافمافیويىمافیػلىماينايیامت
ـػبامت،آوباه تا ادفهاو ـکقک هىیتامالهیوامت ال کاهسآوافمًتیـهًرویهصًفیهؼت ؼب.هتم

ـػافیهوایغوـ وۀً اوايؼیيبافايؼیيیب،تىاوػؿبافمافیمًتهیکاؿهایػلمیاوؿا،غـ امت يظـیوهدو
ـػ، رؼیؼعالٍهک

ـ.1 ـػٍـفاػت اػعاؿدوۀتىص ؼؿابایؼافػای ،آوؿاػؿه ؼاوػمسؿوىىماعتکاؿک
ـػ،تىص ؼػؿامالم.2 اهوـیؿهوقآ وىػو،ػؿصا یکهتخل جػؿهن ض ت، ابستؼـیفامت،باػمترابع

،يهفتهػؿػا نغ بامت
ـػاعته.3 ـیتیػَـيىايؼیيیعىػد يوىػی،وباتئىؿیدنتهؼؿوامتاهـوفبغـ بهتغـیبهبايیهؼ
ـیتیؿاػيبا هـدو ،يمایؼهیهـدهؼ
ـافهفاه میػوگايهامتیلنفۀ.4 ػا نهخوا ))ػوگايری،((ػ سصلو))ػوگايری،غـ افگؾىتهبن اؿػوؿد

،رقآوو((ػو تػیىو))ػوگايری،((ػلنػیىو))ػوگايری،((وؿهايت رکالم ر))ػوگايری،((ػا نوا غو
بلکهعىاهاورؼاییػیوىافتموام،تًهابهػيبا رؼاییػیىافػمترابم امتي نت،مکى ؿیننغـ .5

،ارتماػیوم امیامت، ايىيی،صىفبهایاعال ی
ـػ.6 ـػعىاهاوآوامتکهػیىػؿبنتـوا ؼ ترای،ع عىاهؼحابتکًؼکهاٍى عواؿدافهوتىهی.گ 

ـبکوههوتىؿا،اٍلید وافهتىػاينتًؼ،ػؿمتهماوگىيهکههؼتق هاٍسػؼ ؿا.ورىػػاؿػ ػؿه ابساىاػ
ـػيؼ ،ه ؼمبـػؼ ىم

،صاوىؿػ وس،صوقص واد1ه اٍؼیػاؿػکهػؿؿامتایضـوؿدهوایص واداينوايیاموت،ىـیؼت.7
ـاهتاينا ،ووتىفیغحـودک

ـػ،تىاوهیبابافعىايیمًت.رقبافمافیهىیتعىیويؼاؿین،هاه چؿاهی.8 .هبايیرؼیؼؿاتؼـیفکو
تا(،بی6336،633۴،63:0>6336لو۴60:،:633لو۴60:،۸۸1:،۸11:،: ;،:ا ف;۸۸1:)صًفی،
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 گ٘زٕ ًت٘جِ

ـػتفکـػـبی،ػؿرـیاوىًامیيىايؼیيیػؿػلىمامالهی.: امالهیبهايؼیيهؿوىوًرـیيغنوت-ؿویک
ـػیؼ>اؿفهۀافياص هاٍالصادم امیوبـدای هایهؼيیرؼیؼػؿتمؼواؿوداییآغافگ

ـاوویـه غتراوباایىدؼیؼ.6 اصموؼاهو ىو،چىوطوهصنو ىػؿيقػگـوهیهنیىيىۀبـعىؿػؿوىًفک
ـابـػمتاوؿػهایيىیىآوويقػبـعیػیرـهايًوؼمو ؼرموا ا وؼیىمالهههىمیى فتریکاهسوتنل نػؿب

کبیوػبؼ،امؼآباػی ـػهًت ؼايبکىا ـاببىػ>هباؿویک هم
ـایوویع)ػ الي ووت.0 ـاییتوواؿیظ(،ـػگ ـهوواوىاعَووهمکى ؿینوونافویژگی،آفاػی،گ ۀهایبً وواػیىگنووت

ـاییػؿايؼیيهغـبیب ؿويؼ>هیىماؿهيىگ
وهبوايییکوـیهاؿوىًرـیويىايؼیيیوي ؼگفتماوػیًیػؿرىاهوغاموالهیػاؿایهکاي نونرًبو.۴
ـػػ>باىؼکههىربیهنوتيغ ٌبهتـػمتاوؿػهایآوهیهیعاً گ
کبیطلبیبً اػیىم امیباايؼیيهطـسؿوىًرـیواٍالس.8 ىوکسد وـواووبػبوؼ،اموؼآباػی،هایکوىا

ـیتوباى ىب ـایدؼیؼآهؼورـیاويىايؼیياوهنلماوػوـ هاوگ ـػهایعاًایىايؼیيمًؼاوفه ًهب ؿویک
ـاهنىؼ> ی

ـتىیاي ال ۀتضى دػوؿ.1 ـیتی1اي ال فبايیۀگايهایدًذيىايؼیيیػؿد ـیتوی(، غوىی)هؼ ،اي وال هؼ
ـههناف،اي ووال توواؿیغی،اي ووال موواعتاؿی،ىووًاعتیبـؿموویوتزقیووهوتضل ووسؿواو یىػىاهووسوػًاٍووـتوو

ـایوبهایزاػيرـه ـتزؼیؼيظـػؿيرـهمًتیوگ ـیتیوػلمیوػ لویػؿگنوت ـػهایيىیىهؼ ۀهاوؿویک
آیًؼ>ىماؿهیههؼاٍـرهاوػـ بىًامیيىايؼیيیرـیاو
ـایتب  ىهإ فههنلماوايؼیيهوؿفاو.1 صوىفۀػؿهایرؼیؼافػؿوومًتبوهگفتمواواػت واػیهؼاٍـب

ـگىيی ـػیؼيؼاهاییکـیبهيىکالهیؿویآوؿػيؼایىگـوبکهػؿؿويؼػگ عىاهًؼػ سػؿهی،ػتقا  اوهيهىؿگ
ىً ؼبىىػ>(ػ سوهتى)کًاؿهتىبـامتؼ  بًي ًؼوص   تػیىباىـیؼتاففباوهـػو

ـببـرنته.1 هضمؼػابؼا زابـیوهضمؼ،ابىفیؼاهؼصيَـ،صنىصًفی1هایرـیاويىاػتقا یتـیىچه
ـاییتواؿیظ،هؼًاىًاموی،ىوًاعتیچوىوفباوؼکهباامت با افهاا ؼاديىیىػلىماينوايیهونًباىاؿکىوهی ،گ

ـاییهمىاؿماعتًؼىًامیوييايهايناو ـاثمًتؿابهتزؼػويىگ >ىًامیهن ـگؾاؿافه 
ـایبهػمتاوؿػیهمنىوماهاوهًؼبااؿديهاػوبههمهتالههایآياوـ ػایىيىايؼیياوهنلماو.۸ بو

ـاثکهىػاوؿیػاػ يهوهًَفايه ػمتي ایتهايؼ.مًتوه 
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 پٖ ًَضت ّا
 

ـییػکاؿدکهبارمل -1 ـیوت()هيايؼیيندلهنتن،:cogito ergo sum;هؼـوفعىػۀاىاؿببهاي ال هؼ دایرابهؼ
ـاؿػاػوهم ى ـي کیوی  ىؿاػؿيفلآػهی  کايتکهباػیؼگابمىبژکت ىینتیعىػ،ػموسىوًاعتؿاطىؿاي ال کپ

(.objective(ويفلايناوينبتػاػيهبهػ ىووا ؼ تعاؿرییاهماوابژب)subjectبهیاػسىًامایاهماومىبژب)
 (0101:۸6:)ص   ی،

(هويsubjectبوهموىبژب)(امت،یؼًویاٍوا تؿاsubjectivismػ الي تػي ایهؼؿو،ػ الي تیمىبژکت ىینتی) -2
ـیتی  ًی،ػمؼتًاتابغماعتاؿؽهًیبيـامت ـیتایىامتکههؼ ػهؼ.يت زۀایىػ الي تمىبژکت ىینتی،ػؿصىفۀهؼ
ويت زۀآوػؿصىفۀػمسوکًو،ظهىؿتکًى ىژیػي ایرؼیؼیامتکههاه تًاباًٍؼتػؿػي وای وؼینهتفواودهوی

ـبعىاهیوتنل مىژب)يفلاينايی(بـػ ىب ـويی)ػا نطب ؼت(وبهتؼب وـػیروـ،تبلوىؿباىؼ.تکًى ىژیتبلىؿم  ا
 (630)هماو،تبؼ تابژبافمىبژبامت.

اؿفىیػي ایهؼؿود ىيؼی-تـیىايراؿبهایؽهًیػي ایهؼؿوامتکهبامهویژگییکـیمکى ؿیننیکیافههن -3
گننتًیػاؿػ،باؿام ىيا  نن )ػ الي ت(،اوهاي نن)ايناوهؼاؿی(ومىبژکت ىینن)اٍا تػاػوبهػا نػؿووايناو(.يا

کیافطـیوق ايناوػَـؿوىًرـیوػي ایهؼؿوباگننتافػیىواهـ ؼمی،مؼیػاؿػاهىؿعىػؿاػؿایىػا نعوا
هواییوـػیورمؼویعوىػؿابوـهوؼاؿاهارمؼیعىیوتمي تيمایؼ)ؿام ىيا  قم(وتمامتاله،ؿایقيیباػ سرقئی

ـتض قعىامتهایاينايیعىػماهاوبغيؼ)اوهاي نن( ـیتیوػملویاوبوـػوا نۀتاػؿيهایتایىتالههابهم ا هؼ
 (011116:)هنؼىػیوامتاػی،وا غهًتهیگـػػ)مىبژکت ىینن(.

هؼًاىًاموی)ػايوومومايت ر(،هـهًىت ور)یلنوفۀیهونوآهىفبهایرؼیؼیکهػؿبـعیصىفبهایفباوىًامی، -4
ـاهاـسگـػیؼبامتاموت،صکایوت ـاودناماعتاؿگ تفن ـ(،یلنفۀفباو،یلنفههایتضل لیوي قیلنفههایماعتاؿگ

واژبهااؿتباطادهؼًاییۀبلکهبـعامتهافیرىبک،افآوػاؿػکه1هؼًاییرهتىتًهاباي تو َؼهإ فؿاباهيؼاؿػ
ـای وفه ًههایکاؿبـػآوواژب،ػي ایهإ فورهاویـهًریکهواژببهآوهتؼلق بایکؼیرـ،باکسماعتاؿآوفباو،ى
امت،هیباىؼ.تىرهواهتمامبهایىآهىفبهایرؼیؼهیتىاوایقهواییرؼیوؼػؿصوىفۀتفنو ـوتأویوسهتوىوه وؼك

ـاهنآوؿػ.بابهکاؿگ ـیایىآ د چ ؼبوػم قتـافآهىفبهایػیًیػمتیایت،یهمویکوهبوایهىفبهاهیتىاوبهیهمی
 يرابهایمًتیبهػیىوآهىفبهایآوتاصؼوػیهتفاودامت.

ـیتهنت  نهیباىؼ -5  (6:6/:0111:  يؼ،).یلنفةا ىػیکههماویلنفههایهبتًیبـهؼ

ـیتویاوبوـی لنوىیاوهؼاٍوـم(ػاي11۴:-۸16:)گدستون  دشالر -6 ـاينىیکهايؼیيههاییلنوفیوهؼ يمًؼواػیبی
ـات ـاينه،افرملهه يسیىکىتأح  ـیوتىًامویویلنوفۀػلونبوهویوژبیی ـاواوگؾاؿػبامت.ػیؼگابهایاوػؿصىفۀهؼ ی

ـایی;يظـیۀویػؿد ىيؼػ سوتغ سکهبه بستىرهوتأهوسهویباىوؼ.ػیوؼگاباىتهاؿػاؿػ،ػؿایىػـٍه ا:یىلػ سگ
يیا ٍسهیباىؼ.باىالؿي وقـیهایباىالؿػؿیلنفۀػلنبن اؿىب هبهػیؼگابهایکاؿ دىدـی لنىفػلنياهبـػاؿات

هايًؼدىدـهؼت ؼبهت ؼمايؼیيهويظـیه)تئىؿی(بـتزـبههیباىؼ.اوي قهؼت ؼامتػؿدلهـهياهؼب)وصتیابوقاؿ
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ياهؼب(یرتئىؿیويظـیهيهفتهامت.اوي قبهرنتزىیياتمامػؿػلنوص   وتتغم ًویوت ـیبوی،اػت واػؿاموظه
 (0101۸1:)باىالؿ،ػاؿػ.

ـاییبهکواوه:ؿام ىيا  ننايت اػی;اىاؿببههکتب -7 دىدـػاؿػکههؼت ؼبىػ،ػ الي تتزـبیکههبتًیبـؿوهامت 
ـی تاحبادوا ؼ تؿايؼاؿػ.آوػؿص ایقطب ؼی)و ـاییهویتوىاوايتظواؿاينايی(هیدـػافػ،تىاووظ چوهافؿوهاموت 

ماودىدـهؼ اؿتض  قدوؾیـیتزـبویؿابهایىمتوایىکزاوػمت ابیبهص   تکزا؟اػاىتتًهااباا ياػؿمتها
افيىع ىیآوػؿدىفیتىینتهایکالم ريمىػػاىتتبؼیسبههؼ اؿاباا دؾیـیتزـبیيمىػ.تض  قدؾیـیتزـبی

کهباػًىاواحباددؾیـیتزـبیىًاعتههیىؼوتض  قدؾیـیتزـبیافيوىعضوؼ فآوػؿدىفیتىینوتهوایهًا وی
 (010:و01۴:)دىدـ،.گـػػهیؿوادػاىتکهافآوباػًىاوتأی ؼدؾیـیتزـبییاػ

ـايکفوىؿدهؼت وؼاموتموهيوىعػال وه)(-۸6۸:)هد  مدس -8 (ػؿتکوىیىػلوىمInterestبقؿگتـیىی لنىفهکتبی
ػال ۀؿهاییبغو.وهتًاموببواآوموهػال وه،-0>ػال ۀػملی-6>ػال ۀابقاؿییایًی-:هغتلفي وػاىتهامت1

ـیتهویاهیتىايؼبر ـػ1 ػلوىمايت واػی.-0>تأویلی–ػلىمتاؿیغی-6>تضل لی-ػلىمتزـبی-:مهيىعػايوهنىکسگ
بهباوؿاوػلىمتزـبیػؿػي ایهؼؿوبـهبًایػال ۀيغنت،ىکسیایتهامتکهغایوتويت زوۀطب ؼویصاٍوسافآو،
ـیتهامتوبا هماوتکًى ىژیػي ایهؼؿوامتکهبـهبًایػال ۀملاهگـیبـػا نطب ؼتوي قػا ناينايیىکسگ

ـاؿهیگ ـػ،يهباهؼ اؿهایص   تروىییویواتاب وقبوـوا ؼ وت.هم ى )هنوؼىػیوهبًاي قهىؿػمًزووػاوؿی 
 (011110:امتاػی،

ـیتىًامیي وقگوؾاؿػباموت.يظـیوۀ -9 ـادرؼیبـصىفۀهؼ اىاؿببهاي ال یـویؼػؿػـٍۀؿواييًامیػاؿػکهتأح 
گابیـویؼبهطىؿکلیهؼاػ  ـگىوکـػودـػبافتأح ـياعىػآ ـیتىًامیؿاػؿػي ایهؼؿوػگ ػؿ:ػلتهایؿوايی;دهؼ

گىوىًاعتوباوؿود ؼایوايؼیيههای  بـػاىت.:هؼلس;صىفبهایگىيا

ـاػؿصووىفۀیلنووفهوػلووىمارتموواػیػاؿػ، -10 ـاودناموواعتاؿگ هإ ووفػؿایووىػًووىاواىوواؿببووهايؼیيووههووایموواعتاؿگ
ـب. ـایايیچىوػؿیؼا،  ىتاؿوغ  ـاوك،آ تىمـودناماعتاؿگ ـایايیچىو ىییاىت  (0101:8۸:)ص   ی،ماعتاؿگ

فتماوهاییکـیػاؿػ.ایىؿوهبهػًىاوتباؿىًامیػايوواىاؿببهؿوهویژۀي چهویىکىػؿتضل سايؼیيههاوگ -11
 (0111۴30:،)هنؼىػی.(ىًاعتههیىىػGenealogy of power- knowledge ؼؿد)

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

 ؾاآياوهًکـایىهنتًؼکهػؿکوػؿیایتها،ػؿیایتبیوامواه،ىوفافوػـیواوعوىػص   وتوػو ى>صاضـباىؼ
امت(وایىهماوچ وقیاموتتـدـػاعتهعىػبهایىهىضىعب و:هتای قیرصاىؿ;عاؿریباىؼ.)ػؿیؼابااٍاالس

ـایی ـایی;یاهماو:کهي چهباطـسبضج)هًظـگ ـابوـبواص   وت:ایقگ بهآودـػاعتوهؼت ؼامتهفاه نؽهًیهاب
 (13:-8۸:)هماو،ي نت،بلکهتأویسهایيا ٌافص   تبهىماؿهیآیؼ.

ه،بـداگـػیؼبامت،باههونتوـیىػیوؼگابهوایايؼیيوهویژبدلافي چهيظـیههایدنتهؼؿوکهػؿصىفۀیلنفهب-79
ک ؼبـتىاياییبیدایاوػ ساموتوعَىًهایهؼؿوبهت ابسبـعامتهايؼ.ػؿايؼیيۀهؼؿوبه ػؿػَـؿوىًرـی،تأ
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ابوؼ.کهیاػسىًاما)ايناویاهماومىژب(بهکمرػ سهیتىايؼبوهىًامواییکاهوسوػو ىوا ؼ وت)ابوژب(ػموتیایى
ـاهن ـایمولاۀاؿاػۀاينوايیبوـوا ؼ وتب ـويوییو ـیتیص   یوهاابقباوا غعىاهؼبىػوفه ًهؿابو ـیتػ لی،هؼ هؼ
ـیتییرايهوهالقباىؼوتًىعوتکخـيپؾیـػ.ػؿوا غايؼیيۀهؼؿوهؼت ؼ ـیتػ لیهیتىايؼ،هؼ عىاهؼماعت.ایىهؼ

ـاتاؿیغ یافوا ؼ تػمتیایتوهنبهىًاعتیهالقوص   یافآوؿم ؼ.ايؼیيۀهؼؿوامتهنهیتىاوبهىًاعتیی
بهتؼؿیذػؿه ىموکايتوهاؿکلویـویؼبهي ؼعىػهیدـػافػوبهویوژبدولافي چوه،ايؼیيوههواییه ابوسبواػًوىاو

ايؼیيههایدنتهؼؿوافػؿووآومـبـهیآوؿػ.
ـاتاؿیغی،ػؿايؼیيۀدنتهؼؿو،ي ا ه  ـابـيرابی ابسػیؼگابهاییاػىؼببهچينهیعىؿػ>ايؼیيۀتاؿیغیيرـیػؿب

ـایوی،ي وؼ ـاییبهروایايضَواؿگ ـا،یـوایتاػوػ سافاػتباؿهالق،تًىعوتکخـگ ـابـيرابهالقگ ـاػؿب يرابينبیگ
 (63۴-0111630:،>هنؼىػی:۸:-1۸:)ص   ی،هماو1...ىؼويظـیۀهااب توػ ً تو

ویژبدلافي چه،بـداگـػیؼبامت،بواههونتوـیىػیوؼگابهوایايؼیيوههيظـیههایدنتهؼؿوکهػؿصىفۀیلنفهب-74
ک ؼبـتىاياییبیدایاوػ ساموتوعَىًهایهؼؿوبهت ابسبـعامتهايؼ.ػؿايؼیيۀهؼؿوبه ػؿػَـؿوىًرـی،تأ

کهیاػسىًاما)ايناویاهماومىژب(بهکمرػ سهیتىايؼبوهىًامواییکاهوسوػو ىوا ؼ وت)ابوژب(ػموتیابوؼ.ایى
ـاهن ـایمولاۀاؿاػۀاينوايیبوـوا ؼ وتب ـويوییو ـیتیص   یوهاابقباوا غعىاهؼبىػوفه ًهؿابو ـیتػ لی،هؼ هؼ

ـیتییرا ـیتػ لیهیتىايؼ،هؼ يهوهالقباىؼوتًىعوتکخـيپؾیـػ.ػؿوا غايؼیيۀهؼؿوهؼت ؼعىاهؼماعت.ایىهؼ
ـاتاؿیغیافوا ؼ تػمتیایتوهنبهىًاعتیهالقوص   یافآوؿم ؼ.ايؼیيۀهؼؿو امتهنهیتىاوبهىًاعتیی

ههواییه ابوسبواػًوىاوبهتؼؿیذػؿه ىموکايتوهاؿکلویـویؼبهي ؼعىػهیدـػافػوبهویوژبدولافي چوه،ايؼیيو
ايؼیيههایدنتهؼؿوافػؿووآومـبـهیآوؿػ.

ـاتاؿیغی، ـابـيرابی ػؿايؼیيۀدنتهؼؿو،ي ا ه ابسػیؼگابهاییاػىؼببهچينهیعىؿػ>ايؼیيۀتاؿیغیيرـیػؿب
ـا،یـوایتاػوػ سافاػتباؿهالق،تًىعو ـابـيرابهالقگ ـاػؿب ـایوی،ي وؼيرابينبیگ ـاییبهروایايضَواؿگ تکخـگ

 (63۴-0111630:>هنؼىػی،:۸:-1۸:)ص   ی،هماو1...ىؼويظـیۀهااب توػ ً تو

م(1افايؼیيمًؼاوويىینًؼگاوياهؼاؿوهنلماومىؿیامتکهافیرمىبواآحواؿو۸36:-1۴1:)ببذال حمه الکواکبی -15
ـػبلًتوبهویژبهَلضاوامالهیآوػوؿبهايًؼم ؼرما ا ؼیىامؼآباػیوػبوؼبايؼیيههایيىینًؼگاوغـبیهايًؼوی لف

ـیتوافمىیػیرـبـاٍالسطلباوآیًؼۀرهاوامالماحـگؾاىت.کتا طبایغا موتبؼاػویػؿ آىًاىؼوافآياوتأح ـدؾی
ـت ـتامـرهاوامالمىه ـامتغىاب،ؼ.بهمقایایتوباامت با ػمىهیؿوبـوىیم  (01۴1:16:)ی

م(1ػاييمًؼودقىر بًايیواهسکفـى ما،افػاػ هػاؿاوػلىمتزـبویوهواػیرـیػؿ۸:1:-113:)شبلی شمیل -16
ـیویيموىػ.:ا ض   وة;رهاوامالموػـ ويغنت ىکنیکهايؼیيوۀػاؿویوىؿاباؿموا ۀ )ػًایوت،بوهرهواوػوـ ،هؼ

ـابی،011118:  (0111:86:>ى

تـػمـعىػؿاػؿؿابىًاماییوت ـیبیـهً م(1يىینًؼۀآفاػايؼیوهَـیکهب و۸81:-111:)سالمه موسی -17
ـ یو ـببـػاؿیافآوگؾؿايؼوػؿایىؿامتاافدـػاعتىبهآهىفبهایویژۀیـهً ى آفاػود يـورهايیوى ىبهایبه

گاهیافي ا ضؼفو ىدآوي قغایسي مايؼ.ػؿطى فيؼگیهفتاػویرما ۀعىػ،چهسوىوکتا يراىوتکوهآ
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)ػًایوت،افآوه اوهیتىاوبه1صـیةا فکـوأباا هاییا تاؿیظ،ا ض اةوا ػ ،وصـیةا ؼ سییهَوـ،اىواؿبيموىػ.
ـابی،هماو>رابـی،  (۸18106:هماو>ى

 ايرؾاؿرًبوهاییـهًریهتؼؼػوهإملػاييرابهایاموکًؼؿیهم(1اػیب،ايؼیيمًؼوب۸10ً:-11۸:)طه حسیه -18
ـاينوه،ػؿهَوـ ـب،ػؿکىػکیب ًاییعىػؿاافػمتػاػودلافیاؿؽا تضَ سىؼوافا فهـومىؿبىوی وػ ىىمل اه

ـػاعتوبهتـب وتچًوؼينوسافاػیبواوويا وؼاویـه غتوه ػؿرهواوػوـ هموتبهکاؿتؼؿیل،تؼل نوتض  قوتأ  فد
ـة،ا ػ وا ً وؼ،امواله اد،ا غلفواء ـاؿامت1ا یام،صؼیجا ؿبؼواء،ػلویهواهوا نو  گماىت.ههنتـیىآحاؿاوافایى 

ـاىؼوو،هىتاؿیظا ػ ا ؼـبی. ـابی،۴3-011168:>ػًایت،۸18113:)رابـی،ا   (03:-0111:61:>ى

ـکقدژوهوهوای۸13:صمٌمىؿیهبهػي اآهؼوافما 1ػؿىهـ(-۸۴8:)  هدن غلیون -19 بهػًىاوامتاػوؿی له
ـاينهفيؼگیهیکًؼ.ي ؼراهؼ ػـبیورهاوغـبیورهايیىوؼوػ وسوۀىـلهؼاٍـػؿػاييرابمىؿبىداؿیلػؿی

 وا ا ؼ وسوي وؼا ن اموة،يظامملاه،افههنتـیىػغؼغههایاوبهىماؿهیؿوػ.عاا ا ً وؼ،عاوا ا نولاةواغت
 (101ه۸18:)رؼ  ،ا ؼیىوا ؼو ةافرملهآحاؿاوهیباىؼ.

م(1ػا ن،ايؼیيمًؼواٍالصرـبقؿگامالهیکهدلافتکم ستضَ الد1۸1:-10۸:)سیذجمدل الذیه اسذآ ددی -20
ػیًی،بههًظىؿآىًاییباکيىؿهایهنلماووييـایکاؿوايؼیيههایاٍالسطلبايۀعىػبهایغاينتاو،هًؼوهَـموفـ

يأتضى دم امی،ػیًیوارتماػیههنػؿهَـيهما بهطى ايزاه ؼوػؿایىهؼده611ً:يمىػ.ا اهتاوافما 
ـاب گـػوػومتهمو ـادافهَـ،بهداؿیلؿیتوهزلۀػـوةا ىح یؿابهاتفالىا واحـگؾاؿػؿآوراگيت.دلافاع

ـاصسبؼؼیبه ًؼووامتايبى ؿیتوػؿهمو ىىوهـػؿگؾىوت. -۸۸01:۸8:)غل وىو،عىػػبؼب،هًتيـماعت.ػؿه
ـامتغىاب،61-68>ػًایت،هماو8۸1-81ماو1>رابـی،ه633  (13:-01۴1:۴1:>ی

ـاووػا ماوػیًویویم(1افاٍالسطلباودـآوافبکهتأح ـ۸38:-1۴۸:)ببذه محمذ -21 ـاواوبـهـػمهَـوؿوىًفک ی
ـاويىايوؼیوػیًویوارتمواػیبوىػکوه–رـیاوهایػیًی تضوتتوأح ـم امیآوکيىؿبـرايهواػ.اوهتفکوـیعـػگو

ـگىيیػؿب وًوهواوایکواؿآيواو تؼل مادم ؼرما ا ؼیىامؼآباػی، َؼاٍالساصىا هنلماياوؿاافطـیقایزاػػگ
هوابوهافاوبافهايؼبامتکهىـسيهذا بالغهوکتا ؿما ةا تىص ؼافهيوهىؿتـیىآوهتؼؼػیػاىت.کتا هاوه ا ت

ـابی،ىماؿهیؿوػ.  (۸18111:>رابـی،80-011186:>ػًایت،61:-0111:61:)ى

گـػیبوهػبوؼبد ىموتوهزلوۀ۸08:-118:)رشیذ رضد -22 م(1افػاييمًؼاواٍالسطلباموالهیکوهػؿکنوىدىوا
ـایييـيظـیادامتاػوعىػػؿباؿۀاٍالصادػیًیوارتماػیهًتيـکـػ.افرملهآحاؿاوػوؿۀمویوچهواؿ ا مًاؿؿاب

هزلۀا مًاؿوػوافػبرلؼتفن ـا مًاؿوتاؿیظا متاؽا هاما ي ظهضمؼػبؼبػؿمهرلؼوا ىهواب ىووا ضزوافرلؼی
ـامتغىاب،هیباىؼ. ـابی،هماو>ػًایت،هماو>ی  (13:-01۴1:۴8:)ى

 اموتکوهبواکتوا سبهرؼاییػیىافمیم(1ى ظافهـیوافد ـواوهضمؼػبؼبو ا۸11:-111:)بلی ببذال ازق -23
کمهىوؼ.اوبوـایوىبواوؿ:ا مالمواٍى ا ضکن;هيهىؿعىػ بهایىايؼیيهػاهىفػوافمىیه ئتى ىطا فهـهضا

چوهػؿامتکهعالیتورايي ًید اهبـ،اهـیصکىهتیوػي ىیامتوافایىرًبه،ه چاؿتباطیبواػیوىيوؼاؿػوآو
ـ (۸18111:>رابـی،۸۸01:۸0:)غل ىو،ایاػاؿۀىهـهؼیًهبىػ.فهاود اهبـؿطػاػ،تًهاب
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 هٌابع ٍ هآخذ 

ـا ل  .1 ـػصنوىصًفویػؿػلوىماموالهیواينوايی;(،0۸۴:ه)آ ارايی،يَ هدمىعه  ،:بـؿمویايت واػیؿویکو
.۴6-::،8ٌٍ،بهاؿ،ػوؿۀاو ،ىماؿۀالمللی علىم ايظايی اطالهی هماالت کًگزه بیى

،االتداه العملی فی تفظیز: دراطه  فهی لةهی  المدهاس فهی المهز و عًهز المع شله (،۸۸1:ابىفیؼ،يَـصاهؼ) .2
ـکقا خ اییا ؼـبی.ب ـود1 ا م

ـکقا خ اییا ؼـبی.اشکالیات المزاءة و  لیات ال أویل(،۸۸۸:____________،) .3  ،ب ـود1ا م
ـکقا خ اییا ؼـبی.لىم المز وهفهىم الًص: دراط  فی ع(،۸۸1:____________،) .4 ،ب ـود1ا م
،ب وـود1فلظف  ال أویل:دراط  فی تأویل المز و عًهز هیهی الهزیى بهى عزبهی(،۸۸1:____________،) .5

ـکقا خ اییا ؼـبی. ا م
ـکوقالًص و الظهلة  و الیمیمه : ارادة المعزفهی و ارادة الهیمًه (،6331____________،) .6 ،ب وـود1ا م

 ؼـبی.ا خ اییا
،ب ـود1ػاؿا ب ااء.االتداه العملی فی ال فظیز(،۸۸1:____________،) .7
ـة1هکتبةهؼبى یاالهام الشافعی و تأطیض اإلیز لىخی  الىطیة (،۸۸1:____________،) .8 ، اه
ـة1هکتبةهؼبى یالمىل المفیز فی لةی  ابىسیز(،۸۸1:____________،) .9 ، اه
ـة1هکتبوةال فکیز فی سههى ال کفیهز  هز الدههل و الشیهل و ال زافه (،۸۸8:____________،) .01 ، واه

هؼبى ی
ـکقا خ اییا ؼـبی.دوائزال ىف، لزاءة فی خةاب المزأة(،۸۸۸:____________،) .00 ،ب ـود1ا م
ـکقا خ ایی،تـرمةهاىنٍا ش،ا ابؼةا خا خة،الفکز االطالهی  تاری ی(،۸11:)هضمؼ،اؿکىو .02 ب ـود1ا م

 .ا ؼـبی
،تـرموةوت وؼینهاىونٍوا ش،ب وـود1الهىاهل و الشىاهل حىل االطالم المعاصهز(،63:3___،)_____ .03

ػاؿا ال ؼة.
،ا ابؼةا خا خة،ب ـود1ػاؿا نا ی.العلمً  والزیى، االطالم و المظییی  والغزب(،6336___،)_____ .04
ا ابؼةا خا خة،ب ـود1ػاؿا نا ی.،الفکز االطالهی )يمز و اخ هاد((،۸11:___،)_____ .05
،تـرمةهاىنٍا ش،ب ـود1ػاؿا ال ؼة.لةایا فی يمز العمل الزیًیتا(،___،)بی_____ .06
،تـرمةهاىونالفکز االصىلی و اط یال  ال أصیل، يیى تاریخ اآلخز للفکز االطالهی(،6336___،)_____ .07

ٍا ش،ب ـود1بیيا.
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ـکووقا خ وواییطههالهی، لههزاءة علمیهه الفکههز اال (،6336___،)_____ .08 ،تـرمووةهاىوونٍووا ش،ب ووـود1ا م
ا مالهی.

.ة،تـرمةٍ اسا زض ن،ا ابؼةالو ی،ب ـود1ػاؿػا هًافذ علی االطالم(،۸۸1:___،)_____ .09
،تـرموةهاىونٍوا ش،المز و هى ال فظهیز المهىروا الهی تیلیهل ال ةهاب الهزیًی(،6338___،)_____ .21

ا خا خة،ب ـود1ػاؿا ال ؼة.ا ابؼة
،81:،ىوماؿۀک هاب ههاه دیهى،:ًفیوابىفیؼوصرابـیاؿکىوػؿ  اكبا;(،01۸:ايَاؿی می،صنى) .20
ً11-11. 
ـاو1ػیتـدژوهوهعزفت شًاطی(،010:باىالؿ،گامتىو) .22 ـکق،تـرمۀرال متاؿی،ته هاییـهًریوه

 ب ىا مللی.
ـکتمهاهیايتياؿ.ها ها و ابةال حزص(،010:دىدـ،کاؿ ؿیمىيؼ) .23 ـاو1ى  ،تـرمۀاصمؼآؿام،ته
ک شهاف علمهی(،01۴:)____________، .24 ـاو1هًةهك ا ،تـرموۀمو ؼصنو ىکموا ی،چوا،موىم،تهو

ايتياؿادػلمیویـهًری.
ـاثاموالهیباف(،صنوىصًفویو:يىايؼیياورهاوػوـ );(،0۸۸:تمؼو،صم ؼؿضا) .25  یًه  ،:موافیه و

 .0۴-16ٌٍ،63:ىماؿۀ،ت ـوـػاػع،پژوهش
ـکقػؿامادال ةاب العزبی المعاصز(،۸18:رابـی،هضمؼػابؼ) .26 .ا ؼـب ةا ىصؼة،ب ـود1ه
ـکوقػؿامواديیى وال زاا، لزاءات المعاصزة فی تزاثًا الفلظهفی(۸11:____________،) .27 ،ب وـود1ه

.ا ؼـب ةا ىصؼة
ـکقا خ اییا ؼـبیاث ، داراطات و هًالشاتال زاا والیز(،:۸۸:____________،) .28 .،ب ـود1ه
ـکقػؿامادبًی  العمل العزبی(،۸۸1:____________،) .29 .ا ؼـب ةا ىصؼة،ب ـود1ه
،ب وـود1هزخل الی فلظف  العلىم، العماليی  المعاصزة و تةىر الفکهز العلمهی(۸۸1:____________،) .31

ـکقػؿاماد .ا ؼـب ةا ىصؼةه
ـکقػؿامادالعمل الظیاطی العزبی(،6333___،)_________ .30 .ا ؼـب ةا ىصؼة،ب ـود1ه
ـکقػؿاماد،العمل االخاللی العزبی(،:633____________،) .32 .ا ؼـب ةا ىصؼةب ـود1ه
ـکقػؿامادتکىیى العمل العزبی(،6333____________،) .33 .ا ؼـب ةا ىصؼة،ب ـود1ه
بـؿمویوي وؼػیوؼگابهضموؼػابوؼا زوابـیػؿبواؿۀ;(،0۸6:هضمؼ،م ؼمؼ ؼرال وی)،رً ؼیرؼفـی .34

،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼادیـهًری،تابنتاو،ما چهواؿم،ىوماؿۀػوم،ٍوٌحکمت هعاصز،:تي غ
80-13. 
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ـاو1ييـيی.هىج چهارم(،011:رهايبرلى،ؿاه ى) .35  ،تـرمۀهضمؼگىػؿفی،ته
ـةا تویاػموا ا ًؼویوةا فلنوفة1الفلظف  فی الىطى العزبی فی هائ  عام(،6336صًفی)صنى .36 ا خاي وةػيو

ـةهؼيظمهاا زمؼ ةا مَـیةبزا ـکقا ؼؿامادة)هغاآلعـیى( اه ا ؼـب ة.ا ىصؼة،ب ـود1ه
ـة1ػاؿ باءحىار األخیال(،۸۸1:___،)_____ .37 .، اه
ـارؼةوت ؼین،تـرمةا،امب ًىفىت والظیاط فی الاله  رطال(،6338___،)_____ .38 فکـیوا،ب وـود1یإاػه

.ػاؿا تًىیـ
هؼ ة لؼؿامادوا زاا مإمنة،ب ـود1ال زاا و ال یزیز، هىلفًا هى ال زاا المزین(،6336___،)_____ .39

ا ًيـوا تىفیغ.
ـة1هکتبة2592-2591الزیى والثىرة فی هصز (،۸11:___،)_____ .41 هؼبى ی.، اه
،تةىر الفکز الزیى الغزبی )االطض و ال ةبیمات(، ج ا. فی الفکز االطالهی المعاصز(،633۴___،)_____ .40
ـة،6د .،ب ـود1ػاؿا هاػیییا فلنفةا ضؼیخةوا مؼاٍ

ـة1هکتبةهؼبى یهى العمیزة الی الثىرة___،)بیتا(،_____ .42 .، اه
ـة1هکتبةهؼبى ی، هى الًمل الی العمل(63:0___،)_____ .43 .اه
،االخ هاد الکالهی، هًاهح ورؤی ه ًىع  فی الکالم الدزیز )هع االخزیى((،6336ل،۴60:___،)_____ .44

ب ـود1ػاؿا هاػی.
والعمل و المأسق الیةاری العزبی و االطالهی الزاهى )هع ابىیعزب  الًظز(،:633ل،۴60:___،)_____ .45

.ا مؼاٍـ،ػهيق1ػاؿا فکـ،ب ـود1ػاؿا فکـالمزسولی(
ـة1ػاؿ باء(2551-2951خمال الزیى االفغايی، المائىی  األولی )(،۸۸1:___،)_____ .46 .، اه
گاب.گذر اس هزريی  ، يیچ ، فىکى، لیىتار، دریزا(،010:ص   ی،ىاهـط) .47 ـاو1ايتياؿادآ ،ته
،:هؼاسؿاباۀمًتوتزؼػػؿرهاوػوـ افهًظوـهضموؼػابوؼا زوابـی;(،0۸3:ػؿیاب ری،هضنى) .48

-00،دژوهيرابػلىماينايیوهاا ؼادیـهًری،دای قوفهنتاو،موا ػوم،ىوماؿۀػوم،ٍوٌغزب شًاطی
۴:. 
تاری ًاهه  ًهواری،ػلویهۀ،تـرمو:امالمومکى ؿیننػؿايؼیيههضمؼاؿکوىو;(،0۸1:فواوی،بغىؿب) .49

 .68-8:،61ٌٍ،فهنتاو،ىماؿۀخىارسهی
ـابی،هيام) .51  را1ػاؿيلنى.،بیالمثمفىو العزب و الغزب(،۸۸۸:ى
ـاو1ػیتووـهاا ؼووادروشههًفکزاو عههزب و غههزب(،011:)،________ .50 ،تـرمووۀػبووؼا ـصمىػووا ن،تهوو

 م امیوب ىا مللی.
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فصلًاه  علمهی تزویدهی هعزفهت،:هایارتماػیرابـیيراهیبهبـعیایؼب;(،011:ىف ق،غالهـضا) .52
(ISC)،۸1:-:1:،0۸ٌٍ:،ىماؿۀتابنتاو. 

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

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

ـة1ػاؿا مؼاؿف.االطالم و اصىل الیکن(،۸68:ػبؼا ـفال،ػلی) .55  ، اه
 ،ب ـود1ػاؿا ال ؼة.المی افیشیا، العلن و اإلیزلىخیا(،:۸1:بؼا نالمبًؼبؼا ؼا ی)ػ .56
ـاو1طیزی در ايزیشۀ طیاطهی عهزب، اس حمله  يهاپلتىو تها خًهی خههايی دوم(،011:ػًایت،صم ؼ) .57 ،تهو

ـکب ـ.  ايتياؿاداه 
 ا ؼـب ة لؼؿامادوا ًيـ.،ا ابؼةا خاي ة،ب ـود1ا مإمنةالزیى و الزول (،۸۸0:غل ىو،بـهاو) .58
ـامتغىاب،ه َىػ) .59 ـکتطهز غاس يىايزیشهی هعاصهز )دیًهی و غیهز دیًهی((،01۴:ی ـاو1ىو ،چوا،ػوم،تهو

 مهاهیايتياؿ.
ـػیىًامیامالم;(،0۸1:یالس،ػلی،هز ؼهًهاری) .61 ،دای ق،فصلًاه  رهیافت تاری ی،:ىواؿکهضمؼکاؿب

 .13-:6۴ٌٍ،8ىماؿۀ
ـاو1ييـيی.اراده ب  دايظ ى(،010:یىکى،ه يس) .60  ،تـرمۀي کىمـعىهوایي ىرهايؼیؼب،ته
ـاو1ىوبب  طىی يمزی بز عمل طیاطی(،0۸1:_______،) .62 ،تـرمۀهضمؼفهاوفهوايیرميو ؼی،تهو

 ع ق.
کبی،ػبؼا ـصمى) .63 اؿ،چوا،،تـرمۀػبؼا ضن ى اراؿ،تَوض شفکـیواؿموترطبایع االط عزاد(،:0۸:کىا

ـاو1ؿمايو.  او ،ته
ـاو1فزهًههی علمههی و اي مههادی فلظههف (،011:  يووؼ،آيووؼؿب) .64 ،تـرمووۀغالهووـُوح ووق،چووا،او ،تهوو

ـاو. ـػومیای  ی
هایىًامویآوػؿايؼیيوهبوافعىايیيينوتوؿوه;(،0۸8:ها کی،هضمؼ،اصمؼبغيایيویاؿػموتايی) .65

.۸1:-:1:،6ٌٍ،ىماؿۀياه  علىم طیاطی پژوهش،:هضمؼاؿکىو
:اموالهیػؿػیوؼگابروابـیواؿکوىو-ي وؼػ وسػـبوی;(،011:رهاير ـ،هىىً اموتاػی)،هنؼىػی .66

 .36:-۴6ٌٍ،11ػاييراب ن،فهنتاو،ىماؿۀ،های فلظفی کالم فصلًاه  علمی پژوهشی پژوهش
 یـهً امالهی.، ن1ييـدژوهيرابػلىموهزهًىتیک و يىايزیشی دیًی(،7986)رهاير ـ،هنؼىػی .67
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،موا چهوسویکون،ىوماؿۀهةالعات اطهالهی،:هاهـیويىايؼیيیػیًی;(،011:____________،) .68
 .16:-۴۸:،دای قوفهنتاو،10ٌٍ-16د ادی
اموفًؼ،،63،موا هعزفهت،:هایيظوامیکوـیروابـیهـوؿیارما یبـهإ فوه;(،0۸6:یـهضمؼ)هؼ ى .69

 .:6:-31:،۸8ٌٍ:ىماؿۀ
ـاهوـف) .71 ـاییػؿايؼیيوههضموؼػابوؼا زوابـیبـؿمویوي وؼتواؿیظ;(،0۸۴:ه ـفاػب،ی ـاییومواعتاؿگ ،:گ

 .63:-:3:ٌٍیـهًری،دای ق،ىماؿۀمىم،هاا ؼادواينايیػلىم،دژوهيرابهعاصز حکمت

ـاو1ييـيرابهؼاٍـ.يىهع شلیاو(،011:وٍفی،هضمؼ) .70  ،ته


