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دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ اﻋﻢ از ﭼﺎپ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ،ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداري ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،اﻗﺘﺒﺎس و...
ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ

»ﺛﻮاب اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم )ع( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻀﺮت »ﺑﻘﻴﺔ اﷲ اﻻﻋﻈﻢ«

)ﻋﺞ(

و ﺟﻤﻴﻊ ﺷﻬﺪاي اﺳﻼم از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﻀﺮت »ﻣﻬﺪی« )ﻋﺞ( ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺪاﻓﻌﺎن

ﺣﺮم اﻫﻞﺑﻴﺖ )ع( و روح ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ »ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﳐﱪ دزﻓﻮﻟﯽ«

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ«.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ

در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ از زﺣﻤﺎت اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮاﻣﻲ ﺣﺠﺞ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
آﻗﺎي »ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺧﺴﺮو ﭘﻨﺎه« و آﻗﺎي »ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻬﺠﺖ ﭘﻮر« ﻛﻪ ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻛﺎرﺑﺮدﻳﺸﺎن در ﺗﺪوﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻳﺎرﻳﻤﺎن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻛﻤﺎل
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ را ﺑﺠﺎ آورده و ﺗﻮﻓﻴﻖ روز اﻓﺰون را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮاي
اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﻢ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﭼﻜﻴﺪه

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻗـﺮآن ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ ،ﻛـﻼم ،ﻓﻘـﻪ ،ﺣـﺪﻳﺚ و ادﺑﻴـﺎت
آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻲ و روﺣﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑـﻲ اﻳﺸـﺎن در ﺟﻬـﺖ اﺣﻴـﺎي
ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﺎرﺑﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒـﺮ دزﻓـﻮﻟﻲ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺴﺘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،راﻫﻨﻤﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺎد ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﺸﺎن دادن ﻛﺎرﺑﺴﺖ
آنﻫﺎ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺎﺣﺖ ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﻧﻘـﺪ و ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﻴﺎن ﺷـﺪه و در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤـﻲ و راﻫﺒـﺮدي ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺳـﺎزي
ﻋﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪ) ﻧﻈﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﻧﺴﺎﻧﻲ( و دﻳﮕﺮ دﺳﺖ آوردﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ )رﺳﺎﻧﻪ و ﻫﻨﺮ( را دارد .از ﻣﻨﻈﺮ
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺳﻜﻮﻻري ﻋﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺎه »ﻃﺒﻌﻴﺖ ﮔﺮاﻳﻲ« ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ »ﺧﻠﻘﺖ ﮔﺮاﻳﻲ« از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻫـﺎي
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﻫﻨﺮ ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪﺳﻮي ﺧﻠـﻖ
آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﻓﺎﺧﺮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻠﻲ دادن ﻣﻌﺎرف ﺗﻮﺣﻴﺪي اﺳﻼم ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﺳـﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ،ﺳﻴﻨﻤﺎي ،ﻣﺎﻫﻮاره اي و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻌﺎرف
ﻧﺎب اﺳﻼﻣﻲ در ﺷﺎن ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺨﺒـﺮ
دزﻓﻮﻟﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻟﻬﻲ ﺳﺎزي ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻣﻌـﺎرف و ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ اﺳـﻼﻣﻲ،
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ ﻓﺎﺧﺮ و ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ دﻳﻨﻲ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي

ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

أ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر



1

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﻲ آن ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳـﺖ .ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ اﺻـﻮل ﻛﻼﻣـﻲ و ﻓﻠﺴـﻔﻲ
ﻣﺸﺘﺮك و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﭘﻮﻳـﺎ در ﺟﻬـﺎن ﺷـﻮد.
ﺷﺮوع ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﻣﻮزهﻫﺎي ﻗﺮآﻧﻲ و رﻫﺒـﺮي
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ و روش دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ وﺣﻴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﻌـﺎرف ارزﺷـﻤﻨﺪي ﻧﻈﻴـﺮ
»وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ«» ،راﺑﻄﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ«» ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﺴـﺎن«،
»اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻈﺎم ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮي اﻟﻬﻲ«» ،ﻓﻄﺮت ﮔﺮاﻳﻲ«» ،ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻲ اﻧﺴﺎن«» ،اﻫﻤﻴﺖ وِﻳـﮋه ﺑـﻪ ﻋﻘـﻞ و
ﻋﻠﻢ«» ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺧﻼقﻣﺪاري و ارزشﻫﺎي اﻟﻬـﻲ«» ،آزادي و ﺣـﻖ ﺣﻴـﺎت«» ،ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﻣﺎﻣـﺖ و رﻫﺒـﺮي«،
»ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻣﺖ واﺣﺪ اﻟﻬـﻲ در ﺟﻬـﺎن« در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﺸـﺮ اﻫﺘﻤـﺎم وﻳـﮋه ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از دﺳﺘﻮر اﻫﻞﺑﻴﺖ )ع( ﻫﻤﻮاره ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﻬـﻲ اﺳـﻼم را ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد ﺻـﺤﻴﺢ و
اﻋﺘﺪاﻟﻲ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .در رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ رو ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ
ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳـﺮان ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و در اداﻣـﻪ
ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻳﺸﺎن را در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ .در ﻓﺼـﻞ اول ﺑﻌـﺪ از ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﺟﻤـﺎﻟﻲ
زﻧﺪﮔﻲﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ واژهﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
در ﻓﺼﻞ دوم ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﺎر اول ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﮕـﺎه رﺋﺎﻟﻴﺴـﺘﻲ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺨﺒـﺮ درﺑـﺎره ﻧﻈـﺎم
آﻓﺮﻳﻨﺶ ،واﻗﻌﻴﺎت ﺟﻬﺎن و ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدي ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد درﮔﻔﺘـﺎر دوم ،ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ
ﻋﻼﻣﻪ درﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ »ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ« ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ روشﻫﺎي دﻳﮕـﺮي ﻧﻈﻴـﺮ
ﺣﺴﻲ ،ﻋﻘﻠﻲ و ﺷﻬﻮدي را ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓـﺖﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ وﻛﺎرآﻣـﺪ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ ،درﮔﻔﺘـﺎر ﺳـﻮم ،ﻛـﻪ ﻣﺒﺤـﺚ
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ روش ﺗﻨﺰﻳﻪ را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﺻـﻔﺎت اﻟﻬـﻲ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .درﮔﻔﺘﺎر ﭼﻬﺎرم ،ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺒﻮت و ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ اﻟﻬﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه
و اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ع( ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( ﻣﻌﺮﻓﻲ و اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
ﻣﻬﺪوﻳﺖ و رﺟﻌﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎن ﺷﻴﻌﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد ،ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ درﮔﻔﺘـﺎر ﭘـﻨﺠﻢ ،دﻳـﺪﮔﺎهﻫـﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻴﺎت ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮﻳﻪ »ﻣﻌﺎد ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ و روﺣـﺎﻧﻲ« ﺑـﻪﻋﻨـﻮان دﻳـﺪﮔﺎه
ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ و اﺛﺒﺎت ﻣﻲﺷﻮد.
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ،ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ درﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم )ﻃﺒﻴﻌـﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ درﮔﻔﺘﺎر اول ،راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒـﺮ دزﻓـﻮﻟﻲ در ﺣـﻮزه ﻧﻘـﺪ و ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻢ و دﻳﻦ و اﻳﺠﺎد ﻣﺒﺎدي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاي ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌـﻲ
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ،درﮔﻔﺘﺎر دوم ،ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺨﺒـﺮ در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﺗﻔﺴـﻴﺮ
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ آزادي ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺣﻜﻮﻣـﺖداري
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷـﻮد .در ﻓﺼـﻞ ﭼﻬـﺎرم،
ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ در ﺳﺎﺣﺖ ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﮔﻔﺘﺎر اول ،ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒـﺎﻧﻲ
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻫﻨﺮ ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ و اﺻﻼح ﻫﻨﺮ ﺗﻤﺪن ﻏـﺮب ﻛـﻪ ﻫﻨـﺮي
ﺳﻜﻮﻻر ،اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ اﺳـﺖ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ ﺷـﻮد .درﮔﻔﺘـﺎر دوم ،ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌﺮﻳـﻒ رﺳـﺎﻧﻪ ،ﺑـﻪ ﺗﺒﻴـﻴﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻧﻘﺪ راﺑﻄﻪ دﻳﻦ و رﺳﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و اﻧﺘﺨـﺎب رﺳـﺎﻧﻪ دﻳﻨـﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
اﻟﮕﻮي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﻪ داري در ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ در اداﻣﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺨﺒـﺮ
دزﻓﻮﻟﻲ در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ ) دﻳﻦ زداﻳﺎﻧﻪ ،اﺳﻼم ﺳﺘﻴﺰاﻧﻪ ،ﻫﺮزﻧﮕﺎراﻧـﻪ و ﻣـﺮوج دﻫﻨـﺪه ﺑـﻲﺑﻨـﺪ ﺑـﺎر و
ﻓﺤﺸﺎ( رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒـﺮ دزﻓـﻮﻟﻲ در اﺻـﻼح ﻣﺒـﺎﻧﻲ
ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس) ﻧﻈﻴﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻧﺎﺗﻮان ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻴﻄﺎن ،ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮاﻳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ،ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ
اﻧﺒﻴﺎ اﻟﻬﻲ و ﻧﮕﺎه اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن و ﻣﻮﻋﻮد( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ زرﺳﺎﻻران ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳـﺎﻧﻪ
ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
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اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ:
ﻛﻠﻴﺎت

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ

 .1ﮔﻔﺘﺎراول :ﻛﻠﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
 .1-1ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع

در ﻗﺮن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ) و زرﺳﺎﻻران ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻪ( ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﻠﻢ،
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻫﻨﺮي و رﺳﺎﻧﻪ اي ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺸﺎن را ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ اوﻣﺎﻧﻴﺴﻢ ،ﺳﻜﻮﻻرﻳﺴﻢ ،ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ و ﻏﻴﺮه ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺪن ﻣﺪرن ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ و
ﻧﻬﺎدﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ و دوم آﻧﻜﻪ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﺣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ اﻋﺘﺪاﻟﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب را ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﺪ و اﺑﻄﺎل
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دوم آﻧﻜﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آن ﻣﺒﺎﻧﻲ ،در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ
اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎزي ﻋﻠﻮم ،ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﻓﺎﺧﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
دﻫﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
 .2-1ﻫﺪف از رﺳﺎﻟﻪ

 .1ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑـﺎ ادﻟـﻪ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻋﻘﻠـﻲ و
ﻧﻘﻠﻲ اﺳﺖ.
 .2ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌـﻲ ،اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﺳـﺎﺣﺖ ﻫﻨـﺮ و
رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع و در اﺣﻴﺎي ﺗﻤﺪن ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
 .3-1ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

ﺳﻮال اﺻﻠﻲ :ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﻮاﻻت ﻓﺮﻋﻲ:
 .1ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 .2ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻠﻮم )ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 .3ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﺳﺎﺣﺖ ﻫﻨﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 .4-1روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻴﺶ روي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺣﺪ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﻪ
اول ﻋﻠﻤﻲ رﺟﻮع ﺷﻮد.

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ ،ﮔﻔﺘﺎر دوم :ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ
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 .2ﮔﻔﺘﺎردوم :ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ
 .1-2زﻧﺪﮔﻲ

ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ ﺣﺎج ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ )ره( در ﺳﺎل )1347ه ق( در ﺧﺎﻧﻮاده روﺣﺎﻧﻲ و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،از ذاﻛﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﺺ و ﺟﺎنﺳﻮز ﺣﻀﺮت »اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ
اﻟﺤﺴﻴﻦ« )ع( ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﻨﺒﺮيﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺳﺮودن ﻣﺮاﺛﻲ
اﻫﻞﺑﻴﺖ )ع( ﻳﺪ ﻃﻮﻻﻳﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ زن ﺑﺎ اﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن از
ﺣﻔﻆ دﻋﺎي اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﻲ در ﻗﻨﻮت ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي اﻳﺸﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
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 .2-2ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ از ﺳﻦ ﻛﻮدﻛﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ داﺷﺘﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت
اﺑﺘﺪاﻳﻲ را ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ و دروس ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ آن زﻣـﺎن ﮔﺬراﻧـﺪن اﻳـﻦ دوره
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺧﻔﻘﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻇﺎﻟﻢ ﭘﻬﻠـﻮي ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ
ﻣﺪارس ﺗﻌﻄﻴﻞ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ روﺿﻪﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدادﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﻧﺰد ﺣﻀﺮت آﻳﻪ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻌﺰي )ره( دروس ﺳﻴﻮﻃﻲ ،ﻣﻐﻨﻲ ،ﺟﻠﺪ
اول رﻳﺎض و ﻣﻌﺎﻟﻢ را ﺣﺘﻲ در اﻳﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ آﻣﻮزشدﻳﺪﻧـﺪ و ﻣﻨﻄـﻖ و ﺷـﺮح ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪ را ﻣﺤﻀـﺮ ﺣﻀـﺮت
آﻳﺖ اﷲ ﻧﺒﻮي )ره( ﻛﺴﺐ ﻓﻴﺾ ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﺳـﺎﺋﻞ ،ﺟﻠـﺪ دوم ﻛﻔﺎﻳـﻪ و ﻗﺴـﻤﺘﻲ از رﻳـﺎض را ﻧـﺰد
آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺒﻂ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻳﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ درﺳﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد آﻳـﺖاﷲ ﺳـﺒﻂ ﺷـﻴﺦ
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ دوره ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎرج رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺑﻪ اﻫﻮاز ﺳﻔﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﷲ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤـﻲ ﻻزم را ﻣـﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ
اﻳﺸﺎن در دو ﺳﻔﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت و ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﭘﻴﺪاﻛﺮده ﻛﻪ از ﻣﺤﻀﺮ آﻳﺎت
ﻋﻈﺎم ﺷﺎﻫﺮودي و ﺣﻜﻴﻢ ﻛﺴﺐ ﻓﻴﺾ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻤﻲ آﻳﺎت ﻋﻈﺎم ﺑﺠﻨﻮردي ،اﺻﻄﻬﺒﺎﻧﻲ
و ﻣﺮﻋﺸﻲ ﻧﺠﻔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ از ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ اﺟﺎزه ﻧﻘﻞ ﺣﺪﻳﺚ را
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﺷﺎﻫﺮودي ،آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﺣﻜـﻴﻢ ،آﻳـﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤـﻲ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﻲ ،آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻌﺰي ،آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺒﻂ اﻟﺸﻴﺦ اﻧﺼﺎري ،آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤـﻲ ﺣـﺎج
ﺳﻴﺪ اﺳﺪ اﷲ ﻧﺒﻮي ،آﻳﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﺣﺎج ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﺷﻮﺷﺘﺮي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﺸـﺎن ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ
اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﻲ اﺟﺘﻬﺎد از ﻣﺤﻀﺮ آﻳﺖاﷲاﻟﻌﻈﻤﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﻌﺰي دزﻓﻮﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ.

2

 .3-2وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ

»از ﺻﻔﺎت ﺑﺎرز ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ اﺧﻼص و ﺗﻮاﺿﻊ ﻓﻮقاﻟﻌـﺎدهاي اﻳﺸـﺎن اﺳـﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜـﻪ از رﻳـﺎ در ﻛﺎرﻫـﺎ
 .1ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ )ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ( ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن ،ج  ،1ص 5
 .2ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺘﺎب آﻏﺎز داﻧﺶ ،ص  7ﺗﺎ 13

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ

ﺧﻮداري ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و از روي ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﻴﺶ ﭘﺎي ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻛﺴﻲ راه ﻧﻤﻲرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﻲﺷﻤﺮدﻧﺪ .در ﻋﻤﺮه ﻛﻮﺗﺎه ﺧﻮد ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﺷﺐ را ﺗـﺮك
ﻧﻜﺮدﻧﺪ و اﻛﺜﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻣﻲﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻋﻠﻤـﺎﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﺷـﻬﺮ
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮﺣﻮم آﻳﺖاﷲ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻲ ﺳﺎل ﺷﺐﻫﺎي ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن و ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ را اﺣﻴـﺎ ﻣـﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن زﻳﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ و اﻛﺜﺮ ادﻋﻴـﻪ را از ﺣﻔـﻆ ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺨﺒـﺮ
دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻫﻞﺑﻴﺖ )ع( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ع( و اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﻋﻼﻗﻪ ﻋﺠﻴﺒﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷـﻨﻴﺪن
ﻧﺎم آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻨﻘﻠﺐ و ﮔﺮﻳﺎن ﻣﻲﮔﺸﺘﻨﺪ و روز ﻋﺎﺷﻮرا ﭘﺎي ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﻋﺰاداري اﻣﺎم ﺣﺴـﻴﻦ )ع(
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ«.

1

 .4-2اﻧﻘﻼﺑﻲ ﮔﺮي و روﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎدي

»ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( ﻋﺸـﻖ ورزﻳـﺪ و ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﺑـﻪ ﻣﻼﻗـﺎت اﻳﺸـﺎن ﻣﺸـﺮف
ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺳﻴﻤﺎي ﻧﻮراﻧﻲ اﻣﺎم)ره( را در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛـﺮدن ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎه اﺷـﻚ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸـﺎن
ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲزد ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ اﻧﻘﻼﺑﻲ در دوران ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ ﭘﻴـﺮوزي اﻧﻘـﻼب ﺑـﺮاي ﺗـﺮوﻳﺞ و
ﻧﻬﺎدﻳﻦ ﺷﺪن اﺣﻜﺎم و ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻬﺎدي ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮاي ﺻـﻴﺎﻧﺖ
ﻣﺮزﻫﺎي اﻋﺘﻘﺎدي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺎش آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣـﻲ
ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻴﺲ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫـﺎ ،ﺻـﻨﺪوقﻫـﺎي ﺧﻴﺮﻳـﻪ
ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎي از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻧﻬﻀـﺖ اﻣـﺎم
ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ اﻋﻈﻢ اﻫﻮاز )ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎرزات اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد( ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎرده ﺳـﺎل در
ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ،ﺻﻔﺮ و رﻣﻀﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺖاﷲ ﺧﺰﻋﻠﻲ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻔﺘﺢ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ رژﻳـﻢ
ﺳﺘﻢﺷﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎواك دزﻓﻮل
اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ» 2«.ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺒﺮ
ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزي اﻧﻘﻼب در ﺳﻨﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﺗﺪرﻳﺲ ،ﺗﺄﻟﻴﻒ و اﻣﺎﻣـﺖ ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑـﻪ
ﺧﺪﻣﺖ اﻟﻬﻲ ﺧﻮﻳﺶ اداﻣﻪ دادن و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﻬﺮ دزﻓـﻮل ﺗﻮﺳـﻂ
ﺑﻤﺐ و ﻣﻮﺷﻚ رژﻳﻢ ﺻﺪام ،ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﺪودي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اش )ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آن
ﺑﺰرﮔﻮار( ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﺑﻮد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓـﻮﻟﻲ در ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺷـﻬﺪا
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ داﺷﺘﻦ و از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﻬﺪاي ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ دﻟﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادران
ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻲ رﻓﺘﻨﺪ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮدم آﮔﺎه ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم
 .1ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن ،ج  ،1ص  6و 7
 .2ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻏﺎز داﻧﺶ ،ص 13

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ ،ﮔﻔﺘﺎر دوم :ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ



7

را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ اﻳﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻧﻘﻼﺑـﻲ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص ﺑـﺮادران ﻧﻈـﺎﻣﻲ و
ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻣﺎم )ﻗﺪس ﺳﺮه( ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑـﺮ ﻛﻠﻴـﻪ اﻣـﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ ﺳﭙﺎه دزﻓﻮل ﻧﻈﺎرت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﺿـﺮورت ﻣـﻲ دﻳﺪﻧـﺪ ﺑـﺮاي زﻳـﺎرت
رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓـﺘﺢ اﻟﻤﺒـﻴﻦ ﻧـﺎم
ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ )ره( در ﻣﺮدمداري ،ﻣﺮدمﻧﻮازي ،ﮔﺮهﮔﺸﺎﻳﻲ از ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺷـﺮﻋﻲ و
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮدم ،ﻣﻠﺠﺄ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﺸﺎن در زﻣﻴﻨﻪﻫـﺎ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠﻤـﻲ ﺻـﺎﺣﺐ اﻧﺪﻳﺸـﻪ و ﻛﺘـﺎب ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺘﺎب »ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن« اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺸﺎن داراي آﺛﺎر دﻳﮕـﺮ ﻧﻈﻴـﺮ ﻗـﺎﻣﻮس
اﻟﻔﻘﻪ )ﻋﺮﺑﻲ( ،ﻗﺎﻣﻮس اﻻ ﺧﻼق )ﻋﺮﺑﻲ( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻀﺎ )ﻋﺮﺑﻲ( ،روش ﻧﻮﻳﻦ در ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺻﻮل دﻳﻦ ،آﻏﺎز داﻧﺶ ،ﺟﻬﺎد
در ﻗﺮآن ،ﻛﻤﻴﻞ و دﻋﺎﻳﺶ ،ارﻣﻐﺎن ﺷﻬﻴﺪ ،راﻫﻨﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺞ ،ﺷﺮح ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻬـﺞاﻟﺒﻼﻏـﻪ،
ﺷﺎﮔﺮدي در ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﺎد ،وﺣﺪت در اﺳﻼم ،رﺳﺎﻟﻪ در ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،رﺳـﺎﻟﻪاي در ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﻏﻨـﺎ ﻧـﺎم ﺑﺒـﺮﻳﻢ
ﻋﻼﻣﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰل و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻳﺸﺎن در ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ،ﻣﻔﻘﻮد و از
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ«.

1

 .5-2وﻓﺎت

»ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺟﻤﻌﻪ ) (8ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ) (1365ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ) (18رﺟﺐاﻟﻤﺮﺟﺐ ) (1408ﻫﻨﮕﺎم
ﺳﺤﺮ در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺻﺪاي دﻟﻨﻮاز اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ اﻟﻠﻴﻞ در ﮔﻮش اﻫﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻃﻨﻴﻦ اﻧﺪاز ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺪاي رب
ﻛﺮﻳﻢ »ﻳﺎ أَﻳﺘُﻬﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲ اﻟْﻤﻄْﻤﺌﻨﱠﺔ ارﺟِﻌﻲ إِﻟﻰ رﺑﻚ راﺿﻴﺔ ﻣﺮْﺿﻴﺔً« 2ﻟﺒﻴﻚ و ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻨﺪ«.

3

 .1ﻫﻤﺎن
 .2ﻓﺠﺮ ) 27 (89و 28
 .3ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻏﺎز داﻧﺶ ،ص  ،13ص  14ﺗﺎ 18

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﻲ

 .3ﮔﻔﺘﺎرﺳﻮم :ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﻜﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ
 .1-3از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮي

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ
آﺷﻨﺎي داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روش ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﻤﺘﺎز ) روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﻗﺮآن( ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼﻣﻲ و ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان ﺳﺒﻚ و روش ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ درﻛﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻟﻬﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده و اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 1ﻣﻔﺴﺮان ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد )ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ راي( را ﺑﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ رواﻳﻲ ﺻﺮف آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را روش ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﺴﻴﺮي اﺳﻼم ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ رواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺛﻖ
وﺟﻮد دارد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و در ﻣﻮارد ﻓﻘﺪان رواﻳﺎت و ﺷﺎن ﻧﺰول آﻳﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
اﻋﺘﺪاﻟﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ادﺑﻴﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻛﻼم و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاي ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

2

 .2-3از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﺠﻮم اﺋﺪوﻟﻮژي ﻫﺎ ،ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎ،
و اﻳﺴﻤﻬﺎي ﻣﺎدي ﮔﺮاﻳﺎن ﻏﺮب را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ درك و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠﺴﻔﻲ
را ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺿﺮوري و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن
ﻣﻘﺪور ﺑﻮد ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را ﺑﻪ روش ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ3.ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ وﺟﻮد،
ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ ،اﺻﺎﻟﺖ اﻟﻮﺟﻮد و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﻪ و ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ و
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﻣﻲ ﭘﺮدازد.

4

 .3-3از ﻣﻨﻈﺮ ﻛﻼﻣﻲ

ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼﻣﻲ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ( ﺑﻪ ﭘﻴﺮوي از ﻣﻜﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ)ع( روش
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﻲ ،ﻗﺮآﻧﻲ و رواﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﺛﺒﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را »روش ﺗﻨﺰﻳﻪ«
 .1ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ ذزﻓﻮﻟﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن ،ج  1ص 33
 .2ﻫﻤﺎن ،ج  2ص 33
 .3ﻋﺒﺎس ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،روش ﻧﻮﻳﻦ در اﺻﻮل دﻳﻦ ،ص 4
 .4ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻗﺮآن ،ج  ،2ص 15

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

ﻓﺼﻞ ﻳﻜﻢ ،ﮔﻔﺘﺎرﺳﻮم :ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻓﻜﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ
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داﻧﺴﺘﻪ و اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ )ع( ﻣﺒﺪع اﻳﻦ روش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ1ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺸﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻛﻼﻣﻲ )ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﻲ ،راﻫﻨﻤﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻣﺎم ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻓﺮﺟﺎم ﺷﻨﺎﺳﻲ( ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ(
ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﺣﺴﻲ و ﻋﻘﻠﻲ از روش ﺗﻨﺰﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده وﻳﮋه اي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ي ادﺑﻴﺎت ،ﻓﻘﻪ ،اﺧﻼق و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺗﻔﺴﻴﺮي و اﻋﺘﻘﺎدي از دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم راﻳﺞ اﺳﻼﻣﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.

 .1ﻫﻤﺎن ،ص 66

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.
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ﻼﻣﻲ
ﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨﺒﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎررﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴ



ﻣﻮﺿﻮع
ع
ﺘﺎر ﭼﻬﺎرم :ﺗﺒﺒﻴﻴﻦ
 .4ﮔﻔﺘﺎ

ﺨﺒﺮ دزﻓﻮﻟﻲ و ﻛﺎرﺑﺴﺖ آن در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳـﻼﻣﻲ« ﺑـﺮآﻧﻴﻢ
ﺴﻔﻲ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺨ
ﻗﺒﻞ از »ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧ ﻲ ﻛﻼﻣﻲ ﻓﻠﺴ
ﭘﻴﺶ رو ﻧﻘﺶ اﺳﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ:
ﺑﺮﺧﻲ از واژهﻫﺎي ﻣﻮﻮﺿﻮع را ﻛﻪ ددر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺶ
 .1-4ﺗﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻠﺴﻔ ﻪ

ﻌﺎرﻳﻔﻲ از ﻓﻠﺴﻔﻔﻪ اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻮﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ
در ﺗﺒﻴﻴﻴﻦ ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻓﻠﻓﻠﺴﻔﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻤﻨﺪان ﺑﺎ روﻳﻜﺮﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻳﻳﻢ:
 .1-1-4د ﻳﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن

ﺴﻔﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪﺪ :ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺖ 1،اﻓﻼﻃﻮن در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻠﺴ
ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ
ﺪار داﻧﺎﻳﻲ و ﻋﺸ
ﺴﻔﻪ در ﻟﻐﺖ ﻳﻌﻨﻲ دوﺳﺘﺪ
واژه ﻓﻠﺴ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻠﺴﻔﻔﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻟﻟﺬﺗﻲ ﮔﺮاﻣﻲ و ﮔﺮان ﺑﻬﺎ اﺳ
ﻧﺶ2،ﺑﻪ ﻦ
ﻳﻌﻨﻲ اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ داﻧﺶ
ﺳﺖ 3.ارﺳﻄﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪ را
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷ
ﻪ
ﻳﻒ ﻧﻤﻮده ﻧﻈﻴﻴﺮ آﻧﻜﻪ
زواﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و ﻣﺒﺎدي
ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﺎﻳﻳﺖ و ﺧﻴﺮ ،ﻓﻠﺴ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻓﻠﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺖ
ﻦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ
نﻫﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آن
ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻤﻤﺎﻫﻮ وﺟﻮد« ﻛﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻪ
ﺖ
ﺟﻮﻫﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺷﻴﻴﺎء ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺖ:
ﺷﺪه اﺳ
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ﻋﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻞ
ﺘﺤﻖ ﻧﺎم ﺣﻜﻤﻤﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ووﻇﻴﻔﻪاش ﺑﺮرﺳﺳﻲ ﻣﺒﺎدي ﻧﺨ
» .1ﺗﻨﻬﻬﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺴﺘﺤ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ«.
ﻪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮﻫﻫﺮ اﺳﺖ
ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻲ را ﻪ
 » .2ﻖ

5

6

ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺳﺖ و اﻋﺮاض ذاﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ررا ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻛﻨﺪ«7.
ﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد را از آن ﺖ
ﺴﻔﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ
» .3ﻓﻠﺴ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻤﺎ ﻫﻫﻮﻣﻮﺟـﻮد ﻛــﻪ ﻫﻤـﺎن ﺷـﻨﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒـﺎدي
ﺖ
» .4ﺗﻌﺮﺮﻳﻒ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮﻮﻫﺮ و
ي و ﻋﻠـﻞ
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ«.
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ﺷﻌﺮي و ﻫﻨﺮي( ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻛﻨﺪ 9.درﻓﻠﺴﻔﻔﻪ ﻧﻈﺮي،
ﻈﺮي ،ﻋﻤﻠﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي )ﺷﻌ
ﻄﻮ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﻈ
 .5ارﺳﻄ
ﻲ ،ﻋﻠـﻢ و
ﻋﻠﻢ و ﻣﻣﻌﺮﻓﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﻏﺎﻳﻳﺖ و ﻣﻮرد ﻧﻈﻈﺮ ﻓﻴﻠﺴﻴﻮف ﺑﺑﻮده اﻣـﺎ در ﻓﻠﻓﻠﺴـﻔﻪ ﻋﻤﻠـﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺻﺮﻓﺎ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﻳﺘﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻣﻲﺑﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺖ
ت دﻳﮕـﺮ
ﻼﻃﻮن ،ج  ،1ص 40
ﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻓﻼ
 .1رﺣﻤﺎ
ن ،ص 484
 .2ﻫﻤﺎن
ﺴﻔﻪ ،ص 1
 .3دوراﻧﻧﺖ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻠﺴﻔ
ﺳﻼﻣﻲ ،ص  1332ﺗﺎ 141
ﺴﻔﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳ
 .4ر.ك :ﺧﺴﺮوﭘﻨﺎه ،ﻓﻠﺴ
ﻴﻌﻲ ،ص 26
ﻄﻮ ،ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌ
 .5ارﺳﻄ
ن ،ص 91
 .6ﻫﻤﺎن
ن ،ص 121
 .7ﻫﻤﺎن
اﺳﻼﻣﻲ ،ص 131
ﻲ
ﻓﻠﺴﻔﻪ
 .8ﺧﺴﺮﺮوﭘﻨﺎه ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻠ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺸﺎﻳﻲ و اﺷﺮاﻗﻲ ،ص  35و 36
ﻤﺎﻧﻲ ،آﻣﻮزش ﻓﻠ
 .9رﺣﻤﺎ
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