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هعٌبشٌبسی فمِ
للوزٍ فمِ
تعزیف توذى
هعٌبشٌبسی فمِ توذًی
لَاسم ٍ ًتبیج فمِ توذًی

هعٌبشٌبسی فمِ:


اصغالح فمِ در سٌّت اسالهی:

 -1فمِ در اصغالح لزآى ٍ رٍایبت :ثِ هعٌبی شٌبخت ّوِ هعبرف دیي(اعن اس
عمبیذ ،احىبم ٍ اخالق)
 -2فمِ در لسبى هتشزعبى :شٌبخت ثخشی اس دیي(احىبم) .ایي هعٌی ثِ دلیل تَلیذ
رشتِ ّبی علَم اسالهی ٍ تخصصی شذى شبخِ ّبی علوی ٍ ًیش وبرثزد سیبد ،درثبرُ

احىبم فزعی حمیمتی دیگز یبفت.


وبرثزد فمِ در هعٌبی شٌبخت احىبم دیي:

الف) احىبم شزعی هٌعىس در رسبلِ ّبی عولیِ.
ة) داًش اجتْبدی ،وِ هعٌبی هَرد ًظز هب در ایي ًَشتبر است.

تعزیف فمِ:


تعزیف فمِ:

فمِ ثِ عٌَاى داًشی هستمل ثب هبّیتی تجَیشی عجبرت است اس:
علن ثِ احىبم شزعیِ عولیِ وِ اس راُ ادلِ تفصیلیِ ثِ دست آیذ.
(الفمة َّ العلن ثبالحىبم الشزعیة الفزعیة(العولیة) الوىتسجة عي ادلتْب التفصیلیة ثبالستذالل).



هَضَع فمِ:

هَضَع داًش فمِ ًیش افعبل هىلفبى است ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ هَضَع
فمِ ،رفتبرّبی هىلفبى است.دٍ عٌصز رفتبر ٍ هىلف ًمش اسبسی در داًش
فمِ دارد.

اٍل :حذٍد ٍ للوزٍ داًش فمِ
 فمِ داًشی است وِ درصذد است حىن شزعی (تىلیفی ٍ
ٍضعی) رفتبرّبی اختیبری هىلفبى را در ّوِ گًَِ ّبی رفتبری
تعییي وٌذ.
 ثز هجٌبی«جبهعیت شزیعت»ّ ،وِ رفتبرّبی جَارحی ٍ جَاًحی،
فزدی ٍ اجتوبعی در گستزُ فمِ لزار هی گیزد.

فمِ ٍ رفتبر ّبی اًسبى:
آیب هَضَع فمِ شبهل ّوِ گًَِ ّبی رفتبری هی شَد؟
رفتبرّبی اًسبى تمسین ّبی هتعذدی دارد ،هبًٌذ لیبهی ،صذٍری؛
جَارحی ،جَاًحی؛ عجیعی ،ارادی ،ججزی؛ فعل ،تزن.
ّوچٌیي ثز اسبس حَسُ رفتبری تمسیوبتی دارد هبًٌذ رفتبر
فزدی اجتوبعی ،اجتوبعی در همیبس خبًَادُ  ،هحلِ ،شْز
،وشَر ٍ جْبًی ٍ توذًی
للوزٍ فمِ شبهل ّز رفتبری اس اًسبى وِ اختیبری ثبشذ ٍفبعل آى
شزایظ تىلیف را داشتِ ثبشذ ،هی شَد.

فمِ ٍ هسئَلیت پذیزی:
اًَاع هىلف(شخصیت حمیمی یب حمَلی):


شخصیت حمیمی ٍ ٍالعی وِ ثز اسبس آى هخبعت تىبلیف لزار هی گیزد
شخصیت حمَلی یىی اس هفبّین اعتجبری است وِ ثز اسبس ًیبسّبی خبصی
ثَجَد آهذُ است هثل پیذایش خبًَادُ ،تشىیل دٍلت ،صحٌِ ّبی حمَلی،
سیبسی ،التصبدی ،اجتوبعی ٍ فزٌّگی،



شخص حمیمی ّزگبُ ضوي شخص حمَلی فزض شَد دارای تىبلیف
خبصی هیشَد هثال حسي وِ هذیز است ٍاجت است عبلن ثبشذ
ثعضی اس عٌبٍیي حمَلی هىلف در فمِ هَرد غفلت ثَدُ است هثل حیث
شْزًٍذی لجل اس هغزح شذى فمِ حىَهتی





راثغِ فمِ ٍ توذى:
آیب هَضَع فمِ شبهل عزصِ توذى هی شَد؟
 دیي ثزای ادارُ سًذگی اًسبى در توبم جَاًت آهذُ است
 توذى ثزجستِ تزیي حیثیت سًذگی اًسبى است.
 پس فمِ شبهل احىبم توذًی است.

(دیي حذ اوثزی)

فمِ ٍ عزصِ ّبی جذیذ:
عزصِ ّبی
جذیذ فمِ
فمِ رسبًِ

فمِ التصبد

فمِ سیبست

فمِ تزثیت

فمِ توذى

فمِ ......

هحوَلْب در فمِ:
 هحوَل گشارُ ّبی فمْی ،احىبم شزعی است ٍ احىبم
شزعی ،اعتجبرات ٍ هجعَالتی است وِ تَسظ شبرع یب
حىن عمل یب عمال ثزای هىلفبى تعییي هی گزدد.
 حىن شزعی ثز دٍ لسن است:
حىن تىلیفی :وِ اًشبیی است ثِ اًگیشُ ثزاًگیختي(ثعث) یب
ثبسداشتي(سجز) هىلف اس عولی یب تزخیص در آى.
ایي احىبم ثِ عَر هستمین ثِ افعبل هىلفبى تعلك هی گیزد ٍ
هَافمت یب هخبلفت ثب آًْب ثبعث ثَاة ٍ عمبة هی شَد.

 .2حىن ٍضعی :حىوی وِ ثِ عَر غیز هستمین ثز اعوبل ٍ رفتبر
اًسبى اثز هی گذرد ٍ هَضَع آى«ول شیء» است.
 اصَلیبى حىن تىلیفی ٍ ٍضعی را تفٌي در تعجیز ًوی داًٌذ؛
ٍدرثبرُ هبّیت جعل حىن ٍضعی ،سِ دیذگبُ ٍجَد دارد:
اًتشاعی ،جعل استماللی ،تفصیل.

َّیت توذى:





جٌس :شجىِ پبیذار سیستن ّبی سًذگی جوعی
فصل :دارای سبختبر هجتٌی ثز ّزم ًیبسّب  +دارای فزآیٌذّبی سِ گبًِ
هعزفتی  ،فزٌّگی  ،لبًًَی
وِ هٌجز ثِ :هعزفت افشائی رٍ ثِ ثی ًْبیت شَد (حس حضَر خذا)

ثٌبثزایي:
 توذى = سبختبرّب ٍ سیستنّبی هعزفتی ،لبًًَی ٍ فزٌّگی ثْنپیَستِ وِ
فزآیٌذّبی آى ثتَاًذ توبم اثعبد ٍ الیِّبی ّزم ًیبسّبی اًسبى را ثِصَرت
پبیذار پَشش دّذ.

تعزیف فمِ توذًی:
تعییي حىن فعل هٔىلّف در همیبسِ «تَلیذ ،استمزارً ،گْذاری ٍ تَسعة» یه توذى

فمِ توذًی= تعییي حىن فعل هىلف در همیبس جبهعِسبسی
فمِ توذًی= تعییي حىن سبختبرّب ٍ فزآیٌذّبی جبهعِسبسی
فمِ توذًی= ارتمبء تعبهل «تىلیفی فزدی حمَلی» ثب گشارُّبی دیي ،ثِ تعبهلِ
«ارشبدی جوعی فزٌّگی»

لَاسم ٍ ًتبیج فمِ توذًی:
.1

دست یبثی ثِ ظزفیت راّجزدی گشارُ ّبی دیي
ارتمبءهسبلِشٌبسی ٍ هَضَعشٌبسی اس هَضَعبت عزفی فزدی
ثِ سغح هَضَعبت والى اجتوبعی(خبًَادُ ،سبسهبى ،هحلِ ،شْز ،وشَر،

.3

تَسعِ حىنشٌبسی اس حىن تىلیفی فمظ ،ثِ احىبم ٍضعی در
همیبس والى (شزایظ صحت ٍفسبد سبختبرّب ٍ فزایٌذّب)
ٍرٍد گشارُّبی ارشبدی ٍ هستحجبت ٍ هىزٍّبت در حیغِ
استٌجبط ثِ عٌَاى الشاهبت فزٌّگی
تَسعِ دائزُ هىلف فزدی ،ثِ ولیِ شْزًٍذاى یه جبهعِ ٍ ثِ
ٍالحوذهلل رة العبلویي
توبم فزآیٌذّبی سًذگی هىلفیي

.2

ثیيالولل ،توذًی)

.4
.5

