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 غ بٌذی داٍرجو

ال ببز ی است ،فلسفِ یؼٌی تفىر ػویك ،سئَهٌظَر سئَال ببز فلسف . سئَال یه سئَال ببز است )ببز پبسخ( 
اسبسی بب ایي ٍیژگی وِ از ابتذای خلمت رّي بشر را بِ خَد هشغَل وردُ ٌٍَّز ّن در ػصر حبضر رّي 

هختلفی در ایي هَرد ٍجَد داردٍزهبًی سئَال بستِ سئَال ببز است چَى ًظرات  هشغَل است . ىبشر بِ آ
هَرد آى بذٌّذ .بب ٍیژگی ببز بَدى سئَال اًتظبر پبسخ در پبیبى گبى یه ًظر ٍاحذ در  هیشَد وِ ّوِ

 جلسِ ٍجَد ًذارد

بیشبى وبر خَد را تسْیل گری  داًستٌذ برای آًىِ ّر دٍ استبد بتَاًٌذ بِ هَلغ بِ ًمبط  ٍاز ایي جْت 
  ٍاشتران ًظر خَد بپردازًذافتراق 

در هجوَع استبد داٍر  بیبى داشتٌذ وِ ّردٍ استبد ًمبط اشتران فراٍاًی در بحث دارًذ ًٍمبط ا فتراق اسبتیذ  
ٍهحل ًساع را   دارًذاست وِ استب د ّبشوی ًگبُ سیٌَی ٍاستبد اوبر زادُ ًگبُ صذرایی  ایشبى  دربؼذ ًگبُ

  در ایي سئَال داًستٌذ وِ آیب ػمل بِ طَر هستمل هی تَاًذ وشف حىن شرػی بِ ًحَ هستمل ًوبیذ.

 ًتبیج دیذگبُ هَافك:

گسارُ ّبی اخاللی اػتببریبت ّستٌذ ٍدلیلی 

ػمل بِ سبحت ّبی اػتببری  دبرای اثببت ٍرٍ

ًذارد زیرا ایي سبحت ّب بستِ بِ ًَع دٍجَ

است وِ رریلت یب  راػتببر هؼتبر است ٍهؼتب

یلت فؼلی ر ا هشخص هی وٌذ ٍػمل بِ ضف

توبهِ ٍهستمال تَاى ٍرٍد بِ ایي سبحت را 

. در هجوَع هی تَاى سِ وبرورد برای ًذارد

ػمل در ًظر گرفت یىی ػمل در حیطِ 

ػتمبدی را ٍاوبٍی ااػتمبدات وِ گسارُ ّبی 

هیىٌذ ٍایي ػمل هحل والم هبًیست  دٍم 

ػمل فبّن شریؼت است وِ تؼبیر هی وٌین بِ 

 مل هبدٍى شریؼت وِ درن شریؼت هی وٌذػ

وِ البتِ ػمل فلسفی ًیست ٍاصال ػمل 

ایي سیبق راًذارد سَم ػملی وِ ّن  فلسفی

ػرض وتبة ٍسٌت است ٍهی تَاى وبشف 

ایٌجبست ٍاز والم حىن شرػی ببشذ وِ هحل 

ّبی اخاللی  آًجب وِ احىبم شرػی ٍگسارُ

اػتببرات شبرع همذس ّستٌذ ػمل فلسفی بِ 

ػٌَاى ػمل هذرن ًوی تَاًذ اػتببرات را 

 هستمال درن وٌذ . 

 ًتبیج دیذگبُ هخبلف :

هٌظَر هب از ػمل فلسفی یه ػمل 
وبهال برّبًی بب آى صَرت ٍهبدُ 
ٍهشخصبت ٍٍیژگیْبی اشىبل اربؼِ 

هٌظَر از ػمل فلسفی در ایٌجب ًیست 
ػملی وِ بِ ػٌَاى یه لَُ  یؼٌی

ادران در حیَاى ًبطك ٍجَددارد ٍایي 
فبػل شٌبسب لذرت ادران بِ 
ًحَّستی شٌبسبًِ دارد یؼٌی هیتَاًذ 
در ّر جب ٍارد شَد ٍبِ ًحَ ّستی 
شٌبسبًِ اػوبل ادران وٌذ ٍاز آًجب وِ 

ران ػملی ببالتریي سبحت ٍجَدی اد
ت ّرچِ اًسبى ظرفیت سسبى ااً

د ػبلل تر هی شَد ٍبر ترٍجَدیش ببال
ٍایي ػمل بیشتر هیتَاًذ ووه وٌذ در 

یست وِ ػمل ً ایٌجب ًیس هٌظَر ایي
یه حىن جسئی شرػی را بگَیذ بلىِ 
هب یه سری لَاػذ ػملی دارین وِ ّر 
اًسبى ػبللی بب استوذاد از ایي لَاػذ 
ػملیِ هی تَاًذ برای وشف حىن 

 .ذشرػی استوذاد طلب

 

 چىیذُ ًظرات استبد هٌتمذ: 

ػمل تَاى اثببت گسارُ ّبی 

اخاللی را ًیس داردبذیي هؼٌب 

وِ ٍرٍد  ػمل در صغریبت از 

ببة تطبیك ولی بِ جسئی 

است ٍتطبیك ولی بِ جسئی 

وبر ػمل است .ػمل بِ ًحَ 

ولی تشخیص هی دّذ وِ 

ػذل حسي است ٍظلن لبیح 

است ٍدر فؼلی هبًٌذ درٍؽ یب 

غیبت ػمل اهر ولی را بر 

 ك هی دّذ .جسئی تطبی

ًظرات استبد ارائِ چىیذُ 

 وٌٌذُ بحث :

ت حىن شرػی بػمل تَاى اثب

ٍدر حیطِ اخالق تَاى اثببت 

گسارُ ّبی اخاللی را ًذارد ٍ 

اصال در ایي حیطِ ًوی تَاًذ 

ػمل  بِ  ٍرٍد پیذا وٌذ ٍ ٍرٍد

بِ ًحَ وبرٍی  ایي حیطِ 

ٍ در صغریبت ٍولی است 

گسارُ ّبی اخاللی تَاى ٍرٍد 

ایي هؼٌب وِ ػمل  بًِذارد 

تشخیص هیذّذ وِ ػذل 

حسي است ٍظلن لبیح است 

اهب ایٌىِ فؼلی هبًٌذ درٍؽ یب 

ت سغیبت هصذاق ظلن ا

اهری ًیست وِ ػمل بتَاًذ 

هستمال اًرا تشخیص دّذ 

بلىِ بب استوذاد از شریؼت 

ثببت هیىٌذ وِ درٍؽ لبیح 

 .بلْن است ٍاهث


