
 (مباهی، مسلٌا، کاربصدًا)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی 

   .اعت رٍد بي مزؿٍص والػیت یک اعالمی راهٍادى •

 مظلمان مزاظب بي گیصد، لصار غمل و ؼوارت مبوای کي ظٍری  بي موظجم کل یک مثابي بي والػیت این•
 .اعت هػسى رعاهسى

ورد می فصاًم را امکان این ؾدیح، ؼکل بي اعالمی راهٍادى والػیت ثصعیم•
 
 بین داوری  و مكایظي بصای زمیوي ثا ا

  .ؼٍد فصاًم اعالمی غیص راهٍادى و اعالمی راهٍادى



(مباهی، مسلٌا، کاربصدًا)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

 ایوکي بصای ًمچوین و کوس دریافت ؾدیح بعٍر  را اعالمی راهٍادى والػیت مظلمان، مزاظب ایوکي بصای•
یس، فصاًم اعالمی غیص و اعالمی راهٍادى دربارى لضاوت امکان

 
 بي یابی دعت جٌت در مصخلي عي بایظت می ا

 .ؼٍد ظی اعالمی راهٍادى والػیت

اعالمی راهٍادى مباهی 

اعالمی راهٍادى مسلٌای 

اعالمی راهٍادى ؼسن کاربصدی هدٍى 



 (مباهی، مسلٌا، کاربصدًا)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی 

 مباهی •

بصای گشر از پصاکوسگی بي اهظجام دربارى والػیت راهٍادى اعالمی، ضصوری اعت موعكی بي کار ببصیم کي ثضمین کووسى اهظجام باؼس. 

 مسلٌا•

 بصای مبوای ؼوارت و غمل لصار گصفجن راهٍادى اعالمی، می بایظت مباهی بي مسلٌا ثبسیل ؼٍهس ثا وضٍح بیػجصی از ؼوارت و غمل درعت
یس
 
 .فصاًم ا

 کابصدًا•

ثصعیم وضع مٍجٍد و معلٍب و ًمچوین . بصای کاربصدی ؼسن یک والػیت بي ضصورت می بایظت وضع مٍجٍد و وضع معلٍب را ثصعیم هماییم
 .چگٍهگی عیص از مٍجٍد بي معلٍب، هیازموس بکارگیصی یک موعق اعت



 (مباهی)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی 

 :ًظجیم مظیص چٌار ظی هیازموس ثدكیق این در مباهی گیصی  ؼکل بصای•

(زوجین بین روابط) ثص راص بعٍر  و اعالمی راهٍادى :ثدلیل واخس 

رص، لظمت در و ؼٍهس می دادى ثٍضیح رائلیظم رلیب ًای موعق و رائلیظم موعق مصخلي این در :موعق کػف
 
 داللت ا

 .گیصد می لصار بصرعی مٍرد اعالمی راهٍادى رائلیظجی ًای

ن در ظالق هظام و ازدواج هظام رائلیظجی موعق کػف :موعق با ثدلیل واخس هظصی  ثعبیق
 
 لصا

عیظی امضای  ی، اخکام رائلیظجی موعق کػف :موعق با ثدلیل واخس ثجصبی ثعبیق
 
 و (ص) پیامبص زهسگی مدٍریت با اؾالخی و ثا

یات هضول اعباب از گیصی  بٌصى با
 
ن ا

 
 راهٍادى دربارى لصا



(مباهی)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

 مٌمجصین از بصری بي کي اعت (ثجصبی) ؼوارجی جامػي رائلیظم و فلظفی رائلیظم غلمی، رائلیظم مػزؽ بعٍر  رائلیظم از موظٍر  ثدكیق، این در•
ن ًای گضارى

 
   .ؼٍد می اؼارى مزجؿص، بظیار هدٍ بي ا

غلمی رائلیظم 

دارد وجٍد بػص ادراک و ثفکص از مظجكل ظبیػت، جٌان. 

جٌان از ؾادق ثٍؾیفی همٍدن فصاًم از اعت غبارت غلم، ًسف 

کویم ثفکیک یکسیگص از را ولایع این ثٍاهیم همی ما و گیصهس می لصار پیٍعجار یک در غلمی ولایع از زهجیصى ای. 

هیظجوس معلٍب و مػجبص اهسازى، یک بي می ؼٍهس ارائي ما مػاًسثی دادى ًای بصای کي ممکوی ثبیین ًای ًمة. 

 

 

 

 



(مباهی)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

رائلیظم فلظفی 

 ،گاًی کي در یکی از ابػاد
 
ٍح و الیي  ًای مزجلفی بصرٍردار اعت و ًص بزػی از ا مػصفت و غلم، از ابػاد، عع
ٍح و یا الیي ًای مػصفت لصار می گیصد، ثػّیوی از ثػّیوات مػصفت و غلم می باؼس  . عع

ٍح مزجلف ثدكیق، روش  ًای گٍهاگٍهی را ظلب می کووس. ًص مػصفجی از روش مواعب با رٍد بٌصى می بصد .  عع
روش ًای  ی کي در ثدكیكات بویادین بي کار می روهس با روش ًای  ی کي در ثدكیكات کاربصدی اعجفادى می ؼٍهس 

 .یکظان هیظجوس



(مباهی)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

ؼوارجی جامػي رائلیظم 

ای  ی و مٍضٍغات از الیي ًص کي اعت ؼسى ًای  ی الیي بي ثفکیک جٌان  .دارهس را خٍادث ثٍلیس امکان کي ًظجوس اعجػسادی و لسرت خائض رٍد کي ؼسى ثػکیل عارجاًر

ؼٍد می ثجصبی ثصثب مٍجس مکاهیظمی چي و کوس می چیضی  چي ثٍلیس چیضی  چي کي ؼٍد پصعیسى اعت بٌجص رائلیظم دیسگاى از چیظت، چیضی  عبب ؼٍد عٍال ایوکي جای بي. 

ٍع اعجػساد و لسرت بي ثٍجي بلکي هیظت، مػلٍل و غلت بػوٍان گظظجي خٍادث بین روابط روی رائلیظت هظصیي ثٍجي کاهٍن  و معالػي مٍرد پسیسى عارت دیگص غبارت بي .دارد معالػي ثدت مٍض
ن غمل هدٍى

 
  .ا

ؼٍد می جظججٍ ای گصى مفاًیم الزؿٍص غلی دیگص، مفاًیم با رابعي در مفٌٍم یک ثػصیف هظصیي، این ظبق .اعت مػوی ؼبکي هظصیي بص مبجوی مفٌٍم ثػصیفی پایي رائلیظت، اعجصاثژی  در.   

هجا از و مٍلس ًای مکاهیظم بي اججماغی زمیوي از ما رائلیظجی، روش بي ثدكیق یک در
 
   .رویم می ثجصبی ثصثبات بي ا

مٍزش با ًمضمان رٍد پصعػوامي ظصیق از مدكق ابجسا رائلیظجی، روش ظبق
 
 بي ؼسى، گصفجي فصا مفاًیم از اعجفادى با رٍاًس می او از پاعزگٍ، بي رٍد اعاعی مفاًیم و مفٌٍمی چارچٍب ا

مٍرجي مفاًیم اعاس بص و کوس ثٍجي هظص مٍرد اججماغی مٍضٍغات
 
 .گٍیس پاعذ ؼسى ا

 

 

 



(مباهی)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

ییس ؼصط•
 
 در رائلیظجی ًای مٍلفي کي بٍد رٍاًس ؾٍرت این بي اعالمی راهٍادى بصای رائلیظجی موعق هٌای  ی ثا

وردى راهٍادى باب
 
یات) هظصی  یًا گضارى با ًا مٍلفي این بػس و ؼسى ا

 
ن ا

 
 پیامبص زهسگی) ثجصبی ًای گضارى و (لصا

 ؼٍاًس، و ًا گضارى این با ًا مٍلفي ًای هاعازگاری  اخیاها یا و ًا عازگاری  بػس مصخلي در .رٍرد می مدک ((ص)
رص مصخلي در .ؼٍد می عوجیسى

 
 ثمام کي اعت این بص هگارهسى فصض .ؼٍد می فصاًم مسل بي دعجیابی امکان ا

   .دارد ثدكیق ثجصبی و هظصی  ًای گضارى با ًمزٍاهی و ثعبیق لابلیت رائلیظجی ًای مٍلفي



(مسلٌا)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

 :هیازموسیم مسلٌا این بي مباهی بي ثٍجي با•

راهٍادى از رائلیظجی مسل 

(خكٍلی ثٍافكی، ظبیػی،) راهٍادى از رائلیظجی غیص مسلٌای 

هی ًای گضارى) اعالمی راهٍادى هظصی  مسل
 
 (لصا

((ص) پیامبص زهسگی بي مصبٍط ًای گضارى) اعالمی راهٍادى ثجصبی مسل 

اعالمی راهٍادى ثجصبی و هظصی  مسل با رائلیظجی مسل بین عوجی هظبت 



(مسلٌا)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

 مسل رائلیظجی راهٍادى •

 ععح لصار می دًسرا در عي راهٍادى رائلیظم مزجؿات. 

 این ععح فكط زمیوي را بصای ثػکیل راهٍادى از ظصیق هیازموس کصدن مصد بي زن و . ؼامل ثفاوثٌای جوظی ظبیػی زن و مصد اعت کي هكغ اؾلی را در بٌم پیٍعجگی و وخست زن و مصد ایفا می کوس)ععح غصایض
 .(این ععح ثضمین کووسى پیسایغ راهٍادى اعت. بالػکط فصاًم می کوس

 ثیص غٍامل ا)ععح ارادى
 
گاًاهي و هٌادیوي ؼسى ای اعت کي از عٍی  ی ریػي در ویژگی ًای ظبیػی زن و مصد و از عٍی دیگص ثدت ثا

 
ای ارادی، ا وگی اهسججمؼامل رفجاًر این ععح ؼامل هكغ ًای . اغی و فًص

هٌا از ظصف ًص یک از زن و ؼًٍص موٍط بي ارادى کصدن و پشیصفجن این ه
 
این ععح ثضمین کووسى ثساوم و اعجمصار . ًای جوظیجی اعتكغ جوظیجی اعت کي اگصچي ریػي ظبیػی دارهس اما بکارگیصی و اعجمصار ا

 .(راهٍادى اعت

 (این ععح ثضمین کووسى والػیت راهٍادى اعت. کي در رابعي بین زن و ؼًٍص وضع ؼسى اعت اعتؼامل لٍاهین خكٍلی )ععح هظام. 

راهٍادى اعالمی یک مبوای رائلیظجی بي عي ععح رائلیظجی راهٍادى اضافي می کوس کي غبارت از فعصت اعت. 

 ٍح از مبوای فعصت )مبوای فعصت فصیوغ)فعصت ًص مٍجٍدی بي مػوای »ًص یک از عع
 
ٍع راص ا ن مٍجٍد ( ه

 
 .(جٌت دًی و خصکت می گیصهس« اعتا

 

 



(کاربصدًا)ًوسعي رائلیظجی راهٍادى اعالمی   

 وضع مٍجٍد، الگٍی .همایس می مػصفی را (اعالمی راهٍادى) معلٍب الگٍی مسلٌا، و مباهی بزغ در ثدكیق این•
مسى فصاًم ًای مٍلفي از اعجفادى با کي اعت این بص عػی کي اعت ایصان در راهٍادى فػلی

 
 بي» ثدكیق این در ا

 راهٍادى ثػکیل لؿس کي افصادی از مؿاخبي روش از اعجفادى با و «ؼوارجی جامػي رائلیظم بزغ در رؿٍص
یس غمل بي عوجی هظبت این دارهس،

 
 کسام در اعت، فاؾلي چكسر دلیق بعٍر  معلٍب، و مٍجٍد الگٍی بین کي ا

 کسام در و اعت الزم اؾالخی رویکصد ًا لظمت کسام در ؼٍد، ایجاد اعاعی ثغییصات بایظت می ًا لظمت
 رائلیظجی، رویکصد از اعجفادى با ثدكیق این هٌایت در .دارد وجٍد معلٍب الگٍی بي ؼباًت ًا، لظمت

 .دًس می ارائي معلٍب بي مٍجٍد وضع از عیص جٌت در کاربصدی پیػوٌادات


