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 مكان :سالن دفاع دانشكده الهیات
 :چكیده  

دربراره معنرای لترا   ای از اهرل بیرت  پآداختنرد  دردهدر طول سال ها پس از نزول قرآن  افرآاد متعرددی بره تفسریآ نیرا  قرآن

هرا هره تارآار همترآی دا رت یرا تنهرا یر  برار در پآداختنرد  در ایرب بریب بعوري وا هپآسریدند و ایارا  بره  رآ  ن  مريو نیا  سؤال مي

گرا  نرزول سروره مکارهره تو یرد یاري از ایرب وا ه هاسرت هره از هن "صرمد"گآفرت  وا ه قآن  به هار رفته بود بیارتآ مرورد تو ره قرآار مري

همواره مورد تو ه قآار گآفتره اسرت  از سروی دیگرآ سروره مکارهره تو یرد سروره هوتراهي اسرت هره در روایرا  مارآر بره ن  ا راره  رده و 

از ایب  هت تدبآ در ن  همرواره مرورد تو ره بروده اسرت  برآای بآرسري  وانرپ مومرو  پیآامرو  تحلیرل انتقرادی معنرای صرمدیت الهري از 

دیرردگاه مالصرردرا برره سرره سررؤال اصررلي بایررد پاسررو داد  تحلیررل مفهررومي صررمدیت از دیرردگاه مالصرردرا  یسررت  تحلیررل انتقررادی نسررکت 

صررمدیت الهرري و مآاتررپ ن  از دیرردگاه مالصرردرا  یسررت  تحلیررل انتقررادی  ایگرراه صررمدیت خداونررد در اوصررا  الهرري از دیرردگاه مالصرردا 

بررآای پاسررو برره مسررالله اول صز  بررود صررمدیت را در میررآا  تفسرریآی بآرسرري هنرریو  در مآ لرره بعررد برره طررور  یسررت  در ایررب پرر وه  

خاص به بآرسي معنرای صرمدیت از دیردگاه مالصردرا پآداختره  رد و برا تو ره بره مکراني فارآی او سرازگاری سیسرتو فلسرفي ا  بآرسري 

گزینرردت تعآیرر  او از ي را برره دنرروا  مکنررای نخررا  فاررآی خررود بآميهای ررد  از ن   ررا هرره مالصرردرا در تکیرریب نخررا  فلسررفي خرروی  پایرره

دهنده ناسررازگاری نخررا  فلسررفي اوسررت  ایررب هررا  و لررواز  ن  تعآیرر  نکایررد خررال  مکرراني او با رردت وگآنرره ایررب اخررتال  درونرري ناررا وا ه

  در مآ لره بعرد نقر  صرمدیت در انردهرایي اسرت هره بره بآرسري معنرای صرمدیت پآداختهبآرسي تفاو  پ وه   امرآ برا سرایآ پ وه 

هررای متفرراوتي در اوصررا  الهرري دارد  از  هترري صررفت  ا  اوصررا  الهرري بآرسرري  ررد  صررمدیت الهرري نسررکت برره معرراني متفرراوت   ایگاه

اسررت و از  هترري صررفت فعررل و از  هررت دیگررآ صررفت امررافي  بررآای ایررب منخررور نسررکت صررمدیت و صررفا  الهرري در م مودرره ن ررار صرردرا 

برا میرآا  تفسریآی مقایسره  رد  در نخرآ برا بآرسري م مودره ن رار مالصردرات نسرکت صرمدیت و تو یرد از دیردگاه او  بآرسي  د و سرسس

 بآرسي  د و سازگاری ایب ارتکاط با مکناني صدرا و هو  نیب نسکت ن  با میآا  تفسیآی بآرسي  د 

 


