فشم چکیذٍ پبیبى ًبهَ جِت اسائَ بَ دفتش هطبلعبت ّ تحقیقبت داًشجْیی

ًبم ّ ًبم خبًْادگی داًشجْیبى

استبد ساٌُوب

هْضْع پبیبى ًبهَ

هشضیَ اکبشپْس

اهکبى شٌبخت خذاًّذ اصدیذگبٍ

سشکبس خبًن

فبطوَ بشاتی

ابي سیٌب ّ هالصذسا

دکتش شِیذی

استبد هشبّس

چکیذٍ پبیبى ًبهَ

اص آًجب کَ یکی اص هِن تشیي دغذغَ ُبی اًسبى شٌبخت هبذأ هی ببشذ ،دس

ایي ًْشتبس بَ بشسسی اهکبى

شٌبخت خذاًّذ اص دیذگبٍ ابي سیٌب ّ هالصذسا کَ اص بضسگ تشیي حکوب دس عبلن فلسفَ اسالهی هحسْة
هی شًْذ ،پشداختَ این  .بذیي هعٌی کَ عقل هب ساُی بَ شٌبخت حق تعبلی داسد یب ًَ

 .اگشایي شٌبخت

اهکبى پزیش است دس کذام هشتبَ؛ سبحت رات یب صفبت  ّ .دس ُش هشتبَ ،هعشفت بَ چَ ًحْی صْست هی
گیشد .اص آًجب کَ شٌبخت کٌَ رات الِی بشای اًسبى هوکي ًوی ببشذ ،شٌبخت اّصبف الِی ضشّست
صیبدی پیذا هی کٌذ .ایي تحقیق پبسخی بشای ایي هسبلَ است.
بشای تبییي ابعبد هسئلَ تحقیق ،ببیستی بَ ایي سْاالت پبسخ دادٍ شْد کَ شٌبخت خذاّ ًذ اص دیذگبٍ ابي
سیٌب ّ هالصذسا چگًَْ اهکبًپزیشاست؟ عالٍّ بش ایي ّجٍْ توبیض ّ اشتشاک دیذگبٍ ایي دّ حکین
چیست؟
بب بشسسی ُبی اًجبم شذٍ دسیبفتین کَ ابي سیٌب بب تْجَ بَ ایٌکَ شٌبخت اًسبى سا هحذّد ّ خذاًّذ سا
هْجْدی هتعبلی ّ ًبهحذّد هی داًذً ،گبُی تٌضیِی ًسبت ةٍ اهکبى شٌبخت اًسبى اص خذاًّذ (شٌبخت
اّصبف بَ ًحْ سلبی ّ اضبفی ) داسد .ایي دس حبلی است کَ هالصذسا شٌبخت خذاًّذ سا اص طشیق
اّصبف اًسبًی هوکي هی داًذ بذیي ًحْ کَ کوبالت اّصبف اًسبًی سا دس حذ اعلی ّ اتن بَ خذاًّذ
ًسبت دُین ّ اّ سا اص ًقبئص اّصبف اًسبًی هبشا بذ اًین .بٌببشایي بب تْجَ بَ آى کَ ابي سیٌب ّ هالصذسا
دس هببدی ّجْد شٌبختی ّ هعشفت شٌبختی خْد بب یکذیگش اختالف داسًذ ،دس هسئلَ کیفیت شٌبخت
اّصبف الِی ًیض هتفبّتٌذ  .دس ایي هسئلَ ابي سیٌب ًگبُی تٌضیِی تش ًسبت بَ هالصذسا دس هبحث اّصبف
الِی داسد ّ هالصذسا بب کوک گیشی اص تشکیک ،هسألَ تشبیَ دس عیي تٌضیَ سا بِتش حل کشدٍ است.
ّاژگبى کلیذی  :شٌبخت رات ،شٌبخت صفبتً ،ظشیَ تٌضیَ ً ،ظشیَ تشبیَ دس عیي تٌضیَ ،هالصذسا،
ابي سیٌب

