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 مقدمه مؤلف 

  بسم اهللاِ الرّحمن الرّحیم

  هللا رب العالمین الحمد

  و صلّی اهللا علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

هاي علمیه و کمبود مواد و کتب درسی و نارسایی کیفیت تدریس  هاي درسی در حوزه سالیان درازي بود که از وضع برنامه

و درانداخت و به این اوضاع، کردم که شرایطی فراهم شود که بتوان طرحی ن بردم و آرزو می ي فلسفه، رنج میبویژه در زمینه

کرد و محدودیتها و  بار رژیم طاغوتی و فشارهایی که مخصوصاً بر روحانیت، وارد می ولی در شرایط خفقان. سر و سامانی بخشید

نمود و کاري که موفق شدیم در آن  آورد امکان تحقّق این آرزو، دشوار می هاي علمیه به وجود می تنگناهایی که براي حوزه

ي  ي در راه حق، بخش آموزش را تأسیس کردیم و با امکانات بسیار محدود، برنامه ن انجام دهیم این بود که در مؤسسهدورا

میان مدتی براي تکمیل دروس گروهی از فضالء جوان حوزه به اجراء گذاشتیم که شامل موادي مانند تفسیر موضوعی قرآن 

خارجه و غیرها بود تا اینکه خداي متعال بر ملّت مسلمان ایران، منّت نهاد و ي تطبیقی، اقتصاد اسالمی، زبان  کریم، فلسفه

 ظله العالی ـ به پیروزي رسانید و رژیم ضد مبارزات و فداکاریهاي چند ساله ایشان را تحت رهبري حضرت امام خمینی ـ مد

 . یابنده، فراهم آمدساخت و شرایط مناسبی براي فعالیتهاي سازنده و رشد  اسالمی پهلوي را سرنگون

بعد از پیروزي انقالب اسالمی ایران، نیروهاي رهایی یافته از بندهاي استعمار و استبداد، به تکاپو افتادند و به بازشناسی 

ي روحانیت که بزرگترین سهم را در این انقالب فرهنگی و  کمبودها و نارساییها و رفع و جبران آنها پرداختند و از جمله، جامعه

ی داشت پس از دهها سال ممنوعیت از ایفاء نقش اساسی خود در بهتر شناختن و بهتر شناساندن حقایق اسالم، و دفاع سیاس

  . ي مساعدي براي افزودن تالشها و کوششها یافت از مواضع نظري و عملی آن، زمینه

گروههاي سیاسی داخلی به اجراء  شد و به دست بعضی از هایی که از طرف دشمنان اسالم چیده می ها و توطئه ولی دسیسه

ي اصلی خودشان بپردازند و شرایط خاص بعد از انقالب،  ي روحانیان شایسته، به انجام وظیفه داد که همه آمد مجال نمی درمی

کرد که بسیاري از ایشان در دستگاههاي قانونگذاري و قضائی و حتّی اجرائی، شرکت کنند تا داستان مشروطیت،  ایجاب می

و در نتیجه به جاي اینکه نیروهاي ایشان در جهت رفع . نشود و انقالب از مسیر اسالمی خودش منحرف نگردد تکرار

ها و بسط و گسترش امکانات تحصیل علوم دینی به کار گرفته شود بسیاري از نیروهاي کار آمد حوزه به  کمبودهاي حوزه

مخصوصاً که سیل تقاضا از . تر ساخت ایف ایشان را بیشتر و انباشتهاُرگانهاي دیگر جذب گردید و بار دیگران را سنگینتر و وظ

ي الهی سرازیر گردید که در این زمینه نیز رهنمودهاي  سوي جوانان متعهد براي فرا گیري علوم اسالمی و از جمله فلسفه

  . رهبر عظیم الشأن انقالب، نقش بسزایی داشت

دتی براي تربیت جوانان و آماده ساختن ایشان براي به عهده گرفتن مسئولیتهاي هاي کوتاه م بدین ترتیب، ضرورت اجراء برنامه

ي آموزش مؤسسه، تجدید نظري به  هاي متوسط، آشکار گردید و به این منظور در برنامه ارشادي و تبلیغی و فرهنگی در سطح

اي نوین  ي اسالمی با شیوهاي از مسائل فلسفه هاي فشرده، تأسیس گردید از جمله گزیده عمل آمد و کلّاسهاي دیگري با برنامه

  .ي بعضی از دانشجویان از نوار، پیاده و تکثیر گردیدتدریس شد و به وسیله

تکمیل شد و ) گروه پژوهش و نگارش(ي گروهی از دانشجویان مؤسسه  سپس به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسالمی و به وسیله

گرفت و به صورت کتابی در آمد که هم اکنون پیش روي شما خوانندگان عزیز قرار  تنظیم جدیدي یافت و مورد بازنگري قرار
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امید آنکه گام مؤثّري در راه رفع کمبودهاي موجود بشمار آید و مورد عنایت حضرت ولی عصر ـ عجل اهللا فرجه الشریف . دارد

 . ـ واقع شود

  وضع پیشین آموزش فلسفه 

خورد که مهمترین آنها  و استثنائی داشت و کاستیهاي بیشتري در آن به چشم میها فلسفه وضع خاص  در میان دروس حوزه

  : از این قرار است

ها زیر سؤال بود و نه تنها ضرورتش روشن  در اثر برداشتهاي غلطی که از فلسفه شده بود اساساً این درس در بعضی از حوزه. 1

  . نبود که رجحانش نیز براي بعضی از افراد، مورد تردید بود

ي  و مرحوم استاد علّامه) مد ظله العالی(ي قم، به برکت کوششهاي بزرگانی مانند حضرت امام  ي علمیه البته در حوزه

این وضع، تغییر یافته بود و دیگر کمتر کسی بود که دستخوش چنین وساوسی قرار گیرد ولی ) رضوان اهللا علیه(طباطبائی 

  . شد ، برخورد میآمیزي با فلسفه هنوز هم به صورت احتیاط

از سوي دیگر، بعضی از عالقمندان به فلسفه که در موضع دفاع در برابر مخالفین قرار گرفته بودند به یک حالت جزم گرایی . 2

ي سخنان فالسفه  ي خودشان را توجیه همه آمیزي نسبت به محتویات کتب فلسفی، مبتلی شده بودند و گویی وظیفه تعصب

شدت و حدت   رفت ي سخنان فالسفه بشمار می ت، نسبت به سخنان صدر المتألّهین که ناسخ همهدانستند و این حال می

رفت که فلسفه به صورت یک علم نیمه تقلیدي درآید و روح نقّادي که عامل مهمی براي پیشرفت و  بیشتري داشت و می

  . شکوفایی علوم است از بین برود

گردید و دانشجویانی  درسی کامالً ذکر شده بود و نه در جلسات درس، درست بیان میهدف از آموزش فلسفه نه در کتابهاي . 3

یافتند که آموختن فلسفه چه لزومی  شدند که پس از صرف سالها عمر خود در خواندن این کتابها به درستی درنمی یافت می

ز ایشان تنها بر اساس تقلید از بعضی از بزرگان و بسیاري ا. آید کند و در رفع چه نیازي به کار می دارد و کدام خألي را پر می

و ناگفته پیدا است که این . کردند ایشان هم چنین می. پرداختند و چون صرفیین چنین کرده بودند به آموختن فلسفه می

 . توانست پیشرفت داشته باشد چنین درس خواندنی تا چه اندازه می

ي طرح آنها چیست و چه ارتباطی بین  د که دانشجو به آسانی دریابد که انگیزهاي نبو طرح مسائل و تنظیم آنها هم به گونه. 4

  . آنها وجود دارد، و یا با خواندن بخشی از کتاب، شوق خواندن بخشهاي دیگر در او پدید آید

و غالب  اي است که فهم صحیح آنها پس از سالها ممارست، امکان پذیر است کتب فلسفی، آکنده از اصطالحات گیج کننده. 5

  . شوند دانشجویان در سالهاي اول، به درك جان کالم، موفّق نمی

در این کتابها طبعاً توجهی به مسائل مورد بحث در محافل غربی نشده چه رسد به اینکه پاسخگوي شبهات جدیدي باشد . 6

  .شود که در عصر حاضر از طرف مکتبهاي الحادي، مطرح شده و می

  ویژگیهاي این کتاب 

ایم که حتّی المقدور آن کمبودها جبران شود و نکات مفیدي رعایت  با توجه به کمبودهاي یاد شده، در این کتاب سعی کرده

  : گردد که مهمترین آنها از این قرار است
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هان، اي گذرا به سیر تفکر فلسفی و مکتبهاي مختلف آن شده تا اینکه دانشجو تا حدودي به وضع فلسفه در ج نخست، اشاره. 1

  . ي تاریخ فلسفه، جلب گردد ي او به مطالعه تاکنون، آگاه شود و ضمناً عالقه از آغاز پیدایش آن

موقعیت کاذبی که در مغرب زمین براي علوم تجربی پیش آمده و کمابیش روشنفکران شرقی را هم تحت تأثیر قرار داده، . 2

  . مورد ارزیابی قرار گرفته و موقعیت واقعی فلسفه در برابر آنها تثبیت شده است

  . ز آنها به فلسفه، اثبات شده استي فلسفه با دیگر علوم و معارف، مورد بررسی واقع شده و نیا همچنین رابطه. 3

  . شود رفع شده است ضرورت آموختن فلسفه تبیین، و شبهاتی که پیرامون آنها مطرح می. 4

شناسی آورده شده که منطقاً مقدم است و امروزه هم در جهان، مورد  شناخت قبل از ذکر مسائل هستی شناسی، مبحث. 5

  . گفتگوهاي فراوانی قرار دارد

ي طرح آنها و نیز موارد کاربرد آنها براي دانشجو روشن گردد و نیز به  اي بیان شود که انگیزه ه که مسائل به گونهسعی شد. 6

  . ي منطقی بین آنها شوق دانشجو را در آموختن مباحث بعدي برانگیزاند صورتی تنظیم شود که عالوه بر رعایت رابطه

ه دانشجو را به سوي تحجر فکري، سوق ندهد بلکه روح نقّادي را در وي ایم مطالب، طوري بیان شود ک همچنین کوشیده. 7

  . زنده بسازد

  . مطالب به صورت درسهاي جداگانه، بیان شده و به طور متوسط خوراك یک جلسه، در یک درس گنجانیده شده است. 8

ر قرار گیرد تا بهتر در ذهن دانشجو ي مهم هر درسی در درسهاي بعدي مورد تأکید و احیاناً مورد تکرا سعی شده نکته. 9

  . جایگزین شود

ي مطالب و نیز پرسشهایی پیرامون آنها ذکر شده که نقش مهمی را در بهتر آموختن، بازي  در پایان هر درسی خالصه. 10

  . کند می

عیب و نقصی ندارد بلکه بر  باشد و هیچ ي شرایط الزم و نکات مفید می کنیم که این کتاب، واجد همه ي ما ادعا نمی با این همه

عکس، به کمبودهاي آن، هم از نظر محتوا و هم از نظر شکل و قالب، اعتراف داریم و آنرا تنها بعنوان گامی نخستین در راه رفع 

داریم و امیدواریم گامهاي  کمبودهاي موجود و در جهت یک تحول بنیادي درآموزش علوم اسالمی و بویژه فلسفه، عرضه می

 . ي دانشمندان بزرگ و شایسته به صورت استوارتر و کاملتري برداشته شود ه وسیلهبعدي ب

اند و همچنین از  دانم از دوستان دانشجویی که در راه تهیه و نگارش این کتاب، کوشش کرده ي خود می در پایان، وظیفه

  . تشکّر کنماند  مسئولین محترم سازمان تبلیغات اسالمی که وسایل این کار را فراهم نموده

نیز الزم است سپاس خود را نثار شهداي واال مقام انقالب اسالمی نمایم که در راه برپایی نظام اسالمی، جانهاي پاك خود را فدا 

و همچنین شهداء و معلولین جنگ جاري، و رزمندگانی که هم . کردند و امکان چنین فعالیتهاي فرهنگی را فراهم آوردند

و از خداوند متعال، پیروزي نهائی ایشان و . جنگند اوردهاي انقالب و دفاع از کیان حکومت اسالمی میاکنون در راه حفظ دست

کنم و طول عمر پر برکت رهبر کبیر انقالب را تا  ي خدمتگزاران به اسالم و مسلمین را درخواست می موفقیت روزافزون همه

ي نعمتهاي مادي و  فیق قدردانی از نعمت وجود ایشان و همهزمان ظهور حضرت ولی عصر ـ عجل اهللا فرجه الشریف ـ و تو

ي مردم مسلمان ایران و از جمله این خدمتگزاران کوچک، به انجام وظایف  معنوي الهی را مسئلت دارم و امیدوارم همه
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سپاسها و  ي و همه. خودشان موفّق شوند و همگی از یاران حضرت مهدي ـ ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ـ محسوب گردند

  . دارد ستایشها از آنِ پروردگار متعال است که این نعمتهاي بیشمار را به ما ارزانی داشته و می

  محمد تقی مصباح یزدي -قم

  شمسی 1363تیر ماه 
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  آغاز تفکر فلسفی 

زیسته، فکر و اندیشه را به عنوان یک  هر گاه انسانی می. رود تاریخ تفکر بشر به همراه آفرینش انسان تا فراسوي تاریخ پیش می

  . ویژگی جدایی ناپذیر با خود داشته، و هر جا انسانی گام نهاده تعقّل و تفکر را با خود برده است

قی در دست نیست جز آنچه دیرینه شناسان بر اساس آثاري که از حفّاریها ي بشر، اطالعات متقن و دقی هاي نانوشته از اندیشه

هاي مکتوب، بسی از این قافله، عقب مانده و طبعاً تا زمان اختراع خط، به تأخیر  اما اندیشه. زنند حدس می به دست آمده است 

  . افتاده است

و انجام آن است در آغاز، توأم با اعتقادات مذهبی بوده  هاي بشري آنچه مربوط به شناخت هستی و آغاز در میان انواع اندیشه

  . قدیمترین افکار فلسفی را باید از میان افکار مذهبی شرقی جستجو کرد: توان گفت روي میاست و از این

هایی که صرفاً جنبه فلسفی داشته یا جنبه فلسفی آنها غالب بوده مربوط به  ترین مجموعه مورخین فلسفه معتقدند که کهن

کنند که در آن عصر براي  و از دانشمندانی یاد می. اند زیسته حکماي یونان است که در حدود شش قرن قبل از میالد می

اند و براي تفسیر پیدایش و تحول موجودات، نظریات مختلف و احیاناً  کرده شناخت هستی و آغاز و انجام جهان تالش می

هاي ایشان کما بیش متأثر از عقاید مذهبی و فرهنگهاي  دارند که اندیشه و در عین حال، پنهان نمی. اند داشته متناقضی ابراز می

  . شرقی بوده است

ي رشد و بالش افکار فلسفی را فراهم کرد و آن منطقه را به نهبه هر حال، فضاي آزاد بحث و انتقاد در یونان آن روز، زمی

  . صورت پرورشگاهی براي فلسفه در آورد

بندي دقیقی  هاي آغازین، از نظم و ترتیب الزم، برخوردار نبوده و مسائل مورد پژوهش و تحقیق، دسته طبیعی است که اندیشه

ها به  ي اندیشه و اجماالً همه. اي داشته باشد عنوان خاص و روش ویژه نداشته است چه رسد به اینکه هر دسته از مسائل، نام و

  .شده است نام علم و حکمت و معرفت و مانند آنها نامیده می

  پیدایش سوفیسم و شک گرایی 

اند  دهش یعنی حکیم و دانشور نامیده می » سوفیست«شود که به زبان یونانی  در قرن پنجم قبل از میالد از اندیشمندانی یاد می

اند بلکه هیچ چیزي را قابل  اند به حقایق ثابت، باور نداشته ولی علی رغم اطالعات وسیعی که از معلومات زمان خودشان داشته

  . اند دانسته شناخت جزمی و یقینی نمی

ي مدافع براي دادگاهها دادند و وکال اند که فن خطابه و مناظره را تعلیم می اي بوده به نقل مورخین فلسفه، ایشان معلّمان حرفه

کرد که شخص وکیل بتواند هر ادعایی را اثبات، و در  پروراندند که در آن روزگار، بازار گرمی داشتند این حرفه اقتضا می می

سروکار داشتن مداوم با این گونه آموزشهاي مغالطه آمیز، کم کم این فکر را در ایشان . مقابل، هر ادعاي مخالفی را رد کند

  !اساساً حقیقتی وراي اندیشه انسان وجود ندارد  آورد کهبوجود 

اي از روي ساده لوحی به سوي  عده. دهند در فالن خانه، حلواي مجانی می: اید که به شوخی گفت داستان آن شخص را شنیده

واي مجانی، محروم ي مزبور شتافتند و جلو آن ازدحام کردند، کم کم خود گوینده هم به شک افتاد و براي اینکه از حل خانه

  . نشود به صف ایشان پیوست
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گویا سوفیستها هم به چنین سرنوشتی دچار شدند و با تعلیم دادن روشهاي مغالطه آمیز براي اثبات و رد دعاوي، رفته رفته 

اندیشه  ایشان به وجود آمد که اساساً حق و باطل، تابع اندیشه انسان است و در نتیجه، حقایقی ورايچنین گرایشی در خود

 !انسان، وجود ندارد

که به معناي حکیم و دانشور بود به واسطه اینکه به صورت لقبی براي اشخاص نامبرده در آمده بود معناي » سوفیست«واژه 

همین واژه است که در . ي تفکر و استدالل مغالطه آمیز در آمد اصلی خود را از دست داد و به عنوان رمز و عالمتی براي شیوه

  .از آن گرفته شده است» سفسطه«ي در آمده و واژه» سوفسطی«ربی به صورت زبان ع

  دوران شکوفایی فلسفه 

وي خود را . سقراط بود معروفترین اندیشمندي که در برابر سوفیستها قیام کرد و به نقد افکار و آراء ایشان پرداخت 

ي  در آمده و کلمه» فیلسوف«در زبان عربی به شکل  و همین واژه است که. یعنی دوستدار علم و حکمت نامید» فیالسوفوس«

  . از آن گرفته شده است» فلسفه«

کرد، و  یکی تواضع سقراط که همیشه به نادانی خود اعتراف می: اند تاریخ نویسان فلسفه، علت گزینش این نام را دو چیز دانسته

شما که براي : اب این لقب می خواست به آنها بفهماندخواندند، یعنی با انتخ دیگري تعریض به سوفیستها که خود را حکیم می

نیستید و حتی من که با دالیل محکم، » حکیم«پردازید سزاوار نام  مقاصد مادي و سیاسی به بحث و مناظره و تعلیم و تعلم می

   .خوانم می» دوستدار حکمت«دانم و خود را فقط  کنم خود را سزاوار این لقب نمی پندارهاي شما را رد می

بعد از سقراط، شاگردش افالطون که سالها از درسهاي وي استفاده کرده بود به تحکیم مبانی فلسفه، همت گماشت و سپس 

شاگرد وي ارسطو، فلسفه را به اوج شکوفایی رساند و قواعد تفکر و استدالل را به صورت علم منطق، تدوین نمود چنان که 

  . ه به رشته تحریر در آوردلغزشگاههاي اندیشه را به صورت بخش مغالط

ي دانشهاي  رفت و همه واژه سفسطه به کار می ي فلسفه همواره در برابر از هنگامی که سقراط خود را فیلسوف نامید واژه

و تنها معلومات قراردادي مانند لغت، صرف و 1گرفت حقیقی مانند فیزیک، شیمی، طب، هیأت، ریاضیات و الهیات را در بر می

  . زبان، از قلمرو فلسفه، خارج بود نحو و دستور

شد و به دو دسته کلی علوم نظري و علوم عملی تقسیم  ي علوم حقیقی، تلقی می بدین ترتیب، فلسفه اسم عامی براي همه

هاي کیهان شناسی و  ي خود شامل رشته علوم نظري شامل طبیعیات، ریاضیات و الهیات بود، و طبیعیات به نوبه: گشت می

یافت و  شد و ریاضیات به حساب و هندسه و هیأت و موسیقی، انشعاب می و گیاه شناسی و حیوان شناسی می معدن شناسی

اخالق، : و علوم عملی به سه شعبه. گشت الهیات به دو بخش ما بعد الطبیعه یا مباحث کلی وجود، و خدا شناسی، منقسم می

 . شد تدبیر منزل و سیاست مدن، منشعب می

  عملی . 2نظري . 1: فلسفه

  نظري 

حساب، هندسه، هیأت ، : ریاضیات. 2شناسی  شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، معدن احکام کلی اجسام، کیهان: طبیعیات. 1

  احکام کلی وجود، خداشناسی : الهیات. 3موسیقی 

  عملی 
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  ) مربوط به جامعه(سیاست . 2) مربوط به خانواده(تدبیر منزل . 2) مربوط به شخص(اخالق  .1

 ي یونان سرانجام فلسفه

آوري و تنظیم و شرح سخنان اساتید پرداختند و کمابیش بازار فلسفه را  بعد از افالطون و ارسطو مدتی شاگردان ایشان به جمع

گرم نگهداشتند ولی طولی نکشید که آن گرمی رو به سردي، و آن رونق و رواج رو به کسادي نهاد و کاالي علم و دانش در 

ي اسکندریه، رحل اقامت افکندند و به پژوهش و آموزش پرداختند، و این  نر در حوزهیونان، کم مشتري شد و ارباب علم و ه

  . شهر تا قرن چهارم بعد از میالد به صورت مرکز علم و فلسفه باقی ماند

ولی از هنگامی که امپراطوران روم به مسیحیت گرویدند و عقاید کلیسا را به عنوان آراء و عقاید رسمی، ترویج نمودند بناي 

میالدي  529امپراطور روم شرقی در سال » نین ژوستی«هاي فکري و علمی آزاد گذاشتند تا اینکه سرانجام  مخالفت را با حوزه

دستور تعطیل دانشگاهها و بستن مدارس آتن و اسکندریه را صادر کرد، و دانشمندان از بیم جان، متواري شدند و به دیگر 

  .ترتیب، مشعل پر فروغ علم و فلسفه در قلمرو امپراطوري روم، خاموش گشت شهرها و سرزمینها پناه بردند، و بدین

  طلوع خورشید اسالم 

ي  ي تاریخ به وقوع پیوست و شبه جزیره ي دیگري از جهان، بزرگترین حادثه در گوشه) قرن ششم میالدي(مقارن این جریان 

اهللا علیه و آله گردید که پیام هدایت الهی را از جانب خداوند عربستان شاهد والدت، بعثت و هجرت پیامبر بزرگوار اسالم صلی 

و باالترین ارج و ) 2( متعال به گوش هوش جهانیان فرو خواند و در نخستین گام، مردم را به فرا گیري علم و دانش فرا خواند

ریزي  جهان پی رین فرهنگها را درت ي بزرگترین تمدنها و بالنده منزلت را براي خواندن، نوشتن و آموختن قائل گردید و پایه

و از نزدیکترین تا دورترین نقاط ) المهد الی اللحد(و پیروان خود را به آموختن علم و حکمت از آغاز تا پایان زندگی من . کرد

 . تشویق نمود) و لو بسفک المهج و خوض اللجج(اي  و به هر بها و هزینه) لو بالصین(جهان و 

ي حیات بخش  ی که به دست تواناي رسول خدا صلی اهللا علیه و آله غرس شده بود در پرتو اشعهنهال برومند فرهنگ اسالم

هاي انسانی را با معیارهاي  وحی الهی و با تغذیه از مواد غذایی فرهنگهاي دیگر، رشد یافت و به بار نشست و مواد خام اندیشه

ي فرهنگهاي  ناصر مفید، تبدیل نمود و در اندك مدتی بر همهي انتقاد سازنده به ع صحیح الهی جذب کرد و آنها را در کوره

  . گستر گردید جهان، سایه

ي تشویقهاي رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله و جانشینان معصومش به فراگیري انواع علوم پرداختند و  مسلمانان در سایه

مفید آنها را جذب و با تحقیقات خودشان تکمیل مواریث علمی یونان و روم و ایران را به زبان عربی ترجمه کردند و عناصر 

هاي علوم مانند جبر، مثلثات، هیأت، مناظر و مرایا و فیزیک و شیمی به اکتشافات و اختراعاتی  نمودند و در بسیاري از رشته

  . نائل گردیدند

بنی امیه و بنی عباس که  دستگاههاي ستمگر: عامل مهم دیگري که در راه رشد فرهنگ اسالمی به کار آمد عامل سیاسی بود

کردند، و  به ناحق، مسند حکومت اسالمی را اشغال کرده بودند به شدت، احساس نیاز به پایگاهی مردمی در میان مسلمانان می

دار وحی الهی  در حالی که اهل بیت پیامبر ـ صلوات اهللا علیهم اجمعین ـ یعنی همان اولیاي به حق مردم، معدن علم و خزانه

از این رو کوشیدند تا با تشویق . اي جز تهدید و تطمیع در اختیار نداشتند دستگاههاي حاکم براي جلب افراد، وسیلهبودند، 

آوري صاحب نظران، به دستگاه خویش رونقی بخشند و با استفاده از علوم یونانیان و رومیان و ایرانیان در  دانشمندان و جمع

  . کانی بگشایندبرابر پیشوایان اهل بیت علیهم السالم د
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ي دوست و دشمن، وارد محیط  هاي گوناگون و به وسیله بدین ترتیب، افکار مختلف فلسفی و انواع دانشها و فنون با انگیزه

و فلسفه در  هاي درخشانی در عالم علم اسالمی گردید و مسلمانان به کاوش و پژوهش و اقتباس و نقد آنها پرداختند و چهره

اي از علوم و معارف را پرورش دادند و فرهنگ اسالمی را  گیر خود شاخه د و هر کدام با تالشهاي پیمحیط اسالمی رخ نمودن

 . بارور ساختند

از جمله، علماي کالم و عقاید اسالمی با موضعگیریهاي مختلف، مسائل فلسفه الهی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و هر چند 

گیریها و طرح سؤاالت و شبهات، موجب  ش گرفتند ولی به هر حال همان انتقادات و خردهبعضی در مقام انتقاد، راه افراط را پی

  . ي اسالمی و بارورتر شدن اندیشه فلسفی و تفکرات عقالنی گردید تالش بیشتر متفکران و فالسفه

  رشد فلسفه در عصر اسالمی 

ت بخش، بسیاري از مراکز علمی جهان در قلمرو با گسترش قلمرو حکومت اسالمی و گرایش اقوام گوناگون به این آیین حیا

ي آنها از زبانهاي مختلف هندي و  ها و ترجمه اسالم قرار گرفت و تبادل معلومات بین دانشمندان و تبادل کتابها بین کتابخانه

بود آهنگ رشد فارسی و یونانی و التینی و سریانی و عبري و غیره به زبان عربی که عمالً زبان بین المللی مسلمانها شده 

فلسفه و علوم و فنون را سرعت بخشید و از جمله، کتابهاي زیادي از فیلسوفان یونان و اسکندریه و دیگر مراکز علمی معتبر، به 

  . عربی برگردانده شد

زش در آغاز، نبودن زبان مشترك و اصطالحات مورد اتّفاق بین مترجمین، و اختالف در بنیادهاي فلسفی شرق و غرب، کار آمو

ساخت ولی طولی نکشید نوابغی مانند ابو نصر فارابی و ابن سینا با  فلسفه را دشوار، و کار پژوهش و گزینش را دشوارتر می

ي افکار فلسفی آن عصر را آموختند و با استعدادهاي خدادادي که در پرتو انوار وحی و بیانات  گیر خود مجموعه تالش پی

یافته را عرضه داشتند که عالوه بر  ررسی و گزینش آنها پرداختند و یک نظام فلسفی نضجپیشوایان دینی شکوفا شده بود به ب

هاي جدیدي بود و برتري فراوانی بر هر  افکار افالطون و ارسطو و نوافالطونیان اسکندریه و عرفاي مشرق زمین متضمن اندیشه

ي  ي ایشان صبغه روي فلسفهارسطو بود و از اینیک از نظامهاي فلسفی شرق و غرب داشت گو اینکه بیشترین سهم از آنِ 

 . ارسطویی و مشّائی داشت

بین نقّادي اندیشمندانی چون غزالی و ابو البرکات بغدادي و فخر رازي قرار گرفت و از سوي  بار دیگر این نظام فلسفی زیر ذره

فکار افالطون و رواقیان و نوافالطونیان، مکتب جدیدي گیري از آثار حکماء ایران باستان و تطبیق آنها با ا دیگر سهروردي با بهره

ي جدیدي براي رویارویی  و بدین ترتیب، زمینه. ي افالطونی داشت ریزي کرد که بیشتر صبغه پی» مکتب اشراقی«را به نام 

  . هاي فلسفی و نضج و رشد بیشتر آنها پدید آمد اندیشه

لدین طوسی و محقّق دوانی و سید صدر الدین دشتکی و شیخ بهائی و میر قرنها گذشت و فیلسوفان بزرگی مانند خواجه نصیر ا

ي اسالمی افزودند تا نوبت به صدر الدین شیرازي رسید که با نبوغ و ابتکار خود  هاي تابناك خود بر غناي فلسفه داماد با اندیشه

و اشراقی و مکاشفات عرفانی با هم ترکیب  هاي مشّائی نظام فلسفی جدیدي را ارائه داد که در آن، عناصر هماهنگی از فلسفه

  .نامید» حکمت متعالیه«شده بودند و افکار ژرف و آراء ذیقیمتی نیز بر آنها افزوده شده بود، و آنرا 
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کمت در خاور میانه روشن گردید و مسلمانان به فراگیري علوم و فنون جهانیان همت با ظهور اسالم، مشعل علم و ح. 7

  . گماشتند

  . خلفاء براي رونق بخشیدن به دستگاه خالفت، از دانشمندان بیگانه استقبال کردند. 8

  . می را فراهم ساختندي رشد فلسفه اسال هاي وارداتی، زمینه گیریهاي خودشان از فلسفه علماء کالم با انتقادات و خرده. 9

  . ي ابن سینا بارور شد ریزي و به وسیله ي فارابی پی نخستین نظام فلسفی در عصر اسالمی به وسیله. 10

ي سهروردي  ي غزالی و دیگر منتقدان، و از طرفی به وسیله این نظام فلسفی که بیشتر ارسطویی بود از طرفی به وسیله. 11

  . بنیانگذار مکتب اشراقی مورد نقّادي قرار گرفت

ه مشائین مهمترین نظام فلسفی در عصر اسالمی به دست صدر المتألّهین شیرازي به وجود آمد که جامع عناصري از فلسف. 12

  .نامیده شد » حکمت متعالیه«و فلسفه اشراقیین و آراء عرفاء و متألّهین بود و به نام 
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 نوشتها  پی

  .شود بندي می رده» فلسفه«هاي معتبر جهان، کتب فیزیک و شیمی تحت عنوان  هنوز هم در بسیاري از کتابخانه. 1

... اقرأ باسم ربک الذي خلق«نازل شد یعنی آیات اول سوره علق ) ص(اشاره به نخستین آیاتی است که بر پیغمبر اسالم . 2

  »  .الّذي علم بالقلم
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  درس دوم

  سیر تفکّر فلسفی: نگاهی به

 از قرون وسطی تا قرن هیجدهم میالدي

  :شامل

  ي اسکوالستیک فلسفه

  تحول فکري فراگیررنسانس و 

  ي دوم شک گرایی مرحله

  خطر شک گرایی

  ي جدید فلسفه

  اصالت تجربه و شک گرایی جدید

  ي انتقادي کانت فلسفه
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 ي اسکوالستیک فلسفه

ه بعد از رواج یافتن مسیحیت در اروپا و توأم شدن قدرت کلیسا با قدرت امپراطوري روم، مراکز علمی، زیر نفوذ دستگاه حاکم

این . قرار گرفت تا آنجا که در قرن شش میالدي ـ چنانکه قبالً اشاره شد ـ دانشگاهها و مدارس آتن و اسکندریه، تعطیل گردید

موسوم شده و ویژگی کلّی آن، تسلّط کلیسا بر مراکز علمی و » قرون وسطی«دوران که در حدود یک هزار سال ادامه یافت به 

  . برنامه مدارس و دانشگاهها است

اگوستین است که کوشید تا معتقدات مسیحیت را با مبانی فلسفی، بخصوص آراء  ي این عصر، سن از شخصیتّهاي برجسته

ي مدارس گنجانیده شد ولی نسبت به افکار  بعد از وي، بخشی از مباحث فلسفی در برنامه. افالطون و نوافالطونیان، تبیین کند

تا اینکه با تسلّط . شد ي تدریس آنها داده نمی گردید و اجازه ی، تلقّی میشد و مخالف عقاید مذهب ارسطو بی مهري می

ي اسالمی مانند ابن سینا و ابن رشد کمابیش مورد  مسلمانان بر اندلس و نفوذ فرهنگ اسالمی در اروپاي غربی، افکار فالسفه

  . نیز آشنا شدند بحث قرار گرفت و دانشمندان مسیحی از راه کتابهاي این فیلسوفان با آراء ارسطو

آکوینی بسیاري از آراء فلسفی  توماس رفته رفته کلیسائیان در برابر این موج فلسفی، تاب مقاومت نیاوردند و سرانجام سن

بلکه در بعضی  ي ارسطو کاهش یافت ارسطو را پذیرفت و آنها را در کتابهاي خودش منعکس ساخت و کم کم مخالفت با فلسفه

  . ت گرایش غالب در آمداز مراکز علمی به صور

بهر حال، در قرون وسطی نه تنها فلسفه در مغرب زمین پیشرفتی نداشت بلکه سیر نزولی خود را طی کرد و بر خالف جهان 

ي عقاید غیر خالی  توانست توجیه کننده شد، در اروپا تنها مباحثی که می اسالم که پیوسته علوم و معارف شکوفاتر و بارورتر می

و ناگفته پیدا . شد در مدارس وابسته به کلیسا تدریس می) مدرسی(= ي اسکوالستیک  سیحیت باشد به نام فلسفهاز تحریف م

  . توانست داشته باشد اي سرنوشتی جز مرگ و نابودي نمی است که چنین فلسفه

لکیات مورد قبول کلیسا، قواعد اي از طبیعیات و ف ي اسکوالستیک عالوه بر منطق و الهیات و اخالق و سیاست و پارهدر فلسفه

  .زبان و معانی و بیان نیز گنجانیده شده بود و به این صورت، فلسفه در آن عصر، مفهوم و قلمرو وسیعتري یافته بود

  رنسانس و تحول فکري فراگیر 

به نومینالیسم  از طرفی در انگلستان و فرانسه، گرایش. ي یک تحول همگانی فراهم شد از قرن چهاردهم میالدي زمینه

و از سوي دیگر . و انکار کلیات، نضج گرفت، گرایشی که نقش مؤثّري در سست کردن بنیاد فلسفه داشت) اصالت تسمیه(=

ي ناسازگاري فلسفه با عقاید مسیحیت و به طبیعیات ارسطو در دانشگاه پاریس مورد مناقشه، واقع شد، و از سوي دیگر زمزمه

قل و دین، آغاز گردید و از سوي دیگر اختالفاتی بین فرمانروایان و ارباب کلیسا بروز کرد، و در میان عبارت دیگر ناسازگاري ع

انجامید، و از سوي دیگر گرایش اومانیستی و » پروتستانتیسم«رجال مذهبی مسیحیت نیز اختالفاتی در گرفت که به پیدایش 

ئل ماوراء طبیعی و الهی، اوج گرفت، و باألخره در اواسط قرن پرداختن به مسائل زندگی انسانی و صرف نظر کردن از مسا

در سراسر اروپا پدید آمد و ) سیاسی ـ فلسفی ـ ادبی ـ مذهبی(پانزدهم امپراطوري بیزانس سقوط کرد و یک تحول همه جانبه 

  . دستگاه پاپ از هر طرف، مورد حمله واقع شد

  . تیک نیز به سرنوشت نهائی خود رسیدرمق و ناتوان اسکوالس ي بی در این جریان، فلسفه
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در قرن شانزدهم گرایش به علوم طبیعی و تجربی، شدت یافت و اکتشافات کُپرنیک و کپلر و گالیله، فلکیات بطلمیوس و 

  . ي شؤون انسانی در اروپا دستخوش اضطراب و تزلزل گردید و در یک جمله، همه. طبیعیات ارسطو را متزلزل ساخت

ي مخالفت با عقاید دینی ـ یعنی همان  مدتها در برابر این امواج خروشان، مقاومت کرد و دانشمندان را به بهانهدستگاه پاپ 

آراء طبیعی و کیهانی که به عنوان تفسیر کتاب مقدس و عقاید مذهبی از طرف کلیسا پذیرفته شده بود ـ به محاکمه کشید و 

خواهی ارباب کلیسا سوزانید، ولی سرانجام، این کلیسا و دستگاه پاپ بود که با بسیاري از ایشان را در آتش تعصب کور و خود

  . سرافکندگی مجبور به عقب نشینی شد

اي جز بدبینی مردم نسبت به ارباب کلیسا و بطور کلی نسبت به دین و  رفتار خشن و تعصب آمیز کلیساي کاتولیک فایده

ي رایج آن عصر، موجب پیدایش خالء فکري و فلسفی و  یعنی تنها فلسفه ي اسکوالستیک مذهب نداشت، چنانکه سقوط فلسفه

و تنها چیزي که در این جریان، پیشرفت کرد گرایش اومانیستی و میل به علوم طبیعی و . سرانجام، شک گرایی جدید شد

  . ي سیاست بود ي فرهنگی، و گرایش به آزادیخواهی و دموکراسی در عرصه تجربی در صحنه

  دوم شک گرایی ي  مرحله

قرنها بود که کلیسا آراء و افکار بعضی از فیلسوفان را به عنوان عقاید مذهبی، ترویج کرده بود و مردم مسیحی مذهب هم آنها 

ي کیهانی ارسطوئی و بطلمیوسی بود که کُپرنیک آنرا  ي آنها نظرّیه را به عنوان اموري یقینی و مقدس پذیرفته بودند و از جمله

د و سایر دانشمندان بی غرض هم به بطالن آن پی بردند و چنانکه اشاره کردیم مقاومتهاي تعصب آمیز کلیسا و واژگون کر

  . رفتار خشونت آمیز ارباب کلیسا با دانشمندان هم اثر معکوس بخشید

نی در بسیاري از هاي فکري و فلسفی، موجب پدید آمدن یک بحران روا ها و باورها و فرو ریختن پایه این دگرگونی اندیشه

از کجا سایر عقاید ما هم باطل نباشد و روزي بطالنش آشکار : اي را در اذهان پدید آورد که پژوهان گردید و چنین شبهه دانش

نگردد؟ و از کجا همین نظریات علمی جدید االکتشاف هم روزگار دیگري ابطال نگردد؟ تا آنجا که اندیشمند بزرگی چون 

هم روزگار » کپرنیک«ي  توان اطمینان یافت که نظریه لم و دانش شد و صریحاً نوشت که از کجا میمنکر ارزش ع» مونتنی«

دیگري ابطال نشود؟ وي بار دیگر شبهات شکّاکان و سوفسطائیان را با بیان جدیدي مطرح ساخت و از شک گرایی دفاع کرد، و 

  . ي دیگري از شک گرایی پدید آمد بدین ترتیب، مرحله

  خطر شک گرایی 

با : خطرهاي مادي و معنوي بزرگی را براي جامعه در بر دارد آور روانی است حالت شک و تردید عالوه بر اینکه یک آفت رنج

توان امیدي به پیشرفت علوم و معارف بست، همچنین جایی براي ارزشهاي اخالقی و نقش عظیم آنها  انکار ارزش شناخت نمی

ها متوجه عقاید  بلکه بزرگترین ضربه. دهد ماند، چنانکه دین هم پایگاه عقالنی خود را از دست می یدر حیات انسانی باقی نم

شود عقایدي که مربوط به امور مادي و محسوس نیست، و هنگامی که سیل شک در دلهاي مردم، جریان یابد طبعاً  مذهبی می

  . عقاید متعلّق به ماوراء طبیعت، آسیب پذیرتر خواهد بود

کند، و با رواج آن هیچ نظام  ي شؤون انسانی را تهدید به نابودي می نابراین، شک گرایی آفتی است بس خطرناك که همهب

اخالقی و حقوقی و سیاسی و دینی، قابل دوام نخواهد بود، و با توجیه آن هر گناه و جنایت و ظلم و ستمی قابل توجیه خواهد 

  . بود
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فیلسوف است و هم تکلّیف رهبران دینی و مذهبی، و  ي دانشمند و شک گرایی هم وظیفه و به همین جهت است که مبارزه با

  . هم مورد اهتمام مربیان و سیاستمداران و مصلحان اجتماعی

ي با خطرهاي شک گرایی  در قرن هفدهم میالدي فعالیتهاي مختلفی براي ترمیم ویرانیهاي رنسانس، و از جمله براي مبارزه

لیسائیان غالباً در صدد بر آمدند که وابستگی مسیحیت را به عقل و علم ببرند و عقاید مذهبی را از راه دل و ک. انجام گرفت

اي  ي محکم و تزلزل ناپذیري براي دانش و ارزش بجویند بگونه ولی فالسفه و دانشمندان کوشیدند تا پایه. ایمان، تقویت کنند

  . د بنیاد آنرا نابود سازدکه نوسانات فکري و طوفانهاي اجتماعی نتوان

  ي جدید فلسفه

فیلسوف » رنه دکارت«مهمترین تالشی که در این عصر براي نجات از شک گرایی و تجدید حیات فلسفه انجام گرفت تالش 

ي  ندیشهي ا وي بعد از مطالعات و تأمالت فراوان در صدد بر آمد که پایه. اند لقب داده» پدر فلسفه جدید«فرانسوي بود که او را 

یا » کنم پس هستم شک می«شد که  ي معروف وي خالصه می فلسفی را بر اصلی خلل ناپذیر استوار کند، و آن اصل در جمله

یعنی اگر در وجود هر چیزي شک، راه یابد هیچگاه در وجود خود شک تردیدي راه نخواهد یافت و » اندیشم پس هستم می«

. رد پس وجود انسانهاي شک کننده و اندیشنده هم قابل تردید نخواهد بودچون شک و تردید بدون شک کننده معنی ندا

سپس کوشید قواعد خاصی براي تفکر و اندیشه شبیه قواعد ریاضی، وضع کند و مسائل فلسفی را بر اساس آنها حلّ و فصل 

  . نماید

پژوهان گردید و اندیشمندان بزرگ دیگري  ي آرامش خاطر بسیاري از دانش افکار و آراء دکارت در آن عصرِ تزلزل فکري، مایه

ولی به هر حال، این کوششها نتوانست . ي جدید کوشیدند مانند الیب نیتز، اسپینوزا، و مالبرانش نیز در تحکیم مبانی فلسفه

علوم پژوهان به  و از سوي دیگر، توجه عموم دانش. نظام فلسفی منسجم و داراي مبانی متقن و مستحکمی را به وجود بیاورد

و این بود که در اروپا . دادند اي به تحقیق در مسائل فلسفی و ماوراء طبیعی، نشان نمی عالقه تجربی منعطف شده بود و چندان

ي آراء و افکار فیلسوفی به صورت مکتب  سیستم فلسفی نیرومند و استوار و پایداري بوجود نیامد و هر چند گاه، مجموعه

یافت،  کرد ولی هیچکدام دوام و استقراري نمی ي معینی کمابیش پیروانی پیدا می محدودهشد و در  فلسفی خاصی عرضه می

  .چنانکه هنوز هم امر به همین منوال است

  اصالت تجربه و شک گرایی جدید 

قایق رفت که عقل، مقام و منزلت خود را در معرفت ح کرد و می ي اروپا تجدید حیات می ي تعقّلی در قاره در حالی که فلسفه

نامیده » ي آمپریسم فلسفه«حس و تجربه بود و به نام   یافت که مبتنی بر اصالت باز یابد گرایش دیگري در انگلستان، رشد می

  . شد

گشت که قائل به اصالت تسمیه و در  فیلسوف انگلیسی باز می» ویلیام اُکامی«آغاز این گرایش به اواخر قرون وسطی و به 

که ایشان نیز انگلیسی بودند بر » هابز«و در قرن هفدهم » فرانسیس بیکن«بود، و در قرن شانزدهم حقیقت منکر اصالت تعقّل 

شوند سه فیلسوف انگلیسی دیگر،  ي آمپریست شناخته می کردند، ولی کسانی که به نام فالسفه اصالت حس و تجربه، تکیه می

ي  اواخر قرن هفدهم تا حدود یک قرن بعد، به ترتیب در بارههاي جان الك، و جرج بارکلی و دیوید هیوم هستند که از  به نام

ي شناختها را  ي همه سرچشمه» شناختهاي فطري«ي دکارت در باب  مسائل شناخت به بحث پرداختند و ضمن انتقاد از نظریه

  . حس و تجربه شمردند
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بود ولی ) نومینالیست(= طرفدار اصالت تسمیه  در میان ایشان جان الك، معتدلتر و به عقل گرایان نزدیکتر بود، و بارکلی رسماً

کرد و همچنین آراء دیگري داشت که با اصالت حس و  به اصل علّیت که یک اصل عقلی است تمسک می) شاید ناخودآگاه(

ه، در اما هیوم کامالً به اصالت حس و تجربه، وفادار ماند و به لوازم آن که شک در ماوراء طبیعت بلک. تجربه، سازگار نبود

  .ي مغرب زمین، شکل گرفت ي سوم شک گرایی در تاریخ فلسفه نیز بود ملتزم گردید و بدین ترتیب مرحله حقایق امور طبیعی

  ي انتقادي کانت فلسفه

هیوم بود که او را از «داد، و بقول خودش  هاي فلسفی کانت را تشکیل می افکار هیوم از جمله افکاري بود که زیربناي اندیشه

تواند  ي اصل علّیت داده بود مبنی بر اینکه تجربه نمی و مخصوصاً توضیحی که هیوم در باره» گرایی بیدار کرد خواب جزم

  . بات کند براي وي دلنشین بودي ضروري علّت و معلول را اث رابطه

اي را عرضه  ها و کتابهاي متعددي نوشت و مکتب فلسفی ویژه ي مسائل فلسفه اندیشید و رساله کانت سالیان درازي در باره

کرد که نسبت به مکاتب مشابه، پایدارتر و مقبولتر واقع شد ولی سرانجام به این نتیجه رسید که عقل نظري، توان حلّ مسائل 

  . فیزیکی را ندارد و احکام عقلی در این زمینه، فاقد ارزش علمی استمتا

توان با برهان عقلی، اثبات کرد  ي آزاد را نمی وي صریحاً اعالم داشت که مسائلی از قبیل وجود خدا و جاودانگی روح و اراده

پذیرفته شده در احکام عقل عملی است، و  ي پذیرش نظام اخالقی، و به عبارت دیگر از اصول ولی اعتقاد و ایمان به آنها الزمه

ي ارزشهاي اخالقی  روي کانت را باید احیاء کنندهاز این. خواند نه بالعکس این اخالق است که ما را به ایمان به مبدأ و معاد می

او را باید  دانست که بعد از رنسانس، دستخوش تزلزل شده و در معرض زوال و اضمحالل قرار گرفته بود، ولی از سوي دیگر

  . ي متافیزیک به حساب آورد یکی از ویرانگران بنیاد فلسفه
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 خالصه

شد و شامل دستور زبان و ادبیات نیز بود به  ي علومی که در مدارس وابسته به کلیسا تدریس می ـ در قرون وسطی مجموعه 1

  . شد ي اسکوالستیک نامیده می نام فلسفه

شناخت هر چند  ن مدارس، بیشتر براي توجیه عقایدي بود که کلیسا به نام عقاید مسیحیت میـ طرح مباحث عقلی در ای 2

السالم بیان  ي ما بعضی از آنها درست بر خالف حقایقی بود که حضرت مسیح علیه خالی از انحراف و تحریف نبود و به عقیده

  . فرموده بود

اشت، از اینروي غالباً نظریات افالطون و نوافالطونیان مورد تدریس و ـ انتخاب مباحث فلسفی، بستگی به نظر ارباب کلیسا د 3

گرفت و تنها در اواخر این دوره بود که نظریات ارسطو هم کمابیش ارزش و اعتباري یافت و تدریس آنها مجاز  تأیید قرار می

  . شمرده شد

ا تحول فرهنگی و دگرگونی بنیادي در باورها و شود که همراه ب ـ از قرن چهاردهم میالدي عصر دیگري در اروپا آغاز می 4

  . نامگذاري شده است» نوزایش«یا تولّد جدید » رنسانس«ارزشها است و به همین جهت بنام 

هاي ایمان به غیب و نیز انزجار از مباحث عقلی و متافیزیکی، و  شدن پایه توان سست ـ از دستاوردهاي نامطلوب این عصر می 5

  . طاط دین و فلسفه را به حساب آوردانح: به دیگر سخن

  . ي شک گرایی خطرناك شد هاي فکري و عقیدتی، موجب پیدایش یک بحران دینی ـ فلسفی، و روحیه ـ فرو ریختن پایه 6

ـ براي مبارزه با این خطر، کلیسائیان کوشیدند براي مصونیت دین، آنرا از وابستگی به عقل و علم برهانند و بر راه دل تأکید  7

  . نمایند، ولی فالسفه کوشیدند تا پایگاه محکمی براي تعقّل و فلسفه بجویند

ـ در قرن هفدهم میالدي دکارت به بازسازي فلسفه، همت گماشت و وجود شک را نخستین واقعیت یقینی قلمداد کرد که  8

  . قرار داد ي اتکائی براي اثبات سایر واقعیات باشد، و آنرا نقطه مستلزم وجود شک کننده نیز می

مراحل تکامل خود را پیمود و در اواخر  ـ در اواخر همین قرن، مکتب تجربه گرایی در انگلستان رواج یافت و طی یک قرن، 9

  . قرن هیجدهم به سرنوشت نهائیش یعنی شک گرایی، منتهی شد

ردید که علوم ریاضی و طبیعی را ي کانت بنیاد گ ي دوم قرن هیجدهم مکتب فلسفی جدیدي در آلمان به وسیله ـ در نیمه 10

  .دانست کرد ولی مسائل متافیزیک و غیر تجربی را قابل حلّ علمی نمی قطعی و علمی معرّفی می
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  درس سوم

  سیر تفکّر فلسفی: نگاهی به

 )در دو قرن اخیر(

  :شامل

  ایدآلیسم عینی

  پوزیتویسم

  عقل گرایی و حس گرایی

  اگزیستانسیالیسم

  دیالکتیکماتریالیسم 

  پراگماتیسم

  اي اجمالی مقایسه
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 ایدآلیسم عینی 

همچنان که قبالً اشاره شد بعد از رنسانس، نظام فلسفی پایداري در مغرب زمین به وجود نیامد بلکه همواره نظریات و مکاتب 

و در این . تعدد و تنوع مکتبها و ایسمها از قرن نوزدهم رو به افزایش نهاد. مختلف فلسفی در حال زایش و مرگ بوده و هستند

  : ي سریعی خواهیم کرد ي آنها نیست و تنها به بعضی از آنها اشاره هم به همهاي  نگاه گذرا، مجال اشاره

هاي ایشان  ي آلمانی شهرت یافتند که اندیشه چند تن از فالسفه) از اواخر قرن هیجدهم تا اواسط قرن نوزدهم(بعد از کانت 

هاي عرفانی،  گیري از مایه وي را با بهره ي ي ضعف فلسفه کوشیدند که نقطه گرفت و می سرچشمه می کمابیش از افکار کانت، 

، شریک بودند که از یک دیدگاه شخصی  جبران کنند، و با اینکه اختالفاتی در میان نظریات ایشان وجود داشت در این جهت

 »ي رومانتیک فالسفه«پرداختند و بنام  کردند و با بیانی شاعرانه به تبیین هستی و پیدایش کثرت از وحدت می شروع می

  . موسوم شدند

ي آزاد بود، و در بین نظریات کانت بر  ي کانت است که سخت عالقمند به اراده واسطه شاگرد بی» فیخته«ي ایشان  از جمله

نگرد ولی ما در  عقل نظري، نظام طبیعت را بسان یک نظام ضروري می: گفت وي می. کرد اصالت اخالق و عقل عملی، تأکید می

کند که باید براي تحقّق بخشیدن به آن  یابیم و وجدان ما نظامی را ترسیم می فعالیت اختیاري را میخودمان آزادي و میل به 

  . ارتباط با آن، تلقّی نماییم و نه امري مستقل و بی» من«پس باید طبیعت را تابع  .تالش کنیم

و نوعی ) شمردند که ویژگی آنرا آزادي می(همین گرایش به آزادي بود که او و سایر رومانتیکها مانند شلینگ را به اصالت روح 

سامان یافت و به صورت یک نظام فلسفی نسبتاً منسجم در آمد و بنام » هگل«آیدآلیسم، سوق داد مکتبی که به دست 

  . نامیده شد» ایدآلیسم عینی«

د که میان آنها روابط منطقی، کر هایی براي روح مطلق، تصور می هگل که معاصر شلینگ بود، جهان را به عنوان افکار و اندیشه

  . اي که دیگر فالسفه، قائل هستند حکمفرما است نه روابط علّی و معلولی، به گونه

ي  ها یعنی ایده ي نخست، عامترین ایده در مرتبه. ها از وحدت به کثرت و از عام به خاص است به نظر وي سیر پیدایش ایده

ي  آید و سپس با آن ترکیب شده به صورت ایده از درون آن پدید می» نیستی«ي  قرار دارد که مقابل آن یعنی ایده» هستی«

گیرد  قرار می» تز«ي خود در موقعیت  است به نوبه» تز آنتی«و نیستی » تز«هستی » سنتز«شدن که جامع . آید در می» شدن«

و این جریان همچنان ادامه پیدا یابد  شود و با ترکیب شدن با آن، سنتز جدیدي تحقق می و مقابل آن از درونش ظاهر می

  . ترین مفاهیم بینجامد کند تا به خاص می

هاي ذهنی و عینی  ي پدیده را قانونی کلی براي پیدایش همهنامید و آن می» دیالکتیک«را ) تریاد(هگل این سیر سه حدي 

  .پنداشت می

  پوزیتویسم 

لقب یافته است یک مکتب تجربی افراطی را به » شناسی امعهپدر ج«در اوائل قرن نوزدهم میالدي اگوست کُنت فرانسوي که 

داد و  ي حواس، تشکیل می واسطه هاي بی که اساس آنرا اکتفاء به داده 1بنیاد نهاد) اثباتی، تحصلی، تحقّقی (= » پوزیتویسم«نام 

  . رفت بشمار می ي مقابل ایدآلیسم از یک نظر، نقطه
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شمرد و کار به جایی  آید متافیزیکی و غیر علمی می ي مستقیم به دست نمی حتّی مفاهیم انتزاعی علوم را که از مشاهده کُنت 

  . معنی به حساب آمد رسید که اصوالً قضایاي متافیزیکی، الفاظی پوچ و بی

حوادث را به علل ماورائی نسبت  ي الهی و دینی، که نخست، مرحله: 2ي قائل شد اگوست کنت براي فکر بشر، سه مرحله

ي علمی که به  و سوم مرحله. جوید حوادث را در جوهر نامرئی و طبیعت اشیاء می ي فلسفی، که علّت  دوم، مرحله. دهد می

ي اثباتی و تحقّقی  پردازد، و این همان مرحله ها، به چگونگی پیدایش و روابط آنها با یکدیگر می جاي جستجو از چرایی پدیده

  . تاس

قرار داد و خودش » انسانیت«آور این است که وي سرانجام به ضرورت دین براي بشر، اعتراف کرد ولی معبود آنرا  شگفت

  . دار رسالت این آیین شد و مراسمی براي پرستش فردي و گروهی، تعیین کرد عهده

و آمریکاي شمالی و جنوبی، پیروانی پیدا  ي کامل اومانیسم است در فرانسه و انگلستان و سوئد آیین انسان پرستی که نمونه

کرد که رسماً به آن گرویدند و معابدي براي پرستش انسان بنا نهادند ولی تأثیرات غیر مستقیمی در دیگران هم بجاي گذاشت 

  .که در اینجا مجال ذکر آنها نیست

  عقل گرایی و حس گرایی 

ي اول در قرن  ي بارز دسته گرایان، نمونه گرایان و حس عقل: ندشو ي کلی، تقسیم می مکاتب فلسفی مغرب زمین به دو دسته

ي دوم پوزیتویسم بود که تا  ي بارز دسته نوزدهم ایدآلیسم هگل بود که حتّی در انگلستان هم طرفدارانی پیدا کرد، و نمونه

  .اند امروز هم رواج دارد و ویتگنشتاین و کارناپ و راسل از طرفداران این مکتب

» تاگارت مک«توان از  گرایان هستند و در میان موارد غیر غالب می گرایان، و غالب ملحدان از حس ي الهی از عقل هغالب فالسف

  . فیلسوف هگلی انگلیسی نام برد که گرایش الحادي داشت

هاي حسی و  تناسب حس گرایی با انکار و دست کم شک در ماوراء طبیعت، روشن است و چنین بود که پیشرفت فلسفه

آورد و نبودن رقیب نیرومند در جناح عقل گرایان، زمینه را براي رواج  پوزیتویستی، گرایشهاي مادي و الحادي را به دنبال می

  . کرد آنها فراهم می

ي ناشی از نظام نسبتاً  چنانکه اشاره شد مشهورترین مکتب عقل گراي قرن نوزدهم، ایدآلیسم هگل بود که علی رغم جاذبه

مسائل و دیدگاهها، فاقد منطق قوي و استداللهاي متقن بود و طولی نکشید که حتّی از طرف عالقمندان هم  منسجم و وسعت

سون «و از جمله دو نوع واکنش همزمان ولی مختلف در برابر آن پدید آمد که یکی از طرف . مورد انتقاد و معارضه، واقع شد

ي آلمانی و  یهودي زاده» کارل مارکس«انسیالیسم، و دیگري از طرف کشیش دانمارکی و بنیانگذار مکتب اگزیست» یرکگارد کی

  . مؤسس ماتریالیسم دیالکتیک، انجام گرفت

  اگزیستانسیالیسم 

گرایش رومانتیکی که به منظور توجیه آزادي انسان پدید آمده بود سرانجام در ایدآلیسم هگل به صورت یک نظام فلسفی 

رود و تکامل  ریان اصیل و عظیمی معرّفی کرد که بر اساس اصول دیالکتیک پیش میجامع در آمد و تاریخ را به عنوان ج

  . یابد می
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- داد، و از این هاي فردي، نقش اصیل خود را از دست می و بدین ترتیب از مسیر اصلی، منحرف گردید، زیرا در این نگرش، اراده

  . روي مورد انتقادات زیادي قرار گرفت

ي تاریخ هگل را شدیداً مورد انتقاد قرار داد کی یرکگارد بود که بر مسئولیت فردي انسان و فلسفهیکی از کسانی که منطق و 

کرد و انسانیت انسان را در گرو آگاهی از مسئولیت فردي به خصوص مسئولیت  خویش، تأکید می ي آزاد وي در سازندگی اراده

  » .سازد اط با خدا است که آدمی را انسان مینزدیکی و پیوند و ارتب«: گفت دانست و می در برابر خدا می

شد به پیدایش اگزیستانسیالیسم انجامید و  ادموند هوسرل، تقویت می) فنومنولژي(ي پدیدار شناسی  این گرایش که با فلسفه

و الحادي به اندیشمندانی مانند هایدگر و یاسپرس در آلمان، و مارسل و ژان پل سارتر در فرانسه با دیدگاههاي مختلف الهی 

  . آن گرویدند

  ماتریالیسم دیالکتیک 

بعد از رنسانس که فلسفه و دین در اروپا دچار بحران شدند الحاد و مادیگري کمابیش رواج یافت و در قرن نوزدهم چند تن از 

کردند ولی مهمترین شناسان و پزشکان مانند فوگت و بوخنر و ارنست هگل بر اصالت ماده و نفی ماوراء طبیعت، تأکید  زیست

مارکس، منطق دیالکتیک و اصالت تاریخ را از . ریزي گردید ي کارل مارکس و انگلس پی مکتب فلسفی ماتریالیسم به وسیله

هگل و مادیگري را از فویرباخ گرفت و عامل اصلی تحوالت جامعه و تاریخ را که به گمان وي طبق اصول دیالکتیک و مخصوصاً 

ي شؤون انسانی معرّفی کرد و سایر شؤون  را زیربناي همهگیرد عامل اقتصادي دانست و آن اقض صورت میبر اساس تضاد و تن

  . اجتماعی و فرهنگی را تابع آن شمرد

داري و  شود و به ترتیب از مراحل برده ي اشتراکی نخستین آغاز می وي براي تاریخ انسان، مراحلی قائل بود که از مرحله

شود یعنی  رسد و سرانجام به کمونیسم ختم می گذرد و به سوسیالیسم و حکومت کارگري می داري می فئودالیسم و سرمایه

  .گردد و نیازي به دولت و حکومت هم نخواهد بود اي که مالکیت به طور کلّی لغو می ي مرحله

  پراگماتیسم 

ي قرن بیستم  ندیشمندان آمریکائی در آستانهي ا در پایان این مرور سریع، نگاهی بیفکنیم بر تنها مکتب فلسفی که به وسیله

  . به وجود آمد و مشهورترین ایشان ویلیام جیمز روانشناس و فیلسوف معروف است

ي عملی باشد، و  داند که داراي فایده اي را حقیقت می شود قضیه نامیده می) اصالت عمل(= این مکتب که به نام پراگماتیسم 

و این . ي آن به نتایج عملی بیشتر و بهتري دست یابد سازد تا به وسیله ز معنایی که ذهن میحقیقت عبارتست ا: به دیگر سخن

توان یافت  را در سخنان هیوم می ي آن اي است که در هیچ مکتب فلسفی دیگري صریحاً مطرح نشده است، گو اینکه ریشه نکته

  . کند ي عملی، منحصر می به جنبهنامد و ارزش معرفت را  در آنجا که عقل را خادم رغبتهاي انسان می

اصالت عمل به معنایی که گفته شد نخستین بار توسط شارل پیِرْس آمریکائی مطرح شد و بعد به صورت عنوانی براي مشرب 

  . فلسفی ویلیام جیمز در آمد مشربی که طرفدارانی در آمریکا و اروپا پیدا کرد

را عالوه بر  گرایان اختالف نظر داشت و آن ین قلمرو تجربه با دیگر تجربهنامید در تعی جیمز که روش خود را تجربی خالص می

شمرد و عقائد مذهبی، مخصوصاً اعتقاد به قدرت و رحمت  ي روانی و تجربه دینی هم می ي حسی و ظاهري، شامل تجربه تجربه

بیست و نه سالگی دچار یک بحران  و خود وي که در. دانست الهی را براي سالمت روانی مفید، و به همین دلیل، حقیقت می
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روحی شده بود با توجه به خدا و رحمت و قدرت او بر تغییر سرنوشت انسان، بهبود یافت، و از اینروي بر نماز و نیایش تأکید 

ي با دانست بلکه براي او هم تکامل، قائل بود و اساساً عدم تکامل را مساو کرد ولی خدا را هم کامل مطلق و نامتناهی نمی می

  ! پنداشت سکون و دلیل نقص می

توان  می» پدیدار شناسی ذهن«ي  اي از سخنان هگل از جمله در مقدمه گرایی افراطی و تجاوزگر را در پاره ي این تکامل ریشه

  . اند ي بِرْگسون و وایتهِد اخیراً بر آن اصرار ورزیده یافت ولی بیش از همه

  . ي آن، تأکید داشت و در این جهت با پیروان اگزیستانسیالیسم همنوا بودنقش سازندهي آزاد و  ویلیام جیمز همچنین بر اراده

  اي اجمالی  مقایسه

ي غربی بعد از  ي اجمالی فلسفه، روشن شد که فلسفه با این نگاه سریع بر سیر تفکّر فلسفی، بشر ضمن آشنا شدن با تاریخچه

چ و خمهایی عبور کرده و هم اکنون در چه موقعیت متزلزل و رنسانس چه نشیب و فرازهایی را پیموده و از چه پی

و با اینکه گهگاه موشکافیهاي ظریفی از طرف بعضی از فیلسوفان آن سامان، انجام گرفته و مسائل . آمیزي قرار دارد تناقض

درخشیده است  هاي روشنگري در برخی از عقلها و دلها ي شناخت، مطرح شده و همچنین جرقه دقیقی مخصوصاً در زمینه

خط راست پایداري را  هاي درخشان فکري نتوانسته است ولی هیچگاه نظام فلسفی نیرومند و استواري به وجود نیامده و نقطه

  . فرا راه اندیشمندان ترسیم نماید، بلکه همواره آشفتگیها و نابسامانیها بر جو فلسفی مغرب زمین، حاکم بوده و هست

ي اسالمی همواره یک مسیر  زیرا فلسفه. ي اسالمی، جریان داشته و دارد است که در فلسفه و این، درست بر خالف وضعی

مستقیم و بالنده را طی کرده و با وجود گرایشهایی که گهگاه به این سوي و آن سوي پیدا کرده هیچگاه از مسیر اصلی، 

گسترد بر رشد و شکوفاییش افزوده  تلف میهاي درختی که در جهات مخ منحرف نشده و گرایشهاي فرعی مختلف مانند شاخه

  . است

امید آنکه این سیر تکاملی به همت اندیشمندان متعهد همچنان ادامه یابد تا اینکه محیطهاي ظلمانی دیگر نیز در پرتو انوار 

  . تابناکش روشن گردند و از حیرتها و سرگردانیها رهایی یابند

  

  

  

  

  

  

  

  

www.taq.ir



 خالصه

هاي  گیري از مایه ي وي و با بهره ي آلمانی با الهام گرفتن از اصالت عقل عملی در فلسفه ز فالسفهـ بعد از کانت چند تن ا 1

  . نامیده شد» رومانتیک«اي را ارائه کردند که به نام  عرفانی براي جبران نقاط ضعف آن، مکتب فلسفی ویژه

ي  و با بررسی نقّادانه از سخنان ایشان فلسفه) لینگمانند ش(و معاصرینش ) مانند فیخته(کسوتان  ـ هگل با استفاده از پیش 2

  . جامع و نسبتاً منسجمی را به وجود آورد که به نام ایدآلیسم عینی نامید شد

آیند و تکامل  اند که بر اساس قوانین منطق دیالکتیک به وجود می هاي روح مطلق هاي جهان، اندیشه ـ به نظر وي پدیده 3

باشند  در عین حال که اصولی منطقی و ذهنی هستند بر عالم عینی و خارجی نیز حکمفرما می و اصول دیالکتیک. یابند می

هاي ذهنی روح مطلق  هاي عینی، پدیده ي پدیده شود و همه زیرا طبق این نگرش ایدآلیستی، دوگانگی ذهن و عین برداشته می

  . روند نیز به شمار می

ي فلسفی و متافیزیکی، و  ي الهی و دینی، مرحله مرحله: ي قائل بود ي انسان، سه مرحله ـ اگوست کنت براي اندیشه 4

ها و روابط آنها با یکدیگر  پدیده) نه چرایی(ي نهائی فکر بشر است و به چگونگی پیدایش  ي علمی و تحقّقی، که مرحله مرحله

را  اثبات تجربی است و این، نهایت چیزي است که انسان، توان شناخت واقعی آناندیشد روابطی که قابل درك حسی و  می

ي حسی نباشد علمی نخواهد بود بلکه یا از اساطیر مذهبی است و یا از  و هر آن چیزي که قابل درك بی واسطه. دارد

  . هاي فلسفی متافیزیکی اندیشه

اش، مورد انتقادهاي گوناگونی قرار گرفت و از جمله دو  عقلی هاي ي ضعف منطق و سستی پایه ي هگل به واسطه ـ فلسفه 5

  . خطّ کمابیش مخالف با آن به صورت اگزیستانسیالیسم و ماتریالیسم دیالکتیک در برابر آن پدید آمد

ي این گرایش با انگیزه. ـ محور اصلی اگزیستانسیالیسم، اختیار انسان در ساختن خویش و رقم زدن سرنوشت خویش است 6

بنیاد گردید  یرکگارد و با تأکید بر مسئولیت انسان در برابر خداي متعال ي یک کشیش دانمارکی به نام کی الهی و به وسیله

هاي آن همان  تفاوت نسبت به دین در آمد و امروز معروفترین شاخه ولی رفته رفته به صورت یک گرایش اومانیستی و بی

  . ي الحادي سارتر است شاخه

را انکار ماوراء طبیعت و نیز حرکت تکاملی  ي مارکس و انگلس به وجود آمد و جوهر آن ـ ماتریالیسم دیالکتیک به وسیله 7

  . دهد جهان ماده بر اساس قوانین دیالکتیک و مخصوصاً قانون تضاد و تناقض، تشکیل می

را اهتمام به کار و  ریزي گردیده و اساس آن ائی پیي اندیشمندان آمریک ـ پراگماتیسم تنها مکتب فلسفی است که به وسیله 8

  . داند که در مقام عمل به کار آید دهد و حتّی حقیقت را مساوي با فکري می ابتکار در برابر اندیشه و تعقّل، تشکیل می

کرد و نماز  میهاي درونی و دینی، تکیه  ي این مکتب، ویلیام جیمس روانشناس معروف است که بر تجربه ـ معروفترین چهره 9

را هم در زندگی خویش تجربه  دانست و تأثیر آن و نیایش را بهترین ضامن سالمت روان و داروي شفابخش امراض روانی می

گرا و  کرد چیزي که مورد انکار روانشناسان حس ي آزاد انسان تأکید می وي همچنان بر اراده. کرده بود و هم در بیماران روانی

  . تپوزیتویست بوده و هس

هاي روشنگري در عقلها و دلها درخشیده ولی در اثر پراکندگی نتوانسته است خط  ي غرب، جرقه ـ در طول تاریخ فلسفه 10

ي اسالمی که هیچگاه از مسیر اصلی، منحرف نشده  مستقیم پایداري را در تفکر فلسفی آن سامان، رسم نماید بر خالف فلسفه

  .ج آن افزوده استو اختالف گرایشهاي فرعی بر غنی و نض
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 نوشتها  پی

  .توان یافت را در افکار کانت می ي آن چنین مکتبی را پیشنهاد کرده بود و ریشه» کنت دوسن سیمون«ـ قبالً  1

  . گانه را از پزشکی بنام دکتر بوردان، گرفته بود اگوست کنت، این مراحل سه: ـ گویند 2
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  درس چهارم 

 معانی اصطالحی علم و فلسفه 

  شامل

  مقدمه

  »علم«اشتراك لفظی معانی اصطالحی 

  »فلسفه«معانی اصطالحی 

  ي علمی  فلسفه
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 مقدمه 

شد، و  اطالق می) غیر قراردادي(= ي علوم حقیقی  ي فلسفه از آغاز به صورت اسم عامی بر همه در درس اول اشاره شد که واژه

در درس دوم اشاره کردیم که در قرون وسطی قلمرو فلسفه، وسعت یافت و بعضی از علوم قراردادي مانند ادبیات و معانی و 

دانستیم که پوزیتویسم، شناخت علمی را در مقابل شناخت فلسفی و متافیزیکی قرار  بیان را در بر گرفت، و در درس سوم

  . داند می» علمی«ي نام  دهد و تنها علوم تجربی را شایسته می

طبق اصطالح اول که در عصر اسالمی نیز رواج یافت فلسفه داراي بخشهاي مختلفی است که هر بخشی از آن بنام علم خاصی 

و اما اصطالح دوم در قرون وسطی در اروپا پدید آمد و با . و طبعاً تقابلی بین فلسفه و علم، وجود نخواهد داشتشود  نامیده می

  . پایان یافتن آن دوران، متروك گردید

و چون این . گیرد و اما طبق اصطالح سوم که هم اکنون در مغرب زمین رواج دارد فلسفه و متافیزیک در برابر علم، قرار می

شده الزم است توضیحی پیرامون علم و فلسفه و متافیزیک و نسبت بین آنها  ح کمابیش در کشورهاي شرقی هم رایجاصطال

  . بندي آنها نیز بشود اي به اقسام علوم و دسته داده شود و ضمناً اشاره

اصطالحات یک لفظ، یادآور ها و اختالف معانی و  ي اشتراك لفظی واژه اي را در باره پیش از پرداختن به این مطالب، نکته

  .گردد کاریهاي فراوانی می اي برخوردار است و غفلت از آن، موجب مغالطات و اشتباه شویم که از اهمیت ویژه می

  اشتراك لفظی 

شود که هر کدام داراي معانی لغوي و عرفی و اصطالحی  لغاتی یافت می) تا آنجا که اطّالع حاصل شده(ي زبانها  در همه

به معناي شب گذشته، و کتف » دوش«ي  شود چنانکه در زبان فارسی واژه نامیده می» مشترك لفظی«است و به نام متعددي 

  1.شود به معناي شیر درنده، و شیر نوشیدنی، و شیر آب، استعمال می» شیر«ي  رود و کلمه و دوش حمام به کار می) شانه(

کند ولی در علوم و بویژه در فلسفه، مشکالت زیادي را به بار  ، بازي میوجود مشترکات لفظی، نقش مهمی را در ادبیات و شعر

آورد مخصوصاً با توجه به اینکه معانی مشترك گاهی به قدري به هم نزدیکند که تمییز آنها از یکدیگر دشوار است و  می

ب نظران در همین دام، گرفتار بسیاري از مغالطات در اثر این گونه اشتراکات لفظی روي داده و حتّی گاهی بزرگان و صاح

  . اند شده

اند که قبل از ورود در بحثهاي دقیق فلسفی، نخست معانی مختلف  از اینروي بعضی از بزرگان فالسفه مانند ابن سینا مقید بوده

  . ها و تفاوت اصطالحات آنها را روشن کنند تا از خلط و اشتباه، جلوگیري به عمل آید واژه

  . است» جبر«ي  انگیزي دارد و آن واژه کنیم که کاربردهاي گوناگون و اشتباه مشترکات لفظی را ذکر میبراي نمونه یکی از 

ي  بندي به کار رفته و شاید نکته جبر در اصل لغت به معناي جبران کردن و بر طرف نمودن نقص است، بعداً به معناي شکسته

بندي، وضع شده و بعد نسبت به  و احتماالً در آغاز براي شکستهبندي نوعی جبران نقص است،  انتقال، این بوده که شکسته

  . جبران هر نقصی تعمیم داده شده است

ي  ي انتقال به این معنی، تعمیم الزمه کاربرد سوم این کلمه، مجبور کردن و تحت فشار قرار دادن است و شاید نکته

دهند تا استخوانها  عضو شکسته شده را تحت فشار قرار میاین کار این است که  ي عادي بندي باشد یعنی چون الزمه شکسته
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اختیار وادار به انجام کاري کند جبر، اطالق شده است و  شود به هر فشاري که از کسی به دیگري وارد شود و او را بی  جفت

وم هم توسعه یافته و در شاید ابتداء در مورد فشار فیزیکی و سپس در مورد فشار روانی به کار رفته باشد و باألخره همین مفه

  . ي شخص دیگري نباشد مورد هر گونه احساس فشاري به کار رفته است هر چند از ناحیه

اي به معانی اصطالحی این واژه در علوم و فلسفه  تا اینجا تحول مفهوم جبر را از نظر لغت و عرف، بررسی کردیم اکنون اشاره

  : نیز خواهیم کرد

یعنی نوعی محاسبه که در آن به جاي اعداد از حروف استفاده  همان اصطالحی ریاضی است یکی از اصطالحات علمی جبر

ي یکدیگر جبران  ي جعل این اصطالح این باشد که در محاسبات جبري کمیتهاي مثبت و منفی به وسیله شود و شاید نکته می

طرف دیگر یا با انتقال دادن عضوي از آن، معلوم کرد  توان با توجه به شوند یا کمیت مجهول در یکی از طرفین معادله را می می

  . که این خود نوعی جبران است

جبر و «رود، و مشابه آن مسأله  ي آزاد به کار می اصطالح دیگر آن، مربوط به روانشناسی است که در مقابل اختیار و اراده

ي آنها  و فقه نیز کاربردهایی دارد که توضیح همهشود، و همچنین در اخالق و حقوق  است که در علم کالم، مطرح می» اختیار

  . کشد به درازا می

با مفهوم حتمیت و ضرورت و وجوب فلسفی، خلط شده و در واقع، کاربرد ) در مقابل مفهوم اختیار(از دیر زمان مفهوم جبر 

در زبانهاي » نیسم دترمی«ن غلطی را براي آن به وجود آورده که همان حتمیت و ضرورت باشد، چنانکه در مورد معادل آ

و در نتیجه، چنین توهمی به وجود آمده که در هر موردي، ضرورت علّی و معلولی پذیرفته شود در . شود بیگانه، مشاهده می

آنجا اختیار، موردي نخواهد داشت و بر عکس، نفی ضرورت و حتمیت، مستلزم اثبات اختیار است و آثار این توهم در چندین 

اند  که متکلّمین، ضرورت علّی و معلولی را در مورد فاعل مختار، انکار کرده فلسفی ظاهر شده که از جمله آنها این استمسأله 

حتمی را  از سوي دیگر جبریین، وجود سرنوشت. دانند اند که خداي متعال را مختار نمی و به دنبال آن، فالسفه را متّهم نموده

در صورتی . اند در مقابل، معتزله که قائل به اختیار انسان هستند، سرنوشت حتمی را نفی کردهاند، و  دلیل قول خودشان دانسته

 تاي طوالنی دارد در اثر خلط بین مفهوم جبر و  سرنوشت، ربطی به جبر ندارد و در حقیقت، این مشاجرات که سابقه که حتمی

  . مفهوم ضرورت، روي داده است

هاي میکروفیزیکی را مورد تشکیک یا انکار قرار  بعضی از فیزیکدانها ضرورت علّی در مورد پدیده: ي تأسف انگیز دیگر آنکه نمونه

ي الهی را اثبات  ها وجود اراده اند از نفی ضرورت در این پدیده اند و در مقابل، بعضی از دانشمندان خداپرست غربی خواسته داده

  !  در این موارد، مستلزم این است که نیروي مختاري در آنجا اثبات شود نیسم نمایند بگمان اینکه نفی ضرورت و انکار دترمی

حاصل آنکه وجود مشترکات لفظی بخصوص در مواردي که معانی متشابه و متقاربی داشته باشند اشکاالتی را در بحثهاي 

در یک علم داشته باشد  شود که یک لفظ، معانی اصطالحی متعددي آورد و این دشواریها هنگامی مضاعف می فلسفی پیش می

از این روي، ضرورت توضیح . در منطق، چنین است» عرضی«و » ذاتی«هاي  در فلسفه و واژه» عقل«ي  چنانکه در مورد واژه

  . شود معانی مشترك و تعیین معناي مورد نظر در هر مبحث، روشن می

  » علم« معانی اصطالحی 

مفهوم لغوي این کلمه و معادلهایش در . است» علم«ي  تباه انگیز دارد واژههایی که کاربردهاي گوناگون و اش از جمله واژه

زبانهاي دیگر مانند دانش و دانستن در زبان فارسی، روشن و بی نیاز از توضیح است ولی علم، معانی اصطالحی مختلفی دارد 

  : که مهمترین آنها از این قرار است
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  . ي واحدي باشد قضیه هل بسیط و مرکّب، هر چند درـ اعتقاد یقینی مطابق با واقع، در برابر ج 1

و به این معنی است که . ـ مجموعه قضایایی که مناسبتی بین آنها در نظر گرفته شده هر چند قضایاي شخصی و خاص باشد 2

ل و و علم رجا) دانستن احوال خاص مناطق مختلف کره زمین(و علم جغرافیا ) دانستن حوادث خاص تاریخی(علم تاریخ 

  . شود نامیده می» علم«بیوگرافی شخصیتها هم 

ـ مجموعه قضایاي کلّی که محور خاصی براي آنها لحاظ شده و هر کدام از آنها قابل صدق و انطباق بر موارد و مصادیق  3

ي مانند لغت و باشد هر چند قضایاي اعتباري و قراردادي باشد، و به این معنی است که علوم غیر حقیقی و قرارداد متعدد می

  . رود بشمار نمی» علم«شود ولی قضایاي شخصی و خاص مانند قضایاي فوق الذکر  خوانده می» علم«دستور زبان هم 

ي علوم نظري و عملی و  این اصطالح، همه. که داراي محور خاصی باشد) غیر قراردادي(= ـ مجموعه قضایایی کلّی حقیقی  4

  . شود گیرد ولی شامل قضایاي شخصی و اعتباري نمی ه را در بر میاز جمله الهیات و ما بعد الطبیع

و این همان اصطالحی است که پوزیتویستها به کار . ي حسی، قابل اثبات باشد ـ مجموعه قضایاي حقیقی که از راه تجربه 5

  . شمارند نمی» علم«برند و بر اساس آن، علوم و معارف غیر تجربی را  می

به علوم تجربی تا آنجا که مربوط به نامگذاري و جعل اصطالح باشد جاي بحث و مناقشه ندارد » علم«ي  منحصر کردن واژه

ي معرفت یقینی و شناخت واقعی  ولی جعل این اصطالح از طرف پوزیتویستها مبتنی بر دیدگاه خاص ایشان است که دایره

ولی . کنند ماوراء آنها را لغو و بی حاصل، قلمداد میپندارند و اندیشیدن در  انسان را محدود به امور حسی و تجربی می

  . متأسفانه این اصطالح، در سطح جهان، رواج یافته، و بر طبق آن، علم در مقابل فلسفه قرار گرفته است

ي پوزیتویستی و اثبات شناخت حقیقی نسبت به ماوراء قلمرو حس و  ي قلمرو معرفت یقینی و رد نظریه ما قضاوت در باره

  :پردازیم و اینک به توضیح مفهوم فلسفه و متافیزیک می. کنیم موکول می» شناسی شناخت «تجربه را به مبحث 

  » فلسفه«معانی اصطالحی 

شود، و اصطالح دوم آن،  ي علوم حقیقی می اصطالح اولِ آن، شامل همه: ایم تاکنون با سه معناي اصطالحی فلسفه آشنا شده

(= گیرد، و اصطالح سوم آن، مخصوص به معرفتهاي غیر تجربی است و در مقابل علم  هم در بر میبعضی از علوم قراردادي را 

  . رود به کار می) معرفت تجربی 

غیر  (= ، خدا شناسی، روان شناسی نظري )متافیزیک(شناسی، هستی شناسی  فلسفه، طبق این اصطالح، شامل منطق، شناخت

هر چند در این زمینه کمابیش اختالف نظرهایی وجود دارد و گاهی فقط به 1شود می، زیبایی شناسی، اخالق و سیاست )تجربی

  . را اصطالح چهارمی تلقی کرد توان آن رود و بنابراین می ي اُولی یا متافیزیک به کار می معناي فلسفه

ي فلسفه«شود مانند  ال مییا مضاف الیه استعم ي فلسفه کاربردهاي اصطالحی دیگري نیز دارد که غالباً همراه با صفت واژه

  . »ي علومفلسفه«و » علمی

  ي علمی  فلسفه

  : رود گونی به کار می این تعبیر نیز در موارد گونه
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اگوست کنت پس از محکوم کردن تفکر فلسفی و متافیزیکی و انکار قوانین عقلی جهان شمول، . ي فلسفه تحقّقی الف ـ در باره

ریاضیات، : ي خود را خواهد داشت، به این ترتیب تقسیم کرد که هر یک، قوانین ویژهعلوم تحقّقی را به شش بخش اساسی، 

 ي فلسفه درسهایی درباره«و کتابی به نام ) جامعه شناسی(شناسی، و علم االجتماع  کیهان شناسی، فیزیک، شیمی، زیست

ققی، مورد بررسی قرار داد و سه مجلّد ي به اصطالح تح در شش مجلّد نگاشت و کلیات علوم ششگانه را با شیوه» پوزیتویسم

  !دهد ي تحقّقی را ادعاهاي جزمی غیر تحقّقی، تشکیل می را به جامعه شناسی، اختصاص داد هر چند اساس این فلسفه آن

ي تحقّقی و  به هر حال، محتواي این کتاب که در واقع، طرحی براي بررسی علوم و بویژه علوم اجتماعی است بنام فلسفه

  . شود ي علمی نامیده می فلسفه

مارکسیستها بر خالف پوزیتویستها بر ضرورت فلسفه و وجود قوانین جهان . ي ماتریالیسم دیالکتیک ب ـ در مورد فلسفه

هاي عقلی و  آید نه از اندیشه کنند ولی معتقدند که این قوانین، از تعمیم قوانین علوم تجربی به دست می شمول، تأکید می

ي ماتریالیسم دیالکتیک را که به حسب ادعاي خودشان از دستآوردهاي علوم تجربی به دست  اینروي فلسفه متافیزیکی، و از

ي  ي پوزیتویسم نیست و اساساً فلسفه نامند هر چند علمی بودن آن، بیش از علمی بودن فلسفه ي علمی می آمده است فلسفه

است و در بحثهاي » ي ریش پهن کوسه«ر ناهماهنگ و شبیه تعبی) باشد» تجربی«به معناي » علمی«در صورتی که (علمی 

  3.ایم تطبیقی، سخنان ایشان را مورد نقّادي قرار داده

روشن است که هر علمی به مقتضاي نوع . است) روش شناسی(= » متدلوژي«ي علمی مرادف با  ج ـ اصطالح دیگر فلسفه

ي  توان در آزمایشگاه و به وسیله مثالً مسائل تاریخی را نمی .طلبد مسائل، روش خاصی را براي تحقیق و اثبات مطالب، می

تواند با تحلیالت و استنتاجات ذهنی و فلسفی اثبات کند  چنانکه هیچ فیلسوفی نمی. تجزیه و ترکیب مواد و عناصر، حلّ کرد

که باید این گونه مسائل را با بل» خورد؟ ناپلئون در چه سالی به روسیه حمله کرد؟ و آیا در این جنگ پیروز شد یا شکست«که 

  . بررسی اسناد و مدارك و ارزیابی اعتبار آنها اثبات کرد

توان به سه  و سبک بررسی مسائل و اثبات مطالب می را از نظر اسلوب تحقیق و روش پژوهش) به معناي عام(بطور کلی، علوم 

  . علوم عقلی، علوم تجربی، علوم نقلی و تاریخی: ي کلی تقسیم کرد دسته

پدید آورده » متدلوژي«گانه، علمی را به نام  هاي سه بررسی انواع و طبقات علوم و تعیین روشهاي کلّی و جزئی هر یک از دسته

  .شود خوانده می» منطق عملی«شود، چنانکه گاهی  نامیده می» علمیفلسفه «است که احیاناً به نام 
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 خالصه

هاي علم و فلسفه در مقابل یکدیگر قرار گرفته، الزم است توضیحی پیرامون  ـ چون در چند قرن اخیر در اروپا واژه 1

  . اصطالحات علم و فلسفه داده شود

ي یک لفظ، موجب مشکالت و مغالطاتی در مباحث علمی و بخصوص ـ اساساً اشتراك لفظی و وجود معانی مختلف برا 2

و از اینروي، ضرورت دارد قبل از ورود در هر مبحث، معناي منظور از اصطالحات مورد استعمال در آن . شود مباحث فلسفی می

  . مبحث، توضیح داده شود

  :ز این قرار استداراي معانی اصطالحی گوناگونی است که مهمترین آنها ا» علم«ي  ـ واژه 3

  .الف ـ اعتقاد یقینی

  .ب ـ مجموعه قضایاي متناسب، اعم از جزئی و کلّی

  .ج ـ مجموعه قضایاي کلّی، اعم از حقیقی و اعتباري

  .د ـ مجموعه قضایاي کلّی حقیقی

  . ه ـ ـ مجموعه قضایاي تجربی

  :استي فلسفه نیز اصطالحاتی دارد که مهمترین آنها از این قرار  ـ واژه 4

  .ي علوم حقیقی الف ـ همه

  .ي بعضی از علوم قراردادي مانند ادبیات و معانی و بیان ب ـ علوم حقیقی به اضافه

  . د ـ خصوص ما بعد الطبیعه و الهیات. ج ـ علوم غیر تجربی مانند منطق، الهیات، زیبایی شناسی و غیرها

  ).ي پوزیتویسمفلسفه(الف طرح بررسی علوم تحقّقی : رود مینیز در موارد مختلفی به کار » ي علمی فلسفه«ـ تعبیر  5

  ).ماتریالیسم دیالکتیک(ي مارکسیسم  ب ـ فلسفه

  . ج ـ متدلوژي یا روش شناسی علوم
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 نوشتها  پی

خورد و آن دگر شیر است که  ـ آن یکی شیر است اندر بادیه و آن دگر شیر است اندر بادیه آن یکی شیر است که آدم می 1

  .خورد م میآد
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  درس پنجم

 فلسفه و علوم 

  :شامل

  ي علوم فلسفه

  متافیزیک

  نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک

  بندي علوم تقسیم و طبقه

  مالك مرزبندي علوم

  کلّ و کلّی

  انشعابات علوم
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 ي علوم  فلسفه

» فلسفه حقوق«و » ي اخالق فلسفه«رود مانند  به کار می» مضاف«به صورت » فلسفه«ي  در درس قبل گفتیم که گاهی کلمه

  ... . و

  :پردازیم اکنون به توضیحی پیرامون این تعبیر می

» فلسفه«ي  ند و واژها اختصاص داده» علوم تجربی«را به » علم«ي  رود که واژه اینگونه تعبیرات گاهی از طرف کسانی به کار می

چنین . ي حسی، قابل اثبات نیست ي تجربه برند که به وسیله هایی از معارف و معلومات انسانی به کار می را در مورد رشته

براي » مضاف الیه«یعنی ذکر » ي خدا شناسی فلسفه«خواهند گفت » علم خدا شناسی«کسانی به جاي اینکه مثالً بگویند 

  . نشان دادن نوع مطالب مورد بحث و اشاره به موضوع آنها استفلسفه فقط به منظور 

دانند و براي آنها پایگاه عینی و واقعی، قائل نیستند بلکه آنها را  نمی» علمی«همچنین کسانی که مسائل عملی و ارزشی را 

کنند و به جاي اینکه مثالً بگویند  پندارند بعضاً اینگونه مسائل را وارد قلمرو فلسفه می صرفاً تابع میلها و رغبتهاي مردم می

  . »ي سیاست فلسفه«گویند  می» علم سیاسیت«یا به جاي اینکه بگویند » ي اخالق فلسفه«گویند  می» علم اخالق«

علم دیگر است و بعضاً » مبادي«رود و آن تبیین اصول و مبانی، و باصطالح  ولی گاهی این تعبیر به معناي دیگري به کار می

نظیر همان مطالب  گیرد بیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق، سیر تحول آن علم نیز مورد بررسی قرار میمطالبی از ق

  . شده است نامیده می» رؤوس ثمانیه«ي کتاب، ذکر و به نام  اي که سابقاً در مقدمه هشتگانه

، و روش »علم«معارف فلسفی و ارزشی را هم این اصطالح، اختصاصی به پوزیتویستها و مانند ایشان ندارد بلکه کسانی که 

برند و گاهی براي اینکه با اصطالح قبلی، اشتباه نشود  دانند این اصطالح را به کار می می» علمی«بررسی و تحقیق آنها را هم 

یا » ي تاریخ فلسفه«در برابر » ي علم تاریخ فلسفه«گویند  کنند و مثالً می اضافه می» مضاف الیه«را هم در » علم«ي  کلمه

  . به اصطالح قبلی» ي اخالق فلسفه«در برابر » ي علم اخالق فلسفه«

  متافیزیک 

ي این  روي الزم است توضیحی در بارهاز این. است» متافیزیک«ي  رود واژه به کار می» علمی«هایی که در برابر  یکی از واژه

و تبدیل فوسیکا به فیزیک به ) تا(فته شده و با حذف حرف اضافه گر» متاتافوسیکا«این واژه که از اصل یونانی : کلمه نیز بدهیم

  . ترجمه شده است» ما بعد الطبیعه«در آمده و در زبان عربی به » متافیزیک«صورت 

به حسب نقل مورخین فلسفه، این لفظ، نخست به صورت نامی براي یکی از کتابهاي ارسطو به کار رفته که از نظر ترتیب، بعد 

نامیده شد » امور عامه«کرده است مباحثی که در عصر اسالمی به  یعت قرار داشته و از مباحث کلّی وجود، بحث میاز کتاب طب

  . اند را نیز براي آن، مناسب دانسته» ما قبل الطبیعه«ي اسالمی نام  و بعضی از فالسفه

ي اسالمی این دو  است ولی در کتب فالسفهبه معناي خدا شناسی » اُثولوجیا«یا » تئولوژي«ظاهراً این بخش، غیر از بخش 

الهیات «نام گرفته چنانکه بخش خدا شناسی بنام » الهیات بالمعنی االعم«بخش در یکدیگر ادغام شده و مجموعاً به نام 

مشخص گردیده است» بالمعنی االخص .  
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ي  اند و نامگذاري این بخش از فلسفه فتهو به معناي ماوراء طبیعت گر» ترانس فیزیک«ي متافیزیک را معادل با  بعضی واژه

نیز ) ماوراء طبیعت(ي خدا و مجرّدات  اند زیرا در الهیات بالمعنی االعم در باره قدیم را از باب نامیدن کل به نام جزء شمرده

  . رسد که همان وجه اول صحیح باشد اما به نظر می. شود بحث می

داده است  را تشکیل می) باصطالح عام(ائل عقلی نظري است که بخشی از فلسفه اي از مس به هر حال، متافیزیک نام مجموعه

شود و یکی از اصطالحات جدید فلسفه، مساوي با متافیزیک  ي فلسفه به آنها اختصاص داده می چنانکه امروز گاهی واژه

ي  ي تجربه که قابل اثبات به وسیله اند این است پنداشته» غیر علمی«و علت اینکه پوزیتویستها اینگونه مسائل را . باشد می

یا جدلی » دیالکتیکی«هم عقل نظري را براي اثبات این مسائل، کافی ندانسته بود و آنها را » کانت«چنانکه قبالً . حسی نیست

  . الطرفین نامیده بود

  نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک 

شود که نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک، بر حسب  روشن میبا توجه به معانی مختلفی که براي علم و فلسفه، ذکر شد 

باشد  اگر علم به معناي مطلق آگاهی یا مطلق قضایاي متناسب به کار رود اعم از فلسفه می. کند اصطالحات مختلف، تفاوت می

یقی، استعمال شود مساوي و اگر به معناي قضایاي کلّی حق. شود زیرا شامل قضایاي شخصی و علوم قراردادي و اعتباري هم می

اما اگر به معناي مجموعه قضایاي تجربی بکار رود اخص از فلسفه به معناي قدیم و . خواهد بود) باصطالح قدیم(با فلسفه 

چنانکه متافیزیک، جزئی از فلسفه باصطالح قدیم، و . است) مجموعه قضایاي غیر تجربی(= مباین با فلسفه به معناي جدید 

  . باشد بر حسب یکی از اصطالحات جدید آن میمساوي با آن 

ولی باید دانست که مقابل قرار دادن علم و فلسفه در اصطالح جدید هر چند به گمان پوزیتویستها و امثال ایشان به معناي 

و در مبحث . کاستن ارج مسائل فلسفی و انکار قدر و منزلت عقل و ارزش ادراکات عقلی است اما حقیقت، غیر از آن است

اکات عقلی نه تنها کمتر از ارزش معلومات حسی و تجربی نیست بلکه به شناخت شناسی، روشن خواهد شد که ارزش ادر

  . باشد مراتب بیشتر از آنهاست و حتّی ارزش دانشهاي تجربی در گرو ارزش ادراکات عقلی و قضایاي فلسفی می

ه عنوان یک اصطالح، ي فلسفه به دانشهاي غیر تجربی تنها ب ي علم به دانشهاي تجربی، و واژه بنابراین، اختصاص دادن واژه

قابل قبول است و نباید از تقابل این دو اصطالح، سوء استفاده شود و مسائل فلسفی و متافیزیکی به عنوان مسائل ظنّی و 

کند و اساساً این  هیچ گونه مزیتی را براي هیچ گرایش فلسفی، اثبات نمی» علمی«چنانکه برچسب . پنداري وانمود گردد

و ادعاي اینکه . فریبی جعل کنندگان آن به حساب آید ي جهل یا عوام تواند نشانه نگی است که میي ناهمر برچسب، وصله

اي مانند ماتریالیسم دیالکتیک از قوانین تجربی به دست آمده نادرست است زیرا قوانین هیچ علمی قابل تعمیم به  اصول فلسفه

شناسی قابل تعمیم به  شود مثالً قوانین روانشناسی یا زیست علم دیگر نیست چه رسد به اینکه به کلّ هستی، تعمیم داده

  . فیزیک یا شیمی یا ریاضیات نیست و بالعکس، قوانین این علوم، در خارج از قلمرو خودشان کارآیی ندارد

  بندي علوم تقسیم و طبقه

ین است که مسائل قابل شناخت، ي جداسازي علوم از یکدیگر چیست؟ پاسخ ا شود که اساساً انگیزه در اینجا سؤالی مطرح می

دهد و در حالی که در این طیف، بعضی از مسائل در ارتباط تنگاتنگ با بعضی دیگر قرار  اي را تشکیل می طیف گسترده

  . گیرند برخی دیگر از مسائل، دور و بیگانه از هم هستند و چندان ارتباطی با یکدیگر ندارند می

ي دیگر معلومات، متوقّف بر بعضی دیگر است و دست کم، دانستن یک دسته به فهم دستهاز سوي دیگر فرا گرفتن بعضی از 

  . هاي دیگر از دانستنیها وجود ندارد اي میان دسته کند در حالی که چنین رابطه کمک می
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اي براي  انگیزه ي معلومات براي هر دانش پژوهی میسر نیست، و به فرض میسر بودن، چنین با توجه به اینکه فرا گرفتن همه

همه وجود ندارد چنانکه ذوق و استعداد افراد هم نسبت به فراگیري انواع مسائل، مختلف است و با توجه به اینکه بعضی از 

اند که از  روي آموزشگران از دیرباز در صدد بر آمدهدانشها وابسته به بعضی دیگر و آموختن یکی متوقّف بر دیگري است از این

بندي کنند و دانشها و علوم خاص را مشخّص سازند و از طرف دیگر علوم مختلف را  تبط و متناسب را دستهطرفی مسائل مر

بندي کنند و نیاز هر علمی را به علم دیگر، و در نتیجه تقدم یکی را بر دیگري روشن نمایند تا اوالً کسانی که انگیزه یا  طبقه

شمار بیابند و راه رسیدن به هدفشان را  ودشان را در میان انبوه مسائل بیي خ ذوق و استعداد خاصی دارند بتوانند گمشده

هاي مختلفی از معلومات را فرا گیرند بدانند از کدامیک آغاز کنند که راه را براي  خواهند رشته بشناسند، و ثانیاً کسانی که می

  . ها هموار کند و فراگیري آنها را آسانتر نماید آموختن دیگر رشته

از جمله . ي خاصی قرار گرفت ترتیب، علوم به قسمتها و بخشهاي گوناگون، تقسیم شد و هر بخش در طبقه و مرتبهبدین 

تقسیمات علوم، تقسیم کلّی آنها به علوم نظري و علوم عملی، و تقسیم علوم نظري به طبیعیات و ریاضیات و الهیات، و تقسیم 

  . ست که قبالً به آن اشاره شدعلوم عملی به اخالق و تدبیر منزل و سیاست ا

  مالك مرزبندي علوم 

شود که علوم را بر اساس چه معیار و مالکی باید  بندي علوم، روشن شد سؤال دیگري طرح می بعد از آنکه لزوم دسته

  بندي و مرزبندي کرد؟  دسته

  : ها از این قرار استبندي کرد که مهمترین آن توان با معیارهاي مختلفی دسته پاسخ این است که علوم را می

توان با روش واحدي مورد تحقیق و بررسی قرار  ي مسائل را نمی قبالً اشاره کردیم که همه. ـ بر اساس اسلوب و روش تحقیق 1

  : توان به سه دسته تقسیم کرد ي علوم را با توجه به روشهاي کلّی تحقیق می داد و نیز خاطر نشان کردیم که همه

  . ي الهی منطق و فلسفه: فقط با براهین عقلی و استنتاجات ذهنی، قابل بررسی است مانند الف ـ علوم عقلی که

  . شناسی فیزیک، شیمی و زیست: ب ـ علوم تجربی که با روشهاي تجربی قابل اثبات است مانند

  . و علم فقهتاریخ، علم رجال : شود مانند ج ـ علوم نقلی که بر اساس اسناد و مدارك منقول و تاریخی، بررسی می

اي است که بر آنها  بندي کرد فایده و نتیجه توان بر اساس آن، علوم را دسته مالك دیگري که می. ـ بر اساس هدف و غایت 2

گیرد مانند هدفهاي مادي و معنوي، و هدفهاي  شود و هدف و غایتی است که فراگیر از آموختن آنها در نظر می مترتّب می

  . فردي و اجتماعی

خواهد راه تکامل معنوي خود را بشناسد به مسائلی احتیاج دارد که شخص عالقمند به تحصیل ثروت  است کسی که میبدیهی 

پس . از راه کشاورزي یا صنعت، به آنها احتیاج ندارد، چنانکه یک رهبر اجتماعی نیازمند به داشتن معلومات دیگري است

  . ي کردبند توان علوم را طبق این اهداف گوناگون، دسته می

یعنی با توجه به  . تواند معیار انفکاك و تمایز علوم، واقع شود موضوعات آنها است سومین مالکی که می. ـ بر اساس موضوع 3

شود آن عنوان جامع را محور قرار  اینکه هر مسأله، موضوعی دارد و تعدادي از موضوعات در یک عنوان جامعی مندرج می

کنند چنانکه عدد، موضوع علم حساب، و مقدار  را زیر چتر یک علم، گردآوري می به آن ي مسائل مربوط دهند و همه می

  . گیرد موضوع علم هندسه، و بدن انسان موضوع علم پزشکی قرار می) کمیت متصل(
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با رعایت کند چنانکه  ي جداسازي علوم را تأمین می بندي علوم بر اساس موضوع، بهتر از معیارهاي دیگر، هدف و انگیزه تقسیم

روي از دیرباز مورد توجه فالسفه و و از این. شود آن، ارتباط و هماهنگی درونی مسائل و نظم و ترتیب آنها بهتر حفظ می

توان  مثالً می. بندیهاي فرعی، معیارهاي دیگري را نیز در نظر گرفت توان در دسته ولی می. دانشمندان بزرگ، قرار گرفته است

هاي فلسفی و  را به شاخه را خداي متعال قرار داد و سپس آن ترتیب داد و محور مسائل آن» شناسیخدا «علمی را به نام 

اي مسائل مربوط را مورد بررسی قرار دهد و در واقع، معیار این  عرفانی و دینی، منشعب ساخت که هر کدام با روش ویژه

گونی منشعب کرد که هر شاخه بر  هاي گونه ان به شاخهتو همچنین ریاضیات را می. انقسام جزئی را روش تحقیق، تشکیل دهد

و بدین ترتیب، تلفیقی بین معیارهاي مختلف به . اساس هدف خاصی مشخّص شود مانند ریاضیات فیزیک، و ریاضیات اقتصاد

  . آید وجود می

  کلّ و کلّی 

معناي مجموعه مسائل مرتبط، پدید شود و بر اساس آن، علم به  عنوان جامعی که بین موضوعات مسائل در نظر گرفته می

مثال نوع اول عنوان . آید گاهی عنوان کلّی و داراي افراد و مصادیق فراوان، و گاهی به صورت کلّ و داراي اجزاء متعدد است می

م، دهد، و مثال نوع دو ي خاصی را تشکیل می گونی دارد و هر یک، موضوع مسأله عدد یا مقدار است که انواع و اصناف گونه

  . بدن انسان است که جهازات و اعضاء و اجزاء متعددي دارد و هر کدام از آنها موضوع بخشی از علم پزشکی است

تفاوت اصلی بین این دو نوع موضوع آنست که در نوع اول، عنوان موضوع علم بر تک تک موضوعات مسائل که افراد و جزئیات 

کند بلکه بر مجموع  تک موضوعات مسائل، صدق نمی ن موضوع بر تککند به خالف نوع دوم که عنوا آن هستند صدق می

  .شود اجزاء، حمل می

  انشعابات علوم 

بندي علوم براي سهولت آموزش و تأمین هر چه بیشتر اهداف تعلیم و تربیت،  از توضیحات گذشته به دست آمد که تقسیم

ي آنها را به چند دسته تقسیم کرد و مثالً حیوان  که همه در آغاز که معلومات بشر، محدود بود امکان داشت. گیرد انجام می

ي  ولی رفته رفته که دایره. شناسی را به عنوان علم واحدي در نظر گرفت و حتّی مسائل مربوط به انسان را نیز در آن گنجانید

خته شد بیش از همه، مسائل وسعت یافت و مخصوصاً بعد از آنکه ابزارهاي علمی مختلفی براي تحقیق در مسائل تجربی سا

تري منشعب گردید چنانکه این جریان هنوز هم به  هاي گوناگونی تقسیم شد و هر علمی به علوم جزئی علوم تجربی به شعبه

  . اي ادامه دارد شکل فزاینده

  : پذیرد بطور کلی انشعاب علوم به چند صورت انجام می

ي جدیدي از علم مادر قرار  ر گرفته شود و هر جزء، موضوع شاخهـ به این صورت که اجزاء کوچکتري از کلّ موضوع در نظ 1

روشن است که این نوع انشعاب، مخصوص علومی است که رابطه بین موضوع علم و . گیرد مانند غده شناسی، و ژن شناسی

  . ي کل و جزء است موضوعات مسائل، رابطه

ان کلّی در نظر گرفته شود مانند حشره شناسی و میکرب تر و اصناف محدودتري از عنو ـ به این صورت که انواع جزئی 2

ي کلّی و جزئی است نه کلّ و  آید که رابطه بین موضوع علم و موضوعات مسائل، رابطه این انشعاب در علومی پدید می. شناسی

  . جزء
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هاي  ت موضوع، شاخهـ به این صورت که روشهاي مختلف تحقیق به عنوان معیار ثانوي در نظر گرفته شود و با حفظ وحد 3

جدید پدید آید، و این در موردي است که مسائل علم، با روشهاي مختلف، قابل بررسی و اثبات مانند باشد مانند خدا شناسی 

  . فلسفی و خدا شناسی عرفانی و خدا شناسی دینی

ي  ب با هر هدف به نام شاخهـ به این صورت که اهداف متعدد، به عنوان معیار فرعی در نظر گرفته شود و مسائل متناس 4

  . خاصی از علم مادر معرّفی گردد چنانکه در ریاضیات گفته شد
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 خالصه

ي آن صرفاً براي نشان دادن نوع مسائل  رود و اضافه ـ فلسفه به صورت مضاف، گاهی در مورد معلومات غیر تجربی به کار می 1

کند مانند  ي علم در مورد معلومات تجربی همین نقش را ایفاء می چنانکه اضافه» ي خدا شناسیفلسفه«مورد بحث است مانند 

  . »شناسی زیست«علم 

شود و منظور از آن، تبیین اصول و مبانی آن علم است که بعضاً تاریخچه و  ي فلسفه گاهی به علم خاصی اضافه می ـ کلمه 2

  . گیرد ند آنها را نیز در بر میهدف و روش تحقیق و سیر تحول و مطالبی مان

  . اي از مسائل عقلی است که با روش تجربی، قابل اثبات نیست ـ متافیزیک نام مجموعه 3

ـ نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک به حسب معانی مختلف آنها تفاوت دارد و طبق بعضی از اصطالحات، علم اعم از  4

  . فلسفه، و فلسفه اعم از متافیزیک است

بندي دانشها این است که هر کسی بتواند مجموعه مسائل مورد نظر خود را جداگانه بیاموزد و  بندي و طبقه ـ هدف از دسته 5

  . آموزش علوم به صورت آسانتر و سودمندتري انجام گیرد

وف معموالً بر گیرد و تقسیمات معر ـ مرزبندي علوم بر اساس معیارهاي مختلفی از جمله روش، هدف و موضوع انجام می 6

  . اساس اختالف موضوعات انجام گرفته است

  . ـ نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل، گاهی نسبت بین کل و جزء است و گاهی نسبت بین کلی و جزئی 7

ی بر ي آن، و گاهی بر اساس اختالف روشها، و زمان ـ انشعاب علوم گاهی با ریز کردن موضوع، و گاهی با محدود کردن دایره 8

  . شود طبق تفاوت اهداف، حاصل می
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 ي موضوع با مسائل رابطه

ایم، اکنون نوبت آن فرا رسیده که موضوع بحث این کتاب را روشن کنیم و  تاکنون با اصطالحات مختلف فلسفه، آشنا شده

ولی پیش از آنکه به تعریف فلسفه و . شود توضیح دهیم که منظور ما از فلسفه چیست و در این کتاب از چه مسائلی گفتگو می

علوم و روابط آنها با » مبادي«و » مسائل«و » موضوع«توضیح بیشتري پیرامون معرّفی اجمالی مسائل آن بپردازیم خوبست 

  . یکدیگر بدهیم

اي از قضایا  ي نامبرده، به مجموعه طبق چهار اصطالح از اصطالحات پنجگانه» علم«ي  هاي گذشته گفتیم که واژه در درس

اند که علوم را از یکدیگر  که این مناسبتهاي گوناگون و ضمناً روشن شد. شود که مناسبتی بین آنها لحاظ شده باشد اطالق می

شود و مالك تمایز علوم قرار  و نیز معلوم شد که بهترین مناسبتهایی که بین مسائل مختلف، لحاظ می. کنند جدا و متمایز می

دهند به  کیل میگیرد مناسبت موضوعات آنهاست یعنی مسائلی که موضوعات آنها اجزاء یک کل یا افراد یک کلّی را تش می

  . آیند صورت علم واحدي درمی

گیرند، و موضوع  قرار می) کل یا کلی(بنابراین، مسائل یک علم عبارتست از قضایایی که موضوعات آنها زیر چتر عنوان جامعی 

  . گیرد یک علم عبارتست از همان عنوان جامعی که موضوعات مسائل را در بر می

در اینجا خوبست یادآور شویم که ممکن است یک عنوان، موضوع دو یا چند علم قرار گیرد و اختالف آنها به حسب غایات یا 

ي دیگري را نباید از نظر دور داشت و آن این است که گاهی عنوانی که براي موضوع یک علم  اما نکته. روشهاي تحقیق باشد

و اختالف قیودي که براي یک موضوع، . علم نیست و در واقع، قید خاصی دارد در نظر گرفته شده بطور مطلق، موضوع آن

از حیث ترکیبات درونی و خواص مربوط به » ماده«مثالً . گردد شود موجب پدید آمدن چند علم و اختالف آنها می لحاظ می

ر آنها موضوع علم فیزیک قرار تجزیه و ترکیب عناصر، موضوع علم شیمی، و به لحاظ تغییرات ظاهري و خواص مترتّب ب

شود موضوع علم صرف، و از نظر تغییرات اعرابی، موضوع  از جهت تغییراتی که در ساختمان آن حاصل می» کلمه«یا . گیرد می

  . شود علم نحو واقع می

و بسا هست که . صییا با قید و حیثیت خا بنابراین، باید دقّت کرد که آیا عنوان جامع بطور مطلق، موضوع علم معینی است

عنوان جامعی بطور مطلق، موضوع علم عامی قرار داده شود و بعد با افزودن قیودي به صورت موضوعاتی براي علوم خاصی در 

ي علوم طبیعی است و با اضافه کردن قیودي به  جسم، موضوع همه) اصطالح قدیم(مثالً در تقسیم معروف فلسفه به . آید

و در کیفیت انشعاب علوم، اشاره شد که . آید ، گیاه شناسی، حیوان شناسی و غیرها در میصورت موضوع معدن شناسی

  . شود ي موضوع و با افزودن قیودي به عنوان موضوع مادر، حاصل می ي محدود کردن دایره قسمتی از انشعابات به وسیله

و معنایش این است که در آن علم از احکامی است » قید اطالق«از جمله قیودي که ممکن است به عنوان موضوع افزوده شود 

ي افراد موضوع  شود که براي ذات موضوع مطلق و بدون در نظر گرفتن تشخّصاتش ثابت، و در نتیجه، شامل همه گفتگو می

حیوان یا مثالً اگر احکام و خواصی براي مطلق اجسام، ثابت بود خواه جسم معدنی باشد یا آلی، و خواه گیاه باشد یا . خواهد بود

. قرار داد و اینگونه مسائل را به عنوان علم خاصی مشخص نمود» جسم مطلق«توان موضوع آنها را  انسان، در این صورت می

مشخص » سمع الکیان«یا » سماع طبیعی«را به نام  چنانکه حکماء، بخش اول طبیعیات را به این احکام، اختصاص داده و آن

ام را به علم خاصی مانند کیهان شناسی، معدن شناسی، گیاه شناسی و حیوان شناسی، اند سپس هر دسته از اجس ساخته

  . اند اختصاص داده
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ي حیوانات را علم خاصی قرار  توان انجام داد مثالً مسائل مربوط به همه عین این کار را در مورد انشعابات جزئی علوم نیز می

باشد و سپس احکام خاص به هر نوعی از حیوانات را در علمهاي » حیوان حیوان بما هو«یا » حیوان مطلق«داد که موضوع آن 

  . خاص دیگري مورد بحث قرار داد

موضوع نخستین بخش از طبیعیات » جسم مطلق«ي قدیم، و  موضوع بخش طبیعی از فلسفه» مطلق جسم«بدین ترتیب، 

م زنده، موضوعات کیهان شناسی، معدن و هر یک از اجسام خاص مانند جسم کیهانی، جسم معدنی، جس) سماع طبیعی(

جسم «شناسی عام، و  موضوع علم زیست» مطلق جسم زنده«و به همین ترتیب . دهند شناسی را تشکیل می شناسی و زیست

کند و انواع موجودات زنده موضوعات علم زیستی  موجودات زنده، بحث می  موضوع علمی که از احکام همه» ي مطلق زنده

  . دهند یجزئی را تشکیل م

ي  شود و آن این است که اگر احکامی مشترك بین چند نوع از انواع موضوع کلی بود ولی شامل همه در اینجا سؤالی مطرح می

شد چنین احکامی را باید در کدام علم، مورد بررسی قرار داد؟ مثالً اگر اموري مشترك بین چند نوع از موجودات زنده  آنها نمی

شود و از طرفی طرح کردن  ي موجودات زنده نمی قرار داد زیرا شامل همه» ي مطلق جسم زنده«از عوارض توان آنها را  بود نمی

  گردد، در این صورت کجا باید آنها را طرح کرد؟ آنها در هر یک از علوم جزئی مربوطه هم موجب تکرار مسائل می

عوارض (دهند که موضوعش مطلق است و احکام  رار میپاسخ این است که معموالً اینگونه مسائل را نیز در علمی مورد بحث ق

شود قبل از آنکه مقید به قیود  احکامی که براي ذات موضوع، ثابت می: کنند موضوع مطلق را به این صورت تعریف می) ذاتیه

سفه در مورد چنانکه بعضی از فال. دهند و در واقع، این مسامحه در تعریف را بر تکرار مسائل، ترجیح می. علوم جزئی گردد

) یا موجود بما هو موجود(کند که براي موجود مطلق  اند که از احکام و عوارضی بحث می ي اُولی یا ما بعد الطبیعه گفته فلسفه

  . شود» ریاضی«یا » طبیعی«شود قبل از آنکه مقید به قید  ثابت می

  مبادي علوم و رابطه آنها با موضوعات و مسائل 

ي تعلیم و  شود و در واقع، هدف قریب و انگیزه از یک سلسله قضایاي متناسب و مرتبط، بحث می دانستیم که در هر علمی

پس در هر علمی فرض بر این . باشد تعلّم آن علم، حلّ آن قضایا و مسائل یعنی اثبات محموالت آنها براي موضوعاتشان می

  . فراد آن اثبات کردتوان محموالتی را براي اجزاء یا ا است که موضوعی وجود دارد و می

  :بنابراین، پیش از پرداختن به طرح و حلّ مسائل هر علمی نیاز به یک سلسله شناختهاي قبلی وجود دارد مانند

  ـ شناخت ماهیت و مفهوم موضوع 1

  ـ شناخت وجود موضوع 2

  . شود ي آنها مسائل آن علم، ثابت می ـ شناخت اصولی که به وسیله 3

این شناختها گاهی بدیهی و بی نیاز از تبیین و اکتساب است و در این صورت مشکلی وجود نخواهد داشت ولی گاهی این 

مورد تردید واقع ) مانند روح انسان(شناختها بدیهی نیست و احتیاج به بیان و اثبات دارد مثالً ممکن است وجود موضوعی 

همچنین . را اثبات کرد ر حقیقی باشد در این صورت باید وجود حقیقی آنگردد و احتمال داده شود که امري موهوم و غی

شود ممکن است مورد تشکیک قرار گیرد و الزم باشد که قبالً آنها  اصولی که بر اساس آنها مسائل یک علم، حل و فصل می

  . ودشود داراي ارزش علمی و یقینی نخواهد ب اثبات گردند و گرنه نتایجی که متفرّع بر آنها می

www.taq.ir



  . کنند نامند و آنها را به مبادي تصوري و تصدیقی، تقسیم می می» مبادي علوم«اینگونه مطالب را 

شود  مبادي تصوري که همان تعاریف و بیان ماهیت اشیاء مورد بحث است معموالً در خود علم و به صورت مقدمه، مطرح می

ي هر  و چنانکه قبالً اشاره کردیم فلسفه. گیرند یگري مورد بحث قرار میاند و غالباً در علوم د ولی مبادي تصدیقی علوم، مختلف

ترین مبادي علوم  و سرانجام، کلّی. باشد علمی در واقع، علم دیگري است که عهده دار بیان و اثبات اصول و مبادي آن علم می

  . شوند ي اُولی یا متافیزیک، مورد بحث و بررسی واقع می در فلسفه

و اساساً پژوهشهاي 1باشد ي علوم تجربی، مورد استناد دانشمندان می یاد کرد که در همه » اصل علّیت«ان از تو از جمله می

دهد ولی  ها تشکیل می گیرد زیرا محور آنها را کشف روابط علّی و معلولی بین پدیده علمی با پذیرفتن قبلی این اصل، انجام می

  . پذیرد ي آن در فلسفه صورت می نیست و بحث در بارهخود این اصل در هیچ علم تجربی، قابل اثبات 

  موضوع و مسائل فلسفه 

آید که بهترین راه براي تعریف یک علم این است که موضوع آن، مشخص گردد و اگر قیودي  از آنچه گفته شد به دست می

دهد  ر، محور آنها را تشکیل میدارد دقیقاً مورد توجه قرار گیرد، سپس مسائل آن علم به عنوان قضایایی که موضوع مزبو

  . معرّفی گردند

اند یعنی تا  از سوي دیگر تشخیص موضوع و قیود آن در گرو تعیین مسائلی است که براي طرح کردن در یک علم، منظور شده

ظر بگیریم ترین مفاهیم براي امور حقیقی است در ن را که عام» موجود«حدودي بستگی به وضع و قرارداد دارد مثالً اگر عنوان 

را موضوع علمی قرار دهیم شامل  گیرد، و اگر آن ي موضوعات مسائل حقیقی در زیر چتر آن قرار می خواهیم دید که همه

  . شود، و این علم همان فلسفه به اصطالح قدیم است ي مسائل علوم حقیقی می همه

یست و ناچار باید موضوعات محدودتري را در ولی مطرح کردن چنین علم جامع و فراگیري با اهداف تفکیک علوم، سازگار ن

آموزشگران باستان، نخست دو دسته از مسائل نظري را که محورهاي مشخّصی دارند . نظر بگیریم تا اهداف مزبور، تأمین شود

علوم اند و سپس هر یک را به  ي دیگر را به نام ریاضیات نامیدهاند و یک دسته را به نام طبیعیات و دسته در نظر گرفته

قابل طرح بوده که آنها را به نام خدا شناسی یا » خدا«ي  ي سومی از مسائل نظري در باره دسته. اند تري تقسیم کرده جزئی

ولی یک دسته از مسائل عقلی نظري باقی ماند که موضوع آنها فراتر از موضوعات یاد . اند نامگذاري نموده» ي الربوبیه معرفه«

  . چیک از موضوعات خاص نداشتشده بود و اختصاصی به هی

ما «گرفت آنها را  گویا براي این مسائل، نام خاصی را مناسب ندیدند و به مناسبت اینکه بعد از طبیعیات، مورد بحث قرار می

» سماع طبیعی«    موقعیت این مسائل نسبت به سایر مسائل علوم نظري، همان موقعیت. نامیدند» متافیزیک«یا » بعد الطبیعه

موجود «قرار داده شده موضوع ما بعد الطبیعه را هم » جسم مطلق«ت به علوم طبیعی است و همانگونه که موضوع آن نسب

اند تا تنها مسائلی را که اختصاص به موضوعات علوم خاص ندارد در پیرامون آن  قرار داده» موجود بما هو موجود«یا » مطلق

  . ي موجودات نشود مهي این مسائل، شامل ه مطرح نمایند هر چند همه

نیز » ي اُولیفلسفه«یا » علم کلّی«به وجود آمد و بعداً به نام » متافیزیک«یا » ما بعد الطبیعه«بدین ترتیب علم خاصی به نام 

  . نامیده شد

بالمعنی  الهیات«چنانکه قبالً اشاره کردیم در عصر اسالمی مسائل متافیزیک با مسائل خدا شناسی درهم ادغام شد و به نام 

اي از  و گاهی به مناسبت، مسائل دیگري مانند مسائل معاد و اسباب سعادت ابدي انسان و حتّی پاره. نامگذاري گردید» االعم
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ي این مسائل به  و اگر بنا باشد که همه. شود مسائل نبوت و امامت نیز به آنها ضمیمه شد چنانکه در الهیات شفاء، مالحظه می

یک علم، تلقّی شود و بعضی از آنها به صورت تطفّل و استطراد نباشد باید موضوع این علم را خیلی وسیع عنوان مسائل اصلی 

در نظر گرفت و شاید تعیین موضوع واحد براي چنین مسائل گوناگون، کار آسانی نباشد و به همین جهت تالشهاي مختلفی 

ي آن هستند انجام گرفته، گر چه چندان موفقیت آمیز  رض ذاتیهي این محموالت، از عوا براي تعیین موضوع و بیان اینکه همه

  . نبوده است

به عنوان علم واحدي در نظر گرفته شود ) غیر از طبیعیات و ریاضیات(به هر حال، امر دایر است بین اینکه سایر مسائل نظري 

ت آنها، وحدت هدف و غایت قرار داده و با تکلّف، موضوع واحدي براي آنها منظور گردد یا معیار و مالك همبستگی و وحد

شود و یا اینکه هر دسته از مسائل که موضوع مشخّصی دارد علم خاصی تلقّی گردد و از جمله مسائل کلّی وجود، تحت عنوان 

  . مورد بحث واقع شود چنانکه یکی از اصطالحات خاص فلسفه هم همین است» ي اُولیفلسفه«

ي اسالمی تحت عنوان فلسفه و حکمت،  سبتر است و بنابراین، مسائل مختلفی را که در فلسفهرسد که این وجه، منا به نظر می

ي  اي از علوم فلسفی خواهیم داشت که همه سلسله: و به دیگر سخن1کنیم شود به صورت چند علم خاص، تلقی می مطرح می

طالق خواهیم کرد و هدف اصلی این کتاب هم ا» ي اُولی فلسفه«آنها در روش تعقّلی شریکند ولی فلسفه را بطور مطلق بر 

کنیم  شناسی را مطرح می باشد نخست مبحث شناخت تبیین مسائل آن است ولی چون اثبات آنها متوقف بر مسائل شناخت می

  . پردازیم سپس به بررسی مسائل هستی شناسی و متافیزیک می

  تعریف فلسفه 

توانیم  بدانیم می) نه مطلق موجود(» موجود مطلق«را  یا متافیزیک، و موضوع آني اُولی  بنابراین که فلسفه را مساوي با فلسفه

کند؛ یا علمی که از احوال کلّی وجود گفتگو  علمی را که از احوال موجود مطلق، بحث می: را به این صورت تعریف کنیم آن

  1.ودش کند؛ یا مجموعه قضایا و مسائلی که پیرامون موجود بما هو موجود، مطرح می می

  : براي فلسفه، ویژگیهایی ذکر شده که مهمترین آنها از این قرار است

ولی این روش در منطق، خدا شناسی، روان . ـ روش اثبات مسائل آن، روش تعقلی است بر خالف علوم تجربی و علوم نقلی 1

توان  شود بنابراین نمی ر گرفته میي اخالق و حتّی در ریاضیات نیز به کا شناسی فلسفی، و بعضی از علوم دیگر مانند فلسفه

  . دانست» فلسفه اُولی«ي  را ویژه آن

باشد و از اینروي بنام  ـ فلسفه متکفّل اثبات مبادي تصدیقی سایر علوم است و این یکی از وجوه نیاز سایر علوم به فلسفه می 2

  . شود نامیده می» مادر علوم«

روي گاهی هدف اصلی فلسفه، آید و از این امور وهمی و اعتباري به دست می ـ در فلسفه، معیار باز شناسی امور حقیقی از 3

شناسی  را هدف شناخت شود ولی بهتر آنست که آن شناختن امور حقیقی و تمییز آنها از وهمیات و اعتباریات، شمرده می

  . بدانیم

مفاهیم علت و معلول، واجب و ممکن،  آید مانند ـ ویژگی مفاهیم فلسفی این است که از راه حس و تجربه به دست نمی 4

شناسی خواهد  شناخت شوند و توضیح آنها در مبحث ي فلسفی نامیده می این مفاهیم اصطالحاً معقوالت ثانیه. مادي و مجرّد

  . آمد

www.taq.ir



سفی از راه توان دریافت که چرا مسائل فلسفی تنها با روش تعقلّی، قابل اثبات است و چرا قوانین فل با توجه به این ویژگی می

  . آید تعمیم قوانین علوم تجربی به دست نمی
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 خالصه

شوند، و موضوع علم  مندرج می) کلّ یا کلّی(ـ مسائل یک علم عبارتست از قضایایی که موضوعات آنها تحت عنوان جامعی  1

  . عبارتست از همان عنوان جامع

ـ ممکن است یک عنوان، موضوع علم عامی قرار گیرد و با اضافه کردن قیودي به آن، موضوعات علوم خاصی در قلمرو آن  2

» جسم مطلق«و » طبیعی«موضوع علم عام » مطلق جسم«مثالً . است» قید اطالق«ي این قیود،  علم عام، پدید آید و از جمله

  . دهند عات سایر علوم خاص طبیعی را تشکیل میو جسمهاي مقید، موضو» سماع طبیعی«موضوع 

و ) اگر بدیهی نباشد(ـ پیش از ورود در مباحث هر علمی الزم است موضوع آن علم شناخته شود و وجود آن اثبات گردد  3

صدیقی و این همه را مبادي تصوري و ت. همچنین الزم است اصولی که اثبات مسائل آن علم، متوقّف بر آنها است شناخته شوند

  . نامند علم می

  . گیرند ي اُولی مورد بحث قرار می ترین مبادي علوم در فلسفه ـ کلی 4

است ولی موضوع فلسفه به » مطلق موجود«شود  ي علوم حقیقی می ـ موضوع فلسفه به عنوان علم عامی که شامل همه 5

 ی از موجودات ندارند» موجود مطلق«) متافیزیک(= معناي اخصاست و مسائل آن قضایایی هستند که اختصاص به نوع خاص .  

از احوال موجود بما هو موجود، بحث : احوال کلی وجود؛ و به عبارت دیگر ـ فلسفه به معناي اخص عبارتست از علمی که از 6

  . کند می

روي آیند و از این ي حسی به دست نمی ي فلسفی هستند که از راه حس و تجربهـ مفاهیم فلسفه از قبیل معقوالت ثانیه 7

  . توان قوانین فلسفی را از تعمیم قوانین علوم تجربی به دست آورد مسائل آن با روش تجربی قابل اثبات نیستند و نمی

  . آید ـ در فلسفه، معیار بازشناسی حقایق از وهمیات و اعتباریات به دست می 8
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 نوشتها  پی

ها  معتقدند که پژوهش علمی فقط در راه کشف چگونگی تحقّق پدیده ـ البته باید پوزیتویستها را استثناء کرد زیرا ایشان 1

گیرد نه در راه کشف چرایی آنها و اصوالً مفاهیم علّت و معلول و مانند آنها را مفاهیمی متافیزیکی و غیر علمی به  انجام می

  .آورند حساب می

و سفر ) الهیات بالمعنی االخص(اوائل سفَر سوم توان از بعضی از سخنان صدر المتألّهین بخصوص در  ـ این مطلب را می 2

  .از اسفار، استظهار کرد) علم النفس(چهارم 

هستند هم » اصالت ماهیت«این مزیت را دارد که با قول کسانی که قائل به » وجود«به جاي » موجود«ي  ـ انتخاب واژه 3

این است که موضوع فلسفه چیزي قرار داده شود که با هر  کامالً سازگار است و پیش از آنکه اصالت وجود، اثبات شود مناسبتر

  . دو قول بسازد
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  درس هفتم

 موقعیت فلسفه

  :شامل

  ماهیت مسائل فلسفه

  مبادي فلسفه

  هدف فلسفه 
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 ماهیت مسائل فلسفی 

ولی این . کند در درس گذشته تعریفی براي فلسفه، ارائه شد و اجماالً به دست آمد که این علم از احوال کلّی وجود، بحث می

شود که عمالً به  مقدار، کافی نیست که به ماهیت مسائل فلسفی پی ببریم، البتّه شناخت دقیق این مسائل هنگامی حاصل می

ي بیشتري پیدا نماییم حقیقت آنها را بهتر  عاً هر چه بیشتر در اعماق آنها غور کنیم و احاطهو طب. بررسی تفصیلی آنها بپردازیم

توانیم فواید فلسفه را درك  ولی قبل از شروع هم اگر بتوانیم دورنماي روشنتري از آنها داشته باشیم بهتر می. در خواهیم یافت

  . تري به آموختن آن اقدام کنیمي افزون کرده؛ با بصیرت و بینش بیشتر و با شوق و عالقه

اي از مسائل دیگر علوم فلسفی شروع کرده به تفاوت آنها با مسایل سایر علوم اشاره  براي این منظور، نخست با ذکر نمونه

  . پردازیم ي نخستین و ویژگیهاي مسائل آن می کنیم آنگاه به بیان ماهیت فلسفه می

یابد و بعد از آن جز اجزاء متالشی  آیا زندگی او با مرگ پایان می: مطرح است کهبراي هر انسانی این سؤال اساسی و حیاتی، 

  ماند یا پس از مرگ هم حیاتی خواهد داشت؟ ي بدنش، چیزي باقی نمی شده

ي هیچیک از علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی، زمین شناسی، گیاه شناسی،  روشن است که پاسخ این سؤال از عهده

پس علم . آید چنانکه محاسبات ریاضی و معادالت جبري هم پاسخی براي این سؤال ندارند د آنها برنمیشناسی و مانن زیست

ي خود به بررسی این مسأله و مانند آن بپردازد و روشن کند که آیا انسان همین بدن مادي  دیگري الزم است که با روش ویژه

  وجود روح، آیا پس از مرگ، قابل بقاء است یا نه؟ است یا حقیقت نامحسوس دیگري به نام روح دارد؟ و به فرض

گیري شود و  بدیهی است بررسی اینگونه مسائل با روش علوم تجربی، میسر نیست بلکه باید براي حلّ آنها از روش تعقّلی بهره

  . اسی فلسفی استباید که چنین مسائل غیر تجربی را مورد بررسی قرار دهد و آن علم النفس یا روانشن طبعاً علم دیگري می

  . دهد باید در این علم، اثبات شود همچنین مسائل دیگري از قبیل اراده و اختیار که اساس مسئولیت انسان را تشکیل می

پس باید . دهد در گرو اثبات وجود عقل و ارزش شناختهاي عقالنی است وجود چنین علمی و ارزش راه حلهایی که ارائه می

بررسی انواع شناخت و ارزیابی آنها بپردازد تا معلوم شود که ادراکات عقلی چیست؟ و چه ارزشی را  علم دیگري نیز باشد که به

نامیده » شناسی شناخت«تواند حلّ کند؟ و آن نیز یکی دیگر از علوم فلسفی است که  تواند داشته باشد؟ و چه مسائلی را می می

  . شود می

ي علوم تجربی  م مسائل اساسی و مهمی وجود دارد که حلّ آنها از عهدهي علوم عملی مانند اخالق و سیاست ه در زمینه

ي آنها شناختن حقیقت خیر و شرّ و خوب و بد اخالقی و مالك تعیین و تمییز افعال شایسته و ناشایسته  آید و از جمله برنمی

ي خود نیازمند به  ه نوبهبررسی اینگونه مسائل هم نیازمند به علم یا علوم فلسفی خاصی است که آنها هم ب. است

  . خواهند بود» شناسی شناخت«

: کنند شود که این مسائل با یکدیگر ارتباط دارند و مجموعاً با مسائل خدا شناسی، بستگی پیدا می با دقّت بیشتر معلوم می

کند؛ خدایی  اداره میخدایی که جهان را با نظم خاصی  ي موجودات جهان را آفریده است؛  خدایی که روح و بدن انسان و همه

گیرد؛  سازد؛ پاداش و کیفري که به کارهاي خوب و بد، تعلّق می میراند و بار دیگر براي پاداش و کیفر زنده می که انسان را می

  ...کارهاي خوب و بدي که با اراده و اختیار، انجام گرفته باشد و

الهیات بالمعنی (» خدا شناسی«دهد که در علم  یشناخت خداي متعال و صفات و افعال او سلسله مسائلی را تشکیل م

  . گیرد مورد بررسی قرار می) االخص
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تري است، که قلمرو آنها امور حسی و مادي را نیز در  تر و عمومی ي این مسائل، مبتنی بر یک سلسله مسائل کلی اما همه

ي فعل و انفعال، تأثیر و  یکدیگرند و میان آنها رابطه موجودات در پیدایش و بقاء خودشان نیازمند به: گیرد، از این قبیل برمی

ي انسان قرار دارند زوال پذیرند ولی باید  ي موجوداتی که در تیررس حس و تجربه تأثّر و علّیت و معلولیت، برقرار است؛ همه

ي هستی منحصر  بد؛ دایرهموجود دیگري باشد که امکان زوال نداشته باشد و بلکه به هیچوجه عدم و نقص، راهی به سوي او نیا

به موجودات مادي و محسوس و همچنین منحصر به موجودات متغیر و متحول و متحرّك نیست بلکه انواع دیگري از 

  . موجودات هستند که این ویژگیها را ندارند و نیازي به زمان و مکان هم نخواهند داشت

آیا موجود ثابت و : پذیري و وابستگی است یا نه، و به دیگر سخن و زوالي هستی، تغیر و تحول  ي اینکه آیا الزمه بحث در باره

زوال ناپذیر و مستقل و ناوابسته هم داریم یا نه، بحثی است که پاسخ مثبت آن به تقسیم موجود به مادي و مجرّد، ثابت و 

مثالً وجود واجب و مجرّدات ثابت نشود  انجامد و تا اینگونه مسائل، حل نشود و می... متغیر، واجب الوجود و ممکن الوجود و

و نه تنها اثبات این مسائل، محتاج به . علوم خدا شناسی و روانشناسی فلسفی و مانند آنها پایه و اساسی نخواهند داشت

نگونه زیرا هما. استدالالت عقلی است بلکه اگر کسی بخواهد آنها را ابطال کند نیز ناگزیر است که روش تعقّلی را به کار گیرد

  . که حس و تجربه به خودي خود توان اثبات این امور را ندارد توان نفی و ابطال آنها را هم نخواهد داشت

بدین ترتیب، روشن شد که براي انسان یک سلسله مسائل مهم و اصولی، مطرح است که هیچیک از علوم خاص حتّی علوم 

اي بررسی آنها وجود داشته باشد و آن همان متافیزیک یا علم کلی خاص فلسفی، پاسخگوي آنها نیستند و باید علم دیگري بر

ي نخستین است که موضوع آن، اختصاصی به هیچیک از انواع موجودات و ماهیات متعین و مشخّص ندارد و ناچار  یا فلسفه

است » موجود«آن عنوان  ي امور حقیقی و عینی باشد و ترین مفاهیمی قرار داد که قابل صدق بر همه را کلی باید موضوع آن

است بلکه از آن جهت که موجود است یعنی » مجرّد«است و نه از آن جهت که » مادي«البته نه موجود از آن جهت که مثالً 

  . نامیده شود» مادر علوم«و چنین علمی جا دارد که . »موجود بما هو موجود«یا » موجود مطلق«

  مبادي فلسفه 

از پرداختن به حلّ مسائل هر علمی باید مبادي آن علم، مورد شناسایی قرار گیرند، اینک در درس قبل گفته شد که پیش 

  مبادي فلسفه چیست؟ و در چه علمی باید تبیین شود؟: شود که سؤالی مطرح می

پاسخ این است که شناخت مبادي تصوري علوم یعنی شناخت مفهوم و ماهیت موضوع علم و مفاهیم موضوعات مسائل آن، 

ي کتاب، و تعریف موضوعات جزئی مسائل را  شود به این صورت که تعریف موضوع را در مقدمه والً در خود علم، حاصل میمعم

و از اینروي . و مفهوم آن بدیهی و بی نیاز از تعریف است» موجود«اما موضوع فلسفه . کنند ي هر مبحثی بیان میدر مقدمه

  . شود و اما موضوعات مسائل آن مانند سایر علوم در صدر هر مبحثی تعریف می. فلسفه نیازي به این مبدأ تصوري ندارد

یکی تصدیق به وجود موضوع، و دیگري اصولی که براي اثبات و تبیین مسائل علم  : و اما مبادي تصدیقی علوم بر دو قسم است

اصل هستی، بدیهی است و براي هیچ عاقلی، قابل اما وجود موضوع فلسفه، احتیاج به اثبات ندارد زیرا . شود از آنها استفاده می

مصداقی دارد » موجود«انکار نیست دست کم هر کسی به وجود خودش آگاه است و همین قدر کافی است که بداند مفهوم 

آید که سوفیستها و  اي براي فلسفه پدید می ي سایر مصادیق به بحث و تحقیق بپردازد و بدین ترتیب مسئله آنگاه درباره

  . اکان و ایدآلیستها از یک سو و دیگر فالسفه از سوي دیگر در آن، اختالف دارندشک

یکی : شوند گیرند نیز به دو دسته تقسیم می و اما قسم دوم از مبادي تصدیقی یعنی اصولی که مبناي اثبات مسائل، قرار می

شود و چنانکه قبالً اشاره  نامیده می» ل موضوعهاصو«که باید در علوم دیگري اثبات گردد و به نام ) غیر بدیهی(=اصول نظري 

ي سایر علوم را  اي از مسائل فلسفه، اصول موضوعه گردد یعنی پاره ي اُولی اثبات می ترین اصول موضوعه در فلسفه شد کلی
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علوم فلسفی  اي ندارد هر چند ممکن است در دیگر ي اُولی اساساً نیازي به چنین اصول موضوعه و خود فلسفه. کنند اثبات می

ي نخستین یا دیگر علوم فلسفی  ي اخالق از اصولی استفاده شود که در فلسفهمانند خدا شناسی و روانشناسی فلسفی و فلسفه

  . و یا حتّی در علوم تجربی، ثابت شده باشد

ي  و مسائل فلسفه. ضي محال بودن تناق ي دوم از اصول، قضایاي بدیهی و بی نیاز از اثبات و تبیین است مانند قضیه دسته

ي  بنابراین، فلسفه. اُولی فقط نیاز به چنین اصولی دارند ولی این اصول، احتیاجی به اثبات ندارند تا در علم دیگري اثبات شوند

باشد،  و این یکی از ویژگیهاي مهم این علم می. نخستین، احتیاجی به هیچ علمی ندارد خواه علم تعقّلی باشد یا تجربی یا نقلی

لبته باید علم منطق و همچنین شناخت شناسی را استثناء کرد نظر به اینکه استدالل براي اثبات مسائل فلسفی بر اساس ا

باشد یعنی وجود عقل  گیرد و نیز مبتنی بر این اصل است که حقایق فلسفی، قابل شناخت عقالنی می اصول منطقی، انجام می

توان گفت آنچه مورد نیاز اساسی فلسفه است همان اصول بدیهی  ولی می. است و توان آن بر حلّ مسائل فلسفی، مفروغٌ عنه

ي آنها  و محتاج به اثبات بشمار آورد و بیاناتی که درباره» مسائل«توان آنها را  منطق و شناخت شناسی است که در واقع نمی

  . هد آمدتوضیح بیشتر این مطلب در درس یازدهم خوا. شود در حقیقت بیانات تنبیهی است می

  هدف فلسفه 

شود، و سیراب  ي هر علمی آگاهی انسان از مسائلی است که در آن علم، مطرح می هدف نزدیک و غایت قریب و بی واسطه

ي حقیقت  زیرا یکی از غرایز اصیل انسان غریزه. کردن عطشی است، که بشر بالفطره نسبت به فهمیدن و دانستن حقایق دارد

کند، هر  ي ناپذیر و مرز ناشناس است و ارضاء این غریزه یکی از نیازهاي روانی وي را بر طرف میجویی یا حس کنجکاوي سیر

  . باشد ي افراد بطور یکسان، بیدار و فعال نیست ولی در هیچ فردي هم کامالً خفته و بی اثر نمی چند این غریزه در همه

شود و به نحوي در زندگی مادي و معنوي و ارضاء  آن، مترتّب می ولی معموالً هر علمی فواید و نتایجی دارد که مع الواسطه بر

برداري بیشتر از طبیعت و بهزیستی  مثالً علوم طبیعی زمینه را براي بهره. گذارد سایر خواستهاي طبیعی و فطري انسان، اثر می

و علوم ریاضی با دو واسطه ما را به  شوند، کنند و با یک واسطه با زندگی طبیعی و حیوانی انسان، مربوط می مادي، فراهم می

هر چند ممکن است بنحو دیگري در زندگی معنوي و بعد انسانی بشر هم اثر بگذارند و آن هنگامی است . رسانند این هدف می

هاي طبیعت را به صورت آثار قدرت و عظمت و  که با شناختهاي فلسفی و الهی و توجهات قلبی و عرفانی، توأم شوند و پدیده

  . حکمت و رحمت الهی، ارائه دهند

ي علوم طبیعی است و چنانکه اشاره کردیم علوم طبیعی هم ي علوم فلسفی با بعد معنوي و انسانی بشر نزدیکتر از رابطه رابطه

ي در خدا شناسی و سپس در روانشناسی  این رابطه بیش از همه. یابند به کمک علوم فلسفی با بعد معنوي انسان، ارتباط می

و ما را از صفات جمال و  کند ي الهی است که ما را با خداي متعال آشنا می زیرا فلسفه. کند ي اخالق، تجلّی می فلسفی و فلسفه

و علم النفس فلسفی . نماید نهایت، فراهم می ي ارتباط ما را با منبع علم و قدرت و جمال بی سازد و زمینه جالل وي آگاه می

سازد و بینش ما را نسبت به  کند و ما را از جوهر انسانیت، آگاه می را میسر می است که شناخت روح و صفات و ویژگیهاي آن

گردد و به ما  بخشد و به فراسوي طبیعت و ماوراي مرزهاي محدود زمان و مکان، رهنمون می ت خودمان وسعت میحقیق

ي اخالق و  و فلسفه. ي تنگ و تاریک زندگی مادي و دنیوي نیست فهماند که زندگی انسان، محدود و محصور در چارچوبه می

  . دهد و دل، و کسب سعادت ابدي و کمال نهائی را نشان می علم اخالق است که راههاي کلّی آراستن و پیراستن روح

ي این معارف ارزنده و جانشین ناپذیر، در گرو حلّ مسائل شناخت شناسی و  اما چنانکه قبالً اشاره کردیم به دست آوردن همه

مندي جاودانی را  هي اُولی کلید گنجهاي شایگان و پایان ناپذیري است که خوشبختی و بهر پس فلسفه. هستی شناسی است

کران معنوي و الهی را  اي است که انواع فضایل عقلی و روحی و کماالت بی »ي طیبه شجره« ي پر برکت  دهد، و ریشه نوید می

  . نماید ي تکامل و تعالی انسان، ایفاء می آورد و بزرگترین نقش را در فراهم کردن زمینه به بار می
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دهد و شخص را در برابر  ه طرد وساوس شیطانی و رد مکتبهاي مادي و الحادي، انجام میافزون بر این، فلسفه کمک شایانی ب

دارد و او را در میدان نبرد عقیدتی به سالح شکست ناپذیري، مسلّح  ها و لغزشها و انحرافات فکري، مصون می کژاندیشی

  .بخشد افکار باطل و نادرست می سازد و به وي توان دفاع از بینشها و گرایشهاي صحیح و حمله و هجوم بر می

بدیلی نیز هست و در گسترش  نظیر، داراي نقش دفاعی و تهاجمی بی ي بی بنابراین، فلسفه عالوه بر نقش اثباتی و سازنده

  . باشد فرهنگ اسالمی و ویرانی فرهنگهاي ضد اسالمی، فوق العاده مؤثّر می
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 خالصه

یک سلسله مسائل اصولی و بنیادي، مطرح است که علوم طبیعی و ریاضی، پاسخگوي آنها نیستند و ـ براي هر انسان آگاهی  1

  . باشند دار حلّ و تبیین آنها می تنها علوم فلسفی عهده

اي مسائل خود را مدیون  شناسی و هستی شناسی بوده حلّ نهائی و ریشه ي خود متّکی بر شناخت ـ علوم فلسفی به نوبه 2

  . فلسفه و متافیزیک هستند

  . نیاز از تعریف و اثبات است ي اُولی هم از نظر مفهوم و هم از نظر تحقّق خارجی، بدیهی و بی ـ موضوع فلسفه 3

  . دهند که آنها هم نیازي به اثبات ندارند فه را فقط بدیهیات اولیه، تشکیل میـ مبادي تصدیقی فلس 4

ي نخستین یا متافیزیک، تنها علمی است که مبادي خود را مدیون هیچ علم دیگري نیست بلکه سایر  ـ بنابراین، فلسفه 5

  . بنامیم» مادر علوم«را  ا است که آنو از اینروي بج. باشند اند که براي اثبات مبادي تصدیقی، نیازمند به آن می علوم

تواند  ي مسائل همان علوم است ولی هر علمی می ـ هدف نزدیک هر علمی، ارضاء خواست حقیقت جویی انسان در محدوده 6

  . ي دیگري را نیز داشته باشد به نحوي در شؤون مادي و معنوي انسان، مؤثّر باشد و هدفهاي با واسطه

اي براي پیشرفت و تکامل آنها  کنند و علوم ریاضی، وسیله همی را در بهزیستی مادي انسان، ایفاء میـ علوم طبیعی، نقش م 7

  . توانند در بعد معنوي انسان نیز مؤثّر باشند روند و با کمک علوم الهی می به شمار می

از اینروي ما بعد . ي اُولی هستند به فلسفهي آنها نیازمند  ي علوم فلسفی با بعد معنوي انسان، نزدیکتر است ولی همه ـ رابطه 8

  . توان کلید تکامالت معنوي و سعادت جاودانی بشر به حساب آورد الطبیعه را می
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  درس هشتم

 روش تحقیق در فلسفه

  :شامل

  ارزیابی روش تعقّلی

  تمثیل و استقراء و قیاس

  روش تعقّلی و روش تجربی

  گیري نتیجه

  قلمرو روش تعقّلی و روش تجربی 
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 ارزیابی روش تعقلی 

در درسهاي گذشته مکرّراً گفته شد که مسائل فلسفی را باید با روش تعقلّی، مورد بررسی قرار داد و روش تجربی در این 

پندارند که این  چنین میاند  هاي پوزیتویستی واقع شده ولی کسانی که کمابیش تحت تأثیر اندیشه. زمینه، کارآیی ندارد

شود به گمان اینکه روش تجربی تنها روش علمی و یقین آور است و  هاي فلسفی می ي نقص و کم بهایی اندیشه ویژگی، مایه

  . توان رسید ي قطعی نمی با روش تعقّلی به هیچ نتیجه

هایی براي حلّ مشکالت علمی  رائه فرضیهرا ا ي آن اند و وظیفه پنداشته» دوران کودکی علوم«بر این اساس، بعضی فلسفه را 

... دهد فلسفه، دانش قطعی به دست نمی«: نویسد و حتّی کارل یاسپرس فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی می1اند قلمداد کرده

و به محض اینکه شناختی با دالیل قطعی نزد همه مسلّم گشت و مقبول افتاد دیگر آن شناخت، معرفتی فلسفی محسوب 

  2.»یابد دد بلکه فی الحال به معرفت علمی، تبدیل میگر نمی

کنند که دانشمندان مغرب  اند چنین استدالل می بعضی دیگر از افرادي که مرعوب پیشرفتهاي علمی و صنعتی غرب شده

قرائی و زمین هنگامی، به پیشرفتهاي علمی چشمگیر و روز افزون نائل شدند که روش قیاسی و تعقّلی را رها کردند و روش است

و . تجربی را به کار گرفتند و مخصوصاً از زمانی که فرانسیس بیکن بر روش تجربی، تأکید کرد این سیر تکاملی، شتاب گرفت

  . این بهترین دلیل بر برتري روش تجربی بر روش تعقّلی است

اند که مدال افتخار  د در صدد برآمدهان متأسفانه بعضی از نواندیشان و تقلیدپیشگان مسلمان هم که این استدالل را باور کرده

ي دانشمندان اسالمی نصب کنند که گویا با الهام گرفتن از قرآن کریم به مقابله و معارضه با فرهنگ یونانی  را به سینه آن

 پرداختند و روش استقرائی و تجربی را جایگزین روش قیاسی و تعقّلی نمودند و بعدها نفوذ فرهنگ اسالمی در اروپا موجب

  . آفرین گردید بیداري دانشمندان غربی و آگاهی از این روش پیروزي

ي  اند که روش تحقیقی که قرآن کریم براي حلّ همه این توهمات، کار را به آنجا کشانیده که بعضی از ناآگاهان چنین پنداشته

شناسی و فقه و اخالق را هم باید  است و حتی مسائل خدا) پوزیتویستی(= دهد همان روش تجربی و تحقّقی  مسائل، ارائه می

  !با همین روش، بررسی کرد

اند و در واقع، منکر نیروي  هاي حسی، دوخته و از ماوراي ادراکات حسی بسته البتّه از کسانی که چشم خود را فقط به داده

ي تعجبی نیست که جایگاهی شمرند جا می(!) معنی اند و مفاهیم عقلی و متافیزیکی را پوچ و بی تعقّل و ادراکات عقلی شده

اي از اصطالحات رایج در زبانها بدانند و منزلت  را توضیح پاره براي فلسفه در میان علوم انسانی، قائل نباشند و تنها نقش آن

ر جاي ولی بسیا. هایی براي حل مسائل علوم، معرّفی کنند را ارائه فرضیه ي آن تنزّل دهند، و یا وظیفه» زبانشناسی«را تا حد  آن

را  تأسف است که کسانی بنام مسلمان و آشنا با قرآن چنین انحرافات و انحطاطهاي فکري را به قرآن کریم نسبت دهند و آن

  . ي افتخار اسالم و دانشمندان مسلمان، قلمداد کنند مایه

م و در بحثهاي تطبیقی دهند نداری هاي پوزیتویستی که اساس این پندارها را تشکیل می ما در اینجا قصد نقادي اندیشه

مایگی سخنانی که  دانیم توضیحی پیرامون روش تعقّلی و روش تجربی بدهیم تا بی ولی الزم می 1ایم، کمابیش به آن پرداخته

  .در این زمینه گفته شده آشکار شود

  تمثیل و استقراء و قیاس 

  :گیرد میتالش براي کشف مجهولی با استفاده از معلوم دیگر به سه صورت انجام 
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یعنی دو موضوعی که مشابه یکدیگرند و حکم یکی از آنها معلوم است همان حکم را براي . ـ سیر از جزئی به جزئی دیگر 1

چنانکه اگر دو نفر شبیه هم باشند و یکی از ایشان . دیگري اثبات کنیم به استناد شباهتی که میان دو موضوع، وجود دارد

» قیاس«و به اصطالح فقهی » تمثیل«این کار را به اصطالح منطقی . م باهوش استبگوییم آن دیگري ه. باهوش باشد

شود و از این روي، تمثیل مفید  گویند؛ بدیهی است که صرف مشابهت دو موضوع، موجب یقین به اشتراك حکم آنها نمی می

  . یقین نیست و ارزش علمی ندارد

ماهیت و یافتن خاصیت مشترکی بین آنها حکم کنیم که خاصیت مزبور یعنی با بررسی افراد یک . ـ سیر از جزئی به کلی 2

را بر دو قسم،  نامند و آن می» استقراء«این کار را در اصطالح منطق . ي افراد آن، تحقّق دارد براي آن ماهیت، ثابت و در همه

  . استقراء تام، و استقراء ناقص: کنند تقسیم می

و روشن . ي آنها دیده شده باشد ي افراد موضوع، بررسی و خاصیت مشترك در همه هفرض استقراء تام در جایی است که هم

توان افراد  ي افراد همزمانِ یک ماهیت هم قابل بررسی باشند هیچگاه نمی است که چنین کاري عمالً میسر نیست زیرا اگر همه

خواهد ماند که در گذشته یا آینده نیز افرادي را مورد تحقیق قرار داد و دست کم چنین احتمالی باقی  ي آن گذشته و آینده

  . براي این ماهیت بوجود آمده باشد یا بوجود بیاید

ي افراد  استقراء ناقص این است که افراد بسیاري از یک ماهیت، مورد مشاهده قرار گیرد و خاصیت مشترِك بین آنها به همه

هر قدر هم ضعیف (خواهد شد زیرا همواره چنین احتمالی ولی چنین سیر فکري، موجب یقین ن. ماهیت، نسبت داده شود

  . اند داراي این خاصیت نباشند وجود دارد که بعضی از افرادي که مورد بررسی قرار نگرفته) باشد

  . ي یقینی و غیر قابل تردید گرفت شود عمالً نتیجه بنابراین، از استقراء هم نمی

شود و بر اساس آن، حکم جزئیات موضوع، معلوم  براي یک موضوع کلی، ثابت یعنی نخست، محمولی. ـ سیر از کلی به جزئی 3

باشد یعنی در صورتی که مقدمات آن  شود با شرایطی مفید یقین می نامیده می» قیاس«چنین سیر فکري که در منطق . گردد

ک را به بیان شرایط ماده منطقیین بخش مهمی از منطق کالسی. یقینی باشند و قیاس هم به شکل صحیحی تنظیم شده باشد

  . اند اختصاص داده) برهان(و صورت قیاس یقینی 

ي افراد موضوع هم معلوم خواهد  ي قیاس، اشکال معروفی هست که اگر حکم بطور کلّی معلوم باشد ثبوت آن براي همه در باره

بطور اجمال، معلوم است و در » کبري«اند که حکم در  و علماء منطق پاسخ داده. بود و دیگر نیازي به تشکیل قیاس نیست

دهد که قیاس تا چه اندازه کارآیی  و تأمل در مسائل ریاضی و راه حلهاي آنها نشان می4.شود بطور تفصیل، معلوم می» نتیجه«

دارد زیرا روش ریاضیات، روش قیاسی است و اگر این روش، کارآیی نداشت هیچ مسئله ریاضی بر اساس قواعد ریاضیات، قابل 

  . حل نبود

اي که الزم است در اینجا خاطرنشان کنیم این است که در تمثیل و استقراء هم یک قیاس ضمنی وجود دارد، نهایت این  نکته

است که این قیاس در تمثیل و استقراء ناقص، برهانی نیست و از این جهت آنها مفید یقین نیستند و اگر چنین قیاس ضمنی 

این حکم براي احد المتشابهین «: قیاس ضمنی تمثیل این است. گرفت ور ظنّی، صورت نمینبود هیچ استنتاجی هر چند بط

شود  و چنانکه مالحظه می» ثابت است، و هر حکمی که براي أحد المتشابهین ثابت باشد براي دیگري هم ثابت خواهد بود

ارد یعنی چنین کبرایی در آن نهفته است نظیر این قیاس ظنّی در استقراء ناقص هم وجود د. کبراي این قیاس، یقینی نیست

حتّی اگر استقراء را از راه حساب » ي افراد آن ثابت خواهد بود هر حکمی براي افراد بسیار از ماهیتی ثابت باشد براي همه«که 

یاي کلی احتماالت هم معتبر بدانیم باز هم نیازمند به قیاسی خواهد بود همچنین قضایاي تجربی براي اینکه به صورت قضا

  . درآیند نیازمند به قیاسی هستند که در کتب منطق، توضیح داده شده است
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حاصل آنکه استدالل براي یک مسئله همیشه به صورت سیر از کلی به جزئی است نهایت این است که این سیر فکري گاهی با 

و استقراء؛ و گاهی مفید یقین است  گیرد مانند قیاس منطقی، و گاهی بطور ضمنی مانند تمثیل صراحت و روشنی انجام می

  . آور نیست مانند قیاسات جدلی و خطابی، و تمثیل و استقراء ناقص مانند قیاس برهانی و استقراء تام، و گاهی یقین

  روش تعقّلی و روش تجربی 

از مقدمات آن  آور است که عالوه بر داشتن شکل صحیح و واجد شرایط منطقی، هر یک چنانکه اشاره شد قیاس هنگامی یقین

و قضایاي یقینی اگر خودشان بدیهی نباشند ناگزیر باید منتهی به بدیهیات شوند یعنی از قضایایی استنتاج . هم یقینی باشد

  . شده باشند که نیازي به استدالل ندارند

کی از اقسام بدیهیات ثانویه را و ی. بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه: اند ي کلی تقسیم کرده منطقیین، بدیهیات را به دو دسته

طبق نظر ایشان، تجربه، روشی در مقابل روش قیاسی . دانند یعنی قضایایی که از راه تجربه به دست آمده است می» مجرّبات«

بنابراین، نه مرادف . تواند یکی از مقدمات قیاس دیگر را تشکیل دهد نیست و عالوه بر اینکه خودش مشتمل بر قیاسی است می

  !رار دادن استقراء و تجربه، صحیح است و نه مقابل قرار دادن تجربه با قیاسق

و اما مقابل قرار دادن روش تجربی با روش . البتّه تجربه، اصطالحات متعدد دیگري دارد که در اینجا مجال توضیح آنها نیست

یابد مقدماتی که  ات عقلی محض، تشکیل میتعقّلی، مبنی بر این است که روش تعقّلی را مخصوص قیاسی بدانیم که از مقدم

ي اُولی و  ي قیاسهاي برهانی که در فلسفه مانند همه) نه به تجربیات(شود  یا از بدیهیات اولیه است یا منتهی به آنها می

اس، و فرق آن با روش تجربی به این نیست که در یکی از قی. شود ریاضیات و بسیاري از مسائل علوم فلسفی بکار گرفته می

گاه روش تعقّلی فقط بدیهیات اولیه است، ولی  شود و در دیگري از استقراء، بلکه فرق آنها به این است که تکیه استفاده می

و این نه تنها موجب نقصی براي روش تعقّلی . شود گاه روش تجربی، مقدمات تجربی است که از بدیهیات ثانویه شمرده می تکیه

  . رود آن بشمار مینیست بلکه بزرگترین امتیاز 

  گیري  نتیجه

مایه و دور از  شود که سخنان نقل شده تا چه اندازه بی با توجه به نکاتی که در اینجا بطور اجمال و اختصار، ذکر شد روشن می

  : حقیقت است، زیرا

  . مرادف قرار دادن تجربه و استقراء، صحیح نیست: اوالً

  . وش قیاسی، نادرست استمقابل قرار دادن روش تجربی با ر: ثانیاً

  . نه استقراء، مستغنی از قیاس است و نه تجربه: ثالثاً

گاه آن، بدیهیات  روش تعقّلی و روش تجربی هر دو در قیاسی بودن شریکند و امتیاز روش تعقّلی به این است که تکیه: رابعاً

ي ارزش  تی که ارزش آنها هیچگاه به پایهباشد یعنی مقدما گاهش تجربیات می اولیه است بر خالف روش تجربی که تکیه

  . رسد بدیهیات اولیه نمی

شویم که این مطالب نیاز به توضیحات و تحقیقات بیشتري دارد و بعضی از مبانی منطق کالسیک، قابل مناقشه  یادآور می

  . ب مورد حاجت کردیماي به مطال اي از توهمات، اشاره ي ضرورت و براي رفع پاره باشد و ما در اینجا به اندازه می
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  قلمرو روش تعقّلی و روش تجربی 

ي علوم، کارآیی ندارد چنانکه روش تجربی هم قلمرو خاص خود را  روش تعقّلی با وجود مزیتی که بر روش تجربی دارد در همه

  . دارد و در فلسفه و ریاضیات، کاربردي ندارد

نوع مسائل علوم . دي نیست بلکه مقتضاي طبیعت مسائل علوم استالبتّه این مرزبندي میان قلمرو روشها یک امر قراردا

آید استفاده شود زیرا  ي حسی به دست می طبیعی اقتضا دارد که براي حلّ آنها از روش تجربی و از مقدماتی که از راه تجربه

می است که از محسوسات دهد مفاهی رود و موضوع و محمول قضایاي آنها را تشکیل می مفاهیمی که در این علوم بکار می

  . شود و طبعاً اثبات آنها هم نیاز به تجارب حسی دارد گرفته می

تواند با تحلیالت عقلی و فلسفی، کشف کند که اجسام از ملکولها و اتمها  مثالً هر فیلسوفی هر قدر به مغز خود فشار بیاورد نمی

گردد،  شود و چه خواصی بر آنها مترتّب می شیمیایی می اند و ترکیب کردن چه عناصري موجب پیدایش چه مواد تشکیل شده

اند و حیات آنها در گرو چه شرایط مادي است، و چه چیزهایی موجب بیماري  یا موجودات زنده از چه موادي تشکیل یافته

زاران مسئله مانند گردد، پس این گونه مسائل و ه شود و امراض گوناگون به چه وسایلی معالجه و درمان می حیوان و انسان می

  . توان حلّ کرد آنها را تنها با روش تجربی می

شود و حتّی نفی آنها هم  از سوي دیگر مسائلی که مربوط به مجرّدات و امور غیر مادي است هرگز با تجربیات حسی حلّ نمی

توان روح و  ي کدام ابزار علمی می ي حسی و در کدام آزمایشگاهی و بوسیله مثالً با کدام تجربه. از علوم تجربی، ساخته نیست

ي فلسفی تشکیل یافته،  ي اُولی است که از معقوالت ثانیه را اثبات کرد؟ و باالتر، قضایاي فلسفه مجرّدات را کشف یا نبودن آنها

ي  آید و اثبات و نفی ارتباط و اتّحاد آنها هم تنها بوسیله یعنی از مفاهیمی که با کندوکاوهاي ذهنی و تحلیالت عقلی بدست می

  . روش تعقّلی و با اتّکاء به بدیهیات عقلی، حل کرد پس اینگونه مسائل را باید با. عقل، امکان پذیر است

کوشند که برتري  کنند و می شود که بین قلمرو روشهاي تعقّلی و تجربی، خلط می مایگی سخن کسانی روشن می و از اینجا بی

اند و از  گرفته ه کار میي قدیم تنها روش تعقّلی را ب پندارند که فالسفه روش تجربی را بر روش تعقّلی، اثبات نمایند و چنین می

در صورتی که پیشینیان هم در علوم طبیعی از روش تجربی، استفاده . اند روي چندان موفقیتی در اکتشافات علمی نداشتهاین

اند و از جمله ارسطو به کمک اسکندر مقدونی باغ بزرگی در آتن تهیه کرده و به پرورش انواع نباتات و حیوانات  کرده می

سریع دانشمندان جدید را باید  و پیشرفت . داد د و شخصاً حاالت و خواص آنها را مورد مشاهده و تجربه قرار میپرداخته بو

ي ایشان در اکتشاف و  مرهون کشف ابزارهاي علمی جدید و اهتمام ایشان به مسائل طبیعی و مادي و تمرکز فکر و اندیشه

  . گزین ساختن روش تجربیاختراع دانست نه در اعراض از روش تعقّلی و جای

اند که  کوشیده ي باستان در مواردي که وسایل و ابزار تجربه براي حلّ مسأله مطلوبشان کافی نبوده می ناگفته نماند که فالسفه

. دان کرده ها از روش تعقّلی استمداد می هایی این کمبود را جبران کنند و احیاناً براي تأیید یا تبیین آن فرضیه با طرح فرضیه

اعتنایی به روش تجربی و کم بها  ي بی ي فلسفی و نارسایی ابزارهاي تجربی بوده نه نشانه ولی این کار، معلول خامی اندیشه

و اصوالً در آن . ي علم، اثبات آنها با روش علمی ي فلسفه، ارائه فرضیات است و وظیفه دادن به آن، و نه دلیل اینکه وظیفه

  . رفته است ي علوم تجربی هم اجزائی از فلسفه به شمار می وجود نداشته و همهعصر، مرزي بین علم و فلسفه 
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 خالصه

آور،  اند که تنها روش علمی و یقین اند چنین پنداشته هاي پوزیتویستی واقع شده ـ بعضی از کسانی که تحت تأثیر اندیشه 1

  . ئل فلسفی، قابل حلّ علمی و یقینی نخواهد بودروش تجربی است و چون این روش در فلسفه، کارآیی ندارد از اینروي مسا

را به قرآن و اسالم نسبت  ـ بعضی از نواندیشان مسلمان نیز به پیروي از آنان بر اهمیت روش تجربی، تأکید کرده و آن 2

  . اند اند و حتّی راه اثبات مسائل دینی اعم از اعتقادي و عملی را روش تجربی قلمداد کرده داده

و ) استقراء(و سیر از جزئی به کلّی ) تمثیل(سیر از جزئی به جزئی : گیرد راي کشف مجهول به سه صورت انجام میـ تالش ب 3

ولی راه اول و دوم نیز متضمن قیاس است و در واقع، بدون سیر از کلی به جزئی هیچ استنتاجی ) قیاس(سیر از کلی به جزئی 

  . گیرد انجام نمی

قیاس، یقینی باشد و به شکل صحیحی، هم تنظیم شود مفید یقین خواهد بود و بنام ) اتمقدم(ـ در صورتی که مواد  4

  . شود نامیده می» برهان«

  . ي برهان دیگري از بدیهیات، استنتاج شود ـ مقدمات برهان یا باید از بدیهیات باشد و یا به وسیله 5

  . اند ي دوم را شامل تجربیات هم دانسته اولیه و ثانویه، و دستهبدیهیات : اند ـ منطقیین، بدیهیات را به دو دسته تقسیم کرده 6

بنابراین نه تجربه مستغنی از . اي براي قیاس دیگر واقع شوند توانند مقدمه ـ قضایاي تجربی متضمن قیاسی هستند و می 7

  . قیاس است و نه روشی در برابر روش قیاسی

گاه قسم  گاه قسم اول، بدیهیات اولیه است و تکیه جربی تقسیم کرد که تکیهتوان به دو قسم تعقّلی و ت ـ روش قیاسی را می 8

  . آید دوم تجربیات که یکی از اقسام بدیهیات ثانویه به شمار می

بنابراین نه تنها رجحانی بر روش تعقّلی ندارد بلکه در . رسد ي بدیهیات اولیه نمی ـ ارزش مقدمات تجربی هیچگاه به پایه 9

  . از آن قرار خواهد گرفتسطحی نازلتر 

ـ روش تعقّلی با وجود مزیتی که بر روش تجربی دارد در علوم طبیعی کارآیی ندارد چنانکه روش تجربی در فلسفه  10

  . کاربردي نخواهد داشت
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 نوشتها  پی

  .21فلسفه چیست، ترجمه منوچهر بزرگمهر، ص : ك. ـ ر 1

  . 18درآمدي بر فلسفه، ترجمه دکتر اسد اهللا مبشّري، ص : ك. ـ ر 2

  . ایدئولوژي تطبیقی، درس نهم و شانزدهم: ك. ـ ر 3

ي استاد شهید  نوشته» آشنائی با علوم اسالمی ـ منطق و فلسفه«ـ براي توضیح بیشتر به کتب مفصل منطق و به کتاب  4

  . مطهري مراجعه کنید
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  نهمدرس 

 رابطه میان فلسفه و علوم

  :شامل

  ارتباط علوم با یکدیگر

  کمکهاي فلسفه

  به علوم کمکهاي علوم به فلسفه

  ي فلسفه با عرفان رابطه

  کمکهاي فلسفه به عرفان

  کمکهاي عرفان به فلسفه
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 ارتباط علوم با یکدیگر 

هایی از مسائل متناسب، هر چند با معیارهاي مختلفی از قبیل موضوعات، اهداف و روشهاي تحقیق از  علوم به معناي مجموعه

توانند تا حدودي به حلّ مسائل  شوند ولی در عین حال، ارتباطاتی میان آنها وجود دارد و هر کدام می یکدیگر جدا و متمایز می

ي  شود و بهترین نمونه ي هر علمی در علم دیگر، بیان می الً اشاره شد غالباً اصول موضوعهعلم دیگر، کمک کنند و چنانکه قب

  . توان یافت گیري علمی از علم دیگر را در میان ریاضیات و فیزیک می بهره

. توان یافت ي اخالق با روانشناسی فلسفی می را در رابطه ي آن ارتباط علوم فلسفی با یکدیگر نیز روشن است و بهترین نمونه

ي علم اخالق، اراده داشتن و مختار بودن انسان است که بدون آن، خوب و بد اخالقی و ستایش و  زیرا یکی از اصول موضوعه

و این اصل موضوع باید در علم النفس فلسفی که از ویژگیهاي روح انسان با . نکوهش و کیفر و پاداشی معنی نخواهد داشت

  . ت شودکند اثبا روش تعقّلی بحث می

در میان علوم طبیعی و علوم فلسفی هم کمابیش ارتباطاتی برقرار است و در براهینی که براي اثبات بعضی از مسائل علوم 

مثالً در روانشناسی تجربی اثبات . توان از مقدماتی استفاده کرد که در علوم تجربی اثبات شده است شود می فلسفی اقامه می

و شاید براي . یابد ایط فیزیکی و فیزیولوژیکی الزم براي دیدن و شنیدن، این ادراکات تحقّق نمیشود که گاهی با وجود شر می

ي ما اتفاق افتاده باشد که با دوستی برخورد کرده باشیم و در اثر تمرکز ذهن در یک موضوعی او را ندیده باشیم، یا  همه

اي براي اثبات  توان به عنوان مقدمه این مطلب را می. ه باشیمي گوشمان را مرتعش کرده باشد و آنها را نشنید صداهایی پرده

یکی از مسائل علم النفس فلسفی مورد استفاده قرار داد و نتیجه گرفت که ادراك از سنخ فعل و انفعاالت مادي نیست و گرنه 

  . یافت همیشه با وجود شرایط مادي آن، تحقّق می

و سایر علوم و معارف هم، چنین ارتباطاتی وجود دارد یا میان ) متافیزیک(=فلسفه  شود که آیا میان اکنون این سؤال مطرح می

  آنها دیوار نفوذ ناپذیري کشیده شده و اصالً ارتباطی بین آنها وجود ندارد؟ 

حتّی  میان فلسفه و سایر علوم نیز ارتباطاتی برقرار است و هر چند فلسفه، نیازي به سایر علوم ندارد و: در پاسخ باید گفت

کند و نیازهاي  اي که در سایر علوم، اثبات شود نیست ولی از یک طرف کمکهایی به دیگر علوم می محتاج به اصول موضوعه

  . گیرد هایی از علوم دیگر می سازد و از سوي دیگر بیک معنی بهره بنیادي آنها را برطرف می

  دهیم  ش، مورد بررسی قرار میي متقابل فلسفه و علوم را در دو بخ اینک بطور اختصار، رابطه

  کمکهاي فلسفه به علوم 

به علوم دیگر اعم از فلسفی و غیر فلسفی، در تبیین مبادي تصدیقی آنها، یعنی اثبات ) متافیزیک(=کمکهاي بنیادي فلسفه 

  : شود ترین اصول موضوعه، خالصه می موضوعات غیر بدیهی و اثبات کلی

دهد، و  محور مسائل هر علمی را موضوع جامع بین موضوعات مسائل آن علم، تشکیل می دانستیم که. اثبات موضوع علم) الف

و اثبات آن در قلمرو مسائل همان علم نیست . هنگامی که وجود چنین موضوعی بدیهی نباشد احتیاج به اثبات خواهد داشت

اي  و از سوي دیگر در پاره. ست نه وجود آنزیرا مسائل هر علم، منحصر در قضایایی است که نمایانگر احوال و عوارض موضوع ا

ي روش تحقیق آن علم، میسر نیست مانند علوم طبیعی که روش آنها تجربی است ولی وجود  از موارد، اثبات موضوع به وسیله

ن علوم، تواند به ای ي اُولی است که می در چنین مواردي تنها فلسفه. حقیقی موضوعات آنها باید با روش تعقّلی، اثبات گردد

  . کمک کند و موضوعات آنها را با براهین عقلی، اثبات نماید
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ي علوم را بدون استثناء براي اثبات  اند و همه اي عمومی قلمداد کرده این رابطه بین فلسفه و علوم را بعضی از بزرگان، رابطه

ي ما بعد الطبیعه وجود هر چیزي را وظیفه اند و حتّی بعضی پا را فراتر نهاده و اثبات موضوعاتشان نیازمند به فلسفه شمرده

» انسان موجود است«باشد مانند » موجود«باشد یعنی محمول آن » ي بسیطه هلیه«اي را که به شکل  اند و هر قضیه دانسته

رسد ولی جاي شکّی نیست که  ظاهر این سخن گر چه مبالغه آمیز به نظر می 1.اند اي متافیزیکی به حساب آورده قضیه

  . یابد ضوعات غیر بدیهی علوم، نیازمند به براهینی است که از مقدمات کلی و متافیزیکی تشکیل میمو

ي اُولی مورد  ي علوم حقیقی، در فلسفه ترین اصول مورد نیاز همه ایم کلّی چنانکه بارها اشاره کرده. اثبات اصول موضوعه) ب

  : پردازیم اینک به توضیحی در این باره می. فرعی آن استشود و مهمترین آنها اصل علّیت و قوانین  بحث واقع می

. دهد ها تشکیل می ي علّی و معلولی و سبب و مسببی بین اشیاء و پدیده ي تالشهاي علمی را کشف رابطه محور همه

این است  کند در جستجوي دانشمندي که سالهاي درازي از عمر خود را در آزمایشگاه صرف تجزیه و ترکیب مواد شیمیایی می

آید و چه عواملی موجب  شود و چه خواص و عوارضی از آنها پدید می که دریابد چه عناصري موجب پیدایش چه موادي می

  ها چیست؟  گردد، یعنی علّت و سبب پیدایش این پدیده ي مرکبات می تجزیه

» علّت«خواهد  پردازد در واقع می همچنین دانشمند دیگري که براي کشف میکرب یک بیماري یا داروي آن به آزمایش می

  . را بشناسد بهبود آن» علّت«بروز آن بیماري و 

اي علّتی دارد و حتّی نیوتن که از  پس دانشمندان، قبل از آغاز کردن تالشهاي علمی خودشان بر این باورند که هر پدیده

پنداشت که پدید  مین باور بود و اگر چنین میي افتادن سیبی از درخت به کشف قانون جاذبه، نائل گردید به برکت ه مشاهده

  . شد ها تصادفی و بی علّت است هرگز به چنین کشفی نائل نمی آمدن پدیده

اکنون سؤال این است که خود این اصل که هم مورد نیاز فیزیک است و هم شیمی و هم پزشکی و هم سایر علوم، در کدام 

  گیرد؟ علمی مورد بررسی قرار می

  . که بررسی این قانون عقلی در خور هیچ علمی به جز فلسفه نیست پاسخ این است

اي دارد، و مثالً غرش شیري در جنگلهاي  هر معلولی علّت مناسب و ویژه: همچنین قوانین فرعی علّیت مانند این قانون که

م موجب بهبودي او نخواهد شد، شود، و نغمه سرایی بلبلی در اروپا ه آفریقا موجب ابتالء یک نفر در آسیا به مرض سرطان نمی

اي تحقّق یافت معلول آن هم بالضروره به وجود خواهد آمد، و تا سبب تام تحقق نیابد  هر جا علت تامه: و نیز این قانون که

  . هرگز مسبب آن هم موجود نخواهد شد، تبیین این قوانین هم شأن هیچ علمی بغیر از فلسفه نیست

ي آزمایشها، چیزي جز این  هاي بی واسطه نیاز از اصل علّیت نیستند زیرا داده شات الزم هم بیدانشمندان پس از انجام آزمای

  . اند هاي دیگري تحقق یافته هاي خاصی همزمان یا به دنبال پدیده نیست که در موارد آزمایش شده پدیده

ین مسببات و معالیل بوده و خواهد بود اما کشف یک قانون کلّی و ادعاي اینکه همیشه این اسباب و علل، موجب پیدایش ا

و نظر صحیح این است که آن اصل، همان اصل علّیت . آید نیازمند به اصل دیگري است که هرگز از راه آزمایش به دست نمی

ي  تواند بطور یقینی یک قانون کلّی را ارائه دهد که موفق شود عامل مشترك در همه یعنی هنگامی یک دانشمند می  است

تواند بگوید هر  در این صورت است که می. ببرد ي موارد مورد آزمایش، پی رد را کشف کند و به وجود علّت پدیده، در همهموا

  . ي معلول آن هم به وجود خواهد آمدوقت و در هر جا چنین علّتی تحقّق یافت پدیده
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ل واقع شود که قانون ضرورت علّی پذیرفته شده باشد تواند به صورت کلّی و استثناء، ناپذیر مورد قبو نیز هنگامی این قانون می

شود، یا پیدایش معلول  و گرنه ممکن است کسی احتمال بدهد که وجود سبب تام، همیشه مستلزم پدید آمدن معلول نمی

 خواهد دار خواهد شد و از قطعیت و در این صورت کلیت و ضرورت قانون مزبور، خدشه. بدون وجود سبب تام هم ممکن است

  . افتاد

ولی بهر حال، . ها را دارد یا نه، بحث دیگري است ي اینکه آیا تجربه، توان کشف سبب تام و انحصاري پدیده البته بحث در باره

در گرو پذیرفتن اصل ) اگر چنین قانونی در طبیعیات با روش تجربی، قابل کشف باشد(یک قانون کلّی  ضرورت و قطعیت 

  . کند بات این قوانین از جمله کمکهایی است که فلسفه به علوم میو اث. علّیت و فروع آن است

  کمکهاي علوم به فلسفه 

  : گیرد مهمترین کمکهاي علوم به فلسفه هم به دو صورت انجام می

اي از مسائل علوم فلسفی  در آغاز همین درس اشاره کردیم که گاهی براي اثبات پاره. ي بعضی از براهین اثبات مقدمه) الف

توان نتیجه گرفت که ادراك،  توان از مقدمات تجربی، استفاده کرد چنانکه از عدم تحقّق ادراك با وجود شرایط مادي آن می می

میرند و  همچنین با استفاده از این مطلب زیست شناختی که سلولهاي بدن حیوانات و انسان تدریجاً می. ي مادي نیست پدیده

عوض ) باستثناي سلولهاي مغز(ي سلولهاي بدن  ند به طوري که در طول چند سال همهگیر سلولهاي دیگر جاي آنها را می

ي سلولهاي مغز هم تدریجاً با تحلیل رفتن مواد اولیه و تغذیه از مواد غذائی  شوند و با ضمیمه کردن این مطلب که پیکره می

و ثبات روح، امري وجدانی و غیر قابل انکار  توان براي اثبات روح، استفاده کرد زیرا وحدت شخصی شوند می جدید، عوض می

. شود که روح، غیر از بدن، و امري ثابت و تبدیل ناپذیر است باشد پس معلوم می است ولی بدن دائماً در حال تبدیل و تبدل می

مات تجربی، اي از براهین اثبات وجود خداي متعال مانند برهان حرکت و برهان حدوث به یک معنی از مقد و حتّی در پاره

  . استفاده شده است

اي هم میان آنها و متافیزیک،  توانیم رابطه اي که بین علوم طبیعی و علوم فلسفی، وجود دارد می اکنون با توجه به این رابطه

کل  نیست و مادي بودن از خواص  ي متافیزیکی که وجود، مساوي با ماده اثبات کنیم به این صورت که براي اثبات این مسأله

شود از مقدماتی استفاده  وجود، منقسم به مادي و مجرّد می: باشد و به عبارت دیگر ي موجودات نمی هستی و از عوارض همه

ي خود با کمک گرفتن از علوم تجربی، انجام گرفته  کنیم که مثالً از روانشناسی فلسفی گرفته شده و اثبات آنها هم به نوبه

هم ) واجب الوجود(ي الینفک هستی نیست و موجود ناوابسته و مستقل  سأله که وابستگی، الزمهو نیز براي اثبات این م. است

  . وجود دارد از برهان حرکت و حدوث استفاده کنیم که مبتنی بر مقدمات تجربی است

نیازي فلسفه از  بی ولی این رابطه بین علوم طبیعی و فلسفه به معناي نقض مطلبی نیست که قبالً بیان کردیم یعنی منافاتی با

سایر علوم ندارد زیرا راه اثبات مسائل نامبرده، منحصر در اینگونه برهانها نیست و براي هر یک از آنها برهان فلسفی خالصی 

یابد چنانکه در جاي خودش بیان خواهد  تشکیل می) قضایاي حاکی از علوم حضوري(هست که از بدیهیات اولیه و وجدانیات 

ي براهینِ مشتمل بر مقدمات تجربی براي ارفاق به کسانی است که ذهنشان ورزیدگی  و در واقع، اقامه. تعالیشد إن شاء اهللا 

کافی براي درك کامل براهین فلسفی خالص ندارد براهینی که از مقدمات عقلی محض و دور از ذهن آشنا به محسوسات، 

  . یابد تشکیل می

شود و با پیدایش  هر علمی از تعدادي مسائل کلی و اصولی آغاز می. فلسفی هاي جدید براي تحلیلهاي ي زمینه تهیه) ب

هایی که گاهی به کمک دیگر علوم پدید  یابد، زمنیه هاي جدید براي تفصیل و توضیح موارد خاص و جزئی، گسترش می زمینه

  . آید می
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نمایان شدن افقهاي وسیعتري گسترش یافته و ي آن معدود است و با  فلسفه نیز از این قاعده، مستثنی نیست و مسائل اولیه

ها و گاهی با راهنمایی وحی یا مکاشفات عرفانی  یابد، افقهایی که گاهی با کندوکاوهاي ذهنی و برخورد افکار و اندیشه می

گردد و زمینه را براي تطبیق اصول فلسفی و  ي مطالبی که در علوم دیگر اثبات می شود و گاهی هم به وسیله کشف می

چنانکه مسائلی از قبیل حقیقت وحی و اعجاز، از طرف ادیان، و مسائل دیگري از قبیل . کند تحلیلهاي عقلی جدیدي فراهم می

همچنین پیشرفت . عالم مثال و اشباح از طرف عرفاء مطرح شده و زمینه را براي تحقیقات فلسفی جدیدي فراهم کرده است

  . علم النفس فلسفی، گشوده استروانشناسی تجربی مسائل جدیدي را فرا روي 

دهند و موجب وسعت چشم انداز و گسترش مسائل و رشد و باروري  بنابراین، یکی از خدماتی که علوم براي فلسفه، انجام می

  . آورند شوند این است که موضوعات جدیدي را براي تحلیلهاي فلسفی و تطبیق اصول کلی، فراهم می آن می

ي تبدیل ماده به انرژي و تشکیل یافتن ذرات ماده از انرژي متراکم، مطرح شد چنین  که نظریه مثالً در عصر جدید هنگامی

اي براي فیلسوف، طرح گردید که آیا ممکن است در عالم ماده چیزي تحقّق یابد که فاقد صفات اساسی ماده باشد و  مسأله

حجمی تبدیل شود؟ در صورتی که پاسخ این سؤالها  ء بی داري به شی ء حجم مثالً حجم نداشته باشد؟ و آیا ممکن است شی

  . ي حسی، قابل اثبات نباشد منفی باشد نتیجه این خواهد بود که انرژي، فاقد حجم نیست هر چند با تجربه

ي حرکت معرّفی گردید چنین سؤالی پیش آمد که آیا  همچنین هنگامی که انرژي از طرف بعضی از فیزیکدانها، هم خانواده

کن است ماده هم که علی الفرض از تراکم انرژي بوجود آمده از سنخ حرکت باشد؟ و آیا با تبدیل شدن به انرژي یا تبدیل مم

ممکن است ماده، خواص ذاتی خود را از ) هاي فیزیک جدید بر طبق بعضی از فرضیه(» میدان«شدن بعضی از ذرات اتمی به 

مان جسم فلسفی است؟ و چه نسبتی بین ماده فیزیکی و مفاهیم دیگري از قبیل ي فیزیکی ه دست بدهد؟ و اساساً آیا ماده

  نیرو، انرژي، میدان با مفهوم فلسفی جسم، وجود دارد؟ 

روشن است که این خدمت علوم طبیعی به علوم فلسفی و بویژه متافیزیک نیز به معناي نیازمندي فلسفه به آنها نیست هر 

  . آید تري براي فعالیت و تجلّی فلسفه پدید می هاي گسترده شود زمینه فت علوم دیگر مطرح میچند با مسائلی که در اثر پیشر

  ي فلسفه با عرفان  رابطه

و براي این منظور ناچاریم توضیح مختصري 1ي فلسفه با عرفان داشته باشیم اي به رابطه در پایان این درس خوب است اشاره

  . ي عرفان بدهیم درباره

شود که از راه متمرکز کردن توجه به باطن  غت به معناي شناختن است در اصطالح به ادراك خاصی اطالق میعرفان که در ل

آید و در جریان این سیر و سلوك معموالً مکاشفاتی حاصل  به دست می) ي حسی و نه از راه تحلیل عقلی نه از راه تجربه(نفس 

کند و گاهی نیازمند به تعبیر است  وقایع گذشته یا حال یا آینده حکایات میاست و گاهی عیناً از » رؤیا«شود که شبیه به  می

  . آید و زمانی هم در اثر تصرّفات شیطان پدید می

شود و گاهی  نامیده می» عرفان علمی«کنند  هاي وجدانی خویش بیان می مطالبی که عرفاء به عنوان تفسیر و مکاشفات و یافته

  . آید با ضمیمه کردن استدالالت و استنتاجاتی به شکل بحثهاي فلسفی در می

  : شود میان فلسفه و عرفان نیز روابط متقابلی وجود دارد که در دو بخش بررسی می
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  کمکهاي فلسفه به عرفان 

شود و بندگی خدا بدون شناخت او امکان ندارد  عرفان واقعی تنها از راه بندگی خدا و اطاعت از دستورات او حاصل می) الف

  . شناختی که نیازمند به اصول فلسفی است

با یک یا چند واسطه به  گیرد و تشخیص مکاشفات صحیح عرفانی با عرضه داشتن آنها بر موازین عقل و شرع، انجام می) ب

  . شود اصول فلسفی، منتهی می

ي مفاهیم و انتقال دادن آن به  چون شهود عرفانی یک ادراك باطنی و کامالً شخصی است تفسیر ذهنی آن به وسیله) ج

ادي است باید گیرد و با توجه به اینکه بسیاري از حقایق عرفانی فراتر از سطح فهم ع دیگران با الفاظ و اصطالحات، انجام می

چنانکه متأسفانه در مواردي رخ (مفاهیم دقیق و اصطالحات مناسبی به کار گرفته شود که موجب سوء تفاهم و بدآموزي نشود 

  . شود اي است که جز با ممارست در مسائل فلسفی، حاصل نمی و تعیین مفاهیم دقیق، محتاج ذهن ورزیده) داده است

  کمکهاي عرفان به فلسفه 

کند که به گسترش  چنانکه اشاره کردیم مکاشفات و مشاهدات عرفانی مسائل جدیدي را براي تحلیالت فلسفی فراهم می) الف

  . نماید چشم انداز و رشد فلسفه کمک می

کند شهودهاي عرفانی مؤیدات نیرومندي براي صحت  در مواردي که علوم فلسفی مسائلی را از راه برهان عقلی، اثبات می) ب

  . یابد فهمد عارف با شهود قلبی می رود و در واقع آنچه را فیلسوف با عقل می آنها به شمار می
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 خالصه

  . اي است که علوم با یکدیگر پیوند یابند شود و این وسیله ي هر علمی معموالً در علم دیگري اثبات می ـ اصول موضوعه 1

گر، و هم میان علوم فلسفی با یکدیگر، و هم میان علوم طبیعی با علوم فلسفی بر ـ این ارتباط هم میان علوم طبیعی با یکدی 2

  . قرار است

ترین اصول و  یکی از راه اثبات موضوعات غیر بدیهی، و دیگري از راه اثبات کلی: کند ـ فلسفه به دو طریق به علوم کمک می 3

  . مبانی

از راه اثبات مقدمه براي بعضی از براهین فلسفی، و دیگري از راه ارائه  یکی: کنند ـ علوم نیز از دو طریق به فلسفه کمک می 4

  . مسائل جدیدي براي تحلیالت عقالنی

  . شود ـ عرفان عبارتست از شناختی که از راه متمرکز کردن توجه به باطنِ نفس حاصل می 5

ي موازینی براي تشخیص مکاشفات ن از راه ارائهـ فلسفه از راه اثبات شناختهاي الزم قبل از سیر و سلوك عرفانی، و همچنی 6

  . کند صحیح، و نیز از راه تعیین مفاهیم و اصطالحات دقیق براي تفسیر آنها به عرفان کمک می

  . کند هاي عقالنی، به فلسفه کمک می ـ عرفان از راه طرح مسائل جدید و نیز از راه تأیید نتایج به دست آمده از اندیشه 7
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 نوشت پی

  .191ص : قبسات: ك. ـ ر 1

  . ، مراجعه کنید13ـ 18ص » ي چند بحث فلسفی چکیده«ـ براي توضیح بیشتر به کتاب 2
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  درس دهم

 ضرورت فلسفه

  :شامل

  انسان عصر

  مکتبهاي اجتماعی

  راز انسانیت جواب

  چند شبهه 
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 انسان عصر 

ي سرنشینان کشتی تابانده  هاي خواب آلوده ي زرفام خود را بر چهره خورشید، تازه سر از بستر آبهاي سبز دریا برداشته و اشعه

جا به خوردن و آشامیدن و انواع   خبر از همه اند و با خیال راحت و بی است سرنشینانی که به تازگی از خواب دوشین بیدار شده

  . رود کشتی همچنان در اقیانوس کران ناپیدا پیش میاند، و  سرگرمیها پرداخته

ما به کجا « :پرسد رود و آنگاه رو به همنشینان کرده می رسد اندکی به فکر فرو می در این میان یک نفر که هشیارتر بنظر می

نان سرمست بعضی آنچ... کند و دیگري که گویی از خواب پریده است حیرت زده همین سؤال را از دیگران می» رویم؟ می

دهند، ولی این  نهند و بدون اینکه به پاسخ آن بیندیشند به کار خود ادامه می شادي و سرگرمی هستند که وقعی به آن نمی

رسد، آنها هم بدون اینکه پاسخی داشته باشند سؤال را تکرار  یابد و به ملوانان و ناخدا هم می سؤال، اندك اندك گسترش می

  ... آید بندد و دلهره عجیب، و پریشانی فراگیري پدید می سؤالی بر فضاي کشتی، نقش می کنند و سرانجام عالمت می

ي عظیم زمین سوارند و در حالی که در فضاي کیهانی بدور  ي تخیلی، داستان مردم جهان نیست که بر سفینه آیا این صحنه

ن مثل چارپایانِ سر در آخور نیست؟ چنانکه قرآن کریم نوردند؟ و آیا مثَل ایشا کران زمان را درمی چرخند اقیانوس بی خود می

لَهم قُلُوب ال «: فرماید و نیز می. خورند گیرند و می بسان چارپایان بهره می 1»یتَمتَّعونَ و یأکُلُّونَ کَما تَأکُلُ الْأنْعام«: فرماید می

لَه ها ونَ بروصبنٌ ال ییم اَعلَه ها وونَ بفْقَهلُونیالْغاف مه کأضَلُّ اُولئ ملْ هکاَالنْعامِ ب کعونَ بِها اُولئمسآذانٌ ال ی دلهایی  2»م

شنوند، ایشان  بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی یابند و چشمهایی دارند که با آنها نمی دارند که با آنها حقایق را در نمی

  . ند، ایشان همان غافالنندمانند چارپایان بلکه گمراهتر از آنان

داند از کجا  این، داستان انسان عصر ما است که همراه با پیشرفت شگرف تکنولوژي، دچار حیرت و سردرگمی شده و نمی! آري

رود؟ و به کدام سوي باید رو کند؟ و از کدام راه باید برود؟ و اینچنین است که در عصر فضا مکاتب پوچ  آمده؟ و به کجا می

افتد و به مانند موریانه  کند و چونان سرطان به جان فکر و روح انسان متمدن می نهیلیسم و هیپیسم، ظهور می گرایی و

  . کند خورد و سست می هاي کاخ انسانیت را می پایه

اندیشیدن اما این سؤاالت از سوي آگاهان، مطرح شده و نیمه هشیاران را به خود آورده و اندیشمندان را براي یافتن پاسخ، به 

اي دست  واداشته است، گروهی که آمادگی الزم براي درست اندیشیدن را دارند به پاسخهاي صحیح و روشنگر و جهت دهنده

پردازند، ولی کسانی هم در اثر نارسایی فکر و  شناسند و با شوق، به پیمودن راه مستقیم می یابند و مقصد حقیقی را می می

ي اقیانوس پدید  ه این کاروان را نه آغازي است و نه انجامی، و همواره کشتیهایی در پهنهپندارند ک عوامل روانی چنین می

شوند و پیش از آنکه به ساحل اَمن و  هدف به این سوي و آن سوي کشانده می ي امواجِ خروشان و بی آیند و به وسیله می

گفتند که جز  3»یاتُناَ الدنْیا نَموت و نَحیی و ما یهلکُنا الّا الدهرو قالوا انْ هی الّا ح«گردند  اي برسند در دل دریا غرق می آسوده

  . سازد شویم، و کسی جز روزگار ما را نابود نمی میریم و زنده می این زندگی دنیا حیاتی نیست، می

م کدام؟ و راه راست به سوي مقصد آغاز کدام است؟ و انجا: بهر حال، این پرسشها خواه ناخواه براي انسان آگاه، مطرح است که

  . کدام؟

و بدیهی است که دانشهاي طبیعی و ریاضی، پاسخی براي آنها ندارند، پس چه باید کرد؟ و پاسخ درست این سؤاالت را از چه 

  راهی باید به دست آورد؟ 

اساسی سه گانه، مربوط به یعنی هر یک از این سؤاالت  . در درسهاي گذشته راه یافتن پاسخ این پرسشها معلوم شده است

ي اُولی است  ي آنها نیازمند به متافیزیک و فلسفه اي از فلسفه است که باید با روش تعقّلی مورد بررسی قرار گیرد و همه شاخه
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پس باید از شناخت شناسی و هستی شناسی، آغاز کنیم و سپس به سایر علوم فلسفی بپردازیم تا پاسخهاي صحیح این 

  . آنها را بیابیم سؤاالت و مانند

  مکتبهاي اجتماعی 

سرگردانی و حیرتی که دامنگیر انسان عصر فضا شده در مسائل فردي و شخصی، محدود و محصور نگشته و مسائل اجتماعی را 

 اقتصادي مختلفی متبلور شده است و با اینکه این نظامهاي دست بافت     نیز در بر گرفته و در مکتبها و سیستمهاي سیاسی ـ 

اند و کسانی هم  اند هنوز هم جوامع سرگردان بشري دست از آنها برنداشته بشر بارها امتحان نارسایی و ناشایستگی خود را داده

دارند و به دنبال دست بافتهاي جدیدي از همان قماشها  اند در همان مسیرهاي انحرافی، گام برمی که از آنها سرخورده شده

کند و  شود، گروهی گمراه را به سوي خود جذب می ي ایدئولوژیها ظاهر می اي در صحنه تازه» ایسم«گردند و هر بار که  می

نماید تا چه وقت با نام و رنگ و بوي  کشد که ناکام و شکست خورده، سقوط می اندازد و طولی نمی جنجال و غوغائی به راه می

  . اي دیگر را بفریبد دیگري ظاهر شود و عده

اند که هرگز به نداي حق، گوش فرا ندهند و سخن رهبران الهی را نشنوند و  سوگند یاد کرده  ون بخت،گویی این گمراهان نگ

گویید چرا کاخهاي  بر ایشان همی خرده گیرند که چرا دست شما از زر و سیم و زرق و برق جهان تهی است، و اگر راست می

  !سفید و سرخ جهان در اختیار شما نیست

کسانی هستند که قرآن کریم داستانهایشان را پی در پی در گوش جهانیان فرو خوانده و همگان را به  آري؛ اینان دنباله رو

 ا گوش شنوا کجاست؟. شوم آنان دعوت کرده است عبرت گرفتن از سرنوشتام !  

فطري انسان و بایستی بر اساس آگاهی از ساخت  نظامهاي اجتماعی می: بایست گفت ي حکمت می باري، از باب دعوت با شیوه

کند تنظیم  ي ابعاد وجودي وي و با توجه به هدف آفرینش و شناخت عواملی که او را در رسیدن به هدف نهائی کمک می همه

توان انتظار اشت  ي ما می و آنچه از اندیشه. اي در توان مغزهاي انسانهاي عادي نیست شود و یافتن چنین فرمول پیچیده

ریزي گردد یعنی  بایست هر چه محکمتر و استوارتر پی هاي کلّی این نظامهاست که می ودهشناختن مسائل بنیادي و شال

ي حکیم براي سیر و حرکت  داري زندگی بشر، و شناخت راهی که آفریننده ي جهان و انسان، و شناخت هدفشناخت آفریننده

و سر در راه آوردن، و از راهنماییهاي الهی  آنگاه نوبت دل به او سپردن است،. به سوي هدف نهائی فراروي بشر گشوده است

  . پیروي کردن، و گام استوار برداشتن، و بدون هیچ تردید و تزلزلی راه پیمودن و شتاب گرفتن

اما اگر کسانی از نعمت خدادادي عقل، بهره نگرفتند و به آغاز و انجام هستی نیندیشیدند و مسائل بنیادي زندگی را حل 

خود راهی برگزیدند و نظامی پدید آوردند و نیروهاي خود و دیگران را بر سرِ آن گذاشتند، چنین کسانی  نکردند و به دلخواه

پرستیها و کژاندیشیها و کجرویهاي خودشان هم ملتزم شوند، و سرانجام  آمدهاي خودخواهیها و نابخردیها و هوي باید به پی

  . رزنش کنندشان س نباید کسی را بر ناکامیها و بدبختیهاي جاودانه

هاي جهان بینی، استوار نگردد و مسائل بنیادي  یافتن ایدئولوژي صحیح در گرو داشتن جهان بینی صحیح است و تا پایه! آري

توان به یافتن ایدئولوژي مطلوب و کارساز و راهگشایی  هاي مخالف، دفع نگردد نمی آن به صورت درست حل نشود و وسوسه

  . ها را بشناسیم»باید«توانیم  نشناسیم نمیها را »هست«امید بست، و تا 

ایست که وجدان بیدار و فطرت آگاه انسان، پاسخهاي قطعی و قانع  گانه و مسائل بنیادي جهان بینی همان پرسشهاي سه

 خدا شناسی در پاسخ: اند نامیده» اصول دین«جهت نیست که دانشمندان اسالمی آنها را  و بی. جوید اي براي آنها می کننده
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راه کدام است و راهنما «و وحی و نبوت شناسی در پاسخ » انجام کدام است؟«معاد شناسی در پاسخ » آغاز کدام است؟«

  . »کیست؟

هاي عقلی و فلسفی است، و بدین ترتیب از راه دیگري به اهمیت  و ناگفته پیدا است که حلّ صحیح و قطعی آنها مرهون اندیشه

  . بریم شناسی و هستی شناسی پی می یش آنها شناختو ضرورت مسائل فلسفی، و پیشاپ

  راز انسانیت

جو را برانگیزاند و آن این  تواند انسانهاي واال همت و تعالی راه سومی براي شناختن اهمیت و ضرورت فلسفه وجود دارد که می

  :است که اساساً انسانیت حقیقی انسان در گرو دستاوردهاي فلسفه است و بیانش این است

دهند و موجودي  ي برخاسته از غرایز، انجام می شوند که افعال خود را با شعور و اراده ي حیوانات با این ویژگی شناخته می ههم

در میان حیوانات، نوع ممتازي وجود دارد که نه درك او منحصر به . که هیچ نحو شعوري ندارد از صف حیوانات، خارج است

اش در پرتو  ي دیگري به نام عقل دارد که اراده غرایز طبیعی، بلکه نیروي درك کننده ي وي تابع درك حسی است و نه اراده

پس اگر فردي تنها به ادراکات . امتیاز انسان به نوع بینش و گرایش اوست: و به دیگر سخن. گیرد راهنمایی آن، شکل می

و سکناتش هم همان غرایز حیوانی باشد در ي حرکات  حسی، قناعت ورزد و نیروي عقل خود را درست بکار نگیرد و انگیزه

  !واقع، حیوانی بیش نیست بلکه به تعبیر قرآن کریم از چهارپایان هم گمراهتر است

ساز به کار گیرد و بر اساس آنها راه کلّی  بنابراین، انسان حقیقی کسی است که عقل خود را در راه مهمترین مسائل سرنوشت

ترین مسائلی که براي هر  اي و از بیانات گذشته معلوم شد که ریشه. به پیمودن آن بپردازدزیستن را بشناسد و سپس با جدیت 

نماید همان مسائل بنیادي جهان بینی  انسان آگاه، مطرح است و در سرنوشت فردي و اجتماعی بشر، نقش حیاتی را ایفاء می

  . است، مسائلی که حلّ قطعی و نهائی آنها مرهون تالشهاي فلسفی است

گیري از دستاوردهاي فلسفه نه سعادت فردي میسر است و نه سعادت اجتماعی و نه رسیدن به کمال  اصل آنکه بدون بهرهح

  .حقیقی انسانی

  جواب چند شبهه 

  : پردازیم در برابر این بیانات، ممکن است شبهاتی مطرح شود که به ذکر مهمترین آنها و جواب هر یک می

تواند ضرورت فلسفه را اثبات کند که جهان بینی را منحصر به جهان بینی فلسفی، و راه شناختن  این بیانات هنگامی می. 1ش 

هاي دیگري هم وجود دارد، مانند جهان بینی علمی،  را منحصر در فلسفه بدانیم، در صورتی که جهان بینی مسائل بنیادي آن

   .جهان بینی دینی و جهان بینی عرفانی

به معناي (ایم حلّ اینگونه مسائل در توان علوم تجربی نیست و بنابراین، جهان بینی علمی  چنانکه بارها توضیح داده. 1ج 

و اما جهان بینی دینی در صورتی کارساز خواهد بود که ما دین حق را شناخته باشیم ولی این شناخت، . واقعیتی ندارد) صحیح

توان  ي او یعنی خداي متعال است و روشن است که به استناد محتواي وحی نمی ندهمتوقف بر شناختن پیامبر و فرست

و اما ! شود گوید خدا هست پس وجود او ثابت می چون قرآن می: توان گفت و مثالً نمی. را اثبات کرد ي آن فرستنده و گیرنده

ناخت قبلی خداي متعال و شناخت راه صحیح ي فلسفه و عرفان اشاره شد متوقّف بر ش جهان بینی عرفانی چنانکه در رابطه

  1.شود ي راهها در نهایت به فلسفه، منتهی می پس همه. بایست بر اساس اصول فلسفی، اثبات شود سیر و سلوك است که می
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ي تالش خود امیدوار باشد  تالش براي حلّ مسائل جهان بینی و فلسفه در صورتی شایسته است که شخص به نتیجه. 2ش 

بنابراین، بهتر است بجاي صرف عمر . توان داشت ولی با توجه به عمق و گستردگی این مسائل، چندان امیدي به موفقیت نمی

  . ئلی بپردازیم که امید بیشتري به حلّ آنها داریمدر راهی که پایان آن معلوم نیست به بررسی مسا

اوالً امید به حلّ این مسائل به هیچ وجه کمتر از امید به نتایج تالشهاي علمی دانشمندان در کشف اسرار علمی و تسخیر . 2ج 

ل دیگري را نیز باید نیست بلکه عام» مقدار احتمال«و ثانیاً ارزش احتمال، تنها تابع یک عامل یعنی . نیروهاي طبیعت نیست

و با توجه به . کند است و حاصل ضرب این دو عامل است که ارزش احتمال را تعیین می» مقدار محتمل«منظور داشت و آن 

در اینجا سعادت بی نهایت انسان در جهان ابدي است مقدار احتمال هر قدر هم ضعیف باشد باز هم ارزش » محتمل«اینکه 

  . ي آن محدود و متناهی باشد احتمال موفقیت در هر راهی است که نتیجهاحتمال، بیشتر از ارزش 

اند و حتی روایاتی نیز در  توان به ارزش فلسفه، مطمئن بود در حالی که دانشمندان زیادي با آن مخالفت کرده چگونه می. 3ش 

  ؟ .مذمت آن، نقل شده است

ولی مخالفت دانشمندان آگاه و بی . هاي متفاوتی انجام گرفته است همخالفت با فلسفه، از طرف اشخاص مختلف و با انگیز. 3ج 

هاي فلسفی رایجی بوده که بعضی از آنها ـ دست کم به نظر ایشان  غرض مسلمان در واقع به معناي مخالفت با مجموعه اندیشه

اما . ود قابل حمل بر این معنی بودو اگر روایت معتبري هم در نکوهش از فلسفه رسیده ب. ـ با مبانی اسالمی، موافق نبوده است

و ضرورت . منظور ما از تالش فلسفی عبارتست از بکار گرفتن عقل در راه حلّ مسائلی که تنها با روش تعقّلی قابل حلّ است

و  هاي فراوانی از این تالش در روایات باشد چنانکه نمونه ي قرآن کریم و روایات شریفه می این کار مورد تأکید آیات محکمه

  . شود مانند استداللهایی که در باب توحید و معاد در کتاب و سنّت شده است حتّی در متن قرآن کریم، مالحظه می

اگر مسائل جهان بینی با روش تعقّلی و فلسفی در کتاب و سنّت، بررسی شده دیگر چه نیازي هست که ما به کتب . 4ش 

  ی که غالباً از یونانیان، اقتباس شده است؟ فلسفی و مباحث مطرح شده در آنها بپردازیم، مباحث

ثانیاً استخراج این دسته از مسائل و . دهد اوالً طرح مباحث فلسفی در کتاب و سنّت، ماهیت فلسفی آنها را تغییر نمی. 4ج 

ي  و سابقه. استتنظیم آنها در شکل یک علم، هیچ مانعی ندارد چنانکه در مورد فقه و اصول و سایر علوم اسالمی، انجام گرفته 

. کاهد چنانکه حساب و طب و هیئت نیز چنین است این مباحث در کتب یونانیان و حتّی اقتباس از آنها از ارج این مسائل نمی

ثالثاً در کتاب و سنّت، تنها شبهاتی مورد بررسی قرار گرفته که در آن عصر، شایع بوده است و این مقدار براي پاسخگوئی به 

بایست طبق تأکیدات قرآن کریم و سخنان  شود کافی نیست بلکه می و از سوي مکتبهاي الحادي، القاء میشبهاتی که نوبن

اي  پیشوایان دینی، تالشهاي عقالنی گسترش یابد تا آمادگی کافی براي دفاع از عقاید حقّه و پاسخگوئی به هر گونه شبهه

  . ي آنها حاصل شود درباره

، اختالفاتی است که در میان خود فالسفه وجود دارد و توجه به آنها موجب سلب اطمینان بهترین دلیل بر نقص فلسفه. 5ش 

  . شود از صحت روش ایشان می

اختالف در مسائل نظري هر علمی امري اجتناب ناپذیر است چنانکه فقهاء نیز در مسائل فقهی اختالفاتی دارند در . 5ج 

ي  دان هم در باره شود چنانکه اختالف دو نفر ریاضی ي آن نمی فقه و روش ویژه صورتی که اینگونه اختالفات، دلیل بطالن علم

ي نیرومندي براي اندیشمندان متعهد  و توجه به این اختالفات، باید انگیزه. ي ریاضی، دلیل بطالن ریاضیات نیستیک مسأله

  . مئنتري دست یابندباشد که بر تالش و کوشش و استقامت و پشتکار خود بیفزایند تا به نتایج مط
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اند ولی هم در مسائل شخصی و اخالقی داراي  اند که در علوم فلسفی، تحقیقات قابل تحسینی داشته کسانی دیده شده. 6ش 

توان فلسفه را کلید سعادت فردي و اجتماعی  پس چگونه می. اند و هم در مسائل اجتماعی و سیاسی نقطه ضعفهایی بوده

  دانست؟ 

میت و ضرورت فلسفه به این معنی نیست که این علم، علّت تامه و شرط کافی براي داشتن ایدئولوژي صحیح تأکید بر اه. 6ج 

یعنی . باشد و رفتار عملی بر طبق آن است بلکه به این معنی است که شرط الزم براي دستیابی به ایدئولوژي مطلوب می

تقیم، متوقف بر داشتن جهان بینی صحیح و حلّ مسائل پیمودن راه راست، متوقف بر شناختن آن است و شناخت راه مس

و اگر کسی گام اول را درست برداشت ولی در گام دوم ایستاد یا منحرف شد دلیل آن نیست که در گام اول هم . فلسفی آن

  . جویی کرده منحرف بوده است بلکه باید علّت توقّف یا انحراف او را در گام دوم پی
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 خالصه

ي  هاي تجربی و صنعتی، در حلّ مسائل بنیادي جهان بینی که شالوده ـ انسان عصر فضا علی رغم پیشرفت شگرف در زمینه 1

اند و  دهند ناتوان است و بعضی مانند چهارپایانِ سر در آخور، تنها به ارضاء غرایز حیوانی پرداخته زندگی انسانی را تشکیل می

  . اند گرا شده اند و پوچ ند، و بعضی دیگر در حلّ آنها واماندهاصالً توجهی به این مسائل ندار

هایی از سرگردانی انسان  داري و سوسیالیسم نیز نمونه ـ مکتبهاي متناقض سیاسی ـ اجتماعی و نظامهاي اقتصادي سرمایه 2

  . یردگ ي خود از فقدان بینش صحیح در مسائل فلسفی، نشات می در حلّ مسائل اجتماعی است که به نوبه

ـ انسان واقعی کسی است که نخست عقل خود را در راه شناخت هستی و حلّ مسائل بنیادي جهان بینی بکار گیرد و بفهمد  3

ها به شناختن راه صحیح براي رسیدن » هست«کیست؟ و از کجا و در کجا و به سوي کجاست؟ و آنگاه بر اساس شناخت این 

  . دازد و سپس با جدیت، آن راه را بپیمایدها بپر»باید«به هدف نهائی یعنی شناختن 

کند، و در یک  را ثابت می) اصول دین(=ي این مطالب، ضرورت تالش عقالنی براي حلّ مسائل بنیادي جهان بینی  ـ همه 4

  . سعادت فردي و اجتماعی و رسیدن به کمال انسانی، مرهون دستاوردهاي فلسفه است: جمله

هاي دینی و  بنابراین، جهان بینی علمی، سرابی بیش نیست و جهان بینی. سائل فلسفی استـ مسائل جهان بینی از سنخ م 5

  . عرفانی هم نیازمند به فلسفه هستند

ي  وجه کمتر از امید به کشف اسرار طبیعت نیست، عالوه بر اینکه چون نتیجه ـ امید موفقیت در حلّ مسائل فلسفی بهیچ 6

تمال رسیدن به آن، ضعیف باشد باز هم ارزشمندتر از احتمال موفقیت در هر کاري است آن، ارزش نامحدود دارد هر قدر اح

  . ي محدودي داشته باشد که نتیجه

ي آراء فلسفی  ـ مخالفت بعضی از دانشمندان آگاه و بی غرض مسلمان با فلسفه، در حقیقت به معناي مخالفت با مجموعه 7

  . می موافق نبوده استرایجی بوده که بعضی از آنها با مبانی اسال

نیاز از تالشهاي فلسفی براي  دهد و ما را بی ـ طرح بعضی از مسائل فلسفی در کتاب و سنّت، ماهیت فلسفی آنها را تغییر نمی 8

  . سازد ي شبهات الحادي نمی دفع همه

دلیلی بر بطالن روش فلسفی و توان آنرا  ـ اختالف در مسائل فلسفی مانند هر علم دیگر، امري اجتناب ناپذیر است و نمی 9

  . تعقّلی، قلمداد کرد بلکه باید با توجه به آن، بر تالش و کوشش براي دستیابی به نتایج مطمئنتر، افزود

ي شرایط الزم براي سعادت فردي و اجتماعی نیست بلکه به معناي تحصیل شرط  ـ ضرورت فلسفه به معناي تأمین همه 10

  .الزم و اساسی آن است
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 نوشتها  پی

  .12ي  ي محمد، آیه ـ سوره 1

  .179ي  ي اعراف، آیه ـ سوره 2

  .24ي  ي جاثیه، آیه ـ سوره 3

  . ـ براي توضیح بیشتر به درس دوم از ایدئولوژي تطبیقی، مراجعه کنید 4
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  بخش دوم

 شناسی شناخت
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  درس یازدهم

 شناسی    ي شناخت مقدمه

  :شامل

  شناسی شناخت اهمیت

  شناسی ـ  ي شناخت نگاهی به تاریخچه

  ي اسالمی شناخت در فلسفه

  شناسی  تعریف شناخت
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 سی  شنا شناخت   اهمیت

گیرد یک سلسله  از بحثهاي مقدماتی روشن شد که براي انسان به عنوان یک موجود آگاه که فعالیتهایش از آگاهی، نشأت می

مسائل بنیادي، مطرح است که تغافل و شانه خالی کردن از تالش براي یافتن پاسخهاي صحیح آنها او را از مرز انسانیت خارج 

و باقی ماندن در حال شک و دودلی عالوه بر اینکه وجدان حقیقت جویش را خرسند  سازد، کرده به چارپایان، ملحق می

آورد،  تحرّك و احیاناً خطرناك به بار می نماید وي را موجودي ایستا و بی کند و نگرانی از مسئولیت محتمل را رفع نمی نمی

وانند آرامش روانی و خوشبختی اجتماعی را فراهم ت انگاري نیز نمی حلّهاي غلط و انحرافی مانند مادیگري و پوچ چنانکه راه

اي جز این  پس چاره. ها جستجو کرد ها و کژاندیشی ترین عامل مفاسد فردي و اجتماعی را باید در کژبینی اي کنند، و ریشه

م، تا هم نیست که با عزمی راسخ و سستی ناپذیر به بررسی این مسائل بپردازیم، و از هیچ کوششی در این راه دریغ نورزی

هاي نادرست و رواج  هاي زندگی انسانی خود را استوار سازیم و هم دیگران را در این راه یاري دهیم، و از نفوذ اندیشه پایه

  . ي خویش جلوگیري کنیم مکتبهاي منحرف در جامعه

سبت به آن، باقی اي ن اکنون که ضرورت تالش عقالنی و فلسفی کامالً روشن شده و جاي هیچگونه شک و تردید و وسوسه

ایم در نخستین گام با این سؤال، مواجه  نمانده و عزیمت بر سیر و سلوك در این مسیر را ضروري و اجتناب ناپذیر کرده

  شویم که آیا عقل بشر توان حلّ این مسائل را دارد؟  می

لّ نشود نوبت به بررسی دهد و تا مسائل این بخش، ح را تشکیل می» شناسی شناخت«ي مرکزي مسائل  این پرسش، هسته

زیرا تا هنگامی که ارزش شناخت عقالنی ثابت نشده ادعاي ارائه راه . رسد و دیگر علوم فلسفی نمی» هستی شناسی«مسائل 

حلّ واقعی براي چنین مسائلی بیهوده و ناپذیرفتنی است و همواره چنین سؤالی وجود خواهد داشت که از کجا عقل، این 

  رده باشد؟ مسئله را درست حلّ ک

  ي غرب مانند هیوم و کانت و اگوست کنت و همه هاي سرشناس فلسفه ست که بسیاري از چهره و درست در اینجا

اند و حتّی دانشمندان علوم  اند، و با نظریات نادرست خود بنیاد فرهنگ جوامع غربی را واژگون ساخته ها لغزیده  پوزیتویست

ي اینگونه مکتبها به دیگر  و متأسفانه امواج شکننده و تباه کننده. اند ا به گمراهی کشاندهدیگر مخصوصاً روانشناسان رفتارگرا ر

ي استوار و نیرومند  ناپذیري که در پناه فلسفه هاي سرسخت و آسیب هاي رفیع و صخره نقاط جهان نیز گسترش یافته و جز قلّه

  . است اند دیگران را کمابیش تحت تأثیر قرار داده الهی قرار داشته

ي فلسفی خود را با استحکام و اتقان هر  بنابراین، باید بکوشیم تا گام نخستین را با استواري برداریم و سنگ بناي کاخ اندیشه

  . چه بیشتر به کار گذاریم تا بتوانیم به یاري خداي متعال مراحل دیگر را نیز به شایستگی بپیماییم و به هدف مطلوب برسیم

  شناسی   شناخت ي نگاهی به تاریخچه

توان  ي زیادي در تاریخ علوم ندارد ولی می اي از علوم فلسفی، سابقه به عنوان شاخه) اپیستمولوژي(= شناسی  گرچه شناخت

دهد از قدیمترین دورانهاي فلسفه کمابیش مطرح بوده  ي ارزش شناخت که محور اصلی مسائل آنرا تشکیل می گفت که مسئله

لی که موجب توجه اندیشمندان به این مسئله شده کشف خطاهاي حواس و نارسایی این ابزار و شاید نخستین عام. است

شناخت براي نمایش دادن واقعیتهاي خارجی بوده است و همین امر، موجب شد که الئائیان بهاي بیشتري به ادراکات عقلی 

  . بدهند و ادراکات حسی را قابل اعتماد ندانند
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انشمندان در مسائل عقلی و استدالالت متناقضی که هر گروهی براي اثبات و تأیید افکار و آراء از سوي دیگر اختالفات د

کردند به سوفیستها مجال داد که ارزش ادراکات عقلی را انکار کنند و بقدري در این زمینه زیاده روي کردند که  خودشان می

  . اساساً واقعیت خارجی را مورد شک و انکار قرار دادند

تري مطرح شد تا اینکه ارسطو اصول منطقی را به عنوان ضوابطی براي درست  ي شناخت به صورت جدي ن پس، مسئلهاز ای

باشد و حتّی  اندیشیدن و سنجش استداللها تدوین کرد که هنوز هم بعد از گذشت بیست و چند قرن، مورد استفاده می

  . اند نوان بخشی از منطق مورد نیاز بشر، پذیرفتهمارکسیستها پس از سالها مبارزه با آن سرانجام آنرا به ع

ي یونان، نوساناتی در ارزشگزاري به ادراکات حسی و عقلی پدید آمد و چنانکه در درسهاي اول،  بعد از دوران شکوفایی فلسفه

جربی تدریجاً حس ي دیگر بحران شک گرایی در اروپا رخ داد و بعد از عهد رنسانس و پیشرفت علوم ت اشاره کردیم دو مرتبه

هاي  گرایان هم گهگاه چهره گرایی، رواج بیشتري یافت چنانکه اکنون هم گرایش غالب، همین است هر چند در میان عقل

  . اند اي رخ نموده برجسته

ي الیب نیتز و در انگلستان به  ي اروپا به وسیله شناسی در قاره ي شناخت تقریباً نخستین پژوهشهاي سیستماتیک درباره

پژوهشهاي الك به وسیله . ي مستقلی از علوم فلسفی رسماً شکل گرفت ي جان الك، انجام یافت و بدین ترتیب شاخه وسیله

گرایان را تضعیف کرد به  اخالفش بارکلی و هیوم، دنبال شد و مکتب تجربه گرایی ایشان شهرت یافت و تدریجاً موقعیت عقل

  . گرایان قرار دارد شدیداً تحت تأثیر افکار هیوم واقع شد جناح عقلطوري که کانت فیلسوف معروف آلمانی که در 

ي فلسفه قلمداد کرد ولی ارزش ادراکات عقل نظري را تنها در  کانت ارزشیابی شناخت و توان عقل را مهمترین وظیفه

گرایان بر پیکر  ي سهمگین را از میان عقل ي علوم تجربی و ریاضی و در خدمت آنها پذیرفت و نخستین ضربه محدوده

ي سختی را آغاز کرده بود و  حمله) آمپریسم(=ي برجسته مکتب تجربه گرایی  متافیزیک وارد ساخت هر چند قبالً هیوم چهره

هاي  شناسی در سایر رشته بدین ترتیب تأثیر عینی شناخت. تري دنبال شد ي پوزیتویستها به صورت جدي بعداً هم به وسیله

  .شود ي غربی آشکار می سفهفلسفی و راز انحطاط فل

  ي اسالمی  شناخت در فلسفه

شناسی پیش آمده بطوري که بعد از گذشت  ي شناخت ي غربی بویژه در زمینه بر خالف نوسانات و بحرانهایی که براي فلسفه

هایش لرزانتر  پایهتوان گفت  بیست و پنج قرن از طول عمر آن هنوز هم نه تنها بر پایگاه محکم و استواري دست نیافته بلکه می

ي اسالمی همواره از موضع نیرومند و استواري برخوردار بوده و هیچگاه دستخوش تزلزل و  هم شده است بر عکس، فلسفه

ي اسالمی را  اضطراب و بحران نگردیده است و با اینکه کمابیش گرایشهاي مخالفی در کنار آن بوجود آمده و گهگاه فالسفه

وضع قاطع ایشان مبنی بر اصالت عقل در مسائل متافیزیکی کامالً محفوظ بوده و بدون اینکه از ارج درگیر کرده ولی پیوسته م

تجارب حسی بکاهند و اهمیت بکار گیري روش تجربی را در علوم طبیعی انکار کنند بر استفاده از متد تعقّلی در حلّ مسائل 

دست و پنجه نرم کردن با منتقدان و جدل پیشگان نه تنها سستی و و برخورد با گرایشهاي مخالف و . اند فلسفی، تأکید داشته

ي اسالمی روز بروز شکوفاتر و  و چنین بوده که درخت فلسفه. ضعفی در ایشان پدید نیاورده بلکه بر نیرو و توانشان افزوده است

ي  ت کامل بر دفاع از مواضع حقهو هم اکنون قدر. بارورتر، و در برابر حمالت دشمنان، مقاومتر و آسیب ناپذیرتر شده است

و به خواست خدا با گسترش امکانات براي ارائه و تبیین نظریات اصولی خود، محافل . خویش و پیروزي بر هر حریفی را دارد

  . ي فرهنگ اسالمی را بر کلّ جهان فراهم خواهد کرد ي سیطره فلسفی جهان را فتح، و زمینه

ي کسانی که  یکی از ناحیه:  گرفته است ا فلسفه را داشته غالباً از دو منبع، مایه میگرایشهایی که کمابیش آهنگ مخالفت ب

اند و از بیم آنکه مبادا گسترش این  دیده اي از آراء فلسفی رایج در عصر خودشان را با ظواهر کتاب و سنّت، ناسازگار می پاره
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ي عارف مشربانی که بر  و دیگري از ناحیه. اند خاسته یافکار، موجب سستی عقاید مذهبی مردم شود با آنها به مخالفت برم

اند و از ترس اینکه مبادا گرایش فلسفی موجب غفلت و عقب ماندگی از سیر قلبی و سلوك  اهمیت سیر معنوي، تأکید داشته

  . اند کرده اند و پاي استداللیان را چوبین، معرّفی می داده عرفانی گردد بهایی به آن نمی

هاي فیلسوفان هر چند کاستیها و کژیهایی هم  ي اندیشه نست که دین حقّی مانند دین مبین اسالم هیچگاه از ناحیهولی باید دا

داشته باشد مورد تهدید قرار نخواهد گرفت بلکه با نضج و رشد یافتن فلسفه و گذشت آن از مراحل خامی و ناپختگی، حقایق 

شود و فلسفه به صورت خدمتگزار شایسته و جانشین ناپذیري براي  شکارتر میگرتر و حقانیتّش آ ي آن، جلوه اسالم به وسیله

کند  آید که از یک سوي، معارف واالي آنرا تبیین، و از سوي دیگر در برابر مکتبهاي انحرافی مهاجم، از آن دفاع می آن در می

  . خواهد یافت چنانکه تاکنون چنین بوده و بعداً به خواست خداي متعال به صورت کاملتري ادامه

هایی از آن  ي الهی نداشته بلکه همواره کمکهایی به آن نموده و بهره اما سیر و سلوك معنوي و عرفانی هیچگاه تضادي با فلسفه

اینگونه مخالفتها در مجموع، براي جلوگیري از : و باید گفت. ي فلسفه با عرفان، اشاره شد چنانکه در رابطه. دریافت داشته است

  . ري و افراط و تفریط و براي حفظ مرزهاي هر یک، مفید بوده استسونگ یک

ي اسالمی، ضرورتی براي بررسی تفصیلی مسائل شناخت به  با توجه به ثَبات و استحکام و تزلزل ناپذیري موضع عقل در فلسفه

اي پیرامون  سائل پراکندهي مستقلی از فلسفه، پیش نیامده و تنها به طرح م صورت منظّم و سیستماتیک و به عنوان شاخه

مثالً در یک باب به مناسبتی به سخن سوفسطائیان و بطالن آن، . شناخت در ابواب مختلف منطق و فلسفه، اکتفاء شده است

ي وجود ذهنی که یکی از مواضع مناسب  اشاره شده و در باب دیگري اقسام علم و احکام آنها بیان گردیده است و حتّی مسأله

ي مستقل، مطرح نبوده و بعدا هم تمام اطراف و  باشد تا زمان ابن سینا هم به صورت یک مسئله ل شناخت میبراي طرح مسائ

  . جانبه، واقع نشده است  جوانب آن مورد بررسی و تحقیق فراگیر و همه

یاري از مسلّمات هاي غربیان کمابیش در محافل فرهنگی ما نفوذ یافته و بس ولی اکنون با توجه به شرایط فعلی که اندیشه

توان کادر مسائل فلسفه را بسته نگاه داشت و روش سنّتی را در طرح و تنظیم  ي الهی را زیر سؤال برده است نمی فلسفه

کند  ي برخورد با دیگر مکاتب، جلوگیري می زیرا این کار عالوه بر اینکه از رشد و تکامل فلسفه به وسیله. مباحث، ادامه داد

سازد و  ي اسالمی بدبین می شوند نسبت به فلسفه هاي غربی، آشنا شده و می م که خواه ناخواه با اندیشهروشنفکران ما را ه

آورد که این فلسفه، کار آیی خود را از دست داده و دیگر توان هماوردي با سایر مکتبهاي  چنین توهمی را در ایشان پدید می

ي عظیمی را ببار  شود و فاجعه شان به سوي فرهنگهاي بیگانه افزوده میفلسفی را ندارد و در نتیجه، روز بروز بر گرایش ای

  . چنانکه این روند در زمان رژیم گذشته در دانشگاههاي کشور خودمان مشهود بود. آورد می

ي ما  ي الهی که بر عهده پس به پاس پیروزي انقالب اسالمی و به احترام خونهاي پاکی که در راه آن نثار شده و به حکم وظیفه

بایست بر تالش خودمان در راه تبیین مبانی فلسفه بیفزائیم و آنها را به صورتی عرضه کنیم که پاسخگوي  آمده است می

ي نیازمندیهاي عقیدتی این عصر بوده براي جوانان حقجو و حقیقت پژوه،  شبهات مکتبهاي الحادي و انحرافی و تأمین کننده

ي اسالمی در سطح وسیعی گسترش یابد و فرهنگ اسالمی را از  باشد تا آموزش فلسفه هر چه بیشتر و بهتر قابل فهم و هضم

  . هاي بیگانه، بیمه کند پذیري در برابر اندیشه آسیب

  شناسی   تعریف شناخت

این واژه که معادل . بدهیم» شناخت«ي  شناسی بپردازیم الزم است توضیحی پیرامون واژه پیش از آنکه به تعریف علم شناخت

در زبان عربی است کاربردهاي مختلفی دارد و عامترین مفهوم، آن مساوي با مطلق علم و آگاهی و اطّالع » معرفت«ي  لمهک

رود چنانکه گاهی هم به معناي  شود و زمانی به معناي بازشناسی به کار می است و گاهی به ادراکات جزئی، اختصاص داده می
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یابی لفظ  شناسی و ریشه ي معادلهاي خارجی آن نیز بحثهایی از نظر لغت درباره. گردد یعلم مطابق با واقع و یقینی، استعمال م

  . شده که نیازي به ذکر آنها نیست

شناسی ممکن است به هر یک از معانی یاد شده یا جز آنها در نظر گرفته شود و در  اما شناخت بعنوان موضوع علم شناخت

ینکه هدف از بررسی مسائل شناخت، اختصاص به نوع خاصی از آن ندارد بهتر این است واقع، تابع قرار داد است ولی نظر به ا

  . که همان معناي اعم و مساوي با مطلق علم، اراده شود

ترین مفاهیم است و نه تنها نیازمند به تعریف نیست که اساساً تعریف آن، امکان ندارد  مفهوم علم یکی از روشنترین و بدیهی

و عباراتی که به عنوان تعریف علم و معرفت در کتابهاي . حتري از آن وجود ندارد که معرّف آن، واقع شودزیرا مفهوم واض

رود تعریف حقیقی نیست و منظور از ذکر آنها یا تعیین مصداق مورد نظر در علم یا در مبحث  منطقی یا فلسفی به کار می

ي آن تعیین مصداق مورد نظر  اند و فایده تعریف کرده» ذهن حصول صورت چیزي در«خاصی است چنانکه منطقیین علم را به 

ي بعضی از مسائل هستی شناختی مربوط به آن  ي تعریف کننده درباره است و یا اشاره به نظریه» علم حصولی«ایشان یعنی 

» نزد موجود مجرّدحضور شیئی «یا » علم عبارتست از حضور مجرّدي نزد مجرّد دیگر«گویند  است چنانکه بعضی از فالسفه می

  . ي تجرّد علم و عالم، بیان کنند تا بدینوسیله نظر خود را درباره

ء یا  علم عبارتست از حضور خود شی: ي علم و شناخت داده شود بهتر این است که بگوییم اگر قرار باشد توضیحی درباره

  . صورت جزئی یا مفهوم کلی آن نزد موجود مجرّد

ي شناخت این نیست که همیشه شناسنده، غیر از شناخته شده باشد بلکه ممکن است در مواردي  باید اضافه کنیم که الزمه

کاملترین مصداق » وحدت«مانند آگاهی نفس از خودش، تعددي بین عالم و معلوم نباشد، و در حقیقت در اینگونه موارد 

  . باشد می» حضور«

علمی است که : شناسی را به این صورت تعریف کنیم توانیم علم شناخت داده شد می» شناخت«ي  ي واژه با توضیحی که درباره

  . کند ي شناختهاي انسان و ارزشیابی انواع، و تعیین مالك صحت و خطاي آنها بحث می درباره
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 خالصه

تا توان عقل بر حلّ آنها مورد سؤال باشد شناسی قبل از سایر مسائل فلسفی این است که  ـ علّت پرداختن به مسائل شناخت 1

  . ي آنها نخواهد بود جاي بحث درباره

ـ شاید نخستین عاملی که موجب توجه به مسئله ارزش شناخت شده کشف خطاهاي حواس بوده که بر اساس آن،  2

ان، منکر ارزش شناخت فیلسوفان الئایی به شناخت عقالنی در برابر شناخت حسی و تجربه، تکیه کردند و سپس سوفسطائی

ي تالشهایی که در این زمینه انجام گرفت  ي این مسائل، آشکار شد و از جمله عقلی شدند و بدین ترتیب، ضرورت بحث درباره

  . ي ارسطو بود تدوین قواعد منطق به وسیله

دهد ولی نخستین  یي غربی را تشکیل م حس یا عقل یکی از محورهاي اساسی مسائل فلسفه  ي اصالت ـ بحث درباره 3

پژوهشهاي سیستماتیک در این باره به وسیله الیب نیتز و جان الك انجام گرفته و سپس کانت که تحت تأثیر افکار هیوم واقع 

ي علوم طبیعی و  ي فلسفه را ارزشیابی شناخت دانست و نتیجه گرفت که شناخت نظري فقط در زمینه شده بود وظیفه

  . ي متافیزیک، اعتباري ندارد هریاضی، معتبر است و در زمین

اند و در  ي اسالمی در عین ارج نهادن به روش تجربی در علوم طبیعی، همواره بر ارزش ادراك عقلی، تأکید کرده ـ فالسفه 4

  . این باره هیچ اختالفی در میان ایشان پدید نیامده، هر چند گرایشهاي مخالف جنبی به وجود آمده است

اي آراي فلسفی رایج در یک عصر  یکی حفظ عقاید دینی در برابر پاره : الفت با فلسفه دو چیز بوده استي اصلی مخ ـ انگیزه 5

  . خاص، و دیگري اهتمام به سیر معنوي و قلبی در برابرِ سیر عقلی و ذهنی

ونه که در مغرب زمین شناسی پدید نیامده بدانگ ي اسالمی نیازي به اهتمام به مسائل شناخت ـ با ثَبات موضع عقل در فلسفه 6

  . اند ي اسالمی به ذکر بعضی از مسائل شناخت در ابواب متفرق فلسفه، بسنده کرده و از اینروي، فالسفه. پدید آمده است

اي که  ـ ولی با توجه به شیوع بعضی از افکار انحرافی غربی در این عصر، الزم است توجه بیشتري به این مسائل بشود به گونه 7

  . وجود، برطرف گرددنیازهاي م

  . باشد نیاز از تعریف است و منظور از آن مطلق علم و آگاهی و اطالع می ـ مفهوم شناخت، بدیهی و بی 8

  . ء یا صورت جزئی یا مفهوم کلّی آن نزد موجود مجرّد ـ شناخت و علم عبارتست از حضور خود شی 9

اي انسانی و ارزشیابی انواع، و تعیین مالك صحت و خطاي آنها ي شناخته شناسی عبارت است از علمی که درباره ـ شناخت 10

  . کند بحث می
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  درس دوازدهم

 سی شنا بداهت اصول شناخت 

  :شامل

  شناسی کیفیت نیاز فلسفه به شناخت

  امکان شناخت

  گرایان بررسی ادعاي شک

  گرایان  ي شک رد شبهه
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 شناسی   کیفیت نیاز فلسفه به شناخت

شناسی،  توان در بخش شناخت شود مسائل فراوانی را می با توجه به مفهوم وسیع شناخت که شامل هر نوع آگاهی و ادراکی می

ي حقیقت وحی و الهام و انواع مکاشفات و  شود مانند بحث درباره مطرح کرد که برخی از آنها رسماً در این علم، عنوان نمی

زند ولی  گیرد بر محور حس و عقل، دور می موالً در این شاخه از فلسفه مورد بحث، قرار میاما مسائلی که مع. مشاهدات عرفانی

کنیم زیرا هدف اصلی، توضیح ارزش ادراك عقلی و تثبیت موضع بر حقّ فلسفه و  ي آنها را نیز در اینجا مطرح نمی ما همه

که براي متافیزیک و خدا شناسی و ضمناً براي بعضی  صحت روش تعقّلی آن است و از اینروي تنها به مسائلی خواهیم پرداخت

  . ي اخالق، مفید باشد دیگر از علوم فلسفی مانند روانشناسی فلسفی و فلسفه

شود؟ و پاسخ این  شناسی چیست و در کجا اثبات می در اینجا ممکن است سؤالی مطرح شود که مبادي تصدیقی علم شناخت

  . شود وضوعه ندارد و مسائل آن تنها بر اساس بدیهیات اولیه، تبیین میشناسی نیازي به اصول م است که شناخت

سؤال دیگري که ممکن است مطرح شود این است که اگر حلّ مسائل هستی شناسی و دیگر علومی که با روش تعقّلی، مورد 

اش این است  ا دارد یا نه، الزمهگیرند متوقف بر اثبات این مسئله است که آیا عقل، توان حلّ اینگونه مسائل ر بررسی قرار می

شناسی باشد و این علم باید مبادي تصدیقی فلسفه را نیز اثبات کند در صورتی  ي اُولی هم نیازمند به علم شناخت که فلسفه

  . که قبالً گفته شد فلسفه نیاز به هیچ علم دیگري ندارد

  :پردازیم بیان پاسخ دقیق آن میایم و اینک به  اي به پاسخ این سؤال کرده ما در درس هفتم اشاره

اوالً قضایائی که مستقیماً مورد نیاز فلسفه اُولی است در واقع قضایاي بدیهی و بی نیاز از اثبات است و توضیحاتی که پیرامون 

اي است  یعنی وسیله. شود در حقیقت بیاناتی است تنبیهی نه استداللی شناسی داده می این قضایا در علم منطق یا شناخت

ي مطرح کردن اینگونه قضایا در  و نکته. کند براي توجه دادن ذهن به حقایقی که عقل بدون نیاز به استدالل، آنها را درك می

ي  ي آنها بوجوده آمده که منشأ توهمات و تشکیکاتی شده است چنانکه درباره این علوم این است که شبهاتی درباره

اند که تناقض نه تنها محال  هم چنین شبهاتی پدید آمده تا آنجا که بعضی پنداشته ترین قضایا یعنی محال بودن تناقض بدیهی

  ! ي حقایق است نیست بلکه اساس همه

ي ارزش ادراك عقلی، مطرح شده نیز از همین قماش است و براي پاسخگوئی از این شبهات و زدودن آنها از  شبهاتی که درباره

شناسی از  و در واقع، نامگذاري این قضایا به مسائل علم منطق یا مسائل شناخت .شود اذهان است که این مباحث، مطرح می

و اگر کسی ارزش ادراك عقلی را هر چند به صورت ناخود آگاه . باب مسامحه یا استطراد یا مماشات با صاحبان شبهات است

  ). دقّت شود(بیان، خود بیانی عقلی است  چنانکه همین! توان با برهان عقلی براي او استدالل کرد؟ نپذیرفته باشد چگونه می

شناسی در حقیقت، براي مضاعف کردن علم، و به اصطالح براي حصول علم به علم  ثانیاً نیاز فلسفه به اصول منطق و معرفت

 تواند براي بسیاري از مسائل، استدالل کند و به نتایج یقینی کسی که ذهنش مشوب به شبهات نباشد می: توضیح آنکه. است

هم برسد و استدالالتش هم منطبق بر اصول منطقی باشد بدون اینکه توجهی داشته باشد که مثالً این استدالل در قالب شکل 

کند و صحت  اول، بیان شده و شرایط آن چیست یا توجهی داشته باشد که عقلی وجود دارد که این مقدمات را درك می

ممکن است کسانی براي ابطال اصالت عقل یا متافیزیک دست به استدالالتی بزنند و و از سوي دیگر . پذیرد ي آنها را می نتیجه

ناخود آگاه از مقدمات عقلی و متافیزیکی، استفاده کنند یا براي ابطال قواعد منطق بر اساس قواعد منطقی استدالل کنند یا 

این استدالل : ند چنانکه اگر به ایشان گفته شودحتّی براي ابطال محال بودن تناقض ناخود آگاه به خود این اصل، تمسک نمای

  . شوند و آنرا حمل بر استهزاء نمایند شما در عین حال که صحیح است باطل است، ناراحت

www.taq.ir



شناسی از قبیل نیاز مسائل علوم به اصول موضوعه  پس در واقع، نیاز استدالالت فلسفی به اصول منطقی یا اصول شناخت

ظیر نیاز قواعد این علوم به خود آنها است یعنی براي مضاعف شدن علم و حصول تصدیق دیگري نیست بلکه نیازي ثانوي و ن

شود که نیاز به اصل محال بودن تناقض دارند و  چنانکه در مورد بدیهیات اولیه نیز گفته می. باشد متعلق به این تصدیقات می

به این اصل، از قبیل نیاز قضایاي نظري به قضایاي معناي صحیح آن همین است زیرا روشن است که نیاز قضایاي بدیهی 

بایست اصل محال بودن تناقض را بعنوان  ماند و حداکثر می بدیهی نیست و گر نه فرقی بین قضایاي بدیهی و نظري باقی نمی

  . تنها اصل بدیهی، معرّفی کرد

  امکان شناخت

تواند بداند، و از اینروي براي کسب اطالع از امور  زهایی را میداند و چی هر انسان عاقلی بر این باور است که چیزهایی را می

ي دانشمندان و فالسفه انجام گرفته که  ي اینگونه کوششها به وسیله کند و بهترین نمونه اش کوشش می مورد نیاز یا مورد عالقه

ه براي هیچ انسان عاقلی که ذهنش پس امکان و وقوع علم، مطلبی نیست ک. اند هاي مختلف علوم و فلسفه را پدید آورده رشته

اي از شبهات، آشفته نشده باشد قابل انکار و یا حتّی قابل تردید باشد و آنچه جاي بحث و بررسی دارد و  ي پاره به وسیله

ي آن، معقول است تعیین قلمرو علم انسان، و تشخیص ابزار دستیابی به علم یقینی، و راه باز شناسی  اختالف درباره

  . اي درست از نادرست و مانند آنها استه اندیشه

ولی چنانکه در بحثهاي گذشته اشاره شد بارها در اروپا موج خطرناك شک گرایی پدید آمده و حتّی اندیشمندان بزرگی را در 

و ) گري ییسوفسطا( =اند مانند سوفیسم  برد که مطلقاً منکر علم بوده کام خود فرو برده است و تاریخ فلسفه از مکتبهایی نام می

و اگر نسبت انکار علم بطور مطلق به کسانی صحیح باشد ). الادري گري(= سیسم  و آگنوستی) شک گرایی(= سپتی سیسم 

بهترین توجیهش این است که ایشان مبتلی به وسواس ذهنی شدیدي شده بودند چنانکه گاهی چنین حاالتی نسبت به بعضی 

  . قع باید آنرا نوعی بیماري روانی به حساب آورددهد و در وا از مسائل براي افرادي رخ می

ي ایشان در این اظهارات، جستجو  ي وجود چنین کسانی بپردازیم یا از انگیزه باري، ما بدون اینکه به بررسی تاریخی درباره

ا به عنوان شبهات کنیم یا پیرامون صحت و سقم نسبتهایی که به ایشان داده شده به کنکاش بپردازیم سخنان نقل شده از آنانر

کنیم که باید به آنها پاسخ داده شود، کاري که در خور یک بحث فلسفی است، و سایر مطالب را به  و سؤاالتی تلقّی می

  .گذاریم پژوهشگران تاریخ و دیگران وامی

  گرایان  بررسی ادعاي شک

ي وجود و هستی  یکی آنچه درباره: شود سخنانی که از سوفیستها و شکّاکان نقل شده از یک نظر، به دو بخش تقسیم می

ي آن، مربوط به  یک جنبه: یا سخنان ایشان دو جنبه دارد. اند ي علم و شناخت، اظهار کرده اند، و دیگري آنچه درباره گفته

نقل ) گرگیاس(ترین سوفیستها  مثالً عبارتی که از افراطی. شناسی است ي دیگر آن، مربوط به ناخت هستی شناسی، و جنبه

بود قابل  بود، و اگر قابل شناختن می داشت قابل شناختن نمی هیچ چیزي موجود نیست، و اگر چیزي وجود می«شده که 

ي اول آن، مربوط به هستی است که باید در بخش هستی شناسی مورد بررسی قرار گیرد،  جمله» بود شناساندن به دیگران نمی

پردازیم و بخش اول را در  است و طبعاً در اینجا به بخش دوم می) شناسی شناخت(ي دوم آن مربوط به بحث فعلی  ولی جمله

  . مبحث هستی شناسی، مورد بررسی قرار خواهیم داد

تواند در وجود خودش و در وجود شکّش و  کنیم که هر کس در هر چیزي شک کند نمی نخست، این نکته را خاطر نشان می

نیز وجود قواي ادراکی مانند نیروي بینایی و شنوایی و وجود صورتهاي ذهنی و حاالت روانی خودش شک کند، و اگر کسی 
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است که باید معالجه شود یا به دروغ و براي اغراض سوئی چنین اظهاري حتّی در چنین اموري هم اظهار شک نماید یا بیماري 

  . کند که باید تأدیب و تنبیه شود می

تواند در وجود طرف بحث و یا در وجود کاغذ و قلمی که  نویسد نمی پردازد یا کتاب می همچنین کسی که به بحث و گفتگو می

کنم و اما در وجود خارجی آنها شک  نها را در درون خودم درك میي آ نهایت این است که بگوید همه. نویسد شک کند می

ي مدرکات را فقط به عنوان  و بعضی دیگر از ایدآلیستها این است که ایشان همه» بارکلی«دارم، چنانکه ظاهر سخنان 

دیگري را که داراي ذهن و اند ولی وجود انسانهاي  کرده اند و وجود خارجی آنها را انکار می پذیرفته صورتهاي درون ذهنی می

 -ولی چنین نظري به معناي نفی مطلق علم یا مطلق وجود نیست بلکه انکار موجودات مادي . اند ادراك هستند قبول داشته

  . ي بعضی از معلومات است چنانکه از بارکلی نقل شده ـ به معناي انکار بعضی از موجودات، و شک در آنها به معناي شک درباره

ي  دانی یا درباره شود که آیا این مطلب را می از وي سؤال می» یقینی، امکان ندارد هیچ شناخت«کسی ادعا کند که  حال، اگر

یقینی، اعتراف کرده، و بدین ترتیب، ادعاي خود را نقض   پس دست کم به یک شناخت» دانم می«آن شک داري؟ اگر بگوید 

یقینی، ممکن باشد، پس از سوي دیگر   دهم معرفت است که احتمال می معنایش این» دانم نمی«و اگر بگوید . کرده است

  . سخن خود را ابطال نموده است

دانی که شک داري  آیا می«شود که  از وي سؤال می» ي امکان علم و شناخت جزمی، شک دارم من درباره«اما اگر کسی بگوید 

در شک «کان بلکه وقوع علم را هم پذیرفته است، اما اگر بگوید پس نه تنها ام» دانم که شک دارم می«اگر پاسخ دهد » یا نه؟

شود و باید به آن، پاسخ عملی  این همان سخنی است که یا به علّت مرض و یا از روي غرض گفته می» خودم هم شک دارم

  . داد

ی و دائمی، صحیح نیست اي بطور مطلق و کلّ هیچ قضیه: گویند ي شناختها هستند و می با کسانی که مدعی نسبی بودن همه

اي بطور مطلق صحیح  هیچ قضیه«که . همین قضیه: توان به ایشان گفت یعنی می. توان چنین گفتگویی را انجام داد نیز می

ي موارد و بدون هیچ قید و شرطی،  آیا مطلق و کلّی و دائمی است یا نسبی و جزئی و موقّت؟ اگر همیشه و در همه» نیست

و اگر خود این علم هم نسبی است معنایش این . شود ي مطلق و کلّی و دائمی، ثابت می م یک قضیهصادق است پس دست ک

اي مطلق و کلّی و  کند قضیه ي آن صدق نمی است که در بعضی از موارد، صحیح نیست و ناچار موردي که این قضیه درباره

  . دائمی خواهد بود

  گرایان  ي شکرد شبهه

اند و آنرا به صورتهاي گوناگون و با ذکر مثالهاي مختلفی بیان  گرایان به آن تمسک جسته شک اي که سوفیستها و شبهه

شود که خطا کرده است پس  کند ولی بعداً متوجه می گاهی انسان از راه حس به وجود چیزي یقین پیدا می: اند این است کرده

آید که از کجا سایر ادراکات  آن، چنین احتمالی پیش می و به دنبال. شود که ادراك حسی، ضمانت صحت ندارد معلوم می

همچنین گاهی انسان از راه دلیل عقلی، اعتقاد . حسی من خطا نباشد، و شاید روزي بیاید که به خطا بودن آنها هم پی ببرم

پس . شود ک میفهمد که آن دلیل، درست نبوده و یقینش مبدل به ش کند اما پس از چندي می یقینی به مطلبی پیدا می

شود که ادراك عقلی هم ضمانت صحت ندارد و به همان ترتیب، احتمال خطا به سایر مدرکات عقل هم سرایت  معلوم می

  . ماند نتیجه آنکه نه حس، قابل اعتماد است و نه عقل، و براي انسان جز شک باقی نمی. کند می

  : در پاسخ باید گفت
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شک گرایی است  ي منظورتان که همان صحت  خواهید از راه این دلیل به نتیجه شما می ـ معناي این استدالل آن است که 1

برسید و به آن علم پیدا کنید و دست کم بخواهید نظر خودتان را به این وسیله، به طرف بقبوالنید یعنی انتظار دارید که او 

  !که حصول علم، مطلقاً محال استعلم به صحت ادعاي شما پیدا کند، در صورتی که مدعاي شما این است 

اش اعتراف به  ـ معناي کشف خطا در ادراکات حسی و عقلی این است که بفهمیم ادراك ما مطابق با واقع نیست، پس الزمه 2

  . وجود علم به خطا بودن ادراك است

ابقت ندارد وگرنه خطا بودن ادراك، ي دیگر آن این است که بدانیم واقعیتی وجود دارد که ادراك خطائی ما با آن مط ـ الزمه 3

  . مفهومی نخواهد داشت

  . ي دیگرش این است که خود ادراك خطائی و صورت ذهنی مخالف با واقع، براي ما معلوم باشد ـ الزمه 4

  . ـ و باألخره باید وجود خطا کننده و حس یا عقل خطا کار را نیز بپذیریم 5

و استناد به آن به معناي معتبر شمردن عقل ) هر چند در واقع مغالطه است(ـ این استدالل خودش یک استدالل عقلی است  6

  . و ادراکات آن است

تواند درست  ـ افزون بر اینها، در اینجا علم دیگري نیز مفروض است و آن این است که ادراك خطائی در عین خطا بودن نمی 7

  . باشد

توان امکان علم را مطلقاً انکار کرد و  ستدالل، مستلزم اعتراف به وجود چندین علم است و با این وصف چگونه میپس همین ا

  !یا حتّی در وقوع آن تشکیک نمود؟

گرایان بود و اما حلّ مطلب و بیان وجه مغالطه در آن این است که صحت و خطاي  اینها همه پاسخهاي نقضی به استدالل شک

ا اینکه گفته شد کشف خطا در یک ادراك عقلی موجب سرایت  ی را به کمک دالیل عقلی، اثبات میادراکات حسکنیم و ام

راه دارد و ) غیر بدیهی(= شود، صحیح نیست زیرا احتمال خطا تنها در ادراکات نظري  احتمال خطا به سایر ادراکات عقل می

وجه قابل خطا نیستند و توضیح خطا ناپذیري آنها در دهند به هیچ یاما بدیهیات عقلی که اساس براهین فلسفی را تشکیل م

  . درس نوزدهم خواهد آمد
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 خالصه

ي الهی است از اینروي تنها به مسائلی از  ـ چون هدف ما از بررسی مسائل شناخت، تثبیت موضع بر حقّ فلسفه 1

  . شناسی خواهیم پرداخت که در این راه مفید باشد شناخت

  . اي که در علم دیگري بیان شود ندارد شناسی نیاز به اصول موضوعه ختـ شنا 2

زیرا اوالً قضایاي . اش نیست شناسی از قبیل نیاز یک علم به علم دیگر براي اثبات اصول موضوعه ـ نیاز فلسفه به شناخت 3

شناسی مورد بحث واقع  قضایا که در شناختمورد نیاز فلسفه، قضایاي بدیهی و غیر قابل انکار است، و ثانیاً نیاز به این گونه 

گردد در واقع، براي حصول علم به علم و مضاعف شدن شناخت  شود مانند نیاز به قضایایی که در علم منطق، بیان می می

  . باشد می

ان آنرا انکار نیاز از اثبات است ولی از سوفیستها و شکّاکان، نقل شده که مطلقاً امک ـ امکان و تحقّق شناخت، بدیهی و بی 4

  . اند کرده می

ي علوم  باشد و همچنین ادعاي نسبی بودن همه ـ ادعاي عدم امکان شناخت، متضمن علم به این مطلب و ناقض خودش می 5

  . و شناختها

علمی که علی : ـ استدالل براي این ادعاي نادرست به خطاپذیري ادراکات حسی و عقلی نیز مستلزم چندین علم است 6

شود، علم به خطا بودن بعضی از ادراکات حسی و عقلی، علم به واقعیتی که ادراك خطائی با آن  رض از این دلیل، حاصل میالف

مطابق نیست، علم به وجود خود ادراك خطائی، علم به خطا کننده، علم به اعتبار این استدالل که از شناختهاي عقالنی 

  . قضتشکیل یافته است و علم به محال بودن تنا

کنیم و این دالیل،  ـ جواب حلّی این شبهه آن است که صحت و خطاي ادراکات حسی را به کمک دالیل عقلی، اثبات می 7

شود و خطا  مبتنی بر یک دسته از ادراکات عقلی است که خطائی در آنها راه ندارد و بهیچوجه مورد شک و تردید، واقع نمی

  . گردد ي آنها نمی یت احتمال خطا به همهبودن بعضی از ادراکات عقلی موجب سرا
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  درس سیزدهم

 اقسام شناخت

  :شامل

  در جستجوي سنگ بناي شناخت

  نخستین تقسیم علم

  علم حضوري

  راز خطا ناپذیري علم حضوري

  همراهی علم حصولی با علم حضوري

  مراتب علم حضوري
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 در جستجوي سنگ بناي شناخت

گرایان  وجه قابل شک و تردید نیست و حتّی دلیلی که شککه بعضی از شناختها و ادراکات بهیچ در درس گذشته اشاره شد

  . ي انحرافی خودشان مبنی بر انکار مطلق علم، بیان کرده بودند متضمن و مستلزم چندین علم بود براي توجیه نظریه

ابق با واقع نیست و حتّی در بسیاري از موارد، ي شناختها و اعتقادات ما هم درست و مط دانیم که همه از سوي دیگر می

  . بریم خودمان به خطا بودن بعضی از آنها پی می

آید که چه فرق اساسی بین انواع ادراکات انسان، وجود دارد به طوري که  با توجه به این دو مطلب طبعاً چنین سؤالی پیش می

خطا بردار و قابل شک و تردید؟ و چگونه باید این دو نوع را از  بعضی از آنها خطا ناپذیر و غیر قابل تشکیک هستند و بعضی

  یکدیگر تشخیص داد؟ 

ي تزلزل ناپذیري برآمد و سنگ بناي  ریزي فلسفه در درس دوم اشاره کردیم که دکارت براي مبارزه با شک گرایی، در مقام پی

سپس مالك  . یشنده را نیز متفرّع بر آن ساختشک کننده و اند» منِ«آنرا شک ناپذیري خود شک، قرار داد و حتّی وجود 

هاي درست از نادرست، قرار داد و در صدد  معرّفی کرد و آنرا معیاري براي باز شناسی اندیشه» وضوح و تمایز«ناپذیري آنرا  شک

  . بر آمد که روش ریاضی را در فلسفه بکار گیرد و در واقع، منطق جدیدي را ارائه دهد

تنها این نکته . ي دکارت و بررسی درجه موفقیت وي در کاري که به عهده گرفته بود نیستیمزیابی فلسفهما اکنون در مقام ار

گرایان، موجه است چنانکه در درس  ي شروعی براي جدال با شک کنیم که آغاز کردن از شک به عنوان نقطه را خاطر نشان می

یزي به این اندازه روشن و یقینی نیست و حتّی وجود خود شک ولی اگر کسی گمان کند که وجود هیچ چ. سابق، مالحظه شد

ي وجود  آگاه و اندیشنده دست کم به اندازه» من«بایست از راه وجود شک، معلوم شود صحیح نیست بلکه وجود  کننده هم می

  . باشد روشن و غیر قابل تردید است شک که یکی از حاالت او می

هاي درست از نادرست، قرار داد زیرا عالوه بر اینکه خود  معیار اصلی باز شناسی اندیشه توان را نمی» وضوح و تمایز«همچنین 

تواند  رود نمی اي به شمار نمی و غیر خالی از ابهام نیست و محک قاطع و تعیین کننده» واضح و متمایز«این معیار به قدر کافی 

ه سایر سخنان وي نیز جاي بحثهاي فراوانی دارد که در اینجا مجال البتّ. راز خطا ناپذیري نوع خاصی از ادراکات را آشکار سازد

  . بررسی آنها نیست

داري از آن بایستی به بررسی انواع  اما شک ناپذیري شک و شک کننده و چیزهاي دیگري از این قبیل رازي دارد که براي پرده

  .علم و ادراك پرداخت

  نخستین تقسیم علم 

گیرد  اي علم و شناخت در نظر گرفت این است که علم یا بدون واسطه به ذات معلوم، تعلّق میتوان بر نخستین تقسیمی که می

گردد و یا وجود خارجی آن، مورد شهود و آگاهی  و وجود واقعی و عینی معلوم براي عالم و شخص درك کننده، منکشف می

شود از  و اصطالحاً صورت یا مفهوم ذهنی نامیده میباشد  گیرد بلکه شخص از راه چیزي که نمایانگر معلوم می عالم، قرار نمی

  . نامیم می» علم حصولی«و قسم دوم را » علم حضوري«قسم اول را . گردد آن آگاه می

سومی را در عرْض این دو   حالت تقسیم علم به این دو قسم، یک تقسیم عقلی و دائر بین نفی و اثبات است و به همین جهت، 

اي بین شخص عالم و ذات معلوم، وجود  یا واسطه:  ، فرض کرد، یعنی علم از این دو قسم، خارج نیستتوان براي علم قسم نمی
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اي وجود  گردد، و یا چنین واسطه شود که در این صورت به علم حصولی نامیده می ي آن حاصل می دارد که آگاهی بوسیله

  . م در انسان، احتیاج به توضیح دارداما وجود این دو قس. ندارد و در این صورت علم حضوري خواهد بود

  علم حضوري

علم و آگاهی هر کسی از خودش به عنوان یک موجود درك کننده، علمی است غیر قابل انکار، و حتّی سوفیستهایی که 

  . اند اند و منکر آگاهی وي از خودش نشده اند وجود خود انسان را انکار نکرده مقیاس هر چیزي را انسان دانسته

درك کننده و اندیشنده است که با شهود درونی از خودش آگاه است نه اینکه از راه » من«منظور از خود انسان همان  البتّه

خودش عین علم است و در این علم و : ي صور و مفاهیم ذهنی، آگاهی پیدا کند و به دیگر سخن حس و تجربه و به واسطه

کاملترین مصداق » وحدت عالم و معلوم«وجود ندارد و چنانکه قبالً اشاره شد آگاهی، تعدد و تغایري بین علم و عالم و معلوم، 

است، اما آگاهی انسان از رنگ و شکل و سایر ویژگیهاي بدن، چنین نیست بلکه از راه دیدن و لمس » حضور معلوم نزد عالم«

و احشاء زیادي هست که از آنها آگاه  و در درون بدن، اعضاء. شود کردن و سایر حواس و با وساطت صورتهاي ذهنی، حاصل می

ي آموختن علم تشریح و فیزیولوژي و دیگر علوم زیستی، نیستیم مگر اینکه از راه عالئم و آثار بوجود آنها پی ببریم یا به وسیله

  . از آنها آگاه شویم

که » خودم وجود دارم«یا » ستممن ه«همچنین منظور از این آگاهی، همان یافت بسیط و تجزیه ناپذیر است نه این قضیه که 

همان آگاهی شهودي بسیط و بی واسطه از روح خودمان است و این » علم به نفس«پس منظور از . مرکّب از چند مفهوم است

و در جاي خودش ثابت شده که روح، مجرّد و غیر مادي است و هر جوهر مجرّدي از . باشد علم و آگاهی، ویژگی ذاتی آن می

  . ي آنها نیست و این مسائل، مربوط به هستی شناسی و روانشناسی فلسفی است و فعالً جاي بحث در باره خودش آگاه است

» ترس«هنگامی که دچار . نیز آگاهی ما از حاالت روانی و احساسات و عواطف خودمان علمی است بی واسطه و حضوري

یا . ي صورت یا مفهوم ذهنی آنرا بشناسیم ینکه به وسیلهیابیم نه ا شویم این حالت روانی را مستقیماً و بدون واسطه می می

یابیم، یا هنگامی که  کنیم این جذب و انجذاب درونی را در خودمان می پیدا می» محبت«هنگامی که نسبت به کسی یا چیزي 

د یا چیزي را و معنی ندارد که کسی بترس. ي خودمان بی واسطه آگاه هستیم گیریم از تصمیم و اراده تصمیم بر کاري می

  !ي خودش آگاه نباشد یا اراده دوست بدارد یا تصمیم بر کاري بگیرد ولی از ترس یا محبت 

تواند ادعا کند که از شک خودش،  و به همین دلیل است که وجود شک و گمان خودمان، قابل انکار نیست و هیچ کس نمی

  !آگاه نیست و در وجود شکّش هم شک دارد

آگاهی نفس از نیروي تفکّر یا . باشد علم حضوري، علم نفس به نیروهاي ادراکی و تحریکی خودش می یکی دیگر از مصادیق

ي اعضاء و جوارح بدن، علمی است حضوري و مستقیم، نه اینکه آنها را از راه صورت یا مفهوم  تخیل یا نیروي بکار گیرنده

کند و مثالً نیروي ادراکی را بجاي نیروي  نها اشتباه نمیو به همین دلیل است که هیچگاه در بکار گیري آ. ذهنی بشناسد

  . پردازد ي چیزي بیندیشد به انجام حرکات بدنی نمی گیرد و به جاي اینکه در باره تحریکی به کار نمی

شود خود صورتها و مفاهیم ذهنی است که آگاهی نفس از آنها به وسیله صورت  از جمله چیزهایی که با علم حضوري، درك می

و اگر الزم بود که علم به هر چیزي از راه حصول صورت یا مفهوم ذهنی، حاصل شود . شود یا مفهوم دیگري حاصل نمی

و بدین . ي صورت دیگري تحقّق یابد و علم به آن صورت هم از راه صورت دیگري بایست علم به هر صورت ذهنی، به وسیله می

  !ها و صورتهاي ذهنی، تحقّق یابدبایستی در مورد یک علم، بی نهایت علم ترتیب می

www.taq.ir



آید که صورتهاي ذهنی هم علم حصولی باشند  در اینجا ممکن است اشکال شود که اگر علم حضوري عین معلوم است الزم می

شوند خودشان عین علم حضوري هستند و از  زیرا این صورتها از آن جهت که با علم حضوري، درك می. و هم علم حضوري

است که آنها علم حصولی به اشیاء خارجی هستند، پس چگونه ممکن است که یک علم هم علم حصولی  سوي دیگر فرض این

  باشد و هم علم حضوري؟

جواب این است که صورتها و مفاهیم ذهنی، خاصیت مرآتیت و بیرون نمایی و حکایت از اشیاء خارجی را دارند و از آن جهت 

روند ولی از آن جهت که خودشان نزد نفس،  هستند علم حصولی به شمار میکه وسیله و ابزاري براي شناختن خارجیات 

: شوند و این دو حیثیت با یکدیگر فرق دارد شود علم حضوري، محسوب می حاضر هستند و نفس مستقیماً از آنها آگاه می

شانگري آنها از اشیاء ي نفس از خود آنهاست، و حیثیت حصولی بودن آنها ن واسطه حضوري بودن آنها آگاهی بی حیثیت 

  . خارجی است

یکی نظر : توانیم آینه را به دو صورت بنگریم و به آن نظر بیفکنیم ما می. کنیم توجه می» آینه«براي توضیح بیشتر به مثال 

کنیم که شکسته و موج دار نباشد، دیگري نظر  خواهیم آینه بخریم و پشت و روي آنرا نگاه می استقاللی، مثل هنگامی که می

کنیم ولی توجه  خواهیم صورت خود را در آن ببینیم که در این حالت گر چه به آینه نگاه می آلی و ابزاري، مثل هنگامی که می

توانند مورد توجه استقاللی نفس، قرار بگیرند و در  صورتهاي ذهنی هم می. اصلی ما معطوف به صورت خودمان است نه به آینه

انند وسیله و ابزاري براي شناختن اشیاء یا اشخاص تو شوند و می گوییم با علم حضوري، درك می این حالت است که می

البته توجه داشته باشید که منظور از این بیان، . گوئیم علم حصولی هستند خارجی، قرار بگیرند و در این حال است که می

حالی که  اش این نیست که صورت ذهنی در تفکیک دو حالت از نظر زمانی نیست بلکه منظور تفکیک دو حیثیت است و الزمه

  . علم حصولی براي اشیاء خارجی است براي نفس، معلوم نباشد و حیثیت حضوري بودن را نداشته باشد

  راز خطا ناپذیري علم حضوري 

شود که چرا علم به نفس، و علم به  ي علم حضوري و علم حصولی و فرق آنها داده شد معلوم می با توجه به توضیحی که درباره

زیرا در این موارد، خود واقعیت عینی، مورد شهود قرار . نین سایر علوم حضوري، اساساً خطا ناپذیرندحاالت نفسانی و همچ

کنند و ممکن است مطابقت کامل با  گیرد به خالف موارد علم حصولی که صورتها و مفاهیم ذهنی، نقش میانجی را ایفاء می می

  . اشیاء و اشخاص خارجی نداشته باشند

اي در کار  ي در ادراك در صورتی قابل تصور است که بین شخص درك کننده و ذات درك شونده، واسطهخطا: به دیگر سخن

در چنین صورتی جاي این سؤال هست که این صورت یا مفهومی که بین درك . ي آن، تحقّق یابد باشد و آگاهی به وسیله

دهد و  کند آیا دقیقاً درك شونده را نشان می فاء میکننده و درك شونده، واسطه شده و نقش نمایانگري از درك شونده را ای

کامالً با آن مطابقت دارد یا نه؟ و تا ثابت نشود که این صورت و مفهوم دقیقاً مطابق با ذات درك شونده هست یقین به صحت 

اي نزد درك  هء یا شخص درك شونده با وجود عینی خودش و بدون هیچ واسط اما در صورتی که شی. شود ادراك، حاصل نمی

توان سؤال کرد که آیا علم با  و نمی. کننده، حاضر باشد و یا با آن، وحدت یا اتّحادي داشته باشد دیگر جاي فرض خطا نیست

  . معلوم، مطابقت دارد یا نه؟ زیرا در این صورت، علم عین معلوم است

یعنی حقیقت، عبارتست از ادراکی که . شن شدضمناً معناي صحت و حقیقت بودن، و متقابالً معناي خطا بودن ادراك، رو

  . مطابق با واقع باشد و کامالً آنرا منکشف سازد، و خطا عبارتست از اعتقادي که مطابق با واقع نباشد
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  همراهی علم حصولی با علم حضوري 

هاي  ذهن همواره مانند دستگاه خودکاري از یافته: ي مهمی را خاطر نشان کنیم و آن این است که در اینجا الزم است نکته

ها و تعبیر و تفسیرهایی  گیرد سپس به تجزیه و تحلیل کند و صورتها یا مفاهیم خاصی را از آنها می حضوري، عکس برداري می

گیرد که بعد از رفع شدن آن  شویم ذهن ما از حالت ترس، عکسی می نگامی که دچار ترس میمثالً ه. پردازد ي آنها می درباره

را به صورت  کند و با ضمیمه کردن مفاهیم دیگري آن را درك می همچنین مفهوم کلی آن. را به خاطر بیاورد تواند آن حالت می

نیز با سرعت عجیبی پدید آمدن . سازد نعکس میم» ترس در من وجود دارد«یا » من ترس دارم«یا » ترسم من می«ي  جمله

  . دهد کند و علّت پیدایش آنرا تشخیص می هاي پیشین، تفسیر می این حالت روانی را بر اساس دانسته

گیرد غیر از یافتن حالت ترس و علم حضوري به آن است ولی مقارنت و  ي این فعل و انفعاالت ذهنی که سریعاً انجام می همه

پندارد همانگونه که خود ترس را با علم  شود و شخص می با علم حضوري در بسیاري از اوقات، موجب اشتباه می همزمانی آنها

حضوري یافته علّت آنرا هم با علم حضوري شناخته است در صورتی که آنچه با علم حضوري درك شده یک امر بسیط و عاري 

بیر و تفسیر بوده و به همین جهت، جاي خطائی در آن وجود از هر گونه صورت و مفهوم و همچنین خالی از هر گونه تع

نداشته است در صورتی که تفسیر مقارن آن از قبیل ادراکات حصولی بوده که خود بخود ضمانتی براي صحت و مطابقت با 

  . واقع ندارند

مثالً گاهی انسان، . آید د میاي از علوم حضوري، خطاهایی پدی شود که چرا و چگونه در مورد پاره با این توضیح، روشن می

. پندارد که نیاز به غذا دارد در صورتی که اشتهاي کاذبی است و در آن حال، نیازي به غذا ندارد کند و می احساس گرسنگی می

سرّ مطلب این است که آنچه با علم حضوري خطا ناپذیر، درك شده همان احساس خاص، بوده است ولی همراه آن احساس، 

ي آن با سایر احساسهاي قبلی، انجام گرفته که علّت این احساس، نیاز به غذا است اما  ي ذهن بر اساس مقایسه لهتفسیري بوسی

خطاهایی که در مکاشفات .  این مقایسه، صحیح نبوده و بدین وسیله خطایی در تشخیص علت و تفسیر ذهنی، پدید آمده است

راین، الزم است در تشخیص علم حضوري کامالً دقت کنیم و آنرا از تفسیرهاي بناب. آید نیز از همین قبیل است عرفانی پدید می

  . ذهنی مقارن آن، جدا کنیم تا دچار لغزشها و انحرافات ناشی از اینگونه خلطها نشویم

  مراتب علم حضوري 

گاهی علم حضوري،  ي علمهاي حضوري از نظر شدت و ضعف، یکسان نیستند بلکه ي دیگر شایان توجه این است که همه نکته

یابد ولی گاهی هم بصورت ضعیف و کمرنگی حاصل  از قوت و شدت کافی، برخوردار است و به صورت آگاهانه تحقّق می

  . آید شود و به صورت نیمه آگاهانه و حتّی ناآگاهانه در می می

ي  قدر نفس از نظر مرتبه اختالف مراتب علم حضوري گاهی معلول اختالف مراتب وجود شخص درك کننده است یعنی هر

ي وجودیش کاملتر شود علوم حضوري آن  رنگتر است و هر قدر مرتبه وجودي، ضعیفتر باشد علوم حضوریش ضعیفتر و کم

تبیین این مطلب، متوقّف بر بیان مراتب وجود و همچنین مراتب تکاملی نفس است که باید در . گردد تر می کاملتر و آگاهانه

توانیم بر اساس این دو اصل موضوع، امکان شدت و ضعف در علوم حضوري را  ثبات شود و در اینجا میسایر علوم فلسفی، ا

  . بپذیریم

برد و درد خود را  مثالً بیماري که از درد، رنج می. علم حضوري به حاالت روانی نیز به صورت دیگري قابل شدت و ضعف است

شود دیگر شدت درد را درك  بیند و توجهش به سوي او معطوف می می یابد هنگامی که دوست عزیزي را با علم حضوري می

بر عکس، موقع تنهایی و بخصوص در شب تاریک که توجهی به سایر امور . علّت ضعف این ادراك، ضعف توجه است. کند نمی

  . کند که علّت آن، شدت توجه است ندارد درد خود را با شدت بیشتري درك می

www.taq.ir



تواند در تفسیرهاي ذهنی آنها مؤثر باشد، مثالً نفس در مراحل اولیه با اینکه علم حضوري به  م حضوري میاختالف مراتب عل

تصور کند و در نتیجه » ي عینیت رابطه«خویشتن دارد ممکن است در اثر ضعف این علم، ارتباط خود را با بدن به صورت 

ربوط به آن است ولی هنگامی که مراتب کاملتري از علم حضوري هاي م بپندارد که حقیقت نفس همین بدن مادي یا پدیده

  . دهد هنگامی که جوهر نفس، تکامل یافت دیگر چنین اشتباهی رخ نمی: برایش حاصل شد و به عبارت دیگر

ي وجودي  همچنین در جاي خودش ثابت شده که انسان، نسبت به آفریدگار خویش، علم حضوري دارد ولی در اثر ضعف مرتبه

اما با تکامل نفس و کاهش توجه به بدن و امور . آید نیز در اثر توجه به بدن و امور مادي، این علم به صورت ناآگاهانه در میو 

اَ «: گوید رسد تا آنجا که می مادي و تقویت توجهات قلبی نسبت به خداوند متعال همان علم به مراتبی از وضوح و آگاهی می

   1»ا لیس لک؟یکون لغیرك من الظهور م
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 خالصه

را ) روح انسان(ـ دکارت، سنگ بناي شناخت یقینی را علم به وجود شک قرار داد و خواست از این راه، وجود شک کننده  1

  . هاي درست از نادرست، معرّفی کرد اثبات کند سپس وضوح و تمایز را به عنوان معیاري براي بازشناسی اندیشه

توان آنرا مقدم بر علم به نفس و دلیل وجود آن  گرایان، صحیح است ولی نمی ـ آغاز کردن از شک براي شروع بحث با شک 2

  . حقیقت، پذیرفت توان وضوح و تمایز را به عنوان معیار ناخت چنانکه نمی. قرار داد

شود ولی در علم  رك شونده آگاه میء یا شخص د ي صورت یا مفهوم ذهنی از شی ـ در علم حصولی، شخص به وسیله 3

  . اي وجود ندارد حضوري چنین واسطه

ـ علم هر کس به وجود خودش و به قواي نفسانی و احساسات و عواطف و سایر حاالت روانی و به فعلی که بی واسطه از  4

  . شود مانند تصمیم و اراده، حضوري است نفس صادر می

کنند علم حصولی هستند ولی نفس، خود آنها را  اء یا اشخاصی که از آنها حکایت میـ صورتها و مفاهیم ذهنی نسبت به اشی 5

  . یابد حضوراً می

ـ خطا که عبارتست از عدم مطابقت ادراك با ادراك شونده در جایی امکان تحقّق دارد که ادراك با واسطه، انجام گیرد زیرا  6

ابق با واقعیت معلوم نباشد اما در علم حضوري که ذات معلوم، در چنین موردي جاي این احتمال هست که صورت ادراکی مط

  . گیرد جاي چنین احتمالی نیست و همین است راز خطا ناپذیري علم حضوري مورد شهود عالم قرار می

ـ علم حضوري یک شهود بسیط است و در آن نه موضوع و محمولی وجود دارد و نه تحلیل و تفسیري، ولی همراه آن یک یا  7

یابد که ممکن است بعضی از آنها خطا باشد مانند اشتهاي کاذب و مکاشفاتی که همراه با  د علم حصولی تحقق میچن

  . تفسیرهاي ذهنی غلط است

مانند علم حضوري اغلب مردم نسبت . ـ علم حضوري داراي مراتب مختلفی است و ممکن است بعضی از آنها آگاهانه نباشد 8

  . به خداي متعال

اختالف مراتب علم حضوري یا تفاوت درجات وجودي ذات عالم است مانند اختالف علم نفس به خودش در مراتب ـ علّت  9

  . کند و یا تفاوت مراتب توجه نفس است مانند اختالف احساس درد در اثر شدت و ضعف توجه مختلفی که از تجرّد پیدا می

پندارند که روحشان با بدنشان یکی  د چنانکه کسانی میـ ضعف علم حضوري ممکن است موجب تفسیر ذهنی غلط شو 10

  . است با اینکه علم حضوري به آن دارند
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 نوشت پی

  . دعاي حضرت سید الشهداء علیه السالم در روز عرفه: ك. ـ ر 1
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  تصور و تصدیق

  اجزاء قضیه

  اقسام تصور

  تصورات کلّی

  ي مفهوم کلّی تحقیق در باره

  پاسخ یک شبهه
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 لزوم بررسی علم حصولی 

دانیم که  ولی می. اي در آن، راه ندارد روي شک و شبههدانستیم که علم حضوري، یافتن خود واقعیت عینی است و از این

شناسی را حل کند و اگر راهی براي باز شناسی حقایق  تواند مشکل شناخت ي علم حضوري، محدود است و به تنهایی نمی دایره

تّی بدیهیات اولیه هم ي قطعی را در هیچ علمی بپذیریم و ح توانیم منطقاً هیچ نظریه در میان علوم حصولی نداشته باشیم نمی

بنابراین، الزم . قطعیت و ضرورت خودشان را از دست خواهند داد و از بداهت و ضرورت تنها نامی براي آنها باقی خواهد ماند

است تالش خود را براي ارزشیابی شناختهاي حصولی و بدست آوردن معیار حقیقت در آنها ادامه دهیم و بدین منظور به 

  . پردازیم ی میبررسی انواع حصول

  تصور و تصدیق 

اند و در واقع مفهوم عرفی علم را از یک نظر، محدود کرده و آنرا به  منطقیین علم را به دو قسم تصور و تصدیق، تقسیم کرده

  . اند اند، و از سوي دیگر آنرا به تصور ساده هم گسترش داده علم حصولی، اختصاص داده

اي  ي ذهنی ساده است و در اصطالح اهل معقول عبارتست از پدیده» صورت پذیرفتن«و » تننقش بس«تصور در لغت به معناي 

  . که شأنیت حکایت از ماوراي خودش را داشته باشد مانند تصور کوه دماوند و مفهوم کوه

یک به هم است و در اصطالح منطق و فلسفه بر دو معناي نزد» اعتراف کردن«و » شمردن راست «تصدیق در لغت به معناي 

  :رود شود و از این نظر، از مشترکات لفظی به شمار می اطالق می

  . ي آن، مشتمل بر موضوع و محمول و حکم به اتّحاد آنها است ي منطقی که شکل ساده الف ـ به معناي قضیه

  . ي اعتقاد شخص به اتّحاد موضوع و محمول است ب ـ به معناي خود حکم که امر بسیطی است و نشان دهنده

اند که تصدیق عبارتست از انتقال ذهن از یک تصور به تصور دیگر بر اساس قواعد  دانان جدید غربی پنداشته بعضی از منطق

ولی این پندار نادرست است زیرا نه هر جا تصدیقی هست تداعی معانی الزم است و نه هر جا تداعی معانی هست . تداعی معانی

بلکه قوام تصدیق، به حکم است و همین است فرق بین قضیه و چند تصوري که همراه  ضرورتاً تصدیقی وجود خواهد داشت

  . هم یا پی در پی در ذهن، نقش بندد بدون اینکه اسنادي بین آنها باشد

  اجزاء قضیه 

ولی . باشد مرکّب از چند جزء می» قضیه«دانستیم که تصدیق به معناي حکم، امر بسیطی است اما به معناي مساوي با 

انجامد و باید در علم منطق، مورد  ي آنها به طول می ي اجزاء قضیه، نظریات مختلفی ابراز شده است که بررسی همه درباره

  :کنیم ي سریعی به آنها می بحث قرار گیرد و ما در اینجا اشاره

ر نسبت بین آنها را هم به عنوان جزء اند، بعضی دیگ دانسته) موضوع و محمول(ي حملیه را مرکّب از دو جزء  بعضی هر قضیه

  . اند اند، و بعضی دیگر حکم به وقوع نسبت یا به عدم وقوع نسبت را نیز جزء چهارمی براي قضیه شمرده سومی افزوده
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 اند بلکه مفاد آنها را سلب حکم اند و در قضایاي سالبه، قائل به وجود حکم نشده برخی بین قضایاي موجبه و سالبه فرق نهاده

و در ) یعنی قضایائی که مفاد آنها وجود موضوع در خارج است(اند و برخی دیگر وجود نسبت را در قضایاي هلیه بسیطه  دانسته

  . اند انکار کرده) »انسان حیوان ناطق است«یعنی قضایائی که مفهوم موضوع و محمول آنها یکی است مانند (حمل اولی 

باشد زیرا چنانکه گفتیم قوام تصدیق  اي فاقد نسبت و حکم نمی دگاه منطقی هیچ قضیهولی نباید تردیدي روا داشت که از دی

هر چند ممکن است از دیدگاه فلسفی و هستی شناسی . گیرد به حکم است و حکم به نسبت بین دو جزء قضیه، تعلّق می

  . فرقهایی بین قضایا قائل شد

  اقسام تصور 

تصور کلّی عبارتست از مفهومی که بتواند نمایشگر اشیاء یا : شود بندي به دو قسم کلّی و جزئی، تقسیم می تصور در یک بخش

کند، و تصور جزئی عبارتست از صورت ذهنی  اشخاص متعددي باشد مانند مفهوم انسان که بر میلیاردها فرد انسانی صدق می

  . انند صورت ذهنی سقراطکه تنها نمایشگرِ یک موجود باشد م

  . پردازیم گردند که به توضیح مختصري پیرامون آنها می هر یک از تصورات کلّی و جزئی به اقسام دیگري منقسم می

شود مانند  اي که در اثر ارتباط اندامهاي حسی با واقعیتهاي مادي، حاصل می هاي ذهنی ساده یعنی پدیده: تصورات حسی

بقاء اینگونه تصورات، منوط به بقاء ارتباط با خارج . شنویم بینیم یا صداهایی که با گوش می با چشم میصورتهاي مناظري که 

  . رود از بین می) مثالً یک دهم ثانیه(ي کوتاهی  است و پس از قطع تماس با خارج در فاصله

شود ولی بقاء  ارتباط با خارج، حاصل می هاي ذهنی ساده و خاصی که به دنبال تصورات حسی و یعنی پدیده: تصورات خیالی

ي باغی که حتّی بعد از بستن چشم، در ذهن ما باقی  آنها منوط به بقاء ارتباط با خارج نیست، مانند صورت ذهنی منظره

  . ماند و ممکن است بعد از سالها به یاد آورده شود می

اند که مربوط به معانی جزئی است و به احساس  ذکر کرده بسیاري از فالسفه، نوع دیگري براي تصورات جزئی: تصورات وهمی

شود و بعضی آنرا نسبت به  اند احساسی که موجب فرار آنها می عداوتی که بعضی از حیوانات از بعضی دیگر دارند مثال زده

  . اند مطلق معانی جزئیه و از جمله احساس محبت و عداوت انسان هم توسعه داده

اما ادراك . توان آنها را از اقسام تصورات جزئی شمرد بدون شک مفهوم کلّی محبت و عداوت از قبیل تصورات کلّی است و نمی

یابد، یا عداوتی که در  جزئی محبت و عداوت را در خود درك کننده یعنی محبتی که انسان در خودش نسبت به کسی می

توان آنرا از قبیل تصور  ر واقع از قبیل علم حضوري به کیفیات نفسانی است و نمیکند، د خودش نسبت به دیگري احساس می

  . که نوعی علم حصولی است به حساب آورد

اي نیست بلکه نسبت دادن نظیر حالتی است  و اما احساس دشمنی در شخص دیگر، در حقیقت، احساس مستقیم و بی واسطه

ي ادراکات  و اما قضاوت در باره. ري که در موقعیت مشابهی قرار گرفته استکه انسان در خودش یافته بوده به شخص دیگ

  . حیوانات نیاز به بحثهاي دیگري دارد که در اینجا مجال طرح و بررسی آنها نیست

شود و قابل یاد  توان به عنوان نوعی خاصی از تصور جزئی پذیرفت تصوري است که از حاالت نفسانی حاصل می آنچه را می

ي معینی پدید آمده،  باشد مانند یادآوري ترس خاصی که در لحظه وري است و شبیه تصور خیالی نسبت به تصور حسی میآ

  . ي مشخّصی وجود داشته است خاصی که در لحظه  یا محبت
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  . یابد اختصاص می »توهم«شود که واقعیت ندارد و گاهی بنام  الزم به تذکّر است که گاهی تصور وهمی به تصوري گفته می

  تصورات کلّی 

  . شود دانستیم که تصور از یک نظر به دو بخش کلّی و جزئی، منقسم می

و » مفاهیم عقلی«و اما تصورات کلّی که به نام . اقسام تصوراتی را که تاکنون، مورد بحث قرار دادیم همگی تصورات جزئی بود

دهد و از دیر زمان، مورد گفتگوهاي فراوانی قرار گرفته  مهمی را تشکیل می شود محور بحثهاي فلسفی نامیده می» معقوالت«

  . است

شود داللت بر  از زمانهاي قدیم چنین نظري وجود داشته که اساساً مفهومی به نام مفهوم کلّی نداریم و الفاظی که گفته می

که بر افراد » انسان«مثالً لفظ . نمایند متعددي می مفاهیم کلّی دارند در واقع، نظیر مشترکات لفظی هستند که داللت بر امور

شود مانند اسم خاصی است که چندین خانواده براي فرزندانشان قرار داده باشند یا مانند نام فامیلی است که  فراوانی اطالق می

  . شوند ي افراد خانواده به آن نامیده می همه

و در درس دوم اشاره . اند شهرت یافته) نومینالیست(= » ان اصالت تسمیهطرفدار«یا » اسمیین«طرفداران این نظریه به نام 

و در عصر حاضر، پوزیتویستها . کردیم که در اواخر قرون وسطی ویلیام اُکامی به این نظریه گروید و سپس بارکلی آنرا پذیرفت

  . و بعضی از مکتبهاي دیگر را باید جزء این دسته به حساب آورد

به این صورت که . باشد این است که تصور کلّی عبارتست از تصور جزئی مبهم ي مزبور می ریب به نظریهي دیگر که قنظریه

مثالً تصوري . بعضی از خصوصیات صورت جزئی و خاص، حذف شود به طوري که قابل انطباق بر اشیاء یا اشخاص دیگري گردد

باشد و با حذف خصوصیات دیگري بر  باق بر برادر او هم میکه از شخص خاصی داریم با حذف بعضی از ویژگیهایش قابل انط

تر و قابل انطباق بر  و بدین ترتیب هر قدر ویژگیهاي بیشتري از آن، حذف شود کلی. شود چند فرد دیگر هم قابل تطبیق می

شَبحی را که از دور گردد تا آنجا که ممکن است شامل حیوانات و حتّی نباتات و جمادات هم بشود چنانکه  افراد بیشتري می

و به همین . بینیم در اثر ابهام زیادي که دارد هم قابل انطباق بر سنگ است و هم بر درخت و هم بر حیوان و هم بر انسان می

    جهت است که در آغاز رؤیت، 

حتماالت، محدودتر ي ا و هر قدر نزدیکتر شویم و آنرا روشنتر ببینیم دائره. کنیم که آیا انسان است یا چیز دیگري شک می

ي مفاهیم کلّی چنین نظري را داشت چنانکه تصور  هیوم در باره. ء یا شخص خاصی، تعین پیدا کند شود تا سرانجام در شی می

  . ي کلیات، همین است بسیاري از مردم در باره

اند و حتّی براي آنها نوعی واقعیت  ردهي باستان مانند افالطون بر واقعیت مفاهیم کلّی، تأکید ک از سوي دیگر بعضی از فالسفه

مثُل (ي مجرّدات و مثالهاي عقالنی  اند و ادراك کلیات را از قبیل مشاهده عینی و خارج از ظرف زمان و مکان، قائل شده

چنانکه  1.تاین نظریه به صورتهاي گوناگونی تفسیر شده یا نظریات فرعی دیگري از آن، اشتقاق یافته اس. اند دانسته) افالطونی

کرده است و بعد از تعلّق گرفتن  روح انسان قبل از تعلّق به بدن، در عالم مجرّدات، حقایق عقلی را مشاهده می: اند بعضی گفته

بعضی . افتد و ادراك کلیات، همین یادآوري آنهاست به بدن آنها را فراموش کرده، و با دیدن افراد مادي به یاد حقایق مجرّد می

اي براي مستعد شدن نفس نسبت به  ائل به قدیم بودن و وجود روح قبل از بدن نیستند ادراکات حسی را وسیلهدیگر که ق

اي از دور است و ادراك  شود مشاهده اي که از راه چنین استعدادي حاصل می اما مشاهده. اند ي مجرّدات، دانستهمشاهده

شد و  ز دور، به خالف مشاهدات عرفانی که با مقدمات دیگري حاصل میي حقایق مجرّده ا کلّیات، عبارتست از همین مشاهده
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ي طباطبائی این تفسیر را  ي اسالمی مانند صدر المتألّهین و مرحوم استاد عالمهبعضی از فالسفه. اي از نزدیک است مشاهده

  . اند پذیرفته

ي  مفاهیم ذهنی هستند و با وصف کلیت در مرتبه ولی معروفترین نظریات در باب مفاهیم کلّی اینست که آنها نوع خاصی از

و بدین ترتیب یکی از اصطالحات عقل به عنوان نیروي درك . ي آنها عقل است یابند و درك کننده خاصی از ذهن، تحقّق می

  . اند تهي اسالمی آنرا پذیرف این نظریه از ارسطو نقل شده و اکثر فالسفه. ي مفاهیم ذهنی کلّی، شکل یافته است کننده

ي اتّکائی براي ویران کردن متافیزیک و  ي اول و دوم در واقع به معناي نفی ادراك عقلی است و نقطه با توجه به اینکه نظریه

ي  رود الزم است در این مقام بیشتر درنگ کنیم تا پایه تنزّل دادن آن به حد مباحث لفظی و تحلیالت زبانی به شمار می

  . دي نهاده شوداستواري براي مباحث بع

  ي مفهوم کلّی  تحقیق در باره

به این است که الفاظ کلّی از قبیل مشترك لفظی یا در حکم آن ) نومینالیستها(= چنانکه اشاره شد باز گشت سخنان اسمیین 

مشترك  ي روي براي پاسخ قطعی به ایشان الزم است توضیحی در بارهاز این. کنند هستند که داللت بر افراد متعددي می

  :لفظی و مشترك معنوي و فرق بین آنها بدهیم

مشترك لفظی عبارتست از لفظی که با چند وضع و قرار داد براي چند معنی، وضع شده است چنانکه لفظ شیر در زبان فارسی 

ید، و بار سوم آ ي معروف، و بار دیگر براي مایع گوارایی که در درون حیوانات پستاندار بوجود مییک بار براي حیوان درنده

  . براي شیر آب، وضع شده است

کند و با یک معنی، قابل انطباق  اما مشترك معنوي لفظی است که با یک وضع، داللت بر جهت مشترکی بین امور متعدد می

  . ي آنها است بر همه

  :مهمترین فرقها بین مشترك لفظی و مشترك معنوي از این قرار است

  . وضعهاي متعددي است ولی مشترك معنوي نیازي به بیش از یک وضع نداردـ مشترك لفظی نیازمند به  1

ـ مشترك معنوي قابل صدق بر بی نهایت افراد و مصادیق است ولی مشترك لفظی فقط بر معانی معدودي که براي آنها  2

  . کند وضع شده صدق می

اي ندارد، ولی مشترك لفظی داراي  یچ قرینهـ معناي مشترك معنوي معناي واحد عامی است که فهمیدن آن نیاز به ه 3

  . ي تعیین کننده دارد معناهاي خاصی است که تعیین هر یک نیاز به قرینه

پردازیم که آیا از هر یک از این الفاظ، معناي واحدي  می... اکنون با توجه به این فرقها به بررسی الفاظی مانند انسان و حیوان و

ي  آید و اگر قرینه فهمیم یا اینکه هنگام شنیدن آنها چندین معنا به ذهن ما می عیین کننده میي ت را بدون احتیاج به قرینه

بدون شک محمد و علی و حسن و حسین را . مانیم که منظور گوینده کدامیک از آنها است اي نباشد متحیر می تعیین کننده

واژه، دچار شک و تردید شویم که منظور از این واژه کدامیک کنیم تا هنگام شنیدن این  تلقّی نمی» انسان«بعنوان معانی لفظ 

دانیم که این واژه معناي واحدي دارد که مشترك بین این افراد و دیگر افراد انسانی است، پس  از این معانی است بلکه می

  . مشترك لفظی نیست
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دهند یا اینکه قابل صدق بر بی نهایت افراد  می اکنون ببینیم که آیا این گونه الفاظ هیچ محدودیتی را نسبت به مصادیق، نشان

باشند؟ بدیهی است که معناي این الفاظ، مقتضی هیچ نوع محدودیتی از نظر تعداد مصادیق نیست بلکه قابل صدق بر افراد  می

  . نامتناهی است

قادر نیست که افراد  کنیم که هیچیک از این الفاظ داراي وضعهاي بی نهایت نیستند و هیچکس و باألخره مالحظه می

بینیم که  و از سوي دیگر می. دهد نامتناهی را در ذهن خود تصور کند و لفظ واحدي را با بی نهایت وضع، به آنها اختصاص می

پس کلیات، نیازي به بی نهایت . اي وضع کنیم که قابل انطباق بر بی نهایت افراد باشد توانیم یک لفظ را به گونه خود ما می

  . رندوضع ندا

  . نتیجه آنکه الفاظ کلّی از قبیل مشترکات معنوي هستند نه از قبیل مشترکات لفظی

ممکن است کسی اعتراض کند که این بیان براي عدم امکان وضعهاي متعدد در مشترکات، کافی نیست زیرا ممکن است وضع 

  . ي افراد مشابهش وضع نماید را در ذهن خود تصور کند و لفظ را براي آن و همه) و نه بی نهایت مصداق(کننده، یک مصداق 

. را تصور کند تا بتواند چنین قراردادي را انجام دهد» مشابه«و » فرد«و   »همه« بایست معناي دانیم که چنین کسی می ولی می

اند؟ و چگونه قابل صدق بر بی نهایت مورد هستند؟ و ناچار باید  شود که چگونه وضع شده پس سؤال متوجه خود این الفاظ می

انطباق بر مصادیق نامحدود است، و ممکن نیست  تواند مفهومی را تصور کند که در عین وحدت، قابل بپذیریم که ذهن ما می

  .تک مصادیق نامتناهی، وضع شده باشد زیرا چنین چیزي براي هیچ انسانی میسر نیست چنین مفهومی با در نظر گرفتن تک

  پاسخ یک شبهه 

در هر ذهنی تحقّق یابد  هر مفهومی: اند و آن این است اي تمسک کرده نومینالیستها براي انکار واقعیت مفاهیم کلّی به شبهه

یابد مغایرت دارد و حتّی یک  یک مفهوم مشخّص و خاصی است که با مفاهیمی از همان قبیل که در اذهان دیگر تحقّق می

توان گفت که مفهوم کلّی با وصف  پس چگونه می. شخص، وقتی بار دیگر همان مفهوم را تصور کند مفهوم دیگري خواهد بود

  . یابد ن، تحقّق میکلیت و وحدت در ذه

ما . خلط بین احکام منطقی و احکام فلسفی است: منشأ این شبهه خلط بین حیثیت مفهوم و حیثیت وجود، و به دیگر سخن

» وجود، مساوق با تشخّص است«هم شک نداریم که هر مفهومی از آن جهت که وجودي دارد متشخّص است و به قول فالسفه 

شد وجود دیگري خواهد داشت ولی کلیت و وحدت مفهومی آن به لحاظ وجودش نیست بلکه به  و هنگامی که بار دیگر تصور

  . لحاظ حیثیت مفهومی آن است یعنی همان حیثیت نشانگري آن نسبت به افراد و مصادیق متعدد

لیت انطباق آنرا بر مصادیق نگرد و قاب می) و نه استقاللی(ذهن ما هنگامی که مفهومی را با نظر آلی و مرآتی : به عبارت دیگر

کند که امري  به خالف هنگامی که وجود آنرا در ذهن، مالحظه می. کند آزماید صفت کلّی را از آن، انتزاع می متعدد می

  . شخصی است

  بررسی نظریات دیگر 

صورت رنگ پریده و گشاد،  اند مفهوم کلّی عبارت است از تصور جزئی مبهم، و لفظ کلّی براي همان و اما کسانی که پنداشته

و بهترین راه براي روشن کردن اشتباه ایشان توجه دادن به . اند حقیقت کلیت را دریابند وضع شده است ایشان هم نتوانسته

مفاهیمی است که یا اصالً مصداق حقیقی در خارج ندارند مانند مفهوم معدوم و محال، و یا مصداق مادي و محسوسی ندارند 
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. اند و هم بر مصادیق مجرّد، مانند مفهوم علّت و معلول وم خدا و فرشته و روح، و یا هم بر مصادیق مادي، قابل انطباقمانند مفه

و همچنین مفاهیمی که بر اشیاء . توان گفت که همان صورتهاي جزئی رنگ پریده هستند ي چنین مفاهیمی نمی زیرا در باره

توان گفت که رنگ سفید  شود و نمی حمل می» سفید«و هم بر » سیاه«ه هم بر ک» رنگ«کند مانند مفهوم  متضاد، صدق می

آنقدر مبهم شده که به صورت مطلق رنگ درآمده و قابل صدق بر سیاه هم هست یا رنگ سیاه آنقدر ضعیف و کم رنگ شده 

  . که قابل صدق بر سفید هم هست

ري از مفاهیم کلّی مانند مفهوم معدوم و محال، مثال عقالنی ندارد نظیر این اشکال بر قول افالطونیان نیز وارد است زیرا بسیا

  . ي حقایق عقالنی و مجرّد آنها است تا گفته شود که ادراك کلیات، مشاهده

ي  گرایان است که انسان داراي نیروي درك کننده ي اسالمی و عقل بنابراین، قول صحیح همان قول مورد قبول اکثر فالسفه

خواه مفاهیمی که مصداق حسی دارند و خواه سایر مفاهیم   عقل است که کار آن، ادراك مفاهیمِ ذهنی کلّی استاي به نام  ویژه

  . کلّی که مصداق حسی ندارند
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 خالصه

روي باید براي ـ علوم حضوري، محدود هستند و خطا ناپذیري آنها به تنهایی براي حلّ مشکل شناخت، کافی نیست و از این 1

  . ارزشیابی علوم حصولی، کوشش کرد

  . اي که شأنیت نمایش دادن ما وراء خود را داشته باشد ي ذهنی ساده ـ تصور عبارت است از پدیده 2

ي منطقی که مشتمل بر موضوع و محمول و حکم به اتّحاد آنهاست و به  ـ تصدیق در یک اصطالح عبارتست از قضیه 3

  . شود ا به خود حکم، اطالق میاصطالح دیگر تنه

  . اي فاقد حکم نیست ـ قوام قضیه به حکم است و از دیدگاه منطقی هیچ قضیه 4

  . گردند شود و تصورات جزئی به حسی و خیالی و وهمی، منقسم می تقسیم می) کلی و جزئی(ـ تصور به دو قسم  5

  . اند اند و الفاظ کلّی را از قبیل مشترکات لفظی به حساب آورده ار کردهـ اسمیین، کلیت را به عنوان صفتی براي مفاهیم، انک 6

  . باشد اند که در اثر ابهام، قابل انطباق بر امور متعدد می ـ گروه دیگري مفهوم کلّی را صورت جزئی مبهم دانسته 7

  . اند تفسیر کردهي حقایق مجرّد یا یادآوري آنها  ـ افالطونیان، ادراك کلیات را به عنوان مشاهده 8

  . گیرد ي عقل، انجام می اند که به وسیله اي از ادراك ذهنی دانسته ـ ارسطوئیان، ادراك کلّی را نوع ویژه 9

ي  ي اسمیین، با تأمل در ویژگیهاي مفاهیم کلی و الفاظ حاکی از آنها مانند وحدت وضع، عدم احتیاج به قرینه ـ نظریه 10

  . شود مصادیق نامتناهی، ابطال میمعینه و قابلیت انطباق بر 

ـ وحدت مفهوم کلّی به لحاظ حیثیت مفهومی آن است و با تعدد وجودهاي آن در اذهان مختلف یا تکرّر آن در ذهن  11

  . واحد، منافاتی ندارد

  . یابد م تعین میي دوم و سوم است و بدین ترتیب، نظریه چهار ـ وجود مفاهیمی مانند محال و معدوم، دلیل بطالن نظریه 12
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 نوشت پی

  . ي پدیدار شناسی ادموند هوسرل را نیز باید از مشتقّات این نظریه بحساب آورد ـ نظریه 1
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  درس پانزدهم

 اقسام مفاهیم کلّی

  :شامل

  اقسام معقوالت

  ویژگی هر یک از اقسام معقوالت

  مفاهیم اعتباري

  مفاهیم اخالقی و حقوقی

  باید و نباید

  موضوعات اخالقی و حقوقی 
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 اقسام معقوالت 

مفاهیم ماهوي یا معقوالت اُولی مانند : گردند شود به سه دسته تقسیم می مفاهیم کلّی که در علوم عقلی از آنها استفاده می

ي فلسفی مانند مفهوم علّت و مفهوم معلول، و مفاهیم  مفهوم انسان و مفهوم سفیدي، و مفاهیم فلسفی یا معقوالت ثانیه

  . ند مفهوم عکس مستوي و مفهوم عکس نقیضي منطقی مان منطقی یا معقوالت ثانیه

شوند و بعداً به  شویم که انواع دیگري از مفاهیم کلّی هستند که در علم اخالق و علم حقوق، مورد استعمال واقع می یادآور می

  . کنیم آنها اشاره می

بحثهاي آینده با آنها آشنا خواهیم  ي اسالمی است فوائد فراوانی دارد که در ضمن گانه که از ابتکارات فالسفه این تقسیم سه

شود و بسیاري از  شد و عدم دقّت در بازشناسی و تمییز آنها از یکدیگر موجب خلطها و مشکالت زیادي در بحثهاي فلسفی می

 1.توان یافت ي آنها را در سخنان هگل و کانت می ي غربی در اثر خلط بین این مفاهیم، حاصل شده که نمونهلغزشهاي فالسفه

  . از اینروي الزم است توضیحی پیرامون آنها بدهیم

اتّصاف آن خارجی است، مانند مفهوم انسان که بر حسن و حسین : مفهوم کلّی یا قابل حمل بر امور عینی است و به اصطالح

رتهاي و یا قابل حمل بر امور عینی نیست و تنها بر مفاهیم و صو» حسن انسان است«شود  گردد و گفته می حمل می... و

که اولی صفت براي ) به اصطالح منطقی(مانند مفهوم کلّی و جزئی . اتّصاف آن ذهنی است: گردد و به اصطالح ذهنی، حمل می

شود  ي دوم را که تنها حمل بر امور ذهنی می دسته. شود واقع می» صورت ذهنی حسن«و دومی صفت براي » مفهوم انسان«

  . نامند می» نطقیمعقوالت ثانیه م«یا » مفاهیم منطقی«

یک دسته مفاهیمی که ذهن بطور خودکار از : گردند شوند بر دو دسته تقسیم می اما مفاهیمی که حمل بر اشیاء خارجی می

ي حواس ظاهري یا شهود باطنی، حاصل شد  یعنی همینکه یک یا چند ادراك شخصی به وسیله. کند موارد خاص، انتزاع می

ء سفید رنگ، انتزاع  که بعد از دیدن یک یا چند شی» سفیدي«آورد مانند مفهوم کلّی  به دست می فوراً عقل، مفهوم کلّی آنرا

چنین مفاهیمی را مفاهیمی . آید که بعد از پیدایش یک یا چند بار احساس خاص بدست می» ترس«شود، یا مفهوم کلی  می

  . نامند ماهوي یا معقوالت اُولی می

باشد مانند مفهوم علّت و  انتزاع آنها نیازمند به کندوکاو ذهنی و مقایسه اشیاء با یکدیگر میي دیگر مفاهیمی هستند که  دسته

. شود معلول که بعد از مقایسه دو چیزي که وجود یکی از آنها متوقّف بر وجود دیگري است و با توجه به این رابطه، انتزاع می

دهیم عقل،  کنیم و توقّف حرارت را بر آتش، مورد توجه قرار می مثالً هنگامی که آتش را با حرارت ناشی از آن مقایسه می

کند و اگر چنین مالحظات و مقایساتی در کار نباشد هرگز  مفهوم علّت را از آتش و مفهوم معلول را از حرارت، انتزاع می

حرارت احساس شود ولی بین  آیند چنانکه اگر هزاران بار، آتش دیده شود و همچنین هزاران بار اینگونه مفاهیم به دست نمی

. آید اي انجام نگیرد و پیدایش یکی از دیگري مورد توجه واقع نشود هرگز مفهوم علّت و معلول به دست نمی آنها مقایسه

  : گویند نامند و اصطالحاً می می» ي فلسفی معقوالت ثانیه«یا » مفاهیم فلسفی«اینگونه مفاهیم را 

  . است و هم اتّصافشان معقوالت اُولی هم عروضشان خارجی

  . ي فلسفی عروضشان ذهنی ولی اتّصافشان خارجی است معقوالت ثانیه

  . ي منطقی هم عروضشان ذهنی است و هم اتّصافشان معقوالت ثانیه
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ي نامیدن مفاهیم فلسفی به  و همچنین درباره» عروض خارجی«و » عروض ذهنی«ي  ي این تعاریف و کاربرد واژه درباره

کنیم و بصورتی که گفته شد توجیه  تلقّی می» اصطالح«جاي مناقشاتی هست ولی ما آنها را فقط به عنوان » ثانیهمعقوالت «

  .نماییم می

  ویژگی هر یک از اقسام معقوالت 

گردند و از اینروي با اندك توجهی کامالً  ـ ویژگی مفاهیم منطقی این است که فقط بر مفاهیم و صورتهاي ذهنی، حمل می 1

  . ي مفاهیم اصلی علم منطق از این دسته هستند همه. شوند شناخته می باز

سازند و به  کنند و حدود وجودي آنها را مشخّص می ـ ویژگی مفاهیم ماهوي این است که از ماهیت اشیاء، حکایت می 2

این مفاهیم در . تعریف کرد» یقالبهاي مفهوم«توان آنها را به  روي میي قالبهاي خالی براي موجودات هستند و از این منزله

  . علوم مختلف حقیقی، کاربرد دارند

آیند و هنگامی که بر موجودات، حمل  ـ ویژگی مفاهیم فلسفی این است که بدون مقایسات و تحلیلهاي عقلی به دست نمی 3

گردد هیچگاه  تش، اطالق میکنند مثالً مفهوم علّت که بر آ حکایت می) نه حدود ماهوي آنها(گردند از انحاء وجود آنها  می

اي که  کند رابطه ي تأثیر است حکایت می ي آن با حرارت که رابطه ي رابطه سازد بلکه از نحوه خاص آنرا مشخّص نمی  ماهیت

ندارند، یا »» ما بازاء عینی«شود که مفاهیم فلسفی  گاهی از این ویژگی به این صورت تعبیر می. بین اشیاء دیگر هم وجود دارد

ي مفاهیم فلسفی خالص از  همه. هر چند این تعبیرات قابل مناقشه و محتاج به توجیه و تأویل هستند. روضشان ذهنی استع

  . اند این دسته

مثالً چنین نیست که ذهن ما . ـ ویژگی دیگرِ مفاهیم فلسفی این است که در ازاء آنها مفاهیم و تصورات جزئی، وجود ندارد 4

بنابراین، هر مفهوم . علّیت داشته باشد و یک مفهوم کلّی، و همچنین مفهوم معلول و دیگر مفاهیم فلسفییک صورت جزئی از 

کلی که در ازاء آن، یک تصور حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشت به طوري که فرق بین آنها فقط در کلیت و جزئیت بود از 

ید توجه داشت که عکس این ویژگی در مفاهیم ماهوي بطور کلّی صادق ولی با. مفاهیم ماهوي خواهد بود نه از مفاهیم فلسفی

نیست یعنی چنین نیست که در ازاء هر مفهوم ماهوي یک صورت حسی یا خیالی یا وهمی وجود داشته باشد مثالً مفهوم 

با علم حضوري،  توان شود ولی صورت ذهنی جزئی ندارد و فقط مصداق آنرا می یک مفهوم نوعی و ماهوي محسوب می» نفس«

  .مشاهده کرد

  مفاهیم اعتباري

شود و در واقع، از مشترکات  خورد به چند معنی، استعمال می که در سخنان فالسفه، فراوان به چشم می» اعتباري«ي  واژه

  . اي پیش نیاید لفظی است که باید به فرق بین معانی آن دقیقاً توجه کرد تا خلط و اشتباهی روي ندهد و مغالطه

از » وجود«شوند و حتّی مفهوم  ي معقوالت ثانیه خواه منطقی باشند و خواه فلسفی، اعتباري نامیده می ق یک اصطالح، همهطب

اعتبارات «ي  این اصطالح در کلمات شیخ اشراق، زیاد به کار رفته و در کتب مختلف وي درباره. رود مفاهیم اعتباري بشمار می

  . به همین معنی بحث شده است» عقلی

یابد مفاهیمی که در اصطالح متأخّرین  به مفاهیم حقوقی و اخالقی، اختصاص می» اعتباري«در اصطالح دیگري عنوان 

چنانکه در اصطالح سومی تنها مفاهیمی که به هیچوجه مصداق خارجی و ذهنی ندارند و به . شوند نامیده می» مفاهیم ارزشی«

. نامند نیز می» وهمیات«این مفاهیم را . »غول«گردند مانند مفهوم  نامیده می» اعتباریات«شوند  ي خیال، ساخته می کمک قوه
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رود و در جاي  دارد که در بحث اصالت وجود یا ماهیت به کار می» اصالت«اصطالح دیگري در مقابل » اعتبار«همچنین 

  . خودش توضیح داده خواهد شد

ي  البتّه تفصیل مطلب را باید در فلسفه. ه معناي ارزشی استآنچه مناسب است توضیحی پیرامون آن داده شود اعتباري ب

  . ي حقوق جستجو کرد و ما در اینجا به مناسبت، توضیح مختصري خواهیم داد اخالق و فلسفه

  مفاهیم اخالقی و حقوقی 

د، واجب و ممنوع و هر عبارت اخالقی یا حقوقی را که در نظر بگیریم خواهیم دید که مشتمل بر مفاهیمی از قبیل باید و نبای

همچنین مفاهیم دیگري مانند عدل و ظلم، و امانت و خیانت در . اي را تشکیل دهد تواند محمول قضیه مانند آنهاست که می

  . تواند در طرف موضوع قضیه، قرار گیرد رود که می آنها به کار می

بینیم از قبیل مفاهیم ماهوي نیستند و به اصطالح، ما به ازاء عینی ندارند و از اینروي  کنیم می وقتی این مفاهیم را مالحظه می

شود ولی نه از آن جهت  مثالً مفهوم دزد و غاصب هر چند صفت براي انسانی واقع می. شوند نامیده می» اعتباري«به یک معنی 

گیریم  کسی را ربوده است و هنگامی که مفهوم مال را در نظر می» مالِ«ت بلکه از آن جهت که که داراي ماهیت انسانی اس

شود ولی نه از آن جهت که فلزهاي خاصی هستند بلکه از آن جهت که مورد رغبت  بینیم هر چند بر طال و نقره، اطالق می می

ي مفهوم  ي مال به انسان نشانه از سوي دیگر، اضافه. او باشند اي براي رفع نیازمندیهاي توانند وسیله گیرند و می انسان قرار می

براي انسان و عنوان » مالک«است که آن هم ما به ازاء خارجی ندارد یعنی با اعتبار کردن عنوان » مالکیت«دیگري بنام 

  . آید و نه در ذات طال براي طال نه تغییري در ذات انسان پدید می» مملوك«

  :شود ي آنها بحث  عبارات داراي ویژگیهاي خاصی هستند که از نقطه نظرهاي مختلفی باید در بارهنتیجه آنکه اینگونه 

اند و چه تحوالتی در معانی آنها رخ داده  یکی از نقطه نظر لفظی و ادبی، یعنی اینگونه الفاظ از آغاز براي چه معنایی وضع شده

ي عبارات  یا مجازي؟ و همچنین بحث در باره در این معانی، حقیقی استاند؟ و آیا استعمال آنها  تا به صورت فعلی در آمده

کنند یا اخبار؟ اینگونه بحثها  انشائی و اخباري، و اینکه مفاد انشاء چیست؟ و آیا عبارات اخالقی و حقوقی داللت بر انشاء می

  . اند ي از آنها را مورد پژوهش و تحقیق قرار دادههایی از زبان شناسی و ادبیات است و علماء اصول فقه نیز بسیار مربوط به شاخه

جهت دیگر بحث در این مفاهیم، مربوط به کیفیت ادراك این مفاهیم و مکانیسم انتقال ذهن از مفهومی به مفهوم دیگر است 

  . که باید در روانشناسی ذهن، مورد بررسی قرار گیرد

تباط این مفاهیم با واقعیات عینی است که آیا این مفاهیم از ابداعات ذهن ي آنها مربوط به ار و باألخره جهت دیگر بحث در باره

و سایر مفاهیم ارزشی، نوع کامالً مستقلّی از دیگر » نباید«و » باید«اي با واقعیتهاي خارجی ندارد و مثالً  است و هیچ رابطه

کند  حکایت از میلها و رغبتهاي فردي یا اجتماعی میسازد یا اینکه فقط  اي آنها را می انواع مفاهیم است که نیروي ذهنی ویژه

شوند؟ و آیا قضایاي اخالقی و حقوقی،  یا اینکه این مفاهیم هم پیوندهایی با واقعیتهاي عینی دارند و به نحوي از آنها انتزاع می

شند و درستی و نادرستی در با قضایاي اخباري و قابل صدق و کذب و صحت و خطا هستند یا اینکه از قبیل عبارات انشائی می

ي آنها تصور شود مالك صدق و کذب آنها چیست؟ و با چه  ي آنها معنی ندارد؟ و در صورتی که صدق و کذبی در باره باره

کند و  ارتباط پیدا می» شناسی شناخت«معیاري باید حقیقت و خطاي آنها را تشخیص داد؟ و این بخش از مباحث است که با 

  . ي آنها گفتگو شود ین شاخه از فلسفه دربارهجا دارد که در ا
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دهیم و در آخرین قسمت از مباحث  ي مفاهیم ساده و تصوري اخالق و حقوق می ما در اینجا توضیح مختصري درباره

اي به فرق بین قضایاي اخالقی و قضایاي حقوقی  شناسی به ارزشیابی قضایاي ارزشی خواهیم پرداخت و ضمناً اشاره شناخت

  . یم کردخواه

  باید و نباید 

مانند (کنند  روند در بعضی از زبانها نقش معناي حرفی را ایفاء می که در مورد امر و نهی به کار می» نباید«و » باید«هاي  واژه

وند ش ي امر و نهی میجایگزین هیئت و صیغه) تا آنجا که ما اطّالع داریم(ي زبانها  و در همه) الم امر و ال نهی در زبان عربی

 ولی گاهی هم به صورت . شود می» نگوي«جانشین » نباید بگویی«و عبارت » بگوي«جانشین » باید بگویی«چنانکه عبارت

واجب «ي اخباري  جمله» بگوي«روند چنانکه به جاي عبارت انشائی  بکار می» ممنوع«و » واجب«مفهوم مستقل و به معناي 

  . رود یبکار م» گفتن تو واجب است«یا » است بگویی

توان آنها را کلیدي براي حلّ مسائل فلسفی، تلقّی کرد و مثالً  این تفنّنات کمابیش در زبانهاي مختلف، وجود دارد و نمی

توان به جاي عبارتهاي  توان ویژگی عبارتهاي حقوقی و قضائی را انشائی بودن آنها قرار داد زیرا چنانکه مالحظه شد می نمی

  . ا به کار گرفتهاي خبري ر انشائی، جمله

هاي جانشینی آن مانند  چه به صورت معناي حرفی به کار رود و چه به صورت معناي اسمی و مستقل، و نیز واژه» باید«ي  واژه

ي ارزشی ندارند چنانکه معلّم در آزمایشگاه به دانش آموز  رود که به هیچوجه جنبه واجب و الزم، گاهی در قضایایی بکار می

باید از این دارو «گوید  یا پزشک به بیمار می» لُر و سدیم را با هم ترکیب کنی تا نمک طعام به دست بیایدباید کُ«گوید  می

ي فعل و انفعاالت و تأثیر و تأثر بین ترکیب دو  بدون شک، مفاد چنین عباراتی جز بیان رابطه. »استفاده کنی تا بهبود یابی

ي باید در  ین استعمال دارو و حصول بهبودي نیست و به اصطالح فلسفی، واژهي شیمیایی، یا ب عنصر با پدید آمدن یک ماده

تحقّق نیابد » علّت«بین سبب و مسبب و علّت و معلول است یعنی تا کار مخصوصی » ضرورت بالقیاس«این موارد، مبین 

  . تحقّق نخواهد یافت) معلول(ي آن  نتیجه

کنند و در اینجاست که نظریات  روند جنبه ارزشی پیدا می ی و حقوقی به کار میها در عبارات اخالق اما هنگامی که این واژه

شود از جمله آنکه مفاد چنین عباراتی بیان رغبت و مطلوبیت کاري براي فرد یا جامعه است و  مختلفی پیرامون آنها مطرح می

  . ردي خبري هم بیان شود حکایت از چیزي جز همین مطلوبیت ندا اگر به صورت جمله

ولی نظر صحیح این است که چنین عباراتی مستقیماً داللت بر مطلوبیت ندارد بلکه ارزش و مطلوبیت کار با داللت التزامی، 

مثالً . ي علّیت است علّیتی که بین کار و هدف اخالق یا حقوق وجود دارد شود و مفاد اصلی آنها همان بیان رابطه فهمیده می

خواهد  برد ولی در واقع می هر چند نامی از هدف این کار نمی» باید مجرم را مجازات کرد«وید گ هنگامی که یک حقوقدان می

  . ي بین مجازات و هدف یا یکی از اهداف حقوق یعنی امنیت اجتماعی را بیان کند رابطه

ي این کار را با  رابطه خواهد در حقیقت می» امانت را باید به صاحبش رد کرد«گوید  همچنین هنگامی که یک مربی اخالقی می

چرا باید «: و به همین جهت است که اگر از حقوقدان بپرسیم. هدف اخالق مانند کمال نهائی انسان یا سعادت ابدي بیان کند

و نیز اگر از مربی . شود زیرا اگر مجرم به مجازات نرسد جامعه دچار هرج و مرج می: پاسخ خواهد داد» مجرم را مجازات کرد؟

ي اخالق، پذیرفته است  جوابی متناسب با معیارهایی که در فلسفه» چرا باید امانت را به صاحبش رد کرد؟«: پرسیماخالقی ب

  . خواهد داد
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ي فلسفی است و اگر احیاناً معانی دیگري در بنابراین، مفهوم باید و واجب اخالقی و حقوقی هم در واقع از قبیل معقوالت ثانیه

  .ت دیگري از آنها اراده گردد نوعی مجاز یا استعاره خواهد بودآنها تضمین شود یا به صور

  موضوعات اخالقی و حقوقی 

روند که موضوعات این قضایا را تشکیل  ي دیگري از مفاهیم در قضایاي اخالقی و حقوقی به کار می چنانکه اشاره شد دسته

ها و  شناسی و ریشه یابی واژه نیز بحثهایی از نظر لغت در پیرامون این مفاهیم. دهند مانند عدل و ظلم و مالکیت و زوجیت می

توان گفت که غالب آنها  تحوالت معانی حقیقی و مجازي، صورت گرفته که مربوط به ادبیات و زبان شناسی است و اجماالً می

و اجتماعی، در معانی هاي فردي  از مفاهیم ماهوي و فلسفی به عاریت گرفته شده و به مقتضاي نیازهاي عملی انسان در زمینه

مثالً با توجه به لزوم کنترل غرایز و خواستها و رعایت محدودیتهایی در رفتار، بطور کلّی حدودي . قراردادي به کار رفته است

در نظر گرفته شده و خروج از آنها به نام ظلم و طغیان، و نقطه مقابل آن به نام عدل و قسط، نامگذاري گردیده، چنانکه با 

ي اموالی که از مجراي خاصی به چنگ آورده، تسلّطی اعتباري و قراردادي به لزوم محدود شدن تصرّفات انسان در دایره توجه

  . نامیده شده است» مالکیت«اي از اموال، لحاظ و  بر پاره

ي فردي یا گروهی شناسی قابل بررسی است این است که آیا این مفاهیم فقط بر اساس خواستها اما آنچه از نقطه نظر شناخت

اي با حقایق عینی و مستقل از تمایالت افراد یا گروههاي اجتماعی ندارد و در نتیجه قابل هیچگونه  قرار داده شده و هیچ رابطه

توان براي آنها پایگاهی در میان حقایق عینی و واقعیتهاي خارجی، جستجو کرد و آنها را  تحلیل عقالنی هم نیست یا اینکه می

  روابط علّی و معلولی، تحلیل و تبیین نمود؟بر اساس 

هستند ولی چنین » اعتباري«در این زمینه نیز نظر صحیح این است که این مفاهیم هر چند قراردادي و به معناي خاصی 

ایی است بلکه اعتبار آنها بر اساس نیازه. ي قانون علّیت باشند ارتباط با حقایق خارجی، و بیرون از حوزه نیست که به کلّی بی

تشخیصی که مانند موارد دیگر گاهی صحیح و مطابق با . دهد که انسان براي رسیدن به سعادت و کمال خودش تشخیص می

چنانکه ممکن است کسانی صرفاً براي جلب منافع شخصی خودشان چنین قرار . واقع است و زمانی هم خطا و مخالف با واقع

توان آنها را گزاف و بدون مالك به حساب  ولی به هر حال نمی. اي هم تحمیل نمایند دادهایی را بکنند و حتی به زور بر جامعه

اي از نظریات یا قرار دادها را تأیید و  ي آنها به بحث و کنکاش نشست و پاره توان درباره و به همین جهت است که می. آورد

ي  ن قرار دادها صرفاً نمایشگر تمایالت شخصی و به منزلهو اگر ای. اي دیگر را رد کرد و براي هر کدام دلیل و برهانی آورد پاره

بود و تأیید یا محکوم کردن آنها معنایی  بود هرگز سزاوار ستایش یا نکوهشی نمی هاي فردي در انتخاب رنگ لباس می سلیقه

  . داشت جز اظهار موافقت یا مخالفت در سلیقه نمی

حاصل آنکه اعتبار این مفاهیم گر چه در گرو جعل و قرار داد است ولی به عنوان سمبولی براي روابط عینی و حقیقی میان 

بایست کشف شود و در رفتار انسان، مورد توجه قرار  شوند روابطی که می افعال انسانی و نتایج مترتّب بر آنها در نظر گرفته می

  . ي این مفاهیم تشریعی و قراردادي است وینی و مصالح حقیقی، پشتوانهو در حقیقت، آن روابط تک. گیرد
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  خالصه

  . مفاهیم ماهوي، مفاهیم فلسفی، مفاهیم منطقی: شوند ـ مفاهیم کلّی مورد استعمال در علوم عقلی به سه دسته تقسیم می 1

ر و بدون نیاز به مقایسات و تعمالت، آنها را مفاهیمی هستند که ذهن انسان بطور خود کا) معقوالت اُولی(ـ مفاهیم ماهوي  2

  . کند مانند مفهوم انسان و مفهوم سفیدي از موارد جزئی، انتزاع می

مفاهیمی هستند که انتزاع آنها نیاز به کند و کاو و مقایسه دارد مانند مفهوم ) ي فلسفی معقوالت ثانیه(ـ مفاهیم فلسفی  3

  . شوند ي خاص آنها با یکدیگر، انتزاع می آنها و رابطهي مصادیق  علّت و معلول که از مقایسه

ي مفاهیم دیگر و در نظر گرفتن ویژگیهاي آنها  مفاهیمی هستند که از مالحظه) ي منطقی معقوالت ثانیه(ـ مفاهیم منطقی  4

مصادیق بیشمار است مفهوم بینیم که قابل انطباق بر  گیریم و می شوند چنانکه وقتی مفهوم انسان را مثالً در نظر می انتزاع می

شوند و به  کنیم و به همین جهت، این مفاهیم فقط صفت براي مفاهیم دیگر، واقع می را از این مفهوم، انتزاع می» کلّی«

  . اصطالح هم عروض و هم اتّصافشان ذهنی است

به عمل آورد تا خلط و اشتباهی داراي اصطالحات متعددي است و هنگام کاربرد آن باید دقّت کافی » اعتباري«ي ـ واژه 5

  . شوند هم نامیده می» مفاهیم ارزشی«پیش نیاید و یکی از آنها مفاهیم اخالقی و حقوقی است که گاهی 

هاي جانشین آنها مانند واجب و ممنوع به لحاظ اینکه التزاماً داللت بر مطلوبیت متعلّقشان دارند  ـ باید و نباید و واژه 6

ي دیگري  ي مذکور، مباینت کلّی داشته باشند و حتّی با نیروي درك کننده شوند نه اینکه با سه دسته نامیده می» ارزشی«

  . هستند» ضرورت بالقیاس«ي فلسفی و مبین درك شوند بلکه در اصل از قبیل معقوالت ثانیه

اهوي و فلسفی به عاریت گرفته دهند معموالً از مفاهیم م ـ مفاهیمی که موضوعات قضایاي اخالقی و حقوقی را تشکیل می 7

گردند و  شوند و هر چند تابع وضع و قرار داد هستند ولی به عنوان سمبولی براي امور حقیقی و غیر قراردادي، لحاظ می می

ي عینی و حقیقی این مفاهیم را  مصالح و مفاسد اعمال، پشتوانه: روابط حقیقی بین افعال انسانها و نتایج آنها و به دیگر سخن

  . دهند شکیل میت
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  نوشت پی

  . ي دیالیکتیک ، درس دهم و یازدهم و پاسداري از سنگرهاي ایدئولوژیک، مقاله»ایدئولوژي تطبیقی«: ك. ـ ر 1
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  درس شانزدهم

 حس گرایی

  :شامل

  گرایش پوزیتویسم

  نقد پوزیتویسم

  اصالت حس یا عقل 
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 گرایش پوزیتویسم 

اینک . ي آنها آشنا شدیم اي از اختالف نظرها در باره در درسهاي گذشته انواع تصورات را به اختصار، ذکر کردیم و ضمناً با پاره

  . پردازیم به توضیح بیشتري پیرامون بعضی از اقوال که در محافل غربی، شهرت چشمگیري یافته است می

اي براي  ي ویژه اند و طبعاً نیروي درك کننده وجود تصورات کلّی را انکار کردهدانستیم که بسیاري از اندیشمندان غربی اساساً 

اند بلکه پا را فراتر نهاده ادراك  در عصر حاضر پوزیتویستها همین مشرب را اتّخاذ کرده. پذیرند را نیز نمی» عقل«آنها بنام 

شود و پس  هاي مادي، حاصل می ندامهاي حسی با پدیدهاند ادراکی که در اثر تماس ا حقیقی را منحصر در ادراك حسی دانسته

  . ماند از قطع ارتباط با خارج به صورت ضعیفتري باقی می

سازد و هنگام سخن گفتن یا فکر کردن به  ایشان معتقدند که انسان براي مدرکاتی که شبیه یکدیگرند سمبولهاي لفظی می

و در . دهد یا بازگو کند همان سمبولهاي لفظی را مورد استفاده قرار می ي موارد همگون را به خاطر بیاورد جاي اینکه همه

نامند به نظر ایشان چیزي  پس آنچه را فالسفه، تصور کلّی و مفهوم عقلی می. واقع، فکر کردن نوعی سخن گفتن ذهنی است

ند و بتوان مصادیق آنها را به جز همان الفاظ ذهنی نیست، و در صورتی که این الفاظ مستقیماً نشانگر مدرکات حسی باش

شمارند و در غیر این صورت، آنها  ي اندامهاي حسی درك کرد و به دیگران ارائه داد آنها را الفاظی با معنی و تحقّقی می وسیله

کنند و در حقیقت، در میان سه دسته از معقوالت، تنها بخشی از مفاهیم ماهوي را  معنی، قلمداد می را الفاظی پوچ و بی

و اما معقوالت ثانیه و بویژه . باشند پذیرند آن هم به عنوان الفاظ ذهنی، که معانی آنها همان مصادیق جزئی محسوس می می

و بر این اساس، مسائل متافیزیکی را مسائل غیر . مفاهیم متافیزیکی را حتّی به عنوان الفاظ ذهنی با معنی هم قبول ندارند

  . شمارند علمی بلکه مطلقاً فاقد معنی می

کنند و به تجارب درونی که از قبیل علوم حضوري هستند وقعی  ي حسی می ي را منحصر به تجربهاز سوي دیگر، تجربه

ي اموري است که  تنها شایسته» علمی«ي  کنند زیرا به نظر ایشان واژه نهند و دست کم آنها را اموري غیر علمی قلمداد می نمی

  . باشد قابل اثبات حسی براي دیگران

ي درونی  ها و دیگر امور روانی را که تنها با تجربه بدین ترتیب کسانی که گرایش پوزیتویستی دارند بحث از غرایز و انگیزه

پندارند و فقط رفتارهاي خارجی را به عنوان موضوعات روانشناختی، قابل بررسی علمی  توان دریافت بحثهایی غیر علمی می می

  . سازند انشناسی را از محتواي اصلی خودش تهی میدانند و در نتیجه رو می

آور  نامید جاي بحث و پژوهش علمی و یقین» اصالت حس افراطی«یا » حس گرایی«را  توان آن طبق این گرایش که می

با  و شاید فلسفه هرگز. گردد ارزش تلقّی می ي مسائل فلسفی، پوچ و بی ماند و همه پیرامون مسائل ماوراء طبیعت، باقی نمی

  .و از اینروي بجا است که آنرا بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. تر از صاحبان این گرایش، مواجه نشده باشد دشمنی سرسخت

  نقد پوزیتویسم 

ترین گرایش فکري بشر در طول تاریخ دانست داراي اشکاالت فراوانی است که ذیالً  گرایش پوزیتویستی که حقّاً باید آنرا منحط

  . شود ها اشاره میبه مهمترین آن

رود و با از دست دادن  حضوري و بدیهیات عقلی، از دست می یعنی شناخت  هاي شناخت،  ـ با این گرایش، محکمترین پایه 1

شناخت و مطابقت آن با واقع، ارائه داد چنانکه توضیح آن خواهد آمد و از  توان هیچگونه تبیین معقولی براي صحت  آنها نمی

اند از  اند که شناخت حقیقی را به صورت دیگري تعریف کنند یعنی حقیقت را عبارت دانسته ستها کوشیدهروي پوزیتویاین
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و ناگفته پیدا است که جعل اصطالح، . ي حسی اثبات کرد را با تجربه شناختی که مورد قبول دیگران واقع شود و بتوان آن

تواند ارزش و اعتباري را  ه توجه به این مشکل ندارند نمیکند و موافقت و قبول کسانی ک مشکل ارزش شناخت را حل نمی

  . بیافریند

ها در شناخت است و  اند که لرزانترین و بی اعتبارترین نقطه ي اتکاء خود را بر ادراك حسی قرار داده ـ پوزیتویستها نقطه 2

حسی هم در واقع در درون انسان،  و با توجه به اینکه شناخت . باشد شناخت حسی بیش از هر شناختی در معرض خطا می

توانند هیچگونه پاسخ صحیحی به  اند و نمی یابد راه را براي اثبات منطقی جهان خارج، بر خودشان مسدود ساخته تحقّق می

  . شبهات ایدآلیستی بدهند

  . ي اسمیین وارد کردیم عیناً بر ایشان هم وارد استـ اشکاالتی که بر نظریه 3

ه مفاهیم متافیزیکی، پوچ و فاقد محتوي هستند ادعایی گزاف و واضح البطالن است زیرا اگر الفاظی که داللت ـ ادعاي اینک 4

در صورتی که . بود داشتند و نفی و اثبات آنها یکسان می بر این مفاهیم دارند به کلّی فاقد معنی بودند فرقی با الفاظ مهمل نمی

اي  کند منکر قضیه ه با عکس آن یکسان نیست و حتّی کسی که اصل علّیت را انکار میحرارت دانستن هیچگا مثالً آتش را علّت 

  . را درك کرده است است که مفهوم آن

ماند  ي کلّی و قطعی و ضروري، باقی نمی ـ بر اساس گرایش پوزیتویستی جایی براي هیچ قانون علمی به عنوان یک قضیه 5

توان همان مورد  ي حسی انجام گرفت تنها می زیرا این ویژگیها به هیچوجه قابل اثبات حسی نیست و در هر موردي که تجربه

و در جایی که ) کند ي موارد، سرایت می خطاپذیري ادراکات حسی وجود دارد و به همهصرف نظر از اشکالی که در (را پذیرفت 

  . ي حسی انجام نگیرد باید سکوت کرد و مطلقاً از نفی و اثبات، خودداري نمود تجربه

لّ و تبیین ي مفاهیم عقلی، ح شوند مسائل ریاضی است که به وسیله ـ مهمترین بن بستی که پوزیتویستها در آن گرفتار می 6

و از سوي دیگر بی معنی دانستن قضایاي ریاضی یا غیر . گردد یعنی همان مفاهیمی که به نظر ایشان فاقد معنی است می

روي گروهی از از این. کند را نمی علمی شمردن آنها چنان رسوا کننده است که هیچ اندیشمندي جرأت به زبان آوردن آن

اند که مفاهیم ریاضی را  که نوعی شناخت ذهنی را براي مفاهیم منطقی، بپذیرند و کوشیدهاند  پوزیتویستهاي جدید ناچار شده

و براي ابطال آن همین بس . هاي خلط بین مفاهیم منطقی و دیگر مفاهیم است و این یکی از نمونه. هم به آنها ملحق سازند

تّصافشان خارجی است در حالی که ویژگی مفاهیم که مفاهیم ریاضی، قابل انطباق بر مصادیق خارجی هستند و به اصطالح، ا

  . منطقی این است که جز بر مفاهیم ذهنی دیگر، قابل انطباق نیستند

  اصالت حس یا عقل 

از پوزیتویسم که بگذریم انواع دیگري از حس گرایی در میان اندیشمندان غربی وجود دارد که معتدلتر و کم اشکالتر از آن 

ي آن با ادراکات حسی، نوعی اصالت براي ادراکات حسی،  پذیرند ولی در مقام مقایسه ك عقلی را میاست و غالباً وجود ادرا

  . دانند و در مقابل آنان گروههاي دیگري هستند که اصالت را از آنِ ادراکات عقلی می. شوند قائل می

یک دسته مطالبی که : شود ش، منقسم میمطرح کرد به دو بخ» اصالت حس یا عقل«توان آنها را تحت عنوان  مطالبی که می

» ارزش شناخت«بایست در مبحث  مربوط به ارزشیابی شناختهاي حسی و عقالنی و ترجیح یکی از آنها بر دیگري است و می

یعنی آیا هر یک از حس و  مورد بررسی قرار گیرد؛ و دیگري مطالبی که مربوط به وابستگی یا استقالل آنها از یکدیگر است، 

ي دوم نیز داراي دو  ل، ادراکی جداگانه و مستقل از دیگري دارد یا ادراك عقل، تابع و وابسته به ادراك حس است؟ دستهعق

  . یکی مربوط به تصورات است، و دیگري مربوط به تصدیقات:  بخش فرعی است
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این است که بعد از پذیرفتن نوع کنیم اصالت حس یا عقل در تصورات است و منظور  نخستین مبحثی که در اینجا مطرح می

شود که آیا  ي خاصی براي آنها به نام عقل، این سؤال مطرح می اي از مفاهیم به نام کلیات، و پذیرفتن نیروي درك کننده ویژه

ك کار عقل تنها تغییر شکل دادن و تجرید و تعمیم ادراکات حسی است یا اینکه خودش ادراك مستقلّی دارد و حداکثر، ادرا

  اي از موارد، شرط تحقّق ادراك عقلی را فراهم کند؟ تواند در پاره حسی می

: قائلین به اصالت حس معتقدند که عقل، کاري جز تجرید و تعمیم و تغییر شکل دادن ادراکات حسی ندارند و به دیگر سخن

گرایان غربی معتقدند که عقل،  ان عقلهیچ ادراك عقلی نیست که مسبوق به ادراك حسی و تابع آن نباشد، و در مقابل ایش

ي وجود آن، و به تعبیر دیگر فطري آن است و براي درك آنها هیچ نیازي به هیچ ادراك  داراي ادراکات مستقلّی است که الزمه

و  باشد همیشه مسبوق به ادراك جزئی قبلی ندارد اما نظر صحیح این است که ادراکات تصوري عقل که همان مفاهیم کلّی می

شخصی دیگري است که گاهی آن ادراك جزئی، تصور ناشی از حس است و گاهی علم حضوري که اساساً از قبیل تصورات 

  . ولی بهر حال، کار عقل منحصر به تغییر شکل دادن ادراکات حسی نیست. نیست

ي  را تابع مسئله توان آن رد و نمیحس یا عقل در تصدیقات است که باید آنرا مبحث مستقلّی به شمار آو  مبحث دوم، اصالت

ي عقلی، خواه تابع حس فرض شود و  زیرا محور بحث در این مسئله آن است که پس از حصول مفاهیم ساده. قبلی، تلقّی کرد

شرطیه، ي  ي حملیه، و به تالزم یا تعاند مقدم و تالی در قضیه خواه مستقلّ از آن، آیا حکم به اتّحاد موضوع و محمول در قضیه

تواند پس از به دست آوردن مفاهیم تصوري الزم، خودش مستقالً حکم  ي حسی است یا اینکه عقل می همیشه منوط به تجربه

مربوط را صادر نماید بدون اینکه نیازي به کمک گرفتن از تجارب حسی داشته باشد؟ پس چنین نیست که هر کس در 

ناچار باید در تصدیقات هم ملتزم به اصالت حس شود بلکه ممکن است کسی در حس شد  ي تصورات، قائل به اصالت مسئله

  . آنجا قائل به اصالت حس بشود ولی در این مبحث، قائل به اصالت عقل گردد

شوند معتقدند که عقل بدون کمک  نامیده می) آمپریستها(= » تجربیین«قائلین به اصالت حس در تصدیقات که معموالً به نام 

تواند هیچ حکمی را صادر کند، ولی قائلین به اصالت عقل در تصدیقات برآنند که عقل، مدرکات  گرفتن از تجارب حسی نمی

  . کند ي حسی، درك می  و بدون نیاز به تجربهتصدیقی خاصی دارد که آنها را مستقالً

اي آفریده شده که این قضایا را خود به  دانند و معتقدند که عقل به گونه گرایان غربی معموالً این ادراکات را فطري عقل می عقل

و یا در اثر تحلیل  گیرد ولی نظر صحیح این است که تصدیقات استقاللی عقل، یا از علوم حضوري، مایه می. کند خود درك می

ي تصدیقات عقلی را نیازمند  توان همه و تنها در صورتی می. شود ي آنها با یکدیگر حاصل می مفاهیم تصوري و سنجیدن رابطه

اي که شامل علوم حضوري و شهودهاي باطنی و تجارب روانی هم  را توسعه دهیم به گونه» تجربه«به تجربه دانست که مفهوم 

و در گرو بکار گرفتن اندامهاي » ي حسیتجربه«حال، چنین نیست که همیشه تصدیق عقلی، نیازمند به  ولی به هر. بشود

  . حسی باشد

ي تصورات و چه در مسئله تصدیقات، بطور گرایان چه در مسئله حاصل آن است که هیچکدام از نظریات حس گرایان و عقل

اما در باب تصورات به این معنی که . عقل به معناي خاصی است دربست، صحیح نیست و نظر صحیح در هر باب، اصالت

ي  مفاهیم عقلی همان تصورات حسی تغییر شکل یافته نیست، و اما در باب تصدیقات به این معنی که عقل براي احکام ویژه

  . ي حسی ندارد خودش نیازي به تجربه
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  . دانند ی هستند و شناخت واقعی را همان شناخت حسی میـ پوزیتویستها منکر ادراك عقلی و مفاهیم کلّ 1

شود در واقع، الفاظی است ذهنی که به عنوان سمبولهایی براي  ـ ایشان معتقدند که آنچه به نام مفاهیم کلّی نامیده می 2

  . مصادیق همگون، وضع شده است

دانند زیرا قابل  می» غیر علمی«مسائل متافیزیکی را کنند و  ـ ایشان معقوالت ثانیه را الفاظی پوچ و بی معنی قلمداد می 3

  . ي حسی نیستند اثبات با تجربه

ـ نخستین اشکال بر ایشان این است که با نادیده گرفتن علوم حضوري و بدیهیات عقلی، راهی براي اثبات ارزش شناخت  4

  . نخواهند داشت

توانند پاسخ قاطعی به شبهات  راي اثبات جهان خارج ندارند و نمیـ با توجه به درونی بودن ادراکات حسی، اساساً راهی ب 5

  . ایدآلیستی بدهند

  . ـ اشکاالت وارده بر اسمیین عیناً بر ایشان هم وارد است 6

  . ـ پوچ پنداشتن مفاهیم متافیزیکی ادعایی گزاف و واضح البطالن است 7

  . ماند قطعی و ضروري، باقی نمی ـ بر اساس گرایش پوزیتویستی جایی براي هیچ قانون علمی 8

بایستی مفاهیم ریاضی را هم پوچ، تلقّی کنند در حالی که جرأت چنین اظهاري را ندارند و از اینروي  ـ پوزیتویستها می 9

  . اند که آنها را به مفاهیم منطقی، ملحق سازند بعضی از ایشان ناچار شده

اول ترجیح ارزش و اعتبار یکی از آنها بر دیگري، و دوم استقالل یا : رود حس یا عقل به دو معنی به کار می ـ اصالت 10

  . شود یکی در باب تصورات، و دیگري در باب تصدیقات و معناي دوم در دو مسئله مطرح می. وابستگی یکی به دیگري

  . یافته نیستـ منظور از اصالت عقل در تصورات این است که تصورات عقلی همان تصورات حسی تغییر شکل  11

  . باشد ي حسی نمی ي احکام عقلی، نیازمند به تجربه ـ منظور از اصالت عقل در تصدیقات این است که همه 12
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 اصالت عقل یا حس در تصورات 

یک دسته معتقدند که عقل : شوند ي غربی در مقام تبیین پیدایش تصورات بر دو دسته تقسیم می چنانکه اشاره کردیم فالسفه

ي مفاهیم  درباره» دکارت«کند بدون اینکه نیازي به حس داشته باشد چنانکه  خود به خود یک سلسله از مفاهیم را درك می

از امور مادي، معتقد بود و اینگونه صفات مادیات را که » شکل«و » امتداد«ي  دربارهاز امور غیر مادي، و » نفس«و » خدا«

نامید در مقابل اوصافی از قبیل رنگ و بوي و مزه که از راه حواس، درك  می» کیفیات اولیه«شود  مستقیماً از حس دریافت نمی

و از سوي دیگر، درك . شد نوعی اصالت براي عقل، قائل می خواند و به این صورت، می» کیفیات ثانویه«شوند و آنها را  می

شمرد و بدین ترتیب، نوعی دیگر هم از  شود خطا بردار و غیر قابل اعتماد می حواس، حاصل می کیفیات ثانویه را که با مشارکت 

  . کرد که مربوط به بحث ارزش شناخت است اصالت براي عقل، اثبات می

داد و از جمله مفهوم  به ذهن، نسبت می» قبل از تجربه«یا » تقدم«از مفاهیم را به عنوان ما یک سلسله  » کانت«همچنین 

دانست و درك این  ي فاهمه می را مربوط به مرتبه 1گانه ي حساسیت، و مقوالت دوازده را مربوط به مرتبه» مکان«و » زمان«

  . آورد مفاهیم را خاصیت ذاتی و فطري ذهن به حساب می

اي آفریده شده که هیچ نقشی در آن وجود ندارد و تماس با موجودات  دیگر معتقدند که ذهن انسان مانند لوح سادهي  دسته

شود و به این صورت،  گیرد موجب پیدایش عکسها و نقشهایی در آن می ي اندامهاي حسی انجام می خارجی که به وسیله

و » چیزي در عقل نیست مگر اینکه قبالً در حس بوده است«ل شده که نق» اپیکور«چنانکه از . آید ادراکات مختلف، پدید می

  . فیلسوف تجربی انگلیسی تکرار کرده است» جان الك«عین همین عبارت را 

ي  ي پیدایش مفاهیم عقلی، متفاوت است و ظاهر بعضی از آنها این است که ادراك حسی به وسیله اما سخنان ایشان درباره

برد و به  گردد همانگونه که نجار، قطعات چوب را می یابد و تبدیل به ادراك عقلی می د و تغییر شکل میشو عقل، دستکاري می

سازد پس مفاهیم عقلی همان صورتهاي حسی تغییر  آورد و از آنها میز و صندلی و درب و پنجره می شکلهاي گوناگون درمی

ي ادراك عقلی را فراهم  جیهی هست که ادراك حسی، مایه و زمینهو بعضی دیگر از سخنانشان قابل چنین تو. شکل یافته است

  . کند نه اینکه صورت حسی حقیقتاً تبدیل به مفهوم عقلی گردد می

گرایان افراطی مانند پوزیتویستها اساساً منکر وجود مفاهیم عقلی هستند و آنها را به صورت الفاظ  قبالً اشاره کردیم که تجربه

  . دکنن ذهنی، تفسیر می

شود منحصر  اي را که موجب پیدایش مفاهیم ذهنی می فرانسوي تجربه» کندیاك«گرایان مانند  از سوي دیگر، بعضی از تجربه

. دهند هاي درونی هم توسعه می را به تجربه انگلیسی آن» جان الك«دانند در حالی که بعضی دیگر مانند  ي حسی می به تجربه

داند زیرا وجود اشیاء مادي را انکار  ي درونی می ثنائی دارد و تجربه را منحصر به تجربهوضع است» بارکلی«و در این میان 

  . ماند ي حسی، باقی نمی کند و بر این اساس، دیگر جایی براي تجربه می

ي شناخت  دانند حوزه هاي درونی هم می گرایان مخصوصاً کسانی که تجربه را شامل تجربه باید اضافه کنیم که بسیاري از تجربه

کنند هر چند بر اساس اصالت حس و  ي عقل، اثبات می کنند و امور ما وراء طبیعی را هم به وسیله را منحصر به مادیات نمی

دلیل  وابستگی کامل ادراکات عقلی به ادراکات حسی، چنین اعتقادي چندان منطقی نیست چنانکه نفی ما وراء طبیعت هم بی

  1.شوند مشکوك، تلقّی کرد به این نکته پی برده بود اموري را که مستقیماً مورد تجربه، واقع نمی که» هیوم«است و از اینروي 
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ي هر دو مشرب، نیازمند به کتاب مستقلّ و پر حجمی است که سخنان هر صاحبنظري  روشن است که نقد تفصیلی و گسترده

از اینروي به نقد مختصري از اصل نظرات بدون در . ستجداگانه نقل و بررسی شود و چنین کاري با وضع این کتاب، مناسب نی

  . کنیم نظر گرفتن ویژگیهاي هر قول، بسنده می

  نقد 

ـ فرض اینکه عقل از آغاز وجود، داراي مفاهیم خاصی باشد و با آنها سرشته شده باشد یا پس از چندي خود بخود و بدون  1

کند خواه  را تکذیب می بل قبولی نیست و وجدان هر انسان آگاهی آنتأثیر هیچ عامل دیگري به درك آنها نائل شود فرض قا

  . مفاهیم مفروض، مربوط به مادیات باشند یا مربوط به مجرّدات و یا قابل صدق بر هر دو دسته

ثر توان واقع نمایی آنها را اثبات کرد و حداک ي سرشت و فطرت عقل باشد نمی ـ با فرض اینکه یک سلسله مفاهیم، الزمه 2

ماند که اگر عقل، طور دیگري آفریده  توان گفت که فالن مطلب، مقتضاي فطرت عقل است و جاي چنین احتمالی باقی می می

  . کرد اي دیگر درك می شده بود مطالب را بگونه

قع و اگر خدا این مفاهیم را بر خالف وا: گوید کند و می براي جبران این نقیصه است که دکارت به حکمت خدا تمسک می

  . اش این بود که فریبکار باشد حقیقت، در سرشت عقل نهاده بود الزمه

ولی روشن است که صفات خداي متعال و عدم فریبکاري او هم باید با دلیل عقلی، اثبات شود و اگر ادراك عقلی، ضمانت 

  . زم دور استریزد، و تضمین صحت آن از راه دلیل، مستل صحتی نداشته باشد اساس این دلیل هم فرو می

مستلزم این است که صورتی که تغییر شکل . آید ـ و اما فرض اینکه مفاهیم عقلی از تغییر شکل صورتهاي حسی پدید می 3

بینیم همراه و همزمان با پیدایش  شود دیگر به شکل اولش باقی نماند در حالی که می یابد و تبدیل به مفهوم عقل می می

افزون بر این، تغییر شکل و تبدیل و تبدل، . هاي حسی و خیالی هم به حال خودشان باقی هستندمفاهیم کلّی در ذهن، صورت

  . مخصوص موجودات مادي است و چنانکه در جاي خودش ثابت خواهد شد صورتهاي ادراکی، مجرّد هستند

د تا گفته شود که از تغییر شکل ـ بسیاري از مفاهیم عقلی مانند مفهوم علّت و معلول اصالً صورت حسی و خیالی ندارن 4

  . اند صورتهاي حسی پدید آمده

شوند هر  ً تبدیل به آنها نمی کنند و حقیقتا ي مفاهیم عقلی را فراهم می ـ و اما فرض اینکه صورتهاي حسی، مایه و زمینه 5

رفته شود ولی منحصر کردن تواند در مورد بخشی از مفاهیم ماهوي پذی چند کم اشکالتر و به حقیقت نزدیکتر است و می

توان گفت که از تجرید و تعمیم  ي مفاهیم عقلی به ادراکات حسی، صحیح نیست و مثالً در مورد مفاهیم فلسفی نمی زمینه

  .آیند زیرا چنانکه اشاره شد در ازاء این مفاهیم هیچ ادراك حسی و خیالی، وجود ندارد ادراکات حسی به دست می

  تحقیق در مسئله 

  :افکنیم ي روشن شدن نقش حقیقی حس و عقل در تصورات، نگاهی به انواع مفاهیم و کیفیت پیدایش آنها در ذهن میبرا

کند و صورتهاي  گشاییم رنگهاي مختلف گلها و برگها توجه ما را جلب می ي زیباي باغچه می هنگامی که چشم به منظره

بینیم و این همان  ن چشم، دیگر آن رنگهاي زیبا و خیره کننده را نمیبندد و با بست ادراکی گوناگونی در ذهن ما نقش می
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توانیم همان گلها را در ذهن خودمان تصور کنیم و آن  اما می. رود ادراك حسی است که با قطع ارتباط با خارج، از بین می

  . ي زیبا را به خاطر بیاوریم، و این همان ادراك خیالی است منظره

کنیم  اي حسی و خیالی که نمایشگر اشیاء خاص و مشخّصی است یک سلسله مفاهیم کلّی را هم درك میغیر از این صورته

  ... .کنند مانند مفاهیم سبز، سرخ، زرد، ارغوانی، نیلوفري و که از اشیاء مشخّصی حکایت نمی

آنرا صورت رنگ پریده و مبهمی از توان  که قابل انطباق بر رنگهاي گوناگون و متضاد است و نمی» رنگ«همچنین خود مفهوم 

  . یکی از آنها انگاشت

را در  توانستیم صورت خیالی آن بدیهی است که اگر ما رنگ برگ درختان و چیزهاي همرنگ آنها را ندیده بودیم هرگز نه می

نی که فاقد حس بویایی را، چنانکه نابینایان هیچ تصوري از رنگها ندارند و کسا ذهن خودمان تصور کنیم و نه مفهوم عقلی آن

یعنی کسی که فاقد حسی » من فَقَد حساً فَقَد علماً«اند  و از اینجاست که گفته. هستند، هیچ مفهومی از بویهاي مختلف ندارند

  . باشد از نوعی از ادراکات و آگاهیها محروم خواهد بود

ولی نه بدان معنی که ادراکات حسی، . زئی آنهاستپس بدون شک، پیدایش اینگونه مفاهیم کلّی در گرو تحقّق ادراکات ج

شوند آنچنانکه چوب به صندلی، یا ماده به انرژي، و یا نوع خاصی از انرژي به نوع دیگري تبدیل  تبدیل به ادراك عقلی می

ماند در صورتی که شود زیرا چنانکه گفتیم اینگونه تبدیل و تبدالت مستلزم آن است که تبدیل شونده به حال اولش باقی ن می

عالوه بر اینکه اصوالً تبدیل و تبدل، مخصوص مادیات است . ادراکات جزئی بعد از پیدایش مفاهیم عقلی هم قابل بقاء هستند

  . در حالی که ادراك مطلقاً مجرّد است چنانکه در جاي خودش ثابت خواهد شد ان شاء اهللا تعالی

  . اهیم کلّی تنها به عنوان زمینه و شرط الزم، قابل قبول استبنابراین، نقش حس در پیدایش اینگونه مف

کنند حاالتی که  اي با اشیاء محسوس ندارند بلکه از حاالت روانی، حکایت می ي دیگري از مفاهیم هستند که هیچ رابطه دسته

  . شوند مانند مفهوم ترس، محبت، عداوت، لذّت و درد ي درونی، درك می با علم حضوري و تجربه

توانستیم مفاهیم کلّی آنها را درك کنیم چنانکه کودك تا  داشتیم هرگز نمی بدون تردید اگر ما چنین احساسات درونی را نمی

پس این . کند و هیچ مفهوم خاصی هم از آنها ندارد اي از لذّتهاي افراد بالغ را درك نمی هنگامی که به حد بلوغ نرسیده پاره

. به ادراکات شخصی قبلی هستند ولی نه ادراکاتی که به کمک اندامهاي حسی، حاصل شده باشددسته از مفاهیم هم نیازمند 

  . ي حسی، نقشی در حصول این دسته از مفاهیم ماهوي ندارد بنابراین، تجربه

ابند مانند ی از سوي دیگر، یک سلسله از مفاهیم داریم که اصالً مصداق خارجی ندارند و تنها مصادیق آنها در ذهن، تحقّق می

به معناي » کلّی«شود و هرگز در خارج از ذهن چیزي که بتوان آنرا  که بر مفاهیم ذهنی دیگري منطبق می» کلّی«مفهوم 

  . شمار نامید وجود ندارد مفهوم قابل صدق بر افراد بی

ي ذهنی  د به نوعی تجربهآید هر چند نیازمن روشن است که اینگونه مفاهیم هم از تجرید و تعمیم ادراکات حسی به دست نمی

ي آنها انجام دهیم که آیا  توانیم چنین بررسی را درباره هست یعنی تا یک سلسله از مفاهیم عقلی در ذهن، تحقّق نیابد نمی

یعنی ذهن انسان، چنین قدرتی را . ي ذهنی است که اشاره کردیم و این همان تجربه. قابل صدق بر افراد متعدد هستند یا نه

هاي خارجی، مورد شناسایی مجدد قرار دهد و  »اُبژه«به مفاهیم درون خودش، التفات پیدا کند و آنها را همانند دارد که 

و به این لحاظ است که اینگونه . مفاهیم خاصی از آنها انتزاع نماید که مصادیق این مفاهیم انتزاع شده همان مفاهیم اولیه است

  . نامند می» ي منطقی معقوالت ثانیه«رود  مفاهیم را که در علم منطق به کار می
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ي علوم فلسفی هستند و حتّی بدیهیات اولیه نیز از  رسیم به یک سلسله دیگر از مفاهیم عقلی که مورد استفاده و باألخره می

م نظرهاي ي پیدایش این مفاهی در باره. باشند اي می یابند و از اینروي حائز اهمیت فوق العاده همین مفاهیم تشکیل می

ي کیفیت پیدایش  انجامد و به خواست خدا در مباحث هستی شناسی در باره گوناگونی بیان شده که بررسی آنها به طول می

شویم که  دهیم و یادآور می و در اینجا به قدر ضرورت، توضیحی پیرامون آنها می. هر یک از مفاهیم مربوطه گفتگو خواهیم کرد

شوند و به اصطالح، اتّصافشان خارجی است شبیه مفاهیم ماهوي هستند  ر اشیاء خارجی، حمل میاین مفاهیم از آن جهت که ب

کنند و به اصطالح، عروضشان ذهنی است شبیه مفاهیم منطقی هستند و از  و از آن جهت که حکایت از ماهیت خاصی نمی

ین اشتباهاتی براي صاحبنظران بزرگ به ویژه شوند چنانکه چن اینروي گاهی با این دسته و گاهی با آن دسته، اشتباه می

  . ي غربی، رخ داده است فالسفه

ي خودمان را با علم  ایم که ما نفس خودمان و همچنین حاالت روانی یا صور ذهنی یا افعال نفسانی مانند اراده قبالً دانسته

را با خود نفس بسنجد بدون اینکه توجهی به تواند هر یک از شؤون نفسانی  افزاییم که انسان می اکنون می. یابیم حضوري می

ي وجودي آنها را مورد توجه قرار دهد و در یابد که نفس بدون یک یک آنها  ماهیت هیچیک از آنها داشته باشد بلکه رابطه

هر یک از شؤون یابد و با توجه به این رابطه، قضاوت کند که  تواند موجود باشد ولی هیچکدام از آنها بدون نفس، تحقّق نمی می

است و بر این » مستقلّ«و » بی نیاز«و » غنی«به نفس دارد ولی نفس، احتیاجی به آنها ندارد بلکه از آنها » احتیاج«نفسانی 

  . را از هر یک از شؤون مذکور، انتزاع نماید» معلول«را از نفس، و مفهوم » علّت«اساس مفهوم 

یدایش مفاهیم احتیاج، استقالل، غنی، علّت و معلول ندارند و انتزاع این واضح است که ادراکات حسی هیچ نقشی را در پ

ي درونی نسبت به هر یک از آنها هم براي  مفاهیم، مسبوق به ادراك حسی مصداق آنها نیست و حتّی علم حضوري و تجربه

ي خاصی در نظر گرفته شود و به  رابطهانتزاع مفهوم مربوط به آن، کافی نیست بلکه عالوه بر آن باید بین آنها مقایسه گردد و 

  . ندارند در عین حالی که اتّصافشان خارجی است» ما بازاء عینی«شود که این مفاهیم  این لحاظ است که گفته می

و . کند اي را فراهم می ي انتزاع مفهوم ویژه نتیجه آنکه هر مفهوم عقلی، نیازمند به ادراك شخصی سابقی است ادراکی که زمینه

پس نقش حس در . باشد اي از موارد، ادراك حسی، و در موارد دیگري علم حضوري و شهود درونی می ن ادراك در پارهای

پیدایش مفاهیم کلّی عبارتست از فراهم کردن زمینه براي یک دسته از مفاهیم ماهوي و بس، و نقش اساسی را در پیدایش 

  . کند ي مفاهیم کلّی، عقل ایفاء می همه
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  الصهخ

توان از مفاهیم  ي آنها می کند که از جمله گرایان غربی معتقدند که عقل یک سلسله از مفاهیم را بالفطره درك می ـ عقل 1

  . ، یاد کرد فطري دکارت و مقوالت کانت

آنها را ي  گرایان معتقدند که هیچ مفهوم عقلی بدون کمک گرفتن از تجربه، امکان ندارد و بعضی از ایشان همه ـ تجربه 2

  . دانند ي حسی می نیازمند به تجربه

  . ـ قائل شدن به وجود مفاهیم عقلی از آغاز وجود انسان، یا پیدایش خود بخودي آنها در زمان خاصی، خالف وجدان است 3

  . توان واقع نمایی آنها را اثبات کرد ـ با فرض فطري بودن مفاهیم عقلی نمی 4

بایستی خود آن ادراکات، بعد از تبدیل شدن باقی  شد می کل یافتن ادراکات حسی، حاصل میـ اگر مفاهیم عقلی از تغییر ش 5

  . نمانند

  . ـ تبدیل یافتن ادراك حسی به ادراك عقلی در مورد معقوالت ثانیه معنی ندارد 6

توان پذیرفت زیرا در ازاء  ي موارد نمی ي زمینه براي مفاهیم عقلی در همه ـ ادراکات حسی را حتّی به عنوان فراهم کننده 7

  . ي مفاهیم عقلی، ادراك حسی وجود ندارد همه

اینروي ـ براي پیدایش مفاهیم ماهوي که مصداق محسوسی نداشته باشند وجود ادراك حسی سابق، شرط الزم است و از  8

  . به خالف ماهیات مجرّد و معقوالت ثانیه. تواند مفاهیم کلّی مربوط به آنرا درك کند فاقد هر حسی نمی

ي وجودي آنها با یکدیگر انتزاع  ي معلومات حضوري با یکدیگر و در نظر گرفتن رابطه ـ نخستین مفاهیم فلسفی از مقایسه 9

  . کنند ش میانجی را ایفاء میي بعد، خود مفاهیم، نق شوند و در مرحله می

  . کند و بس ي شرط الزم براي پیدایش یک دسته از مفاهیم ماهوي را ایفاء می ـ نتیجه آنکه حس تنها نقش فراهم کننده 10
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 تصدیقاتنقش عقل و حس در 

  :شامل

  نکاتی پیرامون تصدیقات

  تحقیق در مسئله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.taq.ir



 نکاتی پیرامون تصدیقات

ي نقش حس و عقل در تصدیقات بپردازیم الزم است نکاتی را پیرامون تصدیقات و قضایا گوشزد  پیش از آنکه به بحث درباره

  : ي نیاز بحث، آنها را با اختصار بیان خواهیم کرد کنیم نکاتی که مربوط به علم منطق است و ما در اینجا به اندازه

ر تصوري، فقط شأنیت نشان دادنِ ماوراء خود را دارد یعنی هیچگاه تصور یک امر ـ چنانکه در تعریف تصور، اشاره شد، ه 1

رسد که به شکل یک  خاص یا یک مفهوم کلّی به معناي تحقّق مطابق آن نیست و این واقع نمایی شأنی، هنگامی به فعلیت می

به تنهایی داللتی بر تحقّق » انسان«ثالً مفهوم م. قضیه و تصدیق درآید و مشتمل بر حکم و نمایانگر اعتقاد به مفاد آن باشد

ي اتّحادي، آنها را به صورت یک علم تصدیقی  ترکیب شد و رابطه» موجود«انسان خارجی ندارد ولی هنگامی که با مفهوم 

اي که حکایت  به عنوان قضیه» انسان موجود است«توان این قضیه را که  کند یعنی می درآورد کاشفیت بالفعل از خارج پیدا می

  . کند تلقّی کرد از خارج می

هنگامی که در ذهن یعنی ظرف علم ) مانند احساس ترس(حتّی علمهاي حضوري بسیط که هیچگونه ترکیب و تعددي ندارند 

و با » هستی«و دیگري مفهوم » ترس«یکی مفهوم ماهوي : شود شود دست کم دو مفهوم از آنها گرفته می حصولی، منعکس می

یا » ترسم من می«و گاهی با اضافه کردن مفاهیم دیگري به صورت » ترس هست«یابد که  نها به اینصورت انعکاس میترکیب آ

  . آید درمی» من ترس دارم«

شود مثالً مفاد این قضیه  رسد در واقع منحلّ به تصدیق می حکم به نظر می باید توجه داشت که گاهی تصوري که ساده و بی

پس در واقع، . است این است که انسانی که در خارج موجود است داراي صفت حقیقت جویی است» جوانسان، حقیقت «که 

و » انسان در خارج موجود است«شود که  اي بیش نیست منحلّ به این قضیه می که در ظاهر، تصور ساده) انسان(موضوع قضیه 

  . نامند می» عقد الوضع«نحاللی و ضمنی را منطقیین ي ا شود، این قضیه براي آن، اثبات می» حقیقت جو«آنگاه محمول 

ي روي زمین  ترین قلّه اوِرست، مرتفع«ـ موضوع قضیه، گاهی تصوري است جزئی و حاکی از یک موجود مشخّص، مانند  2

مانند و در صورت دوم گاهی از مفاهیم ماهوي است . شمار و گاهی مفهومی است کلّی و قابل انطباق بر مصادیق بی» است

و گاهی » آید معلول بدون علّت بوجود نمی«و گاهی از مفاهیم فلسفی است مانند » شوند فلزات در اثر حرارت، منبسط می«

  . است» ي جزئیه ي کلّیه، موجبه نقیض سالبه«مفهومی است منطقی مانند 

ي  ل بر موضوع و محمول است و رابطهـ در منطق کالسیک قضیه به دو صورت حملیه و شرطیه، تقسیم شده که اولی مشتم 3

و دومی مشتمل بر مقدم و تالی است و رابطه آنها یا تالزم است مانند » انسان، متفکّر است«باشد مانند  می» اتّحادي«بین آنها 

» فرد یا عدد یا زوج است«و یا تعاند است مانند » اگر سطحی مثلّث باشد مجموع زوایاي آن مساوي با دو قائمه خواهد بود«

توان تصور  ولی شکلهاي دیگري هم براي قضایا می. یعنی اگر عددي زوج باشد فرد نخواهد بود و اگر فرد باشد زوج نخواهد بود

  . ي حملیه بازگرداند توان به شکل قضیه ي آنها را می کرد و همه

و » نسان بزرگتر از فرد دیگر استیک فرد ا«دارد مانند این قضیه » امکان«ـ نسبت بین موضوع و محمول گاهی صفت  4

نامند  می» ي قضیه ماده«این صفتها را منطقیین . »هر کلّی از جزء خودش بزرگتر است«گاهی صفت ضرورت، مانند این قضیه 

  . خوانند می» جهت قضیه«و هنگامی که در لفظ آورده شود آنها را 

توان محمول را در موضوع، ادغام کرد  عنوان رکنی براي آنها، ولی می شوند نه به مواد قضایا معموالً به صورت ضمنی، لحاظ می

بزرگتر بودن یک فرد انسان از «توان گفت  و ماده یا جهت قضیه را به صورت محمول و رکن آن درآورد مثالً در قضایاي باال می
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قضایا در واقع، نمایانگر چگونگی اینگونه . »بزرگتر بودن هر کلّی از جزء خودش، ضروري است«و » فرد دیگر، ممکن است

  . ي موضوع و محمول در قضایاي دیگري هستند رابطه

و گاهی اتّحاد »نسان بشر است«شود گاهی اتّحاد مفهومی است مانند  ـ اتّحادي که بین موضوع و محمول در نظر گرفته می 5

حمل «نوع اول را .دارند ولی مصداقاً متّحدندکه موضوع و محمول آن،اتّحاد مفهومی ن» انسان،حقیقت جو است«مصداقی مانند 

  . نامند می» حمل شایع«و نوع دوم را » اولی

ي  هلیه«و در غیر این صورت آنرا » ي بسیطه هلیه«یا معادل آن باشد قضیه را » موجود«ـ در حمل شایع اگر محمول قضیه  6

  . »انسان حقیقت جو است«انند و دومی م» انسان موجود است«اولی مانند . خوانند می» مرکبه

) مفهوم محمولی(به عنوان یک مفهوم مستقل و قابل حمل » وجود«ي بسیطه، مبتنی بر این است که مفهوم  پذیرفتن هلیه

پذیرند و توضیح آن  ي غربی، مفهوم وجود را تنها به عنوان مفهوم حرفی و غیر مستقل می ولی بسیاري از فالسفه. قبول شود

  . خواهد آمد» ی شناسیهست«در بخش 

و در غیر این صورت آنرا » تحلیلی«ـ در هلیات مرکبه اگر مفهوم محمول از تحلیل مفهوم موضوع به دست بیاید قضیه را  7

کنیم مفهوم  را تحلیل می» فرزند«تحلیلی است زیرا وقتی مفهوم » هر فرزندي پدر دارد«ي  مثالً قضیه. نامند می» ترکیبی«

ترکیبی است زیرا از تحلیل معناي » یابند فلزات در اثر حرارت، انبساط می«آید ولی این قضیه که  آن به دست می از» پدردار«

ترکیبی است زیرا از تحلیل معناي » هر انسانی پدر دارد«و همچنین این قضیه که . رسیم نمی» انبساط«به مفهوم » فلز«

هر موجودي محتاج به علّت «تحلیلی، و » هر معلولی محتاج به علّت است«و نیز . آید به دست نمی» پدردار«مفهوم » انسان«

  . باشد ترکیبی می» است

کند و قضایاي  تقسیم می» مؤخّر از تجربه«و » مقدم بر تجربه«الزم است یادآور شویم که کانت قضایاي ترکیبی را به دو قسم 

  . برگردانند» قضایاي تحلیلی«کوشند که آنها را به  شمارد ولی بعضی از پوزیتویستها می ریاضی را از قسم اول می

بدیهیات، قضایایی هستند که تصدیق . اند تقسیم شده) غیر بدیهی(= ـ در منطق کالسیک، قضایا به دو قسم بدیهی و نظري  8

، سپس  و استدالل استبه آنها احتیاج به فکر و استدالل ندارد ولی نظریات، قضایایی هستند که تصدیق به آنها نیازمند به فکر 

که تصدیق به آنها احتیاج به هیچ چیزي به جز تصور » بدیهیات اولیه«یکی : اند بدیهیات را به دو قسم فرعی، تقسیم کرده

و دیگري بدیهیات ثانویه . اند نامیده» اُم القضایا«دقیق موضوع و محمول ندارد مانند قضیه محال بودن اجتماع نقیضین که آنرا 

تصدیق به آنها در گرو به کار گرفتن اندامهاي حسی یا چیزهاي دیگري غیر از تصور موضوع و محمول است و آنها را به که 

  . حسیات، وجدانیات، حدسیات، فطریات، تجربیات و متواترات: اند شش دسته تقسیم کرده

به معناي واقعی دانست » بدیهی«توان  از قضایا را می ي این قضایا بدیهی نیستند و تنها دو دسته اما حقیقت این است که همه

باشند و حدسیات و فطریات از قضایاي قریب به  یکی بدیهیات اولیه، و دیگري وجدانیات که انعکاس ذهنی علوم حضوري می

» ارزش شناخت«ر مبحث و اما سایر قضایا را باید از قضایاي نظري و محتاج به برهان، تلقّی کرد و توضیح آن د. بدیهی هستند

  . خواهد آمد 

  تحقیق در مسئله 

شود ولی با توجه به مبانی  ي مستقلّی مطرح نمی حس یا عقل در تصدیقات هر چند معموالً به صورت مسئله  مسئله اصالت

خت واقعی را مثالً پوزیتویستها که شنا. توان آراء ایشان را در این زمینه به دست آورد مکتبهاي مختلف حسی و عقلی می
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ي غیر  کنند و هر قضیه حس، طرفداري می دانند طبعاً در این مسأله هم سرسختانه از اصالت  منحصر به شناخت حسی می

ي حسی تأکید  سایر تجربیین به صورت معتدلتري بر نقش تجربه. پندارند تجربی را یا بی معنی و یا فاقد ارزش علمی می

کنند و کما بیش  گرایان بر اهمیت نقش عقل، تأکید می و اما عقل. پذیرند ا هم کما بیش میکنند ضمن اینکه نقش عقل ر می

داند یک دسته از قضایاي  نیاز از تجربه می مثالً کانت عالوه بر اینکه قضایاي تحلیلی را بی. به قضایاي مستقلّ از تجربه معتقدند

  . شمارد نیاز از آن می به و بیي مسائل ریاضی را مقدم بر تجر ترکیبی و از جمله همه

براي اینکه سخن به درازا نکشد از بررسی سخنان هر یک از صاحبنظران تجربی و عقلی، صرف نظر کرده به بیان نظر صحیح 

  :پردازیم در این مسأله می

شود  بخوبی روشن می. کند با توجه به اینکه در بدیهیات اولیه، تصور دقیق موضوع و محمول براي حکم به اتحاد آنها کفایت می

. ي حسی ندارند هر چند ممکن است تصور موضوع و محمول آنها نیازمند به حس باشد که اینگونه تصدیقات نیازي به تجربه

زیرا سخن در این است که بعد از آنکه موضوع و محمول دقیقاً تصور شدند ـ خواه تصور آنها منوط به استفاده از اندامهاي 

یا نباشد ـ آیا تصدیق به ثبوت محمول براي موضوع، نیازي به کار بردن حواس دارد یا نه؟ و فرض، اینست که در  حسی باشد

  . بدیهیات اولیه، صرف تصورِ موضوع و محمول، کافی است که عقل، حکم به اتّحاد آنها نماید

آید و روشن  ول از تحلیل مفهوم موضوع به دست میقضایاي تحلیلی کالً همین حکم را دارند زیرا در این قضایا، مفهوم محم

آید نیز  و ثبوت محمولی که از خود موضوع به دست می. ي حسی نیاز از تجربه است که تحلیل مفهوم، امري است ذهنی و بی

  . است» ء لنفسه ثبوت الشی«ي  ضروري و به منزله

   .همین حکم براي حملهاي اولی نیز ثابت و مستغنی از بیان است

ي حسی ندارند زیرا  هیچ نیازي به تجربه) وجدانیات(آیند  همچنین قضایایی که از انعکاس علوم حضوري در ذهن به دست می

  . ي حسی ابداً راهی به آنها ندارد شود و تجربه در این قضایا حتّی مفاهیم تصوري هم از علوم حضوري گرفته می

شوند  ند ـ خواه حسی و خواه خیالی و خواه عقلی ـ با علم حضوري، درك میبا توجه به اینکه صور ذهنی بهر شکلی باش

ي حسی ندارد هر چند بدون  تصدیق به وجود آنها به عنوان افعال یا انفعاالت نفسانی از قبیل وجدانیات است و نیازي به تجربه

ابد ولی کالم در این است که بعد از تحقّق آنها و ی اي از آنها مانند صورتهاي حسی، تحقّق نمی ي حسی پاره انجام گرفتن تجربه

بعد از آنکه ذهن، آنها را به مفاهیم وجودي و ماهوي، تحلیل کرد آیا حکم به اتّحاد این مفاهیم که موضوع و محمول قضیه را 

به امور وجدانی است اي که مربوط  ي حسی دارد یا نه؟ و پیدا است که حکم در هلیات بسیطه دهند نیازي به تجربه تشکیل می

  . نیازي به کار بردن اندامهاي حسی ندارد بلکه حکمی است بدیهی و حاکی از علم حضوري خطا ناپذیر

شود ولی  ي حسی، حاصل می اما تصدیق به وجود مصادیق محسوسات در خارج، هر چند به گمان بعضی به محض تحقّق تجربه

ي اسالمی مانند ابن سینا و  ، نیاز به برهان عقلی دارد چنانکه بزرگان فالسفهگردد که قطعیت این حکم با دقّت، معلوم می

زیرا صورتهاي حسی، ضمانتی براي صحت و مطابقت کامل با مصادیق  1.اند ي طباطبائی، تصریح فرموده صدرالمتألّهین و علّامه

  . خارجی ندارند

ي حسی، نقشی قائل شد، اما نه نقش تام و تعیین کننده بلکه  ربهتوان براي تج بنابراین، تنها در اینگونه قضایا است که می

  . نقشی ضمنی و مقدماتی
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شود عالوه بر نیاز یاد شده به  نامیده می» مجرّبات«یا » تجربیات«همچنین در قضایاي حسی کلّی که در اصطالح منطقیین 

ی براي تعمیم و اثبات کلیت آنها وجود دارد چنانکه در حکم عقل براي اثبات مصادیق خارجی، نیاز دیگري هم به برهان عقل

  . درس نهم اشاره شد

ي  یعنی قضیه» اُم القضایا«نیز مضاعف شدن شناخت در هر قضیه و علم به ضرورت مفاد آن و محال بودن نقیضش نیازمند به 

  . محال بودن اجتماع نقیضین است

ي حسی، فراوان  نیاز از تجربه شود ولی قضایاي یقینی بی ي حسی، حاصل نمی نتیجه آنکه هیچ تصدیقی یقینی به صرف تجربه

  . گردد ي پوزیتویستی بسی روشنتر و مؤکّدتر می مایگی اندیشه و با توجه به این حقیقت، بی. است
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 ي اصلی بازگشت به مسئله

شناسی این است که آیا انسان، توان کشف حقایق و اطّالع بر واقعیات را دارد یا نه؟ و اگر  ي اصلی شناخت دانستیم که مسئله

تواند به آنها برسد؟ و معیار بازشناسی حقایق از پندارهاي نادرست و مخالف با واقع چیست؟ و به دیگر  دارد از چه راهی می

دهد و سایر مسائل از مقدمات یا توابع این  تشکیل می» ارزش شناخت«ي  ناسی را مسئلهمحور اصلی مباحث شناخت ش: سخن

  . روند مبحث به شمار می

ي ارزش شناخت هم ابعاد مختلفی خواهد داشت ولی آنچه براي فلسفه  و چون شناخت، داراي انواع گوناگونی است طبعاً مسئله

  . هاي فلسفه است اثبات توان عقل بر حلّ مسائل هستی شناسی و سایر شاخهاي دارد ارزشیابی شناخت عقالنی و  اهمیت ویژه

واسطه و  ما نخست به بررسی اقسام کلّی شناخت پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که یک دسته از شناختهاي انسان، بی

ولی نظر به . م وجود نداردو در چنین شناختهایی جاي احتمال خطا ه. یافتن خود واقعیت است: حضوري، و به تعبیر دیگر

کند به بررسی علم حصولی و اقسام آن، همت گماشتیم و نقش حس و  اینکه این شناختها به تنهایی نیاز علمی بشر را رفع نمی

  . عقل را در آنها روشن کردیم

و با توجه به اینکه . مي اصلی بازگردیم و به تبیین ارزش شناختهاي حصولی بپردازیاکنون نوبت آن فرا رسیده که به مسئله

حصولی به معناي کاشف بالفعل از واقعیات، همان تصدیقات و قضایا است طبعاً ارزشیابی شناختهاي حصولی هم در  شناخت

ي قضایا  گیرد و اگر سخنی از تصورات به میان بیاید به صورت ضمنی و به عنوان اجزاء تشکیل دهنده ي آنها انجام می دایره

  .خواهد بود

  یقت چیست؟حق

توان اثبات کرد که شناخت انسان، مطابق با واقع است؟ و این  مشکل اساسی در باب ارزش شناخت این است که چگونه می

اي در کار باشد که به لحاظ آن، فاعل شناسایی،  نماید که بین شناسنده و متعلّق شناخت، واسطه مشکل در موردي رخ می

علم غیر از معلوم باشد، اما در موردي که : گردد و به دیگر سخن» معلوم«متّصف به و متعلّق شناسایی، » عالم«متّصف به 

  . اي در کار نباشد و عالم، وجود عینی معلوم را بیابد طبعاً جاي چنین سؤالی هم نخواهد بود واسطه

لف با واقع بودن ـ را دارد یعنی مخا  بنابراین، شناختی که شأنیت حقیقت بودن ـ یعنی مطابق با واقع بودن ـ و خطا بودن ـ

  . حضوري، متّصف به حقیقت شود به معناي نفی خطا از آن است  همان شناخت حصولی است و اگر شناخت

شود معلوم شد یعنی عبارت است از صورت علمی  که در مبحث ارزش شناخت، مورد بحث واقع می» حقیقت«ضمناً تعریف 

شود مانند تعریف پراگماتیستها  و اما تعریفهاي دیگري که احیاناً براي حقیقت می. کند مطابق با واقعیتی که از آن حکایت می

حقیقت عبارت است از شناختی «یا تعریف نسبیین که » حقیقت عبارت است از فکري که در زندگی عملی انسان، مفید باشد«

ي مردم بر آن، اتّفاق  است از آنچه همهحقیقت عبارت «گوید  یا تعریف سومی که می» که مقتضاي دستگاه ادراکی سالم باشد

ي  همه» ي حسی، اثبات کرد حقیقت عبارت است از شناختی که بتوان آنرا با تجربه«گوید  یا تعریف چهارمی که می» دارند

را توان آنها  اینها در واقع، فرار از موضوع بحث و شانه خالی کردن از پاسخ به سؤال اساسی در مبحث ارزش شناخت است و می

و به فرض اینکه بتوان توجیه صحیحی براي . هایی از عجز تعریف کنندگان نسبت به حلّ این مسأله، تلقّی کرد به عنوان نشانه

هاي  یعنی به عنوان ذکر نشانه ) که تعریف صحیحی نیست(بعضی از آنها ارائه داد یا آنها را حمل بر تعریف به لوازم اخص کرد 

ه حساب آورد یا حمل بر اصطالحات خاصی نمود ولی به هر حال باید توجه داشت که هیچکدام از خاصی از بعضی از حقایق ب
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ي حقیقت به معناي شناخت مطابق با  گشاید و همچنان سؤال درباره ي مورد بحث نمی این توجیهات، راهی به سوي حلّ مسأله

  . طلبد واقع، به حال خود محفوظ مانده پاسخ صحیح و روشنگري می

  یار بازشناسی حقایق مع

کنند و قضایایی را که به شکل صحیحی از بدیهیات، استنتاج  معرّفی می» فطرت عقل«گرایان، معیار بازشناسی حقایق را  عقل

شمارند و قضایاي حسی و تجربی را هم تا آنجا که به کمک براهین  شود و در واقع، جزئیاتی از آنها را تشکیل دهد حقیقت می

ولی بیانی از ایشان براي مطابقت بدیهیات و فطریات با واقعیات، به ما نرسیده جز آنچه . دانند اثبات باشد معتبر می عقلی، قابل

از دکارت نقل کردیم که در مورد افکار فطري به حکمت و عدم فریبکاري خداي متعال، تمسک کرده بود، و ضعف آن هم 

  . روشن است چنانکه در درس هفدهم گذشت

ه جاي هیچ شکّی نیست که عقل، بعد از تصور موضوع و محمول قضایاي بدیهی، خود بخود و بدون نیاز به تجربه، قاطعانه البتّ

اند  اند یا موضوع و محمول آنها را درست تصور نکرده ي این قضایا تشکیکاتی کرده کند و کسانی که درباره حکم به اتّحاد آنها می

ي نوع آفرینش  ولی سخن در این است که آیا این نوع درك باصطالح فطري، الزمه. اند س بودهو یا دچار نوعی بیماري و وسوا

ي دیگري درك کند یا  همین قضایا را به گونه) مثالً عقل جنّ(عقل انسانی است به طوري که ممکن است عقل موجود دیگري 

کرد و یا اینکه این ادراکات کامالً مطابق با  رك میاگر عقل انسان، طور دیگري آفریده شده بود مطالب را به صورت دیگري د

  واقع و نمایشگر امور نفس االمري است و هر موجود دیگري هم که داراي عقل باشد به همین صورت، درك خواهد کرد؟

واضح است که معناي ارزش واقعی داشتن و حقیقت بودن شناخت عقالنی همین شقّ دوم است ولی صرف فطري بودن آن 

  . کند چنین مطلبی را اثبات نمی) راینکه به صورت صحیحی تفسیر شودبناب(

ي تجربه باشد و بعضی از  اند که قابل اثبات به وسیله گرایان، معیار حقیقت بودن شناخت را این دانسته از سوي دیگر، تجربه

  . اثبات شود) پراتیک(ي عملی  اند که باید با تجربه ایشان افزوده

ي عملی باشند کارآیی دارد و حتّی مطالب  ي محسوسات و اموري که قابل تجربه والً این معیار فقط دربارهاما روشن است که ا

ي علم  ي حسی و عملی را باید به وسیله ي تجربه و ثانیاً نتیجه. توان با این معیار سنجید منطقی و ریاضی محض را نمی

شود که آن علم حصولی چه ضمانت صحتی دارد و حقیقت  تکرار میي آن  حصولی، درك کرد و عیناً سؤالِ مورد بحث درباره

  را با چه معیاري باید تشخیص داد؟ بودن آن

  تحقیق در مسئله 

توان مطابقت آنها را با متعلّقات خودشان تشخیص داد در حالی  ي اصلی اشکال در علوم حصولی این است که چگونه می نقطه

  !دهند؟ ه همین صورتهاي ادراکی و علوم حصولی، تشکیل میکه راه ارتباط ما را با خارج، هموار

بنابراین باید کلید حلّ اشکال را در جایی جستجو کرد که ما بتوانیم هم بر صورت ادراکی و هم بر متعلّق ادراك، اشراف یابیم و 

سو متعلّق ادراك را که  و آن قضایاي وجدانی است که از یک. تطابق آنها را حضوراً و بدون وساطت صورت دیگري درك کنیم

روي و از این. کنیم واسطه درك می را بی یابیم و از سوي دیگر صورت ذهنی حاکی از آن مثالً همان حالت ترس است حضوراً می

) وجدانیات(پس این قضایا . وجه قابل شک و تردید نیستبه هیچ» من شک دارم«یا » ترسم من می«یا » من هستم«ي  قضیه

البتّه باید دقّت . یابد شود و خطا و اشتباه، راهی به سوي آنها نمی ی هستند که ارزش صد در صد آنها ثابت مینخستین قضایای

  . کنیم که این قضایا را با تفسیرهاي ذهنی، درنیامیزیم چنانکه در درس سیزدهم یادآور شدیم
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یابیم زیرا هر چند حاکی و  کنند می ایت مینظیر این اشراف را در قضایاي منطقی که از صورتها و مفاهیم ذهنی دیگري حک

مثالً این قضیه که . حاضرند) منِ درك کننده(= ي آن نزد نفس  اند ولی هر دو مرتبه ي ذهن قرار گرفته محکی در دو مرتبه

 کند مفهومی که در ذهن، حاضر حکایت می» مفهوم انسان«اي است که از ویژگی  قضیه» مفهوم انسان، مفهوم کلّی است«

ي درون ذهنی، این ویژگی را در آن تشخیص دهیم یعنی بدون بکار گرفتن اندامهاي حسی و  توانیم با تجربه است و ما می

شمار  کند بلکه قابل صدق بر افراد بی واسطه شدن صورت ادراکی دیگري دریابیم که این مفهوم، حکایت از فرد خاصی نمی

  . صادق خواهد بود »مفهوم انسان، کلّی است«ي  است، پس قضیه

ي علوم حصولی،  شود ولی این مقدار هم براي تشخیص همه بدین ترتیب راه براي بازشناسی دو دسته از قضایا گشوده می

ایم زیرا در پرتو آنها  و اگر بتوانیم ضمانت صحتی براي بدیهیات اولیه به دست بیاوریم به موفقیت کامل رسیده. کند کفایت نمی

  . ایاي نظري و از جمله قضایاي حسی و تجربی را بازشناسی و ارزشیابی کنیمتوانیم قض می

از یک سوي، مفاهیم تصوري آنها را مورد بررسی قرار دهیم که از : براي این کار باید در ماهیت این قضایا بیشتر دقّت کنیم

ي آنها بیندیشیم که چگونه عقل، حکم به  آیند؟ و از سوي دیگر در رابطه چگونه مفاهیمی هستند و از چه راهی به دست می

  کند؟ اتّحاد موضوع و محمول آنها می

یابند مفاهیمی که به  اما جهت اول را در درس هفدهم روشن کردیم و دانستیم که این قضایا از مفاهیم فلسفی، تشکیل می

و » علت«و سپس » استقالل«و » احتیاج«یعنی نخستین دسته از مفاهیم فلسفی مانند . شوند علوم حضوري، منتهی می

یابیم و سایر  کنیم و مطابقت آنها را با منشأ انتزاعشان حضوراً می نتزاع میرا از معلومات بال واسطه و وجدانیات، ا» معلول«

  . گردند مفاهیم فلسفی هم به آنها بازمی

ي موضوعات و محموالت این قضایا با یکدیگر،  حکم به اتّحاد موضوع و محمول آنها ـ با مقایسه و اما جهت دوم ـ یعنی کیفیت

ي این قضایا از قبیل قضایاي تحلیلی هستند که مفهوم محمول آنها از تحلیل مفهوم  به این معنی که همه. شود روشن می

» معلول«هنگامی که به تحلیل مفهوم » هر معلولی احتیاج به علّت دارد«مثالً در این قضیه که . آید موضوعشان به دست می

ن، وابسته به موجود دیگري باشد یعنی رسیم که معلول عبارت است از موجودي که وجود آ پردازیم به این نتیجه می می

مندرج » معلول«در مفهوم » احتیاج به علت«پس مفهوم . نامیم می» علّت«به موجود دیگري داشته باشد که آنرا » احتیاج«

حلیل زیرا از ت» هر موجودي احتیاج به علّت دارد«به خالف این قضیه که . یابیم ي درون ذهنی می است و اتّحاد آنها را با تجربه

را از قضایاي بدیهی به حساب آورد بلکه  توان آن روي نمیآید، و از این به دست نمی» احتیاج به علّت«مفهوم » موجود«مفهوم 

  . از قضایاي نظري صادق هم نیست

ي ضمانت صحت، دست  شوند و به سرچشمه شود که بدیهیات اولیه هم منتهی به علوم حضوري می بدین ترتیب، روشن می

  . یابند می

ي  توانیم حکم آنرا درباره یابیم معلول شخصی است پس چگونه می ممکن است اشکال شود که آنچه را ما با علم حضوري می

  هر معلولی تعمیم دهیم و چنین حکم کلّی را بدیهی بشماریم؟

کنیم ولی نه از آن  انتزاع می ي خودمان ـ مفهوم معلول را ي خاصی ـ مانند اراده پاسخ این است که هر چند ما از یک پدیده

رود بلکه از آن جهت که وجود آن، وابسته به  خاصی است و مثالً از اقسام کیف نفسانی به شمار می جهت که داراي ماهیت 

البتّه اثبات این خصوصیت . شود این حکم هم براي آن ثابت خواهد بود یافت  پس هر جا این خصوصیت . وجود دیگري است

هاي مادي را به  تواند نیازمندي پدیده روي این قضیه به تنهایی نمیرد دیگر، نیازمند به برهان عقلی است و از اینبراي موا

علّت، اثبات کند مگر آنکه با برهان عقلی، وابستگی وجودي آنها ثابت شود چنانکه به خواست خدا در باب علّت و معلول، برهان 
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شود طرف وابستگی یعنی  توان حکم کرد که هر جا وابستگی وجودي، ثابت  ین قضیه میرا بیان خواهیم کرد، ولی با هم آن

  . وجود علّت هم ثابت خواهد بود

  .راز خطا ناپذیري بدیهیات اولیه، اتکاء آنها بر علوم حضوري است: نتیجه آنکه

  مالك صدق و کذب قضایا 

شد که قضایاي بدیهی مانند بدیهیات اولیه و وجدانیات، داراي  با توضیحی که پیرامون معیار باز شناسی حقایق دادیم روشن

و . شود ي علم حضوري، ثابت می ارزشی یقینی هستند و راز خطا ناپذیري آنها این است که تطابق علم و معلوم به وسیله

که در علم منطق براي  اي بر طبق ضوابطی قضایاي غیر بدیهی را باید با معیارهاي منطقی، ارزشیابی کرد یعنی اگر قضیه

البتّه باید توجه داشته . استنتاج، بیان شده از قضایاي بدیهی به دست آمده صحیح، و در غیر این صورت، ناصحیح خواهد بود

ي نادرستی نتیجه نیست، زیرا ممکن است براي اثبات مطلب صحیحی از دلیل  باشیم که نادرست بودن دلیل، همیشه نشانه

  . تواند دلیل عدم اعتماد به نتیجه باشد نه دلیل غلط بودن واقعی آن بنابراین، بطالن دلیل فقط می. ودنادرستی استفاده ش

شد که عبارت است از شناختی که مطابق با واقع  اي القاء شود که بر اساس تعریفی که براي حقیقت در اینجا ممکن است شبهه

که بتوان آنها را با واقعیت خارجی سنجید اما قضایاي متافیزیکی داراي  کند باشد حقیقت و خطا تنها در قضایایی مورد پیدا می

توان آنها را حقیقت یا غلط دانست بلکه باید گفت که این  واقعیت عینی نیستند که بتوان تطابق آنها را آزمود، و از اینروي نمی

  ! قضایا پوچ و بی معنی هستند

شود و براي رفع آن باید  رجی و عینی، مساوي با واقعیتهاي مادي پنداشته میگردد که واقعیت خا این شبهه از آنجا ناشی می

شود بلکه در جاي خودش  خاطر نشان کرد که اوالً واقعیت خارجی و عینی منحصر به مادیات نیست و شامل مجرّدات هم می

منظور از واقعی که قضایا باید مطابق با آن باشند و ثانیاً . ي مادیات است ي آنها از واقعیت بیش از بهره ثابت خواهد شد که بهره

مطلق محکیات قضایا، و منظور از خارج، ماوراء مفاهیم آنهاست هر چند آن واقعیات و محکیات در ذهن، تقرّر یافته باشند یا از 

اي از  نسبت مرتبهکنند و  امور روانی باشند و چنانکه توضیح دادیم قضایاي منطقی خالص از امور ذهنی دیگري حکایت می

  . خارج از ذهن به ذهن است اي که بر آن، اشراف دارد مانند نسبت ذهن که جاي تقرّر محکیات این قضایا است به مرتبه

یعنی راه تشخیص صدق و کذب . بنابراین، مالك کلّی صدق و کذب قضایا، تطابق و عدم تطابق آنها با ما وراء مفاهیم آنهاست

آهن «ن است که آنها را با واقعیتهاي مادي مربوط بسنجیم مثالً براي پی بردن به صحت این قضیه که قضایاي علوم تجربی ای

را بیازماییم، ولی قضایاي منطقی  این است که آهن خارجی را حرارت دهیم و تفاوت حجم آن» یابد در اثر حرارت، انبساط می

دارند بسنجیم، و براي تشخیص صحت و خطاي قضایاي فلسفی باید  را باید با مفاهیم ذهنی دیگري که تحت اشراف آنها قرار

ي ذهن و عین را مورد توجه قرار دهیم یعنی صادق بودن آنها به این است که محکیات عینی آنها اعم از مادي و مجرّد به رابطه

گیرد و با  ر قضایاي وجدانی انجام میو این سنجش مستقیماً د. اي باشند که ذهن، مفاهیم مربوطه را از آنها انتزاع کند گونه

  .یک یا چند واسطه در سایر قضایا، چنانکه توضیحش گذشت

  نفس االمر 

قضایاي «است از جمله در مورد » نفس االمر«خوریم که فالن مطلب مطابق با  در بسیاري از عبارات فالسفه به این تعبیر بر می

که بعضی با هیچیک از مصادیق موضوع آنها در خارج، موجود نیست ولی هر وقت موجود شود محمول براي آن، ثابت » حقیقیه

ي مصادیق آنها در خارج،  شود که مالك صدق آنها مطابقت با نفس االمر است زیرا همه خواهد بود در چنین قضایایی گفته می

  . موجود نیست تا مطابقت مفاد قضایا را با آنها بسنجیم و بگوییم که مطابق با خارج است
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معدومات و شوند مانند قضایاي منطقی یا قضایایی که احکامی براي  همچنین در قضایایی که از معقوالت ثانیه تشکیل می

  . شود که مالك صدق آنها مطابقت با نفس االمر است کنند گفته می محاالت اثبات می

ي  اند منظور از کلمه در باره معناي این اصطالح، سخنانی گفته شده که یا تکلّف آمیز است مانند اینکه بعضی از فالسفه گفته

ء است زیرا این  اینکه گفته شده که منظور از نفس االمر، خود شیکند مانند  عالم مجرّدات است، و یا مشکلی را حل نمی» امر«

  ماند که سر انجام براي ارزشیابی این قضایا باید آنها را با چه چیزي سنجید؟  سؤال به حال خود باقی می

رف با توضیحی که در مالك صدق و کذب قضایا داده شد روشن گشت که منظور از نفس االمر غیر از واقعیات خارجی، ظ

ي خاصی از ذهن است مانند قضایاي  کند و در مواردي مرتبه باشد که در موارد مختلف، تفاوت می ثبوت عقلی محکیات می

ي محال بودن اجتماع نقیضین، و در مواردي بالعرض به منطقی، و در مواردي ثبوت خارجی مفروض است مانند محکّی قضیه

ي علّیت در حقیقت بین وجود علّت  که رابطه» علت عدم معلول، عدم علّت است«: گویند شود چنانکه می خارج نسبت داده می

  . شود و وجود معلول، بر قرار است و بالعرض به عدم آنها هم نسبت داده می
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  خالصه

کند و سایر تعاریف، مستلزم خروج از  ـ حقیقت بودن شناخت، عبارت است از مطابقت آن با واقعی که از آن، حکایت می 1

  . محلّ بحث است

تواند مطابقت قضایا را با واقعیات،  کنند ولی این معیار نمی گرایان، معیار باز شناسی حقایق را فطرت عقل، معرّفی می ـ عقل 2

  . اثبات کند

دانند ولی عالوه بر اینکه کاربرد این معیار، مخصوص محسوسات است  ي حسی می گرایان، معیار حقیقت را تجربه تجربه ـ 3

  . دهد زیرا حاصل تجربه را باید با حس، درك کرد که مجدداً نیاز به ارزشیابی دارد ي مطلوب نمی نتیجه

توان حضوراً درك کرد داراي ارزش صد در صد  آنها را میـ وجدانیات چون انعکاس ذهنی علوم حضوري است و تطابق  4

  . باشند می

  . ي درون ذهنی، قابل ارزشیابی هستند ـ همچنین قضایاي منطقی که حکایت از امور ذهنی دیگري دارند با تجربه 5

علوم حضوري گرفته  ي قضایاي بدیهی از قبیل معقوالت ثانیه هستند که بی واسطه یا با واسطه از ـ تصورات تشکیل دهنده 6

آید و  شود زیرا مفهوم محمول آنها از تحلیل مفهوم موضوع به دست می ي درون ذهنی، ثابت می شوند و اتّحاد آنها با تجربه می

  . و بنابراین، راز خطا ناپذیري بدیهیات اولیه هم اتکاء آنها بر علوم حضوري است. اثبات اتّحاد آنها نیاز به امر خارجی ندارد

ـ واقعیتی که قضایاي صادقه باید مطابق آن باشند اعم از واقعیتهاي مادي و مجرّد، و همچنین اعم از واقعیتهاي ذهنی و  7

  . عینی است

مثالً مصداق نفس . کند ـ منظور از نفس االمر، همان محکّی قضایا است و موارد آن به حسب اختالف انواع قضایا تفاوت می 8

ي خاصی از ذهن؛ و  لوم تجربی، واقعیات مادي؛ و در وجدانیات، واقعیات نفسانی؛ و در قضایاي منطقی مرتبهاالمر در قضایاي ع

  . اي از موارد، واقعیت مفروض است در پاره
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  درس بیستم

 ارزشیابی قضایاي اخالقی و حقوقی

  :شامل

  ویژگی شناختهاي اخالقی و حقوقی

  مالك صدق و کذب در قضایاي ارزشی

  بررسی معروفترین نظریات

  تحقیق در مسئله

  حلّ یک شبهه

  نسبیت در اخالق و حقوق

  فرق بین قضایاي اخالقی و حقوقی
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 ویژگی شناختهاي اخالقی و حقوقی 

ا توان آنها ر شوند، داراي ویژگیهایی هستند که می نامیده می» معرفتهاي ارزشی«شناختهاي اخالقی و حقوقی که گاهی به نام 

یک دسته ویژگیهاي مربوط به مفاهیم تصوري خاصی است که عبارات اخالقی و حقوقی از آنها : ي کلّی تقسیم کرد به دو دسته

یعنی   .ي دیگر مربوط به شکل و هیئت عبارات ارزشی است و دسته. ي آنها بحث شد یابند و در درس پانزدهم درباره تشکیل می

یکی شکل انشائی و امر و نهی، چنانکه در آیات قرآن کریم، : توان بیان کرد دو شکل میمعرفتهاي اخالقی و حقوقی را به 

ي منطقی که داراي موضوع و محمول یا مقدم و تالی است  شود و دیگري شکل خبري و به صورت قضیه فراوان دیده می

  . چنانکه در موارد دیگري در آیات و روایات بکار رفته است

توان سؤال کرد که آیا عبارت انشائی،  ي آن نمی نشائی از قبیل قضایا و قابل صدق و کذب نیست و در بارهدانیم که عبارت ا می

ي امر و  بلی، درباره. یا دروغ؟ و اگر چنین سؤالی بشود باید پاسخ داد که نه این است و نه آن، و فقط انشاء است راست است

متعلّق امر براي امر کننده، و مبغوضیت متعلّق نهی براي نهی کننده دارد، و توان گفت که بااللتزام داللت بر مطلوبیت  نهی می

یعنی اگر متعلّق امر واقعاً مطلوب امر کننده، و   توان صدق و کذبی براي آنها در نظر گرفت، به لحاظ همین داللت التزامی می

التزامی، صادق و در غیر این صورت، کاذب متعلق نهی واقعاً مبغوض نهی کننده باشد عبارت انشائی به حسب این داللت 

  . خواهد بود

اند که قوام قواعد اخالقی و حقوقی به امر و نهی و الزام و تحذیر است و به عبارت دیگر  بعضی از اندیشمندان غربی پنداشته

ند و طبعاً معتقدند که دان ماهیت آنها ماهیت انشائی است و از این جهت شناختهاي اخالقی و حقوقی را قابل صدق و کذب نمی

توان ارائه  توان در نظر گرفت و معیاري هم براي باز شناسی حقیقت و خطاي آنها نمی مالکی هم براي صدق و کذب آنها نمی

  . داد

توان  ولی این، پنداري نادرست است و بدون شک قواعد اخالقی و حقوقی را در شکل قضایاي منطقی و عبارات اخباري هم می

دون اینکه متضمن معناي انشائی باشند و در واقع، ریختن شناختهاي اخالقی و حقوقی در قالب عبارات انشائی یا بیان کرد ب

  .گیرد نوعی تفنّن ذهنی است و یا براي تأمین اهداف تربیتی خاصی انجام می

  مالك صدق و کذب در قضایاي ارزشی 

اي است،  ي خاصی در نظام ویژه صورت اول براي حکایت از ثبوت قاعده: شود قضایاي اخالقی و حقوقی به دو صورت بیان می

و » بریدن دست دزد در اسالم واجب است«یا » دروغ گفتن براي اصالح ذات البین در اسالم جایز است«: شود چنانکه گفته می

واهد چنین احکامی را بیان کند نیازي به ذکر نظام اخالقی یا حقوقی اسالم ندارد و هنگامی که فقیه یا حقوقدان مسلمانی بخ

  . آید در کالم نمی» در اسالم«از اینروي معموالً قید 

مالك صدق و کذب در چنین قضایایی مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارك و منابع اخالقی و حقوقی است و راه شناختن 

مربوط به نظام معین است و مثالً راه شناختن قواعد اخالقی و حقوقی اسالم، مراجعه به کتاب و سنّت  آنها هم مراجعه به منابع

  . باشد می

صورت دوم براي حکایت از ثبوت واقعی و نفس االمري مفاد آنهاست صرف نظر از اینکه در نظام ارزشی خاصی معتبر شمرده 

شود، مانند  ي اصول کلی اخالق و حقوق و از جمله حقوق فطري گفته می ربارهچنانکه د: را پذیرفته باشد اي آن شده یا جامعه

هر انسانی حقّ «و مانند این قضایاي حقوقی » به هیچ انسانی نباید ظلم کرد«و » عدالت خوب است«: این قضایاي اخالقی

  . »هیچ انسانی را به ناحق نباید کشت«و » حیات دارد
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  .هاي اخالق و حقوق غربی، معرکه آرائی بپا شده است داده شد و مخصوصاً در فلسفهدر اینجا است که نظریات مختلفی 

  بررسی معروفترین نظریات 

  : معروفترین نظریاتی که در این باره اظهار شده بدین شرح است

تویستها بحث اند و مخصوصاً پوزی ي اخالق و حقوق غربی اساساً منکر چنین اصول کلّی و ثابتی شده بعضی از فالسفه: الف

  . اند هایی متافیزیکی و غیر علمی، قلمداد کرده اند و آنها را اندیشه ي این مسئله را لغو و بیهوده پنداشته درباره

توان انتظاري  اند جز این نمی هاي حواس دوخته البتّه از طرفداران مکتب به اصطالح تحقّقی که چشمان خود را فقط به داده

منشأ این پندار، تحول : اند باید گفت از اندیشمندان دیگر که احیاناً چنین سخنانی را ابراز کرده ي بعضی داشت ولی درباره

ارزشهاي اخالقی و حقوقی در جوامع مختلف و در زمانهاي متفاوت است که موجب اعتقاد ایشان به نسبیت اخالق و حقوق 

ي نسبیت اخالق و حقوق خواهیم داد  و با توضیحی که درباره. دان شده و اصول ثابت ارزشی را مورد تشکیک یا انکار قرار داده

  . شود ي این پندار، برکنده می ریشه

اند که برخاسته از نیازهاي مردم و احساسات  بعضی دیگر از فالسفه، قضایاي ارزشی را از قبیل اعتباریات اجتماعی دانسته: ب

ي مباحث برهانی که مبتنی بر مبادي یقینی و  و از اینروي آنها را از حوزه پذیرد باشد و با تغییر آنها تحول می درونی آنها می

توان در نظر گرفت عبارتست  بر این اساس، مالکی که براي صدق و کذب این قضایا می. اند دائمی و ضروري است خارج دانسته

  . از همان نیازها و رغبتهایی که موجب اعتبار آنها شده است

ي شناختهاي عملی، مربوط به رفتار اختیاري انسان است رفتاري که از نوعی  شکّی نیست که همه:  گفتدر برابر ایشان باید 

اي که از  و بر این اساس، مفاهیم ویژه. گیرد و به سوي هدف و غایت خاصی، متوجه است میل و رغبت درونی، سرچشمه می

ولی نقش شناختهاي عملی این است که در مقام . آید میگیرد و قضایایی از آنها پدید  سنخ مفاهیم ماهوي نیست شکل می

انتخاب و گزینش میلها و رغبتهاي متعارض، راهی را نشان دهد که به هدف اصلی و واالي انسانی، منتهی گردد و او را به سوي 

هوسهاي حیوانی  چنین راهی همواره با خواستهاي بسیاري از مردم که در بند هواها و. سعادت و کمال مطلوب، رهنمون سازد

پوشی از  دهد بلکه ایشان را به تعدیل خواستهاي غریزي و حیوانی و چشم و لذّتهاي زودگذر مادي و دنیوي هستند وفق نمی

  . کند اي از لذایذ مادي و دنیوي، وادار می پاره

مورد تعارض و تزاحم، واقع  بنابراین، اگر منظور از نیازها و رغبتهاي مردم، مطلق نیازهاي شخصی و گروهی است که همیشه

و اگر منظور، . گردد چنین چیزي مخالف با اهداف اساسی اخالق و حقوق است شود و موجب فساد و تباهی جوامع می می

نیازهاي خاص و رغبتهاي واالي انسانی است که در بسیاري از مردم، خفته و غیر فعال و مغلوب هوسها و امیال حیوانی 

. گردد ي شناختهاي برهانی نمی ثبات و دوام و کلیت و ضرورت ندارد و موجب خروج اینگونه قضایا از حوزهباشد منافاتی با  می

دهند و متضمن نوعی مجاز و استعاره هستند  چنانکه اعتباري بودن مفاهیمی که معموالً موضوعات اینگونه قضایا را تشکیل می

  . پانزدهم اشاره شد به معناي فقدان پایگاه عقالنی نیست چنانکه در درس

ي سوم این است که اصول اخالق و حقوق از بدیهیات عقل عملی است و مانند بدیهیات عقل نظري، بر خاسته از  نظریه: ج

  . باشد و مالك صدق و کذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است نیاز از دلیل و برهان می فطرت عقل و بی
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اند و  ي شرق و غرب هم آنرا پذیرفته ي یونان باستان دارد و بسیاري از دیگر فالسفههاي فالسفه دیشهاین نظریه که ریشه در ان

تر و به حقیقت، نزدیکتر است ولی در عین حال، قابل مناقشات  از جمله کانت بر آن، تأکید کرده است از دیگر نظریات، متین

  : شود ظریفی است که به بعضی از آنها اشاره می

  . باشد اهر این نظریه، تعدد عقل و انفکاك مدرکات آنها از یکدیگر است که قابل منع میـ ظ 1

  . ـ اشکالی که بر فطري بودن مدرکات عقل نظري شد بر این نظریه هم وارد است 2

ترین  نیاز از استدالل و غیر قابل تعلیل نیست و حتّی کلّی ـ اصول اخالقی و حقوقی بدانگونه که در این نظریه، تصور شده بی 3

  . باشد چنانکه اشاره خواهد شد آنها که حسن عدل و قبح ظلم است نیازمند به برهان می

  تحقیق در مسئله 

ي اخالق و حقوق  شویم و تفصیل آنها را به فلسفه ي کوتاه را یادآور می براي روشن شدن حقّ در این مسئله، چند مقدمه

  : گذاریم وامی

اند رفتارهایی که وسایلی براي رسیدن به اهداف مطلوب  ـ قضایاي اخالقی و حقوقی مربوط به رفتار اختیاري انسان 1

  . نهاستاي و مقدمی آ باشند، و ارزشی بودن آنها به لحاظ همین مطلوبیت وسیله می

کنند یا تأمین نیازمندیهاي طبیعی و دنیوي و ارضاء غرایز حیوانی  ـ اهدافی که انسانها براي تحقّق بخشیدن به آنها تالش می 2

است یا تأمین منافع و مصالح اجتماعی و جلو گیري از فساد و هرج و مرج، و یا رسیدن به سعادت ابدي و کمال معنوي و 

شوند و خود بخود ارتباط با اخالق و حقوق،  و حیوانی، منشأ ارزشی براي حرکات مقدمی آنها نمیاما هدفهاي طبیعی . روحی

کند یکی از خاستگاههاي  اما تأمین مصالح اجتماعی که خواه ناخواه اصطکاك با منافع و لذّتهاي فردي پیدا می. کنند پیدا نمی

اي خواستها و مطلوبهاي مادي و  پوشی از پاره که مستلزم چشمهمچنین در نظر گرفتن سعادت ابدي . رود ارزش به شمار می

ي رفتار، رسیدن به کمال حقیقی انسان  ي این است که انگیزه باشد و باالتر از همه دنیوي است خاستگاه دیگري براي ارزش می

ي موارد، از  ه ارزش در همهتوان گفت ک و بنابراین، می. باشد که مصداق آن از نظر بینش اسالمی همان قرب خداي متعال است

  . خیزد صرف نظر کردن خواستی براي رسیدن به خواست باالتري بر می

هاي  ترین و جامعترین آنها تأمین مصالح اجتماعی است و به شاخه اند که کلی ـ براي حقوق، اهداف مختلفی بیان کرده 3

ي آنها کمال نهائی در  اند که فوق همه ی ذکر کردهاز سوي دیگر براي اخالق، ایدآلهاي مختلف. شود گوناگونی منشعب می

ي رفتار انسان، واقع شود خواه رفتار فردي باشد و خواه اجتماعی،  و هرگاه این هدف، انگیزه. ي قرب به خداي متعال است سایه

ار بگیرد به شرط اینکه تواند در زیر چتر اخالق، قر بنابراین، رفتارهاي متعلّق به حقوق هم می. داراي ارزش اخالقی خواهد شد

  . ي اخالقی انجام پذیرد به انگیزه

اي که موجب صرف نظر کردن از  یکی مطلوبیت آنها براي انسان به گونه: ـ هدفهاي نامبرده داراي دو حیثیت هستند 4

کند و  می شود و از این نظر با خواست فطري انسان براي رسیدن به سعادت و کمال، ارتباط پیدا تر می خواستهاي پست

و دیگري حیثیت تکوینی آنها که کامالً عینی و مستقلّ از میل و . حیثیتی است روانی و تابع شناخت و مبادي علمی و ادراکی

و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبیتش در نظر بگیریم مفهوم . رغبت و تشخیص و شناخت افراد است

یا » وجوب«ي مترتّب بر آن، لحاظ کنیم مفهوم  ي وجودي با نتیجه ، و هرگاه آنرا از نظر رابطهشود از آن انتزاع می» ارزش«

  . گردد تعبیر می» ضرورت بالقیاس«شود که در لسان فلسفی از آن به  از آن گرفته می» بایستگی«یا » شایستگی«
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و کذب و صحت و خطا در قضایاي اخالقی و توانیم این نتیجه بگیریم که مالك صدق  اکنون با توجه به این مقدمات می

یا سلیقه و رأي کسی نیست و مانند سایر  حقوقی، تأثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است تأثیري که تابع میل و رغبت 

، البتّه تشخیص هدف نهائی و هدفهاي متوسط، ممکن است مورد اشتباه. روابط علّی و معلولی از واقعیات نفس االمري است

همچنین . اند ي خودشان هدف انسان را در بهزیستی دنیوي، خالصه کرده گرایانه واقع شود چنانکه کسانی بر اساس بینش ماده

ي این اشتباهات،  رساند اشتباهاتی رخ دهد ولی همه ممکن است در تشخیص راههایی که انسان را به هدفهاي واقعی می

ي  زند و موجب خروج آنها از حوزه ی بین افعال اختیاري و نتایج مترتّب بر آنها نمیي سبب و مسبب ضرري به واقعی بودن رابطه

گردد چنانکه اشتباهات فالسفه به معناي انکار واقعیات عقلی و مستقل از آراء و  مباحث عقلی و قابل استدالل برهانی نمی

  . باشد معناي نفی آنها نمی ها نیست و چنانکه اختالفات دانشمندان در قوانین علوم تجربی به اندیشه

نتیجه آنکه اصول اخالق و حقوق از قضایاي فلسفی و قابل استدالل با براهین عقلی است هر چند عقل انسان عادي، در فروع و 

ي  جزئیات ـ در اثر پیچیدگی فرمولها و کثرت عوامل و متغیرات و عدم احاطه به آنها ـ نارسا باشد و نتواند حکم هر قضیه

  . اي جز استناد به وحی نیست را از اصول کلّی، استنتاج کند و در این موارد است که چارهجزئی 

ها و بینشهاي فردي و گروهی  بنابراین نه قول کسانی صحیح است که قضایاي اخالقی و حقوقی را تابع میلها و رغبتها یا سلیقه

پذیرند و نه قول کسانی حق است که آنها را تابع نیازها و شرایط  روي اصول کلّی و ثابتی را براي آنها نمیپندارند و از این می

دانند و استدالل برهانی را که مخصوص قضایاي کلّی و دائمی و ضروري است در مورد آنها جاري  متغیر زمانی و مکانی می

انگارند و از اینروي  یدانند، و نه قول کسانی صحیح است که این قضایا را مربوط به عقل دیگري غیر از عقل نظري م نمی

  . شمارند استدالل براي آنها را با مقدمات فلسفی که مربوط به عقل نظري است نادرست می

  حلّ یک شبهه 

ي اسالمی هم  ي منطقیین است که مورد قبول فالسفه اي القاء شود که این نظر، مخالف با نظر همه شبهه در اینجا ممکن است

یابد بر خالف برهان که از مقدمات  اند که جدل از مقدمات مشهوره و مسلّمه، تشکیل می زیرا در منطق، بیان کرده. باشد می

  . اند که از قضایاي اخالقی است مثال زده» حسن صدق«مات مشهوره به شود و براي مقد یقینی، ترکیب می

اند که این قضایا به  و خواجه نصیر الدین طوسی تصرح کرده 1بزرگان منطقیین اسالم همچون ابن سینا: در پاسخ باید گفت

زیرا آنها . اده کرد نه در برهانتوان از آنها استف روند و تنها در جدل می همین صورت کلّی و مطلق، از مشهورات به شمار می

آید و از این جهت راست گفتنی که موجب  ي مطلوب به دست می ي فعل با نتیجه داراي قیود خفی و خاصی است که از رابطه

بنابراین، اگر اینگونه قضایا با همین شکل کلّی و مطلق و به استناد پذیرش عمومی . قتل نفوس بی گناهی شود پسندیده نیست

ولی ممکن است همین قضایا را با توجه به مالکهاي عقلی و با در . سی به کار گرفته شوند آن قیاس، جدلی خواهد بوددر قیا

را در برهان  ي آن نظر گرفتن روابط دقیق و قیود خفی به صورت قضایاي یقینی در آورد و براي آنها برهان اقامه نمود و نتیجه

  دیگري به کار گرفت

  حقوق  نسبیت در اخالق و

همانطور که اشاره شد بسیاري از قضایاي ارزشی به خصوص قضایاي حقوقی، داراي استثنائاتی هستند و حتّی حسن راست 

شود که داراي حکمهاي متضاد  گفتن هم کلیت ندارد، و از سوي دیگر گاهی موضوع واحدي محلّ اجتماع دو عنوان واقع می

ص در انجام دادن یا ندادن آن مخیر است و در صورت اهمیت یکی از مالکها و هستند و در صورت تساوي مالکهاي آنها شخ

شود، و همچنین مالحظه  رجحان مصلحت آن بر دیگري، موظّف است که مالك اهم را رعایت کند و عمالً حکم دیگر ساقط می

با توجه به این نکات، چنین . ردندگ شود، که بعضی از احکام حقوقی داراي قیود زمانی هستند و پس از مدتی منسوخ می می
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تصوري بوجود آمده که احکام ارزشی مطلقاً نسبی هستند و عمومیت افرادي و اطالق زمانی ندارند و نیز مکتبهایی که 

ي قضایاي ارزشی  گرایشهاي پوزیتویستی دارند اختالف نظامهاي ارزشی در جوامع و زمانهاي مختلف را دلیل نسبی بودن کلیه

  . اند دانسته

ولی حقیقت این است که نظیر اینگونه نسبیتها در قوانین علوم تجربی هم وجود دارد و کلّیت یک قانون تجربی هم در گرو 

ها است و با  تحقّق شرایط و نبودن موانع و مزاحمات است و از دیدگاه فلسفی، بازگشت این قیود به مرکّب بودن علل پدیده

  . گردد میفقدان یک شرط، معلول هم منتفی 

بنابراین، اگر علل احکام اخالقی و حقوقی دقیقاً تعیین شود و قیود و شروط موضوعات آنها کامالً در نظر گرفته شود خواهیم 

باشند و از این جهت نیز  ي مالکات و علّتهاي تامه، داراي عمومیت و اطالق می دید که اصول اخالقی و حقوقی هم در دایره

  . ین علوم ندارندتفاوتی با سایر قوان

اي از جزئیات مانند مقرّرات راهنمایی و  شویم که در این مبحث، تکیه روي اصول کلّی اخالق و حقوق است اما پاره یادآور می

  .نظایر آنها از محلّ این بحث، خارج است

  فرق بین قضایاي حقوقی و اخالقی 

البتّه بین این دو دسته از قضایا، . القی و حقوقی داشته باشیماي به فرق بین قضایاي اخ در پایان این مبحث خوب است اشاره

ي اخالق و حقوق، مورد بررسی قرار گیرد و ما در اینجا تنها به یکی از آنها که  تفاوتهاي متعددي وجود دارد که باید در فلسفه

  :کنیم و آن تفاوت در اهداف است ترین فرق بین این دو دسته از قضایاي عملی است اشاره می به نظر ما مهمترین و اساسی

ي قواعد حقوقی با ضمانت اجرائی  دانیم هدف اصلی حقوق، سعادت اجتماعی مردم در زندگی دنیا است که به وسیله چنانکه می

ي آن وسیعتر از مسائل اجتماعی  ولی هدف نهائی اخالق، سعادت ابدي و کمال معنوي است و دایره. شود دولت، تأمین می

کند و یک قضیه از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعی  روي موضوعات حقوقی و اخالقی، تداخل پیدا میاینو از . است

تواند در سعادت ابدي و کمال معنوي انسان مؤثّر باشد  باشد حقوقی، و از این لحاظ که می انسان است و مورد حمایت دولت می

ي ترس از  در چنین مواردي اگر رعایت این قاعده فقط به انگیزه. رمت خیانتشود مانند، وجوب رد امانت و ح اخالقی، تلقّی می

و اگر به انگیزه هدف عالیتر که همان . مجازات دولت باشد ارزش اخالقی ندارد هر چند کاري است موافق با موازین حقوقی

  . هدف اخالقی است انجام گیرد کاري اخالقی هم خواهد بود

ایم ولی نظرهاي دیگري هم وجود دارد  ي اخالق پذیرفته تفاوت بر حسب نظري است که در فلسفهباید یاد آور شویم که این 

  . ي حقوق، مراجعه کردي اخالق و فلسفه که باید براي اطّالع از آنها به کتب فلسفه
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  خالصه

توان  روي میر و نهی نیست و از ایناند قوام قواعد اخالقی و حقوقی به انشاء و ام ـ بر خالف آنچه بعضی از غربیان پنداشته 1

  . براي آنها مالك صدق و کذبی در نظر گرفت

ي اخالقی یا حقوقی به منظور حکایت از ثبوت آن در نظام خاصی باشد مالك صدق و کذب آن  ـ هنگامی که بیان یک قاعده 2

  . مطابقت یا عدم مطابقت با مدارك و منابع آن نظام خواهد بود

که منظور، حکایت از ثبوت واقعی مفاد آن باشد با صرف نظر از اینکه در نظام خاصی معتبر شناخته شده یا  ـ اما هنگامی 3

  . ي مالك صدق و کذب آن، اختالف نظرهایی وجود دارد اي قرار گرفته است در باره مورد قبول جامعه

یتویستها چنین بحثی را متافیزیکی و غیر علمی اند چنانکه پوز ـ بعضی اساساً منکر اصول ثابتی براي اخالق و حقوق شده 4

  . اند پنداشته

ي آن  تواند بعنوان سندي براي این انکار ارائه شود اختالف نظامهاي ارزشی و نسبی بودن آنهاست که در باره ـ چیزي که می 5

  . بحث خواهد شد

روي اند و از این و رغبتهاي تغییر پذیر مردم دانسته ـ بعضی از فالسفه، قضایاي ارزشی را از اعتباریات اجتماعی و تابع نیازها 6

  . اند آنها را از حوزه بحثهاي برهانی، خارج شمرده

تواند منشأ قواعد اخالقی و  ـ روشن است که خواستهاي شخصی و گروهی که همیشه منشأ اختالفات و فسادها است نمی 7

توان تغییر پذیري را دلیل  ثابت و تغییر ناپذیرند و از اینروي نمیاما خواستهاي واالي انسانی، اموري . حقوقی به حساب آید

  . خروج از مباحث برهانی قرار داد

اند و استدالل از مقدمات عقل نظري را براي  ـ بعضی دیگر از فالسفه، اصول اخالق و حقوق را از بدیهیات عقل عملی انگاشته 8

  . اند آنها روا ندانسته

ي اصول اخالقی و حقوقی نیز مورد  ـ تعدد عقل و انفکاك مدرکات آنها از یکدیگر قابل منع است چنانکه بدیهی بودن همه 9

  . قبول نیست عالوه بر آنکه اشکالی که در مورد فطري بودن بدیهیات نظري شد در اینجا هم وارد است

سبب و مسببی، بین افعال اختیاري انسان و هدفهاي مطلوب در ي  ـ حق این است که اصول اخالقی و حقوقی، مبین رابطه 10

ي  هاي علّی، امري واقعی و نفس االمري است و باید کشف شود نه اینکه به وسیله اخالق و حقوق است که مانند دیگر رابطه

  . و مصالح نفس االمري استو مالك صدق و کذب چنین قضایایی موافقت و مخالفت آنها با آن روابط واقعی . انشاء، اعتبار گردد

شود نه در برهان،  اند که فقط در جدل از آنها استفاده می شمرده» مشهورات«ـ اما اینکه منطقیین قضایاي اخالقی را از  11

شوند و به صورت مطلق از  مبنی بر این است که معموالً اینگونه قضایا داراي قیدهاي خاصی هستند که در کالم آورده نمی

ي برهان قابل اثبات است و هم  ولی اگر قیود واقعی آنها دقیقاً در نظر گرفته شود هم به وسیله. روند ت به شمار میمشهورا

  . ي برهان دیگري قرار دادي برهان را مقدمه توان نتیجه می
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شود چنانکه  اتی میـ منشأ توهم نسبیت در اخالق و حقوق، یکی همین قیود واقعی قضایاي ارزشی است که منشأ استثنائ 12

حسن راست گفتن هم کلیت ندارد، و دیگري اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهی موجب دو حکم متضاد 

  . باشد گردد و همچنین محدودیتهاي زمانی بعضی از احکام جزئی حقوق می براي آن می

ت قیود و استثنائات و همچنین تعارض و تزاحم در قوانین ـ صرف نظر از احکام و مقررات جزئی که از محلّ بحث خارج اس 13

علوم تجربی هم وجود دارد و بازگشت آنها از دیدگاه فلسفی به مرکّب بودن علّت حکم از مقتضی و شروط وجودي و عدمی 

  . است

گیرد زیرا هدف کلی  ـ قواعد حقوقی و اخالقی فرقهاي مختلفی دارند که مهمترین آنها از اختالف اهداف آنها سرچشمه می 14

شود ولی هدف نهائی  ، حاصل می ي دولتي اجراء قوانین به وسیلهقواعد حقوقی، تأمین سعادت اجتماعی است که در سایه

باشد چنانکه از نظر مورد، وسعت بیشتري دارد و شامل  اخالق، سعادت ابدي و کمال نهائی انسان است که فوق هدف حقوق می

   .شود مسائل فردي هم می
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  نوشت پی

  . 5، فصل1ي ، مقاله6، فن»طبیعیات شفا«، و 4، فصل1ي، مقاله»برهان شفا«: ك. ـ ر 1
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  بخش سوم

 شناسی هستی
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  درس بیست و یکم

 شناسی  ي هستی مقدمه

  :شامل

  ي درس مقدمه

  ي مفاهیم هشداري در باره

  ي الفاظ هشداري درباره

  بداهت مفهوم وجود

  نسبت بین وجود و ادراك 
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 ي درس  مقدمه

در بخش اول، نخست مروري بر سیر تفکّر فلسفی داشتیم و سپس به بیان اصطالحات علم و فلسفه و روابط فلسفه با علوم و با 

  . عرفان پرداختیم و در پایان، اهمیت و ضرورت پژوهش در مسائل فلسفی را توضیح دادیم

رات و تصدیقات، روشن ساختیم و  در بخش دوم، اقسام شناخت را مورد بررسی قرار دادیم و نقش عقل و حسرا در تصو

را بیان کردیم و توان عقل را بر حلّ مسائل فلسفی و » ارزش شناخت«سرانجام، مسئله اساسی شناخت شناسی یعنی 

  . متافیزیکی، ثابت نمودیم

ي انسان است به اینک نوبت آن فرا رسیده که به کمک این نیروي عظیم خدادادي که یکی از بزرگترین نعمتهاي الهی برا

رود و از سوي دیگر کلید حلّ  به شمار می» مادر علوم«بررسی مسائل هستی شناسی و متافیزیک بپردازیم که از سویی 

ترین نقش را در سرنوشت بشر و سعادت و خوشبختی  باشد مسائلی که اساسی مهمترین مسائل بنیادي در زندگی انسان می

  . نمایند ایفاء می ابدي یا شقاوت و بدبختی جاودانی وي

گیرد اما  هاي آن و روابط کلّی موجودات با یکدیگر مورد بحث و کاوش، قرار می در این بخش، حقیقت هستی و انواع و جلوه

پیش از پرداختن به این مباحث، الزم است توضیحی پیرامون مفاهیم و روابط آنها با مصادیق عینی، و نیز توضیحی پیرامون 

ها وجود دارد اشاره کنیم تا در ضمن بحثهاي  ها با معانی بدهیم و به برخی از لغزشگاههایی که در این زمینهالفاظ و روابط آن

  .اند آینده دچار لغزش و مغالطه نشویم آنچنانکه بسیاري از اندیشمندان، دچار شده

  ي مفاهیم  هشداري درباره

اي تحقّق یابد یا تعقّل و استداللی انجام گیرد  کر و اندیشهواضح است که سر و کار عقل، همواره با مفاهیم است و هر جا ف

توانند در فکر و  حتّی علوم حضوري هنگامی می. کنند مفاهیم ذهنی نقش ابزارهاي ضروري و جانشین ناپذیر را ایفاء می

» وجود عینی و خارجی«استدالل، مورد بهره برداري قرار گیرند که مفاهیم ذهنی از آنها گرفته شود، و حتّی هنگامی که به 

کنیم  استفاده می» خارجی«و » عینی«داریم باز هم از مفاهیم  کنیم و توجه ذهن را به ماوراي خودش معطوف می اشاره می

  . کنند مفاهیمی که نقش آینه و مرآت یا سمبول و عالمت را براي حقایق عینی، بازي می

و اختالف استفاده از مفاهیم از . ي علوم عقلی، یکسان نیست ه و در همهولی به کار گرفتن مفاهیم در افکار و استداللها همیش

گردد مانند اختالفی که بین مفاهیم ماهوي و فلسفی و منطقی، وجود دارد و ویژگی  سویی به تفاوت ذاتی خود مفاهیم بر می

فیت به کار گرفتن مفاهیم و شود، و از سوي دیگر به کی ي معینی از علوم می هر دسته از آنها موجب اختصاص به شاخه

اي براي امور خارجی و  توان مرآت و نشانه را نمی» کلّی«مثالً مفهوم . گردد چگونگی التفات و توجه ذهن به آنها مربوط می

شوند و ممکن نیست یک موجود خارجی  موجود می» شخصی«عینی، قرار داد زیرا اشیاء و اشخاص خارجی همیشه به صورت 

پس عدم . »وجود، مساوق با تشخّص است«گویند  و این همان مطلبی است که فالسفه می. تحقق یابد »کلّیت«با وصف 

به عنوان مرآت و عالمتی براي امور خارجی، مربوط به ویژگی ذاتی خود این مفهوم است که مانند » کلّی«استفاده از مفهوم 

به کار رود بر خالف مفاهیم ماهوي و فلسفی که به شکلی تواند  ي مفاهیم ذهنی دیگر می سایر معقوالت منطقی فقط درباره

  . توانند از امور خارجی، حکایت کنند می

مفاهیم جزئی همواره . شوند تقسیم می) کلی و جزئی(شناسی دانستیم به دو دسته  این مفاهیم چنانکه در مبحث شناخت

صادیق مشخّص خودشان را ندارند، بر عکس مفاهیم اي براي اشیاء و اشخاص خاصی هستند و توان حکایت از غیر از م آینه

ولی . و این دو ویژگی، مربوط به حیثیت مرآتیت و مفهومیت آنهاست. شماري واقع شوند توانند مرآت براي اشیاء بی کلّی که می
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ظر، مانند وجود و از این ن. آنها در ذهن» وجود«همین مفاهیم کلّی، داراي حیثیت دیگري هستند و آن عبارتست از حیثیت 

  . روند چنانکه در درس چهاردهم گفته شد به شمار می» شخصی«مفاهیم جزئی و مانند وجودهاي خارج از ذهن، اموري 

یک : شوند آن دسته از مفاهیم کلّی که مصداق خارجی دارند و به اصطالح اتّصافشان خارجی است نیز بر دو دسته تقسیم می

و ) مفاهیم ماهوي(سازند  لبهایی براي امور یکسانی هستند و حدود ماهوي آنها را مشخّص میي قا دسته، مفاهیمی که به منزله

کنند و نمایشگر ماهیت خاصی  دیگري مفاهیمی که از اصل هستی و روابط وجودي و نیز از نقص و امور عدمی، حکایت می

حدود یکسان موجوداتی را نشان : ه عبارت دیگري اول طبعاً ماهیت مشترك بین افراد، و ب دسته). مفاهیم فلسفی(نیستند 

ي دوم چنین شأنی را ندارند و چون انتزاع آنها مرهون دیدگاه عقلی خاصی است و به اصطالح عروضشان  دهند، اما دسته می

یت و ي آنها دارد هر چند از نظر ماه ي وحدت دیدگاهی است که عقل درباره ذهنی است صدق آنها بر موارد متعدد، نشانه

کند و هم بر امور مجرّد که اختالف ماهوي با  حدود وجودي، مختلف باشند مانند مفهوم علّت که هم بر امور مادي، صدق می

  . آنها دارند

تواند وحدت مفهومی آن، دلیل وحدت  از امور مختلف الحقیقه گزاف و بی حساب نیست اما نمی» علّت«البته انتزاع مفهوم 

ي آنها در این جهت، شریک باشند که موجود دیگري بر آنها توقّف دارد، جهتی که  و کافی است که همه حقیقت مصادیق باشد

و براي اینکه اینگونه جهات عقلی، با جهات خارجی و حدود وجودي، اشتباه نشوند بهتر این است . یابد با التفات عقل، تعین می

وحدت مفهوم علّت، : ي آنها به کار ببریم و مثالً بگویم درباره» جوديحدود و«را به جاي » انحاء و شؤون وجودي«که اصطالح 

اند که در  ي آنها در این جهت شریک ي وجود، یا اشتراك چند موجود در شأن واحدي است یعنی همه ي اشتراك نحوهنشانه

  . کنند یا وجود دیگري وابسته به آنها است موجود دیگري تأثیر می

سفی یا تعدد مفاهیم ماهوي و فلسفی در موردي دلیل کثرت جهات و حیثیات خارجی آن همچنین کثرت و مفاهیم فل

شود و چنانکه در مورد وجدانیات و علوم حضوري دانستیم با اینکه معلوم ما امر واحد و بسیطی است ذهن، مفاهیم  نمی

  . سازد یاي مرکّب از چند مفهوم، منعکس م را به صورت قضیه گیرد و آن متعددي از آن می

مثالً اگر . نیز صدق یک مفهوم فلسفی مانند مفهوم علّت، بر مورد خاصی دلیل نفی مقابل آن نیست بر خالف مفاهیم ماهوي

در همان حال و بر همان نقطه، صادق نخواهد بود به خالف اینکه » سیاه«بر جسمی صادق بود دیگر مفهوم » سفید«مفهوم 

به . گردد براي موجود دیگري می» معلول«شود متّصف به  براي موجودي می» علّت«به ء واحدي در عین حال که متّصف  شی

  . براي تحقّق تقابل در مفاهیم فلسفی، باید وحدت جهت و اضافه را نیز در نظر گرفت: عبارت اصطالحی

ویژگی خاص هر نوع از یکی آنکه : ي مهم، توجه داشته باشیم حاصل آنکه در مقام به کار گرفتن مفاهیم باید به دو نکته

مفاهیم را در نظر داشته باشیم که مبادا بی جهت حکم نوع خاصی از مفاهیم را به انواع دیگر تعمیم ندهیم و مخصوصاً به 

ویژگیهاي هر یک از مفاهیم ماهوي و فلسفی و منطقی، توجه داشته باشیم زیرا بسیاري از مشکالت فلسفی در اثر خلط بین 

و دیگري آنکه ویژگی مفاهیم را به مصادیق، و بالعکس ویژگی مصادیق را به مفاهیم، سرایت . مده استاین مفاهیم پدید آ

  . ندهیم تا در دام مغالطه و اشتباه مفهوم با مصداق نیفتیم

  ي الفاظ  هشداري درباره

ها و تفهیم و تفهم  ندیشهدانستیم که ابزار اصلی اندیشیدن و استدالل کردن، مفاهیم و معقوالت است ولی نقل و انتقال ا

کنند الفاظ نیز  گیرد و همانگونه که مفاهیم، نقش مرآت و آینه را براي امور خارجی، ایفاء می همواره به وسیله الفاظ، صورت می

آید که غالباً  ي مستحکمی بوجود می کنند و میان الفاظ و مفاهیم آنچنان رابطه همین نقش را نسبت به مفاهیم، بازي می

اند چنانکه  اشیاء نامیده» وجود لفظی«آید و بر این اساس، الفاظ را  م فکر کردن، الفاظ حاکی از مفاهیم به ذهن میهنگا
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اند که اساساً فکر کردن را سخن گفتن ذهنی  اند و بعضی چندان مبالغه کرده آنها تلقّی کرده» وجود ذهنی«مفاهیم را 

اند که مفاهیم فلسفی، واقعیتی وراي الفاظ ندارند و  پنداشته» لینگویستیک«و » تحلیل زبانی«اند، و طرفداران مکتب  دانسته

مایگی آن تا حدودي در مبحث  اي از مباحث زبان شناختی است پنداري که بی بازگشت بحثهاي فلسفی به شاخه

  . شناسی، آشکار شده است شناخت

کند و مثالً وحدت لفظ و  الفاظ به مفاهیم هم سرایت میآورد که صفات  ي لفظ و معنی گاهی چنین توهمی را پدید میرابطه

کند چنانکه بر عکس گاهی مشترك معنوي از قبیل مشترك لفظی  اشتراك لفظی از نوعی وحدت معنی و مفهوم، حکایت می

ا جستجو شود، یا اینکه کلید حلّ مشکالت فلسفی از تبیین شؤون الفاظ و حقیقت و مجاز و استعاره و مانند آنه پنداشته می

شوند و  گردد، یا اینکه مفاهیمی که در لفظ و اصطالح واحدي شریک هستند در اثر قرابت به جاي یکدیگر گرفته می می

روي باید دقّت کرد که مسائل لفظی با از این. دهد چنانکه در درس چهارم اشاره شد اي از باب اشتراك لفظی رخ می مغالطه

احکام الفاظ به معانی، سرایت داده نشود و نیز در هر مبحثی معناي مورد نظر کامالً مسائل معنوي درنیامیزند و همچنین 

  . اي از جهت اشتراك در لفظ پیش نیاید مشخّص شود تا مغالطه

  بداهت مفهوم وجود 

ه در بخش اول دانستیم که قبل از شروع در مسائل هر علم باید نخست موضوع آنرا بشناسیم و تصور صحیحی از آن داشت

باید از وجود حقیقی موضوع آن آگاه باشیم تا مباحثی که بر محور آن، دور ) غیر قراردادي(= باشیم، و نیز در هر علم حقیقی 

و در صورتی که وجود موضوع، بدیهی نباشد باید به عنوان یکی از مبادي تصدیقی علم، اثبات . اساس نباشد پایه و بی زند بی می

  . گیرد و نیازمند به بحثهاي فلسفی است علم دیگري انجام می شود که معموالً این کار در

  . اکنون ببینیم موضوع خود فلسفه از نظر تصور و تصدیق چگونه است

اما . است» موجود بما هو موجود«یا » موجود مطلق«اُولی یا متافیزیک شده موضوع این علم   بر اساس تعریفی که از فلسفه

کند و نه نیازي به تعریف دارد و نه اساساً  ي موجودات، انتزاع می ن مفاهیم است که ذهن از همهتری از بدیهی» موجود«مفهوم 

شود که بتوان آنرا  گفته شد که مفهومی روشنتر از آن، یافت نمی» علم«زیرا همچنان که در مفهوم . چنین کاري ممکن است

   .مبین معناي علم قرار داد در اینجا هم امر به همین منوال است

شناسی دانستیم هنگامی که یک معلوم  همانگونه که در مبحث شناخت: یکی از شواهد روشن بر بداهت مفهوم وجود این است

است و این کاري است » موجود«آید که محمول آن  ي بسیطه درمی شود به صورت قضیه هلیه حضوري، در ذهن منعکس می

دهد و اگر مفهوم روشنی از وجود و موجود  هاي حضوري و شهودي، انجام می ترین یافته ترین و ابتدائی که ذهن نسبت به ساده

  . بود داشت چنین کاري ممکن نمی نمی

هاي غربی و اسالمی برانگیخته است که  با این وصف، شبهاتی پیرامون مفهوم وجود و موجود، القاء شده و بحثهایی را در فلسفه

  . شود با اختصار به آنها اشاره می

  وجود و ادراك  نسبت بین

چیزي جز » وجود«ادعا کرده است که معناي  » بارکلی«از جمله بحثهایی که پیرامون مفهوم وجود، مطرح شده این است که 

حاصلی را مطرح  اند و به دنبال آن، بحثهاي بی را به معناي دیگري گرفته نیست ولی فالسفه آن» درك کردن یا درك شدن«
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ي فلسفی  فشرد و آنرا یکی از اصول نظریه وي بر این ادعا پاي می. باشد سوء استعمال این واژه می اند که منشأ آن همان ساخته

  . کند خودش قلمداد می

مانند هستی (ي زبانها  به این اتّهام سزاوارتر است زیرا معناي این واژه و معادلهایش در همه  حقیقت این است که خود بارکلی

و اگر در بعضی از زبانها . فهماند جاي هیچگونه ابهامی ندارد و ابداً معناي درك شدن یا درك کردن را نمی) در زبان فارسی

را در معناي معروف این کلمه، دخالت  ي مشترك داشته باشد نباید آن ریشه» ادراك«ي معادل  یا واژه» وجود«ي معادل  واژه

  . داد

از جمله شواهد بطالن این ادعا آن است که وجود بیش از یک معنی ندارد در صورتی که درك کردن و درك شدن دو معناي 

شود و به همین جهت بر  ه فاعل یا مفعول، لحاظ نمینیز معناي وجود یک مفهوم نفسی است که در آن نسبتی ب. اند مختلف

گردد، به خالف معناي ادراك که متضمن نسبت  وجود خداي متعال هم که جاي توهم نسبت فاعلی و مفعولی ندارد اطالق می

  . به فاعل و مفعول است

زیرا وي مقام ثبوت و اثبات را ! اعفدر واقع، این سخن بارکلی یکی از موارد اشتباه مفهوم به مصداق است آن هم اشتباهی مض

باشد به ثبوت نفس االمري  ي اثبات وجود براي موجودات را که درك کردن یا درك شدن می با هم خلط کرده است و الزمه

  . آنها نسبت داده است

به دست  مفهوم وجود و مفهوم ادراك، دو مفهوم متباین هستند و مفهوم هیچکدام از تحلیل مفهوم دیگري: حاصل آنکه

  و تنها چیزي که . آید نمی

توان گفت هر موجودي یا درك  ي موجودات می ي علمی او بر همه توان گفت این است که بعد از اثبات وجود خدا و احاطه می

اما این تساوي در . باشد کننده است یا درك شونده، زیرا اگر موجودي درك کننده هم نباشد دست کم متعلّق علم الهی می

  . باشد ربطی به تساوي مفهوم وجود با مفهوم ادراك ندارد که نیازمند به براهینی می مصداق
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 خالصه

ـ سر و کار عقل، همواره با مفاهیم ذهنی است و حتّی استفاده از علوم حضوري در فکر و استدالل، متوقّف بر گرفتن مفاهیم  1

  . ذهنی از آنها است

گیرد و این اختالف یا مربوط به اختالف ذاتی خود مفاهیم است مانند  هاي مختلفی انجام میـ استفاده از مفاهیم به صورت 2

تفاوتی که بین مفاهیم ماهوي و فلسفی و منطقی، وجود دارد، و یا مربوط به اختالف جهات و حیثیاتی است که براي آنها در 

  . شود مانند حیثیت مفهومی و حیثیت وجودي نظر گرفته می

ي حدود وجودي مشترك و یکسان بین مصادیق خارجی است ولی وحدت مفهوم فلسفی،  فاهیم ماهوي، نشانهـ وحدت م 3

  . توان از آن به وحدت نحوه یا شأن وجود، تعبیر کرد باشد و می ي وحدت دیدگاه عقل در انتزاع آن می نشانه

ي تعدد حیثیات عینی و  شوند نشانه د، انتزاع میاي که از یک مور ـ کثرت مفاهیم فلسفی یا تعدد معقوالت اُولی و ثانیه 4

  . خارجی آن نیست

  . ـ در تقابل مفاهیم فلسفی باید وحدت جهت و اضافه را نیز در نظر گرفت 5

ـ در مقام فکر و استدالل باید ویژگیهاي مفاهیم را مورد توجه قرار داد و مخصوصاً از خلط احکام مفاهیم با مصادیق، احتراز  6

  . اي از باب اشتباه مفهوم به مصداق، رخ ندهد مغالطهکرد که 

ي حکایت و نمایشگري که بین الفاظ و معانی، وجود دارد ممکن است منشأ خلط احکام لفظ با احکام معنی شود  ـ رابطه 7

  . خ دهداي از باب اشتراك لفظ، ر چنانکه ممکن است در مشترکات لفظی معنایی به جاي معناي دیگر گرفته شود و مغالطه

نیاز از تعریف است و یکی از شواهد آن، انعکاس  ي اُولی است از نظر مفهوم، بدیهی و بی که موضوع فلسفه» موجود«ـ  8

  . شود استفاده می» موجود«معلومات حضوري به صورت هلیات بسیطه در ذهن است که در آنها از مفهوم 

شدن پنداشته و فالسفه را به سوء استعمال این واژه، متّهم ساخته ـ بارکلی مفهوم وجود را مساوي با درك کردن و درك  9

  . است

ـ ولی خود او به این اتّهام سزاوارتر است، زیرا تباین مفهوم وجود و مفهوم درك، روشن است و از شواهد آن وحدت مفهوم  10

مند به برهان است ربطی به اتّحاد مفهومی و اما تساوي مصداق که نیاز. باشد وجود و خالی بودن آن از نسبت فاعل و مفعول می

  . ندارد
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  درس بیست و دوم

 مفهوم وجود

  :شامل

  وحدت مفهوم وجود

  مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود

  وجود و موجود 
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 وحدت مفهوم وجود 

ي موجودات، حمل  واحدي بر همهیکی دیگر از مباحثی که پیرامون مفهوم وجود، مطرح شده این است که آیا وجود به معناي 

  باشد و از قبیل مشترکات لفظی است؟ یا اینکه داراي معانی متعددي می شود و به اصطالح مشترك معنوي است می

شود  اند که وجود را به معنایی که به مخلوقات، نسبت داده می منشأ این بحث از آنجاست که گروهی از متکلّمین پنداشته

اند که وجود به هر چیزي نسبت داده شود معناي همان چیز را  از اینروي بعضی گفته. عال نسبت دادتوان به خداي مت نمی

و بعضی دیگر براي آن، دو معنی . خواهد داشت، مثالً در مورد انسان، معناي انسان را دارد و در مورد درخت، معناي درخت را

  . ي مخلوقات همهیکی مخصوص خداي متعال، و دیگري مشترك بین : اند قائل شده

یعنی آنچه در مورد خداي متعال، قابل مقایسه با مخلوقات   خاستگاه این شبهه، خلط بین ویژگیهاي مفهوم و مصداق است،

  . شود و اختالف در مصادیق، موجب اختالف در مفهوم نمی. نیست مصداق وجود است نه مفهوم آن

ي ماهیت  هنگامی وحدت مفهوم، نشانه: سفی دانست به این تقریرتوان خاستگاه آنرا خلط بین مفاهیم ماهوي و فل و می

مشترك بین مصادیق است که از قبیل مفاهیم ماهوي باشد ولی مفهوم وجود از قبیل مفاهیم فلسفی است و وحدت آن فقط 

  . گیرد و آن عبارت است از حیثیت طرد عدم ي وحدت حیثیتی است که عقل براي انتزاع آن در نظر می نشانه

شد معناي  اگر وجود بر هر چیزي که حمل می: اند از جمله آنکه ي اسالمی در مقام رد قول اول، بیاناتی ایراد کرده فالسفه

اش این بود که حمل در هلیات بسیطه که از قبیل حمل شایع است به حمل اولی و بدیهی  داشت الزمه همان موضوع را می

ل آنها یکسان باشد به طوري که اگر کسی معناي موضوع را ندانست معناي محمول را و نیز شناخت موضوع و محمو. برگردد

  . هم نفهمد

اگر معناي وجود در مورد خداي متعال، غیر از معناي آن در مورد : و براي رد قول دوم بیانی دارند که حاصلش این است

بق گردد زیرا هیچ چیزي نیست که یکی از نقیضین اش این بود که نقیض معناي هر یک بر دیگري منط بود الزمه ممکنات می

حال اگر . و نقیض معناي وجود در ممکنات، عدم است. »ال انسان«است و یا » انسان«بر آن، صدق نکند مثالً هر چیزي یا 

که به به آفریدگار نسبت داده شود و وجودي ) عدم(وجود به همین معناي مقابل عدم به خدا نسبت داده نشود باید نقیض آن 

  !شود در واقع از مصادیق عدم باشد او نسبت داده می

ي  ي وجود و هستی در همه اي مشوب نشده باشد تردیدي نخواهد داشت که واژه به هر حال، کسی که ذهنش با چنان شبهه

مشترکی ي موجودات، داراي ماهیت  ي وحدت مفهوم وجود این نیست که همه رود، و الزمه موارد به یک معنی به کار می

  . باشند

  مفهوم اسمی و مفهوم حرفی وجود 

ي وجود بین معناي اسمی و مستقل و معناي حرفی  ي اشتراك واژه سومین بحثی که پیرامون مفهوم وجود، مطرح شده درباره

  . و ربطی است

شود که رابط  ظ میمفهوم دیگري لحا) موضوع و محمول(ي منطقی عالوه بر دو مفهوم اسمی و مستقل  در قضیه: توضیح آنکه

شود ولی در زبان عربی، معادلی ندارد و هیئت ترکیبی جمله را  به آن، اشاره می» است«بین آنهاست و در زبان فارسی با لفظ 

این مفهوم از قبیل معانی حرفی است و مانند معانی حروف اضافه، استقالالً قابل تصور . توان حاکی از آن به شمار آورد می
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نامند در  می» وجود رابط«یا » وجود ربطی««منطقیین این معناي حرفی را . را در ضمن جمله، درك کرد د آننیست بلکه بای

  . خوانند می» وجود محمولی«روي آنرا تواند محمول، واقع شود و از این برابر معناي اسمی آن که می

نین معناي حرفی به اصطالح خاصی غیر از معناي در چ» وجود«ي  صدرالمتألّهین در اسفار تصریح کرده است که استعمال واژه

ي وجود را در این دو معنی به  باشد و بنابراین باید کاربرد کلمه معروف و مصطلح آن است که معنایی اسمی و مستقل می

  . صورت مشترك لفظی دانست

اند  اند بلکه پا را فراتر نهاده خواسته نستهاند و مفهوم وجود را مطلقاً مشترك معنوي دا ولی بعضی دیگر به این نکته، توجه نکرده

ي  واژه» علی دانشمند است«گوییم  از راه چنین مفهومی وجود عینی رابط را نیز اثبات کنند، به این بیان که وقتی مثالً می

جود هم دانش وي وجود دارد که آن هم در خارج، مو» دانشمند«ي  کند و در ازاء واژه حکایت از شخص خاصی می» علی«

نماید  شود حکایت از نسبت خارجی بین دانش و علی می نشان داده می» است«است پس مفهوم رابط قضیه هم که با لفظ 

  . شود بنابراین، در متن خارج هم نوعی وجود ربطی، اثبات می

یه را که مربوط به ولی در اینجا هم بین مفاهیم و احکام منطقی با مفاهیم و احکام فلسفی، خلطی صورت گرفته و احکام قض

اند به این  و بر این اساس، وجود نسبت در هلیات بسیطه را انکار کرده. اند مفاهیم ذهنی است به مصادیق خارجی سرایت داده

اي که حاکی از یک امر  در صورتی که وجود نسبت در قضیه. ء و وجود آن، نسبتی تصور کرد توان بین خود شی جهت که نمی

توان نسبت را از امور عینی و خارجی به  وجود خارجی نسبت در مصداق آن نیست بلکه اساساً هیچگاه نمی بسیط است مستلزم

ي وحدت مصداق موضوع و محمول،  توان گفت این است که نسبت در هلیات بسیطه، نشانه حساب آورد و نهایت چیزي که می

  . ي اتّحاد عینی آنهاست و در هلیات مرکّبه، نشانه

اند و مفهوم وجود  را انکار کرده) وجود محمولی(ي مغرب زمین اصالً معناي اسمی وجود  است که بعضی از فالسفه عجیب این

اند نه  شمرده» شبه قضیه«اند و بدین ترتیب هلیات بسیطه را  را منحصر در معناي حرفی و رابط بین موضوع و محمول پنداشته

  !ن ایشان در واقع، محمولی ندارندي حقیقی، زیرا اینگونه قضایا به گما قضیه

گیرد و گرنه مفهوم اسمی و استقاللی  حقیقت این است که اینگونه سخنان از ضعف قدرت ذهن بر تحلیالت فلسفی، نشأت می

وجود، چیزي نیست که قابل انکار باشد بلکه معناي حرفی آن است که باید با زحمت، اثبات شود مخصوصاً براي کسانی که در 

  .شود شان معادل خاصی براي آن یافت نمیزبان ای

و شاید منشأ انکار معناي اسمی وجود، این باشد که در زبان انکار کنندگان، معادل معناي اسمی و حرفی وجود، یکی است بر 

از اینجا و . »است«ي  رود و در ازاء معناي حرفی آن واژه ي هستی به کار میخالف زبان فارسی که در ازاء معناي اسمی آن واژه

  . چنین توهمی براي ایشان پیش آمده که معناي وجود مطلقاً از قبیل معانی حرفی است

کنیم که در مباحث فلسفی نباید روي بحثهاي لفظی، تکیه شود و احکام دستوري و زبان شناختی نباید  باري، مجدداً تأکید می

م که ویژگیهاي الفاظ، ما را در راه شناخت دقیق مفاهیم، مبناي حلّ مشکالت فلسفی قرار گیرد و همواره باید مواظب باشی

  .گمراه نسازد و نیز ویژگیهاي مفاهیم، ما را در شناختن احکام موجودات عینی به اشتباه نیندازد

  وجود و موجود 

بدأ اشتقاق از آن جهت که م» وجود«ي وجود و مفهوم آن، قابل تذکّر است این است که لفظ  ي واژه ي دیگري که درباره نکته

ي  و نسبت آن به فاعل یا مفعول است و معادل آن در فارسی، واژه» حدث«آید مصدر و متضمن معناي  به حساب می» موجود«
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و گاهی از . و متضمن معناي وقوع فعل بر ذات است» اسم مفعول«از نظر ادبی » موجود«ي  چنانکه واژه. باشد می» بودن«

  . رود به کار می» وجود«شود و مساوي با  گرفته می» موجودیت«صورت  مصدر جعلی به» موجود«ي  کلمه

شوند گاهی از معناي نسبت به فاعل یا مفعول، تجرید شده به صورت  الفاظی که در زبان عربی به صورت مصدر، استعمال می

ن معناي اسم مصدري را در نظر توان چنی بنابراین، براي وجود هم می. روند که داللت بر اصل حدث دارد اسم مصدر به کار می

  . گرفت

از سوي دیگر، معانی حدثی که داللت بر حرکت، و دست کم داللت بر حالت و کیفیتی دارند مستقیماً قابل حمل بر ذوات 

ء یا شخصی حمل کرد بلکه یا باید  را که اسم مصدر است بر شی» رفتار«را که مصدر است یا » رفتن«توان  مثالً نمی. نیستند

ي دیگري را که متضمن معناي مشتق باشد به آن  را محمول قرار داد و یا کلمه» رونده«ي  مشتقّی از آن گرفت و مثالً کلمه

از باب . نامند می» حمل ذو هو«و قسم دوم را » حمل هو هو«قسم اول را اصطالحاً . »صاحب رفتار«اضافه کرد و مثالً گفت 

  . خوانند را بر او حمل ذو هو می» حیات«مل هو هو، و حمل ح» انسان«را بر » حیوان«نمونه، حمل 

شود در اصل، مربوط به دستور زبان است که قواعد آن، قراردادي است و در زبانهاي مختلف،  این مباحث چنانکه مالحظه می

ولی از آنجا که . تندتر، و بعضی دیگر محدودتر هس کند و بعضی از زبانها از نظر وسعت لغات و قواعد دستوري، غنی تفاوت می

هاي  ي لفظ و معنی، موجب اشتباهاتی در بحثهاي فلسفی گردد الزم است تذکّر دهیم که در کاربرد واژه ممکن است رابطه

گیرد بلکه اساساً توجه به آنها ذهن  وجود و موجود در مباحث فلسفی نه تنها این ویژگیهاي زبان شناختی مورد توجه، قرار نمی

  . سازد ن معانی منظور، منحرف میرا از دریافت

ي  گیرند و نه هنگامی که واژه برند معناي مصدري و حدثی را در نظر می را به کار می» وجود«ي  فالسفه نه هنگامی که واژه

» وجود محض«گویند  ي خداي متعال می مثالً هنگامی که درباره. گیرند معناي مشتق و اسم مفعولی را را به کار می» موجود«

و نسبت به فاعل و مفعول، یا معنایی کیفیت و حالت و نسبت آن به ذات، » حدث«ت آیا در این تعبیر جایی براي معناي اس

کنید در حالی که حمل  توان بر ایشان خرده گرفت که چگونه لفظ وجود را بر خداي متعال، اطالق می توان یافت؟ و آیا می می

برند و آنها را شامل واجب  ي واقعیات به کار می ي همه را درباره» موجود«ه تعبیر مصدر بر ذات، صحیح نیست؟ و یا هنگامی ک

توان بر این اساس، استدالل کرد که  توان معناي اسم مفعولی را از آن فهمید؟ و آیا می دانند آیا می الوجود و ممکن الوجود می

چنین » موجود«ي  زم دارد؟ و یا بر عکس، چون کلمهاقتضاي اسم مفعول آن است که فاعلی داشته باشد پس خدا هم فاعلی ال

  !خدا موجود است؟:  توان گفت داللتی دارد استعمال آن در مورد واجب الوجود، صحیح نیست و نمی

بدیهی است که اینگونه بحثهاي زبان شناسانه جایی در فلسفه نخواهد داشت و پرداختن به آنها نه تنها مشکلّی از مشکالت 

و براي . اي جز کژ اندیشی و انحراف فکري، به بار نخواهد آورد افزاید و نتیجه کند بلکه بر مشکالت آن می نمیفلسفه را حلّ 

ها دقیقاً توجه کرد و در مواردي که با معانی لغوي و عرفی یا  احتراز از سوء فهم و مغالطه باید به معانی اصطالحی واژه

  . ا را کامالً در نظر گرفت تا خلط و اشتباهی رخ ندهددهد تفاوت آنه اصطالحات سایر علوم، وفق نمی

ي مقابل عدم، قرار دارد و باصطالح، نقیض آن است  مفهوم فلسفی وجود، مساوي است با مطلق واقعیت، و در نقطه: حاصل آنکه

حاالت، هم را در بر و از ذات مقدس الهی گرفته تا واقعیتهاي مجرّد و مادي، و همچنین از جواهر تا اعراض و از ذوات تا 

گردند دست کم دو مفهوم اسمی از آنها  و همین واقعیتهاي عینی هنگامی که در ذهن به صورت قضیه، منعکس می. گیرد می

باشد در » موجود«گیرد و معموالً از مفاهیم ماهوي است و دیگري که مفهوم  شود که یکی در طرف موضوع قرار می گرفته می

  . رد که از مفاهیم فلسفی است، و مشتق بودن آن مقتضاي محمول بودن آن استگی طرف محمول قرار می
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  خالصه

از . توان هم به خدا نسبت داد و هم به مخلوقات را با یک معنی نمی» وجود«ي  اند که واژه ـ گروهی از متکلّمین پنداشته 1

و بعضی دیگر براي . اند که وجود به هر چیزي نسبت داده شود معناي همان چیز را خواهد داشت روي بعضی از ایشان گفتهاین

  . ي مخلوقات یکی مخصوص خدا، و دیگري مشترك بین همه: اند آن، دو معنی قائل شده

کند نه  خدا و مخلوقات، فرق میي ایشان خلط بین مفهوم و مصداق است یعنی مصداق وجود است که در  ـ منشأ شبهه 2

توان منشأ آنرا خلط بین مفاهیم ماهوي و فلسفی، دانست یعنی اشتراك یک مفهوم فلسفی دلیل وحدت  و می. مفهوم آن

  . ماهوي موارد آن نیست

آنها  و نیز شناخت موضوع و محمول. ي قول اول این است که هلیات بسیطه از قبیل حمل اولی و بدیهی باشند ـ الزمه 3

  . یکسان باشد

شود از مصادیق نقیض وجودي باشد که به  ي قول دوم این است که وجودي که به خداي متعال نسبت داده می ـ الزمه 4

  . شود یعنی از مصادیق عدم باشد ممکنات نسبت داده می

و اشتراك وجود بین این معناي حرفی و . اند نامیده» وجود رابط«ي قضایا را که مفهومی حرفی است  ـ منطقیین رابطه 5

  . معناي اسمی معروفش از قبیل اشتراك لفظی است

ام منطقی، توان از احک شود و چنانکه قبالً گفته شد احکام فلسفی را نمی ـ وجود رابط در قضایا دلیل وجود رابط عینی نمی 6

  . استنتاج کرد

  . اند ي حقیقی نشمرده ي بسیطه را قضیه اند و بر اساس آن، هلیه ي غربی مفهوم اسمی وجود را انکار کرده ـ بعضی از فالسفه 7

مفهوم  اي باشد که از اي که حاکی از رابط قضایا است عیناً همان واژه ـ شاید منشأ این توهم، این باشد که در زبان ایشان واژه 8

  . کند اسمی حکایت می

ي الفاظ وجود و موجود بحثهایی انجام گرفته که ربطی به فلسفه ندارد مانند مصدر یا اسم مصدر بودن وجود و اسم  ـ درباره 9

  . شود مفعول بودن موجود، و لوازمی که بر آنها مترتّب می

شود و هم اَحداث و حاالت، و هنگامی که واقعیت  میـ وجود در اصطالح فلسفی مساوي با واقعیت است و هم شامل ذوات  10

گیرد که در آن هم جهات ادبی،  محمول آن قرار می» موجود«شود مفهوم  اي در ذهن منعکس می خارجی به صورت قضیه

  . شود لحاظ نمی
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  درس بیست و سوم

 واقعیت عینی

  :شامل

  بداهت واقعیت عینی

  هاي انکار واقعیت گونه

  عیت عینیراز بداهت واق

  منشأ اعتقاد به واقعیت مادي 
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 بداهت واقعیت عینی 

است در دو درس گذشته توضیحی پیرامون مفهوم آن دادیم و اینک به بیان بدیهی بودن » موجود«نظر به اینکه موضوع فلسفه 

  . پردازیم اعتقاد به حقیقت عینی آن می

حقیقت این است که وجود، هم از نظر مفهوم و هم از نظر تحقّق خارجی، مانند علم است و همچنانکه مفهوم آن، نیازي به 

کند که جهان  و هیچ انسانی عاقلی چنین توهمی هم نمی. نیاز از اثبات است تعریف ندارد تحقّق عینی آن هم بدیهی و بی

و حتّی سوفیستهایی که مقیاس همه چیز را انسان . رد و نه موجود دیگريهستی هیچ در هیچ است و نه انسانی وجود دا

رود  ترین سوفیستها به شمار می که افراطی» گرگیاس«تنها یک جمله از . دانند دست کم وجود خود انسان را قبول دارند می

رود که مراد وي  گمان نمیولی . شناسی گذشت نقل شده که ظاهر آن، انکار مطلق هر وجودي است چنانکه در مبحث شناخت

ـ به فرض صحت نقل ـ همین ظاهر کالم باشد به طوري که شامل وجود خودش و سخن خودش هم بشود، مگر اینکه به 

  . بیماري روانی سختی مبتلی شده بوده یا در اظهار این کالم، غرضی داشته باشد

کنیم که همان  ي نفی علم گفتیم که خود آن، متضمن چندین علم است در اینجا اضافه می ي شبهه در درس دوازدهم درباره

اما اگر کسی وجود خودش و وجود انکارش را . باشند شبهه، مستلزم پذیرفتن موجوداتی است که متعلّق علمهاي یاد شده می

ي گذشته وجود شکش را هم انکار نماید و باید او را عمالً وادار به پذیرفتن واقعیت  هم انکار کند مانند کسی است که در مسأله

  . کرد

آلیستها آلوده نشده باشد نه تنها وجود خودش و  به هر حال، انسان عاقلی که ذهنش با شبهات سوفیستها و شکّاکان و ایده

پذیرد بلکه به وجود انسانهاي دیگر و  انی خودش را میوجود قواي ادراکی و صورتها و مفاهیم ذهنی و افعال و انفعاالت رو

پردازد و وقتی  شود به خوردن غذاي خارجی می روي هنگامی که گرسنه میجهان خارجی هم اعتقاد یقینی دارد و از این

ر دیگري را آید و موقعی که با دشمنی روبرو شود یا خط کند در مقام استفاده از اشیاء خارجی برمی احساس گرما یا سرما می

دهد و نیز  خیزد و گرنه فرار را بر قرار، ترجیح می افتد و اگر بتواند به مبارزه برمی جویی می احساس کند به فکر دفاع و چاره

نماید، و  آید و با او روابط دوستانه، برقرار می کند در صدد انس گرفتن با دوست خارجی برمی هنگامی که احساس دوستی می

آلیستها هم جز این رفتاري داشته بودند و گرنه زندگی  رود که سوفیستها و ایده و گمان نمی. مور زندگیهمچنین در سایر ا

  . شدند ي دیگري می مردند و یا دچار آفت و سانحه پایید و یا از گرسنگی و تشنگی می آنان دیري نمی

این سخن نیاز به بسط و تفصیلی دارد که در ولی . شود که اعتقاد به وجود عینی، بدیهی و فطري است روي گفته میاز این

هاي مختلف انکار واقعیت را  اما قبل از پرداختن به این مطلب، خوب است گونه. پردازیم حدود گنجایش این مبحث، به آن می

  .برشمریم تا در برابر هر یک از آنها موضع مناسبی اتّخاذ نماییم

  هاي انکار واقعیت گونه

  :بندي کرد توان آنها را در پنج گروه دسته شود که می ه شکلهاي مختلفی ظاهر میانکار واقعیت عینی ب

که موضوع فلسفه است هیچ مصداقی باقی نماند چنانکه ظاهر » موجود«ـ انکار مطلق هستی به طوري که براي مفهوم  1

براي بحثهاي فلسفی و علمی باقی واضح است که با چنین فرضی نه تنها جایی . کالمی که از گرگیاس، نقل شده اقتضاء دارد

و در برابر چنین ادعائی پاسخ منطقی، کارآیی ندارد و باید به وسایل . ماند بلکه باید باب گفت و شنود را هم مطلقاً بست نمی

  . عملی، دست زد
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این ادعاء گرچه . یک مصداق باقی بماند» موجود«به طوري که تنها براي مفهوم » من درك کننده«ـ انکار هستی خارج از  2

پذیرد تا  به سخافت ادعاي قبلی نیست ولی بر اساس آن، ادعا کننده حقّ بحث و گفتگو ندارد زیرا وجود شخص دیگري را نمی

و . با او به بحث و مناظره بپردازد و اگر چنین کسی در مقام مباحثه برآید باید نخست او را به نقض ادعاي خودش محکوم کرد

  . ض، مستلزم خروج از این فرض استپذیرفتن این نق

منحصر در » موجود«و بر اساس آن، مصداق . ـ انکار هستی ماوراء انسان، چنانکه از بعضی از سوفیستها نقل شده است 3

کند و جا دارد که از ادعا کننده، دلیل  این ادعاء که نسبتاً معتدلتر است باب بحث و گفتگو را باز می. انسانها خواهد بود

یرفتن وجود خودش و انسانهاي دیگر را سؤال کرد و وي را به پذیرفتن بدیهیات، ملزم نمود و سپس بر اساس بدیهیات، پذ

  . مسائل نظري را هم برایش اثبات کرد

زیرا وي موجود را مساوي با درك کننده و درك شونده . آید برمی» بارکلی«ـ انکار هستی موجودات مادي، چنانکه از سخنان  4

ها را منحصر در  آید که درك شونده سپس در صدد برمی. داند شمارد و درك کننده را شامل خدا و موجودات غیر مادي می یم

و بدین ترتیب، جایی . یابند نه خارج از ایشان ها تحقّق می نماید که در خود درك کننده) معلومات بالذات(صورتهاي ادراکی 

  . ماند میبراي وجود خارجی اشیاء مادي باقی ن

کنند و آنها را محکوم قوانین  هایی براي روح مطلق، تصور می جهان را به صورت اندیشه» هگل«آلیستهایی که مانند  سایر ایده

  . شوند دانند نیز به این گروه، ملحق می می) نه قوانین علّی و معلولی(منطقی 

کنند ماتریالیستها را نیز از منکرین  را انکار می) یعنی واقعیت مادي(آلیستها که بخشی از واقعیت  ـ جا دارد که در برابر ایده 5

آلیستها  افزون بر این، سخن ایده. کنند زیرا ایشان در حقیقت، بخش عظیمتري از واقعیت را انکار می. واقعیت به شمار آورد

هر چند در . باشند گاه آنان علوم حضوري و تجارب درونی است که داراي ارزش مطلق می است زیرا تکیهتر از ایشان  منطقی

هاي حسی است که خاستگاه بیشترین خطاها در ادراك  گاه ماتریالیستها داده روند ولی تکیه استنتاجاتشان به خطا می

  . باشند می

رسیم که تنها فرض اول به معناي انکار مطلق واقعیت است و  نتیجه می هاي مختلف انکار واقعیت، به این با توجه به گونه

  . باشد ي آن می فرضهاي دیگر هر کدام به معناي انکار بخشی از واقعیت و محدود کردن دایره

یا در  از سوي دیگر، در برابر هر یک از فرضهاي پنجگانه، فرض دیگري وجود دارد که به صورت شک در مطلق واقعیت 

این شکها اگر توأم با ادعاي نفی امکان علم باشد یعنی اگر گوینده عالوه بر اینکه خودش . شود یتهاي خاص، ظاهر میواقع

تواند علم پیدا کند چنین ادعائی در واقع، مربوط به  کند ادعا داشته باشد که منطقاً هیچکس نمی اظهار شک می

تواند  اما اگر اظهار شک، توأم با نفی امکان علم نباشد می. شده استشود و پاسخ آن در جاي خودش داده  شناسی می شناخت

  .ها است و اصوالً تبیین مسائل فلسفی براي رفع و دفع اینگونه شکها و شبهه. پاسخ خود را در مباحث هستی شناسی بیابد

  راز بداهت واقعیت عینی 

انگاري جهان، سخنی نیست که هیچ عاقلی آگاهانه و بی  چچنانکه در آغاز این درس، اشاره کردیم انکار مطلق واقعیت و هی

چیز حتی در وجود خود شک و شک کننده چنین   غرضانه بر زبان بیاورد همانگونه که انکار مطلق علم و اظهار شک در همه

  . پاسخ عملی داد توان او را با استدالل منطقی، محکوم کرد بلکه باید به او و به فرض اینکه کسی چنین اظهاري کند نمی. است
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ي واقعیتهاي خاص هم بدیهی نیست و اثبات بسیاري از آنها نیاز به دلیل و برهان دارد و چنانکه  از سوي دیگر، وجود همه

  . اشاره شد یکی از بزرگترین وظایف فلسفه، اثبات انواع واقعیتهاي خاص است

  ؟شود که راز بداهت اصل واقعیت چیست اکنون این سؤال، مطرح می

ممکن است پاسخ داده شود که تصدیق به وجود واقعیت عینی بطور اجمال و سربسته، و تصدیق به واقعیت مادي بطور متعین 

ي انسانها است چنانکه رفتار عملی ایشان  و مشخّص، مقتضاي فطرت عقل است و شاهد آن وجود چنین اعتقادهایی در همه

  . شود ابطال می) ي پنجم غیر از گونه(هاي انکار واقعیت  گونه از گونه و بدین ترتیب چهار. کند نیز آنرا تأیید می

ولی این سخن، از ارزش منطقی کافی، برخوردار نیست زیرا همانگونه که در درس هفدهم و نوزدهم گفته شد چنین مطلبی 

عقل ما طور دیگري آفریده شده بود ماند که از کجا اگر  تواند صحت این اعتقادها را تضمین کند و جاي این سؤال، باقی می نمی

کرد؟ افزون بر این، استناد به نظر و رفتار انسانها در واقع، استدالل به استقراء ناقص است که ارزش  ي دیگري درك نمیبگونه

  . منطقی صد در صد ندارد

  . کند راي تصدیق، کفایت میممکن است گفته شود که این تصدیقات از بدیهیات اولیه که صرف تصور موضوع و محمول آنها ب

فرض کنیم روشن است که مفاد آن چیزي جز وحدت » حمل اولی«ولی این ادعا هم نادرست است زیرا اگر قضیه را به صورت 

را ناظر به مصادیق خارجی  فرض کنیم و موضوع آن» حمل شایع«را به صورت  مفهومی موضوع و محمول نخواهد بود، و اگر آن

به حساب آوریم صدق چنین قضایایی مشروط به وجود خارجی موضوع » ضروریات ذاتیه«طالح منطقی از قبیل بگیریم و به اص

قضایاي حقیقیه در : و به دیگر سخن. است در صورتی که منظور این است که وجود خارجی آن با همین قضیه، اثبات شود

ضوع در خارج، تحقّق یافت محمول قضیه براي آن، ثابت اند و مفاد آنها این است که هر گاه مصداق مو حکم قضایاي شرطیه

تواند وجود کل و جزء را در خارج، اثبات  نمی» هر کلّی از جزء خودش بزرگتر است«ي بدیهی معروف  مثالً قضیه. خواهد بود

  . ي در خارج، تحقّق یافت از جزء خودش بزرگتر خواهد بود»کلّ«کند بلکه معنایش این است که هرگاه 

ي الهی،  و اگر اراده. ن این ادعا نسبت به واقعیتهاي مادي روشنتر است زیرا فرض نفی وجود از جهان مادي، امتناعی نداردبطال

  . آمد چنانکه بعد از آفریدن آن هم هر وقت اراده کند آنرا نابود خواهد کرد تعلّق نگرفته بود چنین جهانی به وجود نمی

ات و اموري که با علم حضوري خطا ناپذیر، درك میحقیقت این است که بداهت واقعیشوند شکل  ت، نخست در مورد وجدانی

که داللت بر اصل واقعیت » ي مهمله قضیه«از موضوعات آنها به صورت » واقعیت«و » موجود«گیرد و سپس با انتزاع مفهوم  می

  .گردد ي بدیهی، نمودار می به صورت یک قضیهآید و بدین ترتیب، اصل واقعیت عینی بطور اجمال و سربسته  دارد درمی

  منشأ اعتقاد به واقعیت مادي 

اي که از بحث گذشته به دست آمد این بود که منشأ اعتقاد به اصل واقعیت عینی، همان علم حضوري به واقعیتهاي  نتیجه

زیرا همانگونه . به حساب آورد» بدیهی«ي را توان علم به سایر واقعیتها و از جمله واقعیتهاي ماد وجدانی است و بنابراین، نمی

توان بدیهی و مستغنی از هر گونه استداللی دانست وجدانیات و بدیهیات اولیه  که در درس هیجدهم گفته شد آنچه را واقعاً می

منشأ اعتقاد شود که  روي این سؤال، مطرح میاز این. است و وجود واقعیتهاي مادي جزء هیچکدام از این دو دسته نیست

ي انسانها  پذیرد و رفتار همه جزمی به وجود واقعیتهاي مادي چیست؟ و چگونه است که هر انسانی خود بخود وجود آنها را می

  بر همین اساس، استوار است؟

www.taq.ir



د و در گیر پاسخ این سؤال این است که اعتقاد انسان به واقعیت مادي از یک استدالل ارتکازي و نیمه آگاهانه سرچشمه می

  . شود نیز نامیده می» فطریات«واقع از قضایاي قریب به بداهت است که گاهی به نام 

در بسیاري از موارد، عقل انسان بر اساس آگاهیهایی که به دست آورده با سرعت و تقریباً به صورت خودکار : توضیح آنکه

ر ذهن بیابد و مخصوصاً در دوران کودکی که هنوز، خود گیرد بدون آنکه این سیر و استنتاج، انعکاس روشنی د هایی می نتیجه

روي چنین و از این. باشد آگاهی انسان رشد نیافته این سیر ذهنی، توأم با ابهام بیشتري است و به ناآگاهی، نزدیکتر می

ولی . ي استخود بخودي و فطر: شود که علم به نتیجه بدون سیر فکري از مقدمات، حاصل شده و به دیگر سخن پنداشته می

شود و تدریجاً  هر قدر خود آگاهی انسان، رشد یابد و از فعالیتهاي درون ذهنی خودش بیشتر آگاه گردد از ابهام آن کاسته می

  . شود به صورت استدالل منطقی آگاهانه، ظاهر می

قضایایی که توأم با قیاس : اند نمودهاند و آنها را به این صورت تعریف  نامگذاري کرده» فطریات«قضایایی را که منطقیین به نام 

یا حد وسط آنها همیشه در ذهن حاضر است، در واقع از قبیل همین قضایاي ارتکازي ) القضایا التی قیاساتها معها(هستند 

  . گیرد هستند که استدالل براي آنها با سرعت و نیمه آگاهانه، انجام می

ي شود که مخصوصاً در دوران کودکی، از مرتبه تاجات ارتکازي، حاصل میعلم به واقعیات مادي هم در واقع از همین استن

  :آید آگاهی دورتر است و هنگامی که بخواهیم آنرا به صورت استدالل دقیق منطقی بیان کنیم به این شکل درمی

) من درك کننده (=  معلول علّتی است، و علّت آن یا خود نفس) مثالً سوزش دست هنگام تماس با آتش(ي ادراکی  این پدیده

پس علّت آن، چیزي . خواستم دستم بسوزد ام زیرا هرگز نمی را به وجود نیاورده اما من خودم آن. است و یا چیزي خارج از آن

  . خارج از وجود من خواهد بود

یک امر غیر مادي البتّه براي اینکه اعتقاد ما نسبت به اشیاء مادي به وصف مادیت، مضاعف شود و احتمال تأثیر مستقیم 

دیگري نفی شود نیاز به ضمیمه کردن استداللهاي دیگري دارد که مبتنی بر شناخت ویژگیهاي موجودات مادي و غیر مادي 

ي استدالالت دقیق فلسفی را پیدا  ولی خداي متعال چنین توانی را به ذهن انسان داده است که قبل از آنکه ملکه. باشد می

ا را به صورت ارتکازي و با استدالل نیمه آگاهانه به دست بیاورد و بدین وسیله، نیاز زندگی خود را تأمین کند بتواند نتایج آنه

  . کند
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  خالصه

  . ـ اصل واقعیت عینی همانند اصل علم، بدیهی و غیر قابل انکار است 1

ي انسانها بر اساس پذیرفتن آنها استوار  نیز قطعی است و رفتار همه» منِ درك کننده«ـ وجود موجودات عینی دیگر غیر از  2

  . است

. توان بر پنج گونه، تقسیم کرد که یکی انکار مطلق واقعیت است و بقیه انکار واقعیتهاي خاص ـ انکار واقعیت عینی را می 3

ود در من درك کننده، یا انحصار آن به انسانها، یا قول به انکار وجود مادي، یا قول به انکار وجود غیر مانند قول به انحصار وج

  . مادي

ولی . اند ـ بعضی اعتقاد به واقعیت عینی را بطور اجمال، و به واقعیت مادي را به صورت خاص، مقتضاي فطرت عقل دانسته 4

  . تواند صحت این اعتقاد را تضمین نماید بر اینکه قابل منع است نمیچنانکه قبالً اشاره شد چنین سخنی عالوه 

توان از بدیهیات اولیه شمرد، زیرا مفاد حمل اولی، چیزي جز وحدت مفهومی  ـ همچنین اعتقاد به واقعیات عینی را نمی 5

  . موضوع و محمول نیست، و صدق حمل شایع هم مشروط به تحقّق موضوع است

شود که  اي گرفته می ي مهمله ودن اعتقاد به واقعیت عینی، علم حضوري به امور وجدانی است که از آنها قضیهـ راز بدیهی ب 6

  . مفاد آن وجود واقعیت فی الجمله است

را به صورت ارتکازي و بر اساس  ـ اعتقاد به واقعیت مادي، در حقیقت از قضایاي قریب به بداهت است که ابتداء انسان آن 7

  . کند کند و سپس با استدالل دقیق فلسفی، علم آگاهانه و مضاعف به آن، پیدا می لی نیمه آگاهانه، درك میاستدال

ي ادراکی معلول علّتی است، علّت آن یا من هستم یا موجودي  این پدیده: ـ شکل استدالل براي واقعیتهاي مادي این است 8

  . خارج، موجود است خارج از من، ولی من علّت آن نیستم، پس علّت آن در
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  درس بیست و چهارم

  وجود و ماهیت

  :شامل

  ارتباط مسائل وجود و ماهیت

  کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود

  کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات 
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 ارتباط مسائل وجود و ماهیت

یابد به  انعکاس می) ظرف علم حصولی(در ضمن درسهاي گذشته، بارها اشاره شد که واقعیت عینی، هنگامی که در ذهن 

یابد و یکی از آنها که  شود که دست کم از دو مفهوم اسمی و مستقل، تشکیل می ي بسیطه، منعکس می ي هلیه صورت قضیه

را به عنوان قالبی مفهومی براي حدود موجود  توان آن هوي است که میگیرد مفهومی ما معموالً در طرف موضوع، قرار می

ي فلسفی به  است که از معقوالت ثانیه» موجود«شود مفهوم  عینی، در نظر گرفت؛ و دیگري که در طرف محمول، واقع می

شود  یقت بسیط، گرفته میو بدین ترتیب، دو مفهوم مختلف از یک حق. رود و داللت بر تحقّق مصداق آن ماهیت دارد شمار می

  . که هر کدام داراي احکام و ویژگیهایی است

اند که از مفاهیم عقلی بدیهی است و دیگر، متعرّض کیفیت  ي مفهوم موجود و وجود، فالسفه به همین اندازه اکتفاء کرده درباره

طباطبائی ـ رضوان اهللا علیه ـ در صدد بیان ي  اند و تنها در عصر اخیر، مرحوم استاد علّامه دستیابی ذهن به این مفهوم نشده

  . اند کیفیت انتزاع آن برآمده

ي  شناسی با آنها آشنا شدیم و نظریه ي پیدایش مفاهیم ماهوي، نظرهاي گوناگونی داده شده که در مبحث شناخت و اما درباره

گیرد و ویژگی این  ودکار، از مدرکات خاص میمورد قبول، این بود که نیروي ذهنی خاصی به نام عقل، این مفاهیم را به طور خ

  . شمار است انعکاسات عقلی همان کلیت و قابلیت انطباق آنها بر مصادیق بی

اند که منشأ بحثها و  اي بیان کرده ولی بسیاري از فالسفه، مخصوصاً مشّائین، کیفیت به دست آوردن مفاهیم ماهوي را به گونه

  . خ فلسفه شده و در اغلب مباحث فلسفی، آثار خاصی را به جاي نهاده استکشمکشهاي زیادي در طول تاری

بینیم که این افراد، علی رغم  کنیم می هنگامی که ما چند فرد انسان را مثالً با هم مقایسه می: حاصل بیان ایشان این است

قت مشترکند که منشأ آثار اختالفاتی که در طول و عرض و رنگ پوست و دیگر اوصاف خاص دارند همگی در یک حقی

شود، و صفات خاص هر فرد، در واقع مشخصات خاص آن فرد است که او را از دیگر افراد، متمایز  مشترکی در ایشان می

یابد که ماهیت افراد انسانی،  ي حذف مشخّصات فردي، به ادراك مفهوم کلّی انسان، دست می پس ذهن به وسیله. سازد می

  . شود نامیده می

دانند تا ذهن با توجه به خصوصیات عرَضی  را الزم می روي براي دستیابی مستقیم به هر ماهیتی ادراك چند فرد از آناین از

مگر اینکه ماهیتی . فردي و حذف آنها بتواند جهت ذاتی مشترك را از عوارض مشخصه، تجرید کرده ماهیت کلّی را انتزاع نماید

  . ت دیگري شناخته شود که در این صورت، نیازي به شناخت قبلی افراد خودش نخواهد داشتاز راه تجزیه و ترکیب ماهیا

شود و تنها عقل است که  بنابراین، ماهیت هر چیزي همواره در خارج، مخلوط با ویژگیهایی است که موجب تشخّص آن می

پس، . و تجرید شده از خصوصیات را بیابد تواند ماهیت را از جمیع عوارض مشخّصه، تجرید کند و ماهیت صرف و خالص می

یابد همان امري است که در خارج همراه با خصوصیات فردي و عوارض مشخّصه، موجود است و با  آنچه را بعد از تجرید می

که  اند روي گفتهرا تجرید کرد دیگر قابل تعدد نیست و از این یابد ولی هنگامی که عقل آن کثرت عوارض، تعدد و تکثّر می

و چون ماهیت با همان وصف وحدت ماهوي، قابل انطباق ). ء ال یتثنّی و ال یتکرّر صرف الشی(ماهیت صرف، قابل تکرار نیست 

شود و گرنه همانگونه که  اند که البتّه وصف کلیت تنها در ذهن، عارض آن می نامیده» کلّی طبیعی«شمار است آنرا  بر افراد بی

  . یابد باشد، و به صورت افراد و جزئیات، تحقّق می ه مخلوط با عوارض مشخّصه میگفته شد در خارج همیش

ي دیگري مطرح شده که آیا خود کلّی طبیعی هم در خارج، وجود دارد یا آنچه در خارج هست همان  به دنبال آن، مسئله

فراوانی انجام یافته و باألخره نظر محقّقین بر  یابد؟ و بر سر آن، بحثها و مناقشات افرادند و کلّی طبیعی تنها در ذهن، تحقّق می
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باشد و افراد، نقش  شود بلکه وجود آن به وجود افرادش می این قرار گرفته که کلّی طبیعی خود بخود در خارج، موجود نمی

  . کنند واسطه را در تحقّق کلّی طبیعی، ایفاء می

افراد براي تحقّق کلّی طبیعی به عنوان وساطت در ثبوت است شود که آیا وساطت  ولی در اینجا سؤال دقیق دیگري مطرح می

شود که کلّی طبیعی حقیقۀً با وجود دیگري غیر از وجود  آیا وساطت افراد موجب این می: یا وساطت در عروض؟ به دیگر سخن

راد، موجب اتّصاف افراد، تحقّق یابد و صفت موجودیت را به عنوان صفت حقیقی براي خودش واجد شود، یا اینکه وساطت اف

  گردد؟ عرَضی و مجازي آن به موجودیت می

ي عوارض مشخّصه شده، مبنی بر اینکه هر  ي اسالمی بر نظریه تشخّص کلّی به وسیله از سوي دیگر، اشکالی از طرف فالسفه

نیاز به تشخّص، با  روي درشود و از این یک از عوارض هم در واقع، داراي ماهیتی هستند که در ذهن، متّصف به کلیت می

شود که تشخّص بخش آنها چیست؟ و چگونه انضمام ماهیات  ي خود آنها تکرار می ماهیت معروض، شریکند و این سؤال درباره

  گردد؟ ي معروض می اي موجب تشخّص ماهیت کلیه کلّیه

، و هر ماهیتی در واقع، با وجود، تشخّص ي ذاتی وجود عینی است سرانجام فارابی، این راه حلّ را ارائه داد که تشخّص، الزمه

هایی از تشخّص  باشد تنها به عنوان نشانه و اما عوارض مشخّصه را که تشخّص هر یک از آنها در گرو وجود خودش می. یابد می

  . توان به حساب آورد نه اینکه حقیقۀً موجب تشخّص آن بشوند ماهیت معروض می

است که تدریجاً رشد یافت تا اینکه در زمان » اصالت وجود«ي قول به  ، نخستین جوانهرسد که این سخن فارابی به نظر می

  . ي مستقلّ و بنیادي در حکمت متعالیه در آمد صدر المتألهین به صورت یک مسئله

اي  مسئلهي اصالت وجود، با این توضیح مختصري که دادیم و ضمناً به مسائل متعددي اشاره کردیم روشن شد که مسئله

توان حدس زد که چرا طرح کردن آن به  و از اینجا می. نیست که به طور ابتداء به ساکن، طرح و مورد پژوهش قرار گرفته باشد

شود به طوري که بعد از صرف وقت زیاد در بحث  عنوان نخستین مسئله فلسفی، موجب ابهام و سردرگمی دانشجویان می

  تواند حل کند؟ ي طرح این مسئله چه بوده؟ و چه مشکل فلسفی را می یابند که انگیزه یپیرامون آن، باز هم به درستی درنم

را به صورت روشنی تبیین کرد باید قبالً به مسائل  ي خود را بیابد و بتوان آن پس براي اینکه مسئله اصالت وجود، جاي شایسته

ي هر یک، موضع صحیح و  ند اشاره کنیم و دربارهکن را فراهم می ي تبیین آن ي طرح و همچنین زمینهدیگري که زمینه

مشخّصی را اتّخاذ نماییم سپس به توضیح اصطالحات و مفاهیم مورد نیاز در این مبحث بپردازیم و آنگاه اصل مسئله را مورد 

مهم شود و هم تأثیر شایان آن در حلّ دیگر مسائل  و در آن صورت است که هم به شکل روشنی حلّ می. بحث قرار دهیم

  .گردد فلسفی، آشکار می

  کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود 

ي  ي کیفیت انتزاع این مفهوم، به دست ما نرسیده، و در میان فالسفه ي پیشین، بیانی درباره چنانکه اشاره کردیم از فالسفه

و همچنین در » اصول فلسفه«ر ایشان د. اند اسالمی، نخستین بار مرحوم استاد ـ رضوان اهللا علیه ـ به این مطلب پرداخته

  : بیانی دارند که حاصلش این است» نهایۀ الحکمه«

گیرد که در  یابد و ذهن، از آن، مفهومی حرفی می انسان ابتداء وجود رابط در قضایا را که در واقع، فعل نفس است حضوراً می

نگرد و مفهوم اسمی وجود را با قید  تقاللی میرا به صورت اس سپس آن. شود از آن، حکایت می» است«ي  زبان فارسی با کلمه

علی دانشمند «ي مثالً در جمله. کند کند و بعد قید آنرا حذف کرده به صورت مطلق، درك می انتزاع می) وجود مضاف(اضافه 
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 حرفی و تصور آن جز در گیرد که معنایی است  را از حکم نفس به ثبوت دانش براي علی می» است«نخست معناي » است

را  را مستقالً لحاظ کرده آن» از«کند چنانکه معناي حرفی  را به صورت مستقلّ، لحاظ می سپس آن.  ي میسر نیست ضمن جمله

» ثبوت دانش براي علی«و بدین ترتیب، معناي . کند می» ابتداء«داللت بر » از«ي  کلمه: گوید نماید و می تفسیر می» ابتداء«به 

آنگاه حیثیت اضافه و نسبت آنرا حذف کرده به معناي . آورد من معناي نسبت است به دست میرا که یک مفهوم اضافی و متض

  . شود نائل می» وجود«مستقلّ و مطلق 

را در اینجا  ي آن تري براي آشنایی ذهن با مفهوم وجود و سایر مفاهیم فلسفی، ارائه داد که نمونه ولی شاید بتوان بیان ساده

  : و آن این است. دیگر هم به آن، اشاره خواهیم کرد کنیم و در موارد ذکر می

هنگامی که نفس، یک کیفیت نفسانی، مثالً ترس را در خودش مشاهده کرد و بعد از بر طرف شدن آن، دو حالت خود را، در 

و از » وجود ترس«شود که از حالت اول، مفهوم  حال ترس و در حال فقدان ترس، با یکدیگر مقایسه نمود ذهن، مستعد می

را » عدم«و » وجود«را انتزاع کند و پس از تجرید آنها از قید اضافه و نسبت، مفهومهاي مطلق » عدم ترس«حالت دوم، مفهوم 

  . به دست بیاورد

ي دو موجود از دیدگاه خاصی دو مفهوم  رود و از مقایسه اي است که در انتزاع سایر مفاهیم فلسفی هم به کار می این شیوه

مانند مفهوم علّت و معلول، خارجی و ذهنی، . گردد و از اینجا راز جفت بودن این مفاهیم، آشکار می. شود نتزاع میمتقابل، ا

و در درس پانزدهم بیان کردیم که یکی از فرقهاي مفاهیم ماهوي با مفاهیم فلسفی این است که . بالقوه و بالفعل، ثابت و متغیر

ي دوم نیاز به فعالیت درون ذهنی و مقایسه و تحلیل دارد و  یابد ولی دسته ، انعکاس میي اول به طور اتوماتیک در ذهن دسته

ي دو حالت نفسانی، استعداد انتزاع دو مفهوم متقابل وجود و عدم را  ي مقایسه در اینجا هم دیدیم که چگونه ذهن به وسیله

  کند  پیدا می

  کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات 

کنند و  ي قبلی آنها تفسیر می ي حقایق مجرّد یا یادآوري مشاهده طونیان که ادراك ماهیات را به مشاهدهصرف نظر از قول افال

بعضی از اقوال دیگر، مشهور بین فالسفه این است که ادراك ماهیات از راه تجرید مدرکات خاص از عوارض مشخّصه، صورت 

ماند که  ولی اوالً جاي این سؤال باقی می. دانند و مشخّص را الزم می و بر این اساس، تقدم ادراك چند مورد جزئی. پذیرد می

گیرد؟ و ثانیاً در مورد خود عوارض که به قول خودشان داراي  در مورد انواع منحصر در فرد چگونه این تجرید، انجام می

اي است که با تجرید و  ض مشخّصهتوان گفت که داراي عوار ماهیاتی هستند چه باید گفت؟ زیرا در مورد هر امر عرَضی نمی

  !آید تقشیر آنها، ماهیت کلّی به دست می

  . اند که این بیان فالسفه، بیانی تمثیلی و براي تقریب مطلب به ذهن نوآموزان فلسفه است از اینروي بعضی از بزرگان فرموده

شود و تنها تقدم یک ادراك شخصی،  حقیقت این است که مفهوم ماهوي، یک ادراك انفعالی است که براي عقل، حاصل می

کند، همانگونه که ادراك خیالی، ادراك انفعالی خاصی است که به دنبال ادراك حسی واحدي، در  براي حصول آن کفایت می

  . یابد ي خیال، تحقّق می قوه

یابد که  در عقل، انعکاس میي خیال، و مفهوم کلّی آن  مثالً هنگامی که چشم ما رنگ سفیدي را دید صورت خیالی آن در قوه

  . شود، و همچنین در مورد سایر مدرکات حسی و شخصی دیگر تعبیر می» ماهیت سفیدي«از آن به 
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شود این است که در  اي شده که درك ماهیت کلّی از راه تجرید و تقشیر عوارض، حاصل می آنچه موجب پیدایش چنین نظریه

و اوصاف آنها با حواس مختلف و حتّی با کمک ابزارهاي علمی و تجزیه و تحلیلها و موجودات مرکّب مانند انسان که اجزاء 

توان ماهیت واحدي را به  گردد چگونه می شود و طبعاً مفاهیم عقلی گوناگونی از آنها انتزاع می استنتاجات ذهنی، شناخته می

  آنها نسبت داد که جامع ذاتیات آنها باشد؟

اند که نخست باید جهات عارضی آنها را شناخت جهاتی که تبدیل و تبدل و زوال آنها موجب از  یدهدر این موارد، چنین اندیش

شود و  شود، مثالً اگر رنگ پوست انسان از سفیدي به سیاهی گرایید انسانیت او زایل نمی بین رفتن اصل آن موجود نمی

ي این جهات و اوصاف،  پس، همه. آید نی وي پدید میهمچنین تغییراتی که در طول و عرض و سایر صفات بدنی و حاالت روا

و یکی از بهترین راهها براي شناختن . نسبت به انسان، عارضی هستند و براي شناختن ماهیت وي باید آنها را حذف کرد

ه داراي کند پس باید چند فرد انسان را در نظر بگیریم ک اوصاف غیر ذاتی این است که ببینیم در افراد مختلف، تفاوت می

صفات و عوارض مختلف هستند و از راه اختالف آنها پی ببریم که هیچکدام از آنها ذاتی انسان نیست تا برسیم به مفاهیمی که 

ي افراد و تشکیل  اگر از انسان، سلب شود دیگر انسانیت او باقی نخواهد ماند و آنها همان مفاهیم ذاتی و مشترك بین همه

اند که هر کدام از آنها از  و بدین ترتیب، ماهیات مرکّب را داراي اجناس و فصولی دانسته. بود ي ماهیت وي خواهنددهنده

  . کند، چنانکه در منطق کالسیک، بیان شده است حیثیت ذاتی خاصی در ماهیت مرکّب، حکایت می

آیا هر یک از : از جمله اینکه. یرداي است که باید در فلسفه، مورد بررسی قرار گ اما این مطالب، مبتنی بر اصول موضوعه

موجودات مرکّب، داراي وجود واحد و حدود وجودي واحدي هستند که به صورت ماهیت واحدي در ذهن، منعکس شود؟ و 

رساند؟ و رابطه بین اجزاء با یکدیگر، و  مالك وحدت حقیقی آنها چیست؟ و چگونه کثرت اجزاء به وحدت مزبور، زیانی نمی

ي یا  ي اجزاء در ضمن کل، به وصف فعلیت موجوداند یا وجود همه آنها با کل، به چه شکلی است؟ آیا همه ي مجموع رابطه

شوند در واقع،  بعضی از آنها در ضمن کل، بالقوه است؟ و یا اینکه آنچه به نام اجزاء و مقومات موجود مرکّب، نامیده می

دهند و از روي مسامحه، مجموع آنها  آن موجود را تشکیل می ساز پیدایش وجود بسیط دیگري هستند که حقیقت زمینه

  شود؟ موجود واحدي نامیده می

به فرض اینکه این مسائل و جز آنها به صورتی حلّ گردد که با تئوري منطقی جنس و فصل کامالً سازگار باشد تازه در مورد 

به این صورت، توجیه نمود و باألخره هر ماهیت مرکّبی از توان  ماهیات مرکّب، صادق خواهد بود و ادراك ماهیات بسیط را نمی

  . ي معرفت بسایط بجاي خود باقی خواهد ماند یابد و سؤال درباره چند ماهیت بسیط، تشکیل می
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  خالصه

  . آیند ـ مفهوم ماهوي و مفهوم وجود، از انعکاس واقعیات خارجی در ذهن، به دست می 1

  . اند که از مفاهیم عام بدیهی است ـ فالسفه در مورد مفهوم وجود به همین اندازه اکتفاء کرده 2

آید و چون قابل صدق بر افراد بی شمار است  اند که از تجرید عوارض مشخّصه، به دست می ـ در مورد مفهوم ماهوي گفته 3

یابد و وصف کلیت آن مخصوص به مفهوم  ا عوارض، تحقّق میاند که در خارج، به صورت مخلوط ب نامیده» کلّی طبیعی«آنرا 

  . باشد ذهنی آن است که عاري و خالص از عوارض می

ي وجود کلّی طبیعی در خارج، نظرهاي مختلفی ابراز شده و نظر محقّقین این است که با وساطت وجود افراد،  ـ درباره 4

  . شود موجود می

  شود که آیا وساطت افراد از قبیل وساطت در ثبوت است یا وساطت در عروض؟ طرح میي این نظر، سؤال دقیقی م ـ درباره 5

کردند ولی این اشکال بر ایشان وارد بود که  ي پیشین، تشخّص ماهیت را به وسیله عوارض مشخّصه، توجیه می ـ فالسفه 6

تا اینکه فارابی، ثابت کرد که تشخّص، . توانند موجب تشخّص ماهیت معروض گردند عوارض هم به عنوان ماهیات کلّیه، نمی

  . یابد ي وجود، تشخّص می ي ذاتی وجود است و هر ماهیتی در سایه الزمه

ي قول به اصالت وجود بود که تدریجاً رشد کرد تا اینکه مرحوم صدر المتألّهین مسئله اصالت  ي فارابی، جوانه ـ این نظریه 7

توان گفت که قبل از وي اکثر مسائل فلسفی،  و می. حکمت متعالیه، مطرح ساخت وجود را به عنوان یکی از اصول بنیادي

  . آهنگ اصالت ماهیت داشت

بایست  ـ براي اینکه مبحث اصالت وجود جایگاه خودش را در میان مسائل فلسفی بیابد و به صورت روشنی تبیین گردد می 8

  . کنند اشاره شود یرا فراهم م ي طرح یا تبیین آن نخست به مسائلی که زمینه

ي طباطبائی ـ رضوان اهللا علیه ـ براي نخستین بار در صدد بیان کیفیت آشنایی ذهن با مفهوم وجود بر  ـ مرحوم علّامه 9

شود و سپس  آشنا می) است(اند که ذهن انسان، نخست با مفهوم وجود رابط در قضایا  را به این صورت، تصویر کرده آمدند و آن

  . گردد نائل می» وجود«لی به آن و حذف قید نسبت و اضافه، به درك مفهوم اسمی و مطلق با نگرش استقال

توان ارائه داد این است که ذهن با توجه به پدید آمدن و از بین رفتن حاالت نفسانی، مفهوم وجود  تري که می ـ بیان ساده 10

  . توان جاري دانست هیم مزدوج فلسفی نیز میي سایر مفا نظیر این بیان را در باره. کند و عدم را انتزاع می

ي انفعالی دارد چنانکه در  شود و جنبه ي انعکاس مفهوم آنها در عقل، حاصل می ـ آشنایی ذهن با ماهیات بسیط، به وسیله 11

بعداً مورد بررسی و اما بیان کیفیت شناختن ماهیات مرکّب، نیاز به اصولی دارد که باید . مورد صورتهاي خیالی نیز چنین است

  . قرار گیرد

ـ مشهور میان فالسفه و منطقیین این است که ماهیات با تحلیلیهاي ذهنی و تشخیص جهات ذاتی از جهات عرضی، و به  12

را  توان آن ولی به فرض اینکه این بیان در مورد ماهیات مرکّب، تمام باشد نمی. شوند دست آوردن اجناس و فصولی، شناخته می

  . مورد ماهیات بسیط، جاري دانستدر 
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 اعتبارات ماهیت

در درس قبل، از حکماء نقل کردیم که ماهیت هر موجودي در خارج، مخلوط با عوارض مشخّصه است و ماهیت صرف و 

یکی ماهیت مقیده یا : شود با توجه به این نکته، دو اعتبار براي ماهیت، در نظر گرفته می. یابد ذهن، تحقّق می خالص، تنها در

اعتبار بشرط «اعتبار اول را . یابد، و دیگري ماهیت مجرّده که فقط در ذهن، قابل تصور است مخلوط که در خارج، تحقّق می

» اعتبار ال بشرط«را  شمرند و آن نامند و مقسم آنها را اعتبار دیگري براي ماهیت می می »اعتبار به شرط ال«و دومی را » ء شی

در آن، لحاظ شده و نه حیثیت ذهنیت و خالی بودن ) تقید به وجود(خارجیت و اختالط با عوارض یا  خوانند که نه حیثیت  می

و معتقدند که چون کلّی طبیعی هیچگونه قید و شرطی ندارد نه  .نامند می» کلّی طبیعی«و آنرا ) یا از وجود خارجی(از عوارض 

یعنی هم در خارج همراه با ماهیت مقیده هست و . شود روي با هر دو اعتبار دیگر، جمع میقید اختالط و نه قید تجرید، از این

االّ هی، ال موجودة و ال  الماهیه من حیث هی لیست«: گویند و به همین مناسبت می. هم در ذهن همراه با ماهیت مجرّده

یعنی هنگامی که توجه ما به خود ماهیت باشد و هیچ حیثیت دیگري را در نظر نگیریم تنها » و ال کلّیۀ و ال جزئیۀ. معدومۀ

مفهومی را خواهیم داشت که نه متضمن معناي وجود است و نه معناي عدم و نه معناي کلّی بودن را در بردارد و نه معناي 

گردد و هم به جزئی،  شود و هم متّصف به عدم، و هم متّصف به کلّی می و از این جهت هم متّصف به وجود می. بودن راجزئی 

ي این اوصاف به طور حمل شایع، بر ماهیت ال بشرط  همه: و به دیگر سخن. باشند ولی به عنوان صفاتی که خارج از ذات آن می

گردند زیرا وحدت مفهومی با آن  از آنها به طور حمل اولی، بر آن، حمل نمیشوند ولی هیچکدام  حمل می) کلّی طبیعی(

  . ندارند

برند و آن در مقام فرق بین  را در مورد دیگري نیز به کار می» بشرط ال«و » ال بشرط«الزم به تذکّر است که حکماء، تعبیر 

د خارجی، مرکّب از ماده و صورت باشد از هر یک هرگاه موجو: توضیح آنکه. مفهوم جنس و فصل و مفهوم ماده و صورت است

شود که ممکن است عیناً جنس و فصل آن ماهیت را تشکیل دهند با این تفاوت که اگر آن مفهومها  از آنها مفهومی گرفته می

ناطق «توان گفت  را به عنوان جنس و فصل در نظر بگیریم قابل حمل بر یکدیگرند و مثالً در مورد جنس و فصل انسان می

ولی اگر آنها را حاکی از ماده و صورت قرار دهیم قابل حمل بر یکدیگر نیستند چنانکه هیچکدام از روح و بدن، » حیوان است

گویند فرق بین مفهوم جنس و فصل با مفهوم ماده و صورت این است که  در چنین مقامی می. قابل حمل بر یکدیگر نیست

  . »بشرط ال«ده و صورت هستند ولی ما» ال بشرط«جنس و فصل 

  . این اصطالح، ربطی به اصطالح قبلی ندارد و فقط از نظر لفظی، اشتراك دارند

صرفاً امري ذهنی، و چنانکه از عنوان آن » اعتبارات ماهیت«اي را که باید خاطرنشان کنیم این است که تعدد و اختالف  نکته

خارجی ندارد و نه تنها در ازاء آنها وجودهاي عینی مختلفی نیست بلکه اگر باشد و هیچ منشأ عینی و  می» اعتباري«پیدا است 

  . اصالت ماهیت هم ثابت شود در برابر آنها ماهیات متعددي هم نخواهد بود

  کلّی طبیعی 

ی و ال از بررسی اعتبارات مختلف ماهیت، ضمناً تعریف کلّی طبیعی هم به دست آمد، و آن عبارت است از همان اعتبار مقسم

بشرطی ماهیت، که در آن هیچگونه قیدي حتّی قید تجرید و خالی بودن از عوارض یا وجود خارجی هم لحاظ نشده است و 

است که منظور » کلّی عقلی«و » کلّی منطقی«براي احتراز از » طبیعی«ي  اشاره به اشتراك آن بین افراد، و واژه» کلّی«ي  واژه

همان مفاهیم معروض و » کلّی عقلی«شود و منظور از  ست که در ذهن، عارض مفاهیم دیگر میا» کلّی«از اولی همان مفهوم 

  . یابد و مصداق ذهنی براي مفهوم کلّی منطقی است از جمله ماهیت مجرّد و بشرط ال است که تنها در ظرف عقل، تحقّق می
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توان گفت در  ي وجود کلّی طبیعی است که آیا می در بارهقبالً اشاره کردیم که یکی از بحثهاي پر سابقه در تاریخ فلسفه، بحث 

خارج هم وجود دارد یا باید گفت که وجود آن منحصر به ذهن است و تنها بر کلّی عقلی یعنی ماهیت مجرّد از عوارض، صدق 

  باشد؟ کند و نظیر کلیات منحصر به فرد می می

خارج، منافات دارد با مطلبی که قبالً گفته شد که هیچ موجود  ممکن است تصور شود که قائل شدن به وجود کلّی طبیعی در

وجود داشته » کلّی طبیعی«توان پذیرفت که در خارج، چیزي به نام  یابد، پس چگونه می خارجی به وصف کلیت، تحقّق نمی

  باشد؟

ه به وصف کلیت در ظرف خارج، اند که منظور از وجود آن در خارج این نیست ک ولی قائلین به وجود کلّی طبیعی، توضیح داده

یابد و در  تحقق یابد بلکه منظور این است که در خارج، امري مشترك بین افراد، موجود است که عیناً در ذهن هم تحقّق می

  . شود آنجاست که متّصف به کلیت می

یعنی اعتبار اختالط و تجرید   ،اند که کلّی طبیعی، مقسم دو اعتبار دیگر ماهیت قائلین به وجود خارجی آن، استدالل کرده

است و مقتضاي مقسم بودنش این است که در ضمن هر دو قسم، موجود باشد چنانکه وقتی انسان را به دو قسم مرد و زن، 

پس کلّی طبیعی نیز باید هم در . کنیم انسانی که مقسم آنهاست هم در قسم مرد، موجود است و هم در قسم زن تقسیم می

و چون ظرف وجود ماهیت مخلوط، ظرف خارج است . جرّد، وجود داشته باشد و هم در ماهیت مخلوط و مقیدماهیت عقلی و م

  . پس کلّی طبیعی هم در خارج، موجود خواهد بود

یک تعبیر حقیقی و خالی از مسامحه باشد، و » ماهیت مخلوطه«ولی تمام بودن این استدالل، منوط به این است که تعبیر 

ی حقیقۀً مخلوطی از ماهیت معروض و عوارض مشخّصه، یا مرکّب از ماهیت و وجود باشد ولی چنین چیزي قابل موجود خارج

  . اثبات نیست چنانکه در بیان کیفیت آشنایی ذهن با ماهیات اشاره شد و توضیح بیشتر آن در درسهاي آینده خواهد آمد

خارج و اختالط آن با عوارض مشخّصه یا وجود، بیش از این نیست که مگر اینکه گفته شود که منظور از وجود کلّی طبیعی در 

منظور این است که مفهوم کلّی طبیعی و : و به دیگر سخن. تواند از موجود خارجی، این مفاهیم مختلف را انتزاع کند عقل می

ولی گمان . شود حمل میماهیت، قابل صدق بر موجودات خارجی است چنانکه مفاهیم عرَضی و مفهوم موجود هم بر آنها 

  . رود که منکرین وجود کلّی طبیعی هم وجود آنرا به این معنی، انکار کنند نمی

اند که در ظرف خارج، چیزي جز افراد ماهیات، یافت  از سوي دیگر، منکرین وجود کلّی طبیعی در خارج، استدالل کرده

  . ماند باقی نمی» طبیعیکلّی «شود بنابراین، جایی براي وجود چیز دیگري به نام  نمی

از این استدالل، پاسخ داده شده که هر فردي از ماهیت را در نظر بگیرید همراه با عوارض دیگري غیر از خود ماهیت است 

باشد و شکّی نیست که این امور، جزء ماهیت انسان نیستند  چنانکه فرد انسان، همراه با طول و عرض و رنگ و دیگر عوارض می

ي افراد، حیثیت مشترکی وجود دارد  شود، پس در همه جهت، اختالف و تغییر آنها موجب تعدد و تبدل ماهیت نمیو به همین 

  . که همان کلّی طبیعی است

شود در واقع،  یعنی آنچه فرد انسان نامیده می. اما روشن است که در این پاسخ، بین فرد بالذات و فرد بالعرض، خلط شده است

. گردد فراد ماهیات مختلف جوهري و عرَضی است که از روي مسامحه، همگی آنها به عنوان فرد انسان، تلقّی میاي از ا مجموعه

باشد، یعنی همان چیزي که حیثیت  در صورتی که فرد اصلی و بالذات انسان همان فرد جوهري و معروض عوارض مختلف می

  . وجود ندارد» کلّی طبیعی انسان«و جز آن چیز دیگري به نام رود،  ي افراد به شمار می ذاتی انسان و مشترك بین همه
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اند که منظور از وجود آن در خارج، این نیست که در کنار وجود  سرانجام، محقّقین از قائلین به وجود کلّی طبیعی، اظهار داشته

  . باشد عی به وجود افرادش میافراد، وجود مستقلّ و منحازي از آنها داشته باشد بلکه منظور این است که وجود کلّی طبی

یکی آنکه وجود فرد، واسطه در ثبوت وجود کلّی : ولی همچنانکه قبالً اشاره شده این سخن، قابل دو تفسیر مختلف است

. توان حقیقۀً براي کلّی طبیعی، وجودي در خارج اثبات کرد طبیعی و علّت تحقّق آن شمرده شود و در این صورت است که می

باشد چیز دیگري که  ي قابل اثبات نیست زیرا در خارج، غیر از فرد بالعرض که مشتمل بر فرد بالذات نیز میولی چنین چیز

منظور از : تفسیر دیگر آنکه. توان معلول فرد دانست عالوه بر اینکه اساساً کلّی را نمی. معلول آن فرض شود، تحقّق ندارد

) فرد بالعرض(ض باشد یعنی مالك حمل مفهوم انسان بر شخص خارجی وساطت فرد براي تحقّق کلّی طبیعی، وساطت در عرو

در آن است، و معنایش این است که همان حیثیت انسانیت، وي مصداق حقیقی و بالذات ) فرد بالذات(وجود جوهر انسانی 

ات در ضمن فرد بالعرض ي این تفسیر، اثبات چیزي جز فرد بالذ شود الزمه و چنانکه مالحظه می. باشد براي مفهوم انسان می

  . نیست

منظور ما هم چیزي جز صحت حمل ماهیت بر : مگر اینکه قائلین به وجود کلّی طبیعی به همین اندازه، اکتفاء کنند و بگویند

  . و چنانکه اشاره شد چنین معنایی مورد انکار منکرین وجود کلّی طبیعی هم نخواهد بود. فرد نیست

اند که بدین ترتیب، نزاع بین مثبتین و منکرین وجود کلّی طبیعی، به نزاع لفظی باز  فرمودهاز اینروي بعضی از بزرگان 

  . گردد می

  علّت تشخّص ماهیت

شود ولی قابل اجتماع با هر  کلّی طبیعی چنانکه بیان شد همان ماهیت ال بشرط است که هیچگونه قیدي در آن، لحاظ نمی

گردد، و در  شود و متّصف به کلیت می با ماهیت مجرّده که به شرط ال است جمع می روي در ذهن،قید و شرطی است و از این

  . گردد شود و متّصف به جزئیت می خارج، با ماهیت مخلوطه همراه می

البتّه همانگونه که در همین درس، خاطر نشان کردیم معناي اجتماع کلّی طبیعی با ماهیت مجرّده یا ماهیت مخلوطه این 

که دو ماهیت مستقلّ با یکدیگر اجتماع پیدا کنند یا در یکدیگر ادغام شوند بلکه منظور، اجتماع دو اعتبار است یعنی نیست 

یکی آنکه اصل مفهوم را مورد توجه قرار دهد : تواند به دو گونه به آن بنگرد یابد عقل می ماهیت هنگامی که در ذهن، تقرّر می

را از عوارض مشخّصه، لحاظ کند و این همان اعتبار ال بشرطی و کلّی طبیعی است، دوم آنکه بدون اینکه حیثیت خالی بودن آن

تواند ماهیت موجود در  همچنین می. حیثیت برهنه بودن از عوارض را هم مالحظه کند و این همان اعتبار بشرطی الیی است

بین ذهن و خارج است یعنی اعتبار ال بشرطی و کلّی یکی اصل ماهیت که مشترك : خارج را به دو گونه مورد لحاظ قرار دهد

  . ء طبیعی، و دوم حیثیت اختالط آن با عوارض، یعنی اعتبار تقید و بشرط شی

کنند سؤال شود که چه امري موجب اتّصاف کلّی طبیعی به  را بدین گونه بیان می حال اگر از کسانی که ماهیت و اعتبارات آن

مالك تشخّص ماهیت چیست؟ طبعاً پاسخ : ذاتاً اقضتاء چنین وصفی را ندارد؟ و به دیگر سخن شود در حالی که جزئیت می

ي  شود همان اختالط با عوارض مشخّصه است که الزمه خواهند داد که آنچه موجب اتّصاف ماهیت به جزئیت و تشخّص می

شود خالی بودن آن از این عوارض است که  ت میباشد چنانکه آنچه موجب اتّصاف ماهیت به کلی ماهیت موجود در خارج می

شد  ي این پاسخ آن است که اگر موجود خارجی فرضاً خالی از عوارض می و الزمه. باشد ي ماهیت موجود در ذهن می الزمه

  . گردید شد متّصف به جزئیت می گردید و همچنین اگر ماهیت ذهنی، مقرون به عوارض می متّصف به کلیت می
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ي ماهیت هر یک از عوارض هم  شود به هیچوجه قانع کننده نیست زیرا این سؤال در باره پاسخ چنانکه مالحظه می اما این

ي تشخّص آنها متشخّص و  شود که چه امري موجب جزئیت و تشخّص آنها شده تا ماهیت معروض هم در سایه تکرار می

گردد و اگر ماهیت  هیت ذهنی هم مقرون به عوارض شود جزئی میي این پاسخ که اگر ما متعین گردد؟ افزون بر این، الزمه

گردد، قابل قبول نیست زیرا کلیت مفهوم عقلی که همان قابلیت انطباق آن بر مصادیق  خارجی، برهنه از عوارض شود کلّی می

اي  نیز موجود خارجی به گونه .شمار است چیزي نیست که با اقتران به عوارض، سلب گردد متعدد و مرآتیت آن براي افراد بی

چنانکه کسانی که وجود مجرّدات را خالی . شمار را پیدا کند نیست که اگر خالی از عوارض، فرض شود قابلیت صدق بر افراد بی

  . شود شمار در آنها یافت نمی توانند قائل به کلیت آنها شوند زیرا ویژگی حکایت از افراد بی دانند نمی از عوارض می

اند که مالك تشخّص ماهیت را در چیزهاي دیگري مانند ماده و زمان و مکان  نروي، بعضی از فالسفه در صدد برآمدهاز ای

ي آنها این اشکال وارد است که مالك تشخّص  بخشد و بر همه ولی روشن است که این تشبثات هم سودي نمی. جستجو کنند

  آن، موجب تشخّص ماهیت دیگري شود؟ ماهیت ماده یا زمان و مکان چیست تا اقتران به

شود  ضمیمه کردن هزاران ماهیت کلّی و فاقد تشخّص به ماهیت کلّی و نامتشخّص دیگر، موجب تشخّص آن نمی: حاصل آنکه

  . خواه ماهیات جوهري باشند و خواه ماهیات عرضی

ي مالك تشخّص  فارابی فیلسوف بزرگ اسالمی راه حلّ صحیحی براي مسئله) تا آنجا که ما اطّالع داریم(براي نخستین بار 

. یابد ي وجود، تعین می ي ذاتی وجود است و ماهیت تنها در سایه ماهیت، ارائه داد، و حاصل آن این است که تشخّص، الزمه

یابد  ومی است کلّی و قابل صدق بر افراد و مصادیق متعدد، هیچگاه تشخّص و تعین نمییعنی هیچ ماهیتی از آن جهت که مفه

داند که همان مفهوم مقید، بر  ي اضافه کردن دهها قید، منحصر در فرد شود زیرا باألخره عقل محال نمی هر چند به وسیله

  . اشدافراد متعدد مفروضی صدق کند گر چه در خارج، بیش از یک فرد نداشته ب

بلکه این وجود عینی است که ذاتاً قابلیت صدق . توان در انضمام و اقتران ماهیات دیگر جستجو کرد پس مالك تشخّص را نمی

و اساساً صدق و حمل و مفاهیمی از این قبیل از . بر موجود دیگري را ندارد حتّی اگر یک موجود شخصی دیگري باشد

  . باشند ویژگیهاي مفاهیم می

ي اتّحادي است که  نکه وجود است که ذاتاً متشخّص است و هر ماهیتی متّصف به جزئیت و تشخّص گردد تنها در سایهنتیجه آ

  . شود با وجود براي آن، لحاظ می

زیرا تا . ي عطفی در تاریخ فلسفه به شمار آورد را به حقّ، نقطه این پاسخ فارابی، منشأ تحولی در بینش فالسفه گردید و باید آن

ي ماهیات باید  آن زمان، بحثهاي فلسفی هر چند بطور ناخود آگاه، مبتنی بر این بود که موجودات خارجی را تنها به وسیله

ولی از آن پس، توجه فالسفه به سوي وجود، . داد شناخت و در حقیقت، ماهیت، محور اصلی مباحث فلسفی را تشکیل می

  . توان شناخت اي است که آنها را از راه احکام ماهوي نمی حکام ویژهمعطوف شد و دانستند که وجود عینی داراي ا

ي فلسفه را  ي مباحث فلسفی، پرتو افکن شود و بزودي چهره ي روشنگر نتوانست به سرعت بر همه ولی متأسفانه این نقطه

حوم صدر المتألهین شیرازي دگرگون سازد و قرنها طول کشید تا این جوانه، رشد یافت و سرانجام، فیلسوف کبیر اسالمی مر

ترین اصل در حکمت متعالیه، مطرح ساخت هر چند او هم در بسیاري از  ي اصالت وجود را به عنوان بنیادي رسماً مسأله

ي پیشینیان را رها نکرد و مخصوصاً در طرح مسائل گوناگون فلسفی همان روش گذشتگان را دنبال نمود و غالباً  مباحث، شیوه

  . داد گیري و اظهار نظر نهائی بود که نظر خاص خود را مبنی بر اصالت وجود ارائه می در مقام نتیجه
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در پایان این مبحث، الزم است تذکّر دهیم که بر اساس اصالت وجود، مطالبی که در این درس، پیرامون اعتبارات ماهیت و به 

ساً وجود ماهیت مخلوطه هم تنها به عنوان یک اعتبار یابد و اسا ي دیگري می ویژه وجود کلی طبیعی در خارج، بیان شد چهره

ي هوشیار از مطالب این درس، دریافته باشد که خاستگاه قول به اصالت ماهیت  و شاید خواننده. عقلی، قابل پذیرش خواهد بود

  . در واقع، همان قائل شدن به وجود حقیقی براي کلّی طبیعی است
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  خالصه

ء یا ماهیت مخلوطه، اعتبار بشرط ال یا ماهیت مجرّده، و  اعتبار بشرط شی: اند ـ حکماء براي ماهیت، سه اعتبار قائل شده 1

  . اعتبار ال بشرط که همان کلّی طبیعی است

وم ماده و اصطالح دیگري دارند که در مقام بیان فرق بین مفهوم جنس و فصل با مفه» بشرط ال«و » ال بشرط«هاي  ـ واژه 2

  . شوند صورت به کار گرفته می

اند که آن، مقسم ماهیت مجرّده و ماهیت مخلوطه است و چون  ـ قائلین به وجود کلّی طبیعی در خارج، استدالل کرده 3

مقسم باید در ضمن اقسام، وجود داشته باشد و ماهیت مخلوطه، در خارج وجود دارد پس کلّی طبیعی هم در خارج، موجود 

  . اهد بودخو

  . ـ تمام بودن این استدالل، منوط به اثبات وجود خارجی براي ماهیت مقرون به عوارض است 4

بنابراین، . یابد اند که در خارج، چیزي جز افراد ماهیات، تحقّق نمی ـ منکرین وجود کلّی طبیعی در خارج، استدالل کرده 5

  . جایی براي وجود چیز دیگري به نام کلّی طبیعی نیست

  . اند که کلّی طبیعی همان حیثیت مشترك بین افراد است ـ مثبتین پاسخ داده 6

  . ـ بر این پاسخ، اشکال روشنی وارد است که آن حیثیت، همان فرد بالذّات ماهیت است نه چیز دیگر 7

  . اند ـ محقّقین، وجود فرد را واسطه براي وجود کلّی طبیعی دانسته 8

ـ اگر منظور از وساطت فرد، وساطت در ثبوت باشد چنین چیزي قابل اثبات نیست، و اگر منظور، وساطت در عروض باشد  9

  . ي آن، وجود حقیقی براي کلّی طبیعی نیست الزمه

یت آنرا اند چنانکه علّت کل ـ حکماء پیشین، علّت تشخّص و جزئیت ماهیت یا کلّی طبیعی را اقتران به عوارض انگاشته 10

  . اند خالی بودن آن از آنها شمرده

ي آن این  عالوه بر اینکه الزمه. شود ي تشخّص هر یک از عوارض، تکرار می ـ این نظر، قابل قبول نیست زیرا سؤال درباره 11

از آنها گردید چنانکه اگر در خارج هم منفک  شد متّصف به جزئیت می است که اگر ماهیت در ذهن هم مقترن به عوارض می

  . گردید در صورتی که چنین نیست شد متّصف به کلیت می می

ي ذاتی وجود عینی است چنانکه  ـ حلّ صحیح این مسأله همانگونه که فارابی بیان کرده این است که اساساً تشخّص، الزمه 12

ي اتّحاد با وجود عینی،  ها در سایهبنابراین، ماهیت تن. ي ذاتی مفهوم عقلی است شمار الزمه قابلیت صدق و حمل بر افراد بی

  . یابد تشخّص می
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  درس بیست و ششم

 ي اصالت وجودمقدمه

  :شامل

  ي مسئله نگاهی به تاریخچه

  ها توضیح واژه

  توضیح محلّ نزاع

  ي این بحث  فایده
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 ي مسئله  نگاهی به تاریخچه

زد و دست کم به صورت  ي مباحث فلسفی بر محور ماهیت، دور می همانگونه که قبالً اشاره شد پیش از فارابی تقریباً همه

ي روشنی بر گرایش به اصالت  ي یونان، نقل شده نشانه شد و در سخنانی که از فالسفه ناخودآگاه، مبتنی بر اصالت ماهیت می

ي اسالمی مانند فارابی، ابن سینا، بهمنیار و میرداماد، چنین گرایشی مشاهده  فالسفهولی در میان . خورد وجود به چشم نمی

  . گردد شود بلکه تصریحاتی نیز یافت می می

داشت در برابر گرایش اصالت وجودي نیز  از سوي دیگر، شیخ اشراق که عنایت خاصی به بازشناسی اعتبارات عقلی، مبذول می

اثبات اعتباري بودن مفهوم وجود، آن گرایش را ابطال کند هر چند در سخنان خود او نیز کوشید با  گرفت و می موضع می

  . شود که با اصالت وجود، سازگار است و با قول به اصالت ماهیت، توجیه صحیحی ندارد مطالبی یافت می

اي  ح ساخت و آنرا پایهبه هر حال، صدرالمتألهین نخستین کسی بود که این موضوع را در صدر مباحث هستی شناسی مطر

کردم تا  من خودم نخست، قائل به اصالت ماهیت بودم و سخت از آن، دفاع می: گوید وي می. براي حلّ دیگر مسائل قرار داد

او قول به اصالت وجود را به مشائین، و قول به اصالت ماهیت را به اشراقیین، . 1اینکه به توفیق الهی به حقیقت امر، پی بردم

ي مستقلّی مطرح نبوده و مفهوم آن کامالً بیان  ولی با توجه به اینکه موضوع اصالت وجود قبالً به صورت مسئله. دهد مینسبت 

بندي کرد و مثالً قول به اصالت وجود  توان فالسفه را نسبت به آن بطور مشخّص و قطعی دسته نشده بوده است به آسانی نمی

و به فرض اینکه این . ه اصالت ماهیت را از خصایص مکتب اشراقی به شمار آوردرا از ویژگیهاي مکتب مشائی، و قول ب

اي مطرح نشده که جایگاه  بندي هم صحیح باشد نباید فراموش کرد که اصالت وجود از طرف اتباع مشائین هم به گونه گروه

لکه ایشان هم غالباً مسائل را به صورتی راستین خود را در مسائل فلسفی بیابد و تأثیر آن در حلّ دیگر مسائل، روشن گردد ب

  .اند که با اصالت ماهیت سازگارتر است طرح و تبیین کرده

  ها  توضیح واژه

براي اینکه مفهوم این مسئله، درست روشن شود و محلّ نزاع کامالً مشخّص گردد الزم است نخست توضیحی پیرامون 

  . و بعد مفاد عنوان و محلّ نزاع را دقیقاً تعیین کنیمرود بدهیم  هایی که در عنوان مسئله به کار می واژه

آیا وجود، اصیل است و ماهیت، اعتباري یا اینکه ماهیت، اصیل است و : شود که این مسئله معموالً به این صورت، عنوان می

و مفاد » ت عینی استوجود، داراي حقیق«را به این صورت، عنوان کرده است که  وجود، اعتباري؟ ولی خود صدرالمتألّهین آن

: هاي محوري این مسئله عبارتند از بنابراین، واژه. ي مقام، این است که ماهیت، داراي حقیقت عینی نیست تلویحی آن به قرینه

  . وجود، ماهیت، اصالت، اعتبار، حقیقت

(= زمانی به صورت اسم مصدر  رود، به کار می) بودن(= را قبالً توضیح دادیم که گاهی به صورت مصدر » وجود«ي  اما واژه

  . شود استعمال می) است(= و گاهی هم در اصطالح منطقیین به معناي حرفی ) هستی

همچنین معناي مصدري که متضمن نسبت به فاعل و . روشن است که در این بحث فلسفی، معناي حرفی آن، منظور نیست

را از قید  تواند اراده شود مگر اینکه آن نمی» حدث«داللت بر  معناي اسم مصدري هم با قید. شود مفعول است نیز اراده نمی

  . اي که قابل حمل بر واقعیات عینی و از جمله ذات مقدس الهی باشد مزبور، تجرید کنیم به گونه

ه ب) چیستی(= باشد در اصطالح فالسفه به صورت اسم مصدر  می) چیست؟(= » ما هو«که مصدر جعلی از » ماهیت«ي  اما واژه

  . تا اینکه قابل حمل بر ذات باشد» حدث«رود ولی با همان شرط تجرید از معناي  کار می
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را به این صورت  اصطالح خاص آن. شود که یکی از آنها اعم از دیگري است این واژه در فلسفه به دو صورت، استعمال می

شود، و طبعاً  ي چیستی شیئی گفته می ؤال دربارهیعنی مفهومی که در پاسخ از س» ما یقال فی جواب ما هو«کنند  تعریف می

رود که قابل شناخت ذهنی باشند و به اصطالح، داراي حدود وجودي خاصی باشند که به صورت  در مورد موجوداتی به کار می

ال (ت ندارد شود که ماهی روي در مورد خداي متعال گفته میو از این. در ذهن، منعکس گردند) مفاهیم ماهوي(معقوالت اُولی 

گویند که خود وجود، ماهیت ندارد،  ي حقیقت عینی وجود نیز می چنانکه قائلین به اصالت وجود، درباره) ماهیۀ لواجب الوجود

  . »صورت عقالنی ندارد«کنند که  و گاهی به این شکل، تعبیر می

آنرا شامل حقیقت عینی وجود و شامل ذات مقدس و » ء هو هو ما به الشی«کنند  را به این صورت تعریف می اما اصطالح اعم آن

یعنی ماهیت خدا همان » الحقّ ماهیه انّیته«گویند  و طبق این اصطالح است که در مورد خداي متعال می. دانند الهی نیز می

  . هستی او است

یا ماهیت به حمل اولی، بلکه همان اصطالح اول است ولی نه مفهوم خود این کلمه » ماهیت«ي  در این مبحث، منظور از واژه

زیرا قائلین به اصالت ماهیت هم اعتراف . است» انسان«ي مصادیق این مفهوم یعنی ماهیت به حمل شایع مانند  بحث درباره

  . »ماهیت«است نه مفهوم » مفاهیم ماهوي«ي  بحث در باره: و به تعبیر دیگر 1.دارند که خود این مفهوم، مفهومی است اعتباري

رود در این  اي بودن به کار می به معناي شاخه» فرعیت«اي بودن، در مقابل  که در لغت به معناي ریشه» اصالت«ي  ما واژها

  . گردد شود و مفهوم دقیق آنها توأماً روشن می به معناي خاصی استعمال می» اعتباري«مبحث در مقابل 

هم » وجود«ذکر شد که بر طبق بعضی از آنها حتّی مفهوم » تبارياع«ي  در درس پانزدهم، چند معناي اصطالحی براي واژه

معناي دیگري است و اعتباري بودن » اصیل«در این مبحث در مقابل » اعتبار«مفهومی اعتباري خواهد بود ولی منظور از 

منظور در این مبحث  مفهوم وجود، طبق اصطالح قبلی، هیچ منافاتی با قول به اصالت وجود و اعتباري بودن ماهیت به معناي

  . ندارد

منظور از دو مفهوم متقابل اصیل و اعتباري در اینجا این است که کدامیک از دو مفهوم ماهوي و مفهوم وجود، ذاتاً و بدون 

یعنی بعد از قبول اینکه واقعیت عینی در ذهن، به صورت . کند ي دقیق فلسفی، از واقعیت عینی، حکایت می هیچ واسطه

است که با حمل اشتقاق و » وجود«شود که موضوع آن، یک مفهوم ماهوي، و محمول آن، مفهوم  منعکس می» سیطهي ب هلیه«

شود و طبعاً هر یک از آنها به شکلی قابل حمل بر واقعیت عینی خواهد بود و  بر آن، حمل می» موجود«به صورت مفهوم 

و هیچکدام از آنها از » این شخص، موجود است«توان گفت  میچنانکه » این شخص خارجی، انسان است«: توان گفت مثالً می

شود که با توجه به وحدت و  نظر عرفی و ادبی، مجازي نیست، در عین حال، از دیدگاه دقیق فلسفی، این سؤال، طرح می

ید واقعیت عینی را بساطت واقعیت عینی، و با توجه به اینکه تعدد این مفاهیم و حیثیات، مخصوص به ظرف ذهن است، آیا با

- شود و از این خاص عقلی و با وساطت مفهوم ماهوي، بر آن، حمل می  همان حیثیت ماهوي دانست که مفهوم وجود با عنایت

شود و مفهوم  ي فرعی و ثانوي دارد یا اینکه واقعیت عینی همان حیثیتی است که با مفهوم وجود، از آن حکایت می روي جنبه

شود و در  سی ذهنی از حدود و قالب واقعیت و وجود عینی است که با عنایت دقیقی خود آن محسوب میماهوي تنها انعکا

  ي فرعی و ثانوي دارد؟ واقع، مفهوم ماهوي است که جنبه

ي ماهیت دانستیم قائل به اصالت  واسطه در برابر این سؤال اگر شقّ اول را پذیرفتیم و واقعیت عینی را مصداق ذاتی و بی

ي مفهوم وجود  واسطه ایم و اگر شقّ دوم را پذیرفتیم و واقعیت عینی را مصداق بالذات و بی یت و اعتباري بودن وجود شدهماه

دانستیم و مفهوم ماهوي را قالبی ذهنی براي حدود واقعیتهاي محدود شمردیم قائل به اصالت وجود و اعتباري بودن ماهیت 

  . ایم شده
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ه در کالم صدرالمتألهین در عنوان این مسئله به کار رفته بود نیز داراي اصطالحات متعددي است از ک» حقیقت«ي  و اما واژه

  : این قرار

ـ حقیقت به معناي استعمال لفظ در معنایی که براي آن، وضع شده در مقابل مجاز که استعمال آن در معنایی دیگري است  1

ي معروف، حقیقت، و به معناي  به معناي حیوان درنده» شیر«که نوعی مناسب با معناي حقیقی داشته باشد مثالً استعمال 

  . انسان نیرومند، مجاز است

  . شناسی گذشت ـ حقیقت به معناي شناخت مطابق با واقع، چنانکه در مبحث شناخت 2

  . هستند» متّفق الحقیقه«شود دو فرد انسان  ـ حقیقت به معناي ماهیت، چنانکه گفته می 3

  . ـ حقیقت به معناي واقعیت عینی 4

رود و در برابر آن،  ر اصطالح عرفاء به کار میـ حقیقت به معناي وجود مستقلّ مطلق که منحصر به خداي متعال است و د 5

  . نامند می» مجازي«وجود مخلوقات را 

  . شود حقیقت ذات الهی، قابل درك عقلی نیست ـ حقیقت به معناي کُنْه و باطن، چنانکه گفته می 6

  . روشن است که منظور از حقیقت در اینجا همان اصطالح چهارم است

  توضیح محلّ نزاع 

بر » انسان«شود چنانکه مفهوم  ه هر موجودي که داراي مفهوم ماهوي باشد مفهوم مربوط، بر آن حمل میشکّی نیست ک

بر هر موجود خارجی، ) به صورت حمل اشتقاق(همچنین شکّی نیست که مفهوم وجود . اشخاص خارجی، قابل حمل است

از دیدگاه : و به عبارت دیگر. موجود است: فتتوان گ گردد و حتّی در مورد خداي متعال هم که ماهیت ندارد می حمل می

چنانکه فالسفه . یکی حیثیت ماهیت، و دیگري حیثیت وجود:  عقلی، هر موجود ممکن الوجودي داراي دو حیثیت است

ایم که انعکاس  و این همان مطلبی است که بارها اشاره کرده. »کلّ ممکن زوج ترکیبی، مرکّب من ماهیۀ و وجود«: اند گفته

از یک مفهوم ماهوي و مفهوم ) یعنی در امور ذي ماهیت(اي است که معموالً  اقعیتهاي خارجی در ذهن به صورت قضیهو

  . یابد وجود، تشکیل می

در چنین مواردي اگر فرض شود که در ازاي هر یک از این دو مفهوم، یک حیثیت عینی و خارجی، وجود دارد یعنی مفهوم 

اند و  کند که در خارج با یکدیگر ترکیب شده ، و مفهوم وجود از حیثیت عینی دیگري حکایت میماهوي از یک حیثیت عینی

ترکیب موجود از وجود و ماهیت، ترکیبی خارجی و عینی است معناي این فرض آن است که هم ماهیت، اصیل : به دیگر سخن

  . است و هم وجود

ي دیگري در  ي دو حیثیت عینی باشد هر یک از آنها به صورت قضیهولی این، فرض صحیحی نیست زیرا اگر هر موجودي دارا

شود که مشتمل بر دو مفهوم است و باید در ازاء هر یک از آنها حیثیت عینی دیگري را فرض کرد و این  ذهن، منعکس می

حیثیتهاي عینی و خارجی نهایت  اش این است که هر موجود بسیطی مرکّب از بی یابد و الزمه نهایت، ادامه می جریان تا بی

  !باشد
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انّ الوجود عارض المهیۀ تصوراً و «اند که تغایر وجود و ماهیت، تغایري ذهنی است  و این همان مطلبی است که فالسفه گفته

  . »اتّحدا هویۀ

د و گر نه این شو یعنی عروض و حمل وجود بر ماهیت که مقتضی تعدد و تغایر آنهاست فقط در ظرف تصور ذهنی، حاصل می

توان هم ماهیت را اصیل و داراي واقعیت عینی دانست و هم  پس نمی. دو حیثیت از نظر هویت خارجی، با یکدیگر متّحدند

ي بسیطه است که از واقعیت عینی حکایت  زیرا باألخره همین قضیه هلیه. توان هر دو را اعتباري انگاشت چنانکه نمی. وجود را

پس امر، دایر است بین اینکه ماهیت، اصیل . گیرد مشتمل بر مفهومی است که در ازاء واقعیت عینی، قرار می کند و ناچار می

  . باشد و وجود، اعتباري یا بر عکس

  : بنابراین، طرح مسئله به صورتی که داراي دو فرض باشد مبتنی بر چند اصل است

زیرا اگر مفهوم وجود، . »وجود محمولی«و به اصطالح، پذیرفتن ـ پذیرفتن مفهوم وجود به عنوان مفهوم اسمی مستقل،  1

ي آن نیست که حکایت از واقعیت عینی بکند و به  منحصر در معناي حرفی و رابط در قضایا باشد جاي چنین فرضی در باره

  . اي جز قول به اصالت ماهیت نخواهد بود قول صدرالمتألهین داراي حقیقت عینی باشد، و طبعاً چاره

یعنی اگر کسی چنین بپندارد که مفهوم وجود . ـ پذیرفتن تحلیل موجودات امکانی به دو مفهوم وجود و مفهوم ماهوي 2

اي همان معناي ماهیتی  چیزي جز مفهوم ماهیت نیست چنانکه از بعضی از متکلّمین نقل شده که معناي وجود در هر قضیه

ماند و  ضی باز جاي تردید بین اصالت ماهیت و اصالت وجود، باقی نمیدهد در چنین فر را تشکیل می است که موضوع آن

  . ولی بطالن این فرض در درس بیست و دوم، روشن گردید. اصالت ماهیت، متعین خواهد بود

زاء ـ پذیرفتن اینکه ترکیب وجود و ماهیت، ترکیبی ذهنی است و در متن خارج، دو حیثیت متمایز، وجود ندارد که یکی در ا 3

  . مفهوم ماهوي و دیگري در ازاء مفهوم وجود، قرار گیرد، یعنی فرض اصالت هر دو، فرض صحیحی نیست چنانکه بیان شد

گیرد و  شود که آیا واقعیت عینی اصالۀً در ازاء مفهوم ماهوي قرار می بر اساس این سه اصل، مسئله به این شکل، مطرح می

گیرد و بالعرض مفهوم ماهوي بر آن  یا بر عکس، اصالۀً در ازاء مفهوم وجود قرار می شود بالعرض، مفهوم وجود بر آن حمل می

آیا واقعیت عینی، مصداق بالذات ماهیت است یا وجود؟ بنا بر فرض اول، شناخت ماهیات و : گردد؟ و به دیگر سخن حمل می

ناخت ماهیات به معناي شناخت قالبهاي احکام ماهوي، همان شناخت واقعیتهاي عینی است، ولی بنا بر فرض دوم، ش

  . شود نه شناخت محتواي عینی آنها موجودات و حدودي است که در ذهن، منعکس می

  ي این بحث فایده

ي اصالت وجود یا ماهیت، یک بحث تفنّنی است و تأثیري در حلّ مسائل  ممکن است چنین پنداشته شود که بحث در باره

  . اند و هم قائلین به اصالت ماهیت قائلین به اصالت وجود، این مسائل را حلّ کردهمهم فلسفی ندارد چنانکه هم 

ولی این، پندار نادرستی است و چنانکه در طی مباحث آینده روشن خواهد شد حلّ بسیاري از مسائل مهم فلسفی در گرو 

چنانکه در . شود بست می یست و منتهی به بنشود تمام ن اصالت وجود است و راه حلهایی که بر اساس اصالت ماهیت، ارائه می

ي در مقابل مسائل  و البتّه این مسئله. ي تشخّص ماهیت دیدیم که بر اساس اصالت ماهیت، راه حلّ صحیحی ندارد مسئله

ویم سخن ي موارد را در اینجا یادآور ش و اگر بخواهیم همه. شود، قابل مقایسه نیست بسیار مهمی که مبتنی بر اصالت وجود می

هاي حساس  عالوه بر اینکه بیان ارتباط آنها با اصالت وجود، نیازمند به طرح آن مسائل و نشان دادن نقطه. کشد به درازا می

  . بایست در جاي خودش بیان شود آنهاست که می
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: ئل ارزشمند دیگري استي خود، مبناي مسا کنیم که هر یک به نوبه ي بسیار مهم فلسفی اشاره می در اینجا فقط به دو مسئله

ي آن بر اساس اصالت وجود، عدم استقالل معلول  ي معلول با علّت است که نتیجه یکی از آنها مسئله علّیت و حقیقت رابطه

ي آن، مسائل بسیار مهمی از جمله نفی جبر و تفویض و توحید افعالی، حلّ  باشد و بر پایه نسبت به علّت هستی بخش می

ي حرکت جوهري اشتدادي و تکاملی است که تبیین آن نیز متوقّف بر پذیرفتن اصالت وجود است و  ي مسئلهو دیگر. گردد می

  . تفصیل آنها در جاي خودش بیان خواهد شد

ي آن،  ي کامالً جدي و بنیادي و در خور اهتمام فراوان است و هیچگاه نباید در باره ي اصالت وجود، یک مسئله بنابراین، مسئله

  . انگاري روا داشت و سهل مسامحه
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  خالصه

ي مستقلّی مطرح نبوده و هر چند در میان فالسفه  ي اصالت وجود یا ماهیت، قبل از صدرالمتألّهین به صورت مسئله ـ مسئله 1

توان هیچکدام از دو قول را به صورت قطعی به  خورد ولی نمی پیشین گرایشهایی به یکی از دو طرف مسئله، به چشم می

  . مکتب فلسفی خاصی نسبت داد

  . است» حدث«در این مبحث، معناي اسم مصدري آن با حذف ویژگی » وجود«ي  او واژه ـ منظور 2

باشد آن هم ماهیت  ـ ماهیت، داراي دو اصطالح اعم و اخص است و منظور از آن در این مبحث، همین اصطالح اخص آن می 3

  . به حمل شایع

ابل خاص است و اولی یعنی مصداق بالذّات بودن واقعیت عینی ـ منظور از اصالت و اعتباریت در این مبحث، دو معناي متق 4

  . براي یکی از این دو مفهوم، و دومی یعنی مصداق بالعرض بودن آن

  . داراي اصطالحات متعددي است و منظور از آن در اینجا همان واقعیت عینی است» حقیقت«ـ  5

  . باشد و مستلزم تسلسل می ـ فرض اصیل بودن وجود و ماهیت با هم، فرض صحیحی نیست 6

ي بسیطه، مشتمل بر  ي هلیه ي آن این است که قضیه ـ همچنین فرض اعتباري بودن هر دو نادرست است زیرا الزمه 7

  . مفهومی نباشد که از واقعیت عینی، حکایت کند

پذیرفتن وجود : چند اصل استباشد مبتنی بر ) اصالت وجود و اصالت ماهیت(ـ طرح مسئله به صورتی که داراي دو طرف  8

  . محمولی، وحدت مفهوم وجود، و دوگانگی ماهیت وجود در ذهن نه در خارج

ـ معناي اصالت وجود این است که واقعیت عینی، مصداق بالذات مفهوم وجود است و مفهوم ماهوي تنها از حدود واقعیت،  9

ماهیت این است که واقعیت عینی، مصداق بالذات مفهوم  و معناي اصالت. شود کند و بالعرض بر آن حمل می حکایت می

  . شود ماهوي است و مفهوم وجود بالعرض به آن نسبت داده می

ي آنها تشخّص ماهیت، رابط بودن معلول نسبت به علّت  شود که از جمله ي این بحث در مسائل زیادي ظاهر می ـ نتیجه 10

  . هستی بخش، و حرکت جوهري تکاملی است
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  نوشتها  پی

  . 49، ص 1، ج »اسفار«: ـ ر ك 1

  . 361، ص »المطارحات«، و 175، ص »المقاومات«: ـ ر ك 2
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  درس بیست و هفتم

 اصالت وجود

  :شامل

  ي اصالت وجود ادله

  مجاز فلسفی

  حلّ دو شبهه 
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 ي اصالت وجود  ادله

کنند یا اینکه ماهیات تنها نمایانگر  براي اینکه بدانیم که آیا واقعیت عینی همان است که مفاهیم ماهوي از آن، حکایت می

کند مفهوم وجود  حدود و قالبهاي واقعیتهاي خارجی هستند و آنچه حکایت از ذات واقعیت و محتواي قالبهاي مفهومی آنها می

ت می رود و ذهن به وسیله ت به شمار میاست که عنوانی براي خود واقعیه به ذات واقعیگردد؟ و به عبارت دیگر ي آن، متوج :

ترین آنها تأمل در پیرامون خود این  براي اینکه بدانیم ماهیت، اصیل است یا وجود، راههاي مختلفی وجود دارد که ساده

  . مفاهیم و مفاد آنهاست

بینیم که این مفهوم هر چند بر تعدادي از  دهیم می را مورد دقّت، قرار می» انسان«م هنگامی که یک مفهوم ماهوي مانند مفهو

گردد  شود و قابل حمل بر آنهاست، حملی که در عرف محاوره، حقیقی و بدون تجوز، تلقّی می موجودات خارجی، اطالق می

و این، همان . که تغییري در مفاد آن، حاصل شودتوان وجود را از آن سلب کرد بدون این اي است که می ولی این مفهوم به گونه

مطلبی است که فالسفه بر آن، اتّفاق دارند که ماهیت از آن جهت که ماهیت است نه موجود است و نه معدوم، یعنی نه 

ت است و به همین جه) الماهیۀ من حیث هی هی لیست إالّ هی، ال موجودة و ال معدومۀ(اقتضاي وجود دارد و نه اقتضاي عدم 

تواند نمایانگر واقعیت خارجی باشد  پس ماهیت به خودي خود نمی. شود و هم براي عدم که هم موضوع، براي وجود، واقع می

  . بود چنانکه حمل عدم بر وجود چنین است بر آن، نظیر حمل یکی از نقیضین بر دیگري می» معدوم«وگرنه حمل 

ت، نمایانگر واقعیهشاهد دیگر بر اینکه ماهیت خارجی ناچاریم از قضیاي  ت عینی نیست این است که براي حکایت از یک واقعی

و . ایم استفاده کنیم که مشتمل بر مفهوم وجود باشد و تا وجود را بر ماهیت، حمل نکنیم از تحقّق عینی آن، سخنی نگفته

کند و به قول بهمنیار در کتاب  عینی می همین نکته، بهترین دلیل است بر اینکه مفهوم وجود است که داللت بر واقعیت

  . »!چگونه وجود، داراي حقیقت عینی نباشد در حالی که مفاد آن، چیزي جز تحقّق عینی نیست؟« 1التحصیل

درست است که خود ماهیت در ذات خودش فاقد وجود و عدم است و اقتضائی : اند بعضی از طرفداران اصالت ماهیت گفته

و » جاعل«محسوب داشت ولی هنگامی که انتساب به » اعتباري«را  توان آن نسبت به هیچکدام از آنها ندارد و به این معنی می

  . ماهیت، اصالت دارد: شود یابد و در چنین حالی است که گفته می میکند واقعیت خارجی  ایجاد کننده، پیدا می

باشد در گرو ایجاد یعنی وجود بخشیدن به آن است، و این،  ولی روشن است که انتسابی که توأم با واقعیت یافتن ماهیت می

  . شود ي آن است که واقعیت آن همان وجودي است که به آن، افاضه می نشانه

بر اعتباري بودن ماهیت این است که اساساً تحلیل واقعیت عینی به دو حیثیت ماهیت و وجود، تنها در علم دلیل دیگر 

شود، در صورتی که اگر ماهیت اصالت  یابد و در علوم حضوري، اثري از ماهیت، یافت نمی حصولی و در ظرف ذهن، تحقّق می

زیرا در این علم است که خود واقعیت عینی بدون وساطت صورت یا  بایست متعلّق علم حضوري نیز واقع شود داشت می می

  . گیرد ي درونی قرار می مفهوم ذهنی، مورد ادراك و مشاهده

شود اثري از مفهوم  ممکن است به این دلیل، اشکال شود که همانگونه که در علم حضوري، اثري از مفاهیم ماهوي، یافت نمی

شود مفهوم وجود هم در  همانگونه که مفاهیم ماهوي از تحلیل ذهنی، حاصل می: سخن و به دیگر. شود وجود هم دیده نمی

  . توان گفت که وجود هم اصالت دارد بنابراین، نمی. یابد ظرف تحلیل ذهنی، تحقّق می

یابند و  شکّی نیست که دو حیثیت ماهیت و وجود تنها در ظرف ذهن، از یکدیگر، انفکاك می: در پاسخ این اشکال باید گفت

دوگانگی آنها مخصوص به ظرف تحلیل ذهنی است و به همین جهت است که مفهوم وجود هم از آن نظر که مفهوم ذهنی 
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اي است براي حکایت از اینکه واقعیتی  در عین حال، همین مفهوم، وسیله است عین واقعیت خارجی نیست و اصالتی ندارد ولی

  . شود و منظور از اصالت وجود و واقعیت عینی داشتن آن هم همین است در خارج هست که مفهوم ماهوي از آن، انتزاع می

ابطال اصالت ماهیت، اصالت وجود، افزون بر این، در درس قبلی روشن شد که امر، دایر بین اصالت وجود یا ماهیت است و با 

  . شود ثابت می

دلیل دیگر بر اصالت وجود و اعتباري بودن ماهیت این است که همانگونه که در درس بیست و پنجم اشاره کردیم حیثیت 

و صدق بر ذاتی ماهیت، حیثیت تشخّص نیست در صورتی که حیثیت ذاتی واقعیتهاي خارجی، حیثیت تشخّص و اباء از کلّیت 

تواند متّصف به کلّیت و عدم تشخّص گردد، از  افراد است و هیچ واقعیت خارجی از آن جهت که واقعیت خارجی است نمی

آید که حیثیت  و از اینجا به دست می. شود سوي دیگر هیچ ماهیتی تا وجود خارجی نیابد متّصف به تشخّص و جزئیت نمی

باشد  شمار را دارد و واقعیت عینی، مخصوص وجود می ی است که شأنیت صدق بر افراد بیماهوي همان حیثیت مفهومی و ذهن

  . یعنی مصداق ذاتی آن است

توان اقامه کرد مبنی بر آنچه مورد قبول فالسفه است که ذات مقدس الهی، منزّه از  دلیل دیگري بر اصالت وجود نیز می

ترین  ت شود یعنی ماهیت به معناي مورد بحث ندارد در صورتی که اصیلحدودي است که با مفاهیم ماهوي، از آنها حکای

و اگر واقعیت خارجی، مصداق ذاتی ماهیت بود بایستی واقعیت ذات الهی هم . واقعیتها و واقعیت بخش به هر موجودي است

  . مصداق ماهیتی از ماهیات باشد

در بخش خدا شناسی، اثبات شود ولی چون مورد قبول طرفداران اصالت اي است که باید  البتّه این دلیل، مبتنی بر مقدمه

  .توان از آن، استفاده کرد و دست کم به عنوان جدال به احسن، با ایشان احتجاج نمود ماهیت نیز هست در اینجا هم می

  مجاز فلسفی 

ت عینی، مصداق ذاتی وجود است و اي به ذهن بیاید که مبناي اصالت وجود این است که واقعی در اینجا ممکن است شبهه

اش این است که مصداق بالعرض براي ماهیت باشد یعنی حمل ماهیتی مانند انسان بر افراد خارجیش بالعرض و با واسطه  الزمه

بنابراین، باید سلب مفهوم انسان از افراد . و اتّصاف به چنین مفهومی، اتصافی مجازي و قابل سلب است. در عروض باشد

  . ی، صحیح باشد و این چیزي جز سفسطه نیستخارج

پاسخ این است که همانگونه که در تقریر دلیل اول، اشاره کردیم حمل هر ماهیتی بر افراد خارجیش از نظر عرفی و ادبی، 

آنها را اما احکام دقیق فلسفی، تابع حقیقت و مجاز عرفی و ادبی نیست چنانکه کلید حلّ . حمل حقیقی و خالی از تجوز است

و چه بسا استعمالی که از نظر ادبی، حقیقت باشد و از نظر فلسفی، مجاز . توان از میان قواعد مربوط به الفاظ، جستجو کرد نمی

  . شمرده شود، و بر عکس چه بسا اطالقی که از نظر ادبی، مجاز ولی از نظر فلسفی، حقیقت باشد

ي حقیقی مشتقّات عبارت است از ذاتی که مبدأ اشتقاق براي آن، ثابت باشد اند که معنا مثالً علماء ادبیات و اصول فقه گفته

. دارد» وجود«یعنی چیزي که » موجود«دارد، و » علم«یعنی کسی که » عالم«چنانکه ) معنی المشتقّ ذات ثَبت له المبدء(

  . ولی از نظر فلسفی، چنین نیست بر خود وجود عینی، اطالق شود از نظر ادبی، مجاز خواهد بود» موجود«ي  پس اگر واژه

شود و همانگونه که موجود محدود،  در اینجا هم امر به همین منوال است یعنی از نظر عرفی، بین حد و محدود، تفکیک نمی

گردد در صورتی که از نظر فلسفی چنین نیست و حدود  رود حد آن هم امري واقعی و عینی، تلقّی می امري واقعی به شمار می

  . شوند و واقعی شمردن آنها مجازي و اعتباري است دات، در واقع، از امور عدمی، انتزاع میموجو
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ببریم پاره کاغذهایی خواهیم ... ي کاغذي را به اشکال مختلف مثلّث و مربع و اگر صفحه: آوریم براي تقریب به ذهن، مثالی می

در صورتی که قبل از بریدن . را خواهند داشت... لّث یا مربع یاداشت که هر کدام عالوه بر کاغذ بودن، صفت دیگري به نام مث

  . کاغذ، چنین صفاتی، وجود نداشت

تلقی عرفی در این مورد آن است که اَشکال و صفات خاصی در کاغذ به وجود آمده و اموري وجودي بر آن، افزوده شده است 

  . هستند چیزي به وجود نیامده استدر حالی که در کاغذ مذکور، غیر از بریدگیها که اموري عدمی 

هاي کاغذ  دهند چیزي جز منتهی الیه سطح پاره خطوط که حدود و مرزهاي اَشکال مختلف را تشکیل می: به دیگر سخن

ولی این حدود و مرزهاي عدمی، از نظر عرفی و . نیستند چنانکه خود سطح هم در حقیقت همان منتهی الیه حجم است

  . رود شوند، و سلب وجود از آنها از قبیل انکار بدیهیات به شمار می فاتی عینی، تلقّی میسطحی، اموري وجودي و ص

نسبت به واقعیت عینی، همین حال را دارد یعنی حکایت از حدود ) به عنوان مثال(افزاییم که مفهوم ماهوي کاغذ  اکنون می

ي قالبهاي تهی براي واقعیتها به شمار  که به منزلهحدودي ) البته حدود مفهومی نه حدود هندسی(کند  واقعیت خاصی می

و ماهیت، چیزي جز همین قالب مفهومی براي واقعیت خارجی . دهد روند و واقعیت عینی، محتواي آنها را تشکیل می می

ود ي خ شود به منزله نیست ولی چون وسیله و مرآتی براي شناخت موجود خارجی است و به طور استقاللی، مالحظه نمی

گردد و همین است معناي اعتباري بودن ماهیت، یعنی ماهیت را واقعیت انگاشتن، یا مفهوم را عین  واقعیت خارجی، تلقّی می

  . مصداق خارجی شمردن

ي آنها  شود و به وسیله اي تشبیه کرد که مفاهیم ماهوي همانند عکسهایی در آن ظاهر می توان ذهن را به آینه روي، میاز این

و در این نگرشِ آلی و مرآتی، توجه استقاللی به خود عکسها . شویم هاي وجود، مطلّع می حدود واقعیتهاي خارجی و گونهاز 

گردد و از این جهت چنین  کنیم بلکه از راه آنها توجه ما به سوي صاحبان عکسها یعنی واقعیتهاي عینی، معطوف می نمی

کنیم چنین  چنانکه هنگامی که عکس خود را در آینه تماشا می. کسها هستندانگاریم که این عکسها همان صاحبان ع می

ي  شود انعکاسی از رنگها و خطوط چهره انگاریم که مشغول تماشاي خودمان هستیم در صورتی که آنچه در آینه دیده می می

ي بینیم چهره ا در آینه میتوانیم بگوییم آنچه ر ولی با نظر سطحی می. ماست یعنی انعکاسی از حدود و نه ذات محدود

  . خودمان است

رود ولی با نظر دقیقِ  حمل ماهیات بر موجودات عینی هم از این قبیل است و هر چند از نظر عرفی، حمل حقیقی به شمار می

کتابهاي و چنین است که صدرالمتألّهین بارها در . گردد که تنها انعکاسی از قالبهاي آنهاست و نه عین آنها فلسفی، روشن می

  1.»ماهیت، شَبح ذهنی یا قالب عقلی براي حقیقت عینی است«کند که  خودش تأکید می

با این توضیحات، روشن شد که جایگاه حقیقی ماهیات، از آن جهت که ماهیت است فقط ذهن است و تحقّق عینی آن همان 

پس وجود ماهیت مخلوطه، و به . یابد حقّق عینی نمیو با نظر دقیق فلسفی، هیچگاه ماهیت، بالذات ت. باشد وجود افرادش می

دنبال آن، وجود کلّی طبیعی در خارج هم تنها به معناي اعتباري، قابل قبول است، چنانکه در پایان درس بیست و پنجم اشاره 

  . شد

ت است و قائل شدن به توان گفت که قائل شدن به وجود حقیقی براي کلّی طبیعی همان قول به اصالت ماهی روي میو از این

اینکه وجود کلّی طبیعی، بالعرض است و افراد، واسطه در عروضِ وجود براي کلّی طبیعی هستند در حقیقت همان قول به 

باشد یعنی کلّی طبیعی که همان ماهیت است امري اعتباري، و نسبت وجود و تحقّق خارجی به آن، بالعرض و  اصالت وجود می

  .نوعی مجاز فلسفی است
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  حلّ دو شبهه 

  :اند که مهمترین آنها این دو شبهه است قائلین به اصالت ماهیت، به شبهاتی تمسک کرده

را بر آن حمل کرد و معنایش این است که » موجود«ـ اگر وجود، اصیل و داراي واقعیت عینی باشد بایستی بتوان مفهوم  1ش 

واقع » موجود«ي خود، موضوع براي  دیگري فرض کرد که به نوبهوجود، داراي وجود است، پس باید براي آن، وجود عینی 

  !نهایت وجود باشد اش این است که هر موجودي داراي بی یابد و الزمه نهایت، ادامه می شود، و این جریان تا بی می

  . بر آن، تابع اعتبار ذهن است» موجود«آید که وجود، امري است اعتباري و تکرار حمل  از اینجا به دست می

کند که  از آن جهت که مشتقّ است داللت بر ذاتی می» موجود«ـ مبناي این شبهه، استناد به قواعد لفظی است که لفظ  1ج 

بر وجود » موجود«پس هنگامی که مفهوم . ي آن، تعدد ذات و مبدأ است براي آن، ثابت باشد و الزمه) وجود(مبدأ اشتقاق 

  ... . رد که مبدأ اشتقاق، که امر دیگري است براي آن، ثابت باشد و همچنینرا ذاتی فرض ک شود باید آن عینی، حمل می

و . توان بر اساس قواعد صرف و نحو و دستور زبان، حلّ و فصل کرد ایم که مسائل فلسفی را نمی اما بارها خاطر نشان کرده

ثیت تحقّق خارجی در ظرف تحلیل اي از تحقّق عینی و خارجی است، خواه حی مفهوم موجود در عرف فلسفی، تنها نشانه

شود بین  مثالً هنگامی که این مفهوم بر ماهیتی حمل می. ذهنی، غیر از حیثیت موضوع قضیه باشد و خواه عین آن باشد

شود معنایش این است که  گردد ولی هنگامی که بر ذات وجود عینی، حمل می موضوع و محمول، تعدد و تغایري منظور می

  . عین حیثیت موجودیت استوجود خارجی، 

ي وحدت  ي تعدد و تغایر ذات با مبدأ اشتقاق نیست بلکه گاهی نشانه حمل مشتق بر ذات همیشه نشانه: و به دیگر سخن

معناي حمل موجود بر وجود عینی این است که خودش عین موجودیت و واقعیت عینی و منشأ انتزاع : و حاصل آنکه. آنهاست

  . ت نه اینکه با وجود دیگري موجود شده باشداس» موجود«مفهوم 

ي دیگر این است که اگر واقعیت عینی، مصداق بالذات وجود باشد معنایش این است که هر واقعیتی بالذات  ـ شبهه 2ش 

 اش این است که هر واقعیت خارجی، واجب الوجود باشد در صورتی که موجود بالذات تنها خداي متعال موجود است و الزمه

  . است

  . اي از باب اشتراك لفظی است و در واقع، مغالطه» بالذات«ـ مبناي این شبهه، خلط بین دو اصطالح  2ج 

رود و معنایش این است که واسطه در ثبوت ندارد چنانکه در  به کار می» بالغیر«گاهی در مقابل » بالذات»  واژه: توضیح آنکه

است یعنی بالغیر نیست و علّت ایجاد کننده » واجب الوجود بالذات«یا » لذاتموجود با«شود که  مورد خداي متعال گفته می

  . بر او نیازمند به واسطه در ثبوت نیست» واجب الوجود«یا » موجود«ندارد و به تعبیر دیگر حمل 

ر عروض ندارد رود و معنایش این است که حمل محمول، نیاز به واسطه د نیز به کار می» بالعرض«همین واژه گاهی در مقابل 

واقعیت عینی، مصداق بالذات موجود است ولی : گوییم چنانکه بنا بر اصالت وجود می. هر چند نیازمند به واسطه در ثبوت باشد

  . باشد ماهیت، مصداق بالعرضِ آن می

داق بالذات است مص» بالذات«طبق اصطالح دوم، هم وجود خداي متعال که واسطه در ثبوت ندارد و طبق اصطالح اول نیز 

  و معنایش این است . باشد و هم وجود مخلوقات که علّت آفریننده و واسطه در ثبوت دارد وجود می
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و از دیدگاه فلسفی، ماهیتها بالعرض، متّصف به موجودیت . که موجودیت، صفت حقیقی وجود آنهاست نه صفت ماهیتشان

  . شوند می
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  خالصه

تواند  ترین دلیل بر اصالت وجود این است که ماهیت ذاتاً اقتضائی نسبت به وجود و عدم ندارد و چنین چیزي نمی ـ ساده 1

  . ایم نیز تا مفهوم وجود را حمل بر ماهیت نکنیم از واقعیت عینی آن، سخنی نگفته. نمایانگر واقعیت عینی باشد

در برابر آنان . اند که ماهیت اصیل، ماهیتی است که انتساب به جاعل، یافته باشد ـ بعضی از طرفداران اصالت ماهیت گفته 2

پس اصالت از آنِ . را ایجاد کندشود که جاعل، آن انتسابی که توأم با واقعیت یافتن ماهیت باشد هنگامی حاصل می: باید گفت

  . شود وجودي است که به ماهیت افاضه می

گیرد اثري از  واسطه، مورد شهود قرار می ود این است که در علم حضوري که خود واقعیت عینی، بیـ دلیل دوم بر اصالت وج 3

  . شود ماهیت یافت نمی

ـ دلیل سوم این است که حیثیت ذاتی واقعیتهاي خارجی، حیثیت تشخّص و اباء از صدق بر افراد است در صورتی که  4

  . یابد دون وجود، تشخّص نمیماهیت، ابائی از صدق بر افراد ندارد و ب

  . ـ دلیل چهارم این است که اگر واقعیت خارجی، مصداق ذاتی ماهیت بود باید خداي متعال هم داراي ماهیت باشد 5

ـ ممکن است توهم شود که اگر واقعیت عینی را مصداق بالعرض ماهیت بدانیم باید سلب ماهیت از آن، صحیح باشد در  6

  . از اشخاص خارجی، صحیح نیست» انسان«سلب  صورتی که مثالً

ـ پاسخ آن است که منظور از مصداق بالعرض بودن واقعیت براي ماهیت این است که ماهیت تنها از حدود و قالبهاي  7

لسفی، و این حدود هر چند از نظر عرفی، داراي واقعیت هستند اما از نظر دقیق ف. کند نه از ذات آنها واقعیات، حکایت می

  . روند اموري عدمی به شمار می

ـ نتیجه آنکه قول به وجود حقیقی براي کلّی طبیعی در خارج، همان قول به اصالت ماهیت است و قول به اینکه وجود آن  8

  . باشد بالعرض است همان قول به اصالت وجود می

بر آن، صحیح باشد » موجود«نی بود باید حمل ـ یکی از شبهات طرفداران اصالت ماهیت این است که اگر وجود، امري عی 9

ي آن، اثبات وجودهاي  قرار گیرد و الزمه» موجود«ي خود، موضوع براي مفهوم  یعنی وجودي براي آن اثبات شود که به نوبه

  !نامتناهی براي هر موجود واحدي است

  . قعیت عینی، منشأ انتزاع این مفهوم استبر وجود عینی به این معنی است که خود وا» موجود«ـ پاسخ این است که حمل  10

اش این است که هر موجودي واجب الوجود  ي دیگر آنکه، اگر واقعیت عینی، مصداق بالذات موجود باشد الزمه ـ شبهه 11

  . باشد

و مفادش این است که . »بالغیر«است نه در مقابل » بالعرض«در اینجا در مقابل » بالذات«ـ پاسخ این است که منظور از  12

  . اش واجب الوجود بودن هر موجودي باشد واسطه در عروض ندارد نه اینکه واسطه در ثبوت هم نداشته باشد تا الزمه
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  نوشتها  پی

  . 286، ص »التحصیل«: ك. ـ ر 1

  . 236، ص 2، و ج 198، ص 1، ج »اسفار«: ك. ـ ر 2
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  درس بیست و هشتم

 وحدت و کثرت

  :شامل

  اي به چند مبحث ماهوي اشاره

  اقسام وحدت و کثرت

  وحدت در مفهوم وجود

  متواطی و مشکک 
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 اي به چند مبحث ماهوي  اشاره

دو مفهوم ماهوي بسیط، طبعاً جهت اشتراکی نخواهند داشت و به کلّی از یکدیگر . مفهوم ماهوي یا بسیط است و یا مرکّب

متباین خواهند بود زیرا اگر جهت اشتراکی بین آنها فرض شود که عین ماهیت بسیط آنها باشد به طوري که دیگر جهت 

واهند داشت و یک ماهیت، بیشتر نخواهند بود، و اگر فرض شود که هر کدام امتیازي نداشته باشند در این صورت، تعددي نخ

از آنها عالوه بر جهت مشترك، جهت امتیازي هم دارند در این صورت، هر کدام از آنها مرکّب از دو حیثیت ماهوي خواهد بود، 

  . و این، خالف فرض بساطت آنهاست

اما اگر یکی از آنها یا هر دو مفهوم، مرکّب باشند صورتهاي . ت هستندپس دو مفهوم ماهوي بسیط، متباین به تمام الذا

  . توان فرض کرد مختلفی را براي آنها می

که مفهومی » جنس«یک جزء مشترك به نام : اند در منطق کالسیک، ماهیات مرکّب، دست کم داراي دو جزء، دانسته شده

که موجب تعین جنس » فصل«آید و یک جزء مختص به نام  ست میاست مبهم و نامتعین، و از تردید بین چند نوع به د

ترکیب یافته است که اولی جنس مشترك بین » ناطق«و مفهوم » حیوان«ماهیت انسان، از مفهوم : گویند چنانکه می. باشد می

  . باشد انواع حیوانات، و دومی فصل مختص به انسان می

هم شامل » جسم«ب و داراي جنس عالیتر و عامتري باشد چنانکه مفهوم ي خود، مرکّ مفهوم جنس، ممکن است به نوبه

  . دانند ولی مفاهیم فصلی را بسیط و غیر قابل ترکیب می. شود و هم شامل جمادات و نباتات حیوان می

  :اند، از این قرار قائل شده» مقوله«ي ماهیات مرکّب، ده جنس عالی بسیط یا ده  سرانجام، براي همه

، اَن )ء احاطه کننده نسبت به شی(= ، جده )نسبت زمانی(= ، متی )نسبت مکانی(= میت، کیفیت، اضافه، وضع، اَین جوهر، ک

  ). حالت تاثر و انفعال تدریجی(= ، اَن ینفعل )حالت تأثیر تدریجی(= یفعل 

هستند یا دست ) معقوالت اُولی(= یم ماهوي ي آنها واقعاً از قبیل مفاه و اینکه آیا همه) اجناس عالیه(= ي تعداد مقوالت  درباره

باشند اختالفاتی در میان فالسفه،  از قبیل معقوالت ثانیه می) مانند اضافه و مقوالت مشتمل بر مفهوم نسبت(کم بعضی از آنها 

  . کنیم وجود دارد که فعالً از بررسی آنها صرف نظر می

شوند تمایز آنها به دو  ماهیات مرکّب، منتهی به چند مقوله میي  طبق دستگاه جنس و فصل منطقی و بر اساس اینکه همه

یکی آنکه تمایز آنها به تمام الذات باشد و آن در صورتی است که دو ماهیت از دو مقوله را با یکدیگر، : شود صورت، حاصل می

دوم آنکه تمایز آنها . »سفیدي«و مفهوم » انسان«مقایسه کنیم که حتّی جنس مشترکی هم بین آنها نخواهد بود مانند مفهوم 

» گاو«و مفهوم » اسب«ببعض الذات باشد و آن در صورتی است که دو ماهیت از یک مقوله را با یکدیگر بسنجیم مانند مفهوم 

  . که در حیوانیت و جسمیت و جوهریت، مشترکند

متباین و متمایزند، همچنین اگر مرکّب و از دو  اگر بسیط باشند به تمام الذات با یکدیگر) انواع(= ماهیات تام : حاصل آنکه

روند به تمام الذات از یکدیگر متمایز هستند  نیز فصول و اجناس عالیه که همگی آنها مفاهیم بسیطی به شمار می. مقوله باشند

ی مشترك در یک ي ماهیات را حتّ توان همه روي نمیي ماهیات بشود و از این توان جنسی را فرض کرد که شامل همه و نمی

  . جزء ماهوي دانست
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شمارند که با  ي فلسفی است مفهومی بسیط و متعین و عام و مطلق می را که از معقوالت ثانیه» وجود«از سوي دیگر، مفهوم 

 اي »حصه«یابد و مفهوم وجودي را که بدین ترتیب، تخصص و تقید یافته است  اضافه شدن به هر ماهیتی، تخصص و تقید می

  . نامند می» وجود«از مفهوم کلّی 

بدین ترتیب، اصطالحاتی مانند بساطت و ترکیب، ابهام و تعین، مشارکت و تمایز، عمومیت و تخصص، اطالق و تقید در مواد 

  . را که در درسهاي گذشته، بیان شد نیز باید بر آنها افزود» تشخّص«یاد شده پدید آمده است و اصطالح 

و اینک به توضیحی پیرامون . »کثرت«و مفهوم » وحدت«ا دو مفهوم محوري، وجود دارد که عبارتند از مفهوم ولی در میان آنه

  :پردازیم این دو مفهوم می

  اقسام وحدت و کثرت 

هر ماهیت نوعی را که در نظر بگیریم غیر از ماهیت دیگري است، و اگر دو ماهیت، بسیط باشند حتّی جهت مشترکی هم بین 

توان  با توجه به اینکه ماهیتی را می. وجود نخواهد داشت چنانکه دو ماهیت مرکّب از دو مقوله هم جهت مشترکی ندارندآنها 

  . شود انتزاع می» کثیر«و » واحد«را با یک یا چند ماهیت دیگر، لحاظ کرد دو مفهوم متقابل  توان آن تنها در نظر گرفت و می

نام دارد، و تکرار تصور آن در یک یا چند ذهن، زیانی به » وحدت نوعی«شود  بت داده میوحدتی که به هر ماهیت تام، نس

  . زند زیرا منظور، وحدت مفهومی است نه وحدت وجود ذهنی آن وحدتش نمی

دهیم  گیریم وحدت دیگري به آن نسبت می همچنین هنگامی که جهت مشترك ذاتی بین چند ماهیت مرکّب را در نظر می

  . شود نامیده می» جنسی وحدت«که 

گردد و مالك آن همان تشخّصی  قرار دارد که بر هر فردي از ماهیت، حمل می» وحدت عددي«در مقابل این دو قسم وحدت، 

اند و نظر صحیح این است که این تشخّص و این وحدت،  دانسته را مرهون عوارض مشخّصه می ي پیشین، آن است که فالسفه

  . گردد ست و بالعرض منسوب به ماهیت میذاتاً صفت وجود فرد ا

نامند، چنانکه انواع مندرج در جنس واحدي را که  می» واحد بالنوع«افراد یک ماهیت را که ذاتاً داراي کثرت عددي هستند 

و روشن است که این دو قسم وحدت، صفت حقیقی افراد و انواع نیستند . خوانند می» واحد بالجنس«ذاتاً کثرت نوعی دارند 

  . ندشو بلکه بالعرض به آنها نسبت داده می

شود برعکس وحدت فرد که در  وحدت بالذات ماهوي، صفت نوع و جنس است و بالعرض بر افراد و انواع، حمل می: حاصل آنکه

و از سوي دیگر، افراد خارجی، داراي وجودهاي . شود واقع صفت وجود فرد است و بالعرض به ماهیت آن، نسبت داده می

گیرند، یا انواع  نام می» واحد بالنوع«گردند ولی با توجه به ماهیت واحدي که دارند  متعددي هستند و ذاتاً متّصف به کثرت می

  . شوند خوانده می» واحد بالجنس«مختلف که ذاتاً داراي کثرت نوعی هستند به لحاظ جنس واحدشان 

نظر بگیریم متّصف به بنابراین، هر یک از موجودات خارجی، وحدت شخصی دارند و هنگامی که بیش از یکی از آنها را در 

و این هر دو صفت که مفهومهایی انتزاعی و از قبیل معقوالت ثانیه هستند ـ بنا بر اصالت وجود ـ از وجود . گردند کثرت می

  . هم داراي وحدت و کثرتی وراي وحدت و کثرت ماهوي خواهد بود» وجود«روي شوند و از این موجودات، انتزاع می
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باشند نه از قبیل  زد که اعداد مختلف هم که مصادیقی از کثرت هستند از قبیل معقوالت ثانیه میتوان حدس  و از اینجا می

این مطلب، دالیل دیگري هم دارد که از ذکر آنها صرف . اند معقوالت اُولی و مقوالت ماهوي، آنچنانکه اکثر فالسفه، قائل شده

  . کنیم نظر می

ي کثرت موجودات عینی و خارجی است زیرا هر یک از آنها  ماهوي همیشه نشانهبنا بر اصالت ماهیت، کثرت : از سوي دیگر

کند، هر چند کثرت موجودات خارجی همیشه مستلزم کثرت ماهوي  علی الفرض حکایت از یک حیثیت عینی خاصی می

  . نیست چنانکه کثرت افراد یک ماهیت، منافاتی با وحدت ماهیت آنها ندارد

شود که آیا کثرت ماهیات بنا بر اصالت وجود هم کاشف از کثرت وجودات آنهاست یا  ه، سؤالی مطرح میبا توجه به این نکت

  اینکه ممکن است چند ماهیت از یک وجود ـ دست کم در مراحل مختلف ـ انتزاع شود؟

خصوص ماهیات بسیط، با هم گردد که آیا همانگونه که ماهیات تام، و ب ي وجود، طرح می ي دیگري درباره بدین ترتیب، مسئله

متباین و از یکدیگر منعزل و متمایز هستند وجودات آنها هم ضرورتاً با هم متباین و از یکدیگر منعزلند یا ممکن است بین آنها 

  نوعی وحدت که مخصوص وجود است حکمفرما باشد؟

  . در مورد وجود بدهیم» وحدت«ي  د واژهولی پیش از آنکه به متن این مسئله بپردازیم الزم است توضیحی پیرامون کاربر

  وحدت در مفهوم وجود 

مختص به آنها » وحدت جنسی«و » وحدت نوعی«وحدت و کثرت مفهومی، اختصاصی به ماهیات ندارد هر چند اصطالح 

ر یک از آنها ي فلسفی یا منطقی باشد مباین با مفهوم دیگر بوده ه باشد، بلکه هر مفهومی گر چه از قبیل معقوالت ثانیه می

شود و مخصوصاً تعدد و کثرت مفاهیم در مشترکات لفظی، و وحدت  می» کثرت«و مجموع آنها متّصف به » وحدت«متّصف به 

  . مفهومی در مشترکات معنوي، کاربرد زیادي دارد

در درس بیست و دوم رود مباین با سایر مفاهیم است و چنانکه  ي فلسفی به شمار می مفهوم وجود نیز که از معقوالت ثانیه

  . باشند گذشت مفهوم واحدي است که مشترك معنوي بین مصادیق مختلف می

ي بساطتی که دارد از هر گونه ترکیب شود بلکه به واسطه این مفهوم نه تنها مانند ماهیات مرکّب، منحلّ به جنس و فصل نمی

رود زیرا از قبیل مفاهیم  هیچ ماهیتی به شمار نمیو از سوي دیگر به عنوان جنس یا فصل، جزء . دیگري نیز مبرّي است

  . ماهوي نیست

هر چند مفهوم وجود، داراي وحدت نوعی یا وحدت جنسی نیست اما مانند سایر معقوالت ثانیه، متّصف به وحدت : حاصل آنکه

  . شود چنانکه مقتضاي اشتراك معنوي آن است مفهومی می

» مفاهیم مشکّک«ختی و تساوي صدق آن در جمیع موارد نیست بلکه از قبیل اما وحدت مفهومی وجود به معناي یکنوا

ي دو اصطالح متواطی و  و براي روشن شدن این مطلب باید توضیحی درباره. باشد که حمل آنها بر موارد، متفاوت است می

  . مشکّک بدهیم

  متواطی و مشکّک 

  :اند ه تقسیم کردهمفاهیم کلّی را از نظر کیفیت صدق بر مصادیق، به دو دست
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ي افراد، یکنواخت باشد و افراد آن، تقدم و تأخّر یا اولویت یا اختالف دیگري در  متواطی، مفهومی است که صدق آن بر همه

شود و هیچ جسمی  ي مصادیقش بطور یکسان، حمل می بر همه» جسم«مثالً مفهوم . مصداقیت براي آن مفهوم نداشته باشند

یت، مزیتی بر جسم دیگر داشته باشد هر چند هر کدام از اجسام داراي خواصی هستند و بعضی از آنها نیست که از نظر جسم

  . مزایایی بر بعضی دیگر دارند ولی از نظر صدق مفهوم جسم، تفاوتی با یکدیگر ندارند

ظر مصداقیت براي آن مفهوم، اما مشکّک، مفهومی است که صدق آن بر افراد و مصادیقش، متفاوت باشد و بعضی از آنها از ن

ي خطها در مصداق بودن براي طول، یکسان نیستند و مصداقیت خط یک  چنانکه همه. مزیتی بر بعضی دیگر داشته باشند

شود  ي مصادیقش بطور یکسان، حمل نمی یا مفهوم سیاه بر همه. متري براي آن، بیش از مصداقیت خط یک سانتیمتري است

  . تر هستندو بعضی از آنها سیاه

. مفهوم وجود هم از این قبیل است و اتّصاف اشیاء به موجودیت، یکسان نیست و بین آنها تقدم و تأخّر و اولویتهایی وجود دارد

  . چنانکه صدق وجود بر خداي متعال که هیچگونه محدودیتی ندارد با صدق آن بر وجودهاي دیگر، قابل مقایسه نیست

در صدق مفاهیم مشکّک چیست؟ و اینکه آیا مفاهیم ماهوي هم بالذات قابل تشکیک هستند یا نه؟ و  درباره اینکه راز اختالف

اصوالً چند نوع تشکیک وجود دارد؟ بحثهایی انجام گرفته است و قائلین به اصالت ماهیت، چند نوع تشکیک از قبیل تشکیک 

ولی قائلین به . اند را در کیفیتها پذیرفته) مانند رنگ(شدت را در کمیتها، و تشکیک در ضعف و ) مانند طول(در کم و زیادي 

  . کنند دانند و مرجع این اختالفات را اختالف در وجود، معرّفی می اصالت وجود، تشکیک در ماهیت را بالعرض می

امند و براي حقیقت ن می» تشکیک عامی«افزون بر این، مرحوم صدر المتألّهین و پیروان حکمت متعالیه، اینگونه تشکیکات را 

خوانند و ویژگی آن این است که دو مصداق وجود،  می» تشکیک خاصی«را  عینی وجود، تشکیک دیگري قائل هستند که آن

بعضی دیگر از عارف مشربان، اقسام دیگري را نیز براي . مستقل از یکدیگر نباشند بلکه یکی از مراتب دیگري به شمار آید

  . اند که نیازي به بیان آنها نیست تشکیک در وجود، ذکر کرده
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  خالصه

  . ـ دو ماهیت بسیط، متباین به تمام الذات هستند و هیچ جهت ماهوي مشترکی نخواهند داشت 1

  . نامند ـ در منطق کالسیک، جهت ماهوي مشترك بین چند ماهیت مرکّب را جنس، و جهت امتیاز هر کدام را فصل می 2

  . تري باشد ولی فصل، همواره بسیط خواهد بود ـ جنس، ممکن است مرکّب و داراي جنس عالی 3

باشند ولی  ده تا هستند که یکی از آنها جوهر و بقیه، مقوالت عرضی می) مقوالت(= ترین اجناس  ـ مشهور این است که عالی 4

  . اقوال دیگري نیز در این زمینه وجود دارد

ب که از دو مقوله باشند متباین به تمام الذات خواهند بود ولی ماهیات مندرج در یک مقوله، متباین ببعض ـ دو ماهیت مرکّ 5

  . الذات هستند و جهت ماهوي مشترکی دارند

  . یابد ـ مفهوم وجود، مفهوم بسیط و عامی است که با اضافه شدن به ماهیات مختلف، تخصص می 6

وحدت «داراي ) جنس(= و هر جهت اشتراکی ذاتی بین چند ماهیت » وحدت نوعی«داراي ) نوع(= ـ هر ماهیت تامی  7

  . باشد و این وحدت، بالذات صفت وجود آن است می» وحدت عددي«است و هر فردي از ماهیت، داراي » جنسی

شوند که اوصافی بالعرض  نامیده می» واحد بالجنس«ک جنس و انواع کثیر از ی» واحد بالنوع«ـ افراد کثیر از یک ماهیت  8

  . رود براي آنها به شمار می

  . باشند مفاهیمی انتزاعی و از قبیل معقوالت ثانیه می» عدد«ـ وحدت و کثرت و همچنین  9

صف به وحدت نیز متّ) مانند مفهوم وجود(ـ وحدت مفهومی اختصاصی به ماهیات ندارد و هر کدام از معقوالت ثانیه  10

  . گردند شود چنانکه بیش از یکی از آنها متّصف به کثرت می مفهومی می

شود نه خودش جنس یا فصل براي ماهیتی به  ـ مفهوم وجود هیچگونه ترکیبی ندارد و نه جنس و فصلی براي آن تصور می 11

  . آید شمار می

  . نواخت باشد مانند مفهوم جسمي مصادیق، یک ـ متواطی مفهومی است کلّی که صدق آن بر همه 12

  . ـ مشکّک مفهومی است کلّی که صدق آن بر افراد، متفاوت باشد مانند مفهوم سفیدي و سیاهی 13

  . ـ مفهوم وجود از مفاهیم تشکیکی است که صدق آن بر موجودات مختلف، یکسان نیست 14

اند از قبیل تشکیک در کمیت و کیفیت، ولی قائلین به  تهـ قائلین به اصالت ماهیت، چند نوع تشکیک را در ماهیات پذیرف 15

  . دانند اصالت وجود منشأ این تشکیکات را اختالف در وجود می

نامند و  می» تشکیک خاصی«ـ اصحاب حکمت متعالیه، نوع دیگري از تشکیک براي وجود عینی، قائل هستند که آنرا  16

  . ل نباشند و یکی از مراتب دیگري باشدویژگی آن این است که دو موجود از یکدیگر مستق
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 وحدت و کثرت در وجود عینی

  :شامل

  وحدت شخصی

  وحدت جهان
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 وحدت شخصی

در درس گذشته از یک نوع وحدت در واقعیتهاي عینی، سخن به میان آمد و آن، وحدت هر فردي از افراد متشخّص ماهیات 

کند و این تفاوت را مورد  را با خود ماهیت، مقایسه می گیرد و آن عقل، فردي از یک ماهیت را در نظر مییعنی هنگامی که . بود

را از فرد، انتزاع » تشخّص«دهد که ماهیت قابل صدق بر افراد، است ولی افراد این ویژگی را ندارند عنوان  توجه قرار می

بیند وحدت را از آن، انتزاع  کند و تعددي در فرد واحد نمی مقایسه می کند، و هنگامی که یک فرد را با چند فرد دیگر می

وجود با تشخّص و با وحدت، مساوق است و هر چیزي از آن جهت که موجود است متشخّص و «: اند روي گفتهاز این. نماید می

وحدت، و شامل وحدت نوعی و  البتّه باید توجه داشت که منظور از این وحدت، وحدت شخصی است نه مطلق» باشد واحد می

  . شود جنسی نمی

توانیم یقین پیدا کنیم که  توان شناخت؟ و از کجا می شود که وحدت موجود خارجی را چگونه می در اینجا سؤالی مطرح می

  است؟» یک وجود«و داراي » یک موجود«ایم واقعاً  تصور کرده» واحد«موجودي را که 

ي  اند ولی در پیرامون آن، نقاط ابهامی وجود دارد که باید به اندازه به وضوحش واگذار کردهفالسفه غالباً پاسخ این سؤال را 

  . ي آنها داده شود ظرفیت مقام، توضیحی در باره

البتّه . طبعاً وجود واحدي خواهد داشت) ي مجرّدات مانند ذات مقدس الهی و همه(اگر موجودي بسیط و غیر قابل تجزیه باشد 

. توان با علم حضوري آگاهانه دریافت شود و تنها وجود نفس و بساطت آنرا می ت و بساطت آنها با برهان، اثبات میوجود مجرّدا

  . توان گفت که هر موجودي بسیط باشد وجود واحدي خواهد داشت ولی بطور کلّی می

  . اي نیست ي موجودات مادي و قابل تجزیه، اثبات وحدت آنها کار ساده اما در باره

در نظر سطحی، هر موجودي که داراي اتّصال باشد و اجزاء مفروض آن، از یکدیگر گسسته نباشند موجود واحد و داراي وجود 

آیا اجسامی که به نظر ما : یکی آنکه: نماید ي ابهام رخ می نگریم دو نقطه ولی هنگامی که با دقّت می. شود واحدي تلقی می

  پنداریم؟ اند یا در اثر خطاي باصره آنها را متّصل می چنین رسند در واقع هم متّصل و یکپارچه می

دانیم به کمک ابزارهاي علمی، ثابت شده است که اجسام در واقع،  ي علوم طبیعی است، و چنانکه می پاسخ این سؤال به عهده

ولی از نظر . اند یل یافتهچنین اتّصال و یکپارچگی ظاهري و محسوس را ندارند و از ذرات بسیار ریز و جداي از یکدیگر تشک

توانیم بگوییم که چون هیچ جسمی فاقد امتداد نیست سرانجام هر کدام از ذرات اجسام هر قدر هم ریز باشد اتّصال،  فلسفی می

  . و در نتیجه وحدت اتّصالی را خواهد داشت

جزاء یک موجود جسمانی، ثابت شد از ي ابهام و سؤال انگیز دیگري که مهمتر است این است که به فرض اینکه اتّصال ا نقطه

  . کجا هیچ نوع کثرت دیگري نخواهد داشت

توان گفت که یک موجود متّصل و یکپارچه، بالفعل داراي کثرتی نیست هر چند بالقوه قابل تجزیه و تکثّر  در پاسخ، می

دام از آنها داراي وحدت مخصوص اي انجام گرفت موجودات دیگري تحقّق خواهند یافت که هر ک باشد ولی هر وقت تجزیه می

  . به خودش خواهد بود

توان  را پاسخ کامل و جامعی نمی ي مقدار و کمیت هندسی اجسام، پاسخ صحیحی است اما آن این پاسخ هر چند در باره

اي  چ فاصلهاي که هی آید که اگر فرضاً دو جسم مختلف با یکدیگر نزدیک شوند بگونه زیرا از طرفی این سؤال پیش می. دانست
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توان آنها را موجود واحد  میان آنها باقی نماند و به عنوان مثال مسامحه آمیز، دو قطعه فلزّ مختلف بهم جوش داده شوند آیا می

  و داراي چند وجود دانست؟» کثیر«و داراي وجود واحدي به حساب آورد یا باید آنها را 

عه فلزّ مفروض، داراي دو ماهیت مختلف هستند و طبعاً هر کدام از ممکن است از این سؤال، پاسخ داده شود که چون دو قط

  . توان آنها را موجود واحدي دانست روي نمیآنها فردي غیر از فرد دیگري خواهد داشت از این

ولی این پاسخ، مبنی بر این است که کثرت ماهیت، کاشف از کثرت وجود عینی است، در صورتی که چنین مطلبی به ثبوت 

  . یده استنرس

شود ذاتاً صفت ماهیت است نه وجود، و سخن بر سر وحدت و کثرت وجود عینی  کثرتی که در اینجا ثابت می: به عبارت دیگر

  . است

شود که از کجا موجود متّصلی که داراي وحدت اتّصالی است داراي دو وجود متراکب  از طرف دیگر، سؤال دقیقتري مطرح می

  سوار بر دیگري باشد و حس نتواند دوگانگی آنها را تشخیص دهد؟ اي که یکی نباشد به گونه

بیند و  را می مثالً چشم ما رنگ آن(کند  همانگونه که هر یک از حواس ما یکی از ویژگیهاي اجسام را درك می: توضیح آنکه

ي آنهاست از بین  اراي همهبدون اینکه وحدت جسمی که د) چشد را می ي آنشنود و چشایی ما مزه را می بویایی ما بوي آن

وحدت و کثرت : به دیگر سخن. برود همینطور ممکن است کثرتی در اجسام، موجود باشد که حس ما قادر به درك آن نباشد

ماند که  روي، جاي این احتمال، باقی میاز این. توان دلیل کافی بر وحدت و کثرت وجود عینی، تلقّی کرد ادراکات حسی را نمی

ن وحدت اتّصالی در مقدار هندسی، داراي کثرت دیگري باشد چنانکه بعضی از فالسفه در مورد صور جوهري جسم در عی

صورت عنصري، صورت معدنی، صورت : اند اند و مثالً حیوان را داراي چند صورت در طول یکدیگر دانسته مختلف، قائل شده

  . نباتی و صورت حیوانی

گوییم که ترکیب اجسام به چند صورت،  نده، جستجو کرد و در اینجا بطور سربسته میپاسخ این سؤال را باید در درسهاي آی

  : قابل تصور است

چنین ترکیبی هیچ منافاتی با وحدت . آیند ـ ترکیب بین اجزاء مقداري که بالفعل، وجود ندارند و در اثر تجزیه، به وجود می 1

  . بالفعل ندارد

رسد  در این صورت هم ضرري به وحدت آن نمی. اینکه وجود ماده، وجودي بالقوه باشدـ ترکیب بین ماده و صورت با فرض  2

  . باشد و از یک نظر، شبیه فرض قبلی می

ـ ترکیب بین ماده و صورت با فرض اینکه ماده هم وجود بالفعلی غیر از وجود صورت، داشته باشد، و نیز ترکیب بین  3

در این فرض، واحد شمردن موجود به لحاظ وحدت صورت . ول آن، قرار گرفته باشدصورتهایی که هر یک، فوق دیگري و در ط

  . »واحد«بنامیم نه » متّحد«شود و بهتر این است که آنها را  فوقانی است و بالعرض به کلّ آنها نسبت داده می

راي دیگران نباشد هر چند ـ ترکیب بین چند موجود بالفعلی که در عرض هم واقع شده باشند و هیچکدام صورت فوقانی ب 4

در . نامند می» ترکیب صناعی«را  نوعی اتّصال و ارتباط، میان آنها بر قرار باشد مانند ترکیب اجزاء ساعت و سایر ماشینها که آن

را موجوداتی متعدد و  دانست بلکه باید آن» متّحد«و یا حتّی » واحد«توان از نظر فلسفی  این فرض، مجموع مرکّب را نمی

  . راي وحدت اعتباري، تلقّی کرددا
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ـ ترکیب بین چند موجود گسسته که نوعی وحدت بین آنها در نظر گرفته شود مانند ترکیب سپاه از چند لشکر، و ترکیب  5

و همچنین ترکیب جامعه از نهادها . لشکر از چند تیپ، و ترکیب تیپ از چند گردان، و باألخره ترکیب گردان از تعدادي سرباز

اینگونه ترکیب نیز از نظر فلسفی، اعتباري است و چنین . ا و گروههاي اجتماعی و سرانجام ترکیب آنها از افراد انسانو قشره

  . به حساب آورد» واحد حقیقی«توان  مرکّباتی را نمی

(= عضوي یکی ترکیبات شیمیایی، و دیگري ترکیبات : توان بر اقسام نامبرده افزود دو نوع دیگر از ترکیب خارجی را می

ولی حقیقت این است که این ترکیبات، از دیدگاه فلسفی، . مانند ترکیب موجود زنده از تعدادي از مواد آلی و معدنی) اُرگانیک

باشند و شاید نظر  حکم خاصی ندارند و به نظر بعضی از فالسفه از قبیل قسم دوم، و به نظر بعضی دیگر از قبیل قسم سوم می

  . ي موجودات زنده خصوصاً در بارهاخیر، صحیحتر باشد م

اند و آن ترکیب از وجود و  ي ممکنات، قائل شده شویم که فالسفه، نوعی دیگر از ترکیب را براي همه در پایان، یادآور می

ولی . ي آن گذشت و به حسب این اصطالح، وجود بسیط، منحصر به ذات مقدس الهی خواهد بود ماهیت است که بحث درباره

  . ب، ترکیبی تحلیلی و ذهنی است نه خارجی و عینیآن ترکی

شوند که بعضی از آنها وحدت حقیقی است مانند وحدت  حاصل آنکه موجودات مادي به چند صورت، متّصف به وحدت می

و بعضی دیگر وحدت اعتباري است مانند وحدت صناعی و . اتّصالی ذرات، و وحدت صورت که داراي وجود بسیطی است

اما در ترکیب ماده و صورت، اگر قائل شدیم که ماده، وجود بالفعلی ندارد و هر موجود جسمانی تنها یک وجود . اجتماعی

اما اگر براي ماده هم وجود بالفعل، قائل . باشد طبعاً داراي وحدت حقیقی خواهد بود بالفعل دارد که همان وجود صورتش می

به عنوان یک موجود بالقوه نپذیرفتیم باید براي هر کدام وجود خاصی در نظر را » هیوالي اُولی«: شدیم و به عبارت دیگر

نیز در صورتی که قائل به صورتهاي طولی و متراکب شدیم باید مجموع . »واحد«بنامیم نه » متّحد«بگیریم و مجموع آنها را 

آنها را واحد بالعرض بشماریم چنانکه  توانیم کلّ بدانیم و فقط به لحاظ وحدت صورت فوقانی است که می» کثیر«آنها را 

  . باشد آوریم و در حقیقت، وحدت آن، مرهون وحدت روح می مجموع روح و بدن انسان را یک موجود به حساب می

  وحدت جهان 

اما وحدت . کند وحدتی که تاکنون براي هر موجود عینی، مورد بحث قرار گرفت به هیچ وجه، کثرت مجموع آنها را نفی نمی

» واحد«نماید چنانکه معروف است که فالسفه، جهان را  را نفی می شود که کثرت و تعدد آن ري براي کلّ جهان، مطرح میدیگ

  : توان تفسیر کرد اما این سخن را به چند صورت می. دانند می

ي طبیعی تحت  هـ آنکه منظور از وحدت جهان، وحدت اتّصالی جهان طبیعت باشد، چنانکه فالسفه، مبحثی را در فلسف 1

اند تا اثبات نمایند که بین دو موجود طبیعی، خالء محض،  اند و با بیانات مختلفی کوشیده مطرح کرده» بطالن خالء«عنوان 

شود چیزي موجود نیست در واقع، اجسام رقیق و لطیفی وجود دارند که قابل درك  محال است و در جاهایی که پنداشته می

  . حسی نیستند

اند که اگر دو یا چند جهان طبیعی، فرض شود در صورتی که آنها متّصل و پیوسته به یکدیگر  س، استدالل کردهبر این اسا

باشند داراي وحدت اتّصالی خواهند بود و جهان واحدي را تشکیل خواهند داد، و اگر میان آنها خالء حقیقی، فرض شود به 

  . ید منافات با دلیلهاي نفی خالء، خواهد داشتطوري که آنها را کامالً از یکدیگر جدا و منعزل نما

ـ آنکه منظور، وحدت نظام جهان طبیعت باشد به این معنی که موجودات طبیعی همواره در یکدیگر تأثیر و تأثّر و فعل و  2

چنانکه . اشدتوان یافت که نه در موجود طبیعی دیگري مؤثّر، و نه از آن، متأثّر ب انفعال دارند و هیچ موجود طبیعی را نمی
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کنند و خودشان نیز از تفاعالت  ي پیدایش موجودات بعدي را فراهم می موجودات همزمان، با تفاعالت خودشان زمینه

روي ي علّیت و معلولیت مادي است و از این ي جهان طبیعت، محکوم این رابطه بنابراین، همه. اند موجودات قبلی به وجود آمده

ولی روشن است که این وحدت، در واقع، صفت نظام است که وجود عینی مستقلّی از . واحدي دانسترا داراي نظام  توان آن می

  . توان وحدتی حقیقی براي جهان طبیعت، اثبات کرد شمار جهان ندارد و بر اساس آن نمی موجودات بی

. سازد تر خودش متحد میرا در زیر چ ي اجزاء آن ي وحدت صورتی باشد که همه ـ آنکه منظور، وحدت جهان در سایه 3

  .شوند چنانکه اجزاء نبات و حیوان در سایه وحدت صورت جوهري خودشان متّحد می

توان فرض کرد بطوري که موجودات ذیروح مانند انسان و حیوان را نیز دربر گیرد ناچار  صورت واحدي که براي کلّ جهان می

اما بعضی از فالسفه پا را فراتر نهاده و مجرّدات و . نامید» روح جهان«یا » نفس کلّی«را  توان آن روح دیگري خواهد بود که می

ي صورتی براي  اند و بدین ترتیب عقل اول یا کاملترین موجود امکانی را به منزله جمیع ما سوي اهللا را نیز مشمول آن دانسته

اما تاکنون برهانی بر این مطلب، . اند نامیده »انسان کبیر«چنانکه بسیاري از عرفاء، جهان را . اند ما دون آن به حساب آورده

  . ایم و مخصوصاً موجود مجرّد تامی مانند عقل اول را صورت جهان نامیدن، خالی از مسامحه نیست نیافته

به هر حال، چنین فرضی نیز به معناي نفی کثرت حقیقی از اجزاء جهان نخواهد بود زیرا این وحدت، در واقع، صفت همان 

  . شود چنانکه در مورد وحدت روح و بدن گفته شد صورت فوقانی جهان است و بالعرض به مجموع جهان، نسبت داده می

لزم پذیرفتن قسم سوم از ترکیبات یاد شده است ولی پذیرفتن آن قسم ناگفته نماند که پذیرفتن این وحدت براي جهان، مست

  . ترکیب، مستلزم پذیرفتن چنین وحدتی نیست
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  خالصه

ـ وحدت شخصی، مساوق با تشخّص و وجود عینی است و هر موجودي از آن جهت که موجود بالفعلی است داراي تشخّص و  1

  . وحدت خواهد بود

باشد و جاي فرض کثرت در ذات  و تجزیه ناپذیري مانند خداي متعال و مجرّدات، داراي وجود واحدي میـ هر موجود بسیط  2

  . آن نیست

رسند که داراي امتداد و  ـ اجسام کالن هر چند داراي گسستگیها و خالءهاي نسبی باشند در نهایت به ذرات خُردي می 3

  . وداتّصال حقیقی، و نیز داراي وحدت اتّصالی خواهند ب

ترکیب از اجزاء بالقوه، ترکیب از ماده و صورت با فرض بالقوه بودن : ـ ترکیب در اجسام به چند صورت، قابل تصور است 4

ماده، ترکیب از ماده و صورت با فرض فعلیت داشتن ماده و همچنین ترکیب صور متراکب، ترکیب صناعی مانند اجزاء ساعت، 

دو قسم اول، داراي وحدت حقیقی، و قسم سوم . سپاه از سربازان و ترکیب جامعه از افراد انسان ترکیب اجتماعی مانند ترکیب

  . باشند داراي وحدت بالعرض، و دو قسم اخیر داراي وحدت اعتباري می

ـ ترکیبات اُرگانیک را باید از قسم سوم به حساب آورد، و همچنین ترکیبات شیمیایی در صورتی که براي آنها صورت  5

  . واحدي ثابت شود

  . ـ ترکیب موجود از ماهیت و وجود، ترکیبی تحلیلی و ذهنی است نه عینی و خارجی 6

  . ـ اثبات وحدت جهان به معناي وحدت اتّصالی تمام موجودات طبیعی، منوط به ابطال خالء محض است 7

  . رود زاء جهان به شمار نمیـ وحدت نظام در جهان طبیعت، امري قابل قبول است ولی وحدتی حقیقی براي اج 8

  . ـ اثبات وحدت جهان به معناي داشتن روح یا صورت عقالنی واحد، در گروِ برهان است 9

ـ پذیرفتن چنین وحدتی به معناي پذیرفتن قسم سوم از ترکیبات یاد شده است، هر چند پذیرفتن آن قسم از ترکیب،  10

  . مستلزم پذیرفتن چنین فرضی نیست
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  ام سیدرس 

 مراتب وجود

  :شامل

  ي وحدت و کثرت هستی اقوال درباره

  دلیل اول بر مراتب تشکیکی وجود

  دلیل دوم بر مراتب تشکیکی وجود
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 ي وحدت و کثرت هستی  اقوال درباره

وحدت اتّصالی همچنین . ي موجودات ندارد دانستیم که وحدت شخصی در هر موجود عینی، منافاتی با کثرت حقیقی همه

نیز دانستیم . شود ي تعدد صورتهاي مختلف، حاصل می جهان ماده، منافاتی با کثرت موجودات مادي ندارد کثرتی که در سایه

و اما وحدت شخصی جهان به عنوان یک موجود زنده و داراي روح . که وحدت نظام جهان به معناي وحدت حقیقی آن نیست

و به هر حال، موضوع وحدت در این سه . ، و به فرض اینکه ثابت شود وحدتی بالعرض خواهد بودتوان اثبات کرد واحد را نمی

توان براي کلّ هستی که  اکنون سخن در این است که آیا می. فرض یاد شده، جهان طبیعت و حد اکثر، جهان ممکنات است

  شود وحدتی را اثبات کرد یا نه؟ شامل ذات مقدس الهی هم می

  : توان اشاره کرد نه به چهار قول میدر این زمی

ي موجودات را داراي وجودهاي مجازي  دانند و بقیه ـ قول صوفیه که وجود حقیقی را منحصر به ذات مقدس الهی می 1

  . معروف است» وحدت وجود و موجود«شمارند و به عنوان  می

را به قول دیگري که ذکر  أویلی در نظر گرفت و آنظاهر این قول، خالف بداهت و وجدان است ولی شاید بتوان براي آن، ت

  . باز گردانید) قول چهارم(خواهد شد 

هم معروف شده است، » وحدت وجود و کثرت موجود«دانسته، و به عنوان » ذوق تألّه«را مقتضاي  ـ قول محقّق دوانی که آن 2

شود اما  شامل مخلوقات هم می» د حقیقیموجو«مخصوص به خداي متعال است ولی » وجود حقیقی«و حاصلش این است که 

چنانکه بعضی از مشتقّات دیگر هم چنین معنایی را . »داراي وجود حقیقی«نه به معناي » منسوب به وجود حقیقی«به معناي 

از (» مسمش«ي  به معناي خرمافروش و منسوب به خرما است، و واژه) خرما= ي تمر از ماده(» تامر«ي  کنند، مثالً واژه افاده می

این قول هم . به معناي جسمی است که آفتاب بر آن تابیده و نسبتی با خورشید پیدا کرده است) خورشید= ي شمس  ماده

اي به معناي خرما فروختن و آفتاب تابیدن در  توان ماده قابل قبول نیست زیرا صرف نظر از اینکه براي تامر و مشمس هم می

داراي دو معناي مختلف و از قبیل مشترکات لفظی باشد ولی » موجود«ي  ن است که واژهي این قول آ نظر گرفت، الزمه

افزون بر این، قول . هم پذیرفتنی نخواهد بود» موجود«ي  صحیح نیست درباره» وجود«همچنانکه اشتراك لفظی در مورد 

  . هفتم روشن شدمزبور، مبتنی بر اصالت ماهیت منتسب به جاعل است که نادرستی آن در درس بیست و 

و حاصلش این است . معروف شده است» کثرت وجود و موجود«ـ قول سوم به اتباع مشّائین، نسبت داده شده و به عنوان  3

که کثرت موجودات، قابل انکار نیست و ناچار هر کدام از آنها وجودي خاص به خود خواهد داشت و چون وجود، حقیقت 

  . یگر متباین به تمام الذات خواهد بودبسیطی است پس هر وجودي با وجود د

یا همگی آنها افراد حقیقت واحدي : وجودهاي عینی از چند حال، خارج نیستند: توان چنین استدالل کرد براي این قول می

هستند همانند افراد نوع واحد، یا داراي انواع مختلفی هستند که در جنس واحدي مشترکند مانند اشتراك انواع حیوانات در 

شقّ سوم همان شقّ مورد نظر است و با . باشند جنس حیوان، و یا هیچ جهت اشتراك ذاتی ندارند و متباین به تمام الذات می

  . شود ابطال دو شقّ دیگر، اثبات می

اش این است که حقیقت وجود، مرکّب از جهت اشتراك و جهت امتیاز، یعنی مرکّب  اما بطالن شقّ دوم، روشن است زیرا الزمه

سازد و بازگشت آن به این است که وجود، در واقع همان  ز جنس و فصل باشد و چنین چیزي با بساطت حقیقت وجود نمیا

جهت اشتراك باشد و با اضافه شدن چیزهایی دیگري به آن، به صورت انواع مختلف در آید ولی در دار هستی، چیزي جز 

  . آن اضافه گردد شود که به عنوان جهت امتیاز عینی، به وجود یافت نمی
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اش این است که وجود، همچون کلّی طبیعی باشد که با اضافه شدن عوارض مشخّصه، به صورت افراد  و اما شقّ اول، الزمه

ي موجودات، داراي حقیقت  شود که آنها هم موجودند و علی الفرض همه ي عوارض، تکرار می مختلف در آید ولی سؤال در باره

آید و با  ه بین عوارض و معروضات از یک سوي، و بین خود عوارض از سوي دیگر، اختالف پدید میواحدي هستند، پس چگون

  یابند؟ اختالف آنها افراد مختلف وجود، تحقّق می

اگر اشتراکی بین وجودهاي عینی فرض شود یا اشتراك در تمام ذات است و معنایش این است که وجود، : به دیگر سخن

اش این است که وجود، ماهیت جنسی و داراي  راد متعدد باشد، و یا اشتراك در جزء ذات است و الزمهماهیت نوعی و داراي اف

ماند که بگوییم وجودهاي عینی، متباین به تمام الذات  انواع مختلف باشد، و هر دو فرض، باطل است پس راهی جز این نمی

  . هستند

که براي حقیقت عینی وجود، فرض شده در واقع از احکام ماهیت، اقتباس اي  گانه ولی این استدالل تمام نیست زیرا شقوق سه

شده است و تالش شده که با نفی ترکیب وجود از جنس و فصل و همچنین نفی ترکیب آن از طبیعت نوعیه و عوارض 

وجودات در حقیقت در صورتی که نه اشتراك . مشخّصه، تباینی ذاتی براي وجودات، نظیر تباین ماهیات بسیطه، اثبات شود

  . وجود از قبیل اشتراك در معناي نوعی و جنسی است و نه تباین آنها از قبیل تباین انواع بسیط

تواند اشتراك وجودهاي عینی را به صورت دیگري غیر از اشتراك در معناي نوعی و جنسی،  چنین استداللی نمی: حاصل آنکه

  . توان براي حقایق عینی، اثبات کرد و بزودي روشن خواهد شد که گونه دیگري از وحدت و اشتراك را می. نفی نماید

را پذیرفته و در صدد تبیین  کماء ایران باستان، نسبت داده و خود وي نیز آنـ قول چهارم قولی است که صدرالمتألّهین به ح 4

و حاصلش این است که حقایق عینی وجود، هم . معروف شده است» وحدت در عین کثرت«و اثبات آن برآمده و به عنوان 

اي نیست که موجب  متیاز آنها به گونهولی ما به االشتراك و ما به اال. وحدت و اشتراکی با یکدیگر دارند و هم اختالف و تمایزي

االمتیاز آنها به ضعف  را قابل تحلیل به معناي جنسی و فصلی نماید بلکه بازگشت مابه ترکیب در ذات وجود عینی شود و یا آن

و شدت است چنانکه اختالف نور شدید با نور ضعیف، به ضعف و شدت آنهاست ولی نه بدین معنی که شدت در نور شدید، 

یزي جز نور، و یا ضعف در نور ضعیف چیزي غیر از نور باشد بلکه نور شدید چیزي غیر از نور نیست و نور ضعیف هم چیزي چ

ي شدت و ضعف با یکدیگر اختالف دارند اما اختالفی که به بساطت حقیقت نور  غیر از نور نیست و در عین حال، از نظر مرتبه

االمتیاز آنها  وجودات عینی داراي اختالف تشکیکی هستند و مابه: و به دیگر سخن. درسان که مشترك بین آنهاست آسیبی نمی

  . گردد االشتراکشان باز می به مابه

آنچنانکه . (البتّه تشبیه مراتب وجود به مراتب نور، فقط براي تقریب به ذهن است و گرنه نور مادي، حقیقت بسیطی نیست

و از سوي دیگر، وجود، داراي تشکیک خاصی است به خالف تشکیک ) اند پنداشته میي پیشین آنرا عرض بسیطی  غالب فالسفه

  . در مراتب نور، که تشکیک عامی است و فرق بین آنها در درس بیست و هشتم روشن شد

شود به ي وجود، فرض  یکی آنکه اختالف هر وجودي با وجود دیگر، در مرتبه: توان تفسیر کرد اما این قول را به دو گونه می

دیگري آنکه اختالف مراتب، فقط . طوري که افراد یک ماهیت یا چند ماهیت هم عرض نیز داراي چنین اختالفی دانسته شوند

ي خداي متعال  واسطه یا با واسطه ي موجودات، معلول بی میان علل و معلوالت حقیقی، در نظر گرفته شود، و چون همه

شماري تشکیل یافته  از یک وجود مستقل مطلق و وجودهاي رابط و نامستقل بی هستند نتیجه گرفته شود که عالم هستی

ي عالیتري از  است که هر علّتی نسبت به معلول خودش استقالل نسبی خواهد داشت و از این جهت کاملتر و داراي مرتبه

ند چنین اختالف تشکیکی را نداشته ي علّیت و معلولیتی با یکدیگر ندار وجود خواهد بود هر چند معلولهاي هم عرض که رابطه

ولی تفسیر اول، خیلی بعید بلکه غیر قابل قبول است هر چند ظاهر . باشند و از یک نظر، متباین به تمام الذات به حساب آیند

  . بعضی از سخنان صدرالمتألّهین و اتباعش بر آن داللت دارد
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موجود و وجود «را به همین معنی، تأویل کرده و منظور ایشان را از ناگفته نماند که وي سخنان عرفاء و اهل تحقیق از صوفیه 

موجود و وجود غیر مستقل و تعلّقی و ربطی دانسته » موجود و وجود مجازي«موجود و وجود مستقل مطلق، و از » حقیقی

  .است

  دلیل اول بر مراتب تشکیکی وجود 

دلیل . ز آنها با تفسیر اول، و دیگري با تفسیر دوم، سازگارتر استتوان استدالل کرد که یکی ا براي این قول، به دو صورت می

اول همان است که در سخنان صدرالمتألّهین و اتباعش در این مبحث آمده، و دلیل دوم از بیانات ایشان در مبحث علّت و 

  . شود معلول، استفاده می

قول چهارم، منحلّ به دو : توضیح آنکه. ین واقعیتهاي خارجی استاما دلیل اول، در واقع، ناظر به اثبات ما به االشتراك عینی ب

یکی آنکه وجودهاي خارجی، داراي وصف کثرت هستند و ناچار ما به االمتیازي خواهند داشت؛ مطلب دیگر : شود مطلب می

راي ما به االشتراکی هستند که نه ي آنها در عین کثرت دا ما به االمتیاز آنها مغایر با ما به االشتراکشان نخواهد بود و همه: آنکه

ي همت خود  و چون مطلب اول، بدیهی و غیر قابل انکار است مطلب دوم را وجهه. منافاتی با بساطتشان دارد و نه با کثرتشان

  . اند قرار داده در صدد اثبات آن بر آمده

شود، و انتزاع این  هوم وجود است انتزاع میي واقعیتهاي عینی، مفهوم واحدي که همان مف تقریر دلیل این است که از همه

مفهوم واحد از واقعیتهاي کثیر، دلیل آن است که ما به االشتراك عینی بین آنها وجود دارد که منشأ انتزاع این مفهوم واحد 

  . شد بود، چنین مفهوم واحدي از آنها انتزاع نمی شود و اگر جهت وحدتی بین وجودهاي خارجی نمی می

مفهوم واحد و از قبیل مشترکات معنوي است، و این همان » وجود«یکی آنکه مفهوم : مبتنی بر دو مقدمه است این دلیل،

انتزاع مفهوم واحد، از امور کثیر، کاشف از حیثیت : ي دیگر آنکه مقدمه. مطلبی است که در درس بیست و دوم به ثبوت رسید

اش این  ه اگر حیثیت واحدي براي انتزاع مفهوم واحد، الزم نباشد الزمهو دلیل آن این است ک. واحد و مشترکی بین آنهاست

  . است که انتزاع آن بدون مالك باشد و بتوان هر مفهومی را از هر چیزي انتزاع کرد در صورتی که بطالن آن، روشن است

ي دیگري به آن،  پس مقدمهس. شود که وجودهاي عینی داراي ما به االشتراك خارجی هستند بدین ترتیب نتیجه گرفته می

را مرکّب از دو حیثیت  توان آن شود و آن این است که وجود عینی، بسیط و داراي حیثیت عینی واحدي است و نمی ضمیمه می

پس حیثیت امتیاز وجودهاي عینی، مغایر با حیثیت وحدت و اشتراك آنها نخواهد بود یعنی اختالف وجودها، . متمایز دانست

  . به معناي اختالف در مراتب حقیقت واحد خواهد بودتشکیکی و 

رسد که این دلیل، قابل مناقشه باشد زیرا همانگونه که در درس بیست و یکم خاطر نشان کردیم وحدت و  ولی به نظر می

 کثرت معقوالت ثانیه، دلیل قاطعی بر وحدت و کثرت جهات عینی و خارجی نیست بلکه تابع وحدت و کثرت دیدگاهی است

چه بسا که از حقیقت واحد و بسیطی، مفاهیم متعددي را انتزاع کند چنانکه از ذات . که عقل در انتزاع اینگونه مفاهیم دارد

کند با اینکه هیچگونه کثرت و تعدد جهت عینی در آن مقام  مقدس الهی، مفاهیم وجود و علم و قدرت و حیات را انتزاع می

ي آنها مفهوم واحدي را انتزاع نماید  از دیدگاه واحدي به حقایق مختلفی بنگرد و از همهشود، و چه بسا  شامخ، تصور نمی

و . و مفهوم وجود و موجود نیز از همین قبیل است. نماید را انتزاع می» واحد«چنانکه از واقعیتهاي خارجی گوناگون، مفهوم 

ي مقوالت دهگانه  از همه» جنس عالی«و » مقوله«و » یتماه«از مقوالت نه گانه، و مفهوم » عرض«نظیر آن، انتزاع مفهوم 

  . است با اینکه بنظر خود صدرالمتألّهین هم هیچگونه ما به االشتراك ذاتی، بین آنها وجود ندارد
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بنابراین، وحدت اینگونه مفاهیم، فقط کاشف از وحدت دیدگاه عقل در انتزاع آنهاست نه از وحدت حیثیت عینی مشترك بین 

  . و اگر چنین حیثیتی وجود داشته باشد باید از راه دیگري ثابت شود. آنها

  دلیل دوم بر مراتب تشکیکی وجود 

شود و شاید به همین جهت از ذکر آن در این  یابد که در مبحث علت و معلول، اثبات می دلیل دوم از مقدماتی تشکیل می

آوریم تا در جاي خودش  می» اصل موضوع«را به عنوان  ولی نظر به اهمیتی که دارد مقدمات آن. اند خودداري کرده مبحث، 

  . اثبات شود

ي علل و  ي علّیت و معلولیت، برقرار است و هیچ موجودي نیست که از سلسله میان موجودات، رابطهي اول این است که  مقدمه

گردد و موجودي که در نهایت  شود فقط متّصف به علّیت می البته موجودي که در رأس سلسله، واقع می. معلوالت، بیرون باشد

ي علّیت و معلولیت با ر حال، هیچ موجودي نیست که رابطهشود ولی به ه گیرد فقط متّصف به معلولیت می سلسله قرار می

  . اي که نه علّت براي چیزي باشد و نه معلول براي چیزي موجود دیگري نداشته باشد به گونه

ي دوم این است که وجود عینی معلول، استقاللی از وجود علّت هستی بخش به او ندارد و چنان نیست که هر کدام،  مقدمه

اي که خارج از متن وجود آنهاست به یکدیگر پیوند داده شوند بلکه وجود  ي یک رابطه ی داشته باشند و به وسیلهوجود مستقلّ

عین ربط و تعلّق و وابستگی به آن است نه : و به تعبیر دیگر. اش ندارد معلول، هیچگونه استقاللی در برابر علّت ایجاد کننده

این مطلب از شریفترین . شود ي اراده با نفس مالحظه می آن باشد چنانکه در رابطهبا » داراي ارتباط«اینکه امري مستقل و 

ي آن راهی به سوي حلّ بسیاري از معضالت  را اثبات فرموده و به وسیله مطالب فلسفی است که مرحوم صدرالمتألّهین آن

  . می را به شمار آوردي اسال را از واالترین و نفیسترین ثمرات فلسفه فلسفی گشوده است و حقاً باید آن

ي معلوالت، نسبت به علل ایجاد کننده و سرانجام نسبت به ذات  شود که وجود همه از انضمام این دو مقدمه، نتیجه گرفته می

ي مخلوقات، در واقع  باشد عین وابستگی و ربط است و همه ي وجود به ماسواي خودش می مقدس الهی که افاضه کننده

باشد که بر حسب مراتب خودشان داراي شدت و ضعفها و تقدم و تأخّرهایی هستند و بعضی نسبت  الهی میهایی از وجود  جلوه

  . به بعضی دیگر، استقالل نسبی دارند ولی استقالل مطلق، مخصوص به ذات مقدس الهی است

ي باالتر، و از نظر  به حلقه اي دهد که قوام هر حلقه اي از وجودهاي عینی تشکیل می بدین ترتیب، سراسر هستی را سلسله

باشد تا برسد به  ي وجودي نسبت به آن، محدودتر و ضعیفتر است و همین ضعف و محدودیت، مالك معلولیت آن می مرتبه

باشد و هیچ موجودي  ي مراتب امکانی و مقوم وجودي آنها می مبدأ هستی که از نظر شدت وجودي، نامتناهی و محیط بر همه

  . حیثیتی مستقل و بی نیاز از او نخواهد بود بلکه همگی عین فقر و نیاز و وابستگی به او خواهند بود از هیچ جهت و

کند به معناي وحدتی خاص است که تنها  این ارتباط وجودي که استقالل را از هر موجودي غیر از وجود مقدس الهی، نفی می

کند و هنگامی که هستی استقاللی، مورد نظر باشد مصداقی جز  دا میدر وجود عینی و طبعاً بر اساس اصالت وجود، مفهوم پی

دانست آن هم واحدي که قابل تعدد نیست و از » واحد«روي باید هستی مستقل را ذات نامتناهی الهی نخواهد داشت و از این

مورد توجه قرار گیرند متّصف به شمار وي  هاي بی شود و هنگامی که مراتب وجود و جلوه روي به نام وحدت حقّه نامیده میاین

زیرا با وجود اینکه معلول، عین ذات علّت نیست . قائل شد» اتّحاد«شوند ولی در عین حال باید میان آنها نوعی  می» کثرت«

منظور  هاي وي به حساب آورد و اي از جلوه را قائم به علّت و شأنی از شؤون و جلوه او شمرد بلکه باید آن» ثانی«را  توان آن نمی

تعبیر » اتّحاد«از اتّحاد آنها همین است که یکی نسبت به دیگري هیچ استقاللی در متن هستی خودش ندارد گر چه این تعبیر 

  . شود کند و موجب برداشتهاي نادرستی می متشابه نارسایی است که به حسب متفاهم عرفی، معناي منظور را افاده نمی
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کند و  وجودهاي هم رتبه در بعضی از حلقات سلسله مانند جهان طبیعت را نفی نمیناگفته پیداست که این بیان، کثرت 

بلکه باید اختالف . مقتضاي آن این نیست که افراد یک یا چند ماهیت هم درجه نیز داراي اختالف تشکیکی با یکدیگر باشند

  .آنها را تباین بتمام وجود بسیط آنها دانست
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  خالصه 

و ظاهر این کالم، . اند اند و به این معنی، قائل به وحدت وجود شده ـ صوفیه، وجود حقیقی را منحصر به خداي متعال دانسته 1

  . مخالف بداهت و وجدان است

منسوب به «را در مورد مخلوقات، به معناي » موجود«ـ محقّق دوانی، وجود را واحد و موجودات را کثیر دانسته و اطالق  2

  . و مردود است» موجود«این قول، مبتنی بر اصالت ماهیت و مستلزم اشتراك لفظی در مورد . گرفته است» وجود

  . اند ـ از اتباع مشائین نقل شده که وجودهاي عینی را حقایق متباین به تمام الذات دانسته 3

شدند و  ر ماهیات نوعیه و جنسیه میداشتند نظی ـ دلیل این قول آن است که اگر وجودهاي عینی، ما به االشتراکی می 4

  . اش این بود که حقایق عینی وجود، مرکّب باشند الزمه

  . ـ این دلیل تمام نیست، زیرا ما به االشتراکی وجودهاي عینی از قبیل ماهیت نوعیه یا جنسیه نیست 5

ت آنها را مستند به اختالف مراتب آنها ـ صدرالمتألّهین نوعی دیگر از وحدت را براي وجودهاي عینی، قائل شده و کثر 6

  . دانسته، و بدین ترتیب ما به االمتیاز آنها را به ما به االشتراك باز گردانده است

ي  ـ دلیلی که بر این مطلب، ذکر کرده این است که وحدت مفهوم وجود، کاشف از حیثیت عینی مشترك بین همه 7

  . واقعیتهاي عینی است

مناقشه است زیرا مفهوم وجود از قبل معقوالت ثانیه است و وحدت و کثرت آنها دلیل قاطعی بر وحدت و  ـ این دلیل، قابل 8

  . کثرت جهات عینی نیست

توان اقامه کرد به این بیان که وجود معلول، عین ربط به وجود علّت هستی  ـ دلیل دیگري براي مراتب تشکیکی وجود می 9

یابند نسبت به خداي  اي از علل و معلوالت، تشکیل می ت پس سراسر هستی که از سلسلهاي از مراتب وجود اوس بخش و مرتبه

  . آیند متعال، استقاللی ندارند و همگی آنها مراتبی از تجلّیات او به شمار می

باید اما معلوالت هم رتبه را . ـ مقتضاي این دلیل، قائل شدن به تشکیک خاصی بین معلوالت و علل ایجاد کننده است 10

  .متباین به تمام وجود بسیط آنها دانست

  

  

  

  پایان جلد اول

  .آپلود خواهد شد www.ketabnak.comادامه مطالب ان شا اهللا در جلد دوم  بر روي سایت 
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ثحب نیا  159هدیاف 

159هصالخ

160تشونیپ

مداتفه 160سرد 

ناهج رد  رش  160ریخ و 
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مود دلج  هفسلف  شزومآ 

باتک تاصخشم 

تنواعم ، یمالـسا تاـغیلبت  ناـمزاس  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  يدزی  حابـصم  یقتدـمحم  فلوم  هفـسلف  شزومآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
2487662 یلم :  یسانشباتک  هرامش  لودج  ج :  يرهاظ :  تاصخشم  یگنهرف 1364 .

مراهچ شخب 

مکی یس و  سرد 

لولعم تلع و 

تلع تامیسقت  میهافم  نیا  اب  نهذ  ییانشآ  تیفیک  لماش  لولعم  تلع و  موهفم  همدقم  لماش : 

همدقم

یخرب دوجو  ایآ  هن و  ای  دنراد  رگیدـکی  اب  یطابترا  فلتخم  تادوجوم  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  تادوجوم  رد  ترثک  نتفریذـپ  اب 
مادـک ره  ياـهیگژیو  ماـکحا و  میراد و  يدوجو  یگتـسباو  عون  دـنچ  تسه  رگا  هن و  اـیتسه  رگید  یـضعب  دوـجو  رب  فـقوتم  اـهنآ  زا 
هرابرد ثحب  يارب  ییاج  رگید  تسا  نیمه  هیفوص  مـالک  رهاـظ  هکناـنچ  تفریذـپن  ار  تادوجوم  یقیقح  ترثک  یـسک  رگا  اـما  تسیچ . 
تشاد دهاوخن  يدروم  مه  دوجوم  دوجو و  تامیـسقت  ریاس  هراب  رد  ثحب  هکنانچ  دنامیمن  یقاب  ددعتم  تادوجوم  نایم  يدوجو  طابترا 
لوـلعم تلع و  ثحبم  رد  دـیاب  هک  تـسا  یلوـصا  رب  فـقوتم  دوـجو  رد  یـصاخ  کیکـشت  تاـبثا  هـک  مـیدرک  هراـشا  قباـسثحبم  رد  . 

زا لـبق  یلو  مینک  تباـث  زین  ار  هدربماـن  لوصا  میزادرپـب و  لولعم  تلع و  هب  طوبرم  لـئاسم  هب  هک  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  کـنیا  دوشتباـث 
میهدب اهنآ  اب  نهذ  ییانشآ  تیفیک  لولعم و  تلع و  موهفم  نوماریپ  یحیضوت  دیاب  بلاطم  نیا  هب  نتخادرپ 

لولعم تلع و  موهفم 

دوجوم ققحت  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  تلع  ماع  موهفم  دوریم  راکب  صاخ  ماـع و  تروص  ود  هب  هفـسالف  حالطـصا  رد  تلع  هژاو 
دوجوم ققحت  يارب  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  نآ  صاخ  موهفم  دـشابن و  یفاک  نآ  ققحت  يارب  دـنچ  ره  تسا  نآ  رب  فقوتم  يرگید 

لاحم نآ  نودب  يرگید  دوجوم  نتفای  ققحت  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  تلع  ماع  حالطصا  رگید  ترابع  هب  دنکیم .  تیافک  يرگید 
هظحالم هکنانچ  دنکیم .  ادـیپ  ترورـض  يرگید  دوجوم  ققحت  نآ  دوجو  اب  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  نآ  صاخ  حالطـصا  تسا و 

مود و حالطصا  فالخب  دوشیم  مه  هصقان  للع  ریاس  تادعم و  طورـش و  لماش  اریز  تسا  مود  حالطـصا  زا  معا  لوا  حالطـصا  دوشیم 
اهنت لولعم  هتـسباو  دوجوم  هک  تسا  نیا  مینک  ناشن  رطاخ  دیاب  هک  ار  ياهتکن  دمآ .  دهاوختل  ماسقا  ریاس  هصقان و  همات و  تلع  حیـضوت 

دوجوم هب  تبـسن  هن  رگید و  تهج  زا  هن  دوشیم  هدـیمان  لولعم  تسا  نآ  هب  هتـسباو  هک  يدوجوم  هب  تبـسن  یگتـسباو و  تهج  ناـمه  زا 
ره زا  هن  دوشیم  هدـیمان  تلع  دوـجوم  ناـمه  هب  تبـسن  تسا و  نآ  هب  هتـسباو  يرگید  دوـجوم  هک  یتـهج  ناـمه  زا  تلع  نینچمه  رگید 

تهج زا  هن  تسا  لولعم  شدوختلع  هب  تبـسن  تسا و  شتآ  هب  هتـسباو  هک  تهج  نآ  زا  ترارح  الثم  يدوجوم .  ره  هب  تبـسن  تهج و 
ربانب رگید  تهج  زا  هن  تسا  تلع  نآ  زا  یـشان  ترارح  نامه  هب  تبـسن  دوشیم و  ترارح  شیادیپ  اشنم  هک  تهج  نآ  زا  شتآ  رگید و 
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هک درادـن  یتاـفانم  یتـح  دـشاب و  لولعم  يرگید  زیچ  هب  تبـسن  تلع و  زیچ  کـی  هب  تبـسن  نیعم  دوـجوم  کـی  هک  درادـن  یتاـفانم  نیا 
تیثیح رب  هوالع  دوجوم  کی  هک  درادن  یتافانم  هکنانچ  دوشب  يرگید  شتآ  شیادیپ  يارب  تلع  تسا  یـصاخ  شتآ  لولعم  هک  یترارح 
ياراد تیلع  تیثیح  رب  هوالع  شتآ  الثم  دـنوشیم  نایب  يرگید  میهافم  اـب  هک  دـشاب  يرگید  ياـهتیثیح  ياراد  تیلولعم  تیثیح  اـیتیلع 

نآ تیلع  تیثیح  نیع  اهنآ  زا  مادـکچیه  دـننکیم و  تیاکح  اهنآ  زا  ریذـپ و . . .  رییغت  مسج  رهوج  میهافم  هک  تسا  يرگید  ياـهتیثیح 
تسین

میهافم نیا  اب  نهذ  ییانشآ  تیفیک 

دنتـسین و یلوا  تالوقعم  يوهام و  میهافم  لیبق  زا  میهافم  نیا  هک  دیدرگ  نشور  دش  هداد  لولعم  تلع و  موهفم  هراب  رد  هک  یحیـضوت  اب 
هیناث تالوقعم  لیبق  زا  روبزم  میهافم  نینچمه  دـشاب  تیلولعم  ایتیلع  نآ  تیهام  هک  میـشاب  هتـشاد  يدوجوم  جراخ  رد  هک  تسین  ناـنچ 
لیبـق زا  میهاـفم  نیا  سپ  تسا  یجراـخ  ناـشفاصتا  حالطـصا  هب  دـنوشیم و  عقاو  ینیع  تادوجوم  يارب  تفـص  اریز  دنتـسین  زین  یقطنم 
تیثیح درک و  هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  دوجوم  ود  دـیاب  اهنآ  عازتنا  يارب  هک  تسا  نیا  شدـهاش  نیرتهب  دنتـسه و  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم 
یـسک رگا  هکنانچ  دـنوشیمن  عازتنا  اـهموهفم  نیا  دریگن  ماـجنا  هظحـالم  نیا  اـت  تفرگ و  رظن  رد  يرگید  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  یگتـسباو 
موهفم دـناوتیمن  دریگن  رظن  رد  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  هطبار  دـنکن و  هسیاقم  نآ  زا  یـشان  ترارح  اب  ار  نآ  یلو  دـنیبب  ار  شتآ  راب  نارازه 
میهافم نیا  اب  اجک  زا  اـم  نهذ  اـساسا  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  دـهد .  تبـسن  ترارح  هب  ار  لولعم  موهفم  شتآ و  هب  ار  تلع 

زا لولعم  تلع و  موهفم  هک  دناهتـشادنپ  یبرغ  هفـسالف  زا  يرایـسب  تسا .  هدرب  یپ  تادوجوم  نیب  ياهطبار  نینچ  دوجو  هب  هدـش و  انـشآ 
رد یپ  ای  رگیدکی  اب  هتـسویپ  ترارح  شتآ و  مینیبیم  هک  یماگنه  ینعی  دیآیم  تسدـب  مظنم  روطب  هدـیدپ  ود  بقاعت  ای  نراقت  هظحالم 
یپ ای  یناـمزمه  زا  شیب  يزیچ  موهفم  ود  نیا  ياوتحم  تقیقح  رد  مینکیم و  عازتنا  اـهنآ  زا  ار  لولعم  تلع و  موهفم  دـنباییم  ققحت  یپ 

ققحت یپ  رد  یپ  ای  مه  اب  امظنم  هدیدپ  ود  دراوم  زا  يرایسب  رد  اریز  تسا  یتسردان  رادنپ  نیا  یلو  تسین .  هدیدپ  ود  مظنم  ندمآ  یپ  رد 
مه اب  هشیمه  قرب  پمـال  رد  ترارح  رون و  هکناـنچ  دروآ  باـسحب  يرگید  تلع  ناوتیمن  ار  اـهنآ  زا  مادـکچیه  هک  یلاـح  رد  دـنباییم 

تسا نکمم  ( 1  . ) تسین يرگید  شیادیپ  تلع  اهنآ  زا  مادکچیه  یلو  دـنیآیم  دوجوب  یپ  رد  یپ  هراومه  بش  زور و  دـنیآیم و  دـیدپ 
نیا رد  دباییمن  ققحت  يرگید  دوجوم  نودـب  هک  مینیبیم  میهدیم و  رارق  ررکم  ياهـشیامزآ  دروم  ار  ياهدـیدپ  هک  یماگنه  دوش  هتفگ 

هک دـندقتعم  شیامزآ  ماجنا  هب  مادـقا  زا  شیپ  نارگـشیامزآ  هک  مینادیم  یلو  مینکیم .  عازتنا  اـهنآ  زا  ار  لولعم  تلع و  موهفم  تروص 
يزیچ هچ  دـنمهفب  دنـسانشب و  ار  صاخ  ياهلولعم  اهتلع و  هک  تسا  نیا  شیامزآ  زا  ناشفدـه  تسا و  رارقرب  تیلع  هطبار  اههدـیدپ  نایم 
موهفم هب  اـجک  زا  شیاـمزآ  نداد  ماـجنا  زا  لـبق  ناـشیا  هک  دوشیم  حرطم  تروص  نیا  هب  لاؤس  سپ  تسا  ياهدـیدپ  هچ  شیادـیپ  تلع 
طباور فشک  ددص  رد  نآ  ساسا  رب  ات  دراد  دوجو  ياهطبار  نینچ  تادوجوم  نایم  رد  هک  دناهتسناد  اجک  زا  دناهدرب و  یپ  لولعم  تلع و 

الثم دـباییم و  يروضح  ملع  اـب  دوـخ و  نورد  رد  ار  هطبار  نیا  راـب  نیتـسخن  ناـسنا  هک  دـسریم  رظنب  دـنیآرب .  یلوـلعم  یلع و  صاـخ 
زا هک  تسا  ییاهراک  دـنکیم  ینهذ  ياهتروص  میهافم و  رد  هک  یتافرـصت  اـهیریگ و  میمـصت  یناور و  ياـهتیلاعف  هک  دـنکیم  هظحـالم 

هظحالم نیا  اب  تسین و  اهنآ  هب  هتـسباو  شدوخ  دوجو  هک  یلاح  رد  دشابیم  شدوخ  دوجو  هب  هتـسباو  اهنآ  دوجو  دـنزیم و  رـس  شدوخ 
دهدیم میمعت  تادوجوم  ریاس  هب  ار  اهنآ  سپس  دنکیم و  عازتنا  ار  لولعم  تلع و  موهفم  هک  تسا 

تلع تامیسقت 

زا هک  تسا  یبوچ  هب  هتسباو  يوس  کی  زا  یلدنص  شیادیپ  الثم  دوشیم  روصت  یفلتخم  ياهتروصب  رگید  دوجوم  هب  يدوجوم  یگتسباو 
دیاب هک  ياهزیگنا  هب  زین  دراد و  راجن  هک  يرنه  شناد و  هب  یتهج  زا  دزاسیم و  ار  نآ  هک  يراجن  هب  رگید  يوس  زا  دوشیم و  هتخاس  نآ 
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مزال تسین  ناسکی  اهتلع  همه  ماکحا  نوچ  تفرگ و  رظن  رد  ناوتیم  ار  یماسقا  مه  تلع  يارب  ـالباقتم  دـشاب و  هتـشاد  نآ  نتخاـس  يارب 
یـسررب ماگنه  ات  میوش  روآدای  ار  اهنآ  تاحالطـصا  تلع و  ماسقا  لولعم  تلع و  ماـکحا  تیلع و  نیناوق  ناـیب  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  تسا 

نآ هب  هتـسباو  يوحن  هب  يرگید  دوجوم  هک  يدوجوم  ره  ینعی  شماع  يانعمب  تلع  يارب  میوشن .  هابتـشا  طـلخ و  راـچد  هطوبرم  لـئاسم 
ققحت يارب  هک  تسا  ياهنوگب  ایتلع  هصقان  همات و  تلع  تسا  رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  ار  یتامیـسقت  تسا 

يرورـض لولعم  دوجو  نآ  دوجو  ضرف  اب  رگید  ترابعب  تسین و  نآ  زج  يرگید  زیچ  رب  فقوتم  لولعم  دوجو  دـنکیم و  تیافک  لولعم 
هب مه  نآ  دوخ  یلو  دباییمن  ققحت  نآ  نودب  لولعم  دـنچ  ره  هک  تسا  ياهنوگب  ای  دـنمانیم و  همات  تلع  ار  نآ  تروص  نیا  رد  تسا و 

نیا رد  دـبای و  ترورـض  لولعم  دوجو  اـت  دوزفا  نآ  رب  ار  رگید  زیچ  دـنچ  اـی  کـی  دـیاب  دـنکیمن و  تیاـفک  لولعم  دوجو  يارب  ییاـهنت 
دننام طیـسب  تلع  درک  میـسقت  بکرم  طیـسب و  هب  ار  تلع  ناوتیم  رگید  رظن  زا  بکرم  طیـسب و  دنیوگیم .  هصقان  تلع  ار  نآ  تروص 
ءازجا ياراد  هک  يدام  ياهتلع  دـننام  بکرم  تلع  دوش و  تابثا  شدوخ  ياج  رد  دـیاب  هک  ینالقع  ياهرهوج  لاعتم و  يادـخ  مات  درجم 

رد ار  ناسنا  ریثات  الثم  درک  میسقت  هطساو  اب  هطساویب و  هب  ار  تلع  ناوتیم  رگید  رظن  زا  هطساو  اب  هطساویب و  تلع  دنـشابیم .  یفلتخم 
هک ياهتـشون  رد  هطـساو و  کـی  اـب  دراد  تسدـب  هک  یملق  تکرح  رد  ار  وا  ریثاـت  تسناد و  هطـساویب  ناوـتیم  شدوـختسد  تـکرح 

یهاگ ریذپ  نیـشناج  يراصحنا و  تلع  درمـش .  هطـساو  دنچ  اب  دیآیم  دیدپ  هدـنناوخ  نهذ  رد  هک  ییانعم  رب  هطـساو و  ود  اب  دـسیونیم 
روبزم تلع  تروص  نیا  رد  دیآیمن و  دوجوب  صاختلع  نامه  زا  زج  ضورفم  لولعم  تسا و  ینیعم  دوجوم  لولعم  کی  شیادیپ  تلع 

ترورـض نآ  شیادیپ  يارب  اهنآ  زا  یکی  دوجو  دیآیم و  دوجوب  لدبلا  یلع  زیچ  دنچ  زا  یلولعم  یهاگ  دـنناوخیم و  هرـصحنم  تلع  ار 
ییایمیش تالاعفنا  لعف و  رثا  رد  مه  یهاگ  تکرح و  رثا  رد  یهاگ  قرب و  میس  رد  یکیرتکلا  نایرج  رثا  رد  یهاگ  ترارح  هکنانچ  دراد 

دحتم لولعم  اب  هک  تسا  ياهنوگب  یهاگ  تلع  یجراخ  یلخاد و  تلع  دنمانیم .  ریذپ  نیـشناج  ار  تلع  تروص  نیا  رد  دیآیم و  دـیدپ 
تلع ار  نآ  تروص  نیا  رد  دنامیم  یقاب  ناویح  ای  هایگ  دوجو  نمض  رد  هک  يرصانع  دننام  دنامیم  یقاب  نآ  دوجو  نمض  رد  دوشیم و 

دشابیم و شعونـصم  دوجو  زا  جراخ  هک  رگتعنـص  دوجو  دننام  دوب  دهاوخ  لولعم  دوجو  زا  جراخ  نآ  دوجو  یهاگ  دـنمانیم و  یلخاد 
لولعم دوـجو  هک  دوـشیم  قـالطا  يدوـجوم  هب  یهاـگ  تلع  يدادـعا  یقیقحتلع و  دـنیوگیم .  یجراـختلع  ار  نآ  تروـص  نیا  رد 

هک ینهذ  ياـهتروص  هدارا و  يارب  سفن  تـیلع  دـننام  تـسا  لاـحم  نآ  زا  لوـلعم  ییادـج  هـک  ياهنوـگب  دراد  نآ  هـب  یقیقح  یگتـسباو 
قالطا يدوجوم  هب  یهاـگ  دـنمانیم و  یقیقحتلع  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دـننامب و  یقاـب  اـی  دـنبای و  ققحت  سفن  زا  يادـج  دـنناوتیمن 

دننام درادن  نآ  هب  ریذپان  ییادـج  یقیقح و  یگتـسباو  لولعم  دوجو  یلو  تسا  رثؤم  لولعم  شیادـیپ  هنیمز  ندروآ  مهارف  رد  هک  دوشیم 
فقوتم تلع  زا  لولعم  شیادیپ  یهاگ  طرش  یضتقم و  دنناوخیم .  دعم  ای  يدادعا و  تلع  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دنزرف و  هب  تبسن  ردپ 

زین دـنمانیم .  طرـش  ار  مزال  تیفیک  تلاح و  ببـس و  ای  یـضتقم  ار  تلع  تاذ  تروص  نیا  رد  تسا  یـصاختیفیک  تلاـح و  دوجو  رب 
یمدـع طرـش  ار  ریثاـت  زا  عناـم  ندوبن  هکناـنچ  دـننکیم  قـالطا  دوشیم  روـبزم  تلاـح  شیادـیپ  بجوـم  هک  يزیچ  رب  ار  طرـش  یهاـگ 

ار دوخ  راک  دناوتیمن  لعاف  نآ  نودب  هک  يزیچ  ینعی  لعاف  تیلعاف  طرـش  یکی  دـنوشیم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  زین  طورـش  دـنناوخیم . 
دیاب هک  يزیچ  ینعی  لباق  تیلباق  طرـش  يرگید  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  رد  ملع  ریثات  دننام  تسا  وا  تیلعاف  لمکم  عقاو  رد  دهد و  ماجنا 
هدیمد نآ  رد  حور  ات  دوش  یـصاخ  طیارـش  دـجاو  دـیاب  نینج  هکنانچ  دوش  لعاف  زا  يدـیدج  لامک  تفایرد  لباق  ات  دـبای  ققحت  هدام  رد 
میسقت مسق  راهچ  هب  ءارقتسا  ساسا  رب  ار  نآ  هک  تسه  تلع  يارب  يرگید  فورعم  میسقت  یئاغ  یلعاف و  يروص و  يدام و  تلع  ددرگ . 

مود هایگ  هدنهد  لیکشت  رصانع  دننام  دنامیم  یقاب  نآ  نمض  رد  تسا و  لولعم  شیادیپ  هنیمز  هک  يرـصنع  ای  يدام  تلع  یکی  دننکیم 
یتابن تروص  دننام  ددرگیم  نآ  رد  يدیدج  راثآ  اشنم  دیآیم و  دـیدپ  هدام  رد  هک  یتیلعف  تروص و  زا  تسا  ترابع  هک  يروص  تلع 

نآ زا  لولعم  هک  تسا  یلعاف  تلع  موس  مسق  دـنهدیم .  لیکـشت  ار  لولعم  دوجو  اعومجم  دنتـسه و  یلخاد  للع  ماسقا  زا  مسق  ود  نیا  و 
راک نداد  ماـجنا  يارب  لـعاف  هزیگنا  هک  تسا  یئاـغ  تلع  مراـهچ  دـنکیم و  داـجیا  هداـم  رد  ار  تروص  هک  یـسک  دـننام  دـیآیم  دـیدپ 
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نیا دهدیم و  ماجنا  ار  شیاهراک  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دریگیم و  رظن  رد  شدوخ  يرایتخا  لاعفا  يارب  ناسنا  هک  یفدـه  دـننام  دـشابیم 
زا بکرم  يدام  ياهلولعم  صوصخم  يروص  تلع  يدام و  تلع  هک  تسا  یهیدب  دنوریم .  رامـشب  یجراخ  للع  ماسقا  زا  ریخا  مسق  ود 

یکی دراد  حالطـصا  ود  یلعاف  تلع  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تسین .  هحماسم  زا  یلاخ  اهنآ  رب  تلع  قالطا  اساسا  تسا و  تروص  هدام و 
لعاف يرگید  تسا و  ماسجا  ياهینوگرگد  تکرح و  اشنم  نآ  زا  روظنم  دوشیم و  هتخانش  یلعاف  تلع  مانب  تایعیبط  رد  هک  یعیبط  لعاف 

دشخبیم و یتسه  نآ  هب  دروآیم و  دوجو  هب  ار  لولعم  هک  تسا  يدوجوم  نآ  زا  روظنم  دوشیم و  عقاو  ثحب  دروم  تایهلا  رد  هک  یهلا 
چیه دـنوشیم و  ءایـشا  رد  ییاهینوگرگد  تاکرح و  اشنم  طقف  یعیبط  لـماوع  اریز  دوشیم  تفاـی  تادرجم  ناـیم  رد  طـقف  نآ  قادـصم 

هب زاین  شدوخ  هک  یلعاف  هدـننک  داجیا  یهلا و  ياهلعاف  نایم  رد  درواـیب .  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  يرگید  دوجوم  هک  تسین  یعیبط  دوجوم 
رد دیاب  هک  ار  ياهتکن  دشابیم .  یهلا  سدقم  تاذ  هب  رصحنم  نآ  قادصم  دباییم و  صاصتخا  قح  لعاف  مانب  دشاب  هتـشادن  هدننک  داجیا 

تسا تابثا  یفن و  نیب  ریاد  یلقع و  یمیسقت  ریخا  میسقت  ءانثتسا  هب  تلع  تامیـسقت  همه  هک  تسا  نیا  مینک  ناشن  رطاخ  سرد  نیا  نایاپ 
دیابن دنشابیم و  هصقان  تلع  زا  صاخ  مسق  ود  عقاو  رد  طرـش  یـضتقم و  اما  دوشیم و  نایب  هیقیقح  هلـصفنم  هیـضق  تروصب  اهنآ  همه  و 

درک یقلت  یلقتسم  میسقت  ناونعب  ار  اهنآ 

هصالخ

-2 دوشیم .  هدـیمان  تلع  نآ  یگتـسباو  فرط  لولعم و  دـباییمن  ققحت  نآ  نودـب  تسا و  يرگید  دوجوم  هب  هتـسباو  هک  يدوـجوم  - 1
نآ هطـساوب  لولعم  دوجو  دـشاب و  یفاـک  يرگید  دوجوم  ققحت  يارب  هک  يدوـجوم  زا  تسا  تراـبع  نآ  دراد و  یـصخا  حالطـصا  تلع 

دننکیم قدص  ناشدوخ  هفاضا  فرط  هب  تبسن  صاخ و  هطبار  رد  هک  دنتسه  فیاضتم  ناونع  ود  لولعم  تلع و  - 3 دنک .  ادیپ  ترورض 
يدـحاو صخـش  هکناـنچ  دـشاب  لولعم  یموـس  دوـجوم  هب  تبـسن  رگید و  هطبار  رد  دـناوتیم  تسا  يرگید  زیچ  يارب  تلع  هک  يزیچ  و 

هک تسین  نانچ  تسا و  یفسلف  هیناث  تالوقعم  زا  لولعم  تلع و  موهفم  - 4 تسا .  دنزرف  يرگید  درف  هب  تبسن  ردپ و  درف  کی  هب  تبسن 
بقاعت ای  نراقت  هظحالم  زا  لولعم  تلع و  موهفم  هک  دناهتشادنپ  یبرغ  هفـسالف  زا  یـضعب  - 5 دـشاب .  تیلولعم  ایتیلع  يدوجوم  تیهام 

سب نیمه  رادنپ  نیا  لاطبا  يارب  - 6 تسین .  مظنم  بقاعت  نراقت و  زا  شیب  يزیچ  اهنآ  ياوتحم  اـساسا  دوشیم و  عازتنا  هدـیدپ  ود  مظنم 
تسا نکمم  - 7 دنتسین .  يرگید  يارب  تلع  مادکچیه  هک  یلاح  رد  دنیآیم  دوجوب  یپ  رد  یپ  ای  مه  اب  هراومه  اههدیدپ  زا  يرایـسب  هک 
حیحـص مه  هجو  نیا  یلو  - 8 دـننکیم .  تابثا  رگید  هدـیدپ  هب  ار  ياهدـیدپ  یگتـسباو  هک  دـننادب  یبراجت  ار  موهفم  ود  نیا  عازتنا  اشنم 

مادقا زا  لبق  مه  ناگدننک  هبرجت  دننکیمن  تباث  هدـیدپ  ود  بقاعت  ای  نراقت  زا  شیب  ار  يزیچ  یـسح  براجت  هکنیا  رب  هوالع  اریز  تسین 
ناسنا - 9 دنهدیم .  ماجنا  لولعم  تلع و  قیداصم  صیخشت  يارب  ار  یملع  براجت  دنتـسه و  هاگآ  هطبار  نیا  لصا  دوجو  زا  شیامزآ  هب 

ار لولعم  تلع و  موهفم  رگیدـکی  اب  اهنآ  هسیاقم  زا  دـباییم و  يروضح  ملع  اب  شدوخ  نورد  رد  ار  لولعم  تلع و  قادـصم  راب  نیتسخن 
رد همات و  تلع  ار  نآ  دـشاب  یفاک  لولعم  دوجو  يارب  تلع  رگا  - 10 دهدیم .  میمعت  تادوجوم  ریاس  هب  ار  اهنآ  سپـس  دنکیم و  عازتنا 

-12 دوب .  دهاوخ  طیسب  تروص  نیا  ریغ  رد  بکرم و  دشاب  یئازجا  ياراد  تلع  رگا  - 11 دنمانیم .  هصقان  تلع  ار  نآ  تروص  نیا  ریغ 
یلع دنناوتیم  هک  ییاهتلع  - 13 دوب .  دهاوخ  هطساو  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  هطساویب و  دشاب  رثؤم  لولعم  شیادیپ  رد  امیقتسم  تلع  رگا 
دشاب لولعم  ءزج  هک  یتلع  - 14 دنوشیم .  هدیمان  يراصحنا  تروص  نیا  ریغ  رد  ریذپ و  نیـشناج  دنـشاب  رثؤم  لولعم  شیادیپ  رد  لدـبلا 

دعم ای  يدادـعا  تلع  كاکفنا  لباق  تلع  یقیقحتلع و  دـشاب  لولعم  اب  هراومه  دـیاب  هک  یتلع  - 15 دـشابیم .  یجراخ  هن  رگ  یلخاد و 
ار روبزم  تلاح  ببـس و  ای  یـضتقم  ار  نآ  دوش  عقاو  رثؤم  دـناوتب  یـصاختیعضو  تلاح و  رد  اهنت  يدوجوم  رگا  - 16 دوشیم .  هدیمان 
زا عنام  ندوبن  نینچمه  ددرگیم  قالطا  زین  دوشیم  مزال  تیعـضو  شیادـیپ  بجوم  هک  يزیچ  رب  طرـش  هژاو  یهاگ  دـنناوخیم و  طرش 
رد دیاب  رگا  دنیوگیم و  لعاف  تیلعاف  طرـش  ار  نآ  دیایب  دوجوب  لعاف  رد  دـیاب  مزال  تیعـضو  رگا  - 17 دنمانیم .  یمدع  طرـش  ار  ریثات 
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تابکرم رد  تروص  هداـم و  ناـمه  يروص  تلع  يداـم و  تلع  - 18 دـنناوخیم .  لباق  تیلباق  طرـش  ار  نآ  دـیآ  دـیدپ  ریثات  دروم  هدام 
شیادیپ رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  ظاحل  نیا  هب  دوشیم  قالطا  اهنآ  رب  تلع  مان  دنوش  هدیجنس  عومجم  هب  تبسن  یتقو  هک  دنتسه  ینامسج 

رد ماسجا و  ینوگرگد  تکرح و  اشنم  تایعیبط  رد  نآ  زا  روظنم  تسا و  لولعم  شیادـیپ  اشنم  نامه  یلعاـف  تلع  - 19 تسا .  رثؤم  لک 
نامه یئاـغ  تلع  - 20 دوشیم .  هدـیمان  قح  لعاف  دـشابن  يرگید  لعاف  هب  دـنمزاین  شدوجو  هک  یلعاف  دـشابیم و  دوجو  اـشنم  تاـیهلا 

دنکیم راک  نداد  ماجنا  هب  راداو  ار  لعاف  هک  تسا  ياهزیگنا  فده و 

تشون یپ 

 . دمآ دهاوخ  مجنپ  یس و  سرد  رد  يرتشیب  حیضوت  هراب  نیا  رد  - 1

مود یس و  سرد 

تیلع لصا 

تلع هب  جایتحا  كالم  تیلع  لصا  دافم  تیلع  لصا  تیمها  لماش : 

تیلع لصا  تیمها 

لـصا دهدیم و  لیکـشت  اههدیدپ  نیب  یلولعم  یلع و  طباور  فشک  ار  یملع  ياهـشالت  همه  روحم  دش  نایب  مهن  سرد  رد  هک  هنوگنامه 
يوس زا  دـننکیم و  ثحب  یقیقح  تاعوضوم  ماـکحا  هراـب  رد  هک  تسا  یمولع  همه  دانتـسا  دروم  ماـع  یلک و  لـصا  کـی  ناونعب  تیلع 

رد ار  یعطق  یلک و  نوناق  چیه  ناوتیمن  اهنآ  نودب  تسا و  تیلع  یفـسلف  یلقع و  نیناوق  نوهرم  یملع  نوناق  ره  تیعطق  تیلک و  رگید 
ماکحا لقع و  تلاصا  رکنم  هک  یناسک  زا  یضعب  دشابیم .  هفـسلف  هب  مولع  ياهزاین  نیرتمهم  زا  یکی  نیا  دیناسر و  تابثا  هب  یملع  چیه 

رابتعا هک  دننکیم  شالت  دنتسین  لئاق  ینیقی  یملع و  شزرا  یکیزیفاتم  یفـسلف و  لئاسم  يارب  اساسا  ای  دنتـسه و  هبرجت  زا  لقتـسم  یلقع 
دوجو تابثا  ییوس  زا  اریز  تسا  ازان  هدوهیب و  اهـشالت  هنوگنیا  هدـش  هراشا  اهراب  هکناـنچ  اـما  دـنیامن  تباـث  هبرجت  هار  زا  ار  تیلع  لـصا 

هـشیمه دنامیمن و  یقاب  ینیع  قیاقح  تابثا  يارب  یهار  نآ  نودب  تسا و  تیلع  لصا  نوهرم  سفن  زا  جراخ  ینیع و  ءایـشا  يارب  یقیقح 
دریگ و رارق  هبرجت  دروم  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  یقیاقح  ینهذ  روص  تاکاردا و  يوسارف  اجک  زا  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  ههبش  نیا  ياج 

نیا هک  یمادام  تسا و  تیلع  یعرف  نیناوق  هب  دـنمزاین  اهنآ  نتفریذـپ  زا  دـعب  یجراخ  ءایـشا  اب  تاـکاردا  تقباـطم  تاـبثا  رگید  يوس  زا 
ات دنـشاب  یجراخ  يایـشا  اب  قباطم  ام  ینهذ  ياههدیدپ  تاکاردا و  اجک  زا  هک  تسا  یقاب  ههبـش  نیا  ياج  دـشاب  هدیـسرن  توبث  هب  نیناوق 

درک و تابثا  ار  هبرجت  جیاتن  تیعطق  تیلک و  ناوتیمن  تیلع  نیناوق  رد  کش  اب  ماجنارس  تخانـش و  ار  یجراخ  قیاقح  اهنآ  هار  زا  ناوتب 
هک تسا  نیا  ضرف  تـسا و  تـیلع  نیناوـق  رب  فـقوتم  هـبرجت  جـیاتن  تـیلک  ینعیتـسا  رود  مزلتـسم  هـبرجت  هار  زا  تـیلع  نیناوـق  تاـبثا 

تسا نکمم  یتروص  رد  هبرجت  زا  هدافتـسا  نخـس  رگید  هب  مینک .  تباث  اهنآ  تیلک  هبرجت و  جیاتن  میمعت  هار  زا  ار  نیناوق  نآ  میهاوخیم 
زا لبق  تیلع  لصا  نتفریذپ  رب  فقوتم  ود  ره  نیا  دوش و  هتخانش  یعطق  روطب  مه  هبرجت  جیاتن  دشاب و  تباث  هبرجت  دروم  ءایـشا  دوجو  هک 

دناوتیمن دنک  تابثا  شیامزآ  هار  زا  ار  نآ  دهاوخب  دشابن و  دقتعم  تیلع  لصا  هب  رگـشیامزآ  هک  یتروص  رد  اریز  تسا  هبرجت  هب  مادـقا 
دوجو هب  یکاردا  ياههدـیدپ  لولعم  دوجو  هار  زا  ام  هک  تسا  لـصا  نیا  وترپ  رد  نوچ  دـیامن  زارحا  ار  هبرجت  دروم  ءایـشا  یقیقح  دوجو 

هک دوشن  تباث  تیلع  نیناوق  کمک  هب  ات  زین  دـش و  هداد  حیـضوت  موس  تسیب و  سرد  رد  هکنانچ  میربیم  یپ  یجراـخ  ءایـشا  اـهنآ  تلع 
تافـص و میناوتیمن  تسا  اهنآ  اب  بسانتم  يدام  ءایـشا  نوگانوگ  لاکـشا  داعبا و  زا  یکاح  ریغتم و  فلتخم و  یکاردا  ياههدـیدپ  تلع 
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اهنیا زا  هتـشذگ  مینک  تواضق  اهنآ  هب  طوبرم  ياههبرجت  جیاتن  هراب  رد  ات  میـسانشب  ینیقی  یعطق و  روطب  ار  هبرجت  دروم  ءایـشا  ياهیگژیو 
هکنانچ یلو  تسا  هتفای  ماجنا  ياههبرجت  هزوح  رد  هدـیدپ  ود  مظنم  بقاعت  ای  نراقت  دـیآیم  تسدـب  یـسح  براجت  زا  هک  يزیچ  تیاهن 

یقاب لاکـشا  نیا  ماجنارـس  درک و  تاـبثا  ار  تیلع  هطبار  ناوتیمن  اـهنآ  هار  زا  تسا و  تیلع  زا  معا  اههدـیدپ  بقاـعت  اـی  نراـقت  میتسناد 
دوجو لامتحا  نیا  هراومه  ینعی  دنک  یفن  تلع  زا  ار  لولعم  فلخت  ناکما  دـناوتیمن  دوش  رارکت  مه  ردـق  ره  یـسح  هبرجت  هک  دـنامیم 
یسح هبرجت  ینعی  دباین  ققحت  نآ  لولعم  تلع  دوجو  اب  هکنیا  ای  دبای  ققحت  تلع  نودب  یلولعم  هدشن  هبرجت  دراوم  رد  هک  تشاد  دهاوخ 

تالولعم لـلع و  همه  دروم  رد  ار  تیلع  یلک  نوناـق  هکنیا  هب  دـسر  هچ  تسا  زجاـع  مه  هدـیدپ  ود  نیب  يرورـض  یلک و  هطبار  تاـبثا  زا 
نیا زا  ییاـهر  يارب  یهار  دناهتـسناد  هدـیدپ  ود  بقاـعت  اـی  نراـقت  ياـنعمب  ار  تیلع  هک  مویه  دـننام  یناـسک  يور  نیا  زا  دـیامن .  تاـبثا 

ياهـشیارگ هک  یناـسک  نینچمه  دـناهدرک و  دادـملق  لـحنیال  ار  یفـسلف  لـئاسم  هنوـگنیا  تهج  نیمه  هب  دـنرادن و  تاهبـش  كوـکش و 
رب انب  دننک .  تابثا  یملع  چیه  رد  ار  یعطق  یلک و  نوناق  چیه  دـنناوتیمن  دـننکیم  ءافتکا  ساوح  ياههداد  هب  اهنت  دـنراد و  یتسیوتیزوپ 

دوش هداد  نآ  رابتعا  شزرا و  تیلع و  لصا  دافم  نوماریپ  يرتشیب  حیضوت  تسا  مزال  نیا 

تیلع لصا  دافم 

ققحت تلع  نودـب  لولعم  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دراد و  تلع  هب  لولعم  يدـنمزاین  رب  تلـالد  هک  ياهیـضق  زا  تسا  تراـبع  تیلع  لـصا 
هک تسا  نیا  نآ  داـفم  تسا و  تلع  هب  جاـتحم  یلولعم  ره  درک  ناـیب  لکـش  نیا  هب  هیقیقح  هیـضق  بلاـق  رد  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  دـباین 

نودـب دـشاب و  هتـشاد  ار  تیلولعم  فصو  هک  تسین  يدوجوم  چـیه  دوب و  دـهاوختلع  هب  دـنمزاین  دـبای  ققحت  جراخ  رد  یلولعم  هاگره 
تسا یلیلحت  يایاضق  زا  هیضق  نیا  تسا .  هدروآ  دوجوب  ار  نآ  یتلع  هک  تسا  نیا  زا  فشاک  لولعم  دوجو  سپ  دشاب  هدمآ  دوجوب  تلع 

هک يدوجوم  زا  تسا  ترابع  دـش  هداد  حیـضوت  هکناـنچ  لولعم  موهفم  اریز  دـیآیم  تسدـب  شعوضوم  موهفم  زا  نآ  لومحم  موهفم  و 
تلع هب  زاین  فقوت و  جایتحا و  ياـنعم  رب  لمتـشم  لولعم  عوضوم  موهفم  سپ  دـشاب  نآ  هب  دـنمزاین  رگید و  دوجوم  رب  فقوتم  نآ  دوجو 

فرـص تسا و  یناهرب  لیلد و  هنوگ  ره  زا  زاینیب  هیلوا و  تایهیدـب  زا  يور  نیا  زا  دـهدیم و  لیکـشت  ار  روبزم  هیـضق  لومحم  هک  تسا 
نآ دانتـسا  هب  درادـن و  جراخ  رد  لولعم  دوجو  رب  یتلالد  هیـضق  نیا  اما  دـنکیم .  تیافک  نآ  هب  قیدـصت  يارب  لومحم  عوضوم و  روصت 

يدوخب تسا و  هیطرش  هیـضق  مکح  رد  هیقیقح  هیـضق  اریز  دراد  دوجو  تلع  هب  دنمزاین  دوجوم  یتسه  ناهج  رد  هک  درک  تابثا  ناوتیمن 
تفای ققحت  تیلولعم  فصو  هب  يدوجوم  رگا  هک  درادن  یتلالد  نیا  زا  شیب  دنک و  تابثا  جراخ  رد  ار  شعوضوم  دوجو  دناوتیمن  دوخ 
دشاب هتشاد  جراخ  رد  عوضوم  قیداصم  دوجو  رب  تلالد  هک  درک  نایب  يرگید  تروصب  ناوتیم  ار  لصا  نیا  تشاد .  دهاوخ  یتلع  راچان 

اریز تسناد  یهیدب  يایاضق  زا  ناوتیم  زین  ار  هیضق  نیا  دنشابیم  تلع  هب  دنمزاین  دنراد  دوجو  جراخ  رد  هک  ییاهلولعم  لکـش  نیا  دننام 
رد یتالولعم  دوجو  رب  تلالد  هک  ياهیـضق  يرگید  تسا و  هیلوا  تایهیدـب  زا  قباس و  هیـضق  ناـمه  یکی  هک  دوشیم  هیـضق  ود  هب  لـحنم 

هیـضق نیا  یلو  دشابیم .  یهیدب  ینادجو و  يایاضق  زا  ینعی  دیآیم  تسدـب  ینورد  تالولعم  هب  يروضح  ملع  اب  مه  نآ  دراد و  جراخ 
هدوب لولعم  ناونع  ياراد  هک  دنتـسه  جراخ  رد  یتادوجوم  هک  دراد  تلالد  هزادـنا  نیمه  دـنک و  نییعت  ار  لولعم  قیداصم  دـناوتیمن  مه 

 . دیآیمن تسدب  هیضق  نیا  دوخ  زا  دنتـسه  یمکح  ناونع و  نینچ  ياراد  یجراخ  تادوجوم  زا  کیمادک  اما  دنـشابیم  تلع  هب  دنمزاین 
تـسخن دراد و  ناهرب  هب  جایتحا  تسین و  یهیدـب  دوشیم  كرد  يروضح  ملع  اب  هچنآ  زج  لولعم  تلع و  قیداصم  نتخانـش  لاـح  ره  هب 

 . داد صیخـشت  اهنآ  نایم  رد  ار  لولعم  تلع و  قیداصم  یجراخ  تادوجوم  رب  اهنآ  قیبطت  اب  درک و  نییعت  ار  لولعم  تلع و  فاصوا  دـیاب 
تلع هب  دنمزاین  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  نآ  دافم  هک  دناهتـشادنپ  دناهتفاینرد  تسرد  ار  تیلع  لصا  دافم  هک  یبرغ  هفـسالف  زا  یـضعب 

دناهدرک هشقانم  هدـش  هماقا  لاعتم  يادـخ  دوجو  تابثا  يارب  تیلع  لصا  ساسا  رب  هک  یناهرب  رد  ناشدوخ  ناـمگ  هب  يور  نیا  زا  تسا و 
دوجوم هکلب  تسین  قلطم  روطب  دوجوم  تیلع  لصا  عوضوم  هکنیا  زا  لفاغ  دـشاب  هتـشاد  ياهدـننیرفآ  دـیاب  مه  ادـخ  روبزم  لصا  قبط  هک 
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تشاد دهاوخن  هدننیرفآ  تلع و  هب  مه  يزاین  تسین  لولعم  لاعتم  يادخ  نوچ  تسا و  لولعم 

تلع هب  جایتحا  كالم 

تسا و تیلع  لـصا  يارب  عوضوم  نییعت  نآ  هجیتن  هک  دـناهدرک  حرطم  تلع  هب  جاـیتحا  كـالم  ناونع  تحت  ار  یثـحب  یمالـسا  هفـسالف 
زاین تسا  دوجوم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب  قلطم  روطب  دوجوم  هیضق  نیا  عوضوم  رگا  تسا .  نیا  نآ  لصاح 

درادن مه  یلیلد  هکلب  تسین  یهیدب  اهنت  هن  یبلطم  نینچ  یلو  دشاب  تلع  هب  دـنمزاین  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دراد و  تلع  هب 
دوجوم هک  دنتـسه  بلطم  نیا  رگنایب  دـننکیم  تابثا  ار  لاعتم  يادـخ  دوجو  هک  ینیهارب  اریز  میراد  نآ  فالخ  رب  ناـهرب  هکنآ  رتـالاب  و 

دیق هک  دناهتشادنپ  نیملکتم  تسیچ .  نآ  دیق  هک  مینیبب  دیاب  نونکا  تسا  دیقم  روبزم  هیـضق  عوضوم  سپ  دراد  دوجو  مه  تلع  زا  زاینیب 
زا دوب و  دهاوختلع  هب  دنمزاین  دیایب  دوجوب  دعب  دـشابن و  دوجوم  ینامز  کی  رد  دـشاب و  ثداح  هک  يدوجوم  ره  ینعیتسا  ثداح  نآ 

مدـع هقباس  دـشاب و  یلزا  يدوجوم  رگا  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  نینچ  دناهتـسناد و  لاـعتم  يادـخ  هب  رـصحنم  ار  میدـق  دوجوم  يور  نیا 
هدش دای  هیضق  رد  عوضوم  دیق  هک  دندقتعم  هفـسالف  ناشیا  ربارب  رد  دروایب .  دوجوب  ار  نآ  يرگید  دوجوم  هک  درادن  يزاین  دشاب  هتـشادن 
هاتوک دوب و  دـهاوختلع  هب  دـنمزاین  دـشابن  لاحم  نآ  ندوبن  ضرف  دـشاب و  هتـشاد  مدـع  ناکما  اـتاذ  هک  يدوجوم  ره  ینعیتسا  نکمم 

تشاد و دـهاوختلع  هب  يرتشیب  زاین  دـشاب  رتینالوط  شرمع  ردـق  ره  هکلب  دزاسیمن  تلع  زا  زاـینیب  ار  وا  شرمع  ندوب  زارد  اـی  ندوب 
یلولعم دوجوم  هک  تسین  لاحم  ـالقع  نبا  رب  اـنب  دوب  دـهاوختیاهنیب  تلع  هب  مه  شزاـین  دـشاب  تیاـهنیب  نآ  رمع  هک  دوش  ضرف  رگا 
هفـسالف لوقب  تسا و  تیهام  تفـص  هدش  رکذ  تلع  هب  جایتحا  كالم  عوضوم و  دیق  ناونعب  هک  یناکما  تسناد  دیاب  یلو  دـشاب .  میدـق 

زیچ دیاب  تسا و  ناسکی  مدع  دوجو و  هب  شتبـسن  نخـس  رگید  هب  درادن و  مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  یئاضتقا  دوخب  دوخ  هک  تسا  تیهام 
دادـملق يوهام  ناکما  ار  تلع  هب  جایتحا  كالم  يور  نیا  زا  تسا و  تلع  نامه  زیچ  نآ  دزاـس و  جراـخ  يواـست  دـح  زا  ار  نآ  يرگید 
ياهثحب هاگهیکت  هک  تسا  راوازـس  دنتـسه  دوجو  تلاصا  هب  لئاق  هک  یناسک  تسا و  راگزاستیهام  تلاـصا  اـب  ناـیب  نیا  اـما  دـناهدرک . 

دوجو هوحن  تلع  هب  لولعم  جایتحا  كالم  هک  تسا  هدومرف  نیهلاتملاردص  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنهد و  رارق  دوجو  ار  دوخ  یفـسلف 
سپ دـشابیم  زاینیب  ینغ و  دوجو  هب  اهنآ  جایتحا  كـالم  اـهدوجو  زا  یـضعب  یتاذ  یگتـسباو  يدوجو و  رقف  رگید  تراـبعب  تسا و  نآ 
هبترم ره  هک  میریگب  رظن  رد  ار  دوجو  یکیکـشت  بتارم  هک  یماگنه  دوب و  دـهاوخ  هتـسباو  دوجوم  اـی  ریقف  دوجوم  روبزم  هیـضق  عوضوم 
هبترم فعـض  ار  تلع  هب  جایتحا  كـالم  میهد و  رارق  فیعـض  دوجوم  ار  هیـضق  عوضوم  میناوتیم  تسا  رتیوق  هبترم  هب  هتـسباو  يرتفیعض 

وجتـسج لولعم  دوجو  تلع و  دوجو  نایم  رد  دیاب  ار  تیلع  هطبار  الوا  هک  دیآیم  تسدب  نیهلاتملاردص  نایب  رد  تقد  اب  مینادـب .  دوجو 
ار لولعم  تیهام  تلع  هک  دناهتشادنپ  هک  یناسک  فالخ  رب  تسا  دوجو  تلاصا  هب  لوق  یعیبط  هجیتن  نامه  نیا  اهنآ و  تیهام  رد  هن  درک 
دوجو و هب  تیهام  فاصتا  هب  ای  دریگیم و  قلعت  تیهام  هب  لعج  حالطصا  هب  دنکیم و  تیدوجوم  هب  فصتم  ار  نآ  ای  دزاسیم و  ققحم 

لولعم یگتـسباو  تیلولعم و  ایناث  دنامیمن .  یقاب  اهرظن  هنوگنیا  يارب  ییاج  نآ  لاطبا  اب  تسا و  تیهام  تلاصا  رب  ینتبم  لوق  ود  ره  نیا 
یگتسباو قلعت و  نیع  لولعم  دوجو  رگید  ترابعب  دش و  دهاوخن  تلع  زا  زاینیب  لقتسم و  هاگچیه  هتسباو  دوجو  تسا و  نآ  دوجو  یتاذ 

یـسیفن بلطم  نامه  نیا  دوشیم و  میـسقت  طـبار  لقتـسم و  مسق  ود  هب  ینیع  دوجو  هک  تسا  ساـسا  نیا  رب  تسا و  شخبیتسه  تلع  هب 
نآ نییبـت  هب  دـیاب  ثحبم  نیا  رد  میاهتـسناد و  هیلاـعتم  تمکح  تارمث  نیرتدنمـشزرا  زا  ار  نآ  میاهدرک و  هراـشا  نآ  هـب  ـالبق  هـک  تـسا 

میزادرپب

هصالخ

هک تسا  نکمم  یتروـص  رد  هبرجت  زا  هدافتـسا  - 2 دـیآیمن .  تسدـب  هبرجت  هار  زا  تسا و  یکیزیفاـتم  یلقع و  یلـصا  تیلع  لـصا  - 1
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تیلع و لصا  لوبق  هب  دـنمزاین  بلطم  ود  نیا  ینیقی  تابثا  دـشاب و  رـسیم  زین  اهنآ  قیقد  تخانـش  دـشاب و  ینیقی  هبرجت  دروم  ءایـشا  دوجو 
تیلع هن  یلو  دیامن  تابثا  شدوخ  ورملق  رد  ار  اههدیدپ  بقاعت  ای  نراقت  دـناوتیم  اهنت  هبرجت  رگید  يوس  زا  - 3 تسا .  نآ  یعرف  نیناوق 

نیا ربانب  - 4 درک .  یفن  هدـش  هبرجت  ءایـشا  هزوح  زا  جراخ  رد  ار  فداصت  ناکما  ناوتیم  هبرجت  اب  هن  تسا و  بقاعت  ای  نراقت  اب  يواـسم 
نوناق چیه  دنناوتیمن  دنراد  یتسیوتیزوپ  شیارگ  هک  یناسک  نینچمه  دناهتسناد و  اههدیدپ  بقاعت  ای  نراقت  يانعمب  ار  تیلع  هک  یناسک 
ناهرب زا  زاینیب  هیلوا و  تایهیدب  زا  یلیلحت و  ياهیضق  تسا  تلع  هب  دنمزاین  یلولعم  ره  هک  هیـضق  نیا  - 5 دننک .  تباث  ار  یعطق  یلک و 

هیضق الاب  هیضق  اب  نآ  دافم  ندرک  بیکرت  اب  تفایرد و  يروضح  ملع  اب  هلمجلا  یف  ناوتیم  ار  هتـسباو  لولعم و  دوجوم  دوجو  - 6 تسا . 
ود نیا  زا  مادکچیه  اما  - 7 دنتـسه .  تلع  هب  دنمزاین  دنراد  دوجو  جراخ  رد  هک  یتالولعم  دروآ  تسدب  نومـضم  نیا  هب  يرگید  یهیدب 

نیا زا  تسا و  دوجوم  قلطم  تیلع  لـصا  عوضوم  هک  دناهتـشادنپ  یـضعب  - 8 دـننک .  نییعت  ار  لولعم  تلع و  قیداصم  دـنناوتیمن  هیـضق 
روبزم لصا  عوضوم  هکنیا  زا  لفاغ  دشاب  هتـشاد  ياهدننیرفآ  مه  ادخ  دـیاب  تیلع  لصا  قبط  هک  دـناهتفرگ  هدرخ  للعلا  هلع  ناهرب  رب  يور 
يادخ هب  رـصحنم  ار  میدق  دوجوم  دناهتفرگ و  ثداح  دوجوم  ار  هیـضق  نیا  عوضوم  نیملکتم  - 9 دوجوم .  قلطم  هن  تسا  لولعم  دوـجوم 

عوضوم هک  دندقتعم  هفـسالف  - 10 تشاد .  دـهاوخن  هدـننک  داجیا  هب  يزاین  دـشاب  هشیمه  يدوجوم  رگا  هکنیا  نامگ  هب  دناهتـسناد  لاعتم 
 . دـشاب میدـق  ینامز  رظن  زا  دـنچ  ره  دـننادیم  تلع  هب  جاتحم  ار  یتیهاميذ  دوجوم  ره  ساسا  نیا  رب  تسا و  نکمم  دوجوم  روبزم  لصا 

تـسا ینایب  نیا  تسا و  هدرمـش  ریقف  دوجوم  ار  تیلع  لصا  عوضوم  هتـسناد  يدوجو  رقف  ار  تلع  هب  جایتحا  كالم  نیهلاتملاردـص  - 11
رقف ایناث  تیهام و  رد  هن  دوش  هتسناد  دوجو  رد  تیلع  هطبار  الوا  هک  تسا  نیا  روبزم  نایب  همزال  - 12 تسا .  راگزاس  دوجو  تلاصا  اب  هک 

دشاب ریذپان  فلخت  یتاذ و  يرما  لولعم  دوجوم  يارب  یگتسباو  و 

موس یس و  سرد 

تیلع هطبار 

لولعم تلع و  تاصخشم  تیلع  هطبار  نتخانش  هار  تیلع  هطبار  تقیقح  لماش : 

تیلع هطبار  تقیقح 

يرگید هب  ار  يزیچ  یـسک  هک  دـنکیم  یعادـت  نهذ  رد  ار  يریوصت  نینچ  دـهدیم  دوـجو  لوـلعم  هب  تلع  دوـشیم  هتفگ  هک  یماـگنه 
تلع تاذ  یکی  دوشیم  ضرف  دوجوم  جنپ  رگید  ریبعت  هب  لعف و  ود  تاذ و  هس  دنیارف  نیا  رد  ینعی  درادیم  تفایرد  ار  نآ  وا  دـهدیم و 

لولعم هب  تلع  فرط  زا  هک  دوـجو  دوـخ  یموـس  تسا و  نآ  هدـننک  تفاـیرد  هک  لوـلعم  تاذ  يرگید  تسا و  دوـجو  هدـننک  ءاـطعا  هک 
نیا تقیقح  یلو  دوشیم .  هداد  دانـسا  لولعم  هب  هک  نتفرگ  لعف  مجنپ  دوشیم و  هداد  تبـسن  تلع  هب  هک  نداد  لـعف  مراـهچ  دـسریم و 

تیهام هب  تلع  هک  تفگ  ناوتیمن  قیقد  رظن  اب  یتح  دـباییمن و  ققحت  لولعم  تاذ  تلع و  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  جراخ  ناهج  رد  هک  تسا 
نداد موهفم  نینچمه  درادن .  مه  ضرعلاب  يزاجم و  دوجو  لولعم  ققحت  زا  لبق  تسا و  يرابتعا  يرما  تیهام  اریز  دهدیم  دوجو  لولعم 

يرگید لوـلعم  شدوـخ  دوـب  ینیع  یقیقح و  رما  کـی  ندرک  داـجیا  دوـجو و  نداد  رگا  تسین و  ینهذ  ریوـصت  زج  يزیچ  مه  نـتفرگ  و 
زین تیاهن  یب  ات  نینچمه  درک و  تابثا  ار  يرگید  نداد  تفرگ و  رظن  رد  لعاف  لعف و  نیب  ار  تیلع  هطبار  تسیاـبیم  رگید  راـب  دوبیم و 

زا دوجو  نتفرگ  رگید  مه  نآ  ققحت  زا  دـعب  دریگب و  ار  يزیچ  اـت  تسین  ياهدـنریگ  تسا  هتفاـین  ققحت  لولعم  دوجو  زونه  هک  یئاـج  رد 
 . درادـن دوجو  ینیع  یقیقح و  رما  کـی  ناونعب  لولعم  دوـجو  تلع و  دوـجو  زج  يزیچ  لوـلعم  داـجیا  دروـم  رد  سپ  درادـن  ینعم  تلع 

مانب يرگید  زیچ  نآ  هارمه  ای  لولعم  ققحت  زا  سپ  اـیآ  تسا  یلکـش  هچ  هب  اـهنآ  ناـیم  تیلع  هطبار  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 
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ادـبا تسا و  ضحم  ینهذ  موهفم  کـی  اـساسا  اـی  دراد و  دوجو  يزیچ  نینچ  نآ  ققحت  زا  لـبق  اـی  دـباییم  قـقحت  یلوـلعم  یلع و  هطبار 
دننادیم ینهذ  موهفم  کی  ار  تیلع  دناهتـسناد  هدیدپ  ود  نراقت  ای  بقاعت  نامه  ار  تیلع  تقیقح  هک  یناسک  درادن .  جراخ  رد  یقادصم 

لئاق دوشیم  هدرمـش  یـضرع  هناگهن  تالوقم  زا  یکی  هک  ياهفاضا  ندـمآ  یپ  رد  یپ  ای  ینامزمه  هفاضا  نامه  زج  یقادـصم  نآ  يارب  و 
مییازفایم اجنیا  رد  تسا و  هدـش  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دراد  یتالاکـشا  بقاعت  اـی  نراـقت  هفاـضا  ناونعب  تیلع  ریـسفت  یلو  دنتـسین 

ینیع و هطبار  کی  ناونعب  تیلع  راکنا  يانعمب  عقاو  رد  هفاضا  یعون  تروصب  تیلع  ریـسفت  نیا  ربانب  درادـن و  ینیع  تیعقاو  هفاضا  الوصا 
ینیع و يرما  صاخ  هفاضا  نیا  ای  تاـفاضا  قلطم  هکنیا  ضرف  هب  و  دـناهدش .  مزتلم  نآ  هب  يو  نارادـفرط  مویه و  هکناـنچ  تسا  یجراـخ 
ود نودـب  تسا  اـهنآ  یلیفط  نیفرط و  هب  مئاـق  هک  يزیچ  اریز  تشاد  دـهاوخن  يدروم  لولعم  دوجو  زا  شیپ  دوش  هتـسناد  نیفرط  هب  مئاـق 

لولعم هک  تسا  نیا  شاهمزال  دیآیم  دوجوب  نآ  هارمه  ای  لولعم  ققحت  زا  دعب  هک  دوش  ضرف  رگا  دـبای و  ققحت  دـناوتیمن  روبزم  فرط 
هک تسا  ینامسیر  روبزم  هطبار  ییوگ  دبای  دنویپ  نآ  اب  یجراخ  طبار  کی  هلیسوب  اهنت  دشاب و  هتـشادن  تلع  اب  یطابترا  شدوخ  تاذ  رد 
اب نآ  طابترا  تیفیک  هراب  رد  لاؤس  دوب و  دـهاوخ  لولعم  شدوخ  راچان  دـشاب  ینیع  رما  کی  هطبار  نیا  رگا  هوالعب  ددـنبیم  مهب  ار  اـهنآ 

هدـش داـی  ياهـضرف  زا  مادـکچیه  سپ  دـبای .  ققحت  هطبار  تیاـهن  یب  لولعم  کـی  تلع و  کـی  دروم  رد  دـیاب  دوـشیم و  رارکت  شتلع 
طابترا قلعت و  موهفم  تسا و  نآ  هب  یگتـسباو  طبر و  نیع  تلع و  دوجو  زا  يوترپ  لولعم  دوجو  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسین و  حـیحص 

زا دوشیم و  هدرمش  تالوقم  زا  هک  ياهفاضا  هن  تسا  تلع  دوجو  هیقارـشا  هفاضا  لولعم  دوجو  حالطـصا  هب  دوشیم و  عازتنا  نآ  تاذ  زا 
هب تبسن  یلولعم  ره  ددرگیم و  میسقت  یطبر  طبار  لقتسم و  مسق  ود  هب  دوجو  بیترت  نیدب  ددرگیم .  عازتنا  ءیش  ود  نیب  ررکم  تبـسن 

لولعم شدوخ  هکنیا  وگ  تسا  لقتـسم  دـنکیم  داجیا  هک  یلولعم  هب  تبـسن  یتلع  ره  تسا و  لقتـسم  ریغ  طبار و  شاهدـننک  داجیا  تلع 
نیا و  دـشابن .  يرگید  دوجو  لولعم  هک  یتلع  زا  تسا  تراـبع  قلطم  لقتـسم  دـشاب و  لقتـسم  ریغ  طـبار و  نآ  هب  تبـسن  رگید و  دوجوم 

دش عقاو  دانتسا  دروم  عوضوم  لصا  ناونعب  دوجو  رد  یصاخ  کیکشت  تابثا  يارب  هک  تسا  یبلطم  نامه 

تیلع هطبار  نتخانش  هار 

ياهتلع لماش  تسا و  نآ  لولعم  اب  شخبیتسه  يداجیا و  تلع  صوصخم  تفرگ  رارق  قیقحت  لـیلحت و  دروم  هک  یتروصب  تیلع  هطبار 
هچ زا  اهنآ  ياهلولعم  شخبیتسه و  ياهلعاف  نایم  ار  روبزم  هطبار  هکنآ  یکی  دوشیم  حرطم  لاؤس  ود  نونکا  دوشیمن  يدام  يدادـعا و 

هلیسو هچ  هب  دنتسه  يدادعا  ياهلولعم  تلع و  لیبق  زا  هک  ینامسج  روما  نیب  یلولعم  یلع و  طباور  هکنآ  يرگید  تخانش  ناوتیم  یهار 
هک یماگنه  دباییم و  يروضح  ملع  اب  شدوخ  نورد  رد  ار  لولعم  تلع و  قیداصم  زا  یـضعب  ناسنا  هک  دش  هراشا  البق  دنوشیم .  تابثا 

تلع موهفم  دباییم  سفن  هب  هتسباو  ار  اهنآ  دنکیم و  هسیاقم  شدوخ  اب  ار  ینهذ  میهافم  رد  فرصت  هدارا و  دننام  سفن  هطساویب  لاعفا 
يروصت مولع  هب  طونم  راک  کی  هدارا  الثم  هک  دنکیم  هظحالم  سپس  دیامنیم  عازتنا  سفن  لاعفا  يارب  ار  لولعم  موهفم  سفن و  يارب  ار 

ملع و نایم  هک  اهیگتـسباو  هنوگنیا  هب  هجوت  اب  دوشیمن  رداص  سفن  زا  هدارا  دـباین  ققحت  یتاکاردا  نینچ  ات  تسا و  یـصاخ  یقیدـصت  و 
دراد يرگید  زیچ  هب  یگتـسباو  یعونب  هک  يزیچ  ره  رب  ار  لولعم  موـهفم  دـهدیم و  هعـسوت  ار  لوـلعم  تلع و  موـهفم  دراد  دوـجو  هدارا 

ماع موهفم  بیترت  نیدـب  دـهدیم و  میمعت  دـشابیم  یگتـسباو  فرط  یعونب  هک  يزیچ  ره  هب  ار  تلع  موهفم  نینچمه  دـنکیم و  قالطا 
عازتنا اهنآ  زا  یلک  یمیهافم  هک  دـنکیم  دعتـسم  ار  سفن  لولعم  تلع و  قیداصم  نتفاـی  نخـس  رگید  هب  دریگیم .  لکـش  لولعم  تلع و 
موهفم الثم  دش .  هداد  حیضوت  یـسانشتخانشثحب  رد  هکنانچ  تسا  یلک  میهافم  تیـصاخ  نیا  دوشب و  زین  هباشم  دارفا  لماش  هک  دیامن 
دوجوم هک  تسا  نیا  ظاـحل  هب  هکلب  تسا  نآ  ندوب  سفن  ظاـحل  هب  هن  نآ و  صاـخ  دوجو  ظاـحل  هب  هن  دوشیم  عازتنا  سفن  زا  هک  تلع 

هاوخ يدام و  ای  دشاب  درجم  هاوخ  دوب  دهاوختلع  موهفم  قادـصم  دـشاب  نینچ  هک  يرگید  دوجوم  ره  سپ  تسا  نآ  هب  هتـسباو  يرگید 
هک تسا  تهج  نآ  زا  هن  دوشیم  عازتنا  يرگید  هدـیدپ  ره  ای  هدارا  زا  هک  لولعم  موهفم  نینچمه  دوجولا  بجاو  اـی  دـشاب  دوجولا  نکمم 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 26 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


یعوـن هک  مه  يرگید  زیچ  ره  رب  سپ  تسا  يرگید  دوـجوم  هب  هتـسباو  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دـشابیم  یـصاختیهام  اـی  دوـجو  ياراد 
قادصم دنچ  ای  کی  كرد  نیا  ربانب  ضرع .  ای  دشاب  رهوج  هاوخ  يدام و  ای  دشاب  درجم  هاوخ  درک  دهاوخ  قدص  دشاب  هتشاد  یگتـسباو 
نتخانـش يارب  يور  نیا  زا  تسین و  یفاک  نآ  قیداـصم  نتخانـش  يارب  یلک  موهفم  كرد  یلو  دـنکیم  تیاـفک  یلک  موهفم  عازتنا  يارب 

تلع دروم  رد  هک  تیلع  هطبار  زین  دـمآرب .  يراـیعم  كـالم و  نتفاـی  ددـص  رد  دـیاب  دـناهدشن  هتخانـش  يروـضح  ملع  اـب  هک  یقیداـصم 
تابثا ناهرب  اب  سفن  ياروام  رد  دیاب  دوریم  رامشب  هیقارـشا  هفاضا  نیا  نیع  لولعم  دوجو  دوشیم و  عازتنا  شلولعم  تاذ  زا  شخبیتسه 

ناهج لک  دوجو  اجک  زا  دشاب و  لقتسم  ریغ  طبار و  يرگید  دوجوم  هب  تبـسن  سفن  دوجو  اجک  زا  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  ینعی  دوش 
دوشیم رارکت  مه  يدادعا  طباور  هراب  رد  لاؤس  نیا  ریظن  دشابن  تاذ  هب  مئاق  لقتـسم و  شدوخ  دـشاب و  هدـمآ  دـیدپ  يرگید  دوجوم  زا 

یهار هچ  زا  ایناث  تسا و  رارقرب  یببـسم  ببـس و  یلولعم و  یلع و  طباور  يداـم  تادوجوم  ناـیم  رد  هک  دوشیم  تباـث  اـجک  زا  ـالوا  هک 
دوشیمن تفای  تاـیدام  ناـیم  رد  شخبیتسه  تلع  هکنیا  هب  هجوت  اـب  درک .  تباـث  يرگید  هب  ار  يداـم  هدـیدپ  کـی  یگتـسباو  ناوتیم 

ار یبرجت  شور  تسا و  ریذـپ  ناـکما  یلقعت  شور  اـب  اـهنت  يروضح  ملع  هزوح  زا  جراـخ  رد  یتیلع  هطبار  نینچ  یتلع و  نینچ  نتخاـنش 
تلع تاریغتم  لرتـنک  طیارـش و  رییغت  یهاگـشیامزآ و  لـیاسو  اـب  هک  تشاد  راـظتنا  ناوـتیمن  ینعیتسین  تعیبـط  ءارواـم  يوـسب  یهار 

هتخانـش اهنآ  ریثات  طیارـش  رییغت  عفر و  عضو و  هلیـسوب  ات  درادن  ناکما  تادرجم  یفن  عفر و  هکنیا  رب  هوالع  تخانـش  ار  اهنآ  شخبیتسه 
ره قیداصم  اهنآ  هلیسوب  دوش و  تابثا  صلاخ  یلقع  ناهرب  هار  زا  ییاهلولعم  تلع و  نینچ  یلقع  صاوخ  هک  تسا  نیا  هار  اهنت  سپ  دوش 

يارب هکنآ  هجیتن  تسا .  ریذـپ  ناکما  يدودـح  ات  یبرجت  شور  اب  اهنآ  نتخانـش  هک  يدام  ياهلولعم  تلع و  فالخ  هب  ددرگ  نییعت  کی 
ققحت یناور  ياههدـیدپ  سفن و  هریاد  رد  هچنآ  دروـم  رد  يروـضح  مـلع  یکی  دراد  دوـجو  هار  هـس  یلک  روـطب  تـیلع  هـطبار  نتخاـنش 

تلع و دروم  رد  یبرجت  تامدـقم  رب  ینتبم  یلقع  ناهرب  یموس  یعیبط و  ءاروام  ياهتلع  دروم  رد  ضحم  یلقع  ناهرب  يرگید  دـباییم و 
يدام ياهلولعم 

لولعم تلع و  تاصخشم 

تـسدب ناـشیا  تاـنایب  زا  هک  يزیچ  اـهنت  دـناهدرکن و  حرطم  لوـلعم  تلع و  نتخانـشتیفیک  هراـب  رد  ار  یلقتـسم  ثـحب  نیـشیپ  هفـسالف 
تیهام ياراد  هک  تادوجوم  ریاس  سکع  رب  دوب  دـهاوخن  تیهام  ياراد  دـشابن  لولعم  هک  یتلع  ای  نیتسخن  تلع  هک  تسا  نیا  میاهدروآ 
يواست دـح  زا  ار  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  یتلع  هب  جاتحم  اـعبط  درادـن  مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  یئاـضتقا  دوخب  دوختیها  نوچ  دنـشابیم و 

هب جاـتحم  دوـجولا و  نکمم  دوـش  عازتـنا  نآ  زا  يوهاـم  موـهفم  دـشاب و  تیهاـم  ياراد  هک  يدوـجوم  ره  نخـس  رگید  هب  دزاـس  جراـخ 
دناوتیم طقف  اریز  تسین  اشگلگـشم  زاسراک و  نادـنچ  تسا  بسانم  تیهام  تلاصا  اب  هکنیا  رب  هوالع  نایب  نیا  یلو  دوب .  دـهاوختلع 

اما تسا .  رصاق  رگید  یضعب  هب  تبـسن  اهنآ  زا  یـضعب  تیلع  صیخـشت  يارب  يرایعم  هئارا  زا  دنک و  تابثا  ار  تانکمم  همه  ندوب  لولعم 
تـسدب نآ  لولعم  هدـننک و  داجیا  تلع  نتخانـش  يارب  يرتنـشور  رایعم  ناوتیم  تسا  هدرک  تابثا  نیهلاتملاردـص  هک  یلوصا  ساـسا  رب 

ساسا رب  دوجو .  بتارم  ندوب  یکیکشت  شخبیتسه و  تلع  هب  تبـسن  لولعم  ندوب  طبار  دوجو و  تلاصا  زا  دنترابع  لوصا  نآ  دروآ و 
هدننک داجیا  تلع  زا  یفیعض  هبترم  یلولعم  ره  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  تسا  هدشتباث  شدوخ  ياج  رد  کی  ره  هک  هناگهس  لوصا  نیا 

هب دـسرب  اـت  دـشابیم  نآ  هدـننک  داـجیا  تلع  هک  تسا  يرتلماـک  دوجوم  زا  یفیعـض  هبترم  دوخ  هبون  هب  زین  نآ  تلع  دـشابیم و  شدوخ 
 . دوب دهاوخن  يزیچ  لولعم  رگید  هک  دشاب  لماک  تیاهن  یب  دـشاب و  هتـشادن  یتیدودـحم  صقن و  روصق و  فعـض و  چـیه  هک  يدوجوم 

لولعم هب  تبسن  دوجو  هبترم  تدش  توق و  تیلع  هصخشم  الباقتم  رگید و  دوجوم  هب  تبسن  دوجو  هبترم  فعـض  تیلولعم  هصخـشم  سپ 
ار هدننک  داجیا  ياهلولعم  تلع و  درف  درف  میناوتن  ام  رگا  تسا و  دوجو  لامک  تدش و  ندوب  یهانتمان  قلطم  تلع  هصخـشم  هکنانچ  تسا 

رتصقان شاهدـننک  داجیا  تلع  هب  تبـسن  رتلماک و  شدوخ  لولعم  هب  تبـسن  ياهدـننک  داجیا  تلع  ره  هک  میمهفب  میناوتیم  یلو  میـسانشب 
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درادن دوجو  یهانتمان  دوجوم  چیه  تعیبط  ناهج  رد  نوچ  دوب و  دهاوختباث  مه  تیلولعم  دشاب  يدوجو  تیدودحم  فعض و  ات  تسا و 
نیا دـیآیم  تسدـب  هدـش  داـی  لوصا  زا  هچنآ  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دوب .  دـنهاوختعیبط  ءارواـم  لولعم  ینامـسج  تادوجوم  یگمه 
دوب دهاوخ  يرگید  نآ  لولعم  دیآ  رامـشب  نآ  دوجو  بتارم  زا  دشاب و  يرگید  وترپ  یکی  هک  میـشاب  هتـشاد  دوجوم  ود  هاگ  ره  هک  تسا 

زا یفیعـض  هبترم  تادوجوم  نیا  هک  تسه  يدام  تادوجوم  زا  يرتلماک  دوجوم  هک  مینک  تباث  اـجک  زا  اـم  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو 
نآ دیآیم و  تسدب  دش  هراشا  نآ  هب  البق  هک  ياهدعاق  زا  لاؤس  نیا  خـساپ  دنـشابیم .  نآ  لولعم  هک  میمهفب  ات  دـنیآ  رامـشب  نآ  دوجو 

ضرف ود  يدوجوم  ققحت  هک  تسین  نانچ  سپ  تسا  نآ  زا  فلخت  لباق  ریغ  لولعم و  دوجو  یتاذ  تیلولعم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هدـعاق 
ناکما يزیچ  رگا  هکلب  دبای  ققحت  القتـسم  هدوب  تلع  زا  زاین  یب  هکنآ  يرگید  دـشاب و  يرتلماک  دوجوم  لولعم  هکنیا  یکی  دـشاب  هتـشاد 
لولعم اـمتح  سپ  دراد  ار  تیلولعم  ناـکما  درک  ضرف  نآ  زا  رتلماـک  ناوتب  هک  يدوجوم  ره  دوب و  دـهاوخ  لولعم  اـمتحتشاد  تیلوـلعم 

اتاذ هک  تسنیا  شیانعم  دوش  ضرف  نآ  رد  مه  تیلولعم  مدع  ناکما  رگا  اریز  تشاد  دـهاوخن  ار  تیلولعم  مدـع  ناکما  رگید  دـشابیم و 
نشور قباسثحب  رد  هک  یتروص  رد  تسین  یتاذ  نآ  تیلولعم  دشاب  لولعم  رگا  ینعی  درادن  تیلولعم  مدع  تیلولعم و  هب  تبسن  ییاضتقا 
اترورـض درک  ضرف  نآ  زا  رتلماـک  يدوجوم  ناوتب  ینعی  دـشاب  تیلولعم  لـباق  هک  يزیچ  سپ  تسا  لولعم  دوجو  یتاذ  تیلولعم  هک  دـش 
ناوتیم اهنآ  هلیـسوب  هک  دراد  ییاههناشن  راثآ و  دوجو  هبترم  فعـض  هک  مینکیم  ناشن  رطاـخ  سرد  نیا  ناـیاپ  رد  دوب .  دـهاوخ  لولعم 

يریذپانف يریذپتکرح و  يریذپرییغت و  راثآ و  تیدودحم  یناکم و  ینامز و  تیدودحم  اهنآ  هلمج  زا  تخانش و  ار  يدوجوم  تیلولعم 
دروآ رامشب  ناوتیم  ار 

هصالخ

نیب ینیع  ياهطبار  ناوتیمن  لولعم  ققحت  زا  لبق  - 2 دشاب .  هتشادن  جراخ  رد  یقادصم  هک  تسین  ینهذ  هفاضا  کی  اهنت  تیلع  هطبار  - 1
نینچ مه  نآ  هارمه  ای  لولعم  ققحت  زا  دعب  - 3 تسا .  هتفاین  ققحت  دـشاب  لولعم  هک  نآ  فرط  کـی  زونه  اریز  درک  ضرف  لولعم  تلع و 

تـسا نیفرط  تاذ  زا  ریغ  دشاب  مه  ینیع  رما  هکنیا  ضرفب  روبزم  هفاضا  اریز  دشاب  تلع  اب  لولعم  طابترا  تیفیک  نیبم  دناوتیمن  ياهفاضا 
دیاب راچان  مینادـب  ینیع  رما  ار  نآ  رگا  هوالعب  دـشاب  هتـشادن  تلع  اب  یطاـبترا  لولعم  دوجو  نآ  زا  رظن  فرـص  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  و 
هطبار سپ  - 4 تیاـهن .  یب  اـت  نینچمه  میریگب و  رظن  رد  شتلع  نآ و  نیب  ياهطبار  رگید  راـب  میرامـشب و  يرگید  لوـلعم  ار  نآ  دوـجو 
تسا نآ  زا  يوترپ  عاعش و  تلع و  دوجو  هب  قلعت  طبر و  نیع  لولعم  دوجو  نخـس  رگید  هب  دوشیم و  عازتنا  لولعم  دوجو  دوخ  زا  تیلع 

لقتـسم تسا و  لقتـسم  شدوخ  لولعم  هب  تبـسن  یتلع  ره  دوشیم و  مسقنم  طـبار  لقتـسم و  مسق  ود  هب  ینیع  دوجو  بیترت  نیدـب  - 5 . 
يروضح ملع  اب  ای  نآ  قادصم  تسا و  نآ  لولعم  هدننک و  داجیا  تلع  صوصخم  هطبار  نیا  - 6 دشابیم .  لاعتم  يادخ  هب  رصحنم  قلطم 

تادوجوم نایم  يدادعا  تیلع  هطبار  اما  ددرگیم  تباث  ضحم  یلقع  ناهرب  هلیسوب  ای  هدارا  هب  تبـسن  سفن  تیلع  دننام  دوشیم  هتخانش 
هدننک و داجیا  تلع  تاصخشم  هراب  رد  نیـشیپ  هفـسالف  نانخـس  زا  هچنآ  - 7 داد .  صیخـشت  یـسح  براجت  کمک  اب  ناوتیم  ار  يداـم 

نیا اما  - 8 تشاد .  دهاوخن  تیهام  دشابن  لولعم  هک  یتلع  تسا و  لولعم  یتیهاميذ  دوجوم  ره  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسدـب  نآ  لولعم 
دوجولا بجاو  زا  ریغ  رد  تلع  نتخانـش  يارب  يرایعم  اریز  تسین  زاسراک  نادـنچ  تسا  تیهام  تلاصا  اـب  بساـنم  هکنیا  رب  هوـالع  ناـیب 

داـجیا تلع  ره  هصخـشم  دوجو و  فعـض  ار  لولعم  هصخـشم  هدرک  تاـبثا  هک  یلوصا  ساـسا  رب  نیهلاتملاردـص  - 9 دهدیمن .  تسدـب 
-10 تسا .  هتسناد  يو  يدوجو  هبترم  ندوب  یهانتمان  ار  للعلا  تلع  هصخشم  شلولعم و  هب  تبـسن  نآ  يدوجو  هبترم  تدش  ار  ياهدننک 

نآ تلع  هک  دراد  دوجو  يداـم  تادوجوم  زا  رتلماـک  يدوجوم  هک  دوشیمن  هدافتـسا  هدـش  داـی  لوصا  زا  هک  دوـش  لاکـشا  تسا  نکمم 
تیلولعم ناـکما  يدوجوم  رگا  سپ  تسا  لولعم  دوجو  یتاذ  تیلولعم  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  هنوگناـمه  هک  تسا  نیا  باوج  - 11 دشاب . 

هتـشادن مادـکچیه  هب  تبـسن  یئاضتقا  اتاذ  هک  تسا  نیا  ود  ره  ناکما  همزـال  اریز  تشاد  دـهاوخن  ار  تیلولعم  مدـع  ناـکما  رگید  تشاد 
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تعیبط ءاروام  يارب  نآ  تیلولعم  تسا  يدوجو  تیدودـحم  فعـض و  ياراد  هداـم  ناـهج  نوچ  دـشابن و  نآ  یتاذ  تیلولعم  ینعی  دـشاب 
دوـجو و فعـض  ياـههناشن  هـلمج  زا  يریذـپانف  يریذـپتکرح و  يریذـپرییغت و  یناـکم و  یناـمز و  تیدودـحم  - 12 دوـشیم .  تباـث 

تسا تیلولعم 

مراهچ یس و  سرد 

تایدام نایم  رد  تیلع  هطبار 

يدام ياهتلع  نتخانش  هار  روبزم  داقتعا  یبایزرا  تایدام  رد  تیلع  هطبار  هب  داقتعا  اشنم  لماش : 

تایدام رد  تیلع  هطبار  هب  داقتعا  اشنم 

لقع هک  تسا  يرطف  یملع  يداـم  تادوـجوم  هلمج  زا  تادوـجوم و  همه  ناـیم  رد  تیلع  هطبار  هب  ملع  هک  دوـشیم  هتفگ  نـینچ  یهاـگ 
یـسانشتخانشثحبم رد  هکنانچ  یلو  دیآیمرب  صاخ  ياهلولعم  تلع و  صیخـشت  ددص  رد  نآ  ساسا  رب  هدـش و  هتـشرس  نآ  اب  یناسنا 

هنوگنامه اما  تشاد .  دهاوخن  عقاو  اب  تقباطم  يارب  یتنامـض  توبث  ضرفب  تسین و  تابثا  لباق  یلوصح  ملع  چیه  ندوب  يرطف  تشذـگ 
هب ملع  دننام  دیمان  يرطف  ار  اهنآ  ناوتیم  ینعم  کی  هب  هک  دنتسه  تهادب  هب  بیرق  مولع  زا  ياهراپ  دش  هتفگ  موس  تسیب و  سرد  رد  هک 

یگتـسباو تیلع و  هطبار  دوجو  هب  ملع  دریگیم  همـشچرس  هناـهاگآ  همین  یفخ و  لالدتـسا  کـی  زا  عقاو  رد  هک  يداـم  تاـیعقاو  دوـجو 
هک اجنآ  ات  دوشیم  رتهناهاگآان  میوش  رتکیدزن  دلوت  زاغآ  هب  هچ  ره  تسا و  لیبق  نیمه  زا  زین  رگید  یضعب  هب  يدام  تادوجوم  زا  یضعب 

لالدتـسا تروصب  ات  دوشیم  رهاظ  يرتهناهاگآ  تروصب  دبای  دـشر  ناسنا  یهاگآ  ردـق  ره  ددرگیم و  تاناویح  يزیرغ  تاکاردا  هیبش 
اهنآ دروخرب  اب  ار  توص  شیادیپ  یگتـسباو  دونـشیم  ار  ییادـص  مسج  ود  دروخرب  اب  هارمه  كدوک  هک  یماگنه  الثم  دـیآرد .  یقطنم 

هب ار  يرگید  یگتسباو  دنکیم  هدهاشم  دیلک  نداد  راشف  اب  نامزمه  ار  غارچ  ندش  نشور  هک  یماگنه  دنکیم و  كرد  یمهبم  تروصب 
لامجا روطب  ار  يدام  ياههدـیدپ  ناـیم  تیلع  هطبار  دوجو  هک  دوشیم  دعتـسم  يو  سفن  بیترت  نیدـب  دـنکیم و  كرد  تروص  ناـمه 

دزیرب ییایوگ  قیقد و  ظافلا  بلاق  رد  ار  نآ  دیامن و  كرد  یقطنم  هیـضق  تروصب  ار  هطبار  نیا  دـناوتب  هک  تسین  نانچ  یلو  دـنک  كرد 
كرد یقطنم  هیضق  تروصب  ار  بلطم  نامه  دناوتیم  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دبای و  یفاک  دشر  وا  ینهذ  لیلحت  تردق  هک  یماگنه  ات 

دریگ راکب  ار  یمیهافم  راک  زاغآ  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دـیامن .  نایب  یقطنم  ناهرب  بلاق  رد  ار  يزاکترا  یفخ و  لالدتـسا  ناـمه  دـنک و 
يزیچ ره  هک  درادـنپب  نینچ  الثم  دنـشاب و  زیمآ  هطلاغم  یقطنم  رظن  زا  هک  دـیامن  هماقا  ار  یلیـالد  اـی  دـشابن  رادروخرب  یفاـک  تقد  زا  هک 
ریسفت رد  اهیئاسران  رگید  اجبان و  ياهمیمعت  نیا  یلو  دیآیم  دیدپ  یصاخ  ناکم  نامز و  رد  يدوجوم  ره  ایتسا  يرگید  زیچ  هب  هتـسباو 
روبزم يورین  یفـسلف  ياهلیلحت  یقطنم و  ياهنیرمت  اب  ردق  ره  تسا و  نهذ  هدننک  لیلحت  يورین  فعـض  لولعم  تالالدتـسا  تاکردـم و 
يارب ساسا  نیرتمکحم  میاهدرک  نایب  اهراب  هک  هنوگناـمه  لاـح  ره  هب  دوشیم .  تاهابتـشا  نیا  راـچد  رتمک  دـبای  يرتشیب  توق  دـشر و 

میهافم عازتنا  يارب  هیاپ  نیرتراوتـسا  سفن  نورد  رد  لولعم  تلع و  قیداـصم  نتفاـی  تسا و  يروضح  مولع  تیلع  هطبار  دوجو  هب  داـقتعا 
نوچ اما  دزاـسیم  مهارف  یهیدـب  هیـضق  کـی  ناونع  هب  تیلع  لـصا  هناـهاگآ  كرد  يارب  ار  هنیمز  دوریم و  رامـشب  لولعم  تلع و  یلک 

يانعمب تایدام  نایم  رد  تیلع  هطبار  هب  داقتعا  نتسناد  يرطف  رگید  يوس  زا  دنتسین و  يروضحتخان  لباق  لولعم  تلع و  يدام  قیداصم 
تسا و يزاکترا  هناهاگآ و  همین  زاغآ  رد  هک  دریگیم  همـشچرس  لالدتـسا  یعون  زا  يداقتعا  نینچ  راچان  تسین  شریذـپ  لـباق  مه  لوا 
 . دیمان يرطف  ینعم  کی  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا  تهادب  هب  بیرق  داقتعا  نیا  نوچ  دیآیمرد و  یقطنم  نشور  لالدتـسا  تروصب  اجیردت 

میزادرپب نآ  یقطنم  نییبت  هب  سپس  مینک و  نایب  ار  هیضق  نیا  قیقد  لکشتسخن  دیاب  داقتعا  نیا  شزرا  یسررب  يارب 
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روبزم داقتعا  یبایزرا 

زا هک  هیضق  نیا  دنراد  رگیدکی  اب  ییاهیگتسباو  يدام  تادوجوم  هکنآ  یکیتسا  نایب  لباق  لکـش  دنچ  رد  تایدام  نایم  رد  تیلع  هطبار 
ياراد تاـیدام  همه  هک  تسین  نیا  شداـفم  ینعی  درادـن  هطبار  نیا  تیئزج  اـیتیلک  رب  یتلـالد  دوشیم  هدـیمان  هلمهم  هیـضق  یقطنم  رظن 

زا یضعب  نایم  رد  تیلع  هطبار  دوجو  نآ  زا  نقیتم  ردق  دنراد و  ار  یطابترا  نینچ  اهنآ  زا  یضعب  اهنت  ای  دنتسه  رگیدکی  اب  ياهطبار  نینچ 
هک دریگیم  رارق  تایدام  نایم  رد  تیلع  قلطم  یفن  هیلک و  هبلاس  لباقم  رد  تسا و  هیئزج  هبجوم  دـح  رد  نآ  شزرا  عقاو  رد  تسا و  اهنآ 

نیا شدافم  دراد و  تیلع  هطبار  يرگید  يدام  دوجوم  اب  يدام  دوجوم  ره  هک  تسا  نیا  مود  لکـش  تسا .  هدـش  هداد  تبـسن  هرعاـشا  هب 
دنچ ای  کی  هکنیا  لامتحا  یلو  دـشابن  يرگید  يدام  دوجوم  يارب  لولعم  ای  تلع و  اـی  هک  دوشیمن  تفاـی  يداـم  دوجوم  چـیه  هک  تسا 

دنشاب تعیبط  ءاروام  لولعم  دنچ  ره  دنـشابن  يرگید  يدام  دوجوم  لولعم  ناشدوخ  دنـشاب و  اههدیدپ  ریاس  يارب  تلع  اهنت  يدام  دوجوم 
هک تسا  نیا  نآ  موس  لکش  و  دنکیمن .  یفن  ار  دنـشابن  يرگید  يدام  هدیدپ  يارب  تلع  ناشدوخ  دنـشاب و  يدام  ياهتلع  لولعم  اهنت  ای 

يدام دوجوم  لولعم  يدام و  يدوجوم  يارب  تلع  يدام  دوجوم  ره  هک  تسا  نیا  شمراهچ  لکـش  دراد و  يدام  تلع  يداـم  دوجوم  ره 
نیفرط زا  نآ  ندوب  یهانتمان  مراهچ  هیـضق  همزال  زاغآ و  فرط  زا  يدام  لـلع  هلـسلس  ندوب  یهاـنتمان  موس  هیـضق  همزـال  تسا و  يرگید 

ریاس هراب  رد  اما  دـیمان و  يرطف  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  نامه  تسا و  یهیدـب  هب  کیدزن  ینیقی و  لوا  هیـضق  ایاضق  نیا  ناـیم  رد  تسا . 
هنوگنامه تسا .  هدش  حرطم  یفلتخم  ثحابم  رد  یفـسلف  لصفم  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  ییاهرظن  فالتخا  اهوگتفگ و  شیبامک  ایاضق 

نآ هب  داقتعا  شزرا  دوب و  دهاوخن  یهیدب  مه  اهنآ  نایم  رد  تیلع  هطبار  دوجو  تسین  ناهرب  زا  زاینیب  یهیدـب و  تایدام  دوجو  لصا  هک 
هک تادوجوم  قلطم  رد  تیلع  هطبار  دوجو  هب  داقتعا  دـح  رد  هن  تسا و  هیقیقح  هیـضق  لکـش  رد  تیلع  یلک  لـصا  هب  داـقتعا  دـح  رد  هن 

لصا رب  ینتبم  ییوس  زا  هک  تسا  ینیقی  تایرظن  هبترم  رد  نآ  یقطنم  شزرا  هکلب  دوشیم  كرد  يروضح  ملع  اب  نآ  قیداصم  زا  یضعب 
دـشتباث و يداـم  تادوجوم  يارب  یقیقح  دوـجو  هکنیا  زا  دـعب  ینعی  دنتـسه  یبرجت  تامدـقم  رب  ینتبم  رگید  يوـس  زا  تیلع و  یهیدـب 

ققحت رگید  یـضعب  نودـب  يدام  ياههدـیدپ  زا  یـضعب  هک  دـننکیم  تباث  هک  یبراجت  کمک  اب  هاگنآ  دـیدرگ  در  یتسیلآدـیا  تاـهبش 
يدام تادوجوم  نایم  رد  قلطم  یگتسباو  هن  یگتـسباو  قلطم  ینعی  نآ  ماع  يانعمب  تیلع  هطبار  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  دنباییمن 

ورگ رد  نآ  ياـهینوگرگد  تارییغت و  دراد  شخب  یتسه  تلع  هب  زاـین  یتسه  لـصا  رد  هکنیا  رب  هوـالع  يداـم  دوجوم  تسا و  رارقرب  مه 
يدوجو لاـمک  تفاـیرد  دعتـسم  ار  هداـم  عقاو  رد  هک  یطیارـش  دوشیم  مهارف  رگید  يداـم  تادوجوم  هلیـسوب  هک  تسا  یطیارـش  ققحت 

دهدب تسد  زا  ار  یلبق  لامک  دنچ  ره  دزاسیم  يدیدج 

يدام ياهتلع  نتخانش  هار 

يداـم ياـهلولعم  تلع و  نتخانـش  هار  یلو  دراد  دوجو  یفلتخم  ياـههار  لولعم  تلع و  قـلطم  نتخانـش  يارب  دـش  هراـشا  هک  هنوگناـمه 
هک دوشیم  روـصت  نینچ  یهاـگ  دـشاب .  هدـش  هدافتـسا  مه  یبرجت  تامدـقم  زا  نآ  رد  هک  یناـهرب  ینعیتسا  یبرجت  ناـهرب  هب  رـصحنم 

يارب يدام  دوجوم  کیتیلع  تاـبثا  يارب  ینعیتسا  مود  هدـیدپ  يارب  لوا  هدـیدپ  ندوب  تلع  لـیلد  بقاـعتم  هدـیدپ  ود  ررکم  هدـهاشم 
همدـقم هاـگنآ  دـیآیم  دوجوب  رگید  هدـیدپ  بقاـعتم  اررکم  هدـیدپ  نیا  لکـش  نیا  هب  دوـشیم  هتفرگ  هبرجت  زا  ياهمدـقم  رگید  دوـجوم 

رد هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  تسا و  یمود  تلع  یلوا  دنبای  ققحت  تروص  نیا  هب  هک  يدوجوم  ود  ره  هک  دوشیم  همیمض  نآ  هب  يرگید 
ار نآ  ناوتیمن  تسا و  تیلع  زا  معا  بقاعت  ای  نراقت  هدش  هراشا  اهراب  هکنانچ  یلو  تسا  مود  هدیدپ  تلع  لوا  هدیدپ  هدـش  هبرجت  دروم 

ماقم رد  نییقطنم  درمش .  ینیقی  مه  ار  نآ  هجیتن  ناوتیمن  يور  نیا  زا  تسین و  ینیقی  سایق  نیا  ياربک  ینعیتسناد  تیلع  رب  یعطق  لیلد 
نراقت اریز  تسا  اهنآ  تیلولعم  تیلع و  هناـشن  دراوم  رثکا  رد  اـی  مئاد  روطب  هدـیدپ  ود  مزـالت  هک  دـناهتفگ  یبرجت  ياـیاضق  راـبتعا  ناـیب 

هب دوشیمن و  يرثکا  یمئاد و  یقافتا  رما  هک  هیـضق  نیا  الوا  تفگ  دـیاب  ناـیب  نیا  هراـب  رد  تسین .  نکمم  قاـفتا  روطب  يرثکا  اـی  یمئاد 
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هب دوشیمن و  يرثکا  یمئاد و  یقافتا  رما  هک  هیـضق  نیا  الوا  تفگ  دـیاب  ناـیب  نیا  هراـب  رد  تسین .  نکمم  قاـفتا  روطب  يرثکا  اـی  یمئاد 
لاحم هب  بیرق  يراک  هدـیدپ  ود  يرثکا  ای  یمئاد  مزالت  تابثا  ایناث  دراد و  تابثا  هب  جاـیتحا  تسا  لاـحم  یمئاد  يرثکا و  رـسق  حالطـصا 
میمتت يارب  یهاگ  نینچمه  تسا .  هدرک  شیاـمزآ  ار  هدـیدپ  ود  ققحت  دراوم  رثکا  هک  دـنک  اـعدا  دـناوتیمن  يرگـشیامزآ  چـیه  تسا و 
دحاو زوجی  ام ال  زوجی و  ام  یف  لاثمالا  مکحتشاد  دنهاوخ  يدننامه  راثآ  دننامه  زیچ  ود  هک  دوشیم  هدافتـسا  يرگید  هدعاق  زا  ناهرب 
دراوم رد  هک  تسناد  میهاوخ  میدرک  هظحالم  یـصاخ  طیارـش  رد  ار  ياهدـیدپ  شیادـیپ  هدـش  شیامزآ  دراوم  رد  هک  یماگنه  نیا  رب  انب 

دوشیم فشک  اهنآ  نایم  تیلع  هطبار  بیترت  نیدب  تفای و  دهاوخ  ققحت  روبزم  هدیدپ  دـشاب  دوجوم  طیارـش  نیمه  انیع  هک  مه  يرگید 
هار اهنت  دـسریم  رظنب  تسین .  یناسآ  راک  تیعـضو  ود  لماک  يدـننامه  تاـبثا  اریز  درادـن  یلمع  ییآراـک  نادـنچ  مه  هدـعاق  نیا  یلو 

هظحالم ددرگ و  لرتنک  هدـیدپ  کی  ققحت  طیارـش  هک  تسا  نیا  نیعم  هدـیدپ  ود  نیب  تیلع  هطبار  یعطق  تاـبثا  يارب  هبرجت  زا  هدافتـسا 
رد رگا  الثم  دنامیم  یقاب  یطیارش  هچ  دوجو  اب  دوشیم و  نوگرگد  روبزم  هدیدپ  طوبضم  طیارش  لماوع و  زا  کیمادک  رییغت  اب  هک  دوش 

هجیتن ددرگیم  شوماخ  اهنآ  عطق  اب  دوشیم و  نشور  قرب  پمال  نیعم  میـس  ود  لاصتا  اب  طقف  هک  میدید  هاگـشیامزآ  هدش  لرتنک  طیحم 
هدش لرتنک  اقیقد  طیارش  رگا  تسا و  ینارون  يژرنا  هب  یکیرتکلا  يژرنا  لیدبت  پمال  رد  رون  شیادیپ  طرـش  روبزم  لاصتا  هک  میریگیم 

زا نانیمطا  لوصح  يارب  ابلاغ  تسین  یناسآ  راک  طیارـش  قیقد  لرتنک  نوچ  یلو  دـنکیم  تیافک  مه  راب  کی  يارب  شیامزآ  ماجنا  دـشاب 
طیحم رد  هدـش  هتخانـش  لماوع  نامه  هدـیدپ  شیادـیپ  رد  رثؤم  تلع  هکنیا  تابثا  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم .  هدافتـسا  شیاـمزآ  رارکت 

يراصحنا و لماع  تابثا  نآ  زا  رتلکشم  تسا و  لکشم  رایسب  درادن  دوجو  يرگید  هتخانشان  سوسحمان و  لماع  چیه  تسا و  هاگشیامزآ 
دبای ققحت  يرگید  لماوع  هلیسوب  رظن  دروم  هدیدپ  يرگید  طیارـش  رد  هک  دراد  دوجو  یلامتحا  نینچ  هراومه  اریز  تسا  ریذپان  نیـشناج 

هاگچیه هبرجت  جـیاتن  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـنکیم و  دـییات  ار  یلامتحا  نینچ  یمیـش  کیزیف و  مولع  هزات  هب  هزات  تافاشتکا  هکنانچ 
نیا زا  دروآیمن و  رابب  زین  ار  دـشاب  لاحم  نآ  فالخ  هک  یمزج  داقتعا  فعاـضم  نیقی  ساـسا  هکلب  تشاد  دـهاوخن  ار  تایهیدـب  شزرا 

دوـجو هک  مـینک  ناـشن  رطاـخ  دـیاب  تـشاد .  دـهاوخن  ار  ضحم  یلقع  نـیهارب  جـیاتن  شزرا  هاـگچیه  یبرجت  موـلع  ياهدرواتـسد  يور 
نایم رد  تیلع  هطبار  ندوب  ینیقی  هب  ینایز  دوشیم  یبرجت  مولع  نیناوق  هب  تبـسن  فعاضم  نیقی  لوصح  زا  عنام  هک  هدـش  دای  تالامتحا 

ددرگیم عفترم  يرگید  هدیدپ  اههدیدپ  زا  یضعب  عفر  اب  هک  درک  تابثا  ناوتیم  مه  هداس  ياهـشیامزآ  اب  اریز  دنزیمن  يدام  تادوجوم 
اب دوشیم و  کیرات  اوه  باتفآ  بورغ  اب  هکناـنچ  دراد  مود  هدـیدپ  هب  تبـسن  هصقاـن  تیلع  یعون  لوا  هدـیدپ  هک  تسا  نآ  هناـشن  نیا  و 

نییعت تسا  راوشد  هچنآ  دوشیم و  هدهاشم  هتـسویپ  ناسنا  هرمزور  یگدـنز  رد  هک  رگید  هنومن  نارازه  دکـشخیم و  تخرد  بآ  ندوبن 
درک نییعت  اـقیقد  ار  اـهنآ  همه  ناوتب  هک  یتروص  رد  دـنرثؤم و  يداـم  هدـیدپ  کـی  شیادـیپ  رد  هک  تسا  یطیارـش  لـماوع و  همه  قـیقد 
اهنت ار  نآ  مدـع  دوجو و  تسین و  ریذـپ  ناکما  یلماع  نینچ  دروم  رد  شیامزآ  ءارجا  اریز  تسین  یعیبط  ءاروام  لعاف  ریثات  یفن  شاهمزال 

درک تابثا  ناوتیم  صلاخ  یلقع  ناهرب  اب 

هصالخ

هتـشرس نآ  اب  یناـسنا  لـقع  هک  ینعم  نیا  هب  تسناد  يرطف  ناوتیمن  اـهنآ  ریغ  رد  هچ  تاـیدام و  ناـیم  رد  هچ  ار  تیلع  هطبار  هب  ملع  - 1
هتفگ ینیع  تایعقاو  هب  ملع  دروم  رد  هکنانچ  دروآ  باسحب  تهادـب  هب  بیرق  يزاکترا و  ياـنعمب  يرطف  ار  نآ  ناوتیم  یلو  تسا  هدـش 

تادوجوم هک  تسا  نیا  نآ  یهیدب  بیرق  ینیقی و  لکـش  درک و  نایب  ناوتیم  لکـش  دـنچ  رد  ار  تایدام  نایم  رد  تیلع  هطبار  - 2 دش . 
زا ناوتیم  نآ  تابثا  يارب  دشابیم و  هیئزج  هبجوم  دح  رد  نآ  شزرا  تسا و  هلمهم  ياهیـضق  هک  دنراد  رگیدکی  اب  ییاهیگتـسباو  يدام 

نیا درک  لالدتـسا  ناوتیم  تروص  نیا  هب  يدام  ياهتلع  نتخانـش  يارب  هک  دوشیم  روصت  یهاـگ  - 3 تفرگ .  کمک  یبرجت  تامدـقم 
نیا یلو  دشابیم  یمود  تلع  یلوا  دنبای  ققحت  تروص  نیا  هب  هک  ياهدیدپ  ود  ره  دناهدمآ و  دوجوب  رگیدـکی  بقاعتم  اررکم  اههدـیدپ 

هب یهاگ  - 4 تسین .  ینیقی  هیلک  هیضق  تروصب  سایق  ياربک  حالطصا  هب  تسا و  تیلع  زا  معا  نراقت  بقاعت و  اریز  تسین  مامت  لالدتسا 
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قافتا اریز  تسا  تیلع  لیلد  يرثکا  یمئاد و  مزالت  دنرگیدکی و  اب  مزالتم  ابلاغ  ای  امئاد  هدیدپ  ود  نیا  هک  دوشیم  لالدتـسا  تروص  نیا 
تروصب یهاگ  - 5 دراد .  ناـهرب  هب  جاـیتحا  مه  نآ  ياربک  تسین و  یلمع  ساـیق  نیا  يارغـص  تاـبثا  یلو  تسا  لاـحم  يرثکا  یمئاد و 

دنراد يدننامه  راثآ  دننامه  روما  نوچ  دـنمزالتم و  هدـیدپ  ود  نیا  هدـش  شیامزآ  دراوم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  لالدتـسا  رگید 
تیعـضو دـنچ  نیب  لماک  هباشت  تابثا  یلو  تسا  تیلع  هطبار  هناشن  یمئاد  مزالت  دوب و  دـهاوختبا  مزـالت  نیا  مه  هباـشم  دراوم  رد  سپ 

ياهدمآیپ یسررب  اهنآ و  نداد  رییغت  هدیدپ و  ره  شیادیپ  طیارش  لرتنک  اههدیدپ  نیب  تیلع  فشک  حیحص  هار  - 6 تسا .  راوشد  رایسب 
نتخانش اهـشیامزآ  هنوگنیا  ینیقی  هجیتن  اما  - 7 تخانـش .  ناوتیم  عفر  عـضو و  هار  زا  اـهنت  ار  تیلع  رگید  تراـبعب  تسا و  تارییغت  نیا 

شیادـیپ رد  هک  یطیارـش  لـماوع و  هعومجم  نتخانـش  یلو  دوشیم  عفترم  مه  لولعم  اـهنآ  عفر  اـب  هک  ییاـهزیچ  ینعیتسا  هصقاـن  لـلع 
يور نیا  زا  درک و  یفن  ناوتیمن  ار  ياهدشن  لرتنک  هتخانشان و  رما  ریثات  لامتحا  اریز  تسا  لکشم  ینیقی  تروصب  دنتسه  رثؤم  ياهدیدپ 
يدام ياههدیدپ  شیادیپ  يارب  هرصحنم  تلع  فشک  رگید  يوس  زا  - 8 تسناد .  هملک  يانعم  ماـمت  هب  ینیقی  ناوتیمن  ار  یبرجت  نیناوق 

هعومجم هکنیا  ضرفب  - 9 درادن .  دوجو  يرگید  طیارش  رد  نآ  نیـشناج  یفن  يارب  یهار  اریز  دیآیمنرب  هبرجت  هدهع  زا  ینیقی  تروصب 
یعیبط ءاروام  لماع  یفن  نآ  همزال  دـشاب  تخانـش  لباق  مه  يراصحنا  تروصب  هدـیدپ  کی  شیادـیپ  يارب  مزال  يدام  طیارـش  لماوع و 

ياهیئاسران - 10 درک .  تابثا  ناوتیم  یلقع  ناهرب  هلیـسوب  اهنت  ار  نآ  مدـع  دوجو و  دـتفایمن و  هبرجت  ماد  رد  یلماـع  نینچ  اریز  تسین 
تسا و رـسیم  هبرجت  هار  زا  هصقان  للع  تاـبثا  اریز  دوشیمن  تاـیدام  ناـیم  رد  تیلع  هطبار  دوجو  هب  نیقی  لوصح  زا  عناـم  یبرجت  شور 

دنکیم تیافک  تایدام  نایم  رد  تیلع  هطبار  دوجو  هب  ملع  يارب  هزادنا  نیمه 

مجنپ یس و  سرد 

تلع هب  لولعم  یگتسباو 

تسا تلع  هب  دنمزاین  مه  لولعم  ءاقب  لولعم  تلع و  نراقت  لولعم  تلع و  مزالت  لماش : 

لولعم تلع و  مزالت 

نکمم نآ  هدـنهد  لیکـشت  ءازجا  یلخاد  للع  نودـب  لولعم  ققحت  اهنت  هن  هک  دوشیم  نشور  یناسآ  هب  لولعم  تلع و  فیرعت  هب  هجوت  اب 
دـشابیم و اهنآ  همه  هب  دـنمزاین  نآ  دوجو  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  درادـن  ناکما  همات  تلع  ءازجا  زا  کـی  ره  ققحت  نودـب  هکلب  تسین 
زا کی  ره  دوجو  دـشاب  ریذـپ  نیـشناج  تلع  هک  ییاج  رد  هتبلا  تسا  نآ  زا  يزاینیب  يانعمب  اهنآ  زا  کـی  ره  نودـب  لولعم  ققحت  ضرف 

یلولعم هک  دوشیم  هتـشادنپ  هک  يدراوم  رد  دوب و  دـهاوخ  عنتمم  اـهنآ  همه  نودـب  لولعم  دوـجو  ضرف  تسا و  یفاـک  لدـبلا  یلع  اـهنآ 
هدش فراعتم  يداع و  تلع  نیـشناج  ياهتخانـشان  يداع و  ریغ  تلع  عقاو  رد  تامارک  تازجعم و  دـننام  تسا  هدـمآ  دوجوب  تلع  نودـب 

هک تسا  نیا  همات  تلع  يانعم  اریز  دوب  دـهاوخ  يرورـض  شلولعم  دوجو  دـشاب  دوجوم  همات  تلع  هک  یتروص  رد  رگید  يوس  زا  تسا . 
يرگید زیچ  هب  دـنمزاین  نآ  دوجو  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـباین  ققحت  لوـلعم  هکنیا  ضرف  دـنکیم و  نیماـت  ار  لوـلعم  ياهیدـنمزاین  همه 

مه عنام  مدـع  اریز  تسا  تلع  تیمامت  مدـع  يانعمب  دـشاب  نآ  ققحت  زا  عناـم  يزیچ  هکنیا  ضرف  دراد و  تاـفانم  لوا  ضرف  اـب  هک  تسا 
ققحت يزیچ  همات  تلع  مییوگیم  هک  یماگنه  ینعی  دوشیم  مه  یمدـع  طرـش  نیا  لماشتلع  ندوب  مامت  ضرف  تسا و  نآ  ققحت  طرش 

نیملکتم زا  یـضعب  درادـن .  دوجو  لولعم  ققحت  يارب  مه  یعناـم  يدوجو  طیارـش  بابـسا و  قـقحت  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا  روـظنم  دراد 
زاب تلع  ءازجا  عیمج  ققحت  زا  دـعب  راتخم  ياهلعاف  دروم  رد  اما  تسا و  رایتخایب  يربج و  ياهتلع  صوصخم  هدـعاق  نیا  هک  دناهتـشادنپ 

ءازجا زا  یکی  لعاف  هدارا  دراوم  نیا  رد  تسین و  صیـصخت  لباق  هیلقع  هدـعاق  هکنیا  زا  لفاغ  تسا  ظوفحم  لعاف  باختنا  رایتخا و  ياـج 
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طیارـش ریاس  دـنچ  ره  تسا  هتفاین  ققحت  نآ  همات  تلع  زونه  دـشاب  هتفرگن  قلعت  يرایتخا  راک  ماجنا  هب  يو  هدارا  ات  دـشابیم و  همات  تلع 
ره نینچمه  دراد و  سایقلاب  بوجو  شدوخ  لولعم  هب  تبسن  هصقان  همات و  زا  معا  یتلع  ره  هکنآ  لصاح  دشاب .  مهارف  یمدع  يدوجو و 

يراذـگمان لولعم  تلع و  مزالت  هدـعاق  ماـنب  ناوتیم  ار  بلطم  ود  نیا  عومجم  دراد و  ساـیقلاب  بوجو  شاهماـت  تلع  هب  تبـسن  یلولعم 
درک

لولعم تلع و  نراقت 

هاگ ره  هکنآ  حیـضوت  تسا  لولعم  تلع و  نراقت  هدعاق  اهنآ  هلمج  زا  هک  دوشیم  طابنتـسا  يرگید  دعاوق  لولعم  تلع و  مزالت  هدعاق  زا 
تفای و دـنهاوخ  ققحت  نامزمه  لولعم  تلع و  دـشاب  ینامز  مه  همات  تلع  ءازجا  زا  یکی  مک  تسد  دـشاب و  یناـمز  تادوجوم  زا  لولعم 

دنچ ره  ینامز  همات  تلع  ءازجا  همه  ققحت  زا  دعب  هک  دوش  ضرف  رگا  اریز  تشاد  دهاوخن  ینامز  هلصاف  لولعم  ققحت  اب  همات  تلع  ققحت 
یتروص رد  دشابن  يرورـض  لولعم  دوجو  ضورفم  نامز  نامه  رد  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دبای  ققحت  لولعم  ادعب  درذـگب و  هاتوک  یلیخ 

نیا یلو  دـشاب .  يرورـض  لولعم  دوجو  تلع  تیمامت  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  همات  تلع  هب  تبـسن  لولعم  ساـیقلاب  بوجو  ياـضتقم  هک 
دوجو یتح  هکلب  تفای  دهاوخن  ار  يرورض  فصو  لولعم  دوجو  اهنآ  زا  کیچیه  دوجو  اب  اریز  تسین  يراج  هصقان  للع  دروم  رد  هدعاق 
روبزم ءزج  زا  لولعم  يزاـینیب  نآ  ياـنعم  اریز  تسا  لاـحم  مه  ءزج  کـی  ءانثتـسا  هب  هماـت  تلع  ءازجا  عوـمجم  دوـجو  ضرف  اـب  لوـلعم 

دهاوخن یموهفم  اهنآ  ینامز  نراقت  تروص  نیا  رد  دنـشابن  ینامز  مادکچیه  دنـشاب و  تادرجم  لیبق  زا  لولعم  تلع و  رگا  اما  دشابیم . 
نامز کـی  رد  دوجوم  ود  هک  تسا  نیا  یناـمز  نراـقت  ياـنعم  اریز  دـشاب  ماـت  درجم  تلع  یلو  دـشاب  یناـمز  لولعم  رگا  نینچمه  تشاد 

يدوجوم نینچ  یلو  درادن  يدوجوم  چـیه  اب  مه  ینامز  تبـسن  دـباییمن و  ققحت  نامز  فرظ  رد  مات  درجم  هک  یتروص  رد  دـنبای  ققحت 
طبار هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخ  لاحم  نآ  زا  لولعم  تبیغ  تشاد و  دـهاوخ  روضح  يدوجو و  هطاحا  شدوخ  لولعم  هب  تبـسن 

هـصقان همات و  زا  معا  یتلع  ره  رب  لولعم  یناـمز  مدـقت  رگید  يوس  زا  دـباییم .  يرتشیب  حوضو  شخبیتسه  تلع  هب  تبـسن  لولعم  ندوب 
نآ هب  تبـسن  تلع  دوـجو  دـشاب و  هتـشادن  روـبزم  تلع  هب  يزاـین  شیادـیپ  ماـگنه  رد  لوـلعم  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  اریز  تسا  لاـحم 

ریـسفت هک  دوشیم  نشور  الماک  هدـعاق  نیا  هب  هجوت  اب  دراد .  تاـینامز  هب  صاـصتخا  مه  هدـعاق  نیا  هک  تسا  نشور  دـشابن و  يرورض 
رد هکنیا  رب  هوالع  يزیچ  نینچ  تسا و  لولعم  رب  تلع  ینامز  مدـقت  بقاعت  همزال  اریز  تسا  تسرداـن  هدـیدپ  ود  بقاـعت  هب  تیلع  هطبار 

ناوتیم هک  ار  یـضرف  اهنت  درادن و  ناکما  زین  دنـشاب  ینامز  رما  رب  لمتـشم  هک  ياهمات  للع  رد  درادن  ینعم  شخبیتسه  للع  تادرجم و 
زا راک .  ماجنا  زا  لبق  ناسنا  ققحت  دـننام  تسا  ریذـپ  ناکما  لولعم  رب  اـهنآ  مدـقت  هک  تسا  یناـمز  هصقاـن  لـلع  تفرگ  رظن  رد  نآ  يارب 

دوجوب یپ  رد  یپ  هراومه  هک  ییاههدیدپ  اسب  درادن و  لولعم  تلع و  هب  یصاصتخا  هدیدپ  ود  مظنم  بقاعت  هک  دش  هتفگ  البق  رگید  يوس 
مومع و حالطـصا  هب  بقاـعت  دراوم  تیلع و  دراوم  نیب  تبـسن  سپ  زور  بش و  دـننام  درادـن  دوـجو  یتـیلع  هطبار  اـهنآ  ناـیم  دـنیآیم و 

ققحت مه  اب  ییاههدیدپ  اسب  هچ  درادن و  لولعم  تلع و  هب  یـصاصتخا  مه  دوجوم  ود  نراقت  هک  دـنامن  هتفگان  تسا .  هجو  نم  صوصخ 
مادکچیه لاح  نیع  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یمئاد  نراقت  هدیدپ  ود  تسا  نکمم  یتح  درادن و  دوجو  اهنآ  نایم  یتیلع  هطبار  چیه  دنباییم و 

یلو دـنیآیم  دوجوب  مه  اـب  هراومه  ضورفم  ياـهلولعم  دـشاب  لولعم  ود  شیادـیپ  بجوم  یتـلع  رگا  ـالثم  دـشابن  يرگید  تلع  اـهنآ  زا 
دراوم زا  یضعب  رد  ینعیتسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  مه  نراقت  دراوم  تیلع و  دراوم  نیب  تبسن  سپ  تسین  يرگید  تلع  مادکچیه 
تـسین ینامز  نراقت  یلو  تسه  تیلع  دراوم  زا  یـضعب  رد  نآ و  لولعم  ینامز و  هماـت  تلع  دـننام  تیلع  مه  تسه و  یناـمز  نراـقت  مه 

دننام تسین  تیلع  یلو  تسه  نراقت  دراوم  زا  یضعب  رد  دنتـسه و  دوجوم  لولعم  ققحت  زا  لبق  هک  ياهصقان  ياهتلع  هدرجم و  للع  دننام 
ود نراقت  ناونعب  هن  تسا و  حیحـص  هدـیدپ  ود  بقاعت  ناونعب  هن  تیلع  ریـسفت  نیا  رب  انب  قرب .  پمال  رد  ترارح  رون و  نامزمه  شیادـیپ 

باسحب صاخ  مزال  هب  ریـسفت  لیبق  زا  اهنآ  هب  ار  تیلع  ریـسفت  تسناد و  لولعم  تلع و  همزال  ناوتیمن  ار  نراقت  ای  بقاعت  یتح  هدـیدپ و 
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مادکچیه اریز  درمش  معا  مزال  هب  ریسفت  لیبق  زا  ار  نآ  ناوتیمن  هکنانچ  درادن  لولعم  تلع و  هب  یصاصتخا  اهنآ  زا  مادکچیه  اریز  دروآ 
دروم هجو  چـیه  هب  اریز  تسین  حیحـص  معا  هب  فیرعت  اـساسا  هکنیا  رب  هوـالع  دـننکیمن  قدـص  لوـلعم  تلع و  دراوـم  ماـمت  رد  اـهنآ  زا 

دنکیمن صخشم  ار  فیرعت 

تسا تلع  هب  دنمزاین  مه  لولعم  ءاقب 

اریز دـشاب  یقاب  لولعم  رمع  نایاپ  ات  تسیابیم  همات  تلع  هک  تسا  نیا  دوشیم  طابنتـسا  لولعم  تلع و  مزالت  هدـعاق  زا  هک  رگید  هدـعاق 
لاح رد  نآ  دوجو  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنامب  یقاب  نآ  ءزج  کی  ندش  دوبان  زا  دـعب  یتح  همات و  تلع  ندـش  دوبان  زا  سپ  لولعم  رگا 

زا هدـعاق  نیا  دوشیمن .  بلـس  نآ  زا  هاـگچیه  تسا و  لولعم  دوجو  یتاذ  همزـال  يدـنمزاین  هک  یتروص  رد  دـشاب  تلع  زا  زاـینیب  ءاـقب 
تلع هب  دـنمزاین  مه  لولعم  ءاقب  هک  دناهتـشاد  دـیکات  بلطم  نیا  رب  هراومه  هفـسالف  تسا و  هدوب  نیملکتم  هفـسالف و  ثحب  دروم  زاـبرید 

لولعم تیهام  زا  هاگچیه  یگژیو  نیا  تسا و  نآ  يوهام  ناکما  تلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالم  هک  دناهدرکیم  لالدتسا  نینچ  تسا و 
ناـکما و اـی  ثودـح  ار  لولعم  يدـنمزاین  كـالم  اـبلاغ  هک  نیملکتم  دوـب .  دـهاوختلع  هب  دـنمزاین  هشیمه  يور  نیا  زا  دوـشیمن  بلس 

يادخ دروم  رد  رگا  هک  هدـش  لقن  ناشیا  زا  یـضعب  زا  یتح  دناهدرمـشیمن و  تلع  هب  جاتحم  ار  لولعم  ءاقب  دناهتـسنادیم  اماوت  ثودـح 
هیرظن دـییات  يارب  ناشیا  ملاعلا .  رـض  امل  مدـعلا  بجاولا  یلع  زاج  ول  دزیمن  ملاع  دوجو  هب  يررـض  تشادیم  ناـکما  یلاوز  مه  لاـعتم 

دنامیم و هدنز  ردـپ  گرم  زا  سپ  هک  يدـنزرف  دـننام  دـناهدرک  کسمت  اهنآ  للع  لاوز  زا  سپ  تالولعم  ءاقب  زا  يدـهاوش  هب  ناشدوخ 
ناکما اهنت  تلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالم  دنیوگیم  ناشیا  باوج  رد  هفـسالف  دنامیم .  یقاب  شاهدـنزاس  گرم  زا  دـعب  هک  ینامتخاس 

تفص ثودح  ریرقت  نیا  هب  دننزیم  یلقع  لیلحت  کی  هب  تسد  بلطم  نیا  تابثا  يارب  ثودح و  ناکما و  عومجم  هن  ثودح و  هن  تسا 
باجیا بوجو و  زا  رخاتم  داجیا  داجیا و  رب  عرفتم  دوجو  دـشابیم و  نآ  دوجو  هبترم  زا  رخاتم  یلقع  لیلحت  رظن  زا  تسا و  لولعم  دوجو 

دوخ زا  هک  تسا  یفـصو  ناـمه  ناـکما  نیا  دـشاب و  دوجولا  نکمم  ینعی  دـشاب  دوجو  دـقاف  هک  دریگیم  قلعت  يزیچ  هب  باـجیا  تسا و 
سپ درادن  اهنآ  زا  مادکچیه  هب  تبـسن  یئاضتقا  تسا و  ناسکی  مدـع  دوجو و  هب  نآ  تبـسن  هک  تسا  تیهام  اریز  دوشیم  عازتنا  تیهام 
زاین يور  نیا  زا  تسین و  یندـشادج  تیهام  زا  هک  تسا  يوهام  ناکما  نیمه  دـشاب  تلع  هب  يدـنمزاین  كالم  دـناوتیم  هک  يزیچ  اـهنت 

تلاـصا اـب  هدـش  هراـشا  زین  رگید  راـب  هکناـنچ  ناـیب  نیا  اـما  دـش .  دـهاوخن  تلع  زا  زاـینیب  هاـگچیه  دوـب و  دـهاوخ  یمئاد  مـه  لوـلعم 
هک هنوگنامه  ینعی  درک  وجتـسج  لولعم  يدوجو  تیـصوصخ  رد  ار  جایتحا  كالم  دـیاب  دوجو  تلاصا  نیا  رب  انب  تسا و  راگزاستیهام 
هک تسا  نآ  يدوجو  هبترم  فعـض  رگید  ریبـعت  هب  یتاذ و  یگتـسباو  رقف و  تلع  هب  لولعم  جاـیتحا  كـالم  تسا  هدومرف  نیهلاتملاردـص 

دیاب دـناهدرک  رکذ  تلع  يدوبان  زا  دـعب  لولعم  ءاقب  رب  دـهاش  ناونعب  نیملکتم  هک  يدراوم  هراب  رد  تسین .  یندـش  ادـج  نآ  زا  هاـگچیه 
تلع عقاو  رد  هک  تسا  يدادعا  تلع  هدـیدرگ  عطقنم  شریثات  ای  هدـش  دوبان  هچنآ  هکلب  دـناهدشن  دوبان  یقیقح  للع  دراوم  نیا  رد  تفگ 

یقیقح للع  زا  ياهعومجم  دنامیم  یقاب  هدنزاس  گرم  زا  دعب  هک  ینامتخاس  هکنآ  حیـضوت  دنـشابیم .  هدربمان  ياهلولعم  يارب  ضرعلاب 
لکـش و هب  ینامتخاس  داوم  شنیچ  لیبق  زا  نامتخاس  دوجو  طیارـش  تروص و  هدام و  یلخاد  ياهتلع  شخبیتسه و  تلع  لماش  هک  دراد 

دهاوخ یقاب  مه  نامتخاستسا  یقاب  للع  نیا  عومجم  ات  دوشیم و  دـننک  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  هک  یعناوم  مدـع  صوصخم و  تئیه 
لکـش ءاقب  يارب  هک  یطیارـش  اـی  دوش  دـساف  ینوریب  لـماوع  رثا  رد  یناـمتخاس  داوم  دریگن و  قلعت  نآ  ءاـقب  هب  یهلا  هدارا  رگا  یلو  دـنام 

دعم تلع  عقاو  رد  دهدیم  رارق  مه  يور  ار  ینامتخاس  حلاصم  هک  یئانب  اما  ددرگیم  ناریو  کش  نودب  دـبای  رییغت  تسا  مزال  نامتخاس 
هن دشابیم  صاختیعـضو  نامه  تسا  نامتخاس  ءاقب  دوجو و  طرـش  هچنآ  تسا و  نامتخاس  داوم  رد  صاختیعـضو  نیا  شیادیپ  يارب 
رد هک  یتیلعاف  تسا و  هدش  روبزم  تیعـضو  ندمآدیدپ  ینامتخاس و  حلاصم  داوم و  لاقتنا  بجوم  دوختسد  تاکرح  اب  الثم  هک  یـسک 

عبات هک  دـشابیم  شدوختسد  تکرح  هب  تبـسن  يو  یقیقحتیلعا  تسا و  ضرعلاـب  تیلعاـف  دوشیم  هداد  تبـسن  ءاـنب  هب  یحطـس  رظن 
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دنزرف دوجو  نینچمه  تشاد .  دـهاوخن  ءاقب  ناکما  مه  شدوخ  يدوبان  اب  اعبط  دوشیم و  نوکـس  هب  لیدـبت  هدارا  مدـع  اب  تسوا و  هدارا 
دعتسم ار  ندب  هک  تسا  یصوصخم  تایفیک  اب  صاخ  یلآ  داوم  لماش  شخبیتسه  تلع  زا  ریغ  هک  دشابیم  شدوخ  یقیقح  للع  لولعم 

ءاقب رد  یـشقن  ردام  ردپ و  تشاد و  دهاوخ  همادا  يو  یگدنز  دـشاب  یقاب  ندـب  هب  حور  قلعت  يارب  مزال  طیارـش  ات  دزاسیم و  حور  قلعت 
نینچمه تسا .  ضرعلاب  تیلعاف  مه  محر  رد  رارقتسا  هفطن و  لاقتنا  هب  تبسن  ناشیا  تیلعاف  یتح  دنرادن و  طیارـش  بابـسا و  للع و  نآ 

دهاوخ ماود  مه  نآ  تکرح  دـشاب  یقاب  لماع  نیا  ات  دـیآیم و  دوجوب  نآ  رد  هک  تسا  یـصاخ  يژرنا  لولعم  تقیقح  رد  مسج  تکرح 
يژرنا نداد  لاقتنا  زج  یشقن  هک  تسا  دعم  لعاف  هب  لولعم  نداد  تبـسن  لیبق  زا  یجراخ  كرحم  هب  مسج  کیرحت  نداد  تبـسن  تفای و 

دنیآیمن رامشب  همات  تلع  ءازجا  زا  دنتسه  ضرعلاب  ياهلعاف  عقاو  رد  هک  يدادعا  ياهلعاف  هنوگنیا  هک  دش  نشور  انمـض  درادن .  مسج  هب 
دباییم لیکشت  اهنآ  یمدع  يدوجو و  طیارش  یلخاد و  للع  شخبیتسه و  لعاف  زا  همات  تلع  و 

هصالخ

اب - 2 دـشابیم .  مدـعلا  ضورفم  تلع  زا  لولعم  يزاینیب  نآ  همزال  اریز  تسا  لاحم  همات  تلع  ءازجا  زا  کی  ره  نودـب  لولعم  ققحت  - 1
ای رگید  زیچ  هب  نتشاد  جایتحا  يانعمب  نآ  نتفاین  دوجو  اریز  دوب  دهاوخ  يرورـض  لولعم  دوجو  عناوم  دقف  همات و  تلع  ءازجا  مامت  دوجو 
اب یتافانم  هدعاق  نیا  - 3 درادـن .  دوجو  مه  یعنام  هدـش و  نیمات  لولعم  ياهیدـنمزاین  همه  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا و  دوجوم  عناـم  عفر 

ترورـض زا  یکاح  هک  ار  هدعاق  ود  نیا  عومجم  - 4 تسا .  يرایتخا  لعف  يارب  همات  تلع  ءازجا  زا  لعاف  هدارا  اریز  درادـن  لـعاف  راـیتخا 
روبزم هدعاق  زا  - 5 دیمان .  لولعم  تلع و  مزالت  هدعاق  ناوتیم  تسا  سایقلاب  بوجو  يرگید  هب  تبـسن  لولعم  تلع و  زا  کی  ره  دوجو 
لولعم تلع و  ینامزمه  ای  نراقت  هدـعاق  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  ینامز  ياهلولعم  تلع و  صوصخم  هک  دوشیم  طابنتـسا  يرگید  هدـعاق 

مه تلع  رب  لولعم  ینامز  مدـقت  هکنانچ  درادـن  ناکما  نآ  لولعم  رادنامز و  همات  تلع  نیب  ینامز  هلـصاف  هک  تسا  نیا  شداـفم  دـیمان و 
تلع ياهلولعم  اریز  درادـن  اهنآ  هب  یـصاصتخا  یلو  تسا  اهنآ  ياهلولعم  رادنامز و  همات  للع  مزاول  زا  نراقت  نیا  ربانب  - 6 تسا .  لاحم 

زا لبق  تلع  دوجو  - 7 تسا .  هجو  نم  صوصخ  مومع و  تیلع  دراوم  اب  نراقت  دراوم  نیب  تبـسن  سپ  دنتـسه  نامزمه  اموزل  مه  هدحاو 
هدرجم لـلع  رد  یلو  دـیمان  بقاـعتم  ار  اـهنآ  ناوتیم  ینعم  نیمه  هب  تسا و  نکمم  رادناـمز  هصقاـن  لـلع  دراوم  رد  طـقف  لولعم  قـقحت 
بقاعت دراوم  نیب  تبـسن  سپ  دـباییم  ققحت  مه  لولعم  تلع و  ریغ  رد  بقاعت  يرگید  يوس  زا  تسا  نکمم  ریغ  همات  للع  رد  ینعمیب و 

دراد دوجو  تیلع  دراوم  نراقت و  بقاـعت و  دراوم  نیب  هک  یتبـسن  هب  هجوت  اـب  - 8 تسا .  هجو  نم  صوصخ  موـمع و  مه  تیلع  دراوـم  و 
هظحل نیرخآ  ات  لولعم  - 9 درک .  فیرعت  اهنآ  عومجم  ای  اهنآ  زا  یکی  اـب  ار  تیلع  تسناد و  لولعم  تلع و  صاوخ  زا  ار  اـهنآ  ناوتیمن 
دوجو تلاصا  هب  لوق  رب  انب  يدوجو  رقف  تیهام و  تلاصا  هب  لوق  ربانب  يوهام  ناکما  زاین  كالم  اریز  تسا  هماـت  تلع  هب  دـنمزاین  دوجو 

ناکما و عومجم  ای  ثودـحتلع و  هب  ار  لولعم  زاین  كالم  هک  نیملکتم  زا  ضعب  یلو  تسین  یندـش  ادـج  نآ  زا  تسا و  نآ  یتاذ  همزال 
ردپ گرم  زا  دعب  دنزرف  ندنام  یقاب  لیبق  زا  يدـهاوش  درادـن و  تلع  هب  يزاین  شیاقب  رد  لولعم  هک  دـناهدش  دـقتعم  دناهتـسناد  ثودـح 

کـسمت اهنآ  هب  هک  ییاهلاثم  هراب  رد  اما  تسا و  هدـش  لاطبا  مود  تسیب و  سرد  رد  لوق  نیا  يانبم  - 10 دناهدروآ .  ناشدوخ  لوق  يارب 
رامـشب همات  تلع  ءازجا  زا  هک  دنتـسه  ضرعلاب  دعم و  ياهتلع  دنوریم  نیب  زا  لولعم  زا  لبق  دراوم  نیا  رد  هک  یللع  تفگ  دیاب  دـناهدرک 

دنوریمن

مشش یس و  سرد 

لولعم تلع و  تابسانم 
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لولعم تدحو  تروص  رد  تلع  تدحو  تلع  تدحو  تروص  رد  لولعم  تدحو  ههبش  کی  لح  لولعم  تلع و  تیخنس  لماش : 

لولعم تلع و  تیخنس 

رارقرب تیلع  هطبار  هشیمه  مه  نراـقتم  اـی  بقاـعتم  ياههدـیدپ  ناـیم  یتح  دـیآیمن و  دوجوب  یتلع  ره  زا  یلولعم  ره  هک  تسین  يدـیدرت 
هتـشاد دوجو  یـصاختبسانم  لولعم  تلع و  نایم  دـیاب  نخـس  رگید  هب  ینیعم و  تادوجوم  ناـیم  تسا  یـصاخ  هطبار  تیلع  هکلب  تسین 

نیرتهداس اب  هک  تسا  تهادـب  هب  بیرق  يزاـکترا و  ياـیاضق  زا  زین  هدـعاق  نیا  دوشیم  ریبعت  لولعم  تلع و  تیخنـس  هب  نآ  زا  هک  دـشاب 
شخب و یتسه  ياهتلع  دروم  رد  تسا  مزال  لولعم  تلع و  نیب  هک  یتبـسانم  تیخنـس و  اما  ددرگیم .  تباث  ینوریب  ینورد و  ياـههبرجت 
 . تسا نیا  نآ  ریرقت  درک و  تابثا  یلقع  ناهرب  اب  ناوتیم  ار  تیخنـس  نیا  یگژیو  لوا  دروم  رد  دراد  توافت  يدادـعا  يداـم و  ياـهتلع 

روبزم دوجو  شدوخ  دـیاب  دـهدیم  دوجو  شدوخ  لولعم  هب  یحماسم  ریبعت  هب  دـنکیم و  هضافا  ار  لولعم  دوجو  شخبیتسه  تلع  نوچ 
هب هجوت  اب  هل و  ادقاف  نوکی  ءیشلا ال  یطعم  دنک  هضافا  ءاطعا و  دناوتیمن  دشاب  هتشادن  ار  نآ  رگا  دهدب و  شلولعم  هب  ات  دشاب  هتـشاد  ار 
هب دراد  يرتلماـک  تروـصب  ار  روـبزم  دوـجو  هک  ددرگیم  نشور  دوـشیمن  هتـساک  شدوـخ  زا  يزیچ  لوـلعم  هب  دوـجو  ءاـطعا  اـب  هکنیا 

تسا ینعم  نیا  هب  نآ  لولعم  شخبیتسه و  تلع  نیب  تیخنـس  سپ  دوشیم .  بوسحم  نآ  زا  يوترپ  عاعـش و  لولعم  دوجو  هک  ياهنوگ 
ار نآ  دناوتیمن  زگره  دـشابن  يدوجو  لامک  زا  یعون  دـجاو  شدوخ  تاذ  رد  یتلع  رگا  دراد و  يرتلماک  تروص  هب  ار  لولعم  لامک  هک 

بلطم نیا  دشاب .  هتـشاد  يرتلماک  تروصب  ار  نآ  لامک  هک  دوشیم  رداص  یتلع  زا  یلولعم  ره  نخـس  رگید  هب  دنک و  ءاطعا  شلولعم  هب 
حوضو دیسر  تابثا  هب  هتشذگ  ياهـسرد  رد  هک  اهنآ  نیب  یـصاخ  کیکـشت  شخبیتسه و  تلع  هب  تبـسن  لولعم  ندوب  طبار  هب  هجوت  اب 

دوجو هدننک  هضافا  هدننک و  اطعا  اهنآ  اریز  درادن  دوجو  ناشتالولعم  يدادعا و  يدام و  ياهتلع  نیب  یتیخنـس  نینچ  یلو  دباییم  يرتشیب 
دوشیمن يرییغت  هنوگ  ره  بجوم  يزیچ  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشابیم و  تالولعم  دوجو  رد  یتارییغت  هب  دودـحم  اهنآ  ریثات  هکلب  دنتـسین 

تابثا یلقع  ناهرب  اب  ار  تیخنس  نیا  یگژیو  ناوتیمن  یلو  تسا  مزال  مه  اهنآ  نیب  تیخنس  تبـسانم و  یعون  هک  دیآیم  تسدب  الامجا 
هچ رد  اهینوگرگد  نیا  دنوشب و  ءایـشا  رد  یتارییغت  هچ  اشنم  دنناوتیم  ییاهزیچ  هچ  هک  داد  صیخـشت  دیاب  هبرجت  هلیـسوب  اهنت  هکلب  درک 

یطیـسب دوجوم  بآ  ایآ  هک  دـبایرد  ینهذ  تالیلحت  اب  دـناوتیمن  لقع  زگره  الثم  دریذـپیم .  ماجنا  ییاهزیچ  هچ  کـمک  هب  یطیارش و 
یطیارـش هچ  اهنآ  بیکرت  يارب  دباییم و  بیکرت  يرـصانع  هچ  زا  رـصنع و  دنچ  زا  مود  تروص  رد  رگید و  يرـصانع  زا  بکرم  ایتسا 

یـصاختبسن اب  نژوردیئ  نژیـسکا و  رـصنع  ود  زا  بآ  هکنیا  تابثا  سپ  هن .  ای  دنتـسه  ریذپ  نیـشناج  ضورفم  طیارـش  ایآ  تسا و  مزال 
رثؤم اهنآ  بیکرت  تعرـس  رد  دـناوتیم  یکیرتکلا  نایرج  تسا و  مزال  یـصاخ  راشف  ترارح و  هجرد  اهنآ  بیکرت  يارب  هتفاـی و  بیکرت 

دشابیم ریذپناکما  هبرجت  هار  زا  اهنت  دشاب 

ههبش کی  لح 

دقاف هدننک  اطعا  هدنـشخب و  درادن  ینعم  اریز  دشاب  شلولعم  لامک  دجاو  دـیاب  یـشخبیتسه  تلع  ره  یلقع  ناهرب  ياضتقم  هب  هک  میتفگ 
شخبیتسه ياهلعاف  هک  تسا  نآ  هدعاق  نیا  همزال  هک  دوشیم  حرطم  ياههبش  بلطم  نیا  هرابرد  دشخبیم .  يرگید  هب  هک  دشاب  يزیچ 

اهنآ زا  مادکچیه  تسا و  درجم  تادوجوم  رد  رصحنم  شخبیتسه  لعاف  هک  یتروص  رد  دنـشاب  اهنآ  تالامک  يدام و  ياهدوجو  ياراد 
ندوب دجاو  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  ههبش  نیا  خساپ  دننکیم .  هضافا  درادن  هک  ار  يزیچ  هنوگچ  سپ  دنرادن  ار  نآ  صاخ  تافص  هدام و 

بوسحم نآ  زا  يوترپ  لولعم  دوجو  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  لولعم  دوجو  زا  يرتیلاع  رتلماک و  هبترم  هک  تسا  نیا  لولعم  لاـمک 
رتلماک ضرف  هک  تسا  نشور  دـشاب و  مه  لولعم  تیهاـم  ياراد  تلع  دـشاب و  ظوفحم  تلع  رد  اـنیع  لولعم  دوجو  دودـح  هکنیا  هن  دوش 

کیکـشت ياراد  هک  يدوجوم  ود  زا  هاگچیه  تسین و  راـگزاس  اـهنآ  يوهاـم  تدـحو  اـب  لولعم  دوجو  هبترم  زا  تلع  دوجو  هبترم  ندوب 
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يانعم اریز  درک  عازتنا  ار  يدحاو  تیهام  ناوتیمن  دوریم  رامشب  نآ  زا  یعاعش  رگید و  دوجو  بتارم  زا  اهنآ  زا  یکی  دنتسه و  یـصاخ 
ود دروم  رد  يزیچ  نینچ  دوش و  قبطنم  رگیدـکی  رب  اـهنآ  يدوجو  دودـح  هک  تسا  نیا  دنـشاب  يدـحاو  تیهاـم  ياراد  دوـجو  ود  هکنیا 

لولعم و تیهام  نتـشادن  یلو  درادـن  ناکما  تسا  يرتمک  صیاقن  تیدودـحم و  ياراد  اـعبط  يرگید و  زا  رتلماـک  یکی  هک  دوجو  هبترم 
ندوب اراد  تسا  مزـال  شخبیتـسه  تلع  دروم  رد  هچنآ  نخـس  رگید  هب  تسین .  نآ  يدوجو  لاـمک  نتـشادن  ياـنعمب  نآ  دوجو  دودـح 

زا نآ  مزاول  مسج و  موهفم  رگا  نآ و  ياهتیدودـحم  اهـصقن و  ندوب  دـجاو  هن  تسا  رتیلاـع  رتلماـک و  تروصب  لولعم  يدوجو  تـالامک 
روبزم میهافم  هک  تسا  نیا  رطاخب  دنکیمن  قدـص  مات  تادرجم  لاعتم و  يادـخ  رب  يریذـپرییغت  تکرح و  ندوب و  ینامز  یناکم و  لیبق 

تلاصا تکرب  هب  ههبـش  نیا  لح  هک  دوشیم  يروآدای  اهنآ .  تـالامک  همزـال  هن  تسا  يداـم  تادوجوم  ياهتیدودـحم  اهـصقن و  همزـال 
فرط زا  عقاو  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  تیهام  تلاصا  همزال  اریز  درادـن  یحیحـص  لح  هار  تیهام  تلاـصا  ساـسا  رب  تسا و  رـسیم  دوجو 

تیهام تلع  هک  تفگ  ناوتیمن  دشاب و  نآ  تیهام  دجاو  تلع  دیاب  هدـعاق  نیا  قبط  دـشاب و  لولعم  یجراختیهام  دوشیم  هضافا  تلع 
تسیب و سرد  رد  هکنانچ  درادـن و  ینعم  تیهام  نایم  رد  یـصاخ  کیکـشت  صوصخب  کیکـشت  اریز  دراد  يرتلماـک  تروصب  ار  لولعم 

يادخ دروم  رد  تیهام  ضرف  هکنیا  رب  هوالع  دنتـسه  نیابتم  رگیدکی  اب  هطیـسب  تایهام  اصوصخم  همات و  تایهام  همه  دـش  هتفگ  متـشه 
تسین حیحص  لاعتم 

تلع تدحو  تروص  رد  لولعم  تدحو 

رد یلو  دحاولا  الا  هنع  ردصی  دحاولا ال  دوشیمن  رداص  دـحاو  لولعم  زج  هدـحاو  تلع  زا  هک  تسا  نیا  یفـسلف  فورعم  دـعاوق  زا  یکی 
ای یعون و  تدـحو  اـیتسا  یـصخش  تدـحو  تلع  تدـحو  زا  روظنم  اـیآ  هکنیا  هلمج  زا  دراد  دوجو  یتاـفالتخا  نآ  دروم  داـفم و  هراـب 

روبزم هدعاق  نآ  ساسا  رب  هدرک و  رایتخا  رافسا  باتک  زا  سفن  رفـس  رد  نیهلاتملاردص  هکنانچ  تسا  ینعم  مامت  هب  تطاسب  نآ  زا  روظنم 
کی اـهنت  وا  هطـساویب  لولعم  درادـن و  مه  تیهاـم  دوجو  زا  یلیلحت  بیکرت  یتـح  هک  تسا  هتـسناد  یهلا  سدـقم  تاذ  هب  صوصخم  ار 

رد شیبامک  ار  هدـعاق  نیا  هفـسالف  ریاس  یلو  دـنوشیم  رداص  لوا  لولعم  زا  هطـساو  دـنچ  ای  کی  اب  تاـقولخم  ریاـس  دـشابیم و  دوجوم 
قدـص یلولعم  یلع و  طباور  همه  رد  ایآ  هک  تسه  یتافالتخا  زین  رودـص  موهفم  هراب  رد  نینچمه  دناهتـسناد .  يراـج  زین  يرگید  دراوم 

ياـهلعاف هـب  رــصحنم  هـکنیا  اـی  تـسا و  یلعاـف  ياـهتلع  صوـصخم  اـی  دریگیم  ربرد  زین  ار  هدـعم  ياـهتلع  طورــش و  یتـح  دـنکیم و 
دهاوخن يدادعا  ریثات  کی  زا  شیب  مه  دعم  لعاف  کی  هک  تفگ  ناوتیم  هدعاق  نیا  ساسا  رب  ایآ  رگید  ترابعب  دشابیم .  یـشخبیتسه 

دروم هکنیا  يارب  هن .  ای  دشاب  هتـشاد  دناوتیمن  لعف  کی  زا  شیب  مه  یعیبط  لعاف  کی  طورـشم و  کی  زا  شیب  مه  طرـش  کی  تشاد و 
هدـعاق نیا  يارب  یفلتخم  ياهتروصب  هفـسالف  تفاـیرد .  ار  نآ  ياـضتقم  داد و  رارق  تقد  دروم  ار  نآ  لـیلد  دـیاب  دوش  نییعت  هدـعاق  نیا 
لولعم تلع و  نیب  تیخنـس  هدعاق  رب  ینتبم  هک  تسا  یلیلد  دسریم  رظنب  رتنقتم  لاح  نیع  رد  رتحـضاو و  هچنآ  یلو  دـناهدرک  لالدتـسا 
هتـشاد يرتلماک  تروصب  دهدیم  لولعم  هب  ار  هچنآ  تلع  دیاب  لولعم  تلع و  نیب  تیخنـس  هدـعاق  قبط  تسا  نینچ  نآ  ریرقت  دـشابیم و 

زا يرتلزان  هبترم  هک  دوشیم  رداص  وا  زا  یلولعم  اعبط  دشاب  يدوجو  تالامک  زا  خنس  کی  ياراد  یتلع  هک  مینک  ضرف  رگا  نونکا  دشاب 
یـصاخ خنـس  ياراد  مادک  ره  هک  دنوش  رداص  وا  زا  فلتخم  لولعم  ود  مینک  ضرف  رگا  ار و  يرگید  لامک  هن  دـشاب  اراد  ار  لامک  نامه 

کی ياراد  اهنت  هک  دوب  نیا  ضرف  هک  یتروص  رد  دشاب  لامک  زا  خنس  ود  ياراد  مه  تلع  دیاب  هدش  دای  هدعاق  ساسا  رب  دنـشاب  لامک  زا 
تسا شخبیتسه  ياهتلع  صوصخم  هدعاق  نیا  - 1 دیآیم :  تسدب  هجیتن  دـنچ  لیلد  نیا  رد  تقد  اب  تسا .  يدوجو  تالامک  زا  خـنس 

رب ناوتیمن  نیا  ربانب  تسا  اهتلع  زا  هتـسد  نیا  هب  صوصخم  دشاب  لولعم  لامک  ياراد  دـیاب  تلع  هک  یگژیو  نیا  دـش  هتفگ  هکنانچ  اریز 
هکنیا ای  دنراد و  يدحاو  رثا  مادک  ره  يدام  ءایشا  ياهینوگرگد  تارییغت و  بابسا  ینعی  یعیبط  ياهلعاف  هک  درک  تابثا  هدعاق  نیا  ساسا 

ییایمیش تالاعفنا  لعف و  زا  یعاونا  طرش  ترارح  الثم  هکنانچ  دشابیم  لباق  کی  دادعتسا  طرش  ای  لعاف  کی  ریثات  طرش  طقف  زیچ  کی 
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روبزم لیلد  اریز  درادن  یـصخش  دحاو  هب  صاصتخا  هدـعاق  نیا  - 2 دـیآیم .  دوجوب  ینوگانوگ  یعیبط  لماوع  هلیـسوب  نآ  دوخ  تسا و 
خنـس کی  ياراد  یگمه  دشاب و  درف  دنچ  ياراد  شخبیتسه  ياهتلع  زا  عون  کی  هک  مینک  ضرف  رگا  دوشیم و  مه  یعون  دـحاو  لماش 
ياراد اهنت  هک  تسا  ییاهتلع  صوصخم  هدعاق  نیا  - 3 دوب .  دنهاوخ  يدحاو  عون  زا  مه  اهنآ  تالولعم  اعبط  دنـشاب  يدوجو  تالامک  زا 
ینعی دشاب  هتـشاد  طیـسب  تروصب  ار  يدوجو  تالامک  همه  ای  يدوجو  لامک  عون  نیدـنچ  يدوجوم  رگا  اما  دنـشاب  لامک  زا  خنـس  کی 

هدـعاق نیا  ربانب  دوب .  دـهاوخن  يراج  يو  هراب  رد  یلیلد  نینچ  دـشاب  روبزم  تالامک  دـجاو  لـماک  تطاـسب  تدـحو و  نیع  رد  وا  دوجو 
نیا ساسا  رب  اهنت  ار  لوا  رداـص  تدـحو  دـنکیمن و  تاـبثا  ار  نآ  لولعم  شخبیتسه و  تلع  نیب  تیخنـس  هدـعاق  زا  شیب  يزیچ  روبزم 

دش دهاوخ  نایب  شدوخ  ياج  رد  هک  دراد  دوجو  بلطم  نیا  تابثا  يارب  يرگید  هار  یلو  درک  تابثا  ناوتیمن  هدعاق 

لولعم تدحو  تروص  رد  تلع  تدحو 

هدعاق نیا  هراب  رد  دحاولا .  نع  الا  ردصی  دحاولا ال  دوشیمن  رداص  هدحاو  تلع  زا  زج  دحاو  لولعم  هک  تسا  نیا  رگید  فورعم  هدـعاق 
تلع تدحو  زا  روظنم  سپ  دوشیم  رداص  بکرم  تلع  زا  دحاو  لولعم  هک  دنراد  قافتا  هفـسالف  همه  یلو  تسه  یتافالتخا  دنچ  ره  مه 

دـشاب يرگید  تلع  اهنآ  زا  کی  ره  هک  ياهنوگ  هب  یلوط  تلع  دنچ  زا  لولعم  رودص  زین  تسین  نآ  بکرت  مدع  تطاسب و  هدعاق  نیا  رد 
هن دراد و  یلبق  هدـعاق  اب  یتافانم  دـشاب  يرگید  لولعم  کی  ره  هک  هطـساو  اب  ياهلولعم  ترثک  هن  نخـس  رگید  هب  تسین و  يدـیدرت  ياج 

کی زا  شیب  یـصخش  لولعم  کی  هک  دـنقفتم  هفـسالف  همه  رگید  يوس  زا  تشاد .  دـهاوخ  هدـعاق  نیا  اب  یتافانم  هطـساو  اب  للع  ترثک 
هرورـضلاب دنـشاب  رثؤم  اهنآ  همه  رگا  اریز  تسا  لاحم  دـحاو  لولعم  رب  همات  تلع  دـنچ  عامتجا  حالطـصا  هب  تشاد و  دـهاوخن  همات  تلع 

لولعم و تلع و  مزالت  هدعاق  اب  دنـشابن  رثؤم  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  دوب و  دهاوخن  دـحاو  لولعم  سپ  دـیآیم  دوجوب  اهنآ  زا  يددـعتم  راثآ 
لولعم عون  کی  اـیآ  هک  تسا  نیا  هدـعاق  نیا  رد  فـالتخا  دروم  تشاد .  دـهاوخ  تاـفانم  هماـت  تلع  هب  تبـسن  لولعم  ساـیقلاب  بوجو 

رداص يرگید  عون  زا  دارفا  زا  یـضعب  تلع و  عون  کی  زا  نآ  دارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  ای  دوش  رداص  تلع  عون  کـی  زا  دـیاب  هشیمه 
دحاو هب  صاصتخا  ار  هدـعاق  نیا  دناهتـسناد  مه  یعون  دـحاو  لماش  ار  یلبق  هدـعاق  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  تسا  اـج  نیا  رد  دـنوش و 
یهاگ ترارح  هکنانچ  دنشاب  رثؤم  لولعم  زا  يدحاو  عون  شیادیپ  رد  دنناوتیم  اهتلع  زا  یعاونا  هک  دناهدرک  حیرصت  دناهداد و  یـصخش 

رد هچنآ  هب  هجوت  اب  یلو  دـیآیم .  دوجوب  كاکطـصا  تکرح و  رثا  رد  یهاگ  شتآ و  نتخورفا  رثا  رد  یهاگ  دیـشروخ و  شباـت  رثا  رد 
دشاب يرتیلاع  هبترم  رد  يدوجو  تالامک  زا  خنس  نامه  ياراد  هک  دوشیم  رداص  یتلع  زا  اهنت  لولعم  دوجو  هک  دش  هتفگ  تیخنس  هدعاق 
لولعم شخبیتسه و  تلع  دروم  رد  نیا  ربانب  دش  دهاوخن  رداص  دشابن  نآ  لامک  خنـس  دـجاو  هک  یـشخبیتسه  تلع  زا  لولعم  هاگچیه 

دنچ ای  ود  زا  مه  لولعم  عون  کی  هکلب  دوشیمن  رداص  رتشیب  ای  یـصخش  شخبیتسه  تلع  ود  زا  یـصخش  لولعم  اهنت  هن  تفگ  دیاب  نآ 
ناشتالولعم اب  اهنآ  تخناسم  تیفیک  رب  یلقع  ناهرب  نوچ  يدادعا  يدام و  للع  دروم  رد  اما  دـیآیمن و  دوجو  هب  شخبیتسه  تلع  عون 

للع زا  عون  دنچ  هک  تسین  لاحم  القع  دشاب و  یللع  نینچ  زا  عون  کی  تالولعم ،  زا  عون  کیتلع  دیاب  هک  درک  تابثا  ناوتیمن  میرادن 
رد اهنآ  یگمه  درک و  تابثا  یلقع  ناهرب  اب  ناوتیمن  ار  اهنآ  نییعت  طورش و  دادعت  هکنانچ  دنشاب  يدحاو  یعون  رثا  ياراد  دعم  يدام و 

تسا هبرجت  ورگ 

هصالخ

ياهتلع دروم  رد  تیخنس  - 2 دـننکیم .  ریبعت  لولعم  تلع و  تیخنـس  هب  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  یـصاختبسانم  لولعم  تلع و  ناـیم  - 1
تلع هـکنیا  لـیلد  - 3 دراد .  يرتیلاـع  هـبترم  رد  ار  لوـلعم  يدوـجو  لاـمک  تـلع  هـک  تـسا  ینعم  نیاـب  اـهنآ  تـالولعم  شخبیتـسه و 
دیاب هکنیا  لیلد  دنک و  هضافا  لولعم  هب  دناوتیمن  دـشاب  هتـشادن  رگا  هک  تسا  نیا  دـشاب  هتـشاد  ار  لولعم  لامک  خنـس  دـیاب  شخبیتسه 
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يدام و ياهتلع  دروم  رد  ار  یگژیو  نیا  - 4 دهاکیمن .  نآ  تالامک  زا  لولعم  هضافا  هک  تسا  نیا  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  زا  يرتیلاع  هبترم 
هنوگ ره  يارب  تلع  دـناوتیمن  يدام  ءیـش  ره  هکنیا  زا  یلو  دنتـسین  لولعم  دوجو  هدـننک  ءاطعا  اهنآ  اریز  درک  تابثا  ناوتیمن  يدادـعا 

مزال شخبیتسه  تلع  رد  هک  یتیخنس  - 5 تسا .  مزال  مه  اهنآ  نیب  تیخنس  یعون  هک  دیآیم  تسدب  الامجا  دوش  عقاو  یتکرح  رییغت و 
رگا هک  تسا  نیا  تیخنـس  لصا  همزـال  - 6 دـشاب .  مه  نآ  صیاـقن  اهتیدودـحم و  لوـلعم و  تیهاـم  ياراد  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا 
هبترم رد  لاـمک  زا  خنـس  ناـمه  ياراد  هک  دوشیم  رداـص  نآ  زا  یلولعم  طـقف  دـشاب  يدوجو  تـالامک  زا  خنـس  کـی  ياراد  اـهنت  یتلع 

تیخنس لصا  هب  دانتسا  اب  هدعاق  نیا  - 7 تسین .  ریذپدیدرت  ینعم  نیا  هب  دحاولا  الا  هنع  ردصی  دحاولا ال  فورعم  هدعاق  دـشاب و  يرتلزان 
تطاـسب تدـحو و  نیع  رد  هک  يدوجوم  - 9 دوشیم .  مه  یعون  دـحاو  لـماش  هدـعاق  نیا  - 8 تسا .  شخبیتـسه  ياـهتلع  صوصخم 

رارق رگیدـکی  لوط  رد  هک  یتـالولعم  ددـعت  - 10 تسین .  روبزم  هدـعاق  لومـشم  دـشاب  اـهنآ  همه  اـی  يدوجو  تـالامک  زا  یعاونا  ياراد 
ياج بکرم  تلع  زا  دحاو  لولعم  ندـش  رداص  - 11 درادن .  هدعاق  نیا  اب  یتافانم  دشابیم  يرگید  لولعم  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـنریگیم و 

مه لولعم  اعبط  دنـشاب  رثؤم  اهنآ  همه  رگا  هک  اریز  تسا  لاحم  همات  تلع  دنچ  زا  یـصخش  لولعم  کی  ندـش  رداص  - 12 تسین .  دیدرت 
نیا تیخنـس  لصا  ياضتقم  - 13 دشابیم .  همات  تلع  زا  لولعم  فلخت  شاهمزال  دنـشابن  رثؤم  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  دوب و  دـهاوخ  ددـعتم 
ربانب دـشاب  يدوجو  لامک  زا  خنـس  نامه  ياراد  هک  دوش  رداص  شخبیتسه  ياهتلع  زا  یـصاخ  عون  زا  تالولعم  زا  یعون  ره  هک  تسا 

دـشاب يرگید  تلع  مادک  ره  هک  یلوط  ياهتلع  ددعت  - 14 دوشیم .  مه  یعون  دحاو  لماش  دحاولا  نع  الا  ردصی  دـحاولا ال  هدـعاق  نیا 
ای ددعت  يور  نیا  زا  تسین و  يراج  دعم  يدام و  ياهتلع  دروم  رد  قباس  هدـعاق  دـننام  مه  هدـعاق  نیا  - 15 درادن .  هدـعاق  نیا  اب  یتافانم 

تخانش ناوتیم  هبرجت  هلیسوب  اهنت  ار  اهتلع  هنوگنیا  تدحو 

متفه یس و  سرد 

لولعم تلع و  ماکحا 

لسلست ندوب  لاحم  رود  ندوب  لاحم  لولعم  تلع و  نوماریپ  یتاکن  لماش : 

لولعم تلع و  نوماریپ  یتاکن 

تیلع يانعم  ماوق  اریز  دشاب  شدوخ  دوجو  تلع  دـناوتیمن  يدوجوم  چـیه  میبایرد  هک  تسا  یفاک  لولعم  تلع و  يانعم  حیحـص  روصت 
اهنآ زا  لولعم  تلع و  موهفم  يرگید  رب  اـهنآ  زا  یکی  فقوت  هب  هجوت  اـب  اـت  دـشاب  يرگید  دوجوم  رب  فقوتم  يدوـجوم  هک  تسا  نیا  هب 

میروخیم رب  یتاریبعت  هب  هفسالف  نانخس  رد  یهاگ  یلو  درادن .  لالدتسا  هب  يزاین  تسا و  هیلوا  تایهیدب  زا  هیضق  نیا  ینعی  ددرگ  عازتنا 
هتفگ لاعتم  يادخ  دروم  رد  الثم  دشاب  شدوخ  دوجو  يارب  تلع  دـناوتیم  يدوجوم  هک  دروایب  دوجوب  ار  یمهوت  نینچ  تسا  نکمم  هک 
راکب ریغلاب  دوجولا  بجاو  ربارب  رد  هک  تاذلاب  دوجولا  بجاو  ریبعت  هراب  رد  یتح  تسا و  وا  تاذ  ياضتقم  دوجولا  بجاو  دوجو  دوشیم 
تسا تلع  تاذ  مه  تاذلاب  دوجولا  بجاو  تسا و  تلع  ریغ  ریغلاب  دوجولا  بجاو  رد  هک  هنوگنامه  هک  دوش  مهوت  تسا  نکمم  دوریم 
تاـبثا ناـشیا  دوصقم  زگره  تسا و  ریبعت  قیـض  باـب  زا  نانخـس  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد .  تیلع  نیا  رب  تلـالد  هیببـس  ءاـب  و 

هب بیرقت  يارب  تسا .  یلاعتم  ماقم  نآ  زا  تیلولعم  هنوگ  ره  یفن  روظنم  هکلب  تسین  شدوخ  دوجو  یهلا و  سدقم  تاذ  نیب  تیلع  هطبار 
مدوخ نذا  هب  دیوگب  وا  يداد و  ماجنا  یسک  هچ  نذا  هب  ار  راک  نالف  دنـسرپب  یـسک  زا  رگا  میروآیم  فراعتم  ياهوگتفگ  زا  یلاثم  نهذ 
ریبعت تسا  هتشادن  یـسک  نذا  هب  يزاین  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا  هداد  نذا  شدوخ  هب  وا  هک  تسین  نیا  روظنم  اجنیا  رد  مداد  ماجنا 

هاگتـساخ هک  يرگید  دروم  تاذ .  يارب  تیلع  هدـننک  تابثا  هن  تسا  ریغ  تیلع  یفن  هدـننک  ناـیب  عقاو  رد  مه  تاذ  ياـضتقم  اـی  تاذـلاب 
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يریاـغت ددـعت و  اـهنآ  ناـیم  هک  یتروص  رد  دناهتـسناد  بکرم  مسج  تلع  ار  تروص  هداـم و  هفـسالف  هک  تسا  نیا  تسا  یمهوـت  نینچ 
حرطم یفـسلف  بتک  رد  ههبـش  نیا  تسا .  لولعم  تلع و  تدـحو  شاهمزـال  تسین و  اـهنآ  عوـمجم  زج  يزیچ  مسج  ینعی  درادـن  دوـجو 

تیلولعم هب  فصتم  هچنآ  تسا و  تروص  هداـم و  دوخ  دوشیم  تیلع  هب  فصتم  هچنآ  هک  هدـش  هداد  خـساپ  تروـص  نیا  هب  هدـیدرگ و 
ندوب بکرم  ندوب و  عمتجم  زا  رظنفرص  اب  ار  تروص  هدام و  رگا  ینعیتسا  یبیکرت  تئیه  نتشاد  عامتجا و  طرـشب  اهنآ  عومجم  دوشیم 

رظن رد  لک  کی  تروصب  بیکرت و  عامتجا و  طرـشب  ار  اهنآ  هاـگره  میرامـشیم و  لـک  يارب  تلع  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  میریگب  رظن  رد 
هک تسا  نیا  هب  خـساپ  نیا  تشگزاب  یلو  دـشابیم .  شیازجا  دوجو  رب  فقوتم  لـک  دوجو  اریز  میماـنیم  شیازجا  لولعم  ار  نآ  میریگب 

رابتعا زا  لقتـسم  يرمالا و  سفن  یعقاو و  رما  کیتیلع  هطبار  هک  یتروص  رد  دوب  دـهاوخ  ام  راـبتعا  رظن و  عباـت  لولعم  تلع و  تریاـغم 
هداـم و رب  تلع  قـالطا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوشیم .  هدـیمان  يراـبتعا  يوهاـم  میهاـفم  ماـقم  رد  يرگید  ياـنعم  هب  دـنچ  ره  دـشابیم 

تروص شریذپ  دعتسم  هک  ار  یمـسج  رگا  دش و  هراشا  زین  البق  هکنانچ  تسین  هحماسم  زا  یلاخ  اهنآ  عومجم  رب  لولعم  قالطا  تروص و 
هکنآ رگید  هتکن  تسا .  رتهجوم  دنکیم  مهارف  ار  نآ  شیادیپ  هنیمز  هک  رظن  نیا  زا  میمانب  يدعب  دوجوم  يارب  يدام  تلع  تسا  يدیدج 

ار يزیچ  تیهاـم  ناوتیمن  هک  دوشیم  نشور  تسا  رارقرب  دوجو  ود  ناـیم  تقیقح  رد  تیلع  هطبار  هکنیا  دوـجو و  تلاـصا  هب  هجوـت  اـب 
تلع ار  یتیهاـم  ناوتیمن  نینچمه  دوش و  عقاو  يزیچ  يارب  تلع  اـت  درادـن  یتـیعقاو  دوخ  يدوخب  تیهاـم  اریز  تسناد  نآ  دوـجو  تلع 

تیهام و تلع  دـناهدرک  میـسقت  مسق  ود  هب  ار  تلع  هفـسالف  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  دروآ .  باـسحب  يرگید  تیهاـم  يارب 
هکنانچ دـناهدز  لاثم  مسج  تیهام  يارب  تروص  هدام و  تیلع  ثلثم و  تیهاـم  يارب  حطـس  طـختیلع و  هب  لوا  مسق  يارب  دوجو و  تلع 
یعون مه  تایهام  ناـیم  رد  ناـشیا  رظنب  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـناهدرک  رکذ  ترارح  دوجو  يارب  ار  شتآ  دوجو  تیلع  مود  مسق  يارب 

ملاع یجراخ و  دوجو  رد  هک  هنوگنامه  ینعی  درک  یقلت  حالطـصا  رد  هعـسوت  باب  زا  دیاب  ار  نانخـس  نیا  یلو  دراد .  دوجو  تیلع  هطبار 
رد ار  هطبار  نیا  ریظن  دـشابیم  تلع  یجراـخ  دوجو  رب  فقوتم  لولعم  یجراـخ  دوجو  تسا و  رارقرب  تادوجوم  ناـیم  تیلع  هطبار  ینیع 

روصت هکنانچ  دـشاب  يرگید  یناـعم  روصت  رب  فقوتم  تیهاـم  کـی  روصت  هک  تسا  ییاـج  رد  نآ  درک و  روصت  ناوتیم  مه  نهذ  ملاـع 
یقیقح لولعم  تلع و  ماکحا  هک  تسین  نآ  حالطصا  رد  هعـسوت  نیا  همزال  یلو  تسا  حطـس  طخ و  يانعم  روصت  رب  فقوتم  ثلثم  يانعم 
جایتحا تلع  ار  ناکما  هکنانچ  تفای  ناوتیم  زین  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  دروم  رد  ار  هعـسوت  نیا  ریظن  دـشاب .  تباث  اهنآ  يارب  مه  ینیع  و 

رد یجراخ  رثات  ریثات و  یقیقحتیلع و  هطبار  دنتـسین و  ینیع  روما  زا  مادکچیه  جایتحا  هن  ناکما و  هن  هک  یتروص  رد  دناهتـسناد  تلع  هب 
تیهام ناکما  هب  هجوت  اب  لقع  هک  تسا  نیا  روظنم  مه  اـجنیا  رد  میرامـشب  لولعم  ار  يرگید  تلع و  ار  یکی  اـت  درادـن  ینعم  اـهنآ  ناـیم 

نآ زا  دشاب و  هتـشاد  یتیعقاو  دوشیم  ریـسفت  مدع  دوجو و  ترورـض  مدع  هب  هک  ناکما  هکنیا  هن  دربیم  تلع  هب  نآ  زاین  هب  یپ  هک  تسا 
یفـسلف ثحابم  نیرتلیـصا  زا  یکی  مانب  لولعم و  تلع و  ناونعب  هک  یثحبم  هکنآ  لصاح  دـیایب .  دوجوب  تلع  هب  جایتحا  مانب  يرگید  زیچ 

یقیقح هطبار  یجراخ و  لولعم  تلع و  هب  صوصخم  ددرگیم  نایب  لولعم  تلع و  يارب  یـصاخ  ماـکحا  نآ  لـالخ  رد  دوشیم و  حرطم 
تسا حالطصا  رد  هعسوت  باب  زا  ای  هحماسم و  یعون  اب  هارمه  دوریم  راکب  تیلع  ریبعت  يرگید  دراوم  رد  رگا  تسا و  اهنآ  نایم 

رود ندوب  لاحم 

شیادـیپ رد  رثؤم  تلع و  هک  تهج  نآ  زا  يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  لوـلعم  تلع و  هطبار  نوـماریپ  هک  یبلاـطم  زا  یکی 
زا شدوخ و  لولعم  لولعم  یتلع  چیه  نخـس  رگید  هب  دشاب و  نآ  هب  جاتحم  لولعم و  تهج  نامه  رد  تسین  نکمم  تسا  يرگید  دوجوم 

لولعم و مه  دشاب و  تلع  مه  يرگید  هب  تبـسن  دوجوم  کیتسا  لاحم  موس  ترابعب  دوب و  دـهاوخن  شدوختلع  يارب  تلع  رگید  رظن 
دروآ و رامشب  تهادب  هب  بیرق  يایاضق  زا  مکتسد  تایهیدب و  زا  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  يرود  ياهتلع  ندوب  لاحم  هیـضق  نامه  نیا 

تیلولعم همزـال  يزاـینیب و  تیلع  همزـال  اریز  دـنام  دـهاوخن  نآ  هراـب  رد  یکـش  ياـج  دوش  روصت  تسرد  نآ  لوـمحم  عوـضوم و  رگا 
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يایاضق زا  يرایـسب  دننام  هنیمز  نیا  رد  تسا  نکمم  یلو  تسا .  ضقانت  تهج  کی  رد  يزاینیب  يدنمزاین و  نیب  عمج  تسا و  يدنمزاین 
دنک مهوت  نینچ  یسک  تسا  نکمم  الثم  دشاب  هیضق  لومحم  عوضوم و  يانعم  رد  تقد  مدع  زا  یـشان  هک  دیایب  شیپ  ییاهههبـش  یهیدب 

یگنسرگ زا  دشابن  شدوخ  يزرواشک  لوصحم  رگا  هک  يروط  هب  دروایب  تسدب  يزرواشک  هار  زا  اهنت  ار  شدوخ  ياذغ  یناسنا  رگا  هک 
ضورفم زرواـشک  سپ  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  تلع  رگید  يوس  زا  زرواـشک و  لولعم  يوس  کـی  زا  روبزم  لوصحم  تروص  نیا  رد  دریمب 

تسین و لوصحم  شیادـیپ  يارب  یقیقحتلع  زرواـشک  هکنیا  زا  رظنفرـص  یلو  دـشابیم .  شدوخ  لولعم  لولعم  زین  شدوختلع و  تلع 
نآ رب  فقوت  يو  تایح  ماود  هک  تسا  يروما  زا  هکلب  تسین  زرواشک  دوجو  تلع  روبزم  لوصحم  دوریم  رامـشب  نآ  يدادعا  تلع  اهنت 

تسین تلع  تسا و  لولعم  دعب  نامز  رد  تسین و  لولعم  تسا و  تلع  تشادرب  تشاک و  نامز  رد  زرواشک  دوجو  نخـس  رگید  هب  دراد و 
تسا و تلع  دریگیم  رارق  زرواشک  كاروخ  هک  ینامز  رد  تسین و  تلع  تسا و  لولعم  شـشیادیپ  نامز  رد  روبزم  لوصحم  نینچمه  و 
هک تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  دوب .  دهاوخن  تهج  کی  زا  مادک  ره  تیلولعم  تیلع و  سپ  تسین  لولعم 

هکلب تسین  ياهطبار  نینچ  لاحم  رود  زا  روظنم  دراد و  زاین  نآ  هب  هدنیآ  رد  هک  دشاب  يزیچ  يارب  يدادعا  تلع  نامز  کی  رد  يدوجوم 
تیلع و تهج  نامه  رد  تسا  لاـحم  تسا  يرگید  زیچ  شیادـیپ  رد  رثؤم  تلع و  هک  یتهج  ناـمه  زا  دوجوم  کـی  هک  تسا  نیا  روظنم 
دـشاب و لولعم  هب  جاتحم  زیچ  ناـمه  نتـشاد  يارب  هک  دـهدب  لولعم  هب  ار  يزیچ  رگید  تراـبعب  دـشاب و  نآ  هب  جاـتحم  لولعم و  شریثاـت 

شتآ هک  یتروص  رد  دوشیم  شتآ  ندمآ  دـیدپ  بجوم  ترارح  مینیبیم  ام  هک  تسا  نیا  رگید  ههبـش  دـنک .  تفایرد  نآ  زا  تسیابیم 
شتآ شیادیپ  تلع  هک  یترارح  اریز  تسا  نشور  زین  ههبش  نیا  باوج  دشابیم .  شدوختلع  تلع  ترارح  سپ  تسا  ترارحتلع  زین 
دوـجو رظن  زا  یلو  دـنراد  عونلاـب  تدـحو  دـنچ  ره  ترارح  ود  نـیا  دـیآیم و  دوـجوب  شتآ  رثا  رد  هـک  تـسا  یترارح  زا  ریغ  دوـشیم 

یموهفم و تدحو  هن  تسا  یـصخش  تدحو  تسا  هدمآ  هدـعاق  نیا  ناونع  رد  هک  یتدـحو  زا  روظنم  دنـشابیم و  ترثک  ياراد  یجراخ 
تاهبـش تسا .  هتفرگ  تاشن  تدـحو  يانعم  ود  نیب  طلخ  زا  ای  قادـصم  تدـحو  اـب  موهفم  تدـحو  نیب  طـلخ  زا  ههبـش  نیا  تقیقح  رد 

زا هک  ییاهخساپ  هب  هجوت  هدعاق و  موهفم  رد  تقد  هک  هدش  حرطم  اهتسیسکرام  اهتسسیلایرتام و  زا  یضعب  نانخـس  رد  زین  يرگید  هیامیب 
دنکیم زاینیب  اهنآ  در  رکذ و  زا  ار  ام  دش  هداد  روکذم  ههبش  ود 

لسلست ندوب  لاحم 

هاوخ یهانتمان و  ای  دنشاب  یهانتم  ریجنز  نیا  ياههقلح  هاوخ  دنوش  عقاو  راوریجنز  مه  لابند  هب  يروما  هک  تسا  نیا  لسلـست  يوغل  يانعم 
یهانتمان فرط  ود  ره  زا  ای  فرط  کی  زا  هک  تسا  يروما  صوصخم  نآ  یحالطـصا  يانعم  یلو  دـشابن  ای  دـشاب  یتیلع  هطبار  اهنآ  نایم 

هتشاد دوجو  یقیقح  بیترت  هلسلس  تاقلح  نیب  هکنآ  یکی  دشاب  یساسا  طرش  ود  ياراد  هک  دننادیم  لاحم  ار  یلسلست  هفـسالف  دنـشاب و 
هن دنـشاب  دوجوم  نامز  کی  رد  تاقلح  همه  هکنآ  رگید  رابتعا و  دادرارق و  بسح  هب  هن  دـشاب  بترتم  يرگید  رب  اعقاو  مادـک  ره  دـشاب و 
رد دننادیمن .  لاحم  اتاذ  ار  نامز  لوط  رد  یهانتم  ریغ  ثداوح  يور  نیا  زا  دیایب و  دوجوب  نآ  لابندـب  يرگید  دورب و  نیب  زا  یکی  هکنیا 

لماش دناهدرک  هماقا  نآ  ندوب  لاحم  رب  هک  یلیالد  زا  يرایسب  درادن و  للع  هب  یـصاصتخا  مه  هفـسلف  فرع  رد  لسلـست  موهفم  لاح  نیع 
یفسلف لصفم  بتک  رد  هک  یملـس  قیبطت و  هتماسم و  ياهناهرب  دننام  دوشیم  دنرادن  رگیدکی  اب  تیلع  هطبار  هک  مه  يروما  رد  لسلـست 
نیهارب زا  یضعب  یلو  تسا .  هتفرگ  ماجنا  اهنآ  نوماریپ  زین  یتاشقانم  دنچ  ره  هدش  هدافتـسا  یـضایر  تامدقم  زا  اهنآ  رد  هدیدرگ و  رکذ 

رگا تسا  نیا  نآ  ریرقت  تسا و  هدش  فورعم  رـصخا  دسا  ناهرب  هب  هدرک و  هماقا  یباراف  هک  یناهرب  دـننام  تسا  اهتلع  هلـسلس  صوصخم 
دوجوم یلبق  هقلح  ات  هک  ياهنوگ  هب  دشاب  يرگید  رب  فقوتم  هتـسباو و  نآ  تاقلح  زا  کی  ره  هک  مینک  ضرف  ار  تادوجوم  زا  ياهلـسلس 

نیا ضرف  اریز  دشاب  يرگید  دوجوم  هب  هتـسباو  هلـسلس  نیا  لک  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشابن  ریذـپ  ققحت  مه  نآ  هب  هتـسباو  هقلح  دوشن 
هب هتـسباو  شدوخ  هک  درک  ضرف  هلـسلس  نیا  سار  رد  ار  يدوجوم  دـیاب  راچان  دـشابیم و  یگژیو  نیا  ياراد  نآ  تاقلح  مامت  هک  تسا 
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زا دناوتیمن  ياهلـسلس  نینچ  سپ  تفای  دنهاوخن  دوجو  بیترتب  هلـسلس  تاقلح  دـشاب  هتـشادن  ققحت  دوجوم  نآ  ات  دـشابن و  يرگید  زیچ 
نیهلاتملاردص هک  یلوصا  ساسا  رب  هک  تسا  یناهرب  نآ  ریظن  تسا .  لاحم  للع  رد  لسلـست  رگید  ترابعب  دشاب و  یهانتمان  زاغآ  تهج 

دوجو تلاصا  رب  انب  تسا  نیا  نآ  ریرقت  دوشیم و  هماقا  شخبیتسه  للع  رد  لسلـست  ندوب  لاحم  يارب  هدومرف  تابثا  هیلاعتم  تمکح  رد 
تسا و یگتـسباو  طـبر و  نیع  شاهدـننک  داـجیا  تلع  هب  تبـسن  یلوـلعم  ره  شخبیتـسه  تلع  هب  تبـسن  لوـلعم  دوـجو  ندوـب  یطبر  و 

تشاد دهاوخ  نآ  هب  تبسن  ار  لاح  نیمه  دشاب  لولعم  يرتالاب  تلع  هب  تبسن  ضورفم  تلع  رگا  درادن و  شدوخ  زا  یلالقتسا  هنوگچیه 
اهیگتـسباو تاقلعت و  زا  ياهلـسلس  دـشاب  يرگید  تلع  لولعم  اهتلع  زا  کی  ره  هک  مینک  ضرف  ار  تالولعم  للع و  زا  ياهلـسلس  رگا  سپ 

دیاب راچان  سپ  تفای  دهاوخن  ققحت  دشاب  نآ  یگتـسباو  فرط  هک  یلقتـسم  دوجو  نودب  هتـسباو  دوجو  هک  تسا  یهیدـب  دوب و  دـنهاوخ 
ار هلـسلس  نیا  ناوتیمن  نیا  رب  اـنب  دـنبای  ققحت  نآ  وـترپ  رد  اـهنآ  یگمه  هک  دـشاب  یلقتـسم  دوـجو  تاـقلعت  اـهطبر و  هلـسلس  نیا  يارو 

ییاهتلع تسا  يراج  یقیقح  ياهتلع  قلطم  رد  لوا  ناهرب  هک  تسا  نیا  رد  ناهرب  ود  نیا  توافت  تسناد .  قلطم  لقتسم  نودب  زاغآیب و 
زا دوشیم  يراج  زین  مه  همات  للع  رد  تسا و  شخبیتسه  ياهتلع  صوصخم  مود  ناهرب  یلو  دنشاب  دوجوم  لولعم  هارمه  دیاب  اموزل  هک 

دنتسه شخبیتسه  ياهتلع  رب  لمتشم  هک  رظن  نآ 

هصالخ

اهنآ زا  یکی  دشاب و  ءزج  دنچ  ای  ود  ياراد  بکرم و  هکنیا  رگم  دشاب  شدوخ  دوجو  تلع  دناوتیمن  يدوجوم  چیه  هک  تسا  یهیدب  - 1
تاذ ياضتقم  دوجو  هکنیا  تاذـلاب و  دوجولا  بجاو  ياـنعم  - 2 سکعلاب .  ای  ندـب  رد  حور  ریثاـت  دـننام  ددرگ  يرگید  رد  رییغت  بجوم 

هنوگچ هک  هدش  لاکـشا  تروص  هدام و  یلخاد  للع  دروم  رد  - 3 یهلا .  دوـجو  تاذ و  نیب  تیلع  تاـبثا  هن  تسا  ریغ  تیلع  یفن  تسوا 
هک هدش  هتفگ  خساپ  رد  - 4 تسین .  لک  دوجو  زا  ریغ  اهنآ  دوجو  هک  یتروص  رد  تسناد  اهنآ  زا  بکرم  لک  يارب  تلع  ار  اهنآ  ناوتیم 

باب زا  ندیمان  تلع  ار  ءازجا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  لولعم  عامتجا  طرشب  اهنآ  عومجم  تسا و  تلع  عامتجا  طرش  نودب  ءازجا  دوخ 
رد هعسوت  یعون  اهنآ  دننام  تیهام و  ءازجا  رب  تلع  قالطا  نینچمه  - 5 دش .  هراشا  زین  البق  هکنانچ  تسا  حالطصا  رد  هعسوت  هحماسم و 

رامـشب حالطـصا  رد  هعـسوت  زا  رگید  یعون  زین  جایتحا  ناکما و  دـننام  هیناث  تالوقعم  نایم  رد  تیلع  هب  ندـش  لئاق  - 6 تسا .  حالطـصا 
يارب لولعم  ای  شدوختلع و  يارب  تلع  دناوتیمن  يزیچ  چـیه  - 7 دوشیمن .  یقیقحتلع  ماکحا  لومـشم  اهنآ  زا  مادکچیه  دوریم و 

دعب نامز  رد  هک  دـشاب  يزیچ  يارب  يدادـعا  تلع  يدوجوم  هکنیا  رگم  تسا  لاحم  للع  رد  رود  نخـس  رگید  هب  دـشاب و  شدوخ  لولعم 
تیهام نامه  زا  يرگید  درف  شیادیپ  تلع  زیچ  نآ  هک  دـشاب  يزیچ  شیادـیپ  يارب  تلع  تیهام  زا  درف  کی  هکنیا  ای  دوش  نآ  هب  جاتحم 
لسلست زا  روظنم  - 8 ددرگ .  يرگید  ترارح  شیادیپ  تلع  دوخ  هبون  هب  شتآ  دوش و  یشتآ  شیادیپ  بجوم  یترارح  هکنانچ  ددرگیم 

 . دنشاب دوجو  رد  عامتجا  یقیقح و  بترت  ياراد  نآ  تاقلح  هک  دننادیم  لاحم  ار  یلسلست  هفسالف  تسا و  یهانتمان  روما  بترت  حلطصم 
دوخ هبون  هب  یتلع  ره  تالولعم  للع و  هلـسلس  رد  رگا  تسا  هدرک  لالدتـسا  نینچ  یقیقح  للع  رد  لسلـست  ندوب  لاـحم  يارب  یباراـف  - 9

هلـسلس سار  رد  دیاب  سپ  دنتـسه  يرگید  تلع  هب  جاتحم  یگمه  هک  تفگ  ناوتیم  هلـسلس  نیا  لک  هراب  رد  دـشاب  يرگید  تلع  لولعم 
ساسا رب  - 10 دوب .  دـهاوخ  يزاغآرـس  ادـبم و  ياراد  للع  هلـسلس  نیا  ربانب  دـشابن  يرگید  تلع  لولعم  هک  درک  تابثا  ار  يرگید  تلع 

يارو رگا  تروص  نیا  هب  دوشیم  هماقا  شخبیتسه  للع  یهانت  رب  يرگید  ناهرب  تلع  هب  لولعم  دوجو  یتاذ  یگتـسباو  دوجو و  تلاصا 
فرط نودـب  ياهیگتـسباو  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـشابن  یقلطم  لقتـسم  دوجوم  تسا  یگتـسباو  نیع  اهنآ  زا  کـی  ره  هک  لـلع  هلـسلس 

دشاب هتفای  ققحت  یگتسباو 

متشه یس و  سرد 
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یلعاف تلع 

رایتخا هدارا و  لعاف  ماسقا  نوماریپ  یتاکن  نآ  ماسقا  یلعاف و  تلع  همدقم  لماش : 

همدقم

یلعاف و تلع  هب  میـسقت  دـشاب  هدرک  نایب  ار  نآ  راب  نیتسخن  يارب  وطـسرا  اـیوگ  هدـش و  رکذ  تلع  يارب  هک  یفورعم  تامیـسقت  زا  یکی 
تیهام للع  رظن  کی  زا  ماوق و  للع  اـی  یلخاد  لـلع  ار  ریخا  مسق  ود  یجراـخ و  لـلع  ار  لوا  مسق  ود  هک  تسا  يروص  يداـم و  یئاـغ و 

یس و سرد  نایاپ  رد  تسین و  هحماسم  زا  یلاخ  ریخا  مسق  ود  رب  تلع  قالطا  هک  دیدرگ  نشور  هتشذگ  ياهـسرد  نمـض  رد  دنمانیم و 
تلع يداـم و  تلع  بکرم  مسج  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  ماـسجا  تروص  هداـم و  ناـمه  يروـص  تلع  يداـم و  تلع  هک  دـش  هراـشا  مکی 

هدام و هراب  رد  ادعب  نوچ  تشاد و  دـنهاوخ  تایدام  هب  صاصتخا  اعبط  دـنوشیم و  هدـیمان  تروص  هدام و  رگیدـکی  هب  تبـسن  يروص و 
تلع هراـب  رد  ثحب  اـب  ار  لولعم  تلع و  شخب  مینکیم و  يراددوـخ  اـهنآ  نوـماریپ  وـگتفگ  زا  اـجنیا  رد  ( 1  ) دش دـهاوخثحب  تروص 

میربیم نایاپ  هب  یئاغ  تلع  یلعاف و 

نآ ماسقا  یلعاف و  تلع 

رثؤم هک  یعیبط  ياهلعاف  لماش  شماع  يانعمب  دـیآیم و  دـیدپ  نآ  زا  لولعم  يرگید  دوجوم  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  یلعاـف  تلع 
لعف یکی  دندوب  هدرک  ییاسانش  ناهج  رد  ار  ریثات  لعف و  عون  ود  نیشیپ  هفسالف  دوشیم .  زین  دنتـسه  ماسجا  ياهینوگرگد  تاکرح و  رد 

تـسا لعاف  هدارا  عبات  شیاهیگژیو  ریاس  تکرحتهج و  دـنهدیم و  ماـجنا  ناـشدوخ  هدارا  اـب  روعـش  يذ  هدـنز و  تادوجوم  هک  يدارا 
هدارایب روعـشیب و  تادوجوم  زا  هک  يریثات  لعف و  يرگید  دـباییم و  ققحت  ینوگاـنوگ  ياـهتروصب  هک  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  دـننام 

اتاذ هک  دندوب  لئاق  یـصاختعیبط  ینامـسج  تادوجوم  زا  یعون  ره  يارب  ناشیا  تسا .  فالتخایب  تخاون و  کی  هراومه  دـنزیمرس و 
یعیبط تایفیک  یعیبط و  ناکم  یضتقم  ار  شتآ  اوه و  بآ و  كاخ و  هناگراهچ  رصانع  عاونا  زا  کی  ره  هلمج  زا  دراد و  ياهژیو  ءاضتقا 
یلصا ناکم  يوس  هب  یعیبط  لیم  رثا  رد  دنریگب  رارق  يرگید  ناکم  رد  یجراخ  لماع  هطساوب  الثم  رگا  هک  يروط  هب  دنتسنادیم  یـصاخ 
ناونعب ار  تعیبط  دندرکیم و  هیجوت  ار  شتآ  هلعـش  نتفر  الاب  ناراب و  شزیر  گنـس و  طوقـس  بیترت  نیدب  دننکیم و  تکرح  ناشدوخ 
دیآیم دیدپ  ناشتعیبط  ياضتقم  فالخ  رب  ءایـشا  رد  يراثآ  تاکرح و  یهاگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  سپـس  دندومنیم .  یفرعم  تکرح  ادـبم 
تعیبط هب  ار  نآ  دـندرک و  تابثا  يرـسق  لعف  مانب  ار  لاعفا  زا  یموس  مسق  دوشیم  دـنلب  نامـسآ  يوسب  رابغ  درگ و  داب  شزو  رثا  رد  الثم 
تکرح اب  دوریم و  نامـسآ  يوسب  يرـسق  تکرح  اـب  تسا  كاـخ  سنج  زا  هک  راـبغ  درگ و  هک  دـندش  دـقتعم  دـنداد و  تبـسن  روسقم 

اب رگید  يوس  زا  مودـی .  رـسقلا ال  تفای  دـهاوخن  ماود  هاگچیه  هک  دـندوب  دـقتعم  یتاکرح  نینچ  دروم  رد  ددرگیمرب و  نیمز  هب  یعیبط 
دنک تکرح  شدوختساوخ  فـالخ  رب  هک  دوش  روبجم  يرتـیوق  لـعاف  طلـست  رثا  رد  زین  ياهدارا  اـب  لـعاف  تسا  نکمم  هکنیا  هب  هجوـت 

هفسالف تسا .  یعیبط  لعاف  هب  تبسن  يرسق  لعف  دننام  يدارا  لعاف  دروم  رد  هک  دندرک  تابثا  يربج  لعاف  مانب  ار  تیلعاف  زا  رگید  یعون 
دصقلاب و لعاف  یکی  دندرک  میسقت  مسق  ود  هب  ار  نآ  تسخن  دنتخادرپ و  يدارا  لعاف  هراب  رد  يرتشیب  یشیدنافرژ  قمعت و  هب  یمالـسا 

ناشدوخ تاذ  رب  دـئاز  ياهزیگنا  هب  زاین  یهاـگ  هک  دوب  يدارا  ياـهلعاف  نیب  قرف  نیا  هب  هجوت  میـسقت  نیا  ساـسا  هیاـنعلاب  لـعاف  يرگید 
لعاف ار  مسق  نیا  دـیآ و  دـیدپ  وا  رد  ياهزیگنا  دـیاب  دـنک  تکرح  ییاج  هب  ییاج  زا  شدوخ  هدارا  اب  هکنیا  يارب  هک  ناسنا  دـننام  دـنراد 

يادختیلعاف دندرک و  يراذگمان  هیانعلاب  لعاف  ار  نآ  درادـن و  ياهزیگنا  ندـمآ  دـیدپ  هب  يزاین  يدارا  لعاف  یهاگ  دـندیمان و  دـصقلاب 
یلیصفت ملع  هک  دندرک  تباث  ار  يرایتخا  یملع و  لعاف  زا  رگید  یعون  يرتشیب  تقد  اب  نییقارـشا  سپـس  دنتـسناد .  مود  مسق  زا  ار  لاعتم 
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ققحت زا  لبق  تسا و  اهتروص  ناـمه  نیع  شدوخ  ینهذ  ياـهتروص  هب  ناـسنا  یلیـصفت  ملع  هکناـنچ  تسا  نآ  دوخ  نیع  شلعف  هب  لـعاف 
هک دشاب  مزال  يزیچ  روصت  يارب  هک  تسین  نانچ  درادن و  اهنآ  هب  یلیـصفت  ملع  تسا  لعاف  تاذ  هب  ملع  نیع  هک  یلامجا  یملع  زج  اهنآ 

ماجنارس و  دنتسناد .  لیبق  نیا  زا  ار  یهلا  تیلعاف  دندیمان و  اضرلاب  تیلعاف  ار  یتیلعاف  نینچ  دشاب و  هتشاد  شدوخ  روصت  زا  يروصت  البق 
رد لعف  هب  یلیـصفت  ملع  هک  درک  تابثا  ار  یملع  لعاف  زا  يرگید  عون  ءافرع  نانخـس  یحو و  نیماضم  زا  نتفرگ  ماهلا  اـب  نیهلاتملاردـص 

يارب تسناد و  لیبق  نیا  زا  ار  یهلا  تیلعاف  یلجتلاب و  لـعاف  دـشابیم  شدوخ  تاذ  هب  یلاـمجا  ملع  نیع  دراد و  دوجو  لـعاف  تاذ  ماـقم 
تالامک همه  هب  تبسن  شخبیتسه  تلع  ندوب  دجاو  یـصاخ و  کیکـشت  زا  اصوصخم  تفرگ  ددم  هیلاعتم  تمکح  لوصا  زا  نآ  تابثا 

لعاف دنتـسه و  رثؤم  يراک  ماجنا  رد  رگیدـکی  لوط  رد  لعاف  ود  یهاگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  یمالـسا  هفـسالف  نینچمه  شدوخ .  تـالولعم 
لباق اهتیلعاف  زا  یعاونا  اب  هک  دندرک  تابثا  ریخستلاب  تیلعاف  مانب  ار  تیلعاف  زا  رگید  یعون  دهدیم  ماجنا  بیرق  لعاف  هلیسوب  ار  راک  دیعب 

رب سپـس  دندیمان  يریخـست  لعف  دریگیم  ماجنا  سفن  ریبدت  طلـست و  تحت  یلو  یندب  ياوق  هلیـسوب  هک  ار  اذـغ  شراوگ  الثم  تسا  عمج 
يارب يرتنشور  قادصم  تسا  ضحم  طبر  شدوخ  شخبیتسه  تلع  هب  تبسن  یتلع  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب  هیلاعتم و  تمکح  لوصا  ساسا 

هیلاع و يدابم  هب  شدوخ و  هب  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  تبـسن  هلمج  زا  یلوط و  ددـعتم  ياهلعاف  هب  لعف  تبـسن  دـشتباث و  يریخـست  لـعاف 
مـسق تشه  ياراد  ناوتیم  ار  لعاف  هدرک  نایب  يراوزبس  میکح  هکنانچمه  بیترت  نیدـب  تفای .  يرتنقتم  یفـسلف  ریـسفت  لاـعتم  يادـخ 

یلجتلاب لعاف  اضرلاب و  لعاف  هیانعلاب  لعاف  ریخستلاب  لعاف  ربجلاب  لعاف  دصقلاب  لعاف  رسقلاب  لعاف  عبطلاب  لعاف  تسناد 

لعاف ماسقا  نوماریپ  یتاکن 

تسا و هدـش  هتفرگ  میدـق  تایعیبط  زا  هک  تسا  ياهعوضوم  لوصا  رب  ینتبم  يرـسق  یعیبط و  لـعاف  هراـب  رد  نیـشیپ  هفـسالف  نانخـس  - 1
تدورب ترارح و  تسوبی و  تبوطر و  لیبق  زا  یتایفیک  ای  یعیبط  ناکم  هب  تبـسن  اهنآ  ءاـضتقا  هناـگراهچ و  رـصانع  هیـضرف  هک  مینادیم 
شیادـیپ دـنراد و  رگیدـکی  رد  یتاریثاـت  ینامـسج  تادوـجوم  هک  تسین  یکـش  لاـح  ره  هـب  یلو  تـسا  هداد  تـسد  زا  ار  دوـخ  راـبتعا 
ياـهلولعم ققحت  يارب  يداـم  طیارـش  بابـسا و  دوجو  نیا  رباـنب  تسا و  یـصاخ  طیارـش  اـههنیمز و  لوـصح  ورگ  رد  يداـم  ياههدـیدپ 

ياهدیدپ ره  يارب  صاخ  یعیبط  ياهلعاف  بابسا و  نییعت  اما  تشاد و  دهاوخ  هتشاد و  رابتعا  هراومه  یفسلف  هدعاق  کی  ناونعب  ینامـسج 
ناوتیم دـیدج  یملع  تایرظن  ساسا  رب  لاثم  ناونعب  دوش و  تاـبثا  یعیبط  فلتخم  مولع  رد  یبرجت  نشور  اـب  دـیاب  تسین و  هفـسلف  راـک 

تروص نیا  رد  درک و  یقلت  ماـسجا  يرـسق  ياـهتکرح  لـماع  ار  هعفاد  هبذاـج و  ياـهورین  تسناد و  رون  یتاذ  همزـال  ار  یناـکم  تکرح 
هدرمش لعاف  نابز  روتسد  رظن  زا  دنچ  ره  مینادب  لعفنم  اهنت  ار  روسقم  مسج  میهد و  تبـسن  رـساق  يورین  هب  ار  لعف  هک  تسا  نیا  رتبـسانم 
رایتخا ضیقن  ناونعب  یهاگ  دوریم  راکب  رایتخا  ربارب  رد  هک  ربج  هژاو  - 2 تسین .  يدعاوق  نینچ  عبات  یفسلف  ماکحا  هک  مینادیم  دوش و 

صاصتخا دراد  رایتخا  تیناـش  هک  يدروم  هب  یهاـگ  ددرگیم و  قـالطا  مه  يرـسق  یعیبط و  ياـهلعاف  رب  ینعم  نیا  هب  دوشیم و  ظاـحل 
هدـیمان روبجم  دـهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  رایتخا  يرتیوق  یجراخ  لماع  ریثات  تحت  صاخ و  طیارـش  رد  هک  يراتخم  لعاف  اهنت  دـباییم و 

هک یـسک  الثم  دراد  یبتارم  رایتخا  نداد  تسد  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا .  مود  يانعم  نیمه  ربجلاـب  لـعاف  زا  روظنم  دوشیم و 
رد هک  یـسک  نینچمه  ددرگیم  یقلت  يربج  راک  یعون  يو  راک  دـهدیم و  ماجنا  هارکا  يور  زا  ار  يراک  دریگیم و  رارق  دـیدهت  دروم 
اما دـیآیم  باسحب  يربج  راک  یعون  زین  يو  راک  دـنک  هدافتـسا  هتیم  تشوگ  زا  شتاـیح  همادا  يارب  هک  دوشیم  راـچان  یـصاخ  طـیارش 

ددرگیم و رتدودحم  يداع  طیارش  هب  تبسن  لعاف  رایتخا  هریاد  هکلب  دوش  رایتخا  بلس  یلکب  رارطـضا  هارکا و  دراوم  رد  هک  تسین  نانچ 
يور نیا  زا  دوش و  بلـس  یلکب  لعاف  راـیتخا  هک  تسا  يدروم  روظنم  هکلب  تسین  يدراوم  نینچ  ربجلاـب  لـعاف  زا  هفـسالف  روظنم  ارهاـظ 

رد هکنانچ  تسا  لاعفنا  تبسن  هدنوش  رابجا  صخش  هب  نآ  تبسن  دوشیم و  رداص  هدننک  رابجا  زا  عقاو  رد  یلعف  نینچ  هک  تفگ  ناوتیم 
اضرلاب و لعاف  هیانعلاب و  لعاف  لیبق  زا  يدارا  ياهلعاف  فلتخم  عاونا  یمالسا  هفـسالف  هکنآ  زا  شیپ  - 3 دش .  هراشا  زین  يرسق  لعف  دروم 
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نیملکتم زا  یـضعب  يور  نیا  زا  تسا و  دـصقلاب  لعاف  هب  رـصحنم  راتخم  لـعاف  هک  دـشیم  روصت  نینچ  دـننک  تاـبثا  ار  یلجتلاـب  لـعاف 
مزلتسم هک  تیلعاف  هنوگنیا  زا  ار  یهلا  تحاس  یمالسا  هفسالف  هکنآ  زا  دعب  یتح  دنتـسنادیم و  لیبق  نیمه  زا  مه  ار  لاعتم  يادختیلعاف 

نیا تقیقح  یلو  دندومن  راگدرورپ  ندوب  راتخم  راکنا  هب  مهتم  ار  ناشیا  نیملکتم  زا  یضعب  دنتـسناد  هزنم  تسا  یناکما  تافـص  صقن و 
نـشور يارب  دراد و  دوجو  دصقلاب  لعاف  رد  نآ  بتارم  نیرتلزان  تسا و  یهلا  سدـقم  تاذ  هب  رـصحنم  رایتخا  بتارم  نیرتیلاع  هک  تسا 

میهدب رایتخا  هدارا و  هراب  رد  یحیضوت  تسا  مزال  بلطم  نیا  ندش 

رایتخا هدارا و 

اهنآ فالتخا  زا  تلفغ  یلو  دنـشابیم  رگیدـکی  اب  ییاهتبـسانم  ياراد  شیبامک  هک  دـنراد  یفلتخم  ياهدربراک  راـیتخا  هدارا و  ياـههژاو 
لعاـف ماـسقا  رب  اـهنآ  قیبطت  هب  هاـگنآ  مینکیم و  هراـشا  کـی  ره  لامعتـسا  دراوم  هب  تسخن  يور  نیا  زا  دوشیم  هابتـشا  طـلخ و  بجوم 
يادخ دروم  رد  ینعم  نیمه  هب  تسا و  ندیدنـسپ  نتـشاد و  تسود  اب  فدارم  ابیرقت  هک  دراد  یماع  يانعم  هدارا  هژاو  هدارا  میزادرپیم . 

ملع دننامه  تهج  نیا  زا  دوشیم و  هتخانـشتهارک  ربارب  رد  یناسفن  تیفیک  کی  ناونعب  ناسنا  دروم  رد  هکنانچ  دوریم  راکب  مه  لاعتم 
رامـشب یناسفن  تایفیک  لیبق  زا  هک  ناسنا  یلوصح  مولع  لـماش  رگید  يوس  زا  دوشیم و  یهلا  یتاذ  ملع  لـماش  يوس  کـی  زا  هک  تسا 

هب هک  یعیرشت  هدارا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دمآ .  دهاوخ  نآ  هراب  رد  يرتشیب  حیـضوت  یـسانشادخ  شخب  رد  ادختساوخ  هب  دنیآیم و 
ماجنا رب  نتفرگ  میمـصت  هدارا  مود  يانعم  تسا .  نآ  ماع  يانعم  هب  هدارا  قیداصم  زا  یکی  زین  دریگیم  قلعت  يرگید  لعاف  يرایتخا  لـعف 
ناویح یقیقح  لصف  زا  ياهناشن  ناونعب  دشابیم و  نآ  يارب  تذل  هلمج  زا  هدئاف  یعون  هب  قیدـصت  راک و  روصت  رب  فقوتم  تسا و  يراک 

نآ هفسالف  زا  يرایسب  هتفرگ و  ماجنا  ییاهثحب  نآ  تقیقح  هراب  رد  دوریم و  رامـشب  دصقلاب  لعاف  تاصخـشم  زا  زین  هدارالاب و  كرحتم 
اب درادـن و  يدـض  تسا و  سفن  لعف  ینعم  نیا  هب  هدارا  هک  دـسریم  رظنب  یلو  دناهدرمـشتهارک  لـباقم  یناـسفن و  تاـیفیک  لـیبق  زا  ار 
هب صاـصتخا  هک  هدـش  رکذ  هدارا  يارب  یـصخا  ياـنعم  دروآ .  باـسحب  نآ  لـباقم  ار  یلد  ود  ریحت و  تلاـح  ناوتیم  هحماـسم  یکدـنا 
قبط دوریمن  راکب  تاناویح  هراب  رد  ینعم  نیا  هب  دشاب و  ینالقع  حیجرت  زا  یشان  هک  یمیمصت  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  لقاع  دوجوم 

یماع يانعم  زین  رایتخا  هژاو  رایتخا  دریگیم .  رارق  صلاخ  يذاذتلا  يزیرغ و  لعف  ربارب  رد  يریبدت و  لعف  اب  فدارم  يدارا  لعف  ینعم  نیا 
شدوختساوخ و ساـسا  رب  ار  يراـک  يروعـش  يذ  لـعاف  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  دریگیم و  رارق  ضحم  ربـج  لـباقم  رد  هک  دراد 
دـشاب و داضتم  شیارگ  عون  ود  ياراد  یلعاف  هک  تسا  نیا  رایتخا  مود  يانعم  دـهدب .  ماجنا  دوش  عقاو  يرگید  لعاف  روهقم  هکنیا  نودـب 
 . دوریم رامـشب  رفیک  شاداـپ و  فیلکت و  كـالم  هدوـب  شنیزگ  باـختنا و  اـب  يواـسم  ینعم  نیا  هب  دـهد و  حـیجرت  يرگید  رب  ار  یکی 
نآ نداد  ماجنا  يارب  يراشف  هنوگچیه  يرگید  صخش  دشاب و  لعاف  ینورد  شیارگ  ساسا  رب  راک  باختنا  هک  تسا  نیا  نآ  موس  يانعم 
راک باختنا  هک  تسا  نیا  نآ  مراهچ  يانعم  و  دریگیم .  ماجنا  يرگید  دیدهت  راشف و  رثا  رد  هک  یهارکا  لعف  لباقم  رد  دنکن  دراو  وا  رب 
قبط دریگیم  ماجنا  یتیدودحم  نینچ  رثا  رد  هک  يرارطـضا  راک  لباقم  رد  دشابن  لعاف  ندش  عقاو  انگنت  رد  تاناکما و  تیدودحم  رثا  رد 
دنچ ره  دوب  دـهاوخن  يرایتخا  شراک  دروخب  رادرم  تشوگ  زا  هک  دوش  راچان  شتاـیح  همادا  يارب  یطحق  ناـمز  رد  هک  یـسک  ینعم  نیا 

یکاردا ياهلعاف  ماسقا  یـسررب  هب  راـیتخا  هدارا و  فلتخم  یناـعم  هب  هجوت  اـب  نونکا  دوشیم .  هدـیمان  يراـیتخا  رگید  تاحالطـصا  قبط 
نآ ماجنا  رب  میمـصت  مه  ددنـسپیم و  ار  شراـک  مه  اریز  تسناد  ینعم  هس  ره  هب  هدارا  ياراد  ناوتیم  ار  دـصقلاب  لـعاف  اـما  میزادرپیم 
موس يانعمب  دـشاب  يذاذـتلا  افرـص  هک  يدـصق  ياهلعف  زا  ياهتـسد  اهنت  دوشیم و  هتفرگ  لقع  حـیجرت  ساـسا  رب  هک  یمیمـصت  دریگیم 

هک تسه  يدـصق  ياهراک  زا  یعاونا  یلو  دـشاب  ینعم  راهچ  ره  هب  رایتخا  ياراد  دـناوتیم  دـصقلاب  لعاف  نینچمه  دوب .  دـهاوخن  يدارا 
هک ندیـشک  سفن  الثم  دوب  دـنهاوخ  يرایتخا  لوا  يانعمب  اهنآ  یگمه  یلو  دـنوشیمن  هدـیمان  يرایتخا  مراـهچ  اـی  موس  اـی  مود  ياـنعمب 
رد رادرم  تشوگ  ندروخ  موس و  يانعمب  یهارکا  راک  تسین و  يراـیتخا  مود  ياـنعمب  دـشاب  هتـشادن  نآ  كرت  هب  یـشیارگ  چـیه  ناـسنا 
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بولسم یلکب  لعاف  هک  تسین  نانچ  اریز  دنتـسه  يرایتخا  لوا  يانعمب  اهنآ  همه  دنچ  ره  دشابیمن  يرایتخا  مراهچ  يانعمب  یطحق  نامز 
هب يزاین  ییاهلعاف  نینچ  اریز  تسناد  هدارا  ياراد  ناوتیم  لوا  يانعمب  اهنت  ار  یلجتلاب  اضرلاب و  هیانعلاب و  ياهلعاف  اما  و  ددرگ .  رایتخالا 

رابجا تحت  ار  دوخ  راک  اریز  دنوشیم  بوسحم  رایتخا  ياراد  مراهچ  موس و  لوا و  يانعمب  نینچمه  دنرادن  يریگ  میمـصت  ندیـشیدنا و 
تـسین مزال  اریز  تسناد  رایتخا  ياراد  ار  ییاهلعاف  نینچ  ناوتیمن  مود  يانعمب  اهنت  دنهدیمن و  ماجنا  یجراخ  طیارـش  لماوع و  راشف  ای 

دروم رظن  زا  هراومه  لوا  يانعمب  راـیتخا  لوا و  ياـنعمب  هدارا  هک  دـش  نشور  انمـض  دـننیزگرب .  ار  یکی  داـضتم  ياـههزیگنا  ناـیم  زا  هک 
اضرلاب هیانعلاب و  ياهلعاف  دروم  رد  اریز  تسا  مراهچ  موس و  لوا و  يانعمب  رایتخا  زا  صخا  موس  مود و  يانعمب  هدارا  یلو  دنتسه  يواسم 

هک دوشیم  نشور  بیترت  نیدب  دنکیم و  قدـص  دراوم  نیا  همه  رب  هک  هدـش  دای  یناعم  هب  رایتخا  فالخ  هب  دـنکیمن  قدـص  یلجتلاب  و 
هدارا هک  دـش  نشور  زین  تسین .  ییاهلعاف  نینچ  زا  رایتخا  یفن  يانعمب  ماـت  تادرجم  اـی  لاـعتم  يادـخ  زا  موس  مود و  ياـنعمب  هدارا  یفن 

تسین و رگید  میمصت  هدارا و  هب  قوبـسم  دصقلاب و  لعف  لیبق  زا  دنچ  ره  تسناد  يرایتخا  یلعف  ناوتیم  ار  راک  ماجنا  رب  میمـصت  يانعمب 
بتارم نیرتیلاع  هک  دمآ  تسدب  هجیتن  نیا  ماجنارس  و  دروآ .  باسحب  یلجتلاب  تیلعاف  یعون  هدارا  هب  تبسن  ار  سفن  تیلعاف  ناوتب  دیاش 

مه ینورد  ياهـشیارگ  داضت  زا  هکلب  دریگیمن  رارق  یجراخ  لماع  چیه  ریثات  تحت  اهنت  هن  اریز  تسا  لاعتم  يادـخ  هب  صوصخم  رایتخا 
دوشیم دراو  اهنآ  رب  يراشف  هنوگچیه  هن  یلو  دنتسه  یهلا  هدارا  ریخست  تحت  اهنت  اریز  تسا  مات  تادرجم  رایتخا  هبترم  سپـستسا  هزنم 

هبترم ياراد  ناسنا  دننام  هدام  هب  قلعتم  سوفن  اما  دنریگیم و  رارق  يرگید  رب  اهشیارگ  زا  یکی  طلست  ینورد و  ياهداضت  شوختسد  هن  و 
يرایتخا لاعفا  همه  لاح  نیع  رد  دریگیم  لکـش  ینورد  ینوریب و  لماوع  ریثات  تحت  ناـنآ  هدارا  شیب  مک  دنتـسه و  راـیتخا  زا  يرتلزاـن 

رایتخا زا  رتلماک  رتشیب و  یلیختسا  اضرلاب  لعف  لیبق  زا  هک  ینهذ  ياهتروص  داجیا  رد  ناسنا  رایتخا  الثم  تسین و  حطـس  کـی  رد  ناـشیا 
دنراد زین  يرایتخا  ریغ  طیارش  هب  زاین  ریخا  ياهراک  اریز  تسا  دصقلاب  لعف  لیبق  زا  هک  دشابیم  یندب  ياهراک  ماجنا  رد  يو 

هصالخ

یلعاف يرسق  لعاف  - 2 دشاب .  هتـشادن  ياهدارا  روعـش و  نآ  هب  تبـسن  دـشاب و  شتعیبط  ياضتقم  شلعف  هک  تسا  یلعاف  یعیبط  لعاف  - 1
هک تسا  یلعاف  دـصقلاب  لعاف  - 3 دشاب .  شتعیبط  ياضتقا  فالخ  رب  شلعف  دـشاب و  هتـشادن  ياهدارا  روعـش و  شلعف  هب  تبـسن  هک  تسا 

هدارا روعش و  ياراد  هک  تسا  یلعاف  ربجلاب  لعاف  - 4 دشاب .  هدیاف  هب  قیدصت  روصت و  هب  قوبـسم  هک  دهدیم  ماجنا  ياهدارا  اب  ار  شلعف 
هزیگنا هب  زاین  هک  روعش  ياراد  تسا  یلعاف  هیانعلاب  لعاف  - 5 دوش .  رداص  شدوخ  هدارا  نودب  رگید و  لعاف  ربج  تحت  شلعف  یلو  دشاب 

هتشاد نآ  هب  یلامجا  یملع  طقف  نآ  زا  لبق  دشاب و  یلیصفت  ملع  نیع  شلعف  هک  تسا  یلعاف  اضرلاب  لعاف  - 6 دشاب .  هتشادن  تاذ  رب  دئاز 
هک تسا  یلعاف  ریخـستلاب  لعاف  - 8 دـشاب .  هتـشاد  لعف  هب  یلیـصفت  ملع  شدوخ  تاذ  ماقم  رد  هک  تسا  یلعاف  یلجتلاب  لـعاف  - 7 دشاب . 
رد دوشیم  هدیمان  ربجلاب  لعاف  رـسقلاب و  لعاف  احالطـصا  هچنآ  هک  دسریم  رظنب  - 9 دـشاب .  يرتالاب  لعاف  تیلعاف  لوط  رد  نآ  تیلعاـف 

یلجتلاب اضرلاب و  هیانعلاب و  ياهلعاف  هکنآ  زا  لـبق  - 10 درمـش .  لعاف  ار  اهنآ  ناوتیم  يوحن  حالطـصاب  اهنت  لعاف و  هن  تسا  لعفنم  عقاو 
يارب رایتخا  تابثا  يور  نیا  زا  تسا و  دصقلاب  لعاف  هب  رصحنم  راتخم  لعاف  هک  دشیم  روصت  نینچ  دوش  تابثا  یمالسا  هفـسالف  هلیـسوب 

تسا و ندیدنسپ  نتشاد و  تسود  اب  فدارم  هدارا  ماع  يانعم  - 11 دشیم .  هتشادنپ  تاذ  رب  دئاز  هدارا  یعاد و  مزلتسم  مه  لاعتم  يادخ 
 . دشابیم هدیاف  هب  قیدصت  روصت و  هب  قوبـسم  هک  تسا  ندرک  دـصق  نتفرگ و  میمـصت  هدارا  رگید  يانعم  - 12 دراد .  یفلتخم  قیداصم 

لقاع دوجوم  هب  صوصخم  هک  ینالقع  حـیجرت  زا  هتـساخرب  میمـصت  زا  تسا  ترابع  نآ  هدـش و  رکذ  هدارا  يارب  مه  یموس  ياـنعم  - 13
-15 دهد .  ماجنا  يرهاق  رهق  نودب  شدوختساوخ و  ساسا  رب  ار  راک  يروعش  يذ  لعاف  هک  تسا  نیا  رایتخا  ماع  يانعم  - 14 دشابیم . 
 . دـشابیم رارطـضا  ربارب  رد  شمراهچ  يانعم  هارکا و  لباقم  رد  شموس  يانعم  داضتم و  شیارگ  ود  زا  یکی  شنیزگ  رایتخا  مود  ياـنعم 

لاعفا همه  نینچمه  - 17 تسین .  يدارا  موس  يانعمب  يدـصق  ياهراک  زا  یـضعب  اـهنت  تسا و  يدارا  ینعم  هس  ره  هب  يدـصق  لـعف  - 16
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-18 تسین .  يرایتخا  مراهچ  يانعمب  یضعب  موس و  يانعمب  یضعب  مود و  يانعمب  اهنآ  زا  یضعب  یلو  تسا  يرایتخا  لوا  يانعمب  يدصق 
يانعمب هدارا  - 19 دنتسه .  يرایتخا  يدارا و  رایتخا  مراهچ  موس و  لوا و  يانعمب  هدارا و  لوا  يانعمب  یلجتلاب  اضرلاب و  هیانعلاب و  ياهلعف 

رد نآ  بتارم  نیرتـالاب  تسا و  یبتارم  ياراد  راـیتخا  - 20 تسین .  يرگید  هدارا  هب  قوبـسم  دـنچ  ره  تسا  يرایتخا  لعف  يریگ  میمـصت 
زین ناسنا  يرایتخا  لاعفا  لاح  نیع  رد  دراد  دوجو  هدام  هب  قلعتم  سوفن  رد  نآ  بتارم  نیرتلزان  مات و  تادرجم  رد  سپـس  لاعتم و  يادخ 

تسا توافتم  رایتخا  هبترم  رظن  زا 

تشونیپ

 . مشش لهچ و  سرد  ك :  ر .  - 1

مهن یس و  سرد 

یئاغ تلع 

یئاغ تلع  تیاغ و  ریخ  لامک و  يرایتخا  لاعفا  هراب  رد  یلیلحت  لماش : 

يرایتخا لاعفا  هراب  رد  یلیلحت 

تاذ نیع  هک  یملع  هاوخ  دریگب  ماجنا  نآ  هب  لعاف  ملع  روعـش و  نودب  هک  تسین  رایتخا  هدارا و  ماع  يانعمب  يرایتخا  يدارا و  راک  چـیه 
دوشیم هظحالم  اضرلاب  لعاف  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  لعف  دوخ  نیع  هک  یملع  هاوخ  دراد و  دوجو  یلجتلاب  لعاف  رد  هکنانچ  دـشاب  لعاف 

تاذ زا  ریذـپ  كاکفنا  ضراوع  زا  هک  یملع  هاوخ  دـناهدش و  لئاق  هیانعلاب  لعاف  رد  هکناـنچ  دـشاب  تاذ  هب  ملع  همزـال  هک  یملع  هاوخ  و 
لیم و تیاضر و  تبحم و  هنوگچیه  لعاف  هک  تسین  يرایتخا  يدارا و  راک  چیه  نینچمه  دباییم .  ققحت  دصقلاب  لعاف  رد  هکنانچ  دشاب 
اب ار  ياهزم  دب  يوراد  هک  یـسک  یتح  دهد  ماجنا  ار  نآ  زازئمـشا  ترفن و  یگقالعیب و  لامک  اب  دـشاب و  هتـشادن  نآ  هب  تبـسن  یـششک 

دراد شدوخ  یتمالـس  هب  هقالع  نوچ  دنک  عطق  شندب  زا  ار  يدساف  وضع  ات  دهدیم  رارق  حارج  رایتخا  رد  ار  دوخ  ای  دروخیم  یتبغریب 
نداد تسد  زا  وراد و  نامه  ندروخ  هب  تهج  نیا  زا  دوشیمن  نیمات  دساف  وضع  ندیرب  ای  خلت  يوراد  ندروخ  هار  زا  زج  يو  یتمالـس  و 

هب مه  راک  نتـساوخ  تبحم و  دوشیم .  بلاـغ  وضع  عطق  زا  یتحاراـن  دـب و  هزم  زا  تهارک  رب  هک  یلیم  دـنکیم  ادـیپ  لـیم  شندـب  وضع 
نیع هک  یتبحم  تسا  قداص  تبحم  موهفم  اهنت  یهاگ  دـنکیم  قدـص  نآ  رب  یفلتخم  میهاـفم  دوشیم و  تواـفتم  لـعاف  عاونا  فـالتخا 
تاذ هب  تبحم  همزال  یهاگ  اضرلاب و  لعاف  دننام  دنکیم  قدص  نآ  رب  تیاضر  موهفم  یهاگ  یلجتلاب و  لعاف  دننام  دـشابیم  لعاف  تاذ 

دـصقلاب و لعاف  رد  قوش  دـننام  تسا  تاذ  زا  ریذـپ  كاکفنا  ضراوع  زا  یناسفن و  تایفیک  لیبق  زا  یهاگ  هیاـنعلاب و  لـعاف  دـننام  تسا 
تسا و بوبحم  لامک  تمیالم و  كرد  نآ  كالم  تسا و  ماع  يانعمب  تبحم  موهفم  دوشیم  دراوم  همه  لماش  هک  یموهفم  نیرتعماـج 

تاذ اـب  میـالم  ار  لـعف  لـعاف  هک  تسا  نیا  هب  يراـیتخا  لـعف  ماوق  هک  تفگ  ناوتیم  نیا  رب  اـنب  درک .  ریبـعت  تیبولطم  هب  نآ  زا  ناوتیم 
شدوخ تالامک  همه  دـجاو  يرایتخا  لعاف  یهاـگ  هک  تسا  نیا  تیاـهن  درادـب  تسود  دـهاوخب و  ار  نآ  تهج  نیا  زا  دـنادب و  شدوخ 

هب وا  تبحم  یهاـگ  ماـت و  تادرجم  دـننام  دریگیم  قلعت  تسوا  دوخ  تـالامک  زا  يرثا  هک  تهج  نآ  زا  لـعف  هب  يو  تبحم  دـشابیم و 
هک یناسنا  یناویح و  سوفن  دـننام  دـهدیم  ماجنا  نآ  ندروآ  تسدـب  ندیـسر و  يارب  ار  راک  دریگیم و  قلعت  تسا  نآ  دـقاف  هک  یلامک 

قرف دنهدیم .  ماجنا  دنربیم  ياهدیاف  یتذـل و  نآ  زا  تسه و  ناشتاذ  اب  میالم  هک  يرما  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناشدوخ  يرایتخا  ياهراک 
دوقفم و لاـمک  هب  تبحم  مود  دروم  رد  اـما  دوشیم  راـک  ماـجنا  اـشنم  دوجوم  لاـمک  هب  تبحم  لوا  دروـم  رد  هک  تسا  نآ  مسق  ود  نیا 
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یتیلولعم هجو  چـیه  هب  تسا و  لعف  نداد  ماجنا  تلع  دوجوم  لامک  لوا  دروم  رد  زین  ددرگیم و  تیلاعف  اـشنم  نآ  ندروآ  تسدـب  قوش 
ود ره  رد  یلو  دراد  نآ  هب  تبـسن  تیلولعم  یعون  دوشیم و  لـصاح  لـعف  هلیـسوب  دوقفم  لاـمک  مود  دروم  رد  یلو  درادـن  نآ  هب  تبـسن 

عبتلاب بوبحم  بولطم و  راک  تسا و  هلاصالاب  بوبحم  بولطم و  لامک  دروم 

ریخ لامک و 

یهاگ هک  تسا  لعاف  تاذ  اب  میالم  يدوجو  تفص  اجنیا  رد  لامک  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  مینک  ناشنرطاخ  اجنیا  رد  دیاب  هک  ار  ياهتکن 
لامک یهاگ  دوشیم  لصاح  يدارا  راک  ماجنا  رثا  رد  هک  یلامک  دـیآیم و  دوجوب  نآ  رثا  رد  یهاگ  دوشیم و  يرایتخا  راک  ماجنا  اشنم 

اب اهنت  یهاگ  دوشیم و  هدیمان  یقیقح  ریخ  هفـسالف  حالطـصا  رد  تروص  نیا  رد  تسا و  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ياهمدقم  ای  لعاف و  یئاهن 
مامت لعاف  نایز  هب  عومجم  رد  دشاب و  يو  یئاهن  لامک  رگید و  تالامک  اب  محازم  دـنچ  ره  دراد  تمیالم  لعاف  ياهورین  يوق و  زا  یکی 
یتابن هوق  يارب  تسا  یلاـمک  دوشیم  بترتم  اذـغ  ندروخ  رب  هک  یعیبط  هجیتن  ـالثم  دوشیم .  هدـیمان  نونظم  ریخ  تروص  نیا  رد  دوش و 

دـنکیم و كرد  ار  نآ  هک  ياهوق  يارب  تسا  یلامک  ددرگیم  لصاح  نآ  زا  هک  یتذـل  تسا و  تابن  ناویح و  ناسنا و  نیب  كرتشم  هک 
دریگ ماجنا  یهلا  فیاظو  ماجنا  يارب  ورین  بسک  روظنم  هب  حیحـص و  تین  اـب  ندروخ  اذـغ  رگا  اـما  تسا  ناـسنا  ناویح و  ناـیم  كرتشم 

ذاذـتلا يارب  افرـص  رگا  یلو  دوـب  دـهاوخ  مه  یقیقح  ریخ  بسک  يارب  ياهلیـسو  تروـص  نیا  رد  دوـشیم و  مه  یناـسنا  لاـمک  بجوـم 
یئاهن لامک  هب  دوشیم و  صخش  ياوق  زا  یـضعب  يارب  لامک  بجوم  اهنت  دوش  هدافتـسا  مارح  تالوکام  زا  رگا  اصوصخم  دشاب  یناویح 

انمـض دوشیم .  هدـیمان  نونظم  ریخ  ای  يرادـنپ  ریخ  يور  نیا  زا  دروآیمن و  رابب  ار  ناـسنا  یقیقح  لاـمک  هجیتن  رد  دـنزیم و  ناـیز  يو 
هتشاد شدوخ  لامک  اب  تبسانم  هک  دهدیم  ماجنا  ار  ییاهراک  طقف  يراتخم  لعاف  ره  اریز  دش  نشور  زین  ریخ  رایتخا و  ياههژاو  تبسانم 

یقیقح و ریخ  ای  دشاب  ناشدوخ  ریخ  لامک و  هب  ندیسر  يارب  ياهلیـسو  هک  دنهدیم  ماجنا  ار  ییاهراک  دصقلاب  ياهلعاف  هلمج  زا  دشاب و 
هکنیا هب  دوش  لاکـشا  هدـعاق  نیا  تیلک  رب  تسا  نکمم  یملا .  جـنر و  زا  ییاهر  اـی  دـشاب  یتذـل  ضورفم  ریخ  دـنچ  ره  يرادـنپ  ریخ  اـی 

ادـبا دـنهدیم و  ماجنا  نارگید  ریخ  يارب  ار  ناشدوخ  يرایتخا  ياـهراک  زا  یـضعب  مک  تسد  هک  دـنوشیم  تفاـی  ياهتـسراو  ياـهناسنا 
لعاف ره  هک  تفگ  ناوتیمن  یلک  روطب  سپ  دننکیم  نارگید  يادف  زین  ار  ناشدوخ  ناج  یهاگ  یتح  دنرادن و  ناشدوخ  ریخ  هب  یهجوت 

ناـجیه رثا  رد  هاوخ  اـهراک  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  باوج  دـهدیم .  ماـجنا  شدوـخ  ریخ  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  ار  شراـک  يدـصقلاب 
دوشیم لعاف  دوخ  يارب  يریخ  بجوم  تیاهن  رد  یهلا  ياـضر  يورخا و  شاداـپ  هب  ندیـسر  روظنم  هب  هاوخ  دوش و  هداد  ماـجنا  فطاوع 

هزیگنا سپ  دوشیم  لئان  یهلا  تیاضر  يورخا و  يونعم و  تاماقم  هب  اهیراکادـف  نیا  رثا  رد  ای  دـنکیم و  ءاضرا  ار  يو  فطاوع  ای  ینعی 
نیا تیاهن  تسا  لامک  لیـصحت  يارب  ياهلیـسو  تقیقح  رد  نارگید  هب  تمدخ  دشابیم و  شدوخ  ریخ  لامک و  هب  ندیـسر  لعاف  یلـصا 

دـنکیم و رثا  هناهاگآان  یتح  هناهاگآ و  همین  تروصب  یهاگ  دوشیم و  عقاو  رثؤم  هناهاگآ  تروصب  ناسنا  ياههزیگنا  یهاـگ  هک  تسا 
ریخ و هب  ياهناهاگآ  هجوت  رگید  ددرگیم  نارگید  حـلاصم  عفانم و  هب  فوطعم  ناسنا  هجوت  فطاوع  ناجیه  رثا  رد  هک  يدراوم  رد  ـالثم 

نیا ارچ  هک  دننک  لاؤس  وا  زا  رگا  هک  تسا  نیا  شلیلد  دشاب و  هتـشادن  يریثات  هنوگچیه  هک  تسین  ینعم  نادب  یلو  درادن  شدوخ  لامک 
دراد و باوث  نوچ  ای  تسا و  تیناسنا  ياضتقم  تلیضف و  راک  نیا  نوچ  ای  دزوسیم  ملد  نوچ  تفگ  دهاوخ  یهدیم  ماجنا  ار  يراکادف 
یناسنا و لامک  تلیضف و  هب  ندش  لئان  ای  نارگید  هب  تمدخ  زا  ندرب  تذل  هفطاع و  ءاضرا  یلـصا  هزیگنا  سپ  تسا  ادخ  ياضر  بجوم 

ینطاب هزیگنا  نیا  هب  ياهناهاگآ  هجوت  راک  نداد  ماجنا  ماگنه  لعاف  دـنچ  ره  تسا  یهلا  برق  تیاضر و  يورخا و  شاداـپ  هب  ندیـسر  اـی 
درادن

ییاغ تلع  تیاغ و 
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تلع لعاف  تاذ  دـنراد و  لعاف  هب  جایتحا  هکنیا  رب  هوالع  ییاهراک  نینچ  هک  دـش  نشور  میداد  يرایتخا  لاعفا  هراـب  رد  هک  یحیـضوت  زا 
ینعی دوشیم  بترتم  يدـصق  راک  رب  هک  ياهجیتن  روصت  دـصقلاب  لعاف  رد  دنتـسه و  زین  وا  هدارا  ملع و  رب  فقوتم  دـشابیم  اـهنآ  یلعاـف 

راک نداد  ماجنا  رب  میمصت  سپ  دزیگنایمرب  راک  نداد  ماجنا  يارب  ار  يو  قوش  ددرگیم  لصاح  نآ  زا  هک  یلامک  ریخ و  هدئاف و  تذل و 
نآ و هجیتن  راک و  روصت  هب  طورـشم  قوش  لوصح  دریگیم و  قلعت  نآ  دوخ  هب  عبتلاب  راـک و  هجیتن  هب  اـتلاصا  هک  تسا  یقوش  رب  فقوتم 
ار نآ  يور  نیا  زا  تسا  عبتلاب  بولطم  هک  راک  دوخ  لباقم  رد  تسا  هلاصالاب  بولطم  راک  هجیتن  نوچ  تسا و  هجیتن  تیبولطم  هب  قیدصت 

تابثا یئاغ  تلع  مانب  يرگید  تلع  يرایتخا  لعف  نتفای  ماجنا  يارب  ساسا  نیا  رب  دـنمانیم و  یئاغ  تلع  ار  نآ  هب  تبحم  ملع و  تیاـغ و 
هک تسین  ینعم  نیدـب  يرایتخا  لعف  ره  يارب  یئاغ  تلع  تاـبثا  - 1 مینک :  ناشنرطاخ  ار  مهم  هتکن  دـنچ  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  دوشیم . 

تلع اب  ریاغم  یئاغ  تلع  هک  دـشاب  مزال  نخـس  رگید  هب  دـیآ و  دـیدپ  میمـصت  قوش و  ملع و  مانب  ییاهزیچ  راتخم  لـعاف  تاذ  رد  اـموزل 
ناشتاذ رب  دئاز  ناشیا  یقوش  یملع و  يدابم  هک  تسا  دصقلاب  ياهلعاف  صوصخم  ددـعت  تریاغم و  نیا  هکلب  دـشاب  نآ  رب  دـئاز  یلعاف و 
تبحم تیاغ و  هب  لیصا  تبحم  نینچمه  شتیاغ و  راک و  هب  یلیـصفت  ای  یلامجا  ملع  تسا  نکمم  راتخم  ياهلعاف  ریاس  رد  اما  دشابیم و 

ماـع ياـنعمب  هدارا  ملع و  دراد  ترورـض  راـتخم  ياـهلعاف  همه  رد  هچنآ  دـشاب و  نآ  مزاوـل  زا  اـی  لـعاف  تاذ  نیع  لـعف  هب  یعرف  یعبت و 
تاذ نیع  هجیتن  رد  تاذ و  هب  بح  نیع  هدارا  هاوخ  یلوصح و  ای  دشاب  يروضح  ملع  هاوخ  تاذ و  رب  دـئاز  ای  دـشاب  تاذ  نیع  هاوختسا 
هدارا ملع و  دوجو  مدـع  سپ  قرافم .  ریذـپ  كاکفنا  ضراوع  زا  ای  دـشاب  تاذ  مزاول  زا  هاوخ  تاذ و  رب  دـئاز  یتیفیک  ای  لعف و  اـی  دـشاب 
هکنانچ تسا  یئاغ  تلع  یلعاف و  تلع  تدحو  يانعمب  هکلب  تسین  یئاغ  تلع  یفن  يانعمب  راتخم  لعاف  ماسقا  زا  یضعب  رد  تاذ  رب  دئاز 

تاذ اب  تافـص  نیا  تینیع  درادـن و  تاذ  اب  يریاغت  ددـعت و  تسا و  اهنآ  تاذ  نیع  هیلامک  تافـص  ریاس  بح و  ملع و  ماـت  تادرجم  رد 
راک تیریخ  هب  ملع  ای  بولطم  هجیتن  هب  ملع  هفسالف  الومعم  - 2 تسین .  ناشیا  زا  اهنآ  دننام  تایح و  تردق و  بح و  ملع و  یفن  يانعمب 

هک دـنیوگیم  زین  یهاگ  تسا و  یئاغ  تلع  نآ  ینهذ  دوجو  ایتیاغ  روصت  هک  دـننکیم  ریبعت  نینچ  یهاگ  دنرامـشیم و  یئاغ  تلع  ار 
دنرامـشیم و قوش  شیادیپ  تلع  ار  ملع  نینچمه  تسا و  یئاغ  تلع  دـباییم  ققحت  ینهذ  دوجو  اب  راک  ماجنا  زا  لبق  هک  تیاغ  تیهام 

تبحم هک  تسا  نیا  رتـهب  تسین و  هحماـسم  زا  یلاـخ  تاریبـعت  نیا  هک  دـسریم  رظنب  یلو  دروآیم .  دـیدپ  ار  قوش  ملع  هک  دـنیوگیم 
لعاف هک  تسا  لامک  ریخ و  هب  تبحم  اریز  میماـنب  یئاـغ  تلع  دوشیم  رهاـظ  قوش  تیاـضر و  تروصب  يدراوم  رد  هک  ار  ماـع  ياـنعمب 

تیهام هک  تسا  نشور  نآ و  هدـننک  داجیا  تلع  هن  دـشابیم  نآ  ققحت  طرـش  عقاو  رد  ملع  دـهدیم و  قوس  راک  ماجنا  يوسب  ار  راـتخم 
دوجو تلاصا  هب  لئاق  هک  نیئاـشم  ناوریپ  نانخـس  رد  هکنیا  وگ  تسین  راـگزاس  دوجو  تلاـصا  هب  لوق  اـب  ندرمـش  یئاـغ  تلع  ار  تیاـغ 

هناهاگآ یلیـصفت و  هجوت  دیاب  لعاف  هک  تسین  ینعم  نادب  يرایتخا  راک  هجیتن  هب  لعاف  تبحم  ملع و  موزل  - 3 دوشیم .  تفای  زین  دنتسه 
هجوت هکلب  دـشاب  لـعاف  یعقاو  ریخ  لاـمک و  یقیقح و  بولطم  تقیقح  رد  دـیاب  راـک  هجیتن  هکنیا  اـی  دـشاب و  هتـشاد  نآ  هجیتن  راـک و  هب 

 . دزاسیمن یئاغ  تلع  دقاف  ار  نآ  دنزیمن و  لعف  ندوب  يرایتخا  هب  يررض  مه  ریخ  صیخشت  رد  هابتـشا  هکنانچ  تسا  یفاک  مه  یلامجا 
هتـشاد نآ  هجیتن  ماجنا و  تیفیک  راک و  هب  یلیـصفت  هجوت  هک  درادـن  یموزل  تسا  هدرک  يراک  نداد  ماجنا  هب  تداع  هک  یـسک  نیا  رباـنب 

 . تسا یفاک  اهنآ  ندوب  يرایتخا  يارب  هزادـنا  نیمه  تسا و  رادروخرب  تیبولطم  هب  ملع  یعون  زا  مه  تداـع  زا  یـشان  لاـعفا  هکلب  دـشاب 
يریخ دـنچ  ره  دریگیم  تاـشن  ریخ  هب  تبحم  زا  عقاو  رد  دوشیم  هداد  ماـجنا  بوـلطم  هجیتـن  هب  ندیـسر  ناـمگ  هب  هک  یلاـعفا  نینچمه 

هب دیما  ریخ و  تذل و  یعون  نتـساوخ  اهراک  هنوگنیا  رد  یئاغ  تلع  عقاو  رد  دـسرن و  بولطم  هجیتن  هب  یعناوم  رثا  رد  ای  دـشاب و  يرادـنپ 
نکمم هژاو  نیا  یظفل  كارتشا  دوشیم و  قالطا  تکرح  هیلا  یهتنم  رب  هک  دراد  يرگید  حالطـصا  تیاغ  هژاو  - 4 تسا .  نآ  هب  ندیسر 

نتفای نایاپ  ماگنه  بولطم  هجیتن  تکرح  اب  ماوت  یجیردـت و  ياهراک  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  ددرگ  هابتـشا  طـلخ و  بجوم  تسا 
دنک نامگ  یـسک  هک  تسا  نیا  دوش  لصاح  حالطـصا  ود  نیا  نیب  طلخ  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  یتاهابتـشا  زا  دیآیم .  تسدـب  تکرح 

تکرح هیلا  یهتنم  نوچ  دـباییم  نایاپ  نآ  هب  تکرح  هک  ياهطقن  نامه  تسا و  لعاف  هلاصالاب  بولطم  نامه  تکرح  تاذـلاب  تیاغ  هک 
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تیاغ تکرح  هب  تبسن  تسا و  تکرح  نتفای  نایاپ  اب  نراقم  هک  يرما  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  دشاب  لعاف  بولطم  اتلاصا  دیاب  تسا 
تاقالم يارب  هک  یسک  الثم  دشاب  هتفرگ  قلعت  رما  نامه  هب  يو  یلوا  دصق  دشاب و  لعاف  يارب  لیصا  بولطم  انیع  دوریم  رامـشب  ضرعلاب 

وا رادید  زا  هک  تسا  یتذل  يو  یلـصا  فدـه  هکلب  دـشابیم  شتـسود  اب  رادـید  تکرح  زا  يو  یلـصا  دوصقم  دـنکیم  تکرح  یتسود 
هک تهج  نآ  زا  مه  كرحتم  تیاـغ  دریذـپیم و  ناـیاپ  تکرح  هک  تسا  ياهطقن  ناـمه  تکرح  تاذـلاب  تیاـغ  هک  یتروص  رد  دربیم 
هب دسر  هچ  دوریم  رامشب  تکرح  يارب  ضرعلاب  تیاغ  ناکم  نآ  رد  تسود  اب  دروخرب  دشابیم و  هطقن  نامه  هب  ندیسر  تسا  كرحتم 

لعف کیتیاغ  تسا  نکمم  ناهج  ياههدـیدپ  نیب  ماع  يانعمب  تیلع  هطبار  هب  هجوت  اب  - 5 دوشیم .  بترتم  نآ  رب  هک  ياهدیاف  ای  تذـل 
دشاب یموس  رما  هب  نتفایتسد  يارب  هلیسو  زین  يرگید  نآ  دوشیم و  نآ  رب  بترتم  هک  دریگ  رارق  يرگید  رما  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو 

هب ندرک  لمع  يارب  ياهمدقم  ار  ملع  لیصحت  دوش و  راپسهر  یملع  زکرم  کی  يوسب  ملع  نتفرگ  ارف  روظنم  هب  صخشتسا  نکمم  الثم 
زاغآ زا  یـصخش  نینچ  تسا  ناسنا  یئاهن  لامک  هک  لاعتم  يادخ  يوسب  برقت  يارب  ياهلیـسو  ار  ندرک  لمع  دهد و  رارق  یهلا  فیاظو 

هک دراد  زین  یطسوتم  یئاغ  للع  دنچ  ره  تسا  ادخ  هب  برقت  نامه  نآ  یئاغ  تلع  هداد و  رارق  لاعتم  يادخ  يوسب  ار  دوختکرحتهج 
هزیرغ ءاـضرا  طـقف  ملع  لیـصحت  يارب  صخـش  هزیگنا  تسا  نکمم  یلو  دـشابیم .  رتـالاب  تیاـغ  يارب  ياهلیـسو  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره 

هدافتـسا اب  هک  دشاب  نیا  شایلـصا  روظنم  تسا  نکمم  هکنانچ  دوب  دهاوخ  هزیگنا  نامه  یئاغ  تلع  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يواکجنک 
ار راک  دریگیم و  رظن  رد  راک  زاغآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  یـصخش  ره  يارب  یئاغ  تلع  سپ  دسرب .  يویند  ماقم  ای  تورث  هب  ملع  زا 

يریثات اهنآ  هب  هجوت  ای  هتشادن  اهنآ  هب  یهجوت  هجو  چیه  هب  هک  دوش  بترتم  يو  راک  رب  يراثآ  رگا  دهدیم و  ماجنا  نآ  هب  ندیـسر  يارب 
رارق نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دیآیم  تسدـب  يددـعتم  جـیاتن  ثحب  نیا  زا  دوب  دـهاوخن  يو  راک  یئاغ  تلع  تسا  هتـشادن  راک  ماجنا  رد 

دـشاب و مود  فدـه  يارب  ياهلیـسو  کیدزن  فدـه  دـشاب و  هتـشاد  رگیدـکی  لوط  رد  فدـه  دـنچ  تسا  نکمم  راک  کی  فلا - تسا : 
هجوت هب  یگتـسب  هکلب  تسین  هجیتن  راک و  نیب  تیلع  هطبار  عبات  افرـص  راک  هجیتن  ندوب  فدـه  ب - یئاهن .  فدـه  هب  دـسرب  اـت  نینچمه 

تیاهنیب ات  تسین  نکمم  راک  کی  يارب  ددعتم  فادها  ج - دوشیم .  نشور  یـشزرا  لاعفا  رد  تین  شقن  اجنیا  زا  دراد و  زین  تین  لعاف 
لعاف ات  دریگیم و  لکـش  نآ  تیبولطم  هیاس  رد  اهنآ  تیبولطم  تسا و  یئاهن  فدـه  عبات  طـسوتم  فادـها  ندوب  فدـه  اریز  دـبای  همادا 
تسا نیا  ضرف  اریز  دیامن  ذاختا  نآ  هب  ندیسر  يارب  هلیـسو  ناونعب  ار  يرگید  روما  دناوتیمن  دشاب  هتـشادن  یئاهن  بولطم  کی  هب  هجوت 

عبات اهنآ  همه  دـشاب  يرگید  فدـه  يارب  هلیـسو  یفدـه  ره  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا و  یئاهن  تیاـغ  تیبولطم  عباـت  اـهنآ  تیبولطم  هک 
هب يرگید  ءایـشا  ات  دشاب  هلاصالاب  بولطم  يزیچ  دیاب  راچان  سپ  تسا .  یلاحم  ضقانتم و  ضرف  عوبتمیب  ياهعبات  ضرف  دوب و  دـنهاوخ 
ره هک  دباییم  يروضح  ملع  اب  دوخ  نورد  رد  یناسنا  ره  اریز  تسا  رتنشور  بلطم  یناسنا  لاعفا  دروم  رد  اما  و  دنبایب .  تیبولطم  نآ  عبت 

دناوتب ات  درادـن  ار  یهانتمان  روما  هب  هجوت  روصت و  رب  تردـق  ناسنا  نیا  رب  نوزفا  دـهدیم  ماجنا  یـصخشم  یئاهن  فدـه  يارب  ار  يراـک 
يددـعتم ياـههزیگنا  هکنیا  نآ  تسا و  روـصتم  زین  یئاـغ  لـلع  رد  ددـعت  زا  يرگید  عوـن  - 6 دشاب .  هتـشاد  فادـها  زا  یهانتمان  هلـسلس 

يارب دوبیمن  مه  يرگید  هزیگنا  رگا  هک  دـشاب  ياهنوگ  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  تسا  نکمم  یتح  دنـشاب و  رثؤم  يراک  ماـجنا  رد  اـعومجم 
کی اب  فورعم  لوقب  دـهد و  ماجنا  مه  ضرع  رد  فدـه  دـنچ  يارب  ار  يراک  تسا  نکمم  لعاف  نخـس  رگید  هب  دوب  یفاـک  راـک  ماـجنا 
ضرع رد  مات  یلعاف  تلع  ود  عامتجا  فالخ  رب  تسین  لاحم  لعف  کی  يارب  یئاغ  تلع  ود  عامتجا  نیا  رب  انب  دـنزب .  ار  ناـشن  ود  گـنس 

رگیدکی

هصالخ

ای مزاول و  زا  ای  يو  تاذ  نیع  تسا  نکمم  لعاف  تساوخ  ملع و  - 2 دریگیمن .  ماجنا  لعاف  تساوخ  ملع و  نودب  يرایتخا  راک  چیه  - 1
همه دـجاو  اتاذ  هک  یتروص  رد  تسوا و  دوخ  ریخ  لامک و  تسا  لعاف  تساوخ  قلعتم  اتلاصا  هچنآ  - 3 دشاب .  شتاذ  قرافم  ضراوع  زا 
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دننام ددرگیم  يرایتخا  راـک  ماـجنا  اـشنم  دوجوم  لاـمک  هب  بح  دریگیم و  رارق  تساوخ  دروم  عبتلاـب  شلاـمک  راـثآ  دـشاب  شتـالامک 
یناویح و سوفن  دننام  دوشیم  لعف  رودص  اشنم  اهنآ  هب  ندیـسر  هب  قوش  دشاب  شتالامک  زا  یـضعب  دقاف  هک  یتروص  رد  مات و  تادرجم 

ریخ ای  نونظم  ریخ  روبزم  لامک  دـشاب  یئاهن  لامک  رگید و  تالامک  ققحت  محازم  هوق  کـی  لاـمک  لوصح  هک  یتروص  رد  - 4 یناسنا . 
تشاد دهاوخ  يرگید  یناهن  ای  راکـشآ  هزیگنا  دهد  ماجنا  نارگید  ریخ  يارب  ار  يراک  لعاف  هک  يدروم  رد  - 5 دوشیم .  هدیمان  يرادنپ 

قیدصت نودب  يرایتخا  راک  نوچ  - 6 دهدیم .  رارق  شدوختحلصم  ای  تذل  ققحت  يارب  ياهلیـسو  ار  نارگید  ریخ  یلعاف  نینچ  عقاو  رد 
ماـنب يراـیتخا  لـعف  يارب  يرگید  تلع  يور  نیا  زا  دـشابیم و  لـعاف  تساوخ  ملع و  رب  فقوتم  دریگیمن  ماـجنا  شاهجیتـن  تیبولطم  هب 

یلعاـف تلع  نیع  یئاـغ  تلع  دـشاب  لـعاف  تاذ  نیع  نآ  هجیتـن  لـعف و  هب  تبحم  ملع و  هک  یتروـص  رد  - 7 دوشیم .  تباث  یئاـغ  تلع 
تساوخ و نامه  یئاغ  تلع  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دنرامشیم  یئاغ  تلع  ار  بولطم  هجیتن  هب  ملع  هفـسالف  الومعم  - 8 دوب .  دهاوخ 

هجوـت ملع و  زین  دریگیم  ماـجنا  تداـع  رثا  رد  هک  یلاـعفا  دروـم  رد  - 9 دـنکیم .  ءاـفیا  ار  طرـش  شقن  طـقف  ملع  تسا و  لـعاف  تبحم 
ریخ صیخشت  رد  ای  دسریمن  بولطم  هجیتن  هب  عناوم  اب  دروخرب  رثا  رد  لعف  هک  يدروم  رد  نینچمه  تسا و  دوجوم  نآ  هجیتن  هب  یلامجا 
ارنآ دـیابن  دوریم و  راکب  تکرح  هیلا  یهتنم  يانعمب  یهاگ  تیاغ  هژاو  - 10 دراد .  دوجو  یئاغ  تلع  زین  دهدیم  خر  یهابتـشا  لامک  و 

درادن تکرح  تاذلاب  تیاغ  اب  یمزالت  لعف  زا  یلصا  دوصقم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  درک و  هابتشا  راک  ماجنا  زا  دوصقم  يانعم  هب  تیاغ  اب 
رد نآ  دشاب و  هتـشاد  ار  هلیـسو  مکح  رتالاب  تیاغ  هب  تبـسن  مادـک  ره  هک  دـشاب  یلوط  تیاغ  دـنچ  ياراد  تسا  نکمم  راک  کی  - 11 . 

-12 دهد .  رارق  هجوت  دروم  هلیـسو  ناونعب  اهنت  ار  طسوتم  فادها  دـشاب و  هتـشاد  یئاهن  فدـه  هب  هجوت  زاغآ  زا  لعاف  هک  تسا  یتروص 
دریگ ماجنا  مه  ضرع  رد  تیاغ  دنچ  روظنم  هب  راک  کی  دشاب و  یضرع  ددعت  ياراد  یئاغ  تلع  تسا  نکمم  زین 

ملهچ سرد 

ناهج يدنمفده 

ناهج يدنمفده  ههبش  دنچ  لح  دقن  یئاغ  تلع  هراب  رد  وطسرا  هیرظن  همدقم  لماش : 

همدقم

يارب يو  هک  دیآیمرب  نینچ  هدش  لقن  وطـسرا  زا  هک  ینانخـس  زا  یلو  تسا  يرایتخا  لاعفا  صوصخم  دش  نایب  هک  ییانعم  هب  یئاغ  تلع 
هلزنم هب  ار  یعیبط  لاعفا  يارب  یئاغ  تلع  راکنا  دـناهدرک و  تیعبت  وا  زا  مه  نیئاـشم  ناوریپ  هدوب و  یئاـغ  تلع  هب  لـئاق  مه  یعیبط  لاـعفا 

سلکدپما و سوتیرکومد و  زا  یفلتخم  ياهتروصب  هک  یعیبط  ثداوح  ندوب  یقافتا  هب  لوق  لباقم  رد  دناهدومن و  یقلت  اهنآ  ندوب  یقافتا 
نآ دـقن  وطـسرا و  زا  لوقنم  لوـق  ناـیب  هب  تسخن  اـجنیا  رد  اـم  دـناهدرک .  تاـبثا  یئاـغ  تلع  اههدـیدپ  همه  يارب  هدـش  لـقن  سروـکیپا 

مینکیم نایب  ار  ناهج  يدنمفده  حیحص  يانعم  نایاپ  رد  میهدیم و  فداصت  قافتا و  هراب  رد  یحیضوت  سپس  میزادرپیم 

یئاغ تلع  هراب  رد  وطسرا  هیرظن 

مادکچیه هک  درادیم  راهظا  اههدیدپ  شیادیپ  تلع  هراب  رد  نیـشیپ  نافوسلیف  ءارآ  هب  هراشا  زا  سپ  هعیبطلا  دعب  ام  لوا  باتک  رد  وطـسرا 
دریگیم هجیتن  يدام  تادوجوم  ینوگرگد  تکرح و  هراب  رد  یلیلحت  اب  هاگنآ  دـناهدادن  رارق  هجوت  دروم  اـقیقد  ار  یئاـغ  تلع  ناـشیا  زا 

يارب ياهمدـقم  هک  تکرح  دوخ  دـشابیم و  نآ  لاـمک  هک  دـنکیم  ریـس  یتیاـغ  يوسب  ياهدـنوش  نوگرگد  كرحتم و  دوـجوم  ره  هک 
نآ زا  هوقلاب  دوجوم  يارب  لوا  لامک  هب  ار  تکرح  يور  نیا  زا  دوریم و  رامـشب  نآ  يارب  لامک  نیتسخن  تسا  روبزم  تیاـغ  هب  ندیـسر 
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یکرحتم ره  تهج  نیمه  هب  تسا و  یـصوصخم  لامک  ياراد  يدوجوم  ره  دـیازفایم  يو  ( . 1  ) دـنکیم فیرعت  تسا  هوقلاب  هک  تهج 
تخرد تروص  دننام  دوش  نآ  دجاو  دهاوخیم  هک  تسا  یتروص  نامه  یهاگ  لامک  نیا  دسرب  نآ  هب  دهاوخیم  هک  دراد  ینیعم  تیاغ 

نیمز يوسب  نامـسآ  زا  هک  یگنـس  دـننام  تسا  نآ  ضارعا  زا  یـضرع  یهاگ  تسا و  ومن  دـشر و  لاح  رد  هک  یطولب  هتـسه  يارب  طولب 
یعیبـط لـیم  یعیبـط  دوـجوم  ره  هکنآ  لـصاح  دـشابیم .  نآ  تـالامک  ضارعا و  زا  یکی  نیمز  يور  رب  نتفرگ  رارق  دـنکیم و  تکرح 

تکرح و ققحت  يارب  یئاغ  تلع  نامه  نیا  دوشیم و  دـصقم  تیاغ و  نآ  يوسب  تکرح  بجوم  هک  دراد  ینیعم  تیاـغ  يوسب  یـصاخ 
تاتابن تادامج و  دننام  هیئزج  عیابط  همه  نآ  تعیبط  هک  دنادیم  يدحاو  دوجوم  ار  ناهج  لک  نینچمه  وطـسرا  تسا .  نآ  تهج  نیعت 
تیفیک تـیمک و  هـیئزج و  عیاـبط  نـیب  یــصاخ  بساـنت  ورگ  رد  شدوـخ  لاـمک  هـب  نآ  ندیــسر  نوـچ  دریگیم و  ربرد  ار  تاـناویح  و 

رد ياهژیو  ناماس  مظن و  يرارقرب  بجوم  شدوخ  لامک  هب  ناهج  تعیبط  لـیم  يور  نیا  زا  تسا  اـهنآ  زا  کـی  ره  دارفا  رد  یـصوصخم 
دنوریم رامشب  نآ  ءاضعا  زا  يوضع  ای  ءازجا  زا  یئزج  اهنآ  زا  کی  ره  هک  ددرگیم  نآ  ياههدیدپ  نایم 

دقن

دراد هشقانم  ياج  تهج  دنچ  زا  لاح  ره  هب  هدش و  طلخ  دش  هراشا  لبق  سرد  رد  هک  تیاغ  يانعم  ود  نایم  نایب  نیا  رد  هک  دسریم  رظنب 
ره يارب  هن  دنک  تابثا  ینامسج  تادوجوم  ینوگرگد  تکرح و  يارب  ار  یئاغ  تلع  دناوتیم  اهنت  دشاب  مامت  نایب  نیا  هکنیا  ضرفب  - 1 . 

روعـش و دـقاف  عبطلاب و  لعاف  یعیبط  ياهلعاف  هکنیا  هب  هجوت  اب  - 2 نکاس .  ای  دـشاب  كرحتم  هاوخ  يدام و  اـی  دـشاب  درجم  هاوخ  یلولعم 
لیم ياراد  ار  رصانع  زا  یضعب  نانادیمیش  هکنانچ  دوب  دهاوخن  يراعتسا  ریبعت  کی  زا  شیب  اهنآ  هب  یعیبط  لیم  نداد  تبسن  دنتسه  هدارا 
اهنآ يارب  تسا  روعش  يانعم  نمضتم  هک  یقیقحتساوخ  لیم و  تابثا  عبطلاب و  ياهلعاف  زا  هدارا  روعـش و  یفن  ضرف  دننادیم و  یبیکرت 

دشاب هتشاد  ار  نآ  ياضتقا  كرحتم  دوجوم  عبط  هک  یتهج  مینک  ریـسفت  تکرحتهج  هب  ار  یعیبط  لیم  رگا  اما  و  تسا .  یـضقانتم  ضرف 
هک ياهجیتن  رثکادح  دش و  دهاوخن  تابثا  یئاغ  تلع  مانب  یتقیقح  تروص  نیا  رد  مییامن  یقلت  هراعتـسا  هیبشت و  رب  ینبم  يریبعت  ار  نآ  و 

-3 دـباییم .  نیعت  نآ  عـبط  ياـضتقا  هب  مه  نآ  تهج  دـشاب  كرحتم  عـبط  ياـضتقم  هب  هک  یتـکرح  ره  هک  تسا  نـیا  تـفرگ  ناوـتیم 
دوختکرح اب  هراومه  كرحتم  هک  ینعم  نیا  هب  یکرحتم  ره  يارب  تکرحتیاغ  ندوب  لامک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  ياهـشخب  رد  هکنانچ 
اهینوگرگد اهتکرح و  زا  يرایـسب  اریز  درک  ریـسفت  نیتسخن . . .  لامک  هب  ار  تکرح  ناوتب  نآ  وترپ  رد  ات  تسین  تابثا  لباق  دوش  رتلماـک 

يوسب ار  یلوزن  ریـس  دوخ  دـشر  تیاـهن  هب  ندیـسر  زا  سپ  هک  ناروناـج  ناـهایگ و  یلوـبذ  تکرح  دـننام  تسا  شهاـک  هب  ور  یلوزن و 
دروآ باسحب  تادامج  يارب  یلامک  ناوتیمن  ار  نآ  دننام  نیمز و  يور  رب  گنس  نتفرگ  رارق  نینچمه  دننکیم  زاغآ  ندرم  ندیکشخ و 

تاکرح مه  زاب  تفرگ  رظن  رد  ار  یحیحـص  ياـنعم  شدوخ  لاـمک  يوسب  يدوجوم  ره  یعیبط  لـیم  يارب  ناوتب  هکنیا  ضرفب  نیا  رباـنب  . 
يوسب یعیبط  لیم  تابثا  نینچمه  تعیبط و  ناهج  يارب  یقیقح  تدحو  تابثا  - 4 دوب .  دنهاوخ  یئاغ  تلع  دقاف  یلامکتسا  ریغ  یلوزن و 

ناهج و يارب  یلک  سفن  دوجو  ضرف  هکنانچ  تسا  راوشد  رایـسب  یلیم  نینچ  هب  ناهج  ءازجا  یگنهامه  مظن و  لـیلعت  نآ و  يارب  لاـمک 
هک یتروص  رد  میاهتفاین و  نآ  تابثا  يارب  یناهرب  نونک  ات  تسا و  لیلدیب  یضرف  مک  تسد  نآ  يارب  لامک  يوسب  یناسفن  قوش  دوجو 

تلع دوجو  تروص  نیا  رد  یعیبـط و  هن  تسناد  يدارا  ار  نآ  تاـکرحتسیابیم  دوشتباـث  تعیبـط  ناـهج  يارب  یناـسفن  قوش  سفن و 
دوب دهاوخن  یعیبط  لاعفا  يارب  یئاغ  تلع  لیبق  زا  يو  لاعفا  يارب  یئاغ 

ههبش دنچ  لح 

رد دوب  دنهاوخ  یقافتا  ییاههدیدپ  دنشابن  یئاغ  تلع  ياراد  یعیبط  لاعفا  رگا  هکنآ  یکی  دیایب  نهذ  هب  ههبـش  دنچ  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
یلوقعم نییبت  ناوتیمن  یعیبط  ياههدـیدپ  يارب  یئاغ  تلع  راـکنا  اـب  هکنآ  يرگید  تسا .  لـطاب  قاـفتا  فداـصت و  هب  لوق  هک  یتروص 
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هطبار نآ  تیاـغ  یعیبط و  لـعف  ناـیم  رگا  هکنآ  موس  داد .  هئارا  تسا  اـمرف  مکح  ناـهج  رب  هک  یبـیجع  یگنهاـمه  مظن و  يرارقرب  يارب 
دیورب نوتیز  تخرد  طولب  هتـسه  زا  هکنیا  لامتحا  ـالثم  دوب  دـهاوخن  ینیب  شیپ  لـباق  یعیبط  هدـیدپ  چـیه  دـشاب  هتـشادن  دوجو  يرورض 

فلتخم یناعم  فداصت و  قافتا و  نوماریپ  یحیضوت  تسخن  تسا  مزال  لوا  ههبش  خساپ  ندش  نشور  يارب  دوب .  دهاوخ  لوقعم  یلامتحا 
 . دوش هدارا  هناگـشش  یناعم  نیا  زا  یکیتسا  نکمم  داد  خر  افداصت  ای  اقافتا  ياهثداح  نـالف  دوشیم  هتفگ  هک  یماـگنه  دوش :  هداد  نآ 

ثحب دروم  هلئـسم  هب  یطبر  یلو  تسا  لاحم  ینعم  نیا  هب  قافتا  تسا  یهیدب  درادن  یلعاف  تلع  ضورفم  هثداح  هک  دشاب  نیا  روظنم  - 1
اقافتا راـکزیهرپ  صخـش  نـالف  دوشیم  هتفگ  هکناـنچ  تسا  هدز  رـس  یلعاـف  زا  راـظتنا  فـالخ  رب  یلعف  هک  دـشاب  نیا  روظنم  - 2 درادـن . 

وا رب  ياهداعلا  قوف  بضغ  ای  توهـش  یتیعقوم  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  تسین و  لاحم  یقافتا  نینچ  دش  یگرزب  هانگ  بکترم 
هب قافتا  لاح  ره  هب  تسا و  هدوب  یعوقولا  ردان  هداعلا و  قوف  تلاح  نینچ  مدع  هب  طورـشم  وا  فرط  زا  هانگ  كرت  عقاو  رد  هدش و  بلاغ 

يدارا راک  هداد و  ماجنا  فدهیب  ار  يراک  ياهدارا  اب  لعاف  هک  دشاب  نیا  روظنم  - 3 درادن .  ثحب  دروم  عوضوم  هب  یطبر  مه  ینعم  نیا 
روطب هشیمه  یئاـغ  تلع  دـش  هداد  حیـضوت  لـبق  سرد  رد  هکناـنچ  اریز  تسا  یطلغ  ضرف  مه  نیا  تسا  هتفاـی  ققحت  یئاـغ  تلع  نودـب 
هدوب راک  رد  یفده  عقاو  رد  هتفرگ  ماجنا  فدـه  نودـب  يدارا  لعف  هک  دوشیم  هتـشادنپ  هک  يدراوم  نینچ  رد  دـنکیمن و  ریثات  هناهاگآ 

ياهجیتن هب  یلو  هداد  ماجنا  یـصاخ  دصقم  يارب  ار  يراک  ياهدارا  اب  لعاف  هک  دشاب  نیا  روظنم  - 4 تسا .  هدوبن  لماک  یهاگآ  دروم  هک 
یقافتا نینچ  دـبایتسد  یجنگ  هب  اقافتا  یلو  دـنکب  بآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  ینیمز  یـسک  هکنانچ  تسا  هتـشادن  ار  نآ  دـصق  هک  هدیـسر 

هدوب نآ  هب  ندیسر  دیما  نامه  یئاغ  تلع  اریز  دشاب  هتفای  ققحت  یئاغ  تلع  نودب  يدارا  لعف  هک  تسین  نیا  مه  شاهمزال  تسین و  لاحم 
طیارش رد  هک  هدوب  یلولعم  هکلب  هتـشادن  لعف  هب  تبـسن  یتیلع  دیما  نآ  یجراخ  نتفای  ققحت  اما  تسا و  هتـشاد  دوجو  لعاف  سفن  رد  هک 

هک تسا  يرظن  نامه  نیا  تسا و  هدوبن  یسک  دصق  قلعتم  اقلطم  ياهدیدپ  هک  دشاب  نیا  روظنم  - 5 تسا .  هدشیم  بترتم  نآ  رب  یصاخ 
دباییم هتفای و  ققحت  یهلا  هدارا  ساسا  رب  ناهج  نیا  ياههدیدپ  همه  نییهلا  رظن  زا  یلو  دنراد  ناهج  نیا  شیادـیپ  هب  تبـسن  نایارگهدام 

دشاب و هدماین  دیدپ  یعیبط  بیرق  لعاف  دـصق  يور  زا  ياهدـیدپ  هک  دـشاب  نیا  روظنم  - 6 دمآ .  دـهاوخ  شدوخ  ياج  رد  نآ  حیـضوت  و 
عبطلاب و لعاف  يانعم  هب  هجوت  اب  هکلب  تسین  لاحم  اهنت  هن  دـیمان  قافتا  ار  نآ  ناوتب  رگا  یقافتا  نینچ  تسا  ثحب  دروم  بلطم  ناـمه  نیا 

يانعمب یعیبط  لعاف  يارب  فده  دصق و  راکنا  هک  دش  نشور  قافتا  فلتخم  يانعم  هب  هجوت  اب  دوب .  دهاوخ  يرورض  نآ  دوجو  نتفریذپ 
ناهج یلک  تعیبط  يارب  فدـه  دـصق و  راکنا  اریز  دـش  مولعم  زین  مود  ههبـش  خـساپ  انمـض  تسین .  نآ  تسرداـن  یناـعم  هب  قاـفتا  لوبق 

يدـنمفده یفن  مزلتـسم  هدـش  لقن  وطـسرا  زا  هک  يریبعت  بسح  رب  هیئزج  عیابط  يارب  اـی  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتعیبط  نینچ  هکنیا  ضرفب 
همه قوف  یهلا  تیلعاف  دنتـسه و  یهلا  هدارا  ریخـست  تحت  يدام  درجم و  زا  معا  ناهج  ياهلعاف  همه  نییهلا  هدیقع  هب  دـشابیمن و  ناهج 

شخب رد  هکناـنچ  دـشابن  یهلا  ینیوـکت  هدارا  قـلعتم  هـک  تـسین  ناـهج  رد  ینوکـس  تـکرح و  چـیه  يور  نـیا  زا  دراد و  رارق  اـهتیلعاف 
ههبـش هراب  رد  اما  و  دباییم .  يرتحـضاو  نییبت  ناهج  ياههدیدپ  یگنهامه  مظن و  بیترت  نیدب  دش و  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  یـسانشادخ 

اب طقف  طولب  هتسه  ینعیتسا  لولعم  تلع و  نیب  تیخنـس  رثا  رد  ینیبشیپ  لباق  صخـشم و  جیاتن  یبلاغ  ای  یمئاد  ققحت  تفگ  دیاب  موس 
تسین طولب  هتسه  رد  یعیبط  لیم  مانب  يزیچ  نتفریذپ  يانعمب  اهنآ  نیب  تیخنس  نتفریذپ  رگید و  هدیدپ  اب  هن  دراد  تیخنـس  طولب  تخرد 

مینادب طولب  تخرد  شیادیپ  يارب  یئاغ  تلع  ار  نآ  هک 

ناهج يدنمفده 

يانعمب فدهیب  یقافتا و  ار  دیآیم  دیدپ  تاناویح  ناسنا و  هلیـسوب  هچنآ  زج  ناهج  ياههدیدپ  همه  يدام  نافوسلیف  دـش  هراشا  هکنانچ 
ياهتروصب ار  ناهج  يدـنمفده  یلو  دنرامـشیم  دـنمفده  مه  ار  یعیبط  ياههدـیدپ  یهلا  نافوسلیف  اـما  دـننادیم  قاـفتا  یناـعم  زا  مجنپ 

دننکیم تابثا  ینیعم  تیاغ  يوسب  یصاخ  لیم  یتعیبط  ره  يارب  نایئوطسرا  - 1 تسا :  هجو  هس  اهنآ  هدمع  هک  دناهدرک  نایب  ینوگانوگ 
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بساـنت و بجوم  شدوخ  لاـمک  هب  لـیم  هک  دنتـسه  لـئاق  یتـعیبط  ناـهج  لـک  يارب  نینچمه  دوشیم و  نآ  يوسب  تکرح  بجوـم  هک 
زا یهورگ  - 2 میدرمشرب .  ار  نآ  تالاکشا  میداد و  رارق  دقن  دروم  ار  هیرظن  نیا  ددرگیم .  یئزج  ياههدیدپ  عاونا  ماجسنا  یگنهامه و 

گنرمک فیعض و  یتروصب  دنچ  ره  هدارا  روعش و  یعون  يدوجوم  ره  يارب  نابرشم  فراع  هیردنکـسا و  هسردم  ناوریپ  ناینوطالفاون و 
ناهج ياهلعاف  همه  هیرظن  نیا  قبط  دـنیوگیم .  خـساپ  ار  وطـسرا  هیرظن  رب  هدراو  تالاکـشا  زا  ياهراـپ  بیترت  نیدـب  دـننکیم و  تاـبثا 
تابثا عبطلاب و  لعاف  لوبق  نیب  عمج  اریز  درک  فذـح  لعاف  ماسقا  زا  ار  رـسقلاب  عبطلاب و  لعاف  تسیابیم  دوب و  دـنهاوخ  يدارا  ياـهلعاف 
روعـش تابثا  نینچمه  دـشابیم و  نیـضقانتم  نیب  عمج  مزلتـسم  تسا  ناشیا  نانخـس  عومجم  همزال  هکناـنچ  لـعاف  ره  يارب  هدارا  روعش و 

لاکـشا نیرتمک  لاح  ره  هب  تسین و  راگزاس  دش  دهاوخ  نایب  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  ملاع  ندوب  درجم  موزل  اب  یعیبط  تادوجوم  يارب 
رخـسم ياهلعاف  یعیبط  ياهلعاف  همه  هک  تسا  نیا  موس  هجو  - 3 درک .  تابثا  ناوتیمن  ناـهرب  اـب  ار  یبلطم  نینچ  هک  تسا  نآ  لوق  نیا 

فده و ياراد  ثداوح  همه  بیترت  نیدب  دراد و  رارق  لاعتم  يادختیلعاف  تیاهن  رد  هیلاع و  يدابم  تیلعاف  اهنآ  تیلعاف  قوف  دنتـسه و 
تاکرح تایاغ  دـباییم  ققحت  تعیبط  ناهج  رد  هچنآ  یعیبط و  قوف  ياهلعاف  تاذ  رد  هکلب  تعیبط  نورد  رد  هن  اـما  دنتـسه  یئاـغ  تلع 

هب تبـسن  یئاضتقا  دنتـسه و  يرابتعا  يروما  تایهام  يانعمب  عیابط  هک  تفگ  دـیاب  دوجو  تلاصا  هیرظن  قبط  الوصا  یئاغ .  للع  هن  تسا 
لامک ای  ناشدوخ  لامک  هب  تبسن  يدصق  هدارا و  دنوریم  رامشب  روعشیب  عیابط  دارفا  هک  یـصاخ  ياهدوجو  اما  دنرادن و  يدوجو  روما 

بجوم هک  هداد  دنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  نانچ  نآ  یلولعم  یلع و  طباور  یلو  دـنرادن  نآ  مدـع  هب  تبـسن  مه  ياهدارا  هکنانچ  دـنرادن  ناهج 
دـصق و هک  ینعم  نیا  هب  هن  اما  دـنراد  ماظن  نیا  يرارقرب  رد  یمهـس  مادـک  ره  ینعم  نیدـب  تسا و  هدـش  زیگناتفگـش  ماظن  نیا  يرارقرب 

نداد تبسن  هراب  رد  اما  دشاب .  هدش  لیمحت  اهنآ  رب  يربج  يرسق و  تروصب  مظن  هک  ینعم  نادب  هن  دنشاب و  هتـشاد  نآ  هب  تبـسن  ياهدارا 
تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  یسانشادخثحبم  رد  هللا  ءاش  نا  هک  تسه  یقیقد  ياهثحب  لاعتم  يادخ  هب  فده  هدارا و 

هصالخ

لک نینچمه  - 2 تسا .  هتـسناد  تکرح  يارب  یئاغ  تلع  ار  نآ  هدش و  لئاق  ینیعم  لامک  يوسب  لیم  یعیبط  دوجوم  ره  يارب  وطـسرا  - 1
هدش لقن  يو  زا  هک  ینایب  قبط  - 3 دشابیم .  يدام  عاونا  مظن  بسانت و  بجوم  شلامک  يوسب  لیم  هک  هتـسناد  يدحاو  دوجوم  ار  ناهج 

اب مزالم  هک  لـیم  یقیقح  ياـنعم  یعیبط  لـیم  زا  روظنم  رگا  - 4 تالولعم .  همه  يارب  هن  دوشیم  تاـبثا  تاـکرح  يارب  یئاـغ  تلع  دـقف 
تابثا یئاغ  تلع  تقیقح  دـشاب  نآ  يراعتـسا  ياـنعم  روظنم  رگا  دزاـسیمن و  تاـتابن  تاداـمج و  ندوب  روعـشیب  اـب  دـشاب  تسا  روعش 
تـسین حیحـص  نتـسناد  یلامکتـسا  ار  یتکرح  ره  نخـس  رگید  هب  كرحتم و  يارب  ندرمـش  لاـمک  ار  یتکرح  ره  تیاـغ  - 5 دوـشیمن . 

نآ يارب  رگا  توبث  ضرف  هب  تسا و  لکـشم  ناهج  لک  يارب  یـصخش  تدـحو  تاـبثا  - 6 دـش .  دـهاوخ  نایب  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ 
يدارا لاعفا  يارب  یئاـغ  تلع  تاـبثا  شاهمزـال  دوش  هداد  تبـسن  نآ  هب  شایقیقح  ياـنعمب  لاـمک  هب  قوش  لـیم و  دوش و  ضرف  یحور 

يارب یئاغ  تلع  راکنا  همزـال  - 7 داد .  تبـسن  نآ  هب  ار  یقیقح  لـیم  ناوتیمن  دوش  ضرف  حور  دـقاف  رگا  یعیبـط و  لاـعفا  يارب  هن  تسا 
یلک روطب  ناهج  ندوب  فدهیب  نآ  همزال  زین  - 8 تسین .  قافتا  لطاب  یناعم  هب  یعیبط  ثداوح  ندوب  یقافتا  هب  ندـش  لئاق  یعیبط  لاعفا 
اهنآ یگمه  یهلا  تمکح  هب  هجوت  اب  دنتـسه و  لاـعتم  يادـخ  هطـساو  اـب  ياـهلولعم  یعیبط  ثداوح  همه  نییهلا  رظن  قبط  اریز  دـشابیمن 
اهنآ جـیاتن  تایاغ و  یعیبط و  ياههدـیدپ  ناـیم  يرورـض  هطبار  - 9 دنتـسه .  یهلا  هدارا  قـلعتم  هک  تهج  نآ  زا  اـما  دنـشابیم  دـنمفده 
عیابط الوصا  دوجو  تلاصا  رب  انب  - 10 اهنآ .  یعیبط  ياهلعاف  يارب  یئاغ  تلع  تابثا  يانعمب  هن  تسا  لولعم  تلع و  نیب  تیخنـس  يانعمب 

رامشب روعشیب  عیابط  دارفا  هک  یـصاخ  ياهدوجو  اما  تسناد  يدوجو  راثآ  یـضتقم  ار  اهنآ  ناوتیمن  دنتـسه و  يرابتعا  يروما  تایهام 
تـسا هدیدرگ  ناهج  ماجـسنا  مظن و  بجوم  اهنآ  نایم  یلولعم  یلع و  طباور  هکلب  دنرادن  نآ  مدع  ای  لامک  هب  تبـسن  يدـصق  دـنوریم 

ياج رد  هک  ییانعم  هب  یهلا  هنامیکح  ریبدـت  تحت  هتـسویپمهب  ياهدوجو  نیا  تایهام و  ياضتقم  هن  تسا  اهنآ  دوجو  همزـال  هک  یطباور 
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ناهج يدنمفده  حیحص  يانعم  تسا  نیا  دنشابیم و  دش  دهاوخ  نایب  شدوخ 

تشونیپ

 . دمآ دهاوخ  مجنپ  هاجنپ و  سرد  رد  فیرعت ،  نیا  حیضوت  - 1

مجنپ شخب 

مکی لهچ و  سرد 

يدام درجم و 

تادرجم تاینامسج و  ياهیگژیو  يدام  درجم و  ياههژاو  موهفم  همدقم  لماش : 

همدقم

هجوت اب  تسا و  دوجولا  نکمم  دوجولا و  بجاو  هب  میسقت  اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهدرک  نایب  دوجوم  قلطم  يارب  ياهیلوا  تامیـسقت  هفـسالف 
تلاصا اـب  هدـش  هتفرگ  هطیـسب  هیله  رد  هیـضق  هداـم  زا  ناـکما  بوجو و  هدـش  ظاـحل  دوجو  تیهاـم و  نیب  هطبار  میـسقت  نیا  رد  هکنیا  هب 

رگا ینعی  درک  میـسقت  ریقف  ینغ و  اـی  طـبار  لقتـسم و  هب  ار  دوجوم  قـلطم  ناوـتیم  دوـجو  تلاـصا  ساـسا  رب  تسا و  رتراـگزاستیهام 
نـشور دوب .  دهاوخ  طبار  ریقف و  تروص  نیا  ریغ  رد  لقتـسم و  ینغ و  دشاب  هسفنب  دوجوم  حالطـصا  هب  ریغ و  زا  زاینیب  اقلطم  يدوجوم 

یبسن لالقتسا  ینغ و  زا  شدوخ  لولعم  هب  تبسن  یتلع  ره  هنرگو  تسا  قلطم  لالقتسا  قلطم و  يانغ  لالقتـسا  ینغ و  زا  روظنم  هک  تسا 
ای قلطم  لقتـسم  ینغ و  دوجوم  دـشابیم و  یهیدـب  تسا  تیلولعم  اب  مزالم  هک  دوجولا  نکمم  اـی  طـبار  ریقف و  دوجوم  تسا .  رادروخرب 

دش و هراشا  نآ  هب  لولعم  تلع و  ثحبم  رد  هک  یناهرب  دوشیم  تابثا  ناهرب  اب  تسا  نیتسخن  تیلع  اب  مزالم  هک  تاذـلاب  دوجولا  بجاو 
ضرع رهوج و  مسق  ود  هب  ار  دوجولا  نکمم  تایهام  هفـسالف  نینچمه  دمآ .  دهاوخ  نآ  هراب  رد  يرتشیب  حیـضوت  یـسانشادخثحبم  رد 

رگید هب  دشاب و  عوضوم  هب  جاتحم  هک  ار  نآ  رهوج و  دـشابن  ( 1  ) عوضوم هب  جاتحم  ندش  دوجوم  يارب  هک  ار  یتیهام  دناهدرک و  میـسقت 
یضرع تایهام  هک  تسا  نیا  هفسالف  نایم  روهـشم  هک  دش  هراشا  البق  دناهدیمان .  ضرع  دشاب  رگید  دوجوم  يارب  یتفـص  تلاح و  نخس 
موهفم هک  دسریم  رظنب  دنهدیم .  لیکـشت  ار  هناگهد  تالوقم  رهوج  ندرک  هفاضا  اب  دنتـسه و  یلاع  سنج  هن  ياراد  ءارقتـسا  بسح  رب 

دوجو ناسنا  هک  یماـگنه  ـالثم  دـیآیم  تسدـب  رگیدـکی  اـب  تادوجوم  هسیاـقم  زا  هک  تسا  یفـسلف  هیناـث  تـالوقعم  زا  ضرع  رهوج و 
دیما سرت و  دننام  یلاعفنا  تایفیک  ققحت  هک  دنیبیم  دـنکیم  هسیاقم  نآ  تیهام  هن  سفن و  دوجو  اب  ار  اهنآ  تیهام  هن  یناسفن و  تالاح 

رب دـنامیمن  یقاـب  اـهنآ  دوجو  يارب  ییاـج  سفن  دوجو  مدـع  ضرف  اـب  هک  ياهنوگ  هب  تسا  سفن  دوـجو  هب  مئاـق  هودـنا و . . .  يداـش و 
هب ار  تادوجوم  شجنـس  هسیاقم و  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  ققحت  لباق  مه  اهنآ  نودـب  دـشابیمن و  اهنآ  هب  دـنمزاین  هک  سفن  دوجو  فالخ 

رارق ضرع  ریغ  اب  يواـسم  ار  رهوج  موهفم  یـسک  رگا  میماـنیم .  رهوج  ار  مود  هتـسد  ضرع و  ار  لوا  هتـسد  مینکیم و  میـسقت  مسق  ود 
رهوج قیداصم  زا  یکی  مه  یلاعت  كراـبت و  بجاو  دوجو  هک  يروط  هب  دـنک  میـسقت  ضرع  رهوج و  هب  ار  دوجوم  قلطم  دـناوتیم  دـهد 

یلو دوب  دهاوخ  دوجو  هیلوا  تامیـسقت  زا  روبزم  میـسقت  تروص  نیا  رد  دـناهدرک و  نینچ  یبرغ  هفـسالف  زا  یـضعب  هکنانچ  دـیآ  رامـشب 
تاذـلاب دوجولا  بجاو  رب  ار  رهوج  قالطا  يور  نیا  زا  دـناهداد و  رارق  دوجولا  نکمم  تیهام  ار  ضرع  رهوج و  مسقم  یمالـسا  هفـسالف 

رهوج یلکراب  هکنانچ  دناهداد  رارق  کیکشت  دروم  شیبامک  ار  رهوج  دوجو  یبرغ  هفـسالف  زا  یـضعب  رگید  يوس  زا  دننادیمن .  حیحص 
هتفریذـپ و ار  یجراخ  ضارعا  دوجو  هک  یناسک  یلو  تسا  هداد  رارق  کش  دروم  زین  ار  یناـسفن  رهوج  مویه  هدرک و  راـکنا  ار  ینامـسج 
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الثم هک  یتروص  رد  اریز  دـناهدش  لئاق  رهوج  عون  نیدـنچ  هب  رهوج  عون  کی  ياـجب  هاـگآدوخان  دـناهدرک  راـکنا  ار  اـهنآ  رهاوج  دوجو 
يرهوج اهنآ  زا  مادک  ره  تروص  نیا  رد  دوب و  دنهاوخن  عوضوم  هب  جاتحم  دنوشن  یقلت  سفن  يارب  یـضارعا  ناونعب  یناسفن  ياههدیدپ 
ینامـسج ییاهرهوج  ناشدوخ  راچان  دـنوشن  یقلت  عوضوم  هب  جاتحم  یـضارعا  ناونعب  ماسجا  تافـص  رگا  نینچمه  دوب  دـهاوخ  صاـخ 

تامیـسقت نیا  رانک  رد  دـشابن .  عوضوم  هب  جاـتحم  يدوجولا  نکمم  دوجوم  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  رهوج  زا  روظنم  اریز  دوب  دـنهاوخ 
زا اـی  ینیع  دوجو  ینعیتسا  يداـم  درجم و  هب  میـسقت  نآ  تفرگ و  رظن  رد  دوجوم  قـلطم  يارب  ار  يرگید  یلوا  یلک و  میـسقت  ناوـتیم 

موسوم درجم  ماـنب  هک  تسین  لـیبق  نیا  زا  اـی  دوشیم و  هدـیمان  يداـم  تروـص  نیا  رد  هک  تسا  ینامـسج  تافـص  مسج و  دوـجو  لـیبق 
مه دوجولا  بجاو  لماش  درجم  نآ  مسق  کی  اریز  درادـن  دوجولا  نکمم  هب  صاصتخا  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ  میـسقت  نیا  ددرگیم . 

سوفن و ـالثم  دـشاب  ضرع  اـی  رهوج  دـناوتیم  يداـم  درجم و  زا  کـی  ره  اریز  درادـن  ضرع  اـی  رهوـج  هب  صاـصتخا  نینچمه  دوـشیم 
زا سوسحم  تایفیک  درجم و  ضارعا  لیبق  زا  یناسفن  تایفیک  دنتسه و  يدام  رهاوج  لیبق  زا  ماسجا  درجم و  رهاوج  لیبق  زا  مات  تادرجم 

ياهیگژیو اهنآ  موهفم  حیضوت  زا  سپ  میهدیم و  رارق  رظن  حمطم  ار  میسقت  نیمه  شخب  نیا  رد  ام  دنوریم .  رامـشب  يدام  ضارعا  لیبق 
رارق ثحب  دروم  زین  ار  ضارعا  رهاوج و  انمـض  میزادرپیم و  اهنآ  ماکحا  هیوناث و  تامیـسقت  نایب  هب  سپـس  مینکیم و  نایب  ار  اـهنآ  یلک 

میهدیم

يدام درجم و  ياههژاو  موهفم 

هک هدوب  ياهتسوپ  ای  سابل  ياراد  يزیچ  هک  دروآیم  نهذ  هب  ار  ینعم  نیا  تسا و  هدش  هنهرب  يانعمب  دیرجت و  زا  لوعفم  مسا  درجم  هژاو 
يدوجوم هک  تسا  نیا  روظنم  دوریم و  راکب  يدام  لباقم  يانعمب  هفـسالف  حالطـصا  رد  یلو  تسا  هدـیدرگ  هنهرب  هدـش و  هدـنک  نآ  زا 

عقاو رد  تسین و  راک  رد  يرگید  زیچ  ره  زا  ای  نآ  زا  ندـش  هنهرب  هدام و  هقباس  هب  یتیاـنع  الـصا  دـشابن و  يداـم  روما  ياـهیگژیو  ياراد 
نیا هکنیا  هب  رظن  درک و  نشور  ار  يداـم  هژاو  موهفم  تسخن  دـیاب  نآ  قیقد  ياـنعم  ندـیمهف  يارب  يور  نیا  زا  تسا  يداـم  ریغ  ياـنعمب 

رد تسا  هدنهد  دادتما  هدننک و  ددم  يانعمب  تغل  رد  هک  هدام  میزادرپب .  هدام  هژاو  یناعم  حیـضوت  هب  دیاب  دشابیم  هدام  هب  بوسنم  هملک 
ار عانتما  ناکما  ترورـض  هیـضق  لومحم  عوضوم و  نیب  تبـسن  یعقاو  تیفیک  نییقطنم  - 1 دوریم :  راکب  ینعم  دـنچ  هب  مولع  حالطـصا 
 . دنیوگیم سایق  هدام  اهنآ  یبیکرت  تئیه  لکش و  زا  رظنفرص  دوشیم  لیکشت  اهنآ  زا  سایق  هک  ییایاضق  هب  زین  - 2 دنمانیم .  هیضق  هدام 
نآ دشاب و  يریذپكاکطصا و . . .  عفد  بذج و  مرج  لیبق  زا  یصاخ  تافـص  ياراد  هک  دوشیم  هتفگ  يدوجوم  هب  هدام  کیزیف  رد  - 3

هکنانچ دشاب  يرگید  دوجوم  شیادیپ  هنیمز  هک  دوشیم  هتفگ  يدوجوم  هب  هدام  هفـسلف  رد  - 4 دنربیم .  راکب  يژرنا  ورین و  لباقم  رد  ار 
يانعم هب  کیدزن  تبسن و  هفاضا و  يانعم  نمضتم  هملک  نیا  یفـسلف  يانعم  يور  نیا  زا  تسا و  ناروناج  ناهایگ و  شیادیپ  هنیمز  كاخ 

هراب رد  دـنمانیم و  یلوا  يالویه  اـی  داوملا  هداـم  ار  ینامـسج  تادوجوم  همه  هیاـم  نیتسخن  هفـسالف  تسا .  یـسراف  ناـبز  رد  هیاـم  هژاو 
هوق و زج  يزیچ  نآ  تقیقح  درادـن و  شدوخ  زا  یتیلعف  هنوگچیه  یلوا  يالویه  هک  دـندقتعم  نایئوطـسرا  دـنراد و  فالتخا  نآ  تقیقح 

دروم رد  هفـسالف  حالطـصا  رد  يدام  هژاو  هکنآ  لصاح  دمآ .  دهاوخ  ادعب  نآ  هراب  رد  ثحب  تسین و  ینامـسج  ياهتیلعف  يارب  دادعتـسا 
راکب يرتماع  يانعمب  یهاگ  دـشاب و  یلبق  هیام  هدام و  هب  دـنمزاین  اهنآ  تیدوجوم  هتـشاد  ناهج  هدام  اب  یتبـسن  هک  دوریم  راـکب  یئایـشا 

ریغ يدام و  ریغ  يانعمب  درجم  هژاو  تسا و  ینامـسج  هملک  اب  يواسم  ابیرقت  لامعتـسا  رظن  زا  دوشیم و  مه  هدام  دوخ  لـماش  هک  دوریم 
دشابیم ماسجا  ياهیگژیو  تافص و  لیبق  زا  هن  تسا و  مسج  شدوخ  هن  هک  يزیچ  ینعیتسا  ینامسج 

تادرجم تاینامسج و  ياهیگژیو 

لوط هناـگهس  داـعبا  ياراد  تسا  يرهوـج  مسج  - 1 تسا :  رارق  نیا  زا  اـهنآ  نیرتروهـشم  هک  هدـش  فـیرعت  یفلتخم  ياـهتروصب  مـسج 
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هک ییایاوز  هک  ياهنوگ  هب  درک  ضرف  نآ  رد  ار  عطاقتم  طخ  هس  ناوتب  هک  تسا  يرهوج  هدـش  هتفگ  يرتشیب  تقد  اب  تماخـض و  ضرع 
مه هرک  دـننام  لماش  هک  دـناهدرک  هفاضا  تهج  نیا  زا  ار  ندرک  ضرف  ریبعت  دنـشاب و  همئاـق  دوشیم  لـصاح  هناـگ  هس  طوطخ  عطاـقت  زا 

اب ناوتیم  هکناـنچ  درک  ضرف  ار  یطوطخ  نینچ  نآ  نورد  رد  ناوتیم  اـما  درادـن  دوجو  لـعفلاب  یطوطخ  نینچ  هرک  رد  هکنیا  اـب  دوـشب 
دنک لاغـشا  ار  اضف  هک  تسا  يرهوج  تسا  هدش  لقن  نینچ  مسج  فیرعت  رد  نیملکتم  زا  - 2 دروآ .  دوجوب  ار  روبزم  طوطخ  نآ  ندیرب 

رد داد .  رارق  یسح  هراشا  دروم  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  يرهوج  دیوگیم  نآ  فیرعت  رد  قارشا  خیش  - 3 دشاب .  زیح  لغاش  حالطصا  هب  و 
ره هب  درادـن .  یترورـض  اهنآ  رکذ  هک  هتفرگ  ماجنا  ییاهثحب  هن  ایتسه  یقطنم  مات  دـح  اهنآ  زا  مادـکچیه  ایآ  هکنیا  فیراعت و  نیا  هراب 
ات تهج  هس  رد  ـالقع  هکنیا  اـهنآ  هلمج  زا  دراد  یمزاوـل  یگژیو  نیا  تـسا و  تـهج  هـس  رد  نآ  دادـتما  مـسج  یگژیو  نیرتنـشور  لاـح 
رپ اهنآ  هلیـسوب  هک  ماسجا  زا  لقتـسم  تسا  ییاضف  ناکم  هک  ینعم  نیا  هب  هن  یلو  تسا  رادـناکم  هکنآ  رگید  تسا  ماسقنا  لباق  تیاهنیب 
اب یـسح  هراشا  اریز  تسا  یـسح  هراشا  لباق  اعبط  يدوجوم  نینچ  هکنآ  موس  دمآ  دـهاوخ  ناکم  حیـضوت  رد  هک  ییانعم  هب  هکلب  دوشیم 

دادـتما ياراد  ینامـسج  دوجوم  ماجنا  رـس  دوب و  دـهاوخ  مه  یـسح  هراشا  لباق  دـشاب  رادـناکم  هچ  ره  دریگیم و  ماجنا  ناـکم  هب  هجوت 
يانعمب يدام  روما  ای  تاینامـسج  اما  و  دـمآ .  دـهاوخ  زین  نامز  تقیقح  هراب  رد  ثحب  دوشیم و  ریبعت  نامز  هب  نآ  زا  هک  تسا  یمراهچ 

ققحت ماـسجا  زا  لقتـسم  روطب  هک  يروما  نخـس  رگید  هب  ماـسجا و  دوجو  عباوت  زا  دـنترابع  دوشن  هداـم  مسج و  دوـخ  لـماش  هک  صاـخ 
ینعم کی  هب  هک  ندـب  هب  قلعتم  حور  نیا  رباـنب  دوب  دـنهاوخ  ماـسقنا  لـباق  مسج  عبت  هب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  یگژیو  نیرتمهم  دـنباییمن و 

گنر و دننام  ماسجا  ضارعا  تافـص و  فالخ  رب  تسین  ریذپماسقنا  مه  ندـب  عبت  هب  یتح  اریز  دوب  دـهاوخن  ینامـسج  دراد  نآ  اب  داحتا 
تاینامسج ماسجا و  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  دنوریم .  رامـشب  ینامـسج  يروما  يور  نیا  زا  دنتـسه و  ماسقنا  لباق  ماسجا  عبت  هب  هک  لکش 

اهنت دراد  نامز  ناکم و  هن  تسا و  ریذـپ  ماسقنا  هن  درجم  دوجوم  ینعی  درک  دادـملق  تادرجم  ياهیگژیو  ناونعب  ار  اهنآ  تالباقم  ناوتیم 
ناوتیم ینعیتسا  ندب  هب  قلعتم  سفن  نآ  تفرگ و  رظن  رد  ینامز  یناکم و  تبسن  ضرعلاب  ناوتیم  درجم  تادوجوم  زا  مسق  کی  يارب 

نیا یلو  تسا  دوـجوم  ناـمز  ناـمه  رد  مه  شحور  تسا  دوـجوم  ندـب  هک  یناـمز  تسه و  مه  شحور  تسه  ندـب  هـک  ییاـج  تـفگ 
هداد تبـسن  مه  نآ  هب  زاجم  هحماسم و  يور  زا  ندـب  اب  حور  داحتا  قلعت و  رثا  رد  تسا و  ندـب  تفـص  عقاو  رد  يرادـنامز  يرادـناکم و 

درجم نایم  یخزرب  هطـساو و  هک  دناهدرک  تابثا  ار  تادوجوم  زا  یموس  عون  یقارـشا  هفـسالف  ءافرع و  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  دوشیم . 
هدیمان یخزرب  یلاثم و  درجم  مانب  شناوریپ  نیهلاتملاردص و  حالطـصا  رد  دناهدیمان و  یلاثم  دوجوم  ار  نآ  تسا و  ضحم  يدام  لماک و 

دش دهاوخ  هداد  يرتشیب  حیضوت  زین  هراب  نیا  رد  ددرگیم  قالطا  نآ  رب  زین  یلاثم  مسج  یهاگ  هکنانچ  دوشیم 

هصالخ

ریقف ینغ و  دوجوم  ای  هریغب  دوجوم  هسفنب و  دوجوم  ای  دوجولا  نکمم  دوجولا و  بجاو  هب  نآ  میسقت  دوجوم  هیلوا  تامیـسقت  زا  یکی  - 1
نیا ریغ  رد  ضرع و  دـشاب  رگید  دوجوم  يارب  یتفـص  تلاـح و  عوضوم و  هب  جاـتحم  رگا  دوجوم  هک  تسا  نیا  رگید  میـسقت  - 2 تسا . 

هکناـنچنآ دـشاب  دوجولا  نکمم  دوجوم  رگا  هیلوا و  تامیـسقت  زا  دـشاب  دوـجوم  قـلطم  رگا  میـسقت  نیا  مسقم  دـشابیم  رهوـج  تروـص 
تسا يدام  درجم و  هب  نآ  میسقت  دوجوم  هیلوا  تامیـسقت  زا  رگید  - 3 دوریم .  رامشب  هیوناث  تامیسقت  زا  دناهدش  لئاق  یمالسا  هفـسالف 

ياـنعمب تغل  رد  هک  درجم  هژاو  - 4 درادـن .  ضرع  اـی  رهوج  اـی  دوجولا  نکمم  هب  یـصاصتخا  دـشابیم و  دوجوم  قلطم  نآ  مسقم  اریز 
ناکما بوجو  ایاضق  هدام  یکی  دراد  یقطنم  حالطصا  ود  هدام  - 5 دوریم .  راکب  يدام  لباقم  رد  هفسالف  حالطـصا  رد  تسا  هدش  هنهرب 

يدوجوم زا  تسا  ترابع  نآ  یکیزیف  حالطصا  اهنآ و  یبیکرت  تئیه  لکش و  زا  رظنفرـص  نآ  تامدقم  ینعی  سایق  هدام  يرگید  عانتما و 
دوجوم شیادیپ  هنیمز  هک  يرهوج  زا  تسا  ترابع  هفـسلف  حالطـصا  رد  هدام  - 6 دشاب .  عفد  بذـج و  مرج و  لیبق  زا  یتافـص  ياراد  هک 

نینچ ار  نآ  هفـسالف  فلا - دناهدرک :  فیرعت  تروص  هس  هب  ار  مسج  - 7 تسا .  ناروناج  ناهایگ و  هدام  هک  كاخ  دننام  دـشاب  يرگید 
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 . دـیایب دوجوب  همئاق  يایاوز  اهنآ  عطاقت  لحم  رد  هک  ياهنوگ  هب  درک  ضرف  عطاقتم  طـخ  هس  نآ  رد  ناوتب  هک  يرهوج  دـناهدرک  فیرعت 
فیرعت دـشاب  یـسح  هراشا  لباق  هک  يرهوج  هب  ار  نآ  قارـشا  خیـش  ج - دـناهدرک .  فیرعت  زیح  لـغاش  رهوج  هب  ار  مسج  نیملکتم  ب -

ره رد  الوا  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـشاب و  هتـشاد  دادـتما  تهج  هس  رد  هک  يرهوج  تسا  نیا  مسج  فیرعت  نیرتهداس  - 8 تسا .  هدرک 
ینامز دادتما  ياراد  اعبار  دشاب و  یـسح  هراشا  لباق  اثلاث  دشاب و  رادـناکم  ایناث  دـشاب و  میـسقت  لباق  تیاهن  یب  ات  هناگهس  تاهج  زا  کی 
یگژیو نیرتمهم  دنامن و  یقاب  دباین و  ققحت  اهنآ  زا  لقتسم  دشاب و  ماسجا  دوجو  عبات  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  ینامسج  - 9 دشاب . 

مـسج عـبتب  هن  تسا و  مسج  هن  اریز  تسناد  ینامـسج  ناوـتیمن  ار  حور  يور  نیا  زا  دـشاب و  ریذـپماسقنا  مسج  عـبت  هب  هک  تسا  نیا  نآ 
تابثا ار  تادوجوم  زا  رگید  یعون  یقارـشا  هفـسالف  ءاـفرع و  - 10 دـنامیم .  یقاب  مه  ندـب  زا  لقتـسم  هکنیا  رب  هوالع  دریذـپیم  ماسقنا 

دوشیم هدیمان  یلاثم  مسج  یهاگ  یلاثم و  درجم  یهاگ  تسا و  ضحم  يدام  لماک و  درجم  نیب  ياهطساو  هک  دناهدرک 

تشونیپ

هک يرهوج  دروم  رد  ار  لـحم  هژاو  اریز  لـحم  زا  صخا  تسا  یموهفم  اـجنیا  رد  عوـضوم  هملک  زا  هفـسالف  روـظنم  هک  تسناد  دـیاب  - 1
 . دنربیم راکب  زین  دیامن  لولح  نآ  رد  تروص  يرگید  رهوج 

مود لهچ و  سرد 

؟  تسیچ ناکم 

ناکم تقیقح  ییاجک  ياج و  نیب  قرف  ناکم  نامز و  هلئسم  همدقم  لماش : 

همدقم

یگزاـت و هتـسویپ  هدوب و  ناـفوسلیف  نادنمـشیدنا و  هجوت  دروـم  هراوـمه  هک  تسا  یفـسلف  مهم  ثحاـبم  هلمج  زا  ناـکم  ناـمز و  ثحبم 
هکنیا اب  تسا و  هدـشن  هدرپس  یناگیاب  هب  نآ  هدـنورپ  هتـشگن و  یگدرمژپ  یگنهک و  شوختـسد  هاـگچیه  هدرک و  ظـفح  ار  دوخ  توارط 

هب ءافش  تایعیبط  رد  انیس  نبا  قرش  گرزب  فوسلیف  هلمج  زا  دناهتفگ و  نخس  هدیشیدنا و  رایسب  اهنآ  هراب  رد  برغ  قرـش و  هفـسلف  غباون 
 . دراد دوجو  ثحبم  نیا  يایاوز  رد  شواـک  شهوژپ و  یـشیدنا و  فرژ  ياـج  مه  زونه  تسا  هدرک  ییاـسرف  ملق  اـهنآ  نوماریپ  لیـصفت 

هلئسم رتمک  هک  تسا  زیگناتفگـش  ءارآ  رب  لمتـشم  ضقانتم و  فلتخم و  ناکم  نامز و  هراب  رد  يردقب  نارظنبحاص  نافوسلیف و  تایرظن 
دح رس  ات  ار  اهنآ  رگید  يوس  زا  دناهدرمـش و  درجم  رهاوج  زا  ار  ناکم  نامز و  يوس  کی  زا  الثم  درک  هسیاقم  نآ  اب  ناوتیم  ار  یفـسلف 

هتسناد تیساسح  تروص  شدوخ  ریبعت  هب  ینهذ و  روما  زا  ار  اهنآ  یناملآ  روهـشم  فوسلیف  تناک  دناهداد و  لزنت  يرادنپ  یمهو و  روما 
يزاریـش نیهلاتملاردص  یمالـسا  گرزب  فوسلیف  نایم  نیا  رد  دـناهدروآ .  رامـشب  یجراخ  ضارعا  زا  ار  اهنآ  نافوسلیف  بلاغ  یلو  تسا 

نیا رد  یئاهن  نخـس  ار  نآ  ناوتیم  هک  هداد  هئارا  ار  يراوتـسا  مهم و  رایـسب  هیرظن  هدوبر و  ناگمه  زا  ار  تقبـس  يوگ  ناـمز  هلئـسم  رد 
زا نآ  یفـسلف  نییبـت  مک  تسد  هک  درک  یقلت  هیرهوـج  تکرح  تاـبثا  يارب  یـساسا  ياهیاـپ  ار  هـیرظن  نـیا  ناوـتیم  زین  تـسناد  هلئـسم 

هتـشذگ سرد  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دش .  دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهـسرد  رد  هکنانچ  دشابیم  میظع  فوسلیف  نیا  ياهیروآون  تاراکتبا و 
نامز ناکم و  نوماریپ  یحیـضوت  هب  اجنیا  رد  هک  میدید  بسانم  دمآ  نایم  هب  نخـس  تایدام  ياهیگژیو  ناونعب  يرادنامز  يرادناکم و  زا 

میزادرپب

ناکم نامز و  هلئسم 
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لئاق نامز  ناکم و  هب  یتبـسن  يدام  ءایـشا  يارب  نامدرم  همه  دراد و  دوجو  نامز  هاگ و  ناکم و  ياج و  لداعم  ییاـههژاو  اـهنابز  همه  رد 
تسا و زیم  يور  باتک  تسا  اهیهام  یگدنز  ياج  ایرد  تسا  نامسآ  رد  دیشروخ  دننکیم  نایب  نوگانوگ  ياهتروصب  ار  نآ  هک  دنتـسه 
ناناملسم و نایم  ییاهگنج  ترضح  نآ  نامز  رد  دش  دلوتم  يدالیم  مشـش  نرق  رد  مالـسا ص  یمارگ  ربمغیپ  دنیوگیم  هکنانچمه  . . . . 

نیا مدرم  بلاغ  هکلب  دراد  ییاج  یمـسج  ره  هک  تسا  نیا  یمومع  كرد  یلک  روطب  دوب و . . . .  لیطعت  هسردم  زورید  داد  يور  نارفاک 
ییاج مه  لاعتم  يادخ  يارب  ناشیدنا  هداس  هکنانچ  تسین  ناکم  نودب  يدوجوم  چـیه  هک  دـنرادنپیم  نینچ  دـنهدیم و  میمعت  ار  مکح 

رد بلطم  نیا  نیع  دـش و  دـهاوخ  نایب  شدوخ  ياج  رد  تسردان و  تسا  يروصت  هتبلا  هک  دـننکیم  روصت  اهنآ  زا  رتالاب  ای  اهنامـسآ  رد 
دریگیم هدهع  هب  ار  ءایشا  قیاقح  ندناسانـش  نتخانـش و  هک  فوسلیف  اعبط  دراد .  نایرج  مه  نآ  هب  اههدیدپ  ءایـشا و  تبـسن  نامز و  هراب 

اب یفسلف  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تسیچ  نامز  ناکم و  تقیقح  هک  دهدب  زین  لاؤس  نیا  هب  یخـساپ  تسیابیم 
رد مـیدرک و  یفرعم  يداــم  روـما  ياــهیگژیو  ناوـنعب  ار  ناــمز  ناــکم و  هتــشذگ  سرد  رد  هکناــنچ  مـینکیم  دروـخرب  میهاــفم  نـیا 

دراد و دوجو  نامز  ناکم و  تقیقح  نییبت  رد  هک  یلکشم  نیتسخن  میزادرپیم .  لاعتم  يادخ  زا  نامز  ناکم و  یفن  هب  یسانشادخثحبم 
یسح ياهمادنا  زا  کیچیه  ماد  رد  دنتسین و  یـسح  هبرجت  لباق  نامز  ناکم و  هک  تسا  نیا  دروآیم  رد  يراوشد  هلئـسم  تروصب  ار  نآ 
ءایـشا لاح  نیع  رد  دـنوشیم و  كرد  يرگید  سح  چـیه  اب  هن  دـنوشیم و  سمل  هسمال  اب  هن  دـنوشیم  هدـید  مشچ  اـب  هن  دـنتفایمن  اـم 

هک دوب  تهج  نیمه  هب  تسرد  میروآیم و  باسحب  سوسحم  يدام  ناهج  زا  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  میهدیم  تبسن  اهنآ  هب  ار  سوسحم 
زا رگید  یهورگ  یجراخ و  ینیع و  روما  ناونعب  هن  درک و  یفرعم  ینیع  ياههدـیدپ  نتخانـش  يارب  ینهذ  ياهلاناک  ناونعب  ار  اهنآ  تناـک 

ار اهنآ  یجراخ  دوجو  دنتـسناوتیمن  هک  ناـفوسلیف  زا  یهورگ  رگید  يوس  زا  دندرمـش و  يرادـنپ  یمهو و  يروما  ار  اـهنآ  نادنمـشیدنا 
اهنآ نافوسلیف  زا  يرایسب  هرخالاب  دندش و  اهنآ  ندوب  درجم  هب  دقتعم  دنوش  لئاق  اهنآ  يارب  يدام  يدوجو  دنتسناوتیمن  زین  دننک و  راکنا 
يارب یلیالد  ای  لیلد  یهورگ  ره  اعبط  دوشیم .  تباث  لـقع  سح و  يراـیمه  اـب  اـهنآ  دوجو  هک  دـندرک  یقلت  يداـم  یـضارعا  ناونعب  ار 
ینعی نوطالفا  زا  لوقنم  لوق  ناکم  دروم  رد  نیهلاتملاردص  دـناهتخادرپ و  نارگید  لیالد  دـقن  هب  دـناهدرک و  هماقا  ناشدوخ  هیرظن  تابثا 

هک تسا  یهیدـب  تسا .  قیقحت  روخرد  دـیدرت و  ياج  نوطالفا  هب  لوق  نیا  تبـسن  تحـص  دـنچ  ره  دـنکیم  دـییات  ار  اـضف  ندوب  درجم 
هیرظن نییبت  هب  هدرک  هدنـسب  لاوقا  نیرتروهـشم  رکذ  هب  يور  نیا  زا  تسین  راتـشون  نیا  هلـصوح  رد  اهلیلد  همه  دقن  لاوقا و  همه  یـسررب 

میزادرپیم دییات  دروم 

یهاگ هچ  هاگ و  نیب  یئاجک و  ياج و  نیب  قرف 

ناکم ياج  موهفم  نایم  هفـسالف  هک  میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  میزادرپب  نامز  ناکم و  تقیقح  هراب  رد  ثحب  هب  هکنآ  زا  شیپ 
یمیهافم ار  یهاگ  هچ  ای  یتقو  هچ  ییاجک و  موهفم  دـنراذگیم و  قرف  یتم  یتقو  هچ  نامز و  هاگ  موهفم  نایم  نینچمه  نیا و  ییاجک  و 

یضرع هناگتفه  تالوقم  نایم  رد  یئوطسرا  تالوقم  لودج  رد  دوشیم و  لصاح  نامز  ناکم و  هب  ءیـشتبسن  زا  هک  دنرامـشیم  یبسن 
اب نآ  هجو  دروآ و  باسحب  تالوقم  يوهام و  میهافم  ءزج  دیابن  ار  میهافم  هنوگنیا  اساسا  هک  دسریم  رظنب  دـنچ  ره  دریگیم  رارق  یبسن 

یئاجک و موهفم  هک  دـننآ  رب  نایئوطـسرا  لاح  ره  هب  ددرگیم .  نشور  دـش  نایب  مهدزناپ  سرد  رد  هک  میهافم  عاونا  ياهیگژیو  هب  هجوت 
يدیدرت مه  نارگید  درادـن و  ناکم  نامز و  تیهام  هب  یطبر  تسا و  یـصاخ  هلوقم  لقتـسم و  يوهام  موهفم  مادـک  ره  یتقو  هچ  موهفم 

هتـشاد هجوت  دیاب  يور  نیا  زا  دراد  قرف  نامز  ناکم و  میهافم  اب  دـیآیم و  دـیدپ  ناکم  نامز و  هب  تبـسن  زا  میهافم  هنوگنیا  هک  دـنرادن 
مینکن طلخ  یفاضا  یبسن و  میهافم  نیا  هراب  رد  ثحب  اب  ار  نامز  ناکم و  هراب  رد  ثحب  هک  میشاب 

ناکم تقیقح 
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لئاق اهنآ  هب  مه  یمانب  فوسلیف  تسین و  یسررب  ثحب و  روخ  رد  هدوب و  فیعـض  رایـسب  هک  هدش  لقن  يردان  لاوقا  ناکم  تیهام  هراب  رد 
هک تسا  یلقتسم  ینامـسج  ياضف  ای  اهنآ  ياهتیلعف  اهتروص و  زا  ای  ماسجا  يالویه  زا  تسا  ترابع  ناکم  هکنیا  هب  لوق  دننام  تسا  هدشن 

ءامکح زا  یـضعب  هدـش و  لـقن  نوطـالفا  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  فورعم  لوق  ود  لاوقا  ناـیم  رد  تسا .  هدـش  هدـیناجنگ  نآ  رد  ناـهج 
ار نآ  انیس  نبا  یباراف و  دننام  یمالـسا  ءامکح  رثکا  هدش و  لقن  وطـسرا  زا  يرگید  دناهدرک و  دییات  ار  نآ  نیهلاتملاردص  دننام  یمالـسا 
 . دشابیم ناهج  مجح  اب  يواسم  هک  تسا  يدرجم  يرهوج  دعب  ناکم  هک  تسا  نیا  هدـش  لقن  نوطالفا  زا  هک  ياهیرظن  اما  دـناهتفریذپ . 

دناوتیمن درادن و  يدام  تادوجوم  اب  یتبسن  دشاب  یخزرب  یلاثم و  درجم  دنچ  ره  درجم  دوجوم  اریز  دسریم  رظنب  بیجع  لوق  نیا  رهاظ 
يانعم درجم  ظفل  زا  روظنم  ای  دـشاب  هداد  خر  یهابتـشا  مالک  نیا  همجرت  لقن و  رد  هک  دراد  لاـمتحا  اـما  دوش  هتـشاگنا  اـهنآ  يارب  یفرظ 

ناوتیم لامتحا  نیا  قبط  ( 1  ) تسا هدرک  راکنا  نوطالفا  هب  ار  لوق  نیا  تبـسن  دامادریم  هک  تسا  نیا  نآ  دیؤم  دـشابن و  نآ  یحالطـصا 
نیا هب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  هناگادج  روطب  هک  یتروص  رد  تسا  ناهج  مجح  نامه  ناکم  هک  درک  ریسفت  تروص  نیا  هب  ار  روبزم  مالک 
حطس اب  سامم  هک  یمسج  یلخاد  حطـس  زا  تسا  ترابع  ناکم  هک  تسا  نیا  هدش  لقن  وطـسرا  زا  هک  ياهیرظن  اما  و  دوش .  دیرجت  ینعم 
هیرظن نیا  رب  تسا .  هدش  هتخیر  نآ  رد  هک  تسا  یبآ  یجراخ  حطـس  اب  سامم  هک  ناویل  یلخاد  حطـس  دننام  دـشاب  رگید  مسج  یجراخ 
هتسویپ تسا  نآ  ندب  حطس  اب  سامم  هک  یبآ  حطس  کش  نودب  دشاب  هداتسیا  يراج  رهن  رد  یهام  کی  مینک  ضرف  رگا  هک  هدش  لاکشا 
شدوخ ياـج  رد  هک  میاهدرک  ضرف  هک  یتروص  رد  دـباییم  رییغت  اـمئاد  نآ  ناـکم  هک  میئوگب  دـیاب  روبزم  هیرظن  قـبط  دـنکیم و  رییغت 

ود زا  روبزم  فیرعت  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  هجوت  دروـم  دـیاب  هک  يرگید  قـیقد  هتکن  تسا .  هدادـن  خر  شیارب  یناـکم  رییغت  هداتـسیا و 
لیبق زا  حطـس  اما  يوحم  مسج  یجراخ  حطـس  اب  ندوب  سامم  يرگید  يواـح و  مسج  یلخاد  حطـس  یکی  هدـش  لیکـشت  یـساسا  موهفم 

دوجوب یموس  هلوقم  هلوـقم  ود  نیب  عـمج  زا  تسا و  هفاـضا  هلوـقم  زا  نایئوطـسرا  هیرظن  قـبط  ساـمم  اـما  تسا و  مک  هلوـقم  زا  رادـقم و 
رامشب نآ  تایتاذ  زا  لصف و  ار  نآ  ناوتیمن  يور  نیا  زا  روبزم و  حطـس  يارب  یـضرع  تسا  یتلاح  ندوب  سامم  رگید  يوس  زا  دیآیمن 

هچ زا  ناکم  ماجنارس  هک  دنامیم  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  لاح  ره  هب  تسناد و  لصتم  مک  هلوقم  زا  یصاخ  عون  ار  نآ  بیترت  نیدب  دروآ و 
تـسا یموهفم  هکلب  تسین  لکـش  گنر و  ای  ناویح  ناسنا و  دـننام  یـسفن  میهاـفم  زا  ناـکم  موهفم  ـالوا  دـسریم  رظنب  تسا .  ياهلوقم 

اب یـصاخ  هاگدـید  زا  ار  زیچ  ود  دـیاب  موهفم  نیا  ندروآ  تسدـب  يارب  رادـناکم و  ءیـش  هب  هفاـضا  تبـسن و  ياـنعم  رب  لمتـشم  یـضرع 
تالوقم رد  لخاد  يوهام و  میهافم  لیبق  زا  ناکم  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  میروآ و  باسحب  يرگید  ناکم  ار  یکی  اـت  میجنـسب  رگیدـکی 

تـسین مزال  مینادب  يرگید  زیچ  ناکم  ار  يزیچ  هکنیا  يارب  ایناث  یعازتنا .  تسا  یموهفم  هکلب  میـشاب  نآ  هلوقم  نییعت  ددص  رد  ات  تسین 
ای نیرولب  تسا  یمـسج  هک  تسین  تهج  نآ  زا  مینادیم  بآ  ناکم  ار  ناویل  یتقو  الثم  میریگب  رظن  رد  ار  نآ  رهوج  ای  صاـختیهام  هک 
هک تهج  نآ  زا  هکلب  نژوردـیئ  نژیـسکا و  زا  بکرم  تسا  یعیاـم  هک  تسین  تـهج  نآ  زا  میماـنیم  یهاـم  ياـج  ار  بآ  هـک  یماـگنه 

ناوتیم هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اـب  نآ .  رهوج  هن  تسا  نآ  تیفرظ  دوـشیم  ظاـحل  تقیقح  رد  هچنآ  دراد و  ار  رادـناکم  ءیـش  شیاـجنگ 
روبزم مجح  میجنـسب  تسا  هدـیجنگ  نآ  رد  هک  یمـسج  اب  ار  نآ  میریگب و  رظن  رد  هناگادـج  ار  ناهج  مجح  زا  يرادـقم  هاـگ  ره  تفگ 

نآ هب  بوسنم  ءیش  زا  شیب  شیاجنگ  هک  دوشیم  قالطا  یمجح  رادقم  رب  ناکم  یهاگ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دوب .  دهاوخ  نآ  ناکم 
یقیقح ریغ  ياهناکم  ار  ییاهناکم  نینچ  دناهتـشاد و  هجوت  هتکن  نیا  هب  هفـسالف  دـنمانیم  صخـش  ناکم  ار  رهـش  هناخ و  هکنانچ  دراد  ار 

ناکم هب  بوسنم  مسج  مجح  اب  يواسم  هک  ناهج  مجح  زا  يرادـقم  زا  تسا  ترابع  ءیـش  ره  یقیقح  ناـکم  هکنآ  لـصاح  دـناهدیمان . 
ناهج عبات  ناکم  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسدـب  یفـسلف  لیلحت  نیا  زا  هک  یجیاتن  هلمج  زا  تسا .  هدـیجنگ  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب 

دروآ و باسحب  یلقتسم  دوجوم  ار  يزیچ  حطـس  ای  مجح  ناوتیمن  هکنانچ  درادن  دوجو  ناکم  نآ  ءانف  زا  دعب  ای  شیادیپ  زا  لبق  تسا و 
هک دنتسه  ماسجا  دوجو  زا  ییاههرهچ  رگنایامن  حطس  مجح و  دننام  یمیهافم  اساسا  هکلب  تفرگ  رظن  رد  یلقتـسم  داجیا  قلخ و  نآ  يارب 

دوـجو نوؤـش  زا  ار  دـنوشیم  هدرمــش  ضارعا  هـک  يروـما  هنوـگنیا  ناوـتیم  يور  نـیا  زا  دریگیم و  رظن  رد  هناگادــج  ار  اـهنآ  نـهذ 
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ياـهیگژیو زا  دراد و  ماـسجا  هب  صاـصتخا  ناـکم  ارچ  هک  دوـشیم  نشور  بلطم  نـیا  رد  تـقد  اـب  دروآ و  باـسحب  يداـم  ياـهرهوج 
تسین ماسجا  مجح  زج  يزیچ  نآ  عازتنا  اشنم  اریز  دوریم  رامشب  يدام  تادوجوم 

هصالخ

عقاو یـسح  هبرجت  دروم  امیقتـسم  اهنآ  زا  مادکچیه  يوس  کی  زا  هک  تسا  نیا  تسا  راوشد  نامز  ناکم و  تقیقح  نییبت  هکنیا  تلع  - 1
روما زا  ار  اهنآ  تناک  هک  هدش  نیا  بجوم  رما  نیمه  دنیآیم  رامشب  سوسحم  يدام  ناهج  هب  طوبرم  روما  زا  رگید  يوس  زا  دنوشیمن و 

درجم و ار  اهنآ  یخرب  زین  دنرامـشب و  يرادـنپ  یمهو و  ار  اـهنآ  رگید  یـضعب  دـنادب و  تیـساسح  تروص  شدوخ  حالطـصا  هب  ینهذ و 
تبـسن زا  هک  تسا  یموهفم  دوشیم  هدـیمان  یتقو  هچ  یتم  هلوقم  ییاجک و  نیا  هلوقم  مانب  هچنآ  - 2 دنروآ .  باسحب  يدام  رگید  یخرب 
میهافم هکنیا  وگ  تسا  یتم  هلوقم  نامه  نامز  نیا و  هلوقم  نامه  ناکم  هک  دوش  روصت  نینچ  دـیابن  دـیآیم و  تسدـب  نامز  ناـکم و  هب 

-3 دروآ .  رامشب  تالوقم  زا  ار  اهنآ  دیابن  دنتسین و  يوهام  میهافم  تقیقح  رد  مه  تبـسن  رب  لمتـشم  میهافم  ریاس  یتقو و  هچ  ییاجک و 
هدرک دییات  نیهلاتملاردص  ار  لوق  نیا  دشابیم و  ناهج  مجح  اب  يواسم  هک  تسا  يدرجم  يرهوج  دـعب  ناکم  هک  هدـش  لقن  نوطالفا  زا 

یهابتـشا دیاش  دوش و  هتـشاگنا  يدام  دوجوم  يارب  یفرظ  دناوتیمن  درجم  دوجوم  اریز  دسریم  رظنب  بیجع  نخـس  نیا  رهاظ  - 4 تسا . 
زا ار  نآ  ناسنا  نهذ  هک  تسا  ناهج  مجح  نامه  ناکم  هک  درک  ریـسفت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  ناوتب  دـشاب و  هداد  خر  همجرت  اـی  لـقن  رد 

مـسج یلخاد  حطـس  زا  تسا  ترابع  ناکم  هک  هدـش  لقن  وطـسرا  زا  - 5 دریگیم .  رظن  رد  هناگادـج  ارنآ  ینعی  دـنکیم  دـیرجت  ماـسجا 
قبط هک  هدش  لاکشا  لوق  نیا  رب  - 6 دناهتفریذپ .  انیـس  نبا  یباراف و  ار  لوق  نیا  دشاب و  يوحم  مسج  يرهاظ  حطـس  اب  سامم  هک  يواح 

رب ضرف  اریز  دـشاب  هتـشاد  یتباث  ناکم  رظن  کی  زا  دـیاب  تسا  هتفرگ  رارق  یکرحتم  ناور و  مسج  ناـیم  رد  هک  ینکاـس  مسج  هیرظن  نیا 
موهفم هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 7 تسا .  رییغت  لاح  رد  نآ  اب  سامم  حطـس  اریز  دـشاب  ریغتم  شناـکم  دـیاب  يرگید  رظن  زا  تسا و  نآ  نوکس 
سامم هک  تهج  نآ  زا  زین  درمـش و  یموس  هلوقم  ار  اهنآ  عومجم  ناوتیمن  تسا  هفاضا  هلوقم  زا  سامم  موهفم  تیمک و  هلوقم  زا  حـطس 

لاؤس نیا  ماجنارس  دروآ و  باسحب  تیمک  زا  یعون  يارب  موقم  لصف  ار  نآ  ناوتیمن  تسا  روبزم  حطس  يارب  یـضرع  تلاح  کی  ندوب 
تـسا یموهفم  هکلب  تسین  يوهام  یـسفن و  موهفم  ناـکم  موهفم  هک  دـسریم  رظنب  - 8 تسا .  ياهلوقم  هچ  زا  ناـکم  هک  دـنامیم  یقاـب 

رد یکی  ندـش  هدـیجنگ  زا  تسا  ترابع  هاگدـید  نآ  دـیآیم و  تسدـب  یـصاخ  هاگدـید  زا  ءیـش  ود  هسیاـقم  زا  هک  یعازتنا  یـسایق و 
تسا ناکم  موهفم  عازتنا  اشنم  مجح  نیمه  دوشیم و  هدیجنس  يرگید  اب  هک  تسا  اهنآ  زا  یکی  مجح  شیاجنگ و  تقیقح  رد  يرگید و 

مجح زا  يرادـقم  زا  تسا  تراـبع  ءیـش  ره  یقیقح  ناـکم  درک  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  ناـکم  ناوتیم  تاـکن  نیا  هب  هجوـت  اـب  - 9 . 
زا هک  مجح  حطـس و  دننام  یمیهافم  - 10 تسا .  هدش  هدیجنگ  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب  رادـناکم  مسج  مجح  اب  يواسم  هک  ناهج 

ضارعا هنوگنیا  ناوتیم  ینعم  نیدب  دنتـسه و  اهنآ  تیعقاو  زا  ییاههرهچ  دوجو و  نوؤش  زا  تقیقح  رد  دـنوریم  رامـشب  ماسجا  ضارعا 
مجح زا  هک  مه  ناـکم  - 11 دریگیمن .  قلعت  اـهنآ  هب  یلقتـسم  داـجیا  لـعج و  هک  تسا  تهج  نیمهب  دروآ و  رامـشب  رهوج  نوؤش  زا  ار 

 . درک روصت  نآ  يارب  يدوجو  ناهج  دوجو  زا  دـعب  ای  لبق  ناوتیمن  تشاد و  دـهاوخ  یلیفط  یعبت و  يدوجو  اعبط  دوشیم  عازتنا  ماسجا 
دوب دهاوخن  یناکم  تبسن  ياراد  درجم  ءیش  تسا و  ماسجا  صاوخ  زا  ناکم  هک  دش  نشور  زین  - 12

تشونیپ

 . تاسبق ص 164 ك  ر .  - 1

موس لهچ و  سرد 
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؟  تسیچ نامز 

هتکن دنچ  نایب  نیهلاتملاردص  هیرظن  نامز  تقیقح  هرابرد  ثحب  لماش : 

نامز تقیقح  هرابرد  ثحب 

نامز هلئسم  لح  ایوگ  یلو  تسا  هدرک  هراشا  اهنآ  هب  ءافش  تایعیبط  رد  سیئرلا  خیش  هک  هدش  لقن  یبیجع  لاوقا  زین  نامز  تقیقح  هرابرد 
لصتم تیمک  رادقم و  یعون  نامز  هک  دناهتشاد  قافتا  لوق  نیا  رب  یگمه  ابیرقت  اریز  هدوب  ناکم  هلئسم  زا  رتلهس  یمالـسا  هفـسالف  رظن  زا 

تالوقم لودج  رد  نامز  هاگیاج  بیترت  نیدب  دوشیم  ماسجا  رب  ضراع  تکرح  هطـساوب  دـشابیم و  يریذـپانرارق  نآ  یگژیو  هک  تسا 
رد ییاهن  قیقحت  زا  سپ  یلو  تسا  هدروآ  ار  نایب  نیمه  شنانخـس  زا  يرایـسب  رد  زین  نیهلاتملاردص  دوشیم  صخـشم  الماک  یئوطـسرا 
اب یلو  دـیامنیم  نشور  ینایب  دـنچ  ره  نامز  هرابرد  هفـسالف  نایب  دراد .  ياهژیو  تیمها  هک  هدرک  هئارا  ار  يدـیدج  ناـیب  تکرح  هلئـسم 

نیبزیر و رظن  روما  نیمه  دـیاش  دـبلطیم و  ار  يرتشیب  یـشیدنا  فرژ  هک  دـیامنیم  خر  يزیگنالاؤس  ماهبا و  طاقن  نآ  نوماریپ  رد  تقد 
موق ینابم  ياهراپ  هب  دیاب  طاقن  نیا  حیضوت  يارب  تسا .  هدناشک  يدیدج  هیرظن  هئارا  هب  ار  وا  هدرک و  بلج  ار  نیهلاتملاردص  فاکـشوم 

تکرح الومعم  هفـسالف  هکنآ  هلمج  زا  تسین .  اهنآ  هرابرد  قیقحت  ثحب و  ياج  العف  دـنچ  ره  مینک  هراشا  دراد  هلئـسم  نیا  اب  طابترا  هک 
لعفنی نا  ای  لعفی  نا  هلوقم  زا  ار  نآ  ناشیا  زا  یـضعب  اـهنت  دـناهدادن  نآ  هراـبرد  يرتشیب  حیـضوت  یلو  دـناهدرک  یفرعم  ضرع  ناونعب  ار 

ار تالوقم  هرامش  بیترت  نیدب  هدروآ و  باسحب  هفاضا  تیفیک و  تیمک و  رهوج و  رانک  رد  یلقتسم  هلوقم  ار  نآ  قارشا  خیش  هتـسناد و 
هدافتسا هفسالف  رگید  نانخس  زا  یـضعب  زا  دیاش  تسا و  هدرمـش  هفاضا  زا  یعاونا  ار  یبسن  تالوقم  ریاس  هدومن و  هلوقم  جنپ  رد  رـصحنم 

نیا عضو و  فیک و  مک و  هلوقم  راـهچ  هب  رـصحنم  ار  تکرح  هکنآ  رگید  دناهتـسنادیمن .  تـالوقم  رد  لـخاد  ار  تکرح  دوخ  هک  دوش 
لاـحم ار  رهوـج  هـلمج  زا  تـالوقم و  ریاـس  رد  تـکرح  دناهدرمــشیم و  نـیا  هلوـقم  رد  یتـکرح  ار  یلاــقتنا  تـکرح  دناهتــسنادیم و 

هناگراهچ تالوقم  زا  یکی  رد  تکرح  راچان  دناهتـسنادیم  نامز  اب  ماـسجا  طاـبترا  هطـساو  ار  نآ  هک  یتکرح  نیا  رب  اـنب  دناهتـشادنپیم 
هب ار  نامز  شیادـیپ  دـندوب و  هتفریذـپ  عوضوم  لـصا  ناونعب  ار  هناـگ  هن  كـالفا  هیـضرف  ناـشیا  همه  رگید  يوس  زا  تسا .  هدوب  یـضرع 

نیا هب  هجوت  اب  تسا .  هدمآ  زین  نیهلاتملاردص  نانخس  زا  یضعب  رد  بلطم  نیا  دناهدادیم و  تبـسن  یـصقا  کلف  یعـضو  يرود  تکرح 
نامز هک  تسین  یکـش  - 1 تسا :  رارق  نیا  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دوشیم  حرط  ناـمز  روهـشم  فیرعت  هراـبرد  یتـالاؤس  بلاـطم  یناـبم و 

تکرحتیمک ار  نآ  دیاب  لیلد  هچ  هب  یلو  دوریم  رامشب  رادتیمک  يرما  ایتیمک  یعون  يور  نیا  زا  تسا و  میـسقت  لباق  دتمم و  يرما 
زا هظحل  ود  یتـح  هک  ياهنوگ  هب  تسا  رارقیب  لایـس و  يرما  ناـمز  هک  تسا  نیا  دوشیم  هداد  لاؤس  نیا  زا  هک  ياهداـس  باوج  تسناد . 

تبسن يزیچ  هب  ناوتیم  اهنت  ار  یتیمک  نینچ  دیآ و  دوجوب  يدعب  ءزج  ات  درذگب  نآ  زا  ءزج  کی  دیاب  اترورض  تسین و  عامتجا  لباق  نآ 
جردت و هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  باوج  نیا  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  دوب .  دهاوخن  تکرح  زا  ریغ  نآ  دـشاب و  رارقیب  لایـس و  اتاذ  هک  داد 

يور نیا  زا  هتـشاد و  یـضرع  هناگراهچ  تـالوقم  هب  صاـصتخا  ناینیـشیپ  رظن  هب  هک  یتکرحتسا  تکرح  صوصخم  يرارقیب  نـالیس و 
چیه هک  مینک  ضرف  رگا  ایآ  تسا و  حیحـص  ینبم  نیا  ایآ  اما  دناهدرکیم  یفن  ار  دـشاب  ینامـسج  رهوج  يارب  یتیمک  نامز  هکنیا  ناکما 
نامز ماسجا و  نیب  طاـبترا  هطـساو  هک  یتکرح  - 2 تشادیمن .  دوجو  مه  ناـمز  موهفم  يارب  ییاـج  دوبیمن  ملاـع  رد  یـضرع  تکرح 

هطساو ای  دنوشیم  رادنامز  تکرح  هطساوب  اتقیقح  مه  ماسجا  دوخ  هجیتن  رد  تسا و  توبث  رد  هطـساو  ایآ  تسا  ياهطـساو  هنوگچ  تسا 
ضرعلاب یفاصتا  نامز  هب  ینامسج  رهوج  فاصتا  نخس  رگید  هب  دوب و  دنهاوخن  رادنامز  اتقیقح  ماسجا  دوخ  هاگچیه  تسا و  ضورع  رد 

ناوتیم یتسارب  ایآ  یلو  دشاب  مود  قش  نیمه  نتفریذپ  دوش  هداد  لاؤس  نیا  هب  ناشیا  ینابم  ساسا  رب  یتسیاب  هک  یباوج  دیاش  دـشابیم . 
همه هک  مینک  ضرف  رگا  ایآ  دنوشیمن و  يرادنامز  هب  فصتم  ناشیجیردت  هتسویپ و  ياهینوگرگد  زا  رظنفرص  ماسجا  دوخ  هک  تفریذپ 

ناشیا هک  مینکیم  ضرف  نونکا  دوب .  دـهاوخن  یناـمز  رخاـت  مدـقت و  اـهنآ  ناـیم  دـبای  ققحت  یپ  رد  یپ  اـما  یعفد  تروصب  اـهینوگرگد 
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ناشیا هک  مینکیم  ضرف  نونکا  دوب .  دـهاوخن  یناـمز  رخاـت  مدـقت و  اـهنآ  ناـیم  دـبای  ققحت  یپ  رد  یپ  اـما  یعفد  تروصب  اـهینوگرگد 
نیا همزال  دناهدرمـشیم  یقیقح  یفاصتا  تکرح  عوقو  زا  دـعب  يرادـنامز  هب  ار  ماـسجا  فاـصتا  هتـسنادیم  توبث  رد  هطـساو  ار  تکرح 

لعفلاب تکرح  ققحت  زا  لبق  دـنچ  ره  دنـشاب  هتـشاد  ار  تکرح  زا  لصاحتیمک  نیا  هب  فاصتا  تیلباـق  اـتاذ  ماـسجا  هک  تسا  نآ  ضرف 
اما تسا  مجح  دادـتما و  ياراد  اریز  دراد  ار  یتیلباق  نینچ  دـیآرد  بعکم  ای  هرک  لکـش  هب  هکنآ  زا  لـبق  موم  هکناـنچ  دنـشابن  نآ  دـجاو 

نینچ فاـصتا  دناهتـسناوتیم  هنوگچ  نیا  رب  اـنب  دـناهدیدیمن  ماـسجا  تاذ  رد  تکرح  نالیـس و  ذوـفن  يارب  یهار  چـیه  نیـشیپ  هفـسالف 
دنچ ره  ار  مجح  حطس و  طخ و  میهاوخب  هک  تسا  نآ  لثم  تسرد  نیا  دنریذپب  تسا  يرارقیب  نالیـس و  نیع  هک  یتفـص  هب  ار  يدوجوم 

نآ رگید  لاؤس  - 3 دوشب .  اهتیمک  نیا  هب  فصتم  هقیقح  هک  ياهنوگ  هب  میهدـب  تبـسن  يدادـتما  دـقاف  درجم و  دوجوم  هب  یتلع  هطـساوب 
نانخـس زا  يرایـسب  رهاظ  زا  هکنانچنآ  تسا  نامز  شیادـیپ  تلع  تکرح  ایآ  تسا  ياهطبار  هنوگچ  ناـمز  تکرح و  نیب  هطبار  هک  تسا 

نامز هب  ار  نآ  فاصتا  دروآ و  باسحب  ياهلوقم  هچ  زا  دـیاب  ار  تکرح  دوخ  لاـح  ره  هب  تسا و  نآ  ضورعم  اـهنت  اـی  دـیآیمرب  ناـشیا 
رگید یضعب  دناهتسناد و  یلقتسم  یضرع  هلوقم  ار  تکرح  قارـشا  خیـش  دننام  هفـسالف  زا  یـضعب  هک  دش  هراشا  البق  درک .  نییبت  هنوگچ 

ار كرحت  كرحتم  لعفنم و  هب  بستنم  هیور  لعفی و  نا  هلوقم  زا  ار  کیرحت  نآ  لعاف  هب  بستنم  هیور  هتـسناد  هیور  ود  يرما  ار  تکرح 
اما دراد  يرتشیب  تقد  هب  زاین  لاؤس  زا  شخب  نیا  هب  خساپ  لاح  ره  هب  میاهتفاین  ینشور  نایب  نیریاس  زا  یلو  دناهدرمـش  لعفنی  نا  هلوقم  زا 

سرد رد  نآ  ریاظن  هب  هکنانچ  دروآ  باسحب  تیلع  حالطصا  رد  هعـسوت  یعون  ناوتیم  ار  نامز  تکرح و  هرابرد  تیلولعم  تیلع و  ریبعت 
يرارقیب تکرح  هب  نامز  صاصتخا  كـالم  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  درک و  حرط  ناوتیم  زین  ار  يرگید  لاؤس  - 4 دش .  هراشا  متفه  یس و 

تبـسن سلطا  کـلف  یعـضو  تکرح  هب  ار  ناـمز  شیادـیپ  هفـسالف  ارچ  سپ  دوـشیم  تفاـی  تاـکرح  همه  رد  ینعم  نیا  تسا  نآ  یتاذ 
اـساسا دـندوبیمن و  ینامز  رخات  مدـقت و  ياراد  ناهج  ياههدـیدپ  رگید  تشادیمن  یتکرح  ای  دوبیمن  سلطا  کلف  رگا  اـیآ  دـناهداد و 

نیا هب  مه  لاؤس  نیا  هب  تسناد .  اههدـیدپ  ءایـشا و  ریاـس  يارب  یفرظ  دـشابیم  شدوخ  عوضوم  هب  مئاـق  هک  ار  یـضرع  ناوتیم  هنوـگچ 
نامز رگید  ریبعت  هب  ای  یمئاد  رمتـسم و  نامز  دناهداد  تبـسن  یـصقا  کلف  هب  ار  شـشیادیپ  هفـسالف  هک  ینامز  داد  خساپ  ناوتیم  تروص 
فرظ زا  روظنم  دنشاب و  هتشاد  یصوصخم  دودحم و  نامز  صاخ  ياههدیدپ  زا  کی  ره  هکنیا  اب  درادن  یتافانم  بلطم  نیا  تسا و  قلطم 
ینامز دادـتما  زا  یئزج  رب  اهنآ  زا  کـی  ره  یناـمز  دادـتما  هک  تسین  نیا  زا  شیب  ثداوح  ریاـس  يارب  کـلف  زا  هدـمآ  دـیدپ  ناـمز  ندوب 

زا ار  دوخ  رابتعا  هدـش و  لاطبا  كالفا  هیـضرف  اریز  تسا  ناریو  تسبياپ  زا  هناخ  نیا  هک  مینادیم  یلو  دـباییم .  قاـبطنا  کـلف  تکرح 
زاغآ رد  هک  یناسآ  نآ  هب  نامز  هلئـسم  هک  دوشیم  نشور  اـهنآ  هب  ییوگخـساپ  يارب  شـالت  تـالاؤس و  نیا  حرط  اـب  تسا .  هداد  تسد 
نایب هب  هک  هدیـسر  ارف  نآ  تبون  نونکا  دـشابیمن .  ياهدـننک  عناق  هیرظن  هفـسالف  نایم  روهـشم  هیرظن  تسین و  لـح  لـباق  دـشیم  روصت 

میزادرپب هنیمز  نیا  رد  نیهلاتملاردص  راکتبا 

نیهلاتملاردص هیرظن 

طاقن ندودز  هب  اهنآ  رب  هیکت  اب  هتـشاد و  دوجو  ناـمز  نوماریپ  رد  ناینیـشیپ  نانخـس  رد  هک  یتبثم  ياـههطقن  نتفریذـپ  اـب  نیهلاتملاردـص 
هلئـسم ناـمز و  هلئـسم  هک  دـهدیم  هئارا  ار  يدـیدج  هیرظن  هجیتن  رد  دزادرپیم و  ناـشیا  هیرظن  ياـهیتساک  اـهدوبمک و  ناربـج  فعض و 

ياههطقن اما  دروآ .  رامـشب  هفـسلف  رد  يو  تاراکتبا  نیرتدنمـسشزرا  زا  یکی  ار  نآ  دـیاب  اقح  دـنکیم و  لح  اـماوت  ار  هیرهوج  تکرح 
کـیدزن و ياهطبار  تکرح  ناـمز و  - 2 تسا .  تاـیمک  زا  ینعم  کـی  هـب  ریذـپ و  ماـسقنا  دـتمم و  يرما  ناـمز  - 1 زا :  دـنترابع  تـبثم 
هتـسویپ و ینوگرگد  تکرح و  یعون  دوجو  نودـب  نامز  ققحت  هکنانچ  دـباییمن  ققحت  نامز  نودـب  یتکرح  چـیه  دـنراد و  ینتـسسگان 

اما تسا .  رادنامز  ءیـش  يارب  تکرح  یجیردت  ینوگرگد  یعون  دوخ  نامز  یپ  رد  یپ  ءازجا  تشذگ  هکنیا  هچ  درادن  ناکما  یجیردـت 
ضارعا زا  ار  تکرح  نامز و  ناـشیا  - 1 زا :  دنترابع  هدـمآ  رب  اهنآ  ناربج  ددـص  رد  هتفای و  ناشیا  نانخـس  رد  يو  هک  یفعـض  ياههطقن 

زا زاحنم  يدوجو  اهنآ  يارب  ناوتب  هک  تسین  نانچ  دنشابیم و  هیلیلحت  ضراوع  زا  اهنآ  يو  رظنب  هک  یتروص  رد  دناهتسناد  ءایشا  هیجراخ 
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رگیدـکی زا  ضورعم  ضراـع و  فوـصوم و  تفـص و  هک  تسا  نهذ  لـیلحت  فرظ  رد  اـهنت  هکلب  تـفرگ  رظن  رد  ناـشتاعوضوم  دوـجو 
نیا زا  دـناهداد و  صاصتخا  ضارعا  هب  ار  تکرح  ناـشیا  - 2 درادـن .  دوجو  کی  زا  شیب  جراخ  فرظ  رد  هن  رگ  دـنریذپیم و  كاـکفنا 
اریز تسناد  رهوج  رد  تکرح  دـیاب  ار  تاکرح  نیرتیلـصا  هک  یتروص  رد  دـناهدرک  راکنا  ماسجا  هب  ار  ناـمز  هطـساویب  باـستنا  يور 

نآ حیـضوت  هکنانچ  ددرگ  ارذگ  تیمک  هب  فصتم  رگید  رما  هطـساوب  دشاب  هتـشادن  ارذگ  يدادـتما  دوخ  تاذ  رد  هک  يزیچ  تسا  لاحم 
باسحب اهنآ  يارب  ( 1  ) یمراهچ دعب  ار  نآ  داد و  تبـسن  اهنآ  دوخ  هب  امیقتـسم  دیاب  ار  نامز  يور  نیا  زا  دـمآ  دـهاوختکرحثحبم  رد 

داعبا رب  هوالع  ینامـسج  دوجوم  ره  هک  ارذـگ  يدادـتما  دـعب و  زا  تسا  تراـبع  ناـمز  نیهلاتملاردـص  هیرظن  قبط  هکنآ  لـصاح  دروآ . 
نامز هک  تسا  نیا  روکذـم  هناگراهچ  ياهلاؤس  زا  لاؤس  نیتسخن  زا  يو  خـساپ  اما  تساراد .  تماخـض  ضرع و  لوط و  ارذـگان  یناکم 

نیا مود  لاؤس  زا  يو  خساپ  و  درادن .  یضرع  تاکرح  هب  یـصاصتخا  دشابیم و  ماسجا  دوجو  نیع  هک  تسا  ياهیرهوج  تکرح  اب  ماوت 
جراختکرح هطساوب  ار  ماسجا  میرامـشب و  يرگید  شیادیپ  تلع  ار  یکی  ات  دنرادن  يدوجو  یگناگود  تکرح  نامز و  هک  دوب  دهاوخ 

فاصتا مه  ناشدوخ  رهوج  تاذ و  رد  ماسجا  هکلب  دـشاب  تطاـسو  نیا  تیفیک  زا  لاؤس  ياـج  اـت  میرادـنپب  ناـمز  اـب  طـبترم  ناـشتاذ  زا 
دوجو زا  ییاههرهچ  یناکم  ياهدادتما  هک  هنوگنامه  ییارذگ و  نامز و  هب  یقیقح  فاصتا  مه  دـنراد و  ینوگرگد  تکرح و  هب  یقیقح 

هک تسا  نیا  تسیاهلوقم  هچ  زا  تکرح  هکنیا  زا  يو  باوج  اـما  و  دـشابیم .  اـهنآ  دوجو  زا  يرگید  هرهچ  مه  یناـمز  دادـتما  تساـهنآ 
زا تابث  موهفم  هکنانچ  دوشیم  عازتنا  تایدام  دوجو  هوحن  زا  هک  یلقع  تسا  یموهفم  هکلب  تسین  يوهام  تالوقم  میهاـفم و  زا  تکرح 
مه تکرح  دوشتباـث  درجم و  دوجوم  ضراـع  جراـخ  رد  هک  تسین  يرما  تاـبث  هک  هنوگناـمه  ددرگیم و  عازتنا  تادرجم  دوجو  هوحن 

 . دـنکیم ضورعم  ضراع و  تفـص و  تاذ و  هب  لیلحت  ار  دوجو  هک  تسا  ناسنا  نهذ  نیا  تسین و  يداـم  دوجوم  يارب  یجراـخ  ضرع 
هک تسین  اههدـیدپ  ءایـشا و  زا  یلقتـسم  فرظ  ناـمز  اریز  تسا  نشور  ثداوـح  يارب  ناـمز  ندوـب  فرظ  تیفیک  زا  يو  خـساپ  نینچمه 
ره اعبط  تساهنآ و  يارب  ینورد  یتاذ و  یتفص  ماسجا  مجح  دننامه  هکلب  دجنگب  نآ  رد  رادنامز  روما  دشاب و  هتـشاد  ياهناگادج  دوجو 

رخات مدقت و  نییعت  يارب  هک  تسا  نیا  تیاهن  دوریم  رامـشب  شدوجو  نوؤش  زا  هک  تشاد  دـهاوخ  دوخ  هب  صوصخم  ینامز  ياهدـیدپ 
نییعت ار  کی  ره  ینامز  تیعقوم  نآ  رب  رگید  ياهنامز  قیبطت  اب  تفرگ و  رظن  رد  ار  يرتینالوط  ینامز  دادتما  دیاب  رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ 

درپس و نآ  هب  ار  شقن  نیا  ناوتیم  دشاب  رتشیب  يرگید  ینامز  دوجوم  ره  زا  نآ  ینامز  دادـتما  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یکلف  رگا  درک و 
دهاوخ یئزج  ياههدیدپ  ینامز  تیعقوم  نییعت  كالم  ینامـسج  ملاع  لک  يارذگ  دادتما  نامه  درادن  هکنانچ  دـشاب  هتـشادن  دوجو  رگا 

تروصب ناکم  نامز و  یماگمه  يدازمه و  اجنیا  زا  تسا .  یئزج  ياههدـیدپ  یناکم  تیعقوم  نییعت  طانم  ملاع  لـک  مجح  هکناـنچ  دوب 
ددرگیم رادومن  رتشیب  میداد  هئارا  ناکم  يارب  هک  يریسفت  يافرژ  دنکیم و  هولج  يرتنشور 

هتکن دنچ  نایب 

زا ياهعطق  هیلا  یهتنم  ياـنعمب  یفـسلف  حالطـصا  رد  دوریم  راـکب  ناـمز  زا  یکچوک  ءزج  ياـنعمب  یفرع  تارواـحم  رد  هک  نآ  هژاو  - 1
لباق تیاهنیب  ات  طخ  ینعی  میـسریمن  هطقن  هب  هاگچیه  طـخ  میـسقت  زا  هک  هنوگناـمه  دـشابیم و  طـخ  هب  تبـسن  هطقن  هلزنم  هب  ناـمز و 

نینچمه دنک  روصت  ار  کچوک  یلیخ  ياهدادتما  دناوتن  ام  نهذ  دـنچ  ره  دوب  دـهاوخ  دادـتما  ياراد  زین  نآ  زا  یئزج  ره  تسا و  میـسقت 
بیکرت نیا  رب  انب  میـسریمن  نآ  هب  نامز  هیزجت  زا  هاگچیه  دوب و  دـهاوخ  يدادـتما  ياراد  دوش  ضرف  هاتوک  ردـق  ره  ناـمز  زا  یئزج  ره 

هلزنم هب  یفـسلف  حالطـصا  رد  تسا  ینالوط  ناـمز  ياـنعمب  فرع  رد  هک  رهد  هژاو  - 2 تسین .  شیب  یمهوـت  یپ  رد  یپ  تاـنآ  زا  ناـمز 
هکنانچ تسا  ینامز  دادـتما  زا  اهنآ  ندوب  يربم  هناشن  عقاو  رد  دوشیم و  یقلت  تاـیدام  يارب  ناـمز  لـباقم  رد  تادرجم  هب  تبـسن  یفرظ 

ود نیا  نینچمه  دشابیم .  تاقولخم  همه  تافـص  زا  یهلا  سدقا  دوجو  یلاعت  هناشن  هک  دنهدیم  صاصتخا  یهلا  ماقم  هب  ار  دمرـس  هژاو 
یهلا ماقم  تبسن  رهد و  تایدام  هب  تادرجم  تبسن  هک  دوشیم  هتفگ  يور  نیا  زا  دنوریم و  راکب  یتم  یبسن  هلوقم  ربارب  رد  یهاگ  هژاو 
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ثداوح رب  يرهد  مدقت  تادرجم  دراد و  تاقولخم  همه  رب  يدمرس  مدقت  لاعتم  يادخ  هک  دوشیم  هتفگ  زین  تسا و  دمرـس  تاقولخم  هب 
قفا زا  رتارف  ار  کلف  رهوج  نقیتم  ردق  ماسجا و  رهوج  دنتسنادیم  یضرع  تاکرح  مزاول  زا  ار  نامز  هک  نیشیپ  هفسالف  - 3 دنراد .  يدام 
تاذ رد  ییارذـگ  ناـمز و  ذوـفن  هیرهوـج و  تکرح  هب  هجوـت  اـب  اـما  دـندوب  لـئاق  ناـمز  اـب  يرهد  تیعم  نآ  يارب  دندرمـشیم و  ناـمز 
رارق نامز  دومع  رد  هک  تسا  یثداوح  صوصخم  ینامز  رخات  مدـقت و  - 4 تسناد .  ینامز  ءانثتـسایب  ار  اهنآ  همه  دیاب  يدام  تادوجوم 

ینوگرگد و زا  يربم  يدوجو و  تابث  ياراد  نامز و  قفا  زا  رتارف  هک  يدوجوم  اما  دنشابیم و  ینامز  دادتما  ياراد  ناشدوخ  دنریگیم و 
هدنیآ لاح و  هتـشذگ و  هدوب  تاینامز  رب  طیحم  وا  دوجو  عقاو  رد  هکلب  تشاد  دهاوخن  ینامز  روما  اب  رخات  مدقت و  تبـسن  دشاب  ییارذگ 

تـشاد دنهاوخ  عامتجا  رهد  فرظ  رد  نامز  هنهپ  رد  هدـنکارپ  ثداوح  هک  دـناهتفگ  تهج  نیمه  هب  دوب و  دـهاوخ  ناسکی  يو  هب  تبـسن 
رهدلا ءاعو  یف  تاعمتجم  نامزلا  ءاعو  یف  تاقرفتملا 

هصالخ

زا یضعب  - 2 دوـشیم .  ماـسجا  رب  ضراـع  تکرح  هطـساوب  هک  تسا  يریذـپانرارق  لـصتم  تیمک  تسا  نیا  ناـمز  فورعم  فـیرعت  - 1
دنرادن نآ  هرابرد  ینشور  نایب  نارگید  هتسناد و  لعفنی  نا  لعفی و  نا  لیبق  زا  ار  نآ  یضعب  لقتسم و  ياهلوقم  ار  تکرح  نیشیپ  هفـسالف 
یفرعم نامز  شیادیپ  اشنم  ار  یصقا  کلف  یعضو  تکرح  دناهتـسناد و  یـضرع  هلوقم  راهچ  رد  رـصحنم  ار  تکرح  ناشیا  نینچمه  - 3 . 

ضورعم دـناوتیم  يزیچ  تسا و  رارقیب  ارذـگ و  يرما  ناـمز  هک  تسا  نیا  دناهتـسناد  تکرحتیمک  ار  ناـمز  هکنیا  تلع  - 4 دناهدرک . 
نیا شاهمزال  دـننادب  ماسجا  هب  تبـسن  ناـمز  ضورع  رد  هطـساو  ار  تکرح  رگا  - 5 دـشاب .  ریذـپانرارق  اتاذ  هک  دوش  عقاو  نآ  هطـساویب 

هدـنوش نوگرگد  اتاذ  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنرامـشب  توبث  رد  هطـساو  ار  نآ  رگا  دـنوشن و  نامز  هب  فصتم  اـتقیقح  ماـسجا  هک  تسا 
دیآیم دیدپ  کلف  تکرح  زا  هک  ینامز  زا  ناشیا  روظنم  تسا  نکمم  - 6 دنشاب .  هتشاد  ار  رارقیب  تیمک  نیا  هب  فاصتا  تیلباق  ات  دنشاب 

فرظ زا  ناشیا  روظنم  تسا  نکمم  زین  دنـشاب و  هدرکن  راکنا  ار  یمـسج  ره  تکرح  زا  یـشان  صاخ  ياهنامز  دوجو  دشاب و  قلطم  نامز 
یگژیو ود  نیهلاتملاردـص  - 7 دـشاب .  قلطم  نامز  ءازجا  رب  اهنآ  یئزج  ياـهنامز  قاـبطنا  یئزج  ياههدـیدپ  هب  تبـسن  قلطم  ناـمز  ندوب 

 . تسا تایمک  لیبق  زا  ریذپماسقنا و  يرما  نامز  فلا - زا :  دنترابع  اهنآ  تفریذپ و  لامجا  روطب  دـندوب  هدرک  رکذ  ناینیـشیپ  هک  ار  نامز 
نامز و فلا  درک  تفلاخم  ناگتـشذگ  اب  ناـمز  هراـبرد  یـساسا  بلطم  ود  رد  يو  - 8 دراد .  ینتـسسگان  ياهطبار  تکرح  اب  ناـمز  ب -

نهذ لـیلحت  فرظ  رد  اــهنت  هـک  تـسناد  يداــم  دوـجو  هـیلیلحت  ضراوـع  زا  دندرمــشیم  هیجراــخ  ضارعا  زا  ناــشیا  هـک  ار  تـکرح 
دناهتـشادنپیم کـلف  يرود  تکرح  هژیوـب  یـضرع و  تـالوقم  رد  تـکرح  ناـشیا  هـک  ار  ناـمز  دازمه  تـکرح  ب - دـنریذپكاکفنا . 

دعب زا  تسا  ترابع  يو  رظنب  نامز  تقیقح  - 9 درک .  یفرعم  اهنآ  تاذ  نوؤش  زا  ار  نامز  هلیسو  نیدب  تسناد و  ماسجا  يرهوج  تکرح 
يو - 10 تسا .  رادروخرب  نآ  زا  تماخـض  ضرع و  لوط و  ارذگان  ياهدادتما  رب  هوالع  دوخ  تاذ  رد  یمـسج  ره  هک  ارذگ  يدادتما  و 

ددرگ یقلت  نامز  اب  ماسجا  طابترا  يارب  ياهطساو  تکرح  دشاب و  يرگید  يارب  تلع  یکی  ات  دنادیمن  هناگود  ار  تکرح  نامز و  دوجو 
تایهام و لیبق  زا  ار  تکرح  نیهلاتملاردص  - 11 توبث .  رد  ایتسا  ضورع  رد  تطاسو  هک  دیآ  نایم  هب  تطاسو  نیا  تیفیک  زا  لاؤس  و 

دوشیم عازتنا  تایدام  دوجو  هوحن  زا  هک  دـنادیم  یلقع  یموهفم  ار  نآ  هکلب  تسا  ياهلوقم  هچ  زا  هک  دوش  لاؤس  ات  دـنادیمن  تـالوقم 
هک تسا  لئاق  دوخ  هب  صوصخم  نامز  ياهدیدپ  ره  يارب  يو  - 12 ددرگیم .  عازتنا  تادرجم  دوجو  هوحن  زا  تابث  موهفم  هک  هنوگنامه 
لک ینامز  دادـتما  رب  یئزج  ینامز  ياهدادـتما  قابطنا  ار  قلطم  نامز  ندوب  فرظ  زا  روظنم  دـهدیم و  لیکـشت  ار  نآ  دوجو  مراهچ  دـعب 

 . دوشیم عازتنا  اهنآ  یتاذ  ییارذـگ  ینوگرگد و  هیرهوج و  تکرح  زا  یگمه  هک  دـنادیم  نآ  توبث  ضرف  رب  انب  یـصقا  کلف  ای  ناهج 
يور نیا  زا  درادـن و  يدادـتما  هنوگچیه  تسا و  طخ  هب  تبـسن  هطقن  هلزنم  هب  ینامز و  تاعطق  هیلا  یهتنم  یفـسلف  حالطـصا  رد  نآ  - 13

رد رهد  - 14 دـمآ .  دـهاوخن  دوجوب  دـتمم  يرما  دادـتمایب  ءایـشا  بیکرت  زا  هاگچیه  اریز  دـشابیم  لاحم  تانآ  زا  نامز  نتفاـی  بیکرت 
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راکب ار  دمرـس  هژاو  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  هکنانچ  تسا  تایدام  يارب  نامز  لباقم  رد  تادرجم  يارب  یفرظ  هلزنم  هب  هفـسالف  حالطـصا 
تبـسن دـنیوگیم  هک  تسور  نیا  زا  دوشیم و  لامعتـسا  تبـسن  موهفم  ياراد  یتـم و  هلوـقم  لـباقم  رد  یهاـگ  هژاو  ود  نیا  زین  دـنربیم 

يرهد ینامسج  دوجوم  چیه  تسا و  ینامز  ارذگ و  ماسجا  همه  دوجو  هیرهوج  تکرح  توبث  رب  انب  - 15 تسا .  رهد  تاریغتم  هب  تاتباث 
چیه هب  ینامز  تبـسن  دـشاب  نامز  قفا  زا  رتارف  هک  يدوجوم  تسا و  یناـمز  روما  هب  صوصخم  یناـمز  رخاـت  مدـقت و  - 16 دوب .  دـهاوخن 

وا هب  تبـسن  نامز  فرظ  رد  هدنکارپ  تادوجوم  دوب و  دهاوخ  ناسکی  يو  هب  تبـسن  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  تشاد و  دهاوخن  ياهدـیدپ 
رهدلا ءاعو  یف  تاعمتجم  نامزلا  ءاعو  یف  تاقرفتملا  دناهتفگ  هک  تساجنیا  زا  دوب و  دنهاوخ  عمتجم 

تشونیپ

 . تسا نیاتشینا  هیرظن  رد  نآ  یکیزیف  حالطصا  زا  ریغ  مراهچ  دعب  یفسلف  حالطصا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  - 1

مراهچ لهچ و  سرد 

لماش رهاوج  عاونا 

سفن درجت  رب  ناهرب  ود  یناسفن  رهوج  ینامسج  رهوج  رهاوج  عاونا  هرابرد  تایرظن  لماش : 

رهاوج عاونا  هرابرد  تایرظن 

-1 دـناهدرک :  میـسقت  مسق  جـنپ  هب  ار  رهوج  نیئاشم  ناوریپ  دراد  دوجو  هفـسالف  نایم  رد  یتافالتخا  درجم  يداـم و  رهاوج  عاونا  هراـبرد 
درادن ینامسج  يدام و  دوجوم  هب  مه  یقلعت  تسین  ینامز  یناکم و  داعبا  ياراد  اتاذ  هکنیا  رب  هوالع  تسا و  مات  درجم  هک  ینالقع  رهوج 

لقع هژاو  لامعتـسا  درادن و  یلک  میهافم  هدننک  كرد  هوق  يانعمب  لقع  هب  یطبر  يدوجوم  نینچ  رب  لقع  قالطا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  . 
اتاذ هک  یناـسفن  رهوج  - 2 دـنربیم .  راکب  زین  یموس  يانعمب  ار  لقع  قالخا  ءاـملع  هکناـنچ  تسا  یظفل  كارتشا  لـیبق  زا  اـهنآ  هراـبرد 

ندمآ دیدپ  زا  سپ  تسا  نکمم  دنچ  ره  درادن  شیادیپ  ناکما  ندب  نودب  هکلب  دریگیم  ینامسج  دوجوم  ندب  هب  قلعت  یلو  تسا  درجم 
ياهدومن ام  تسا و  ینامز  یناکم و  داعبا  ياراد  هک  ینامسج  رهوج  - 3 دنامب .  یقاب  مه  ندب  گرم  زا  دعب  دوش و  عطق  ندـب  زا  شقلعت 

رهوج ره  نیئاـشم  مییاـمنیم  تاـبثا  لـقع  اـب  ار  نآ  دوخ  دوجو  مینکیم و  ساـسحا  اهلکـش  اـهگنر و  لـیبق  زا  یـضارعا  تروصب  ار  نآ 
مهبم و تسا  يرهوج  ناشیا  هدـیقع  هب  هک  یلویه  اـی  هداـم  - 4 دـننادیم .  تروص  هداـم و  ماـن  هب  رگید  رهوج  ود  زا  بکرم  ار  ینامـسج 
زا دریذپیم و  ار  شدوخ  صاخ  تروص  اهنت  یکلف  ره  هدام  یلو  تسا  دوجوم  يرـصنع  یکلف و  زا  معا  ماسجا  همه  رد  هک  تیلعف  نودب 

ار یکلف  تروص  زجب  فلتخم  روص  عاونا  يرصنع  هدام  اما  تسا  لاحم  كالفا  رد  مایتلا  قرخ و  داسف و  نوک و  ناشیا  نامگ  هب  يور  نیا 
دوجوم ره  تیلعف  تیثـیح  هک  تروـص  - 5 تسا .  اـهداسف  نوک و  تالدـبت و  تـالوحت و  ملاـع  رـصانع  ملاـع  تهج  نیا  زا  دریذـپیم و 

رهاوج همه  رد  هک  تسا  هیمـسج  تروص  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یفلتخم  عاونا  تروص  تسا  يدام  عون  ره  هژیو  راـثآ  اـشنم  ینامـسج و 
عاوـنا رد  هیمـسج  تروـص  اـب  هارمه  اـبوانتم  هک  تسه  زین  يرگید  ياـهتروص  تسین  یلوـیه  زا  كاـکفنا  لـباق  دراد و  دوـجو  ینامـسج 

روص یتابن و  روص  یندعم و  روص  يرـصنع و  روص  دننام  دنتـسه  داسف  نوک و  لیدبت و  رییغت و  لباق  دنباییم و  ققحت  ینامـسج  فلتخم 
تروص هدرک و  راکنا  ینامسج  رهوج  زا  یئزج  تیلعف و  نودب  رهوج  کی  ناونعب  ار  یلویه  دوجو  قارشا  خیـش  رگید  يوس  زا  یناویح . 
هتفریذپ ینامسج  رهوج  يارب  یضارعا  ناونعب  ار  یتابن  یندعم و  يرـصنع و  ياهتروص  ریاس  هتـسناد و  ینامـسج  رهوج  نامه  ار  هیمـسج 

لوبق ار  ینامـسج  رهوج  یناسفن  رهوج  ینالقع  رهوج  اهنآ  زا  عون  هس  اهنت  دـناهدش  لئاق  نیئاـشم  هک  يرهوج  عون  جـنپ  ناـیم  رد  تسا و 
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تابثا هقلعم  روص  هدرجم و  حابـشا  مان  هب  ضحم  يدام  مات و  درجم  نایم  ياهطـساو  ناونعب  ار  تادوجوم  زا  يرگید  عون  یلو  تسا  هدرک 
ینامـسج و رهوج  یلکراب  هک  دـش  هراشا  البق  تسا .  هدـش  فورعم  یخزرب  یلاثم و  رهوج  مان  هب  نیرخاـتم  حالطـصا  رد  ادـعب  هک  هدرک 

ییاهتروص عقاو  رد  مینکیم  كرد  يدام  ءایـشا  ناونعب  ام  ار  هچنآ  هک  دوب  دـقتعم  يو  تسا  هدرک  راکنا  ار  يداـم  تروص  هداـم و  اـعبط 
ملاع مانب  یملاع  سفن  ءاروام  رد  تسا و  یناسفن  تیعقاو  نامه  اهنآ  تیعقاو  دروآیم و  دوجوب  ام  سفن  ملاع  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 

میناوتیم طقف  ام  هک  تسا  هتـشاد  راهظا  هداد و  رارق  کیکـشت  دروم  زین  ار  یناسفن  رهوج  مویه  هک  دـش  هراـشا  زین  درادـن .  دوجو  يداـم 
دنریگیم رارق  هطساویب  هبرجت  دروم  هک  دنتسه  يروما  اهنت  اهنآ  اریز  مینک  تابثا  یعطق  تروصب  ار  ضارعا  یناسفن  ياههدیدپ 

ینامسج رهوج 

رد سفن و  ملاع  رد  اهنت  يدام  ناهج  هکنیا  روصت  هک  دـش  هداد  حیـضوت  دیـسر و  تابثا  هب  يداـم  تیعقاو  دوجو  موس  تسیب و  سرد  رد 
دروآیمن دوجوب  شدوخ  ار  یسح  روص  هک  دباییم  يروضح  ملع  اب  ناسنا  اریز  تسا  تسردان  يرادنپ  دراد  دوجو  ناسنا  كاردا  فرظ 

نودب لاعتم  يادخ  هکنیا  ضرف  اما  و  دراد .  يو  یسح  تاکاردا  شیادیپ  رد  ریثات  يوحن  هب  هک  تسه  شدوخ  زا  نوریب  یتلع  راچان  سپ 
یحیحص ضرف  زین  دیآیم  تسدب  یلکراب  زا  لوقنم  نانخس  زا  هک  نانچنآ  دروآیم  دیدپ  ام  سفن  رد  ار  یکاردا  ياهتروص  نیا  هطـساو 

نودب نیعم  نامز  رد  صاخ  هدیدپ  ندـمآ  دـیدپ  سپ  تسا  يواسم  اهناکم  اهنامز و  همه  سوفن و  همه  هب  درجم  لعاف  تبـسن  اریز  تسین 
لاعتم يادخ  هدیرفآ  یتسه  ملاع  همه  هکنیا  وگ  دریذپیمن  تروص  یناکم  ینامز و  صاخ  طیارـش  لوصح  يدادـعا و  ياهلعاف  تطاسو 
دوجو راکنا  اب  هوالعب  دـش  دـهاوخ  نایب  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  دـیامرفیم  هضافا  ار  تادوجوم  یتسه  هک  تسا  یـسک  اـهنت  وا  تسا و 

باسحب مات  تادرجم  ینالقع و  رهاوج  لیبق  زا  ار  نآ  دـیاب  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  هدام  هب  قلعتم  رهوج  ناونعب  سفن  يارب  ییاـج  هداـم 
رب هوالع  يدام  ناهج  هب  داقتعا  هکنآ  لصاح  دوشیمن .  عقاو  اهینوگرگد  شوختـسد  ضارعا و  ضورعم  مات  درجم  هک  یتروص  رد  دروآ 

یبرغ نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  نایم  نیا  رد  تسه .  زین  یلقع  ناهرب  ياـضتقم  تسا  يرطف  ینعم  کـی  هب  يزاـکترا و  داـقتعا  کـی  هکنیا 
مانب يرگید  زیچ  دریگیم و  رارق  یـسح  هبرجت  دروم  هک  تسا  یـضارعا  اهنت  تسا  تابثا  لباق  يدام  ناهج  زا  هچنآ  هک  دناهتـشاد  راـهظا 

ار نآ  لکش  گنر و  مشچ  هلیسوب  دریگیم  رارق  ام  یـسح  كاردا  دروم  بیـس  کی  هک  یماگنه  الثم  تسین  تابثا  لباق  ینامـسج  رهوج 
میشچیم ار  شاهزم  نآ  ندروخ  اب  مینکیم و  كرد  ار  نآ  یمرن  ندرک  سمل  اب  مینکیم و  مامـشتسا  ار  نآ  يوب  ینیب  هلیـسوب  مینیبیم و 

هک دراد  دوجو  بیـس  رهوج  مانب  يرگید  زیچ  اهنآ  دننام  هزم و  يوب و  لکـش و  گنر و  رب  هوالع  هک  مینکیمن  كرد  یـسح  چـیه  اب  اما 
دوجوم هک  میمهفیم  دوخ  لقع  اب  اما  میرادـن  سانـشرهوج  سح  ام  هکنیا  وگ  تفگ  دـیاب  ناـشیا  ربارب  رد  دـشابیم .  ضارعا  نیا  لـحم 

دهاوخ ضرع  تروص  نیا  رد  دوش و  نآ  هب  فصتم  هک  تسا  یعوضوم  هب  دنمزاین  رگید و  ءیش  يارب  یتفـص  تلاح و  هکنیا  ای  یجراخ 
رارق یـسح  تاکاردا  قلعتم  هچنآ  سپ  میمانیم  رهوج  ار  نآ  تروص  نیا  رد  تسین و  یجراـخ  فوصوم  عوضوم و  هب  دـنمزاین  اـی  دوب و 

دوب و دهاوخ  رهوج  نآ  دوخ  دشاب  هتشادن  عوضوم  هب  يزاین  رگا  دشابیم و  يرهوج  عوضوم  هب  دنمزاین  راچان  دشاب  ضرع  رگا  دریگیم 
هک تسا  يرگید  هلئسم  یجراخ  ضارعا  رهاوج و  نییعت  اما  تسین و  ینامسج  رهوج  دوجو  نتفریذپ  زج  ياهراچ  لقع  رظن  زا  لاح  ره  هب 

میتسین نآ  یسررب  ددص  رد  العف 

یناسفن رهوج 

تـسا رادوخرب  یملع  نینچ  زا  شیباـمک  یناـسنا  ره  تسا و  نآ  دوجو  نیع  سفن  هب  يروضح  ملع  هک  میدرک  هراـشا  مهدزیـس  سرد  رد 
تهج نیا  زا  دـشابیم و  سفن  دوجو  فعـض  اب  بساـنتم  هک  دـباییم  ققحت  نآ  زا  یفیعـض  هبترم  زاـغآ  رد  دراد و  یبتارم  ملع  نیا  یلو 
ینهذ ریـسفت  دناوتب  هک  تسین  يدـح  رد  مه  زاب  یلو  دوشیم  ادـیپ  نآ  هب  تبـسن  یفیعـض  یهاگآ  اجیردـت  دریگیمن  رارق  یهاگآ  دروم 
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یهاگآ دشاب  رتالاب  شدرجت  هبترم  رتلماک و  سفن  دوجو  ردق  ره  دنکیم  هابتشا  ندب  اب  ار  نآ  تهج  نیا  زا  دشاب و  هتـشاد  نآ  زا  ینـشور 
یملع نینچ  اما  ندب  زا  لقتـسم  درجم و  تسا  يرهوج  هک  دباییم  لماک  ینـشور  اب  ار  نآ  هک  يدحب  ات  دوب  دهاوخ  رتشیب  شدوخ  زا  يو 

هب هناهاگآ  ملع  لوصح  يارب  اهناسنا  رثکا  يورنیا  زا  دوشیمن و  لصاح  دنـشاب  هدومیپ  ار  يونعم  لماکت  زا  یلحارم  هک  یناـسک  يارب  زج 
باتک روخرد  اهنآ  همه  یـسررب  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياـههار  سفن  درجت  تاـبثا  يارب  دنـشابیم .  ناـهرب  هب  دـنمزاین  سفن  درجت 

ناضاترم و لامعا  زا  نینچمه  یسیطانغم و  ياهباوخ  حاورا و  راضحا  اهایؤر و  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  یلیالد  اهنآ  هلمج  زا  تسا  یلقتسم 
لقن هار  زا  دیاب  دنـشاب  هتـشادن  میقتـسم  عالطا  هک  یناسک  يارب  اهنآ  تامدقم  زا  یـضعب  دوشیم و  هماقا  اهنآ  دننام  ادخ و  ءایلوا  تامارک 

هک دوشیم  هدافتسا  یتامدقم  زا  لیالد  زا  رگید  هتسد  کی  رد  تسا .  رتاوت  دح  قوف  تالوقنم  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوشتباث و 
اجیردت ندب  ياهلولـس  اهمادنا و  همه  هک  همدقم  نیا  دننام  ددرگ  تابثا  یـسانشتسیز  یـسانشناور و  صوصخب  یبرجت و  مولع  رد  دـیاب 
یـصخش دوجو  سفن  هک  یلاح  رد  دنوشیم  نوگرگد  دیدج  داوم  زا  هیذـغت  نتفر و  لیلحت  رثا  رد  زغم  ياهلولـس  یتح  دوشیم و  ضوع 

صلاخ یفـسلف  ياهناهرب  اما  تسا .  هاگآ  شدوخ  یـصخش  تدحو  نیا  زا  یناسنا  ره  دـنامیم و  یقاب  لاس  اههد  لوط  رد  هک  دراد  یتباث 
کی دوشیم و  لصاح  فراعتم  يروضح  ملع  نامه  لیلحت  زا  هک  ینیهارب  هتسد  کی  دنوشیم  میـسقت  هتـسد  ود  رب  زین  سفن  درجت  يارب 
سفن هک  اهنآ  عوضوم  درجت  هاگنآ  دنکیم و  تباث  ار  تبحم  هدارا و  كاردا و  دننام  یناسفن  ياههدیدپ  درجت  تسخن  هک  ینیهارب  هتسد 

زا یـضعب  هب  اجنیا  رد  درک  میهاوخثحب  كاردا  ملع و  درجت  زا  هژیوب  یناسفن  تایفیک  درجت  زا  هدـنیآ  رد  نوچ  ددرگیم و  تاـبثا  تسا 
مینکیم هدنسب  دناسریم  توبث  هب  ار  سفن  درجت  امیقتسم  هک  نیهارب 

سفن درجت  رب  ناهرب  ود 

یجراخ ءایـشا  هک  دـشاب  یطیحم  رد  ناسنا  رگا  تسا  نیا  نآ  لصاح  هک  هدرک  هماقا  سفن  درجت  يارب  یناـهرب  تاراـشا  رد  انیـس  نبا  - 1
امرـس و ای  یگنـشت  یگنـسرگ و  ینعی  دوش  ندـب  هب  هجوت  بجوم  هک  دـشابن  ياهنوگ  هب  مه  يو  ندـب  تیعقوم  دـنکن و  بلج  ار  وا  هجوت 
دنکن و بلج  ار  وا  هجوت  مه  داب  شزو  هک  يروط  هب  دـشاب  مارآ  الماک  زین  اوه  یتح  دـهدن و  جـنر  ار  وا  يرگید  یتحاران  درد و  ای  امرگ 
هک ياهنوگ  هب  دـنک  هدـننکكرد  نم  نامه  ینعی  شدوخ  رد  زکرمتم  ار  شهجوت  رگا  یتیعقوم  نینچ  رد  دـشاب  قلط  ءاوه  انیـس  نبا  لوقب 
زا ریغ  دباییم  ار  هچنآ  دباییمن و  ار  ندب  ياهمادنا  زا  کیچیه  هک  یلاح  رد  دباییم  ار  دوخ  سفن  دشاب  هتـشادن  یندب  رما  چیه  هب  هجوت 

دناوتب نهذ  هکنیا  يارب  تسا  یکمک  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  ناهرب  نیا  تسا .  يدام  ندـب  زا  ریغ  سفن  سپ  دـباییمن  هک  تسا  يزیچ 
يداع دارفا  ییامنهار  يارب  عقاو  رد  هدرک  رکذ  سیئرلا  خیـش  هک  ار  یطیارـش  دـشاب و  هتـشاد  سفن  هب  يروضح  ملع  زا  یحیحـص  ریـسفت 

ددرگن و نآ  تاقلعتم  ندب و  هب  ناشیا  هجوت  بلج  بجوم  يدام  لماوع  هک  يروط  هب  دـننک  زکرمتم  ار  ناشدوخ  هجوت  دـنناوتب  هک  تسا 
سفن هب  فطعنم  الماک  ار  ناشدوخ  هجوت  دـنناوتیم  دنـشاب  هدومیپ  ار  يونعم  لاـمک  زا  یلحارم  هک  یناـسک  هکنیا  هب  میدرک  هراـشا  ـالبق 

دیاب دـننادرگرب  يدام  روما  زا  ار  ناشدوخ  هجوت  يدودـح  ات  دـنناوتب  هکنیا  يارب  يداع  دارفا  اما  دـنیامن  هدـهاشم  ار  نآ  تقیقح  دـننک و 
هدـننکكرد نم  ناـمه  ینعی  ناـمدوخ  دوجو  رد  یتقو  هک  تسا  نیا  سفن  درجت  رب  رگید  ناـهرب  - 2 دننک .  تاعارم  ار  طیارـش  هنوگنیا 

هک یتروص  رد  درک  تمـسق  نم  همین  ود  هب  ار  نآ  ناوتیمن  ـالثم  تسا و  میـسقت  لـباق  ریغ  طیـسب و  يرما  نم  دوجو  مینیبیم  مینک  تقد 
تفای سفن  رد  یتیـصاخ  نینچ  اما  دـش  هداد  حیـضوت  مکی  لـهچ و  سرد  رد  هکناـنچ  تسا  يریذپتمـسق  ماـسجا  تیـصاخ  نیرتیـساسا 
هطبار دریگیم و  قلعت  ندـب  هب  هک  تسا  نیا  تیاـهن  دوب  دـهاوخ  درجم  راـچان  سپ  تسین  تمـسق  لـباق  مه  ندـب  عبتب  یتـح  دوـشیمن و 

زا هکنانچ  دریذپیم  رثا  نآ  زا  مه  دنکیم و  تکرح  ندب  سفن  هدارا  اب  هکنانچ  دنکیم  ریثات  نآ  رد  مه  هک  دراد  نآ  اب  یـصاخ  يدوجو 
دریگ رارق  یسررب  دروم  ینتناور  ثحابم  رد  دیاب  هک  رگید  تارثات  ریثات و  زا  يرایسب  دربیم و  جنر  یگنشت  یگنسرگ و 

هصالخ
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هصالخ

مسق هس  طقف  نییقارشا  - 2 تروص .  هدام  ینامسج  رهوج  یناسفن  رهوج  ینالقع  رهوج  دناهدرک  میـسقت  عون  جنپ  هب  ار  رهوج  نیئاشم  - 1
مات و درجم  نیب  ياهطـساو  هدام  هب  قلعت  مدـع  نیع  رد  هک  دـناهدرک  تابثا  ار  رهوج  زا  رگید  یعون  یلو  دـناهتفریذپ  ار  هدـش  دای  ماسقا  زا 

رهوج مویه  هدرک و  راکنا  ار  ینامـسج  رهوج  یلکراـب  - 3 تسا .  هدـش  هدـیمان  یلاثم  رهوج  هب  نیرخاتم  ناـسل  رد  تسا و  ضحم  يداـم 
تـسا يرطف  ینعم  کی  هب  يزاکترا و  داقتعا  کی  ینامـسج  رهوج  دوجو  هب  داـقتعا  - 4 تسا .  هداد  رارق  کیکـشت  دروم  زین  ار  یناـسفن 

ریذـپاناطخ يروضح  ملع  اب  دـنیآیم و  دـیدپ  ناسنا  سفن  رد  ییاههدـیدپ  ریرقت  نیا  هب  درک  هماقا  یناـهرب  نآ  تاـبثا  يارب  ناوتیم  یلو 
وا تبغر  لیم و  فالخ  رب  یهاـگ  اریز  تسین  اـهنآ  تلع  سفن  دوخ  اـما  دنـشاب  یتلع  ياراد  دـیاب  تیلع  نوناـق  قبط  دـنوشیم و  هتخاـنش 

اـهنامز و همه  سوفن و  همه  هب  يدوجوم  نینچ  تبـسن  اریز  دوب  دـهاوخن  اـهنآ  هطـساویب  تلع  مه  یماـت  درجم  دوجوم  دـنیآیم  دوـجوب 
رد يرییغت  لباق  تلع  سپ  دوب  دهاوخن  هدـنوشنوگرگد  ثداح و  ياههدـیدپ  يارب  هطـساویب  تلع  يزیچ  نینچ  تسا و  ناسکی  اهناکم 

عوضوم هب  زاین  دشاب  ضرع  رگا  تسا و  تباث  یعدم  هک  دشاب  ینامـسج  رهوج  تلع  نیا  رگا  دراد  دوجو  اههدیدپ  نیا  يارب  سفن  يارو 
دوجو ناسنا  ندب  هلمج  زا  يدام و  رهوج  رگا  - 5 دوب .  دهاوخن  ینامسج  رهوج  دوجو  زا  يزیرگ  بیترت  نیدب  تشاد و  دهاوخ  يرهوج 

درک یقلت  ینالقع  رهاوج  لیبق  زا  ار  نآ  تسیابیم  تشاد و  دهاوخن  دوجو  هدام  هب  قلعتم  رهوج  ناونعب  مه  سفن  دـشاب  هتـشادن  یجراخ 
دوشیم كرد  يروضح  ملع  اب  هدـننکكرد  نم  یناـسفن  رهوج  دوجو  - 6 دوشیمن .  اهینوگرگد  شوختـسد  ماـت  درجم  هک  یتروص  رد 

ار سفن  درجت  دـیاب  راـچان  دنـشاب  هتـشاد  نآ  زا  ینـشور  ریـسفت  دـنناوتب  هک  تسین  ياهنوگ  هب  دارفا  رثکا  رد  يروضح  ملع  نیا  نوچ  یلو 
تسا و یبرجت  مولع  ياهدرواتسد  رب  ینتبم  هک  یلیالد  فلا - دناهتسد :  دنچ  رب  سفن  درجت  لیالد  - 7 درک .  تابثا  ناهرب  اب  ناشیا  يارب 

لیالد ج - تسا .  یبرجت  مولع  ياهدرواتـسد  رب  ینتبم  هک  یلیالد  ب - دوشتباـث .  لـقن  هلیـسوب  دارفا  رثکا  يارب  دـیاب  تامدـقم  هنوگنیا 
زا - 8 دنکیم .  تابثا  ار  نآ  درجت  یناسفن  تایفیک  درجت  هار  زا  هک  یفسلف  لیالد  د - دنکیم .  تابثا  ار  سفن  درجت  امیقتسم  هک  یفـسلف 
زغم ياهلولـس  یتح  دوشیم و  ضوع  لاس  دنچ  لوط  رد  ندـب  ياهلولـس  همه  تسا  نیا  تسا  یملع  تامدـقم  رب  ینتبم  هک  یلیالد  هلمج 

شوختـسد هک  دراد  یتباـث  یـصخش  تدـحو  هراومه  سفن  یلو  دـنباییم  رییغت  دـیدج  یئاذـغ  داوم  بذـج  زاـس و  تخوس و  رثا  رد  مه 
دوخ سفن  دنک  زکرمتم  شیوخ  سفن  رد  ار  دوخ  هجوت  يدعاسم  طیارـش  رد  ناسنا  رگا  - 9 دوشیمن .  رثکت  ددعت و  ضیوعت و  لیدـبت و 

دوجوم تیصاخ  نیرتیـساسا  - 10 تسا .  ندـب  زا  ریغ  سفن  هـک  دوـشیم  موـلعم  سپ  دـباییمن  ار  ندـب  هـک  یلاـح  رد  تفاـی  دـهاوخ  ار 
تسا نآ  ندوبن  ینامسج  لیلد  سفن  رد  تیصاخ  نیا  دوجو  مدع  تسا و  يریذپتمسق  ینامسج 

مجنپ لهچ و  سرد 

رهاوج عاونا  رد  ثحب  هلابند 

یلاثم رهوج  فرشا  ناکما  هدعاق  ینالقع  رهوج  لماش : 

ینالقع رهوج 

نیرتطیسب و هک  لوا  لقع  تابثا  يارب  ناشیا  یگمه  الثم  دناهدومیپ  ار  یمخ  چیپ و  رپ  ياههار  ینالقع  رهاوج  تابثا  يارب  نیشیپ  هفـسالف 
رگید يوس  زا  دناهدرک و  کسمت  هطـساویب  تلع  تدحو  تروص  رد  لولعم  تدحو  دحاولا  هدعاق  هب  تسا  یناکما  تادوجوم  نیرتلماک 

تالوقعم هنازخ  ناسنا و  هب  یلقع  میهافم  هدـننکهضافا  ناونعب  زین  رمق و  کلف  نودام  رـصانع  ملاع  يارب  بیرق  لعاف  ناونعب  ار  لاعف  لـقع 
ددـم هناگهن  كالفا  هیـضرف  زا  هناگهد  هیلوط  لوقع  تابثا  يارب  زین  دـناهدرک و  رکذ  ار  یفلتخم  هوجو  نآ  تاـبثا  يارب  هدومن  یفرعم  يو 
لاعف لقع  اب  هک  دـناهدرک  روصت  اهنآ  سوفن  يدارا  تاکرح  يارب  تیاغ  ناونعب  زین  كالفا و  يارب  بیرق  لـعاف  ناونعب  ار  لـقع  هن  هتفرگ 
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لثم هیضرع  لوقع  تابثا  يارب  نییقارشا  اصوصخم  یلقع و  ملاع  تابثا  يارب  هفـسالف  نینچمه  دنهدیم  لیکـشت  ار  هرـشع  لوقع  اعومجم 
تالالدتـسا تانایب و  دـقن  لقن و  لاجم  اجنیا  رد  دـناهدروآ و  نآ  رابتعا  يارب  یلئالد  هدرک  کـسمت  فرـشا  ناـکما  هدـعاق  هب  هینوطـالفا 

تاـبثا هب  نیهلاتملاردـص  هفـسلف  رد  هک  تیلع  هطبار  تقیقح  دوجو و  یکیکـشت  بتارم  دوجو و  تلاـصا  هب  هجوت  اـب  اـما  تسین .  ناـشیا 
هدـعاق يارب  يدـیدج  نییبت  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  هدـمآ  تسدـب  یلقع  ملاع  تابثا  يارب  يرتنقتم  لاح  نیع  رد  رتهداس و  هار  هدیـسر 

دروم هلئسم  يارب  نآ  زا  هک  ار  ياهجیتن  هاگنآ  میزادرپیم  روبزم  هدعاق  نوماریپ  یحیـضوت  هب  تسخن  يورنیا  زا  درک  یقلت  فرـشا  ناکما 
مینکیم نایب  تفرگ  ناوتیم  ثحب 

فرشا ناکما  هدعاق 

ياهبترم رد  فرشا  دوجوم  دیاب  دشاب  يرگید  زا  فرشا  یکی  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یناکما  دوجوم  ود  رگا  هک  تسا  نآ  هدعاق  نیا  دافم 
زا دشابن  تباث  ام  يارب  فرـشا  دوجو  هک  یتروص  رد  سپ  دـشاب  هتـشاد  فرـشا  ریغ  هب  تبـسن  یتیلع  دـبای و  ققحت  فرـشا  ریغ  رب  مدـقم 
هک تسا  تروص  نیا  هب  ثحب  دروم  هلئـسم  يارب  هدعاق  نیا  زا  هدافتـسا  تیفیک  مینک و  فشک  ار  نآ  دوجو  میناوتیم  فرـشا  ریغ  دوجو 

دوجو رد  هطـساو  هک  يروط  هب  دبای  ققحت  اهنآ  رب  مدقم  ياهبترم  رد  هدعاق  نیا  قبط  دـیاب  تسا و  رهاوج  رگید  زا  فرـشا  ینالقع  رهوج 
دروـم قارـشا  خیـش  ناـمز  زا  هدـعاق  نیا  تساـهنآ .  رب  مدـقم  ياهـبترم  رد  نآ  دوـجو  زا  فشاـک  رهاوـج  ریاـس  دوـجو  سپ  دـشاب  اـهنآ 

فرـشا ریغ  رب  مدـقم  ياهبترم  رد  فرـشا  دوجوم  رگا  دـیدرگ .  هماقا  تروص  نیا  هب  یناهرب  نآ  تابثا  يارب  تفرگ و  رارق  صاـختیانع 
هکنانچ دیایب  دوجوب  نآ  هارمه  رگا  اما  دیآیمن  دوجوب  الـصا  ای  نآ و  زا  رخاتم  ياهبترم  رد  ای  دیآیم و  دوجوب  نآ  هارمه  ای  دیاین  دوجوب 

دیایب دوجوب  نآ  زا  دعب  رگا  دوشیم و  ضقن  دـحاولا  هدـعاق  دـنوش  رداص  نیتسخن  تلع  زا  ینامـسج  رهوج  اب  هارمه  ینالقع  رهوج  الثم 
هک تسا  نیا  شاهمزال  دشاب  نآ  رودص  رد  هطـساو  ینامـسج  رهوج  دـیایب و  دوجوب  ینامـسج  رهوج  زا  دـعب  ینالقع  رهوج  الثم  هکنانچ 

هتشاد ار  نآ  يارب  تیلع  تیحالص  هک  يزیچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیاین  دوجوب  الـصا  رگا  دشاب و  لولعم  دوجو  زا  رتتسپ  تلع  دوجو 
ياهبترم رد  فرشا  دوجوم  هک  تسا  حیحص  ضرف  نیا  اهنت  سپ  درادن  ار  نآ  داجیا  تیحالص  مه  نیتسخن  تلع  ینعی  درادن  دوجو  دشاب 

ضقن و هشقانم و  دروم  تسا  دحاولا  هدعاق  رب  ینتبم  هک  لیلد  نیا  ادعب  دشاب .  نآ  رودص  رد  هطـساو  دیایب و  دوجوب  فرـشا  ریغ  رب  مدقم 
اهنآ یسررب  هک  درک  نایب  نآ  تابثا  يارب  زین  يرگید  ياهلیلد  دمآرب و  نآ  زا  عافد  ماقم  رد  دامادریم  موحرم  هلمج  زا  تفرگ و  رارق  ماربا 

يرتنقتم تروصب  ار  هدـعاق  نیا  ناوتیم  نیهلاتملاردـص  هفـسلف  لوصا  ساسا  رب  میدرک  هراشا  هکنانچ  یلو  تسین .  راتـشون  نیا  روخرد 
یتاذ یگتسباو  لولعم  دوجو  ینعیتسا  ریذپانرییغت  یتاذ و  هطبار  کی  لولعم  تلع و  نیب  تیلع  هطبار  تسا .  نیا  نآ  ریرقت  درک و  نییبت 

لاـحم هکناـنچ  ددرگ  لولعم  دوجو  هب  هتـسباو  تلع  دوجو  دـنوش و  اـجباج  لولعم  تلع و  هک  تسا  لاـحم  دراد و  یلعاـف  تلع  دوجو  هب 
هک تسا  لاحم  تسا و  يرورـض  هطبار  کـیتیلع  هطبار  زین  درادـن  نآ  هب  يدوجو  یگتـسباو  هک  دوش  رداـص  يزیچ  زا  لولعم  هک  تسا 
نآ ترورـض  اب  يواسم  تیلولعم  ناکما  سپ  دـبای  ققحت  نآ  نودـب  دـناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دوش  لیاز  تلع  هب  لولعم  يدوجو  یگتـسباو 

يروط هب  تفرگ  رظن  رد  نیفرط  زا  ترورض  بلس  صاخ  ناکما  تروصب  ار  دوجوم  ود  نیب  تیلع  هطبار  ناوتیمن  نخس  رگید  هب  تسا و 
لولعم رگا  سپ  دـشاب  هتـشادن  یترورـض  مادـکچیه  دـشاب و  نکمم  شندوبن  لولعم  مه  رگید و  يارب  اـهنآ  زا  یکی  ندوب  لوـلعم  مه  هک 

تلع و ثحابم  رد  رگید  يوس  زا  دـمآ .  دـهاوخن  دوجوب  نآ  نودـب  دوب و  دـهاوخ  يرورـض  دـشابن  لاـحم  رگید  زیچ  يارب  يزیچ  ندوب 
هک ياهنوگ  هب  درک  ضرف  ار  يرتـیوق  رتلماـک و  دوجوم  ناوتب  اـج  ره  سپ  تسا  يدوجو  فعـض  تیلوـلعم  كـالم  هک  دـشتباث  لوـلعم 

هجوت اب  تشاد .  دهاوخ  ترورض  یضرف  نینچ  دشاب  هتشادن  یلالقتسا  نآ  هب  تبسن  دیآ و  باسحب  نآ  دوجو  زا  یعاعش  رتفیعض  دوجوم 
يرگید زا  رتیوق  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  مینک  ضرف  ار  تادوجوم  زا  يدادعت  رگا  دیآیمرد  تروص  نیا  هب  روبزم  هدـعاق  همدـقم  ود  نیا  هب 

رد يرتیوق  دوجوم  ره  دشاب  رارقرب  صاخ  کیکـشت  اهنآ  نایم  نخـس  رگید  هب  دیآ و  رامـشب  نآ  دوجو  تلع  دناوتب  هک  ياهنوگ  هب  دـشاب 
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نآ زا  رتلماک  ضرف  هک  يدوجوم  هب  دسرب  ات  دوب  دهاوختلع  نآ  هب  تبسن  اترورض  تفرگ و  دهاوخ  رارق  رتفیعـض  دوجوم  رب  مدقم  هبترم 
رهاوج رگید  زا  رتلماک  هک  ینالقع  رهوج  دوجو  هدـعاق  نیا  قبط  دـشاب .  هتـشادن  ار  يدوجوم  چـیه  يارب  تیلولعم  ناکما  دـشاب و  لاـحم 
هلزان بتارم  لاعتم و  يادـخ  دوجو  دـیدشتیاهنیب  هبترم  نیب  ياهطـساو  دوشیم و  تباـث  دـشاب  اـهنآ  دوجو  يارب  تلع  دـناوتیم  تسا و 

درک ضرف  ار  یلقع  رهاوج  زا  يدادـعت  ناوتیم  ینعی  درک  تابثا  زین  ار  هیـضرع  لوقع  دوجو  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب  دوب .  دـهاوخ  دوجو 
تالامک طقف  دشاب و  رتلزان  تادوجوم  زا  عون  کی  يارب  تلع  اهنآ  زا  مادکره  اما  دـشاب  هتـشادن  يرگید  هب  تبـسن  یتیلع  مادـکچیه  هک 

دنچ ای  کی  لولعم  هیـضرع  لوقع  هکنآ  یکیتشاد  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  دـنچ  اما  دـشاب .  اراد  يرتطیـسب  رتلماک و  تروصب  ار  عون  نامه 
رارق اهنآ  للع  هلـسلس  رد  دـشاب و  اهنآ  همه  تالامک  دـجاو  هک  درک  ضرف  ار  یلقع  ناوتیم  اریز  دوب  دـنهاوخ  ناشدوخ  زا  رتلماک  لـقع 

تادوجوم زا  یعون  اب  هیضرع  لوقع  زا  مادکچیه  هکنآ  مود  هتکن  تسا .  نآ  ترورـض  اب  يواسم  تیلع  ناکما  هک  دش  هتفگ  البق  دریگ و 
تسا و لاـحم  دوجو  فلتخم  بتارم  زا  هدـحاو  هیعون  تیهاـم  عازتنا  اریز  تشاد  دـنهاوخن  ار  يدـحاو  تیهاـم  دوشیم  رداـص  نآ  زا  هک 

هتکن و  تشاد .  دنهاوخن  يدحاو  تیهام  دـشابیم  يرگید  يارب  تلع  یکی  دـنراد و  رارق  رگیدـکی  لوط  رد  هک  ینالقع  رهوج  ود  یتح 
دوجو هطساو  دنچ  هیضرع  لوقع  لوا و  لقع  نیب  هکنیا  تابثا  يارب  یهار  ام  دنک و  تباث  ار  لوقع  دادعت  دناوتیمن  هدعاق  نیا  هکنآ  موس 

دوشیم لطاب  نآ  لاطبا  اب  هدوب  هناگهن  كالفا  هیضرف  رب  ینتبم  نوچ  هرشع  لوقع  هیضرف  میرادن و  دراد 

یلاثم رهوج 

یلقع ملاع  نیب  ياهطساو  هک  دناهدرک  تابثا  هقلعم  روص  ای  هدرجم  حابشا  مانب  ار  يرگید  ملاع  نییقارشا  دش  هراشا  یلبق  سرد  رد  هکنانچ 
الامتحا دـنمانیم .  زین  لاثم  ملاع  ار  نآ  هکنانچ  هدـش  هدـیمان  خزرب  ملاع  هب  نیرخاتم  ناـسل  رد  تبـسانم  نیدـب  تسا و  ینامـسج  ملاـع  و 

ینید صوصن  رد  دنـشاب و  هدرب  یپ  نآ  هب  تافـشاکم  هار  زا  ناشدوخ  اـی  دنـشاب و  هتفرگ  ماـهلا  ءاـفرع  تاـنایب  زا  ار  بلطم  نیا  نییقارـشا 
تسا رکذت  هب  مزال  تسا .  هیجوت  لباق  نآ  هلیـسوب  هک  هدش  دراو  اهنآ  دننام  رکنم و  ریکن و  لاؤس  خزرب و  ملاع  هرابرد  صوصخب  یبلاطم 
قالطا هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین  دنکیم  قالطا  يدام  ملاع  رب  ار  نآ  دربیمن و  راکب  ملاع  نیا  هرابرد  ار  خزرب  حالطصا  قارـشا  خیـش  هک 

هک یتروص  رد  دنتـسه  ینالقع  رهاوج  لیبق  زا  مات و  درجم  اهنآ  اریز  تسا  ینوطالفا  ياـهلاثم  زا  ریغ  يرگید  ياـنعمب  ملاـع  نیا  رب  لاـثم 
دننام هن  تسا و  ینامسج  دودح  تافـص و  دقاف  یلکب  ینالقع  رهوج  دننام  هن  هک  دوریم  رامـشب  تادوجوم  زا  رگید  یعون  یلاثم  رهوج 

الثم هکنیا  يارب  ددرگیم و  مسترم  ناسنا  نهذ  رد  هک  تسا  یلایخ  ياهتروص  لیبق  زا  هکلب  تسا  رادناکم  ریذپتمسق و  ینامسج  رهوج 
میـسقت همین  ود  هب  رتگرزب  تروص  هکنیا  هن  میرواـیب  دوجوب  ناـمدوخ  نهذ  رد  ار  رتـکچوک  تروص  ود  دـیاب  مینک  روصت  ار  اـهنآ  فصن 
یگنرمک ياهتروص  ملاع  نیا  تادوجوم  هک  تسین  ینعم  نیدب  ملاع  نیا  هرابرد  نآ  دننام  حابشا و  ریبعت  هک  تسناد  دیاب  نینچمه  دوش . 

تباث و ياهتروص  دوجو  هدـنهد  ناشن  ریبعت  نیا  هکلب  دنـشابیم  اهنآ  زا  رتفیعـض  يدوجو  هبترم  رظن  زا  دنتـسه و  ینامـسج  تادوجوم  زا 
قارـشا خیـش  دـنیآیم .  رامـشب  اـهنآ  زا  رتـیوق  هکلب  دنتـسین  يداـم  تادوـجوم  زا  رتفیعـض  اـهنت  هن  هک  تـسا  ملاـع  نآ  رد  يریذـپانرییغت 

ار ناینج  نینچمه  دوشیم و  هدید  باوخ  رد  هک  ییاهتروص  زین  هتشادنپ و  هدرجم  حابشا  لیبق  زا  ار  دوشیم  هدید  هنیآ  رد  هک  ییاهتروص 
نیهلاتملاردص یلو  تسا  هدرک  یقلت  ملاع  نیا  رد  دوجوم  یلاثم  ياهتروص  هدهاشم  زین  ار  یسح  كاردا  هکلب  هتسناد  ملاع  نیا  هب  طوبرم 

هنیآ رد  هک  ییاهتروص  اما  دـش و  دـهاوخ  هداد  حیـضوت  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  هتـسناد  سفن  لاثم  هبترم  هب  طوبرم  ار  یـسح  تاکاردا 
ینامـسج دوجوم  نج  تنـس  باتک و  رهاوظ  قبط  نینچمه  درادن  لاثم  ملاع  هب  یطبر  دـیآیم و  دوجوب  رون  راسکنا  رثا  رد  دوشیم  هدـید 

اب باقع  باوث و  فیلکت و  رد  یتح  دـشابیم و  ینامـسج  صیاـصخ  ياراد  هدـش و  هدـیرفآ  شتآ  زا  میرک  نآرق  ریبعتب  هک  تسا  یفیطل 
راکنا لباق  هدام  زا  درجم  حابشا  دوجو  لاح  ره  هب  دریگیمن .  رارق  يداع  دارفا  ساسحا  دروم  تفاطل  رثا  رد  دنچ  ره  تسا  کیرـش  ناسنا 

هار رد  یمدق  هک  تسا  یـسک  رتمک  تساهنآ و  رب  قابطنا  لباق  هک  هدش  دراو  لالظا  حابـشا و  دـننام  یتاریبعت  هفیرـش  تایاور  رد  تسین و 
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ناسآ نادـنچ  یلقع  ناهرب  هار  زا  اهنآ  تابثا  اما  دـشاب  هدرکن  هدـهاشم  ار  تادوجوم  لیبق  نیا  زا  يزیچ  دـشاب و  هتـشادرب  كولـس  ریس و 
هدعاق زا  نیهلاتملاردص  هکنانچ  دـننک  تابثا  زین  ار  ملاع  نیا  فرـشا  ناکما  هدـعاق  زا  هدافتـسا  اب  دناهدیـشوک  هفـسالف  زا  یـضعب  تسین . 
روطب ار  صاخ  کیکـشت  ناوتیمن  هک  تسنیا  راـک  لاکـشا  یلو  تسا  هتـسج  دوس  هدرک  سیـسات  سخا  ناـکما  هدـعاق  ماـنب  هک  يرگید 

باسحب لاثم  ملاع  زا  يوترپ  ار  ینامسج  ملاع  ناوتب  هک  ياهنوگ  هب  درک  تابثا  ینامسج  رهوج  یلاثم و  رهوج  یلقع و  رهوج  نایم  یعطق 
سفن رد  هک  یلایخ  یسح و  روص  يارب  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ  تیاهن  درمش  ماسجا  ملاع  داجیا  رد  هطساو  ار  نآ  دروآ و 

هک لاح  نیع  رد  دـنوش  بوسحم  اهتروص  نیا  هدـننک  هضافا  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يدرجم  يرهوج  يدابم  ناوتیم  دـباییم  ققحت  ناسنا 
يارب دامتعا  نیرتشیب  هکنآ  لصاح  درک .  تابثا  ار  اهنآ  دوجو  فرشا  ناکما  هدعاق  ساسا  رب  بیترت  نیدب  دنتـسین و  ینالقع  هبترم  ياراد 

هک میوشیم  روآدایثحبم  نیا  نایاپ  رد  دشابیم .  نیعمجا - مهیلع  هللا  تاولص   - نیموصعم نانخـس  تافـشاکم و  رب  یلاثم  رهوج  تابثا 
سفن لقع و  هب  يدام  ریغ  ملاوع  ندرک  رصحنم  اما  تسا  تابثا  یفن و  نیب  رئاد  یلقع و  میسقت  کی  يدام  ریغ  يدام و  هب  دوجوم  میـسقت 

ای ملاع  هکنیا  لامتحا  دـناهدوزفا  رگید  ملاوع  رب  ار  لاثم  ملاع  نییقارـشا  هکنانچمه  تسین و  تاـبثا  یفن و  نیب  رئاد  یلقع و  رـصح  لاـثم  و 
دوب دهاوخن  یلوقعمان  لامتحا  میشابن  هاگآ  اهنآ  صیاصخ  زا  ام  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  يرگید  ملاوع 

هصالخ

لوقع دناهدرک و  کسمت  فرشا  ناکما  هدعاق  دحاولا و  هدعاق  دننام  يدعاوق  هب  ینالقع  ياهرهوج  عاونا  تابثا  يارب  نیشیپ  هفـسالف  - 1
دوجوم زا  لبق  دیاب  فرشا  دوجوم  هک  تسا  نیا  فرشا  ناکما  هدعاق  دافم  - 2 دناهدومن .  تابثا  هناگهن  كالفا  هیضرف  ساسا  رب  ار  هرشع 

رداص هک  تسا  نآ  هدـعاق  نیا  فورعم  لـیلد  - 3 تسا .  مدـقم  هبترم  رد  فرـشا  ققحت  زا  فشاـک  سخا  دوجو  سپ  دـبای  ققحت  سخا 
رداص دشاب و  لولعم  زا  رتتسپ  تلع  هک  تسا  نیا  فرشا  رخات  همزال  دنکیم و  ضقن  ار  دحاولا  هدعاق  رگیدکی  اب  سخا  فرشا و  ندش 
رودص رد  هطساو  دوش و  رداص  سخا  زا  لبق  فرشا  دیاب  سپ  درادن  ار  نآ  داجیا  تیحالص  مه  ادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  فرشا  ندشن 

یکیکشت تبـسن  هک  یتادوجوم  نایم  رد  درک  نایب  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  روبزم  هدعاق  یئاردص  هفـسلف  لوصا  هیاپ  رب  - 4 دشاب .  نآ 
هک تسا  نآ  هدش  دای  لوصا  ساسا  رب  هدـعاق  نیا  لیلد  - 5 دشاب .  نآ  رب  مدقم  فعـض  تلع  يوقا  دوجوم  دیاب  دنراد  رگیدـکی  اب  صاخ 
هک يزیچ  دـشاب و  هدـمآ  دوجوب  بیرق  تلع  نودـب  لولعم  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دـشاب  هتفاـین  دوجو  مدـقم  هبترم  رد  يوقا  دوجوم  رگا 
 . تسا يرورض  یتاذ و  يرما  تیلع  هطبار  هک  یتروص  رد  دشاب  هتشادن  نآ  شیادیپ  رد  يریثات  المع  هتشاد  ار  نآ  هب  تبسن  تیلع  ناکما 
نآ رب  مدـقم  هبترم  رد  دـیاب  دراد  ار  يدام  ملاع  هب  تبـسن  تیلع  ناکما  ینـالقع  رهوج  نوچ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  هدـعاق  نیا  زا  - 6
رظن رد  ار  ینـالقع  يرهوج  ناوتیم  يداـم  تادوجوم  زا  عوـن  ره  ءازا  رد  نوـچ  هک  تفرگ  هجیتـن  ناوـتیم  زین  - 7 دشاب .  هدـمآ  دوجوب 

مه هینوطالفا  لثم  هیـضرع  لوقع  دـیاب  سپ  دـنک  افیا  نآ  داجیا  رد  ار  هطـساو  شقن  دـشاب و  عون  نامه  تـالامک  دـجاو  طـقف  هک  تفرگ 
دوجو رتلماک  لقع  دـنچ  ای  کی  فرـشا  ناکما  هدـعاق  قبط  دـیاب  هیـضرع  لوقع  دوجو  هبترم  رب  قباـس  هبترم  رد  - 8 دنشاب .  هتـشاد  دوجو 

نیب هطساو  هک  یلوقع  دادعت  - 10 تشاد .  دنهاوخن  ناشدوخ  تالولعم  اب  یکرتشم  تیهام  هیـضرع  لوقع  زا  مادکچیه  - 9 دشاب .  هتشاد 
یلاثم رهوج  - 11 تسا .  هدش  لطاب  هناگهن  كالفا  لاطبا  اب  هناگهد  لوقع  هیضرف  تسین و  نییعت  لباق  دنتـسه  هیـضرع  لوقع  لوا و  لقع 

نیا قارـشا  خیـش  یلو  دوشیم  هدـیمان  خزرب  يورنیا  زا  دراد و  رارق  ینامـسج  رهوج  زا  لبق  ینـالقع و  رهوج  زا  دـعب  دوجو  هبترم  رظن  زا 
یتآرم روص  قارشا  خیش  - 13 تسا .  ینوطالفا  لثم  زا  ریغ  هقلعم  لثم  ای  یلاثم  رهاوج  - 12 دربیم .  راکب  يدام  دوجوم  دروم  رد  ار  هژاو 

یـسح ندـید  یتح  دـنادیم و  لاثم  ملاع  هب  طوبرم  هدرجم و  حابـشا  لـیبق  زا  ار  ناـینج  زین  دوشیم و  هدـید  باوخ  رد  هک  ییاـهتروص  و 
ياهتروص رگید  دننام  اهنآ  كاردا  دیآیم و  دوجوب  رون  راسکنا  رثا  رد  یتآرم  روص  یلو  - 14 دنکیم .  ریسفت  اهنآ  هدهاشم  هب  ار  راصبا 

هک تسا  یفیطل  ینامـسج  دوجوم  نج  اما  تسا و  سفن  لاثم  هبترم  هب  طوبرم  دـنوشیم  هدـید  يرادـیب  باوخ و  رد  هک  یلاـیخ  یـسح و 
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رب قابطنا  لباق  هک  دوشیم  تفای  لاثم  لالظا و  حابشا و  دننام  یتاریبعت  ینید  صوصن  رد  - 15 دریگیمن .  رارق  يداع  دارفا  ساسحا  دروم 
زا یضعب  - 17 دوشیم .  دییات  هفیرـش  تایاور  اب  هک  تسا  ینافرع  تافـشاکم  لاثم  ملاع  دوجو  رب  لیلد  هدـمع  - 16 تسا .  یلاثم  رهوج 

ناوتب هک  تسا  نیا  هب  طونم  هدـعاق  نیا  ناـیرج  - 18 دننک .  تابثا  زین  ار  لاثم  ملاع  فرـشا  ناکما  هدعاق  دانتـسا  هب  دناهدیـشوک  هفـسالف 
تروص نیا  هب  روبزم  هدـعاق  زا  ناوتب  دـیاش  - 19 تسین .  ناسآ  یبلطم  نینچ  تاـبثا  تسناد و  یلاـثم  ملاـع  زا  يوترپ  ار  ینامـسج  ملاـع 
هطساو هک  درک  ضرف  یلاثم  يرهوج  ناوتیم  دیآیم  دوجوب  ناسنا  سفن  رد  هک  یکاردا  ياهتروص  زا  عون  ره  ءازا  رد  هک  درک  هدافتـسا 

زا رگید  یعون  دوجو  يورنیا  زا  تسین و  یناهرب  یلاثم  ملاع  یلقع و  ملاـع  رد  درجم  لـماوع  نتـسناد  رـصحنم  - 20 دـشاب .  نآ  داجیا  رد 
درک یفن  ناوتیمن  ار  درجم  ملاوع 

مشش لهچ و  سرد 

تروص هدام و 

دقن نایئوطسرا  هیرظن  لیلد  تروص  هدام و  هراب  رد  هفسالف  تایرظن  لماش : 

تروص هدام و  هراب  رد  هفسالف  تایرظن 

ناوریپ زا  ـالبق  یلو  میدرک  تاـبثا  ار  اـهنآ  دوجو  میداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  يداـم  رهوج  عون  کـی  درجم و  رهوـج  عوـن  هس  نوـنک  اـت 
يرگید ماسجا و  هوق  تیثیح  یلوا  هک  دننادیم  تروص  هدام و  مانب  رگید  رهوج  ود  زا  بکرم  ار  ینامـسج  رهوج  هک  میدرک  لقن  نیئاشم 

شیادـیپ هنیمز  يانعمب  هدام  هک  میوش  روآدای  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  اما  میزادرپیم  هیرظن  نیا  یـسررب  هب  کـنیا  تساـهنآ  تیلعف  تیثیح 
ناویح تابن و  هدام  ار  كاخ  ای  راخب  هدام  ار  بآ  الثم  هکنانچ  تسا  نافوسلیف  همه  لوبق  دروم  ابیرقت  نآ  تیلعف  هدنریذپ  دیدج و  دوجوم 

حالطـصا هب  هدماین  دیدپ  یلبق  هدام  زا  شدوخ  یلو  دشاب  رگید  تادوجوم  هدام  هک  يدوجوم  دنمانیم و  نآ  هدام  ار  هایگ  هتـسه  هناد و  ای 
رد نارگید  اب  نایئوطـسرا  رظن  فالتخا  دـنناوخیم و  یلوا  يالویه  ای  داوملا  هدام  ار  دـشاب  يدام  تلع  زا  زاینیب  یعادـبا و  دوجو  ياراد 
ره دـقاف  ضحم و  هوق  هکنیا  ایتسناد  ینامـسج  رهوج  یعون  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  يرادتیلعف  رهوج  یلوا  يالویه  ایآ  هک  تسا  نیا 

ناگرزب زا  يرایـسب  هک  تسا  مود  هجو  نیمه  نایئوطـسرا  رظن  تسا  ینامـسج  ياهتروص  شریذـپ  اـهنت  نآ  یگژیو  تسا و  یتیلعف  هنوگ 
هدرک يوریپ  نانآ  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  زین  نیهلاتملاردص  دناهدش و  لئاق  نآ  هب  دامادریم  انیـس و  نبا  یباراف و  دننام  یمالـسا  هفـسالف 
يارب لقع  هک  هدرک  داـی  ياهیاـس  ناونعب  ار  نآ  دراوم  زا  یخرب  رد  هدـیمان و  یمدـع  يرما  ار  یلویه  دراوم  زا  ياهراـپ  رد  هکنیا  وگ  تسا 
يارو يدوجو  دوشیم و  عازتنا  فیعض  ییانشور  زا  هیاس  موهفم  هکنانچ  درادن  یقیقح  دوجو  یلو  دریگیم  رظن  رد  ینامـسج  تادوجوم 

يالویه دوجو  ضرفب  اما  ( 2  . ) دناهتسنادن حیحص  وطسرا  دوخ  هب  ار  روبزم  لوق  نداد  تبـسن  نادنمـشیدنا  زا  یـضعب  و  ( 1  . ) درادن رون 
رهاوج عاونا  زا  مه  ضرع  رد  ار  اهنآ  نداد و  رارق  مسج  رانک  رد  ار  تروص  هدام و  هک  دسریم  رظنب  تیلعف  دقاف  رهوج  کی  ناونعب  یلوا 

دندادیم حیضوت  دندروآیم و  باسحب  يدام  رهوج  زا  عون  ود  ناونعب  ار  تروص  هدام و  هک  دوب  نیا  رتهب  دیاش  تسین و  بسانم  ندرمش 
تـسا نیا  یـساسا  بلطم  یلو  دوشیم  هدـیمان  مسج  اهنآ  زا  بکرم  عومجم  تسین و  هیمـسج  تروص  زا  كاکفنا  لباق  نیتسخن  هدام  هک 
همالع قارـشا و  خیـش  اب  قح  هلئـسم  نیا  رد  هک  دسریم  رظنب  تسین و  تابثا  لباق  دشاب  یتیلعف  هنوگ  ره  دـقاف  اتاذ  هک  يرهوج  دوجو  هک 

هنوگ ره  دقاف  رهوج  ناونعب  یلوا  يالویه  راکنا  اب  دـناهدرک .  راکنا  ار  رهوج  زا  یمـسق  نینچ  دوجو  هک  تسا  ینافوسلیف  رگید  یـسوط و 
اریز دـنامیمن  یقاب  دـشاب  نآ  هب  شخبتیلعف  یلوا و  يالویه  يارب  تروص  نیتسخن  هک  رهوج  زا  يرگید  عون  تاـبثا  يارب  ییاـج  تیلعف 

تیاهن دـشابیمن  تروص  هدام و  زا  بکرم  هک  تسا  يرادتیلعف  رهوج  هداـم  نیتسخن  هدـش  هداد  تبـسن  ناـینوطالفا  هب  هک  رظن  نیا  قبط 
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نتفر اب  دیآیم و  دیدپ  نآ  رد  یصاخ  يرصنع  تروص  هکنانچ  دباییم  ققحت  نآ  رد  اعمتجم  ای  ابوانتم  يدیدج  ياهتروص  هک  تسا  نیا 
دـنیآیم و دوجوب  اـعمتجم  یتاـبن  تروص  یندـعم و  تروص  اـب  يرـصنع  تروص  اـما  دوشیم  نیزگیاـج  يرگید  يرـصنع  تروـص  نآ 

کی ناونعب  مسج  تالوحت  نیا  همه  رد  یلو  دنوشیم  قبطنم  رگیدکی  رب  اقیقد  اهنآ  ءازجا  ینعی  دنیامنیم  لولح  مسج  رهوج  رد  یگمه 
ناونعب اهنت  ار  اهنآ  دناهدرک و  راکنا  ار  دیدج  ياهتروص  ندوب  رهوج  هفـسالف  زا  یـضعب  دـنچ  ره  دـنامیم  یقاب  هراومه  رادتیلعف  رهوج 

رهوج زا  یعاونا  ناونعب  هیعون  ياـهتروص  اـما  دوش  راـکنا  تیلعف  نودـب  يـالویه  هک  یتروـص  رد  ( 3  . ) دـناهتفریذپ مسج  يارب  یـضارعا 
دیامن لولح  نآ  رد  هک  درادن  یلحم  هب  جایتحا  هک  يرهوج  یکی  درک  میـسقت  یلک  عون  ود  هب  ار  ینامـسج  رهوج  ناوتیم  دنوش  هتفریذپ 

ددرگ نآ  رد  عبطنم  حالطـصا  هب  دیامن و  لولح  نآ  رد  هک  دراد  يرگید  رهوج  هب  جایتحا  هک  يرهوج  يرگید  تسا و  مسج  نامه  نآ  و 
رهوج اـهتروص  هنوگنیا  تیرهوج  راـکنا  اـب  اـما  یتاـبن  یندـعم و  يرـصنع و  ياـهتروص  دـننام  هیعوـن  ياـهتروص  زا  تسا  تراـبع  نآ  و 

دوب دهاوخ  مسج  هب  رصحنم  يدام  ینامسج و 

نایئوطسرا هیرظن  لیلد 

لعف و هوق و  ناهرب  مانب  یکی  هک  دناهدروآ  ذخاملا  بیرق  لیلد  ود  دنتسه  تیلعف  دقاف  رهوج  ناونعب  یلوا  يالویه  هب  لئاق  هک  نایئوطـسرا 
لیدـبت و لاصفنا و  لاصتا و  لیبق  زا  یتارییغت  ماسجا  رد  تسا .  نیا  اـهنآ  لـصاح  دوشیم و  هدـیمان  لـصف  لـصو و  ناـهرب  ماـنب  يرگید 

لیدبت بآ  ای  ددرگیم  هناگادج  لصفنم و  مسج  ود  هب  لیدبت  ياهچراپکی  هتسویپ و  مسج  الثم  دیآیم  دیدپ  یـضرع  يرهوج و  تالدبت 
یلکب لوا  دوجوم  هک  تسین  نانچ  نوگانوگ  تالوحت  نیا  رد  کش  نودب  ددرگیم  تخرد  هب  لیدـبت  تخرد  هتـسه  ای  دوشیم  راخب  هب 

دنامیم یقاب  يدعب  دوجوم  رد  یلبق  دوجوم  زا  يزیچ  انیقی  هکلب  دیایب  دوجوب  ضحم  یتسین  زا  رگید  دوجوم  دـنچ  ای  کی  دوش و  مودـعم 
اهنآ يدوجو  هطبار  هک  دراد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  يرگید  رهوج  راچان  سپ  تسین  یلبق  دوجوم  تیلعف  تروص و  دـنامیم  یقاب  هچنآ  اـما 

دریذـپیم ار  نوگانوگ  فلتخم و  ياهتیلعف  تهج  نیمه  هب  درادـن و  ار  یتیلعف  چـیه  ءاضتقا  اتاذ  شدوخ  دـنکیم و  ظفح  رگیدـکی  اـب  ار 
ضحم هوق  یفـسلف  ریبعتب  تساهتروص و  لوبق  شریذپ و  نآ  یگژیو  درادن و  یتیلعف  چیه  هک  دوشیم  تباث  يرهوج  دوجو  بیترت  نیدـب 

تیدـقاف هوق و  تیثـیح  يرگید  تیدـجاو و  تیلعف و  تیثـیح  یکیتسا  تیثـیح  ود  ياراد  ینامـسج  دوـجوم  ره  نخـس  رگید  هب  تسا . 
دشابیم و نیابتم  ینیع  رما  ود  زا  بکرم  ینامـسج  دوجوم  ره  سپ  دنتـسه  رگیدکی  اب  نیابم  تیثیح  ود  نیا  هدـنیآ و  ياهتیلعف  هب  تبـسن 

دوب دـهاوخ  يرهوج  ءزج  ود  ياراد  راچان  دـشاب  ضرع  کی  رهوج و  کـی  اـی  ضرع  ود  زا  بکرم  رهوج  دوجو  هک  تسین  نکمم  نوچ 
يرگید لـیلد  ار  نآ  اـی  درک  ریرقت  زین  تروص  نیا  هب  ناوتیم  ار  لـیلد  نیا  دـشابیم .  نآ  هوق  تیثیح  يرگید  تیلعف و  تیثیح  یکی  هک 

ندش لیدبت  ای  رگید  رـصنع  هب  يرـصنع  ندش  لیدبت  دننام  دراد  ار  ماسجا  زا  يرگید  عون  هب  ندش  لیدـبت  ناکما  یمـسج  ره  دومن  یقلت 
زا رگید  مسج  دنچ  ای  ود  هب  ندش  لیدبت  ناکما  یمـسج  ره  هکنانچ  لعف  هوق و  تاناویح  تاتابن و  ای  یندـعم  داوم  هب  يرـصانع  ای  رـصنع 

هدیمان يدادعتـسا  ناکما  ای  يدادعتـسا  تیفیک  مانب  هک  تسا  تیفیک  یعون  رییغت  لیدـبت و  ناکما  نیا  لصف  لصو و  دراد  ار  شدوخ  عون 
زا شیب  حوريذ  يدوجوم  کی  هب  ندـش  لیدـبت  يارب  نینج  دادعتـسا  هکناـنچ  تسا  صقن  لاـمک و  فعـض و  تدـش و  لـباق  دوشیم و 

دیاب اریز  تسناد  رادتیلعف  يرهوج  ار  نآ  عوضوم  ناوتیمن  یلو  دراد  يرهوج  عوضوم  کی  هب  زاین  ضرع  نیا  دشابیم .  هفطن  دادعتسا 
دهاوخ یموس  ناکما  هب  قوبـسم  يرگید  تیفیک  ضورفم  ناکما  تفرگ و  رظن  رد  ار  یتیفیک  نینچ  شیادـیپ  ناکما  يرهوج  ناـنچ  يارب 
ضرع اـی  رهوج  ره  شیادـیپ  رگید و  دوجوم  هب  يدوجوم  ره  ندـش  لیدـبت  يارب  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  تیاـهنیب و  اـت  نینچمه  دوـب و 

يرهوج ار  ضرع  نیا  لماح  دـیاب  راچان  سپ  دـشاب  هتـشاد  يرگید  رب  ینامز  مدـقت  مادـک  ره  هک  دـبای  ققحت  ضارعا  تیاـهنیب  يدـیدج 
دشاب هتشادن  یتیلعف  هنوگچیه  دشاب و  دادعتسا  ناکما و  هوق و  نیع  شدوخ  هک  تسناد 

دقن
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دقن

اهنآ همه  رد  يروحم  موهفم  نوچ  اما  دـشابیم  هشقانم  لباق  شیبامک  اـهنآ  یگمه  تسین و  رادروخرب  یفاـک  ناـقتا  زا  هدـش  رکذ  لـیالد 
رییغت و ثـحبم  رد  بـلطم  لیــصفت  دـنچ  ره  میهدـب  نآ  نوـماریپ  يرــصتخم  حیــضوت  تـسخن  تسبوـختسا  لدــبت  لیدــبت و  موـهفم 
 : زا تسا  ترابع  ثحبم  نیا  هب  طوبرم  ياهـضرف  نیرتمهم  هک  تسا  ضرف  لباق  تروص  دنچ  هب  لدبت  لیدبت و  ( 4  . ) دمآ دهاوختکرح 

لاثما رظنب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  یخرس .  هب  يدرز  زا  يدرز و  هب  يزبس  زا  بیـس  گنر  نتفای  رییغت  دننام  ضارعا  لدبت  لیدبت و  فلا -
ندش لیدبت  نینچمه  دننادیم  ضارعا  لیبق  زا  ار  هیعون  ياهتروص  ناشیا  اریز  دشابیم  لیبق  نیمه  زا  عاونا  لدـبت  لیدـبت و  قارـشا  خـیش 

شیادیپ ب - يرهوج .  تارییغت  لیبق  زا  هن  تسا  اهلوکلم  ندـش  کیدزن  رود و  لیبق  زا  دـیدج  نانادـکیزیف  رظنب  سکعلاب  راخب و  هب  بآ 
رهاوج لیبق  زا  ار  هیعون  ياهتروص  هک  نایئوطـسرا  لوق  رب  انب  كاخ  رد  یتاـبن  تروص  شیادـیپ  دـننام  هداـم  رد  دـیدج  يرهوج  تروص 
تروص ندش  لیاز  د - ناشیا .  لوق  رب  انب  كاخ  هب  تابن  ندش  لیدبت  دـننام  هدام  زا  ثداح  يرهوج  تروص  ندـش  لیاز  ج - دـننادیم . 
يرهوج قلعت  ه - ناشیا .  هیرظن  ساسا  رب  رگید  رصنع  هب  يرصنع  ندش  لیدبت  دننام  رگید  يرهوج  تروص  ندمآ  دیدپ  قباس و  يرهوج 

روبزم قلعت  عطق  و - ندـب .  هب  حور  قلعت  دـننام  تسا  تاـیدام  ياـهیگژیو  زا  لولح  اریز  دـیامن  لولح  نآ  رد  هکنیا  نودـب  هداـم  هب  درجم 
مسج ضارعا  هب  طوبرم  لدبت  لیدبت و  رگا  اریز  دوشیم  نشور  لوا  نایب  ندوب  تسس  ماسقا  نیا  هب  هجوت  اب  ناسنا .  ناویح و  ندرم  دننام 
سفن قلعت  لیبق  زا  رگا  نینچمه  تسین  تیلعف  دـقاف  رهوج  ضرف  هب  يزاین  رگید  تسا و  ظوفحم  شدوختیلعف  اب  ینامـسج  رهوج  دـشاب 
تروص هک  موس  مود و  تروص  رد  زین  تسا  یقاـب  شدوختیلعف  اـب  ندـب  رهوج  مشـش  مجنپ و  تروص  دـشاب  نآ  قلعت  عـطق  اـی  ندـب  هب 

دوجو یمهوت  نینچ  ياج  مراهچ  تروص  رد  اهنت  تسا  ظوفحم  قباس  رهوج  دوش  لیاز  نآ  زا  ای  دیامن  لولح  مسج  رد  يدیدج  يرهوج 
یلو دوب .  دـهاوختیلعف  دـقاف  رهوج  اهنآ  نیب  كرتشم  رما  سپ  دـنامیمن  یقاب  يرادتیلعف  رهوج  یلبق  تروص  ندـش  لیاز  اـب  هک  دراد 
ماوت نآ  ءاقب  دوشتباث  مه  یلوا  يالویه  رگا  دوشیمن و  لیاز  دساف و  هاگچیه  هیمسج  تروص  هفسالف  رظنب  هک  میشاب  هتشاد  رطاخب  دیاب 
نیا هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دش  دهاوخ  عقاو  ثحب  دروم  شدوخ  ياج  رد  هک  هیرهوج  تکرح  زا  رظنفرـص  دشابیم  هیمـسج  تروص  ءاقب  اب 

ای دنک  لولح  نآ  رد  يرگید  تروص  هک  مینادـب  تروص  هدام و  زا  بکرم  ریغ  طیـسب  رهوج  کی  ار  مسج  رگا  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس 
شدوـختیلعف اـب  مـسج  ینعی  درک  یقلت  لاؤـس  نـیا  زا  یخـساپ  ار  مود  ناـیب  تـسا  نـکمم  دراد .  یلقع  لاکـشا  هـچ  دوـش  لـیاز  نآ  زا 

یتیلعف چیه  ءاضتقا  اتاذ  دشاب و  شریذپ  نآ  یتاذ  تیـصاخ  هک  دشاب  يرگید  ءزج  ياراد  دیاب  هکلب  دریذپب  ار  يدیدج  تروص  دناوتیمن 
یجراخ ءازابام  اهنآ  زا  مادـک  ره  دنتـسه و  ینیع  تیثیح  ود  لعف  هوق و  ياـهتیثیح  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  مود  ناـیب  اـما  دـشاب .  هتـشادن  ار 

ود زا  بکرم  ار  نآ  دیاب  راچان  تسناد  ضرع  کی  رهوج و  کی  ای  ضرع  ود  زا  بکرم  ار  مسج  دوجو  ناوتیمن  نوچ  دـنراد و  یـصاخ 
زا هفـسلف  یلـصا  میهافم  رگید  دـننام  لعف  هوق و  موهفم  اریز  تسا  هشقانم  لباق  ینبم  نیا  ـالوا  یلو  مینادـب .  تیثیح  ود  نیا  ءازا  رد  رهوج 
رد ار  ینامسج  رما  ود  هک  یماگنه  نخس  رگید  هب  ( 5  ) دنکیم عازتنا  ار  اهنآ  یصاختیانع  اب  لقع  هک  تسا  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  لیبق 

تیلباق هوق و  موهفم  دوشب  نآ  دجاو  دناوتیم  یلو  تسا  هویم  دقاف  تخرد  هتسه  هکنانچ  تسا  يرگید  دقاف  اهنآ  زا  یکی  هک  میریگب  رظن 
میهافم لیبق  زا  اهموهفم  نیا  سپ  مینکیم  عازتنا  نآ  زا  ار  تیلعف  موهفم  دـش  نآ  دـجاو  هک  یماگنه  میهدیم و  تبـسن  لوا  دوجوم  هب  ار 

رما کی  ار  لوبق  هوق و  تیثیح  هک  درادن  یلیلد  دنرادن و  ینیع  ءازابام  دنیآیم و  تسدب  رگیدکی  اب  زیچ  ود  هسیاقم  زا  هک  دنتسه  یعازتنا 
تیلع هطبار  تابثا  هکنانچ  دشاب  شریذپ  هوق و  تیهام  نآ  تیهام  هک  مینک  تابثا  ار  یضرع  یتح  ای  رهوج و  نآ  ساسا  رب  مینادب و  ینیع 

لوا و لوقعم  نیب  طلخ  دراوم  زا  یکی  زین  نیا  دشاب و  لولعم  ایتلع  تیهام  ياراد  يدوجوم  هک  درادن  ار  یئاضتقا  نینچ  تادوجوم  نایم 
تبسن دوش  هسیاقم  تسا  نآ  رد  لولح  لباق  هک  يرگید  ضرع  ای  رهوج  اب  هک  یماگنه  ینامسج  رهوج  هکنآ  لصاح  تسا .  یناث  لوقعم 
تـسا نکمم  اریز  تسا  عنم  لباق  مود  همدقم  ایناث  و  دشاب .  هوق  مانب  یجراخ  ءزج  کی  ياراد  هکنیا  هن  دوشیم  هدیمان  هوقلاب  نآ  لولح  هب 

هک یناـسک  لوق  رب  اـنب  اـصوصخم  دـنادب  ضارعا  زا  يدادـعت  رهوج و  کـی  زا  بکرم  ار  نآ  تیهاـم  هن  مسج و  یجراـخ  دوـجو  یـسک 
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دنـشاب یجراخ  ءازاـبام  ياراد  لـعف  هوق و  تیثیح  ود  زا  کـی  ره  هکنیا  ضرفب  سپ  دـننادیم  رهوج  دوجو  بتارم  نوؤش و  زا  ار  ضارعا 
همدـقم ود  زین  موس  نایب  دروآ .  باـسحب  نآ  ضارعا  زا  یکی  ار  هوق  تیثیح  ءازاـبام  ینامـسج و  رهوج  ار  تیلعف  تیثیح  ءازاـبام  ناوتیم 

زین ضرع  نیا  ضورع  هکنآ  يرگید  تسا و  يوهام  موهفم  ياراد  یجراخ و  ضارعا  لیبق  زا  يدادعتسا  ناکما  هکنآ  یکی  دراد  یـساسا 
دادعتـسا ناکما و  هوق و  نیع  شدوخ  هک  درک  تابثا  ار  يرهوج  دـیاب  لسلـست  زا  يریگولج  يارب  سپ  تسا  یلبق  ناکما  هوق و  هب  جاتحم 

الثم درک  تابثا  ینیع  ءازابام  نآ  يارب  ناوتیمن  یعازتنا و  تسا  یموهفم  يدادعتسا  ناکما  الوا  اریز  تسین  مامت  زین  نایب  نیا  یلو  دشاب . 
مزال طیارش  رگید  ترارح و  بآ و  رگا  هک  تسا  نیا  دراد  ار  تخرد  هب  ندش  لیدبت  يارب  يدادعتسا  ناکما  تخرد  هتـسه  هکنیا  يانعم 

تساهنآ و لاثما  ترارح و  بآ و  هتـسه و  دراد  تینیع  هچنآ  سپ  دروآیمرب  گرب  خاش و  هشیر و  دنکیم و  دـشر  اجیردـت  دوش  مهارف 
ایناـث و  تسناد .  یجراـخ  ضارعا  لـیبق  زا  ار  نآ  ناوتیمن  هجیتـن  رد  درادـن و  یجراـخ  دوجو  يدادعتـسا  ناـکما  ماـنب  يرگید  ینیع  رما 

بیترت نیدب  درمـش و  ینامـسج  رهوج  لولعم  ار  يدادعتـسا  ناکما  نیتسخن  ناوتیم  دـشاب  ینیع  یتیفیک  يدادعتـسا  ناکما  هکنیا  ضرفب 
دراو زین  يرگید  تالاکـشا  لوق  نیا  رب  دشاب .  تیلعف  دقاف  يالویه  يرهوج  هوق  تابثا  هب  يزاین  هکنیا  نودب  درک  عفد  ار  لسلـست  روظحم 

اب ماگمه  تیدوجوم  هک  میوشیم  روآدای  ار  هتکن  نیا  اـهنت  مینکیم و  يراددوخ  اـهنآ  رکذ  زا  نخـس  هلاـطا  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا 
رظنب یحیحـص  ضرف  دـشاب  تیلعف  دـقاف  هک  يدوـجوم  ضرف  اـساسا  يورنیا  زا  دـنرگیدکی و  نیع  تقیقح  رد  هکلب  تسا  نتـشاد  تیلعف 

راگزاستسا ندوب  ضحم  هوق  تیلعف و  نتـشادن  هک  نآ  یتاذ  یگژیو  اـب  دـبایب  تیلعف  تروص  هیاـس  رد  یلویه  هکنیا  ضرف  دـسریمن و 
رد تسین و  یندـش  ادـج  نآ  زا  هک  تسا  یتیهام  ره  يارب  یتاذ  ناـکما  ریظن  یلویه  ندوب  ضحم  هوق  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسین . 
هک تسا  ضحم  یلقع  تفـص  کیتیهام  يارب  یتاذ  ناکما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دـباییم .  ریغلاب  بوجو  تلع  هیاس  رد  لاح  نیع 

دوجو هک  یجراختسا  يرهوج  هک  تسا  نیا  ضرف  یلویه  دروم  رد  اما  يرابتعا  تسا  يرما  تیهام  دوخ  هکنانچ  درادن  یجراخ  ءازابام 
دوشتقد تسا  هدیمان  یمدع  یلقع و  يرما  ار  یلویه  نیهلاتملاردص  تهج  نیمه  هب  دیاش  تسا و  ضحم  هوق  نآ 

هصالخ

فـالخب دنرامـشیم  تیلعف  هنوگ  ره  دـقاف  يرهوج  ار  هداـم  نیتسخن  ناـنآ  هک  تسا  نیا  نارگید  اـب  نایئوطـسرا  هیرظن  یـساسا  قرف  - 1
تروص یئوطسرا  يالویه  یفن  اب  - 2 دنامیم .  یقاب  تالوحت  نایرج  رد  هک  یتیلعف  دنتـسه  لئاق  تیلعف  مه  داوملاهدام  يارب  هک  نارگید 

ياهرهوج سوفن  زا  ریغ  هیعون  ياهتروص  هک  تسا  نیا  هفسالف  نایم  روهـشم  - 3 دوشیم .  یفن  رهوج  زا  یصاخ  عون  ناونعب  مه  هیمـسج 
زا يوریپ  هب  قارـشا  خیـش  یلو  دوشیم  قبطنم  رگیدکی  رب  اقیقد  اهنآ  ءازجا  ینعی  دننکیم  لولح  يرگید  رهوج  رد  هک  دنتـسه  ینامـسج 

دنوش هدرمش  ضارعا  لیبق  زا  هیعون  ياهتروص  رگا  یئوطسرا  يالویه  راکنا  رب  انب  - 4 تسا .  هتسناد  ضارعا  لیبق  زا  ار  اهنآ  میدق  هفسالف 
هب ینامسج  رهوج  دنـشاب  مسج  رد  هدننک  لولح  رهاوج  لیبق  زا  هیعون  روص  رگا  دوب و  دهاوخ  مسج  هب  رـصحنم  يدام  ینامـسج و  رهوج 

تـسا يرهوج  لـحم  ياراد  هک  يرهوج  يرگید  مسج و  دـنکیمن  لولح  يرگید  رهوج  رد  هک  يرهوـج  یکی  دوـشیم  مسقنم  مسق  ود 
اهنآ یط  دیآیم و  دیدپ  ماسجا  يارب  هک  یتالوحت  نایرج  رد  هک  تسا  نیا  تیلعف  نودـب  يالویه  تابثا  يارب  نایب  نیتسخن  - 5 تروص . 
یلبق تیلعف  هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  دـشاب  هتـشادن  یتـیلعف  شدوخ  هک  دـشاب  اـهنآ  نیب  یکرتـشم  رهوج  دـیاب  دوریم  نیب  زا  یلبق  تیلعف 

دوجوب ضحم  یتسین  زا  يدیدج  دوجوم  هدش و  دوبان  یلکب  یلبق  دوجوم  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشابن  يرهوج  نینچ  رگا  هدـش و  دوبان 
قلعت و لیبق  زا  ای  دـشاب  اهنآ  ضارعا  لوحت  تقیقح  رد  ماـسجا  لوحت  رگا  - 6 درادن .  یلبق  دوجوم  اب  یقیقح  هطبار  چیه  هک  دشاب  هدـمآ 

یقاب شدوختیلعف  اب  یلبق  رهوج  اهـضرف  نیا  همه  رد  دورب  نیب  زا  ای  دیایب  دوجوب  يدیدج  تروص  هکنیا  ای  دشاب  ندب  هب  سفن  قلعت  عطق 
رد یلو  تسا  هدـش  لیاز  یلبق  تیلعف  هک  تسه  یمهوت  نینچ  ياج  دـشاب  رگید  رـصنع  هب  يرـصنع  لیدـبت  لـیبق  زا  رگا  اـما  دوب  دـهاوخ 
هک تسا  نیا  مود  نایب  - 7 دوب .  دهاوخن  تیلعفیب  رهوج  ضرف  هب  يزاین  سپ  تسا  یقاب  مسج  تیلعف  هفـسالف  هدیقع  هب  مه  دروم  نیمه 
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لوـبق و تیثـیح  تسا و  ندوـب  اراد  نادـجو و  تیثـیحتیلعف  تیثـیح  اریز  دریذـپب  ار  يدـیدج  تیلعف  دـناوتیمن  شدوـختیلعف  اـب  مسج 
نیا - 8 دشاب .  هتشاد  دوجو  یصاخ  رهوج  اهنآ  زا  کی  ره  ءازا  رد  دیاب  سپ  دنتسه  نیابتم  تیثیح  ود  نیا  نادقف و  هوق و  تیثیح  نتفریذپ 

ینیع و رما  کـی  مزلتـسم  یلقع  فـصو  نینچ  یجراـخ و  هن  یلقع  تسا  يرما  نادـقف  لوـبق و  هوـق و  تیثـیح  اریز  تـسین  ماـمت  زین  ناـیب 
-9 درک .  دادـملق  نآ  ضارعا  زا  یکی  ار  لوبق  هوق و  تیثیح  ینامـسج و  رهوج  نامه  ار  تیلعف  تیثیح  ناوتیم  لزنت  اب  تسین و  یجراخ 
دوریم و رامـشب  فـیک  هلوـقم  عاوـنا  زا  یعوـن  هک  تسا  يدادعتـسا  ناـکما  هب  قوبـسم  يدـیدج  تـیلعف  ره  هـک  تـسا  نـیا  موـس  ناـیب 

یتاذ تیثیح  هک  درک  تابثا  ار  يرهوج  دیاب  لسلست  زا  يریگولج  يارب  سپ  دراد  یلبق  ناکما  هوق و  هب  زاین  مه  ضرع  نیمه  نتفایتیلعف 
يرما هکنیا  ضرفب  یجراـخ و  ضرع  هن  یعازتـنا  تسا  یموهفم  يدادعتـسا  ناـکما  هک  تسا  نیا  باوج  - 10 دشاب .  دادعتـسا  هوق و  نآ 

مانب يرگید  ینیع  ضرع  هب  دنمزاین  نآ  شیادـیپ  هک  ياهنوگ  هب  میروآ  باسحب  ینامـسج  رهوج  لولعم  ار  نآ  میتسناوتیم  دوبیم  ینیع 
دسریمن و رظنب  یلوقعم  ضرف  دوجویب  دوجوم  ضرف  دننامه  تیلعفیب  دوجوم  ضرف  اساسا  - 11 دشابن .  نآ  رب  قباس  يدادعتسا  ناکما 

نخـس رگید  هب  دوب و  دـهاوخن  تیلعف  دـقاف  یلک  روطب  دوـشیم و  تیلعف  ياراد  هقیقح  تروـص  هیاـس  رد  یلوـیه  هک  دـیوگب  یـسک  رگا 
رگا - 12 تسا .  هتفرگ  هدـیدن  ار  ندوب  ضحم  هوق  یلویه  یتاذ  تیثیح  ضورع  رد  هطـساو  هن  دـنک  باسح  توبث  رد  هطـساو  ار  تروص 

هب فصتم  تلع  هیاس  رد  لاح  نیع  رد  دوشیمن و  ادـج  نآ  زا  هاگچیه  هک  دوش  هتـشاگنا  تیهام  يارب  ناکما  ریظن  یلویه  يارب  ندوب  هوق 
ینیع یقیقح  دوجوم  هن  دشاب  یمدع  يرما  نیهلاتملاردص  لوقب  يرابتعا و  يرما  یلویه  هک  تسا  نیا  شاهمزال  ددرگیم  ریغلاب  بوجو 

تشونیپ

تاحراطم ص ك :  ر .  - 3 تاکربلا ج 3 ص 200 .  وبا  ربتعم  ك :  ر .  - 2 داعم ص 265 .  ءدبم و  رافسا ج 5 ص 146 و  ك :  ر .  - 1
 . مود هاجنپ و  سرد  ك :  ر .  - 5 مکی .  هاجنپ و  سرد  ك :  ر .  - 4 قارشالا ص 88 .  همکح  284 و 

متفه لهچ و  سرد 

ضارعا

یبسن تالوقم  تیمک  ضارعا  هرابرد  هفسالف  تایرظن  لماش : 

ضارعا هرابرد  هفسالف  تایرظن 

اما دشابیم  یفلتخم  عاونا  ياراد  هک  تسا  یـصاخ  هلوقم  یلاع و  سنج  رهوج  هک  تسا  نیا  هفـسالف  نیب  روهـشم  دش  هراشا  البق  هکنانچ 
هن تسا  یضرع  لمح  اهنآ  زا  کی  ره  رب  نآ  لمح  دوشیم و  عازتنا  هلوقم  هن  زا  هک  تسا  یماع  موهفم  هکلب  تسین  یـصاخ  هلوقم  ضرع 

دنادیم یلاع  سنج  هلوقم و  رهوج  دـننام  ار  ضرع  هک  دامادریم  لوق  یکی  درک  هراشا  رگید  لوق  هس  هب  ناوتیم  لوق  نیا  ربارب  رد  یتاذ . 
رهوج زا  دـنترابع  تـالوقم  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  درامـشیم  ضرع  عاونا  ار  اـهنآ  يو  دـنمانیم  یـضرع  تـالوقم  نارگید  ار  هچنآ  و 

نیا ( 1  ) قارشا خیـش  لوق  هرخالاب  دنوریم و  رامـشب  تبـسن  زا  یعاونا  لوق  نیا  بسحب  یـضرع  تالوقم  ریاس  اما  تبـسن  تیفیک  تیمک 
تالوقعم لیبق  زا  ود  ره  ضرع  رهوج و  الوا  هک  دـسریم  رظنب  اما  تکرح .  هوـالعب  هدربماـن  هلوقم  راـهچ  زا  دـنترابع  تـالوقم  هک  تسا 

حیرصت نیهلاتملاردص  هک  هنوگنامه  ایناث  دروآ و  باسحب  يوهام  هلوقم  یلاع و  سنج  ار  اهنآ  زا  مادکچیه  دیابن  دنتـسه و  یفـسلف  هیناث 
هچنآ زا  يرایـسب  اثلاث  دـشابیم و  يوهام  هلوقم  چـیه  رد  جردـنم  هن  تسا و  هلوقم  شدوخ  هن  تسا و  يدوجو  میهافم  زا  تکرح  هدومرف 

تسا و یعازتـنا  میهاـفم  زا  هناـگتفه  یبـسن  تـالوقم  همه  هلمج  زا  هدـش و  هدرمـش  نآ  زا  یعون  اـی  هلوقم  ناونعب  یجراـخ و  ضرع  ماـنب 
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لاوقا و همه  نایب  هک  تسا  نشور  دیآ .  رامشب  تالوقم  زا  یعون  ای  لقتـسم  يوهام  هلوقم  ات  تسین  یجراخ  ضارعا  زا  اهنآ  زا  مادکچیه 
هنیمز نیا  رد  یهاتوک  ثحب  هب  يورنیا  زا  دوشیمن  بترتم  اهنآ  رب  ياهدیاف  نادنچ  هک  دراد  یلـصفم  ياهثحب  هب  زاین  اهنآ  یـسررب  دـقن و 

مینکیم هدنسب 

تیمک

فیرعت هک  هدـش  هدروآ  روظنم  نیا  هب  اتاذ  دـیق  دـشابیم و  ماسقنا  لباق  اتاذ  هک  تسا  یـضرع  هدـش  فیرعت  تروص  نیا  هب  تیمک  هلوقم 
رادـقم لـصتم  عون  ود  هب  یلک  روطب  تیمک  دوشیم .  لـصاحتیمک  ماـسقنا  عبتب  اـهنآ  ماـسقنا  اریز  دوشن  تـالوقم  ریاـس  ماـسقنا  لـماش 

رارق ثحب  دروم  باسح  هسدنه و  ملع  ود  رد  هک  تسا  یفلتخم  عاونا  ياراد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دوشیم  میسقت  ددع  لصفنم  یسدنه و 
دنمانیم ددع  ادبم  ار  کی  تسا و  دحاو  ود  هب  ماسقنا  لباق  هک  دننادیم  ود  ار  ددع  نیتسخن  هفـسالف  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دـنریگیم . 

زا ریغ  جراخ  رد  تسین و  يوهام  یموهفم  ددع  هک  تفریذپ  ناوتیم  یناسآ  هب  هک  دسریم  رظنب  دنروآیمن .  رامشب  دادعا  زا  یعون  یلو 
ییاج رد  ناسنا  درف  کی  هک  یماگنه  الثم  دباییمن  ققحت  ددع  مانب  يزیچ  تادودعم  دـنوشیم  ترثک  تدـحو و  هب  فصتم  هک  یئایـشا 

موهفم تسین  وا  رانک  رد  يرگید  ناسنا  هکنیا  هب  هجوت  اب  اـما  دـیآیمن  دوجوب  وا  رد  تدـحو  ماـنب  يزیچ  شدوخ  دوجو  زا  ریغ  دراد  رارق 
اب ار  ناشیا  ام  یلو  تسا  دحاو  کی  مه  مود  درف  دریگیم  رارق  يو  رانک  رد  يرگید  درف  هک  یماگنه  نینچمه  دوشیم  عازتنا  وا  زا  دحاو 

یتسار دـباییمن و  ققحت  ود  ددـع  مانب  یجراخ  یـضرع  اهنآ  نایم  هنرگو  میهدیم  تبـسن  ناـنآ  هب  ار  ود  موهفم  میریگیم و  رظن  رد  مه 
دنیـشنیم رفن  ود  نآ  رانک  رد  یموس  درف  هک  یماگنه  زاب  دوشتقد و  دشاب  عوضوم  ود  هب  مئاق  ود  ددـع  يدـحاو  ضرع  ناوتیم  هنوگچ 

دوجوب هس  مانب  يرگید  ضرع  هدـش و  دوبان  ود  مانب  ینیع  ضرع  کـی  هک  تسین  ناـنچ  اـما  مینکیم  عازتنا  ار  هس  ددـع  ناـنآ  عومجم  زا 
یکی میناوتیم  هکنانچ  میهد  تبـسن  ناشیا  هب  ار  ود  ددع  میریگب و  رظن  رد  ار  قباس  رفن  ود  نامه  میناوتیم  لاح  نیمه  رد  دشاب و  هدـمآ 
تـسا نیا  ددع  موهفم  ندوب  يرابتعا  رب  دهاوش  هلمج  زا  و  میمانب .  رفن  ود  ار  اهنآ  میریگب و  رظن  رد  مه  اب  دورولا  دیدج  درف  اب  ار  نانآ  زا 

تاعوضوم رد  تسیابیم  دوبیم  ینیع  يرما  ددـع  رگا  ددرگیم و  اـهنآ  زا  ییاـههعومجم  اـهنآ و  ياهرـسک  دادـعا و  دوخ  ضراـع  هک 
هداد تبـسن  ناسکی  روطب  يرابتعا  یقیقح و  روما  تایدام و  تادرجم و  هب  ددـع  نینچمه  دـشاب  هتـشاد  ققحت  ددـع  تیاهنیب  يدودـحم 

تبسن تایدام  هب  ار  نآ  هک  یماگنه  مینادب و  درجم  یضرع  ار  نآ  میهدیم  تبـسن  تادرجم  هب  ار  ددع  هک  یماگنه  ناوتیم  ایآ  دوشیم 
یقیقح يرما  ار  نآ  میهدیم  تبـسن  یقیقح  روما  هب  ار  يددـع  هک  یماـگنه  میناوـتیم  اـیآ  مینک و  یقلت  يداـم  یـضرع  ار  نآ  میهدیم 
یضرع تفص و  يرابتعا  روما  يارب  هکنیا  ای  میرامشب  يرابتعا  يرما  مینکیم  لمح  يرابتعا  روما  رب  ار  ددع  نامه  هک  یماگنه  اما  مینادب 

دنتسه ماسجا  دوجو  ياههرهچ  زا  اهنآ  هک  دش  نشور  نامز  ناکم و  زا  ثحب  نمض  رد  لصتم  ياهتیمک  اما  مینک .  تابثا  ینیع  یقیقح و 
دناوتیم نهذ  دنچ  ره  دریگیمن  قلعت  اهنآ  هب  یلقتـسم  داجیا  یفیلات و  لعج  حالطـصا  هب  دـنرادن و  مسج  دوجو  زا  هناگادـج  يدوجو  و 

دروآ باسحب  ماسجا  ضارعا  زا  ینعم  کی  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دریگب  رظن  رد  یلقتـسم  تایهام  ناونعب  ار  اـهنآ 
هنوگنیا دوجو  نخـس  رگید  هب  دـنوشیم و  دوجوم  دوجو  کی  اب  اهنآ  تایهام  همه  تسا و  مسج  دوجو  نیع  اهنآ  دوجو  هک  یـضارعا  اما 

دشابیم رهوج  دوجو  نوؤش  زا  ضارعا 

یبسن تالوقم 

تالوقم ار  اهنآ  تهج  نیمه  هب  هدش و  ظاحل  تبسن  یعون  اهنآ  زا  مادک  ره  رد  هک  تسه  یـضرع  هلوقم  تفه  هناگهد  تالوقم  نایم  رد 
یبسن تالوقم  دناهتـسناد  هفاضا  ایتبـسن  هلوقم  زا  یعاونا  ار  اـهنآ  هفـسالف  زا  یـضعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسرد  دـنمانیم و  یبسن 

فارطالا هفلاختم  فارطـالا و  ههباـشتم  مسق  ود  هب  دوشیم و  لـصاح  دوجوم  ود  نیب  ررکتم  تبـسن  زا  هک  هفاـضا  هلوقم  - 1 زا :  دـنترابع 
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مـسق دـنراد و  دوجو  نامز  کی  رد  هک  یئیـش  ود  نایم  ینامزمه  هفاضا  ای  ردارب  ود  نایم  يردارب  هفاـضا  دـننام  لوا  مسق  ددرگیم  مسقنم 
دنیآیم دوجوب  نامز  ود  رد  هک  ياهدیدپ  ود  ای  نامز  ءزج  ود  نیب  رخات  مدقت و  هفاضا  ای  دنزرف  ردپ و  نایم  يدنزرفردپ  هفاضا  دننام  مود 

دوجوم نیب  تبـسن  زا  هک  یتقو  هچ  یتـم  هلوقم  - 3 دوشیم .  لصاح  نآ  ناکم  يدام و  ءیـش  نیب  تبـسن  زا  هک  ییاـجک  نیا  هلوقم  - 2 . 
دوشیم لصاح  اهنآ  تهج  نتفرگ  رظن  رد  اب  رگیدکی  اب  ءیش  ءازجا  نیب  تبسن  زا  هک  عضو  هلوقم  - 4 دیآیم .  تسدب  نآ  نامز  يدام و 

زارد تلاح  ای  دوشیم  لصاح  دشاب  الاب  تهج  رد  رس  هک  يروط  هب  رگیدکی  يور  رب  ندب  ءازجا  نتفرگ  رارق  زا  هک  نداتـسیا  تلاح  دننام 
هب ءیـشتبسن  زا  هک  کلم  ای  هدج  هلوقم  - 5 ددرگیم .  عازتنا  یقفا  تروصب  رگیدـکی  رانک  رد  ندـب  ءازجا  نتفرگ  رارق  زا  هک  ندیـشک 

-6 هالک .  هلیـسوب  رـس  یگدیـشوپ  ای  سابل  هلیـسوب  ندب  یگدیـشوپ  تلاح  دننام  دـیآیم  تسدـب  دراد  هطاحا  نآ  رب  شیبامک  هک  يزیچ 
-7 دـنکیم .  مرگ  ار  بآ  اجیردـت  باتفآ  هکنیا  دـننام  دراد  لعفنم  هدام  رد  يدام  لعاف  یجیردـت  ریثاـت  زا  تیاـکح  هک  لـعفی  نا  هلوقم 

مزال دوشیم .  مرگ  باتفآ  هلیسوب  اجیردت  بآ  هکنیا  دننام  دراد  يدام  لعاف  زا  لعفنم  هدام  یجیردت  رثات  زا  تیاکح  هک  لعفنی  نا  هلوقم 
تسا و تایدام  صوصخم  يرادناکم  يرادنامز و  اریز  دنتـسه  تایدام  هب  صتخم  هفاضا  هلوقم  زجب  تالوقم  نیا  همه  هک  تسا  رکذت  هب 

يدام تادوجوم  هژیو  نآ  دـننام  سابل و  هطاحا  نینچمه  دوشیم  روصت  ماسجا  رد  اـهنت  زین  اـهنآ  ناـیم  تهج  ظاـحل  ءازجا و  نیب  تبـسن 
ناوتیم تسا و  تادرجم  تایدام و  نیب  كرتشم  هفاضا  هلوقم  اما  دباییم  ققحت  يدام  ءایشا  نایم  رد  طقف  یجیردت  رثات  ریثات و  زین  تسا 

رظن رد  تادرجم  نایم  رد  ار  یتافاضا  ناوتیم  نامتخاس و  هقبط  ود  نیب  نییاپ  الاب  هفاضا  دـننام  تفای  تایدام  نایم  رد  ار  نآ  زا  یقیداصم 
درجم و دوجوم  ار  هفاضا  فرط  کی  ناوتیم  هکنانچ  لوقع  نایم  رد  يرهد  تیعم  تادرجم و  ریاس  رب  یهلا  يدمرـس  مدقت  دـننام  تفرگ 
زا اـهنآ  زا  مادـکچیه  هک  دـسریم  رظنب  اـما  يداـم .  لولعم  رب  درجم  تلع  يدوـجو  مدـقت  دـننام  داد  رارق  يداـم  دوـجوم  ار  رگید  فرط 

تبسن صخش  هب  یگتسب  رگید  دوجوم  هب  يدوجوم  نداد  تبـسن  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  نیرتهب  دنتـسین و  یلوا  تالوقعم  يوهام  میهافم 
ینیع و رما  کی  زا  دناوتیمن  دشاب  یجنـستبسن  هسیاقم و  هورگ  رد  هک  یموهفم  دـنکیم و  هسیاقم  رگیدـکی  اب  ار  اهنآ  هک  دراد  هدـنهد 

ینیع رما  کی  دنزرف  ردپ و  نایم  يدنزرفردپ  تبـسن  ای  ردارب  ود  نیب  يردارب  تبـسن  الثم  دنک .  تیاکح  ینهذ  ظاحل  رابتعا و  زا  لقتـسم 
کیرشتهج نیا  رد  دناهدمآ و  دوجوب  ردام  ردپ و  کی  زا  رفن  ود  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نهذ  هکلب  دیایب  دوجوب  اهنآ  نایم  هک  تسین 

هن تسا  دنزرف  شیادیپ  يارب  يدادعا  تلع  ردـپ  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـنکیم و  عازتنا  ار  يردارب  مانب  یفارطالا  ههباشتم  هفاضا  دنتـسه 
هفاضا مانب  يرگید  ینیع  رما  دـنزرف  دـلوت  اب  هک  تسین  ناـنچ  دـنکیم و  عازتنا  ار  يدـنزرفردپ  ماـنب  یفارطـالا  هفلاـختم  هفاـضا  سکعلاـب 

نینچمه دیآ .  دیدپ  دنزرف  ود  نایم  توخا  هفاضا  مانب  يرگید  یجراخ  رما  مود  دنزرف  دلوت  زا  سپ  ای  دـبای  ققحت  اهنآ  نایم  يدـنزرفردپ 
یمیهاـفم زا  همه  یناـمزمه و . . .  يواـست  يرتکیدزن  يرترود و  یکیدزن  يرود و  يرتکچوک  يرتـگرزب و  یکچوک  یگرزب و  میهاـفم 

دراد و یـصاخ  عازتنا  اشنم  اهنآ  زا  کی  ره  دنچ  ره  درادـن  ینیع  ءازابام  اهنآ  زا  مادـکچیه  دـنیآیم و  تسدـب  یجنـستبسن  اب  هک  تسا 
کی زا  هک  تسا  نیا  هفاـضا  ندوب  يراـبتعا  دـهاوش  هلمج  زا  داد .  تبـسن  يزیچ  ره  هب  ار  یبسن  یفاـضا و  موهفم  ره  هاوخلد  هب  ناوتیمن 

مودعم و کی  دوجوم و  کی  نیب  يرابتعا و  رما  ود  نیب  رگید  يوس  زا  دنکیم و  قدص  شتاقولخم  عاونا  اب  لاعتم  يادخ  هطبار  رد  يوس 
روما نینچمه  دوشیمن و  عقاو  یـضرع  چیه  ضورعم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نشور  دوشیم و  رارقرب  زین  دوجولا  عنتمم  رما  ود  نایم  یتح 

زا ریغ  هک  دوشیم  نشور  زین  یبسن  تالوقم  ریاس  رد  تقد  اب  دنوش .  یجراخ  ینیع و  تافص  هب  فصتم  دنناوتیمن  تامودعم  يرابتعا و 
تبـسن رثا  رد  هکنیا  هب  دـسر  هچ  درادـن  دوجو  یجراختبـسن  ماـنب  يرگید  ینیع  رما  دنتـسه  میهاـفم  نیا  عازتـنا  اـشنم  هک  تبـسن  نیفرط 
هکنانچ تسین  اهنآ  يارب  ینیع  ءازابام  دوجو  لیلد  میهافم  هنوگنیا  هب  یجراخ  ءایشا  فاصتا  دیآ و  دیدپ  عوضوم  يارب  مه  یـصاختئیه 

تسا لاونم  نیمه  هب  یفسلف  هیناث  تالوقعم  همه  رد  رما 

هصالخ
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دـشابیم یلک  عون  هن  ياراد  تسا و  یلاع  سنج  رهوج  دننام  ضرع  هک  دامادریم  لوق  فلا - دراد :  دوجو  لوق  راهچ  ضارعا  هرابرد  - 1
رئاصب بحاص  لوق  ج - تسین .  یتاذ  لمح  اهنآ  رب  ضرع  لمح  تسا و  یلاع  سنج  یضرع  هلوقم  هن  زا  کی  ره  هک  روهـشم  لوق  ب - . 

د- دنوریم .  رامـشب  تبـسن  زا  یعاونا  یبسن  تالوقم  تبـسن و  تیفیک  تیمک  زا  دنترابع  یـضرع  تالوقم  هک  یجواس  نالهـس  نب  رمع 
هیناث تـالوقعم  لـیبق  زا  ضرع  رهوج و  موهفم  - 2 تکرح .  هوالعب  هدربمان  هلوقم  هس  زا  دنترابع  یـضرع  تالوقم  هک  قارـشا  خیـش  لوق 

میهافم لـیبق  زا  دوشیم و  عازتنا  لایـس  دوجو  زا  هک  تسا  یموهفم  تکرح  موهفم  - 3 تسین .  یتیهام  چـیه  يارب  سنج  تسا و  یفـسلف 
رادـقم لـصتم  دوـشیم  مسقنم  یلک  مسق  ود  هب  تـیمک  - 5 دـشابیم .  تمـسق  لـباق  اـتاذ  هک  تسا  یـضرع  تیمک  - 4 تسین .  يوهاـم 

ياراد یجراـخ و  ضرع  ناوتیمن  ار  ددـع  - 7 دادعا .  زا  یعون  هن  تسا  ددع  ادـبم  دـحاو  هفـسالف  رظن  زا  - 6 ددع .  لصفنم  یـسدنه و 
فالتخا اب  ءایـشا  ددـع  زین  دـباییمن  ققحت  اهنآ  رد  يرگید  ینیع  رما  چـیه  رگید  دـحاو  رب  يدـحاو  ندوزفا  اب  اریز  تسناد  ینیع  ءازاـبام 

یجراخ و روما  هب  تایدام و  تادرجم و  هب  نآ  نداد  تبـسن  ددـع  ندوب  يرابتعا  رب  رگید  دـهاش  - 8 دـنکیم .  رییغت  تارابتعا  اهظاحل و 
-10 تسا .  نآ  نوؤش  زا  یناـش  يداـم و  رهوـج  دوـجو  زا  ياهرهچ  عـقاو  رد  لـصتم  تیمک  - 9 تسا .  ناـسکی  روطب  يراـبتعا  ینهذ و 

یلو تسا  تایدام  تادرجم و  نیب  كرتشم  هفاـضا  هلوقم  - 11 لعفنی .  نا  لعفی  نا  هدج  عضو  یتم  نیا  هفاضا  زا  دـنترابع  یبسن  تالوقم 
توخا و دـننام  فارطالا  ههباشتم  هفاضا  دوشیم  میـسقت  یلک  مسق  ود  هب  هفاضا  - 12 دنـشابیم .  تایدام  صوصخم  یبسن  تالوقم  ریاس 
يوهام و میهافم  زا  دـنوشیم  هدـیمان  یبسن  تالوقم  مانب  هک  یمیهافم  زا  کـیچیه  - 13 تونب .  توبا و  دـننام  فارطالا  هفلاختم  هفاـضا 

ندوب يرابتعا  رب  دهاوش  هلمج  زا  - 14 درادن .  ینیع  ءازابام  تبسن  دنتسه و  تبسن  موهفم  رب  لمتـشم  یگمه  اریز  دنتـسین  یلوا  تالوقعم 
قدـص زین  تاعنتمم  تامودـعم و  یتح  تایرابتعا و  دروم  رد  رگید  يوس  زا  لاعتم و  يادـخ  دروم  رد  يوس  کی  زا  هک  تسا  نیا  هفاـضا 
نیدب هکلب  داد  تبسن  فلتخم  ءایشا  هب  ناوتیم  هاوخلد  هب  فازگ و  روطب  هک  تسین  ینعم  نادب  میهافم  نیا  ندوب  يرابتعا  - 15 دنکیم . 
تیهام لیلد  میهافم  هنوگنیا  هب  یجراخ  ءایشا  فاصتا  - 16 دنرادن .  ینیع  ءازابام  ناشدوخ  یلو  دنتسه  عازتنا  اشنم  ياراد  هک  تسا  ینعم 

تسین اهنآ  يارب  ینیع  ءازابام  دوجو  لیلد  مه  یفسلف  هیناث  تالوقعم  ریاس  هب  فاصتا  هک  نانچ  تسین  اهنآ  ندوب 

تشونیپ

 . تاحیولت ص 11 ك :  ر .  - 1

متشه لهچ و  سرد 

تیفیک

يریگ هجیتن  يدادعتسا  فیک  تایمک  هب  صوصخم  فیک  سوسحم  فیک  یناسفن  فیک  فیک  هلوقم  لماش : 

فیک هلوقم 

دیما سرت و  هودنا  يداش و  تالاح  دننام  دباییم  يروضح  ملع  اب  شیوخ  نورد  رد  ار  یناور  فلتخم  تالاح  زا  هلـسلس  کی  یناسنا  ره 
ابلاغ هک  دـنکیم  كرد  ماسجا  زا  ار  یتافـص  شدوخ  يرهاـظ  ساوح  اـب  نینچمه  توادـع و . . . .  تبحم و  ترفن  قوش و  درد  تذـل و 
یلک موهفم  کی  رد  ار  ینامـسج  یناور و  تافـص  تالاح و  نیا  همه  هفـسالف  اهادـص و . . . .  اـهیوب  اـههزم  اـهگنر  دـننام  دـنریذپ  رییغت 

تیفیک دـناهدرک  فیرعت  تروص  نیا  هب  هتـشاگنا  اـهنآ  همه  يارب  یـسنج  ار  نآ  دـناهدیمان و  یگنوگچ  تیفیک و  ار  نآ  هتخاـس  جردـنم 
تالوقم تیمک و  ياهیگژیو  بلس  اب  ار  نآ  عقاو  رد  دشابیمن و  زین  تبسن  يانعم  رب  لمتشم  تسین و  تمـسق  لباق  اتاذ  هک  تسا  یـضرع 
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دراد دوجو  یئوطـسرا  لصف  سنج و  هاگتـسد  رد  یلک  روطب  هک  ياهشقانم  زا  رظنفرـص  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  دـناهدرک .  یفرعم  یبسن 
ضرع تئیه و  تلاح و  موهفم  دننام  ار  نآ  یتسیاب  هکلب  دروآ  باسحب  درجم  يدام و  فلتخم  ضارعا  نیا  تیهام  ءزج  دـیابن  ار  تیفیک 

ناـیم رد  لاـح  ره  هب  دوشیم .  قـالطا  هقیقحلا  فلتخم  روما  زا  يدادـعت  رب  یـضرع  لـمح  تروصب  هک  تسناد  یعازتنا  ماـع  میهاـفم  زا 
زا یـضعب  هک  تسا  فیک  هلوـقم  تسناد  ینیع  ءازاـبام  ياراد  یجراـخ و  ضرع  نیقی  عـطق و  روـطب  ناوـتیم  ار  هچنآ  یـضرع  تـالوقم 

دناهدرک میـسقت  یلک  عون  راهچ  هب  ار  فیک  هلوقم  ءارقتـسا  ساسا  رب  هفـسالف  دوشیم .  كرد  ریذـپان  اطخ  يروضح  ملع  اب  نآ  قیداصم 
يدادعتسا فیک  تایمک  هب  صوصخم  فیک  سوسحم  فیک  یناسفن  فیک 

یناسفن فیک 

هدـماین تسدـب  نآ  عاونا  زا  یلماک  قیقد و  لودـج  نونکات  دوشیم و  یناسفن  رهاوج  ضراع  اهنت  هک  درجم  تسا  یـضرع  یناـسفن  فیک 
رامـشب یناسفن  تایفیک  هلمج  زا  ار  یناسفن  تاکلم  تاداـع و  یلاـعفنا و  تـالاح  ملا  تذـل و  تهارک  هدارا و  تردـق  ملع  هفـسالف  تسا 

فیک عاونا  نیرتینیقی  دش  هراشا  هکنانچمه  دشابیم .  سفنلا  ملع  هب  طوبرم  رتشیب  هک  دناهداد  ماجنا  اهنآ  نوماریپ  ییاهثحب  دـناهدروآ و 
دروم ار  تاملـسم  زا  يرایـسب  هک  موـیه  لاـثما  یتـح  دـنوشیم و  هتخانـش  ینورد  هبرجت  يروـضح و  ملع  اـب  هک  تسا  یناـسفن  تاـیفیک 

طابترا هچنآ  یناسفن  فیک  ماسقا  ناـیم  رد  دناهتـسناد .  راـکنا  لـباق  ریغ  ینیقی و  ار  تاـیفیک  زا  هتـسد  نیا  دوجو  دـناهداد  رارق  کیکـشت 
رایتخا تردق و  هدارا و  مود  هجرد  رد  تشاد و  میهاوخ  نآ  هرابرد  یلقتسم  ثحب  يورنیا  زا  تسا و  ملع  دراد  یفـسلف  ثحابم  اب  يرتشیب 
هرابرد لاعتم  يادخ  تافـص  ثحبم  رد  يرتشیب  تاحیـضوت  تفرگ و  ماجنا  اهنآ  نوماریپ  ییاهثحب  متـشه  یـس و  سرد  رد  هک  دراد  رارق 

دمآ دهاوخ  اهنآ 

سوسحم فیک 

رب هفـسالف  دـنوشیم .  كرد  یـسح  ياهمادـنا  يرهاظ و  ساوح  هلیـسوب  هک  تسا  يدام  تایفیک  زا  هتـسد  نآ  سوسحم  فیک  زا  روظنم 
هتـسد جـنپ  هب  ار  سوسحم  فیک  دناهتـسنادیم  عون  جـنپ  ار  يرهاظ  ساوح  هدوب و  لوبق  دروم  میدـق  یعیبط  مولع  رد  هک  ياهیرظن  ساسا 
تیفیک ار  اهیوب  یندیـشچ و  تایفیک  ار  اههزم  یندینـش و  تایفیک  ار  اهادـص  یندـید و  تایفیک  زا  ار  رون  گنر و  دـناهدرکیم و  میـسقت 

زا ریغ  يرگید  ساوح  دـیدج  یـسانشناور  رد  اما  دناهدرمـشیم  یندرکسمل  تایفیک  زا  ار  یمرن  يربز و  یمرگ و  يدرـس و  یندـییوب و 
سوسحم تایفیک  دوجو  تابثا  دریگ .  رارق  هجوت  دروم  سوسحم  تایفیک  يدنبهتـسد  رد  دـیاب  هک  هدـش  تابثا  فورعم  هناـگجنپ  ساوح 

ایآ هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  دریگیمن و  قلعت  اهنآ  هب  يروضح  ملع  اریز  تسین  یناسفن  فیک  یناسآ  هب  كاردا  فرظ  زا  جراـخ  رد 
هلـسلس کی  رثا  رد  ام  سفن  ای  دراد  دوجو  تروص  نیمه  هب  مه  جراخ  نتم  رد  مینکیم  كرد  يدام  ءایـشا  زا  یتالاح  ناونعب  ام  ار  هچنآ 

دوشیم و شیوخ  نورد  رد  روـما  نیا  كرد  دعتـسم  دریگیم  ماـجنا  ندـب  رد  هک  یکیژوـلویزیف  ییایمیـشوکیزیف و  تـالاعفنا  لـعف و  زا 
تامدقم زا  یـضعب  هک  درک  هدافتـسا  ینیهارب  زا  دـیاب  لاؤس  نیا  هب  حیحـص  خـساپ  يارب  درک  تابثا  هدام  ناهج  رد  ار  اهنآ  نیع  ناوتیمن 

تیهام زونه  لاثم  ناونعب  دـشابیم  هطوبرم  مولع  تفرـشیپ  ورگ  رد  تامدـقم  هنوگنیا  یعطق  تابثا  دوشیم و  هتفرگ  یبرجت  مولع  زا  اـهنآ 
هفـسالف داد .  هئارا  اهنآ  هرابرد  ینیقی  یفـسلف  لیلحت  ناوتیمن  يورنیا  زا  هدـشن و  هتخانـش  ینیقی  تروصب  يژرنا  هدام و  هطبار  اـهیژرنا و 

تهج نیا  زا  دندوبن و  لئاق  دوشیم  كرد  یـسح  ياهمادـنا  هلیـسوب  هک  یـضرع  تلاح و  نامه  زج  یتیعقاو  ترارح  رون و  يارب  نیـشیپ 
باسحب يدام  رهاوج  لیبق  زا  ار  اهنآ  دیاب  دیدج  کیزیف  تایرظن  زا  یضعب  ساسا  رب  یلو  دنتشاگنایم  ریذپان  هیزجت  طیسب و  اتاذ  ار  اهنآ 

يژرنا مکارت  زا  هدام  هک  دندقتعم  نوچ  اما  دنهدیم  رارق  هدام  لباقم  رد  دنمانیم و  يژرنا  ار  اهنآ  کیزیف  حالطـصا  رد  دـنچ  ره  دروآ و 
لاحم اریز  دروآ  باسحب  ماسجا  ءزج  یفسلف  رظن  زا  مه  ار  يژرنا  دیاب  دوشیم  يژرنا  هب  لیدبت  عشعـشت  هیزجت و  رثا  رد  دیآیم و  دوجوب 
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اجنیا رد  بلطم  اما  دشابن .  مسج  دادتما  ياراد  رهوج  هک  دوش  يزیچ  هب  لیدبت  هیزجت  رثا  رد  ای  دوش  بیکرت  مسج  ریغ  زا  مسج  هک  تسا 
تفـص هکلب  تسین  ترارح  رون و  رهوج  دریگیم  رارق  میقتـسم  كرد  دروم  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  رتـشیب  تقد  اـب  دـباییمن و  همتاـخ 
فرظ رد  هک  هنوگناـمه  هب  سوسحم  تاـیفیک  نیا  اـیآ  هک  دوشیم  رارکت  قباـس  لاوئـس  اـجنیا  رد  تساـهنآ و  ندوب  مرگ  ندوب و  نشور 

هن ای  دنراد  دوجو  تروص  نیمه  هب  مه  جراخ  رد  دنوشیم  سکعنم  كاردا 

تیمک هب  صوصخم  فیک 

زا تیجوز  تیدرف و  دـننام  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  دـناهدیمان  تاـیمک  هب  صوـصخم  تیفیک  ماـنب  ار  تاـیفیک  زا  رگید  هتـسد  کـی  هفـسالف 
نیا هک  ياهتکن  ارهاظ  دنوریم .  رامشب  یسدنه  تاعوضوم  فاصوا  زا  ندوب  ینحنم  ندوب و  میقتسم  دننام  رگید  یـشخب  ددع و  فاصوا 
دروم امیقتـسم  هک  تسا  نیا  دناهدرمـشن  هسوسحم  تایفیک  دادـع  رد  ار  اـهنآ  دـناهدروآ و  باـسحب  یلقتـسم  هتـسد  ار  تاـیفیک  زا  هتـسد 

ناوتیمن تسا  یجراخ  ءازابام  دقاف  يرابتعا و  يرما  ددـع  دوخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ار  دادـعا  فاصوا  اما  دـنریگیمن .  رارق  یـسح  كاردا 
رعقم ای  يوتسم  طخ و  ندوب  ینحنم  ندوب و  میقتسم  دننام  یـسدنه  تاعوضوم  فاصوا  اما  تسناد و  یجراخ  یـضارعا  یقیقح و  يروما 

دوخ هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دوشیم  عازتنا  ماسجا  دوجو  هوحن  زا  هطـساو  دنچ  اب  هک  یعازتنا  تسا  یمیهافم  حطـس  ندوب  بدـحم  ای 
نیا ربانب  دنکیم .  یقلت  جراخ  رد  دوجوم  یتایهام  ار  اهنآ  هحماسم  اب  ناسنا  نهذ  هک  دنتـسه  ماسجا  یمدع  دودح  عقاو  رد  حطـس  طخ و 

ضارعا زا  ار  اهنآ  دیاب  رثکا  دـح  درک و  دادـملق  ینیع  ءازابام  ياراد  یجراخ و  ضارعا  ناونعب  ار  تایفیک  زا  هتـسد  نیا  ناوتیم  یتخـسب 
دروآ باسحب  هیلیلحت 

يدادعتسا فیک 

یتیفیک دناهدرک  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  هک  تسا  يدادعتسا  تیفیک  دناهدش  لئاق  فیک  هلوقم  يارب  هفـسالف  هک  یمـسق  نیمراهچ 
ریاس لباقم  رد  دنمانیم  يدادعتسا  ناکما  ار  نآ  یهاگ  دباییم و  ناحجر  نآ  عوضوم  رد  یـصاخ  هدیدپ  شیادیپ  نآ  هطـساوب  هک  تسا 

تـسا يوهام  ریغ  میهافم  یفـسلف و  هیناث  تالوقعم  زا  ناـکما  یناـعم  ریاـس  اریز  ( . 1  ) یعوقو ناکما  یتاذ و  ناکما  دـننام  ناـکما  ماـسقا 
نیا دـناهدروآ  يدادعتـسا  تیفیک  ندوب  ینیع  يارب  هک  یلیلد  دنرامـشیم .  فیک  هلوقم  زا  یتیهام  ار  نآ  هک  يدادعتـسا  ناکما  فـالخب 

رترود و حور  ندـش  اراد  يارب  هفطن  دادعتـسا  ـالثم  دوشیم  فعـض  تدـش و  دـعب و  برق و  دـننام  يدوجو  تافـص  هب  فصتم  هک  تسا 
تسا و كاخ  دادعتـسا  زا  رتیوق  رتکیدزن و  تخرد  هب  ندش  لیدبت  يارب  تخرد  هتـسه  دادعتـسا  تسا و  لماک  نینج  دادعتـسا  زا  رتفیعض 

يارب دوـبیمن .  تافـص  هنوـگنیا  هب  فاـصتا  لـباق  ناـکما  تاحالطـصا  ریاـس  دـننام  دوـبیم  یلقع  یموـهفم  مه  يدادعتـسا  ناـکما  رگا 
ناونعب یجراخ  تادوجوم  زا  یـضعب  هب  نآ  نداد  تبـسن  دادعتـسا و  موهفم  اـب  نهذ  ییانـشآ  تیفیک  هب  تسا  مزـال  لـیلد  نیا  یبایـشزرا 

ره شیادـیپ  هک  دـباییمرد  یبوخب  دراد  یجراخ  ءایـشا  تالوحت  دروم  رد  هک  یبراجت  اب  ناسنا  مینک .  هراـشا  اـهنآ  يارب  ياهژیو  فصو 
ندش لیدبت  الثم  دوشیم  لصاح  یجیردت  روطب  الومعم  هک  تسا  یـصاخ  عناوم  ندـش  لیاز  هژیو و  طیارـش  ققحت  ورگ  رد  ینیع  هدـیدپ 

هب طورـشم  رازهروش  نیمز  رد  هایگ  ندـییور  دـیآیم و  دـیدپ  بآ  رد  اجیردـت  هک  تسا  ینیعم  ترارح  هجرد  هب  طورـشم  راـخب  هب  بآ 
اب دریذـپیمن .  ققحت  هرابکی  اهنآ  یگمه  هک  تسا  مزـال  ترارح  تبوطر و  دـنمدوس و  داوم  ندـش  مهارف  راـبنایز و  داوم  ندـش  فرطرب 

دروم تیلعف  هب  تبسن  ار  هدیدپ  يدام  تلع  هدام  هک  یماگنه  یمدع  يدوجو و  طیارش  ققحت  موزل  یلولعم و  تلع و  طباور  نیا  هب  هجوت 
میمانیم و دیدج  تیلعف  تفایرد  يارب  هدامآ  دعتسم و  الماک  ار  نآ  دشاب  عفترم  عناوم  همه  مهارف و  مزال  طیارش  همه  رگا  میجنسیم  رظن 

اهنت رگا  میرامشیم و  فیعض  رود و  ار  نآ  دادعتسا  دشاب  هدشن  فرطرب  عناوم  زا  یضعب  ای  دشابن  لصاح  يدوجو  طیارش  زا  یـضعب  رگا 
دادعتـسا هک  ياهدام  رد  هکنآ  لـصاح  میناوخیم .  فیعـض  رود و  رایـسب  ار  نآ  دادعتـسا  دـشاب  دوجوم  عناوم  رثکا  اـی  طیارـش  زا  یـضعب 
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دادعتـسا هکلب  دوشیمن  لصاح  دادعتـسا  مانب  يرگید  ینیع  رما  عناوم  ندش  فرطرب  طیارـش و  ققحت  زجب  دراد  ار  دـیدج  تیلعف  شریذـپ 
قباستیعقوم و ود  نیب  ياهسیاـقم  اـت  هک  تسا  نیا  شدـهاش  دوشیم و  عازتنا  عناوم  عاـفترا  طیارـش و  ققحت  زا  هک  یلقع  تسا  یموهفم 
رد اهنآ  دننام  صقان و  لماک و  فیعض  دیدش و  رود  کیدزن و  دننام  یتاریبعت  ندرب  راک  دوشیمن و  عازتنا  موهفم  نیا  دریگن  ماجنا  قحال 
رد هکنیا  مغر  یلع  نیهلاتملاردص  هک  تسا  نیا  بلاج  تسا .  عناوم  طیارشتلق و  ترثک و  زا  ياهناشن  هراعتسا و  يور  زا  دادعتـسا  دروم 

هدروآ رامـشب  فیک  هلوقم  زا  یعون  ار  يدادعتـسا  ناکما  هدرک و  يوریپ  هفـسالف  ریاس  زا  رگید  دراوم  زا  ياهراپ  ضارعا و  رهاوج و  باب 
رد هلمج  زا  دوشیم  عازتنا  دادـضا  عناوم و  ندـش  فرطرب  زا  دادعتـسا  موهفم  هک  تسا  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  دراوم  زا  یـضعب  رد 

صقاـن روطب  رگا  بیرق و  هوق  دوش  لـیاز  یلک  روطب  رگا  هک  تسا  دـض  عناـم و  لاوز  هب  يدادعتـسا  ناـکما  تشگزاـب  دـیامرفیم  رافـسا 
هک تسا  نیا  رد  حیرـص  ابیرقت  هک  دراد  یتراـبع  ( 3  ) داعم ادـبم و  باـتک  رد  نینچمه  يو  ( . 2  ) دوشیم هدیمان  دـیعب  هوق  ددرگ  فرطرب 
نآ هب  فصتم  یجراخ  ءایـشا  هک  تسا  نیمه  جراـخ  رد  نآ  دوجو  زا  روظنم  دـشابیم و  هیناـث  تـالوقعم  زا  یعازتنا و  یموهفم  دادعتـسا 

دنوشیم

يریگهجیتن

تسا یفـسلف  هیناث  تالوقعم  زا  ضرع  رهوج و  موهفم  - 1 دمآ :  تسدب  جـیاتن  نیا  تفرگ  ماجنا  ضارعا  رهاوج و  هرابرد  هک  ییاهثحب  اب 
زا دنترابع  هدرجم  رهاوج  - 2 دروآ .  رامشب  تایهام  تایتاذ  زا  سنج و  ار  اهنآ  دیابن  نیا  ربانب  يوهام  میهافم  یلوا و  تالوقعم  لیبق  زا  هن 

هیعون روص  هکنیا  ربانب  تسا و  ینامـسج  رهوج  نامه  يدام  رهوج  اما  یلاثم و  رهوج  یناسفن  رهوج  هیـضرع  هیلوط و  لوقع  مات  تادرجم 
هدـیمان یـضرع  تالوقم  مانب  هک  یمیهافم  ناـیم  رد  - 3 دوشیم .  مسقنم  هیعوـن  تروـص  مسج  یعرف  مسق  ود  هب  دنـشاب  رهاوـج  لـیبق  زا 

لماش هک  ار  لصتم  تیمک  تسناد و  ینیع  ءازابام  ياراد  يوهام و  میهافم  لـیبق  زا  ناوتیم  ار  سوسحم  فیک  یناـسفن و  فیک  دـناهدش 
ار تایمک  هب  صوصخم  تایفیک  زین  دروآ  رامشب  ماسجا  دوجو  داعبا  زا  یکاح  هیلیلحت و  ضارعا  زا  دیاب  دوشیم  نامز  یـسدنه و  ریداقم 

دوجو اهنآ  عازتنا  اشنم  اهنت  هک  دنتـسه  یعازتنا  یلقع و  میهافم  لیبق  زا  ضرع  ماسقا  ریاس  اما  تشاد  بوسحم  هیلیلحت  ضارعا  زا  ناوتیم 
نا لعفی  نا  هدج  عضو  یتم  نیا  یضرع  هناگهن  تالوقم  زا  هلوقم  شـش  - 4 ضرع .  زا  یلقتـسم  ماسقا  ناونعب  اهنآ  دوخ  هن  دراد  یجراخ 

هفاضا ددع و  لصفنم  تیمک  دنتسه و  تایدام  هب  صتخم  هسوسحم  تایفیک  نآ و  هب  صوصخم  فیک  لصتم و  تیمک  نینچمه  لعفنی و 
تاـیدام و نیب  كرتـشم  میهاـفم  اـما  تسا .  درجم  یناـسفن  رهوـج  هژیو  یناـسفن  فـیک  دنـشابیم و  تادرجم  تاـیدام و  نـیب  كرتـشم 

ینیع ياههناشن  زا  یکی  تادرجم  تایدام و  نیب  ناـشکارتشا  نیمه  دنتـسه و  یعازتنا  يراـبتعا و  يروما  هفاـضا  لـصفنم و  مک  تادرجم 
یماع موهفم  هکلب  تسین  يدـحاو  تیهام  فیک  اما  دـشاب و  درجم  یهاگ  يدام و  یهاگ  دـناوتیمن  دـحاو  تیهاـم  اریز  تساـهنآ  ندوبن 

تادرجم صوـصخم  رگید  یـضعب  تاـیدام و  صوـصخم  اـهنآ  زا  یـضعب  دوـشیم و  قـالطا  هقیقحلا  هفلتخم  تیهاـم  دـنچ  رب  هک  تـسا 
ضارعا هنوگنیا  اهنت  دنرادن و  ناشتاعوضوم  دوجو  زا  زاحنم  يدوجو  اهنآ  تایفیک  لصتم و  تایمک  دننام  یلیلحت  ضارعا  - 5 دشابیم . 
تایفیک دننام  یجراخ  ضارعا  اما  دنتـسه  طیـسب  لعج  کی  قلعتم  ناشدوخ  عوضوم  اب  هک  دروآ  باسحب  رهوج  دوجو  نوؤش  زا  دـیاب  ار 

دنتسه و یلقع  میهافم  زا  يدادعتسا  فیک  یبسن و  تالوقم  دادعا و  اما  تسا و  یفیلات  اهنآ  لعج  دنراد و  ياهژیو  یضرع  دوجو  یناسفن 
 : دوب دهاوخن  يوهام  دشاب  هتـشاد  ار  اههناشن  نیا  زا  یکی  یموهفم  رگا  هک  دش  هتـسناد  انمـض  - 6 دریگیمن .  قلعت  اهنآ  هب  یقیقح  لـعج 
رب رگید  راب  ود  ددع  هکنانچ  دوش  لمح  شدوخ  رب  موهفم  نامه  نیع  ب - ددع .  دـننام  دوش  لمح  ناسکی  روطب  يدام  درجم و  رب  فلا -

دننام دشاب  تبـسن  يانعم  رب  لمتـشم  د - تافاضا .  دـننام  دـشاب  تانکمم  دوجولا و  بجاو  نیب  كرتشم  ج - دوشیم .  لمح  ود  ددـع  ود 
نییاپ الاب و  دننام  دبای  رییغت  جراخ  رد  يرییغت  نودب  ظاحل و  فالتخا  اب  ه - یبسن .  تالوقم  همه 

هصالخ
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هصالخ

هدش میسقت  مسق  راهچ  هب  تیفیک  - 2 تسین .  تبسن  تمـسق و  لباق  اتاذ  هک  تسا  یـضرع  تسا  هدش  فیرعت  تروص  نیا  هب  تیفیک  - 1
ضراع اهنت  هک  درجم  تسا  یتیفیک  یناسفن  فیک  - 3 يدادعتسا .  فیک  تایمکب  صوصخم  فیک  سوسحم  فیک  یناسفن  فیک  تسا 

سوسحم فـیک  - 4 ددرگیم .  كرد  يروـضح  ملع  اـب  اریز  دـشابیم  تادوـجوم  نـیرتینیقی  زا  نآ  دوـجو  دوـشیم و  یناـسفن  رهوـج 
هب دنمزاین  ددرگیم  سکعنم  كاردا  فرظ  رد  هک  یتروصب  نآ  دوجو  تابثا  دوشیم و  كرد  يرهاظ  ساوح  اب  هک  يدام  تسا  یتیفیک 
اما دوشیم  هداد  تبـسن  یـسدنه  ریداقم  دادـعا و  هب  هک  یتافـص  زا  تسا  ترابع  تایمک  هب  صوصخم  فیک  - 5 تسا .  یبرجت  نـیهارب 

هیلیلحت ضراوع  زا  ناوتیم  ار  یسدنه  لاکشا  لصتم و  تایمک  تافص  اما  دنتسه و  يرابتعا  يروما  اهنآ  دوخ  زا  تیعبت  هب  دادعا  تافص 
ار نآ  ندوب  ینیع  لـیلد  - 7 دباییم .  ناحجر  یصاخ  هدیدپ  شیادیپ  نآ  هطـساوب  هک  تسا  یتیفیک  يدادعتـسا  فیک  - 6 دروآ .  رامشب 

موهفم - 8 تسا .  بیرق  لـماک  نینج  دادعتـسا  دـیعب و  حور  ندـش  اراد  يارب  هفطن  دادعتـسا  هکناـنچ  دناهتـسناد  دـعب  برق و  هـب  فاـصتا 
رما یمدع  يدوجو و  طیارـش  ندـش  مهارف  زج  جراخ  رد  دـیآیم و  تسدـب  دـباییم  ققحت  نآ  رد  هک  یتیلعف  اب  هدام  هسیاقم  زا  دادعتـسا 
نآ يارب  ینیع  دوجو  لیلد  تسا و  هراعتسا  هیبشت و  يور  زا  دعب  برق و  هب  دادعتسا  فاصتا  - 9 درادن .  دوجو  دادعتسا  مانب  يرگید  ینیع 
رگا تسا و  دـض  عنام و  لاوز  هب  دادعتـسا  تشگزاـب  هکنیا  هب  تسا  هدرک  حیرـصت  دراوم  زا  ياهراـپ  رد  نیهلاتملاردـص  - 10 دوشیمن . 

دـشاب یقاب  عناوم  زا  یـضعب  رگا  دوب و  دـهاوخ  بیرق  روبزم  هدـیدپ  يارب  هداـم  دادعتـسا  دـش  لـیاز  یلک  روطب  ياهدـیدپ  شیادـیپ  عناوم 
موهفم رهوج و  موهفم  - 11 دشابیم .  نآ  هب  یجراخ  ءیش  فاصتا  دادعتسا  یجراخ  دوجو  يانعم  دوشیم و  هدرمـش  دیعب  نآ  دادعتـسا 

لوقع زا  دنترابع  درجم  رهاوج  - 12 دروآ .  رامشب  تایهام  تایتاذ  زا  یلاع و  سنج  ار  اهنآ  ناوتیمن  دنتـسین و  يوهام  میهافم  زا  ضرع 
 . درک میـسقت  هیعون  تروص  مسج و  مسق  ود  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  ینامـسج  رهوج  نامه  يداـم  رهوج  اـما  یلاـثم و  رهاوج  سوفن 

ماسقا ریاس  یلیلحت و  ضراوع  زا  نآ  هب  صوصخم  تیفیک  لـصتم و  تیمک  یجراـخ و  ضارعا  زا  سوسحم  فیک  یناـسفن و  فیک  - 13
تیمک لعفنی و  نا  لعفی  نا  عضو  هدج  یتم  نیا  یبسن  تالوقم  زا  مسق  شش  - 14 دنتسه .  یعازتنا  يرابتعا و  میهافم  زا  یضرع  تالوقم 
درجم یناسفن  رهوج  هژیو  یناسفن  فیک  دنتـسه و  تاـیدام  فاـصوا  زا  لـصتم  تاـیمک  هب  صوصخم  فیک  سوسحم و  فیک  لـصتم و 

لعج کی  هک  دنرهوج  دوجو  نوؤش  زا  یلیلحت  ضارعا  - 15 دنوریم .  رامشب  تادرجم  تایدام و  نیب  كرتشم  هفاضا  ددع و  دشابیم و 
هب اما  دـشابیم و  یفیلات  لعج  قلعتم  هک  دـنراد  ياهژیو  یـضرع  دوجو  یجراخ  ضارعا  دریگیم و  قلعت  ناشتاعوضوم  اـهنآ و  هب  طیـسب 

يوهام ریغ  میهافم  ياههناشن  هلمج  زا  - 16 یفیلات .  هاوخ  دوش و  ضرف  طیـسب  هاوخ  دریگیمن  قلعت  یقیقح  لعج  یبسن  تالوقم  ددع و 
لامتـشا رابتعا و  ظاحل و  فرـص  هب  اهنآ  نتفای  رییغت  ناشدوخ و  رب  ناسکی و  روطب  تایدام  تادرجم و  رب  لاعتم و  يادـخ  رب  اـهنآ  لـمح 

تسا تبسن  موهفم  رب  اهنآ 

تشونیپ

نآ يارب  اهنآ  زا  مادکچیه  درادن و  مدع  دوجو و  هب  تبـسن  یئاضتقا  اتاذ  هک  رظن  نیا  زا  تیهام  يارب  یلقعتسا  یفـصو  یتاذ  ناکما  - 1
تـسین لاحم  اـتاذ  نآ  دوجو  هکنیا  رب  هوـالع  هک  رظن  نیا  زا  تیهاـم  يارب  تسا  يرگید  یلقع  فصو  یعوقو  ناـکما  درادـن و  یترورض 
 . 319 اردص ص 318 -  الم  داعم  ءدبم و  ك :  ر .  - 3 رافسا ج 2 ص 376 .  ك :  ر .  - 2 دشابیمن .  مه  يرگید  لاحم  رما  مزلتسم 

مهن لهچ و  سرد 

ملع تقیقح 

كاردا درجت  یلوصح  ملع  تیهام  يروضح  ملع  تقیقح  ملع  ماسقا  هب  ياهراشا  همدقم  لماش : 
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همدقم

یسانشتخانش شخب  رد  زین  باتک  نیا  رد  تسا و  یـسانشتخانش  هب  طوبرم  اهنآ  رثکا  هک  تسا  حرط  لباق  یفلتخم  ثحابم  ملع  هرابرد 
فلتخم باوبا  رد  ار  اهنآ  ییاهتبـسانم  هب  هفـسالف  دوشیم و  حرط  یـسانشیتسه  رظن  هطقن  زا  يرگید  ياهثحب  اما  دـش  هراشا  اهنآ  مها  هب 

ثحب اـهنآ  هلمج  زا  تسا  هداد  صاـصتخا  ملع  لـئاسم  نوماریپ  رد  ثحب  هب  ار  یلقتـسم  ثحبم  نیهلاـتملا  ردـص  دـناهدرک و  رکذ  هفـسلف 
مینکیم رکذ  شخب  نیا  رد  ار  نآ  ام  تهج  نیمه  هب  دراد و  يرتشیب  تبسانم  يدام  درجم و  ثحبم  اب  هک  تسا  ملاع  ملع و  درجت  هرابرد 

ملع تقیقح  هکنیا  دـننام  دوشیم  حرط  ییاـهلاؤس  ملع  یـسانشیتسه  هراـبرد  میروآیم .  ار  مولعم  ملاـع و  داـحتا  هلئـسم  نآ  لاـبند  هب  و 
ایتسا درجم  نآ  ماسقا  همه  ایآ  هن و  ایتسا  یـصاخ  هلوقم  رد  جردـنم  مک  تسد  دراد و  يدـحاو  تیهاـم  نآ  ماـسقا  همه  اـیآ  تسیچ و 

هب يرظن  تسخن  تسا  مزال  اهشسرپ  هنوگنیا  هب  خساپ  يارب  تسا .  يدام  رگید  یـضعب  درجم و  اهنآ  زا  یـضعب  ای  تسا و  يدام  اهنآ  همه 
تفرگ رارق  ثحب  دروم  يدودح  ات  یسانشتخانش  شخب  رد  هک  یماسقا  مینکفیب  ملع  ماسقا 

ملع ماسقا  هب  ياهراشا 

تروص تطاسو  اب  ای  دـنمانیم و  يروضح  ملع  ار  نآ  هک  دوشیم  لـصاح  یموهفم  تروص و  تطاـسو  نودـب  اـی  يدوجوم  زا  یهاـگآ 
دشابیم و هدام  هب  قلعتم  سوفن  صوصخم  دنناوخیم و  یلوصح  ملع  ار  نآ  هک  دـباییم  ققحت  یمهو  یلقع و  موهفم  ای  یلایخ  یـسح و 
تسا و یفلتخم  نوؤش  بتارم و  ياراد  نآ  دوخ  هک  دوریم  رامـشب  یلوصح  ملع  يارب  ياهنوگفرظ  نهذ  ماـنب  سفن  دوجو  زا  ياهبترم 

يرگید ملع  دباییم و  نهذ  هب  تبسن  ار  جراخ  مکح  رتنییاپ  هبترم  هک  يروط  هب  دنکیم  ادیپ  رگید  هبترم  رب  فارشا  نآ  بتارم  زا  یـضعب 
سکعنم نهذ  رد  ياهیضق  تروصب  يرمالا  سفن  تیعقاو  کی  زا  ناسنا  یهاگآ  تشذگ  مهدزون  سرد  رد  هکنانچ  دریگیم  قلعت  نآ  هب 

رد ددرگیم .  مسقنم  ایاضق  ماسقا  ریاس  هبکرم و  هیله  هطیسب و  هیله  هب  دوخ  هبون  هب  تسا و  هیلمح  هیضق  نآ  لکش  نیرتهداس  هک  دوشیم 
نیب ار  یتبـسن  ناسنا  دهدیم و  لیکـشت  ار  نآ  لومحم  يرگید  عوضوم و  یکی  هک  دراد  دوجو  ینهذ  موهفم  ود  مک  تسد  هیلمح  هیـضق 

دوجو یتافالتخا  هنیمز  نیا  رد  دنچ  ره  دیامنیم  هبلاس  هیضق  رد  توبث  مدع  ای  هبجوم و  هیـضق  رد  توبث  هب  مکح  دریگیم و  رظن  رد  اهنآ 
هب داقتعا  صخـش  هک  دـباییم  ققحت  یتروص  رد  صاخ  حالطـصا  هب  قیدـصت  ای  مکح  دـش .  هراشا  اهنآ  هب  مهدراهچ  سرد  رد  هک  دراد 

یمزج و داقتعا  ناسنا  یهاگ  یتح  تسین و  عقاو  اب  قباطم  هشیمه  صخش  داقتعا  یلو  دشاب  ینظ  يداقتعا  دنچ  ره  دشاب  هتشاد  هیضق  دافم 
ملع تاـکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنمانیم .  بکرم  لـهج  ار  نآ  تروص  نیا  رد  تسا و  عـقاو  اـب  فلاـخم  هک  دـنکیم  ادـیپ  یبـلطم  هب  یعطق 

تخادرپ هناگادج  روطب  هدـش  دای  روما  زا  کی  ره  نوماریپ  ثحب  هب  داد و  رارق  یـسررب  دروم  نوگانوگ  ياههبنج  زا  ناوتیم  ار  یلوصح 
تسا یلقع  كاردا  هژیوب  كاردا  درجت  دوشیم  عقاو  ثحب  دروم  الومعم  هچنآ  اما 

يروضح ملع  تقیقح 

ملاع تاذ  زا  جراخ  يزیچ  نتفای  دوهش و  نیا  دباییم و  ار  نآ  ینیع  دوجو  ملاع  هدوب  رضاح  ملاع  تاذ  دزن  مولعم  تاذ  يروضح  ملع  رد 
نخـس رگید  هب  دوریم  رامـشب  اـهنآ  دوـجو  نوؤـش  زا  هک  تسا  ماـسجا  هیلیلحت  ضراوـع  هیبـش  تـسوا و  دوـجو  نوؤـش  زا  هـکلب  تـسین 

دروآیم تسدب  ار  نآ  شدوخ  یلیلحت  تیلاعف  اب  نهذ  هک  تسا  یموهفم  هکلب  تسین  مسج  دوجو  زا  يادـج  يرما  دادـتما  هک  هنوگنامه 
قادصم دیآیم و  تسدب  ملاع  دوجو  زا  ینهذ  لیلحت  اب  ملاع  ملع و  موهفم  درادن و  ملاع  دوجو  زا  ياهناگادـج  دوجو  مه  يروضح  ملع 
یناـسفن اـی  ینـالقع  رهوج  نیع  تاـقولخم  دروـم  رد  ضرع و  هن  تسا و  رهوـج  هن  هک  تسوا  سدـقم  تاذ  لاـعتم  يادـخ  دروـم  رد  نآ 

قافتا دروم  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوشیم  روصت  یماسقا  يروضح  ملع  يارب  دوب .  دـهاوخن  تیفیک  ضرع و  یملع  نینچ  اـعبط  تساـهنآ و 
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تسا ملاع  تاذ  دوخ  یهاگ  يروضح  ملع  رد  مولعم  هکنآ  حیضوت  دشابیم .  فالتخا  دروم  رگید  یضعب  تسا و  یمالـسا  هفـسالف  همه 
تیملاع و فـالتخا  تشاد و  دـنهاوخن  يدوجو  ددـعت  مولعم  ملاـع و  تروص  نیا  رد  ماـت و  تادرجم  سوفن و  رد  شیوخ  هب  ملع  دـننام 
یئاشم و زا  معا  هفسالف  همه  قافتا  دروم  هک  تسا  يروضح  ملع  زا  یمسق  نامه  نیا  دوب و  دهاوخ  نهذ  ظاحل  عبات  يرابتعا و  تیمولعم 
زا لقتـسم  لزعنم و  یلکب  اهنآ  زا  یکی  هک  ياهنوگ  هب  هن  اما  دـنراد  يدوجو  ددـعت  رگیدـکی  اب  مولعم  ملاع و  یهاگ  دـشابیم و  یقارـشا 

رگید مسق  ود  بیترت  نیدب  سکعلاب  لولعم و  هب  شخبیتسه  تلع  ملع  دننام  تسا  يرگید  هب  طبر  یگتـسباو و  نیع  هکلب  دـشاب  يرگید 
نییقارـشا و لوبق  دروم  مسق  ود  نیا  نآ .  هب  لولعم  ملع  يرگید  لولعم و  هب  هضیفم  تلع  ملع  یکی  دـیآیم  تسدـب  يروـضح  ملع  يارب 

درجم لولعم  صوصخم  تلع  هب  لولعم  يروضح  ملع  هک  دـناقفتم  تهج  نیا  رد  ناشیا  یگمه  دـشابیم و  شناوریپ  نیهلاـتملا و  ردـص 
يروضح ملع  دروم  رد  اما  دبایب  ار  تلع  تاذ  ات  درادـن  يروضح  تسا و  ناکم  نامز و  هنهپ  رد  یگدـنکارپ  نیع  يدام  دوجو  اریز  تسا 

دوجوم هب  ملع  اساسا  دشاب و  درجم  لولعم  دیاب  مه  مسق  نیا  رد  هک  دـندقتعم  يو  ناوریپ  زا  یـضعب  نیهلاتملا و  ردـص  زین  لولعم  هب  تلع 
اهنآ ملاع  تاذ  ات  دـنرادن  يروضح  ناکم  نامز و  هرتسگ  رد  نآ  هدـنکارپ  ءازجا  اریز  دریگیمن  قلعت  تسا  يدام  هک  تهج  نآ  زا  يداـم 

زا تایدام  ءازجا  ندوب  بیاغ  هک  دـندقتعم  هتـسنادن  ربتعم  مسق  نیا  رد  ار  یطرـش  نینچ  يراوزبس  ققحم  دـننام  رگید  یـضعب  اما  دـبایب  ار 
تادوجوم یگدنکارپ  هکنانچ  دنشاب  هتـشاد  روضح  دراد  اهنآ  رب  يدوجو  هطاحا  هک  يدوجوم  هب  تبـسن  هکنیا  اب  درادن  یتافانم  رگیدکی 

مـسق تسا .  لوق  نیمه  قح  درادـن و  نامز  رب  طیحم  تادوجوم  رهد و  فرظ  هب  تبـسن  اهنآ  عاـمتجا  اـب  یتاـفانم  ناـمز  فرظ  رد  یناـمز 
هلیسوب مسق  نیا  تابثا  یلو  تسا  رگیدکی  هب  تبـسن  درجم  هبتر  مه  لولعم  ود  ملع  نآ  دوشیم و  روصت  يروضح  ملع  يارب  زین  یمراهچ 
تایفیک ضارعا و  لیبق  زا  اـعبط  تسا و  درجم  ملاـع و  تاذ  نیع  ملع  يروضح  ملع  ماـسقا  همه  رد  هکنآ  لـصاح  تسا .  لکـشم  ناـهرب 

يدام ای  دشاب  درجم  دییات  دروم  هیرظن  قبط  ضرع و  ای  دشاب  رهوج  مولعم  تسا  نکمم  دنچ  ره  تسین  یناسفن 

یلوصح ملع  تیهام 

یناسفن فیک  ماسقا  ریاس  لثم  یناسفن و  تایفیک  تالاح و  زا  اهنآ  دـننام  کش  نظ و  لباقم  رد  یمزج  داقتعا  ياـنعمب  ملع  کـش  نودـب 
یقطنم و هیـضق  يانعمب  ملع  هرابرد  تواضق  اما  دبای و  ققحت  درجم  عوضوم  رد  يدام  ضرع  هک  درادن  ینعم  اریز  دشابیم  هدام  زا  درجم 

ناوتیمن هتسبرس  روطب  هک  دوشیم  لیکـشت  یفلتخم  روما  زا  هیـضق  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  دراد  يرتشیب  تقد  هب  جایتحا  نآ  ءازجا 
هب ناشیا  رظن  يدروم  رد  هک  دشاب  نیمه  هفـسالف  زا  یـضعب  نانخـس  رد  فالتخا  للع  زا  یکی  دیاش  تسناد و  یناسفن  فیک  ار  اهنآ  همه 

عوضوم نامه  هک  هیلمح  هیضق  ناکرا  لاح  ره  هب  دناهتشاد .  رظن  اهنآ  زا  رگید  یضعب  هب  يرگید  دروم  رد  هدوب و  هیـضق  ءازجا  زا  یـضعب 
عـضو اما  دشابیم  كاردا  لباق  رگید  يزیچ  روصت  هب  زاین  نودب  هناگادج و  روطب  مادک  ره  هک  تسا  یلقتـسم  موهفم  ود  دشاب  لومحم  و 

یفرح و یناعم  لیبق  زا  اهنآ  موهفم  دنباییمن و  ققحت  لومحم  عوضوم و  روصت  نودب  اهنیا  اریز  تسا  يرگید  هنوگ  هب  مکح  تبسن و  رد 
تبـسن اما  تسا  يرمالا  سفن  یجراختفـص و  تاذ و  ضرع و  رهوج و  زا  یکاح  لومحم  عوضوم و  موهفم  رگید  يوس  زا  تسا  یطبر 

یکاح دناوتیم  اهنت  تسا و  هدننک  مکح  لعف  مکح  نینچمه  درادن  یجراخ  قادصم  زا  یتیاکح  هدـنهد و  تبـسن  هب  طوبرم  تسا  يرما 
زا دوشتقد .  دشاب  هتـشاد  جراخ  رد  یقادصم  شدوخ  هکنیا  هن  دشاب  لومحم  قادصم  عوضوم و  قادصم  نایم  داحتا  ای  تدحو  یعون  زا 

یمکح زین  دشابیم  تبسن  هدننک  داجیا  لعاف  سفن  تسا و  یناسفن  تیلاعف  کی  رگید  زیچ  هب  يزیچ  نداد  تبـسن  تفگ  ناوتیم  يورنیا 
عوضوم روصت  یلو  تسا  سفن  لعف  دوشیم  زیامتم  تاروصت  زا  ياهعومجم  زا  یقیدصت  هیضق  نآ  هلیـسوب  تسا و  نآ  هب  هیـضق  ماوق  هک 

تافتلا هجوت و  یعون  هب  دـنمزاین  دـنچ  ره  دـیآ  دـیدپ  نهذ  رد  يو  رایتخا  نودـب  تسا  نکمم  تسین و  سفن  تیلاعف  ورگ  رد  لومحم  اـی 
مایق ناوتیم  ار  لومحم  عوضوم و  تاروصت  ماـیق  اـما  تسا  يرودـص  ماـیق  سفن  هب  مکح  تبـسن و  ماـیق  هکنآ  لـصاح  دـشابیم .  سفن 

شقن لیبق  زا  شاقتنا  ماسترا و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  درک  ریـسفت  نهذ  رد  ماسترا  یعونب  ار  اـهنآ  دوجو  دروآ و  رامـشب  یلولح 
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تبـسن يدام  ضرع  اریز  تسا  هدام  زا  درجم  یناـسفن و  فیک  لـیبق  زا  هکلب  تسین  يرگید  يداـم  عوضوم  اـی  ذـغاک  يور  ریوصت  نتـسب 
سفن دروم  رد  ییاهزیچ  نینچ  هک  یتروص  رد  دشابیم  ماسقنا  لباق  عوضوم  عبتب  هیـسح و  هراشا  لباق  دراد و  شدوخ  عوضوم  اب  یعـضو 
هکنیا هب  هجوت  اب  یلو  تسین  اهنآ  ندوب  درجم  لیلد  دوخب  دوخ  دنچ  ره  مکح  تبـسن و  يرودص  مایق  اما  تسین .  ریذپ  ناکما  تایناسفن  و 

اهنآ يریذپانتمـسق  نیا  رب  نوزفا  ددرگیم  تباث  مه  اهنآ  ندوبن  يدام  دـشابیم  اهنآ  نایم  لومحم  عوضوم و  دوجو  یلیفط  اهنآ  دوجو 
تساهنآ درجت  رب  لیلد  نیرتهب 

كاردا درجت 

روص و يانعمب  داقتعا و  يانعمب  ملع  ندوب  یناسفن  فیک  درجم و  ملاع  تاذ  اب  يروضح  ملع  یگناـگی  هب  هجوت  ملع و  ماـسقا  یـسررب  اـب 
رد دـیدرگ و  نشور  ملع  ماسقا  همه  ندوب  درجم  دـننکیم  ءافیا  اهنآ  نایم  ار  طـبار  شقن  مکح  تبـسن و  هکنیا  هب  هجوت  ینهذ و  میهاـفم 

رکذ هب  کنیا  هک  دراد  دوجو  كاردا  ملع و  درجت  تابثا  يارب  زین  يرگید  ياـههار  اـما  دیـسر  توبثب  ملاـع  درجت  هار  زا  اـهنآ  درجت  عقاو 
راـکب رگیدـکی  اـب  فدارم  ثحبم  نیا  رد  كاردا  ملع و  ياـههژاو  هک  میوـشیم  روآداـی  ار  هتکن  نیا  ـالبق  میزادرپیم و  اـهنآ  زا  یـضعب 

رد ریبک  عابطنا  ندوب  لاحم  لیلد  هب  هک  تسا  نامه  كاردا  درجت  رب  لوا  لـیلد  - 1 دنوشیم :  لقعت  لیخت و  ساسحا و  لماش  دنوریم و 
نایارگهدام دوشیم و  نآ  ندوب  يدام  مهوت  هک  تسا  كارادا  عاونا  نیرتلزان  زا  یـسح  ندید  تسا  نیا  نآ  ریرقت  هدـش و  فورعم  ریغص 

دوخ هک  دوشیم  نشور  كاردا  زا  عون  نیمه  رد  تقد  اب  اما  دـننکیم  ریـسفت  یکیژولویزیف  ییایمیـشوکیزیف و  تالاعفنا  لعف و  هب  ار  نآ 
ام اریز  تفریذـپ  ناوتیم  نآ  يارب  يدادـعا  طیارـش  ناونعب  اـهنت  ار  يداـم  تـالاعفنا  لـعف و  تسناد و  يداـم  يرما  ناوـتیمن  ار  كاردا 

نیا رگا  زغم و  ای  ییانیب  مادـنا  هب  دـسر  هچ  تساـم  ندـب  همه  ربارب  نیدـنچ  هک  مینیبیم  عبرم  رتم  اـههد  تعـسو  هب  ار  یگرزب  ياـهتروص 
ماسترا اریز  دندوبن  ناشدوخ  لحم  زا  رتگرزب  زگره  دندوبیم  ندب  زا  يرگید  وضع  ای  ییانیب  مادنا  رد  مسترم  يدام و  یکاردا  ياهتروص 

دیاب راچان  میباییم  نامدوخ  رد  ار  یکاردا  ياهتروص  نیا  ام  هکنیا  هب  هجوت  اـب  درادـن و  ناـکما  لـحم  رب  قاـبطنا  نودـب  يداـم  عاـبطنا  و 
 . دوشیم تابثا  سفن  درجت  مه  اهنآ و  دوخ  درجت  مه  بیترت  نیدـب  دنتـسه و  سفن  یلاثم  هبترم  سفن  زا  ياهبترم  هب  طوبرم  هک  میریذـپب 

دیآیم و دوجوب  یبصع  هاگتـسد  رد  هک  تسا  ملیفورکیم  ریظن  یکچوک  ياهتروص  مینیبیم  ار  هچنآ  هک  دناهداد  خساپ  نییدام  زا  یـضعب 
بحاص هزادنا  نتسناد  الوا  اریز  تسین  اشگلکشم  خساپ  نیا  یلو  میربیم .  یپ  اهنآ  یعقاو  هزادنا  هب  اهیجنـستبسن  نئارق و  کمک  هب  ام 
براجت رثا  رد  هک  ییاهتراهم  اب  ام  دشاب و  کچوک  یلیخ  یئرم  تروص  هکنیا  ضرفب  ایناث  تسا و  گرزب  تروص  ندید  زا  ریغ  تروص 
ماجنارس اما  میهدیم  رارق  نهذ  نیبهرذ  ریز  ییوگ  مینکیم  گرزب  ار  نآ  اهیجنـستبسن  هار  زا  نئارق و  زا  هدافتـسا  اب  میروآیم و  تسدب 

نیا رگید  لیلد  - 2 دوشیم .  رارکت  یلایخ  ینهذ و  تروص  نیا  هرابرد  انیع  روبزم  لیلد  میباییم و  ناـمدوخ  نهذ  رد  ار  یگرزب  تروص 
یتروص رد  دبای  ققحت  يدام  طیارش  ندش  مهارف  اب  هشیمه  تسیابیم  دوبیم  يدام  تالاعفنا  لعف و  لیبق  زا  یسح  كاردا  رگا  هک  تسا 

هک میریگیم  هجیتن  سپ  دباییمن  ققحت  يرگید  رما  رد  سفن  زکرمت  ببـس  هب  يدام  طیارـش  ندوب  مهارف  دوجو  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  هک 
شقن تالاعفنا  لعف و  نیا  دـنچ  ره  تسناد  يدام  تالاعفنا  لـعف و  لـیبق  زا  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  سفن  هجوت  هب  طونم  كاردا  لوصح 

لیلد - 3 دشابیم .  يدام  ياههنیمز  تامدقم و  نیا  هب  دنمزاین  ندـب  هب  قلعت  رثا  رد  سفن  دـننکیم و  ءافیا  كاردا  ققحت  يارب  ار  همدـقم 
ای نیابتم  اهنآ  هک  مییوگب  الثم  مینک و  هسیاـقم  رگیدـکی  اـب  ار  اـهنآ  كرد و  مه  اـب  ار  یئرم  تروص  ود  میناوتیم  اـم  هک  تسا  نیا  موس 

ندـب زا  یئزج  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  مینک  ضرف  رگا  لاحتسا  يرگید  زا  رتگرزب  اهنآ  زا  یکی  اـی  دـنرگیدکی  اـب  يواـستم  اـی  لـثامتم 
نامه هدـننک  كرد  مادـنا  زا  یئزج  ره  هک  تسا  نیا  شاهمزال  صاخ  لولح  ای  ماسترا  نامه  زا  تسا  ترابع  نآ  كاردا  هدـش و  شقتنم 
كرد مه  اب  ار  اـهنآ  هک  تسا  هدـننک  كرد  يورین  مادـک  سپ  دـشاب  عـالطایب  يرگید  زا  دـنک و  كرد  ار  شدوخ  رد  شقتنم  تروص 

اریز دوشیم  رارکت  روذحم  نامه  زاب  دنکیم  كرد  مه  اب  ار  اهنآ  يرگید  يدام  وضع  مینک  ضرف  رگا  دجنـسیم  رگیدکی  اب  دـنکیم و 
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نآ ءازجا  زا  کی  ره  يداـم  لـحم  کـی  رد  تروص  شاـقتنا  زا  دـشاب  تراـبع  كاردا  رگا  دوب و  دـهاوخ  یئازجا  ياراد  يداـم  وضع  ره 
هوق هک  میریذـپب  دـیاب  راچان  سپ  تفرگ  دـهاوخن  ماجنا  ياهسیاـقم  هجیتن  رد  درک و  دـهاوخ  كرد  ار  شدوخ  رد  مسترم  تروص  ناـمه 

يدام ضرع  ای  رهوج  دناوتیمن  ياهوق  نینچ  دباییم و  ار  ود  ره  شدوختطاسب  تدحو و  اب  دنکیم و  كرد  ار  ود  ره  یطیـسب  هکردم 
تباث هدـننک  كرد  سفن  درجت  كاردا و  درجت  زین  لیلد  نیا  اب  دوب  دـهاوخن  يدام  لحم  رد  تروص  عابطنا  مه  كاردا  نیا  ربانب  دـشاب و 

میروآیم رطاخب  ار  نآ  يزارد  نایلاس  نتـشذگ  زا  سپ  مینکیم و  كرد  ار  يزیچ  یهاـگ  اـم  هک  تسا  نیا  مراـهچ  لـیلد  - 4 دوشیم . 
وحم و لاس  اههد  تشذگ  زا  سپ  دیاب  تسا  هدوب  ندب  ياهمادنا  زا  یکی  رد  یـصاخ  يدام  رثا  هتـشذگ  كاردا  هک  دوش  ضرف  رگا  لاح 

هدنام هدنز  ییاهلولـس  رگا  یتح  دباییم و  رییغت  لاس  دنچ  لوط  رد  ندب  ياهلولـس  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دشاب  هدـش  نوگرگد 
ای میروآ  دایب  اـنیع  ار  تروص  ناـمه  میناوتیم  هنوگچ  سپ  دـناهدش  ضوع  دـیدج  ییاذـغ  داوم  بذـج  زاـس و  تخوس و  رثا  رد  دنـشاب 

راثآ دـیدج  يدام  ءزج  ره  ای  لولـس  ره  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  میبایرد .  ار  اهنآ  تهباـشم  مینک و  هسیاـقم  نآ  اـب  ار  دـیدج  تروص 
تدحو ياهوق  مادـک  هک  دراد  دوجو  لاؤس  نیا  زین  یـضرف  نینچ  رد  یتح  یلو  دـنکیم  ظفح  شدوخ  رد  دربیم و  ثرا  هب  ار  قباس  ءزج 

دریگیمن تروص  یـسانشزاب  يروآدای و  كرد  هسیاقم و  نیا  نودب  هک  تسا  نشور  دنکیم و  كرد  ار  قحال  قباس و  تروص  هباشت  ای 
سرد رد  هک  تسا  یلیلد  هیبش  رظن  کی  زا  دباییم و  يرتشیب  حوضو  يدام  رما  ره  رمتسم  لاوز  هیرهوج و  تکرح  هب  هجوت  اب  لیلد  نیا  . 

دشیم هدافتسا  سفن  درجت  تابثا  يارب  یبرجت  یملع و  تامدقم  زا  هک  دش  هراشا  نآ  هب  مراهچ  لهچ و 

هصالخ

ایتسا لاعتم  قح  سدقم  تاذ  ای  نآ  قادـصم  تسین و  ملاع  تاذ  رب  دـئاز  يزیچ  نتفای  نیا  تسا و  مولعم  دوجو  نتفای  يروضح  ملع  - 1
راهچ هب  يروضح  ملع  - 2 تسین .  یناسفن  فیک  لیبق  زا  نآ  قیداصم  زا  کیچیه  نیا  ربانب  سفن  رهوج  ای  یـضرع  یلوط و  لوقع  تاوذ 
تلع هب  لولعم  ملع  شلولعم و  هب  هضیفم  تلع  ملع  تسا و  قاـفتا  دروم  هک  شدوخ  تاذ  هب  درجم  دوجوم  ملع  دوـشیم  روـصت  تروـص 

هب تلع  ملع  رد  نیهلاـتملا  ردـص  - 3 تسا .  لکـشم  ناـهرب  هلیـسوب  ریخا  مسق  تاـبثا  اـما  رگیدـکی  هب  درجم  لولعم  ود  ملع  شاهضیفم و 
يدام لولعم  رب  يدوجو  هطاحا  شخبیتسه  تلع  اریز  تسا  طرش  نیا  رابتعا  مدع  قح  یلو  تسا  هتسناد  طرش  ار  مولعم  درجت  زین  لولعم 

ای تروص  تطاسو  اـب  یلوصح  ملع  - 4 درادـن .  يو  يارب  اهنآ  روضح  اب  یتاـفانم  رگیدـکی  زا  نآ  ءازجا  یگدـنکارپ  دراد و  مه  شدوخ 
زا کش  نظ و  لباقم  رد  یمزج  داقتعا  يانعمب  یلوصح  ملع  - 5 تسا .  هدام  هب  قلعتم  سوفن  صوصخم  دوشیم و  لـصاح  ینهذ  موهفم 

تبسن و اما  - 7 تسناد .  یناسفن  فیک  لیبق  زا  دـنوریم  رامـشب  هیـضق  ناـکرا  هک  ار  یتاروصت  ناوتیم  زین  - 6 تسا .  یناسفن  تاـیفیک 
تـسا لومحم  عوضوم و  دوجو  یلیفط  عبات و  اهنآ  دوجو  نوچ  یلو  تسا  يرودـص  ماـیق  سفن  هب  اـهنآ  ماـیق  دنتـسه و  سفن  لـعف  مکح 

رتـگرزب كاردا  درجت  هلدا  زا  یکی  - 9 تساهنآ .  يریذپانتمـسق  ملع  ماسقا  همه  درجت  لـیلد  نیرتهب  - 8 دوشیم .  تباث  زین  اـهنآ  درجت 
یتروص رد  دشابیم  سفن  هجوت  هب  كاردا  ماوق  هک  تسا  نیا  رگید  لیلد  - 10 تسا .  ندب  همه  زا  ییانیب و  مادنا  زا  یئرم  تروص  ندوب 
كاردا ناکما  موس  لیلد  - 11 دشیم .  لصاح  سفن  هجوت  هب  زاین  نودب  يدام  طیارـش  ندش  مهارف  اب  هشیمه  دوبیم  يدام  يرما  رگا  هک 

ياهسیاقم دوبیم  يدام  مادـنا  رد  يدام  تروص  لوصح  زا  ترابع  كاردا  رگا  تسا و  رگیدـکی  اب  اـهنآ  هسیاـقم  تروص و  دـنچ  اـی  ود 
تروص رگا  تسا و  هدـش  كرد  لبق  لاس  اههد  هک  تسا  یتروص  یـسانشزاب  يروآدای و  ناکما  مراـهچ  لـیلد  - 12 تفرگیمن .  ماجنا 

يروآدای و يارب  ییاج  دـشیم و  وحم  نوگرگد و  هیرهوج  تکرح  هب  هجوت  اب  اصوصخم  لحم  رییغت  اب  دوبیم  يداـم  يرما  هدـش  كرد 
دنامیمن یسانشزاب 

مهاجنپ سرد 
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مولعم ملاع و  داحتا 

هلئسم رد  قیقحت  نیهلاتملاردص  هیرظن  یسررب  دوجو  رد  داحتا  ءاحنا  هلئسم  ناونع  حیضوت  عازن  لحم  نییعت  همدقم  لماش : 

همدقم

لقعت ار  يزیچ  یلقاع  دوجوم  هک  یماگنه  هک  هدرک  لقن  ناـنوی  هفـسالف  زا  یخرب  زا  ( 2  ) تاراشا و  ( 1  ) ءافـش ياهباتک  رد  سیئرلا  خیش 
داقتنا داب  هب  ار  هیرظن  نیا  يو  دوخ  اما  تسا  هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  ياهلاسر  هک  هدومن  لـقن  سویروفرف  زا  زین  دوشیم  دـحتم  نآ  اـب  دـنک 

نیا تحـص  رب  هدرک  دـیئات  ار  نآ  شیاـهباتک  رگید  رافـسا و  رد  نیهلاتملاردـص  رگید  يوـس  زا  درمـشیم .  لاـحم  يرما  ارنآ  دریگیم و 
فوسلیف ود  نیا  نیب  بیجع  فالتخا  نیا  دهدیم .  هعسوت  زین  یسح  كاردا  یتح  ملع  ماسقا  همه  هب  تبسن  ار  نآ  درـشفیم و  ياپ  هیرظن 

 . دیامنیم بلج  نیفرط  نیب  يرواد  روبزم و  هلئسم  لح  هب  ار  وا  هقالع  دنکیم و  ساسح  نآ  هب  تبسن  ار  ناسنا  اعبط  هلئـسم  نیا  رد  میظع 
میهدیم صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  یسرد  شخب  نیا  نایاپ  رد  تهج  نیمه  هب 

عازن لحم  نییعت 

تدحو ار  نآ  دیاب  يورنیا  زا  درادن و  دوجو  مولعم  ملاع و  نیب  يریاغت  ددـعت و  سفن  هب  يروضح  ملع  رد  هک  میتسناد  هتـشذگ  سرد  رد 
رد فالتخا  سپ  تسه  زین  انیـس  نبا  هلمج  زا  نیئاشم و  ناوریپ  لوبق  دروم  يروضح  ملع  نیا  هک  دش  هراشا  دـیمان و  مولعم  ملاع و  ملع و 

دوریم راکب  ییاج  رد  تدحو  هژاو  فالخ  رب  داحتا  هژاو  هکنیا  هب  هجوت  اب  اصوصخم  دوشیمن  يدروم  نینچ  لماش  مولعم  ملاع و  داحتا 
نیا انیس  نبا  نانخس  رهاظ  درادن .  دوجو  رابتعا  بسحب  زج  يددعت  الـصا  سفنب  ملع  رد  دشاب و  راک  رد  مه  یگناگود  ددعت و  یعون  هک 

ار نآ  ناوتیم  رثکا  دح  دوریم و  راکب  ساسحا  لیخت و  ربارب  رد  هک  دـناهداد  لقعت  هب  صاصتخا  ار  ثحب  لحم  داحتا  هب  نیلئاق  هک  تسا 
اما تسا  ناوارف  يروضح  ملع  دروم  رد  شتاقتشم  لقع و  هژاو  ندرب  راک  هفسالف  نانخس  رد  اریز  داد  هعسوت  مه  يروضح  ملع  هب  تبـسن 
رد هداد و  هعـسوت  ساسحا  لیخت و  لـقعت و  زا  معا  یلوصح و  يروضح و  زا  معا  كاردا  ملع و  قلطم  هب  ار  ثحب  لـحم  نیهلاتملاردـص 

تسا هدش  داحتا  هب  لئاق  دراوم  همه 

هلئسم ناونع  حیضوت 

مولعم ملاع و  داحتا  ای  لوقعم  لقاع و  داحتا  هب  لئاق  هک  یناسک  مینیبب  مینک و  نشور  ار  داحتا  موهفم  دیاب  هلئـسم  لصا  هب  نتخادرپ  زا  لبق 
ای دوجوم  ود  ندش  دحتم  دنکب .  هلئسم  لح  هب  ینایاش  کمک  ینعم  نیا  حیحـص  كرد  دیاش  تسا و  هدوب  هچ  اقیقد  ناشدوصقم  دناهدش 

مزلتـسم مات  تیهام  ود  داحتا  اما  يرگید  تیهام  یکی و  دوجو  رابتعا  هب  ای  تساـهنآ و  دوجو  ظاـحل  هب  اـی  تساـهنآ و  تیهاـم  ظاـحل  هب 
قبطنم يرگید  یموهفم  بلاق  چـیه  رب  هک  تسا  ینیعم  یموهفم  بلاق  ضرف  مات  تیهام  کی  ضرف  اریز  تسا  ضقاـنت  تیهاـم و  بـالقنا 
داحتا دننام  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  ناونعب  تسا و  رگیدـکی  رب  نیابتم  بلاق  ود  قابطنا  مزلتـسم  مات  تیهام  ود  ندـش  هناگی  دوشیمن و 
يرما یئوطـسرا  لصف  سنج و  هاگتـسد  قبط  لصف  سنج و  صقان  تیهام  اب  مات  یعون  تیهام  کی  داحتا  اـما  و  دـشابیم .  ثلثم  هریاد و 

نیا رب  نوزفا  دوش  رارقرب  يداحتا  نینچ  لقعت  ماگنه  هک  تسین  نانچ  درادن و  كاردا  لقعت و  هلئسم  اب  یطابترا  تسا و  یمئاد  یلو  ملسم 
ربانب درادـن .  دوجو  اهنآ  نیب  يوهام  كارتشا  هنوگچیه  تسا و  یناسنا  تیهام  اب  نیابم  یلکب  هک  دـنکیم  لقعت  ار  یتیهام  ناسنا  یهاـگ 

تیهام الثم  دوشیم و  دحتم  هدنوش  كرد  دوجوم  تیهام  اب  هدننک  كرد  دوجوم  تیهام  كاردا  ماگنه  هک  دوش  دـقتعم  یـسک  رگا  نیا 
هدننک كرد  دوجو  داحتا  نینچمه  تسا .  هدش  دقتعم  یلاحم  ضقانتم و  رما  هب  دـنکیم  ادـیپ  یگناگی  یناویح  ایتخرد  تیهام  اب  ناسنا 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 89 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


کی دوجو  نیب  دـشاب  حیحـص  ینعم  کی  هب  تیهاـم  دوجو و  نیب  يداـحتا  رگا  تسا و  لاـحم  زین  سکعلاـب  هدـنوش و  كرد  تیهاـم  اـب 
تفرگ رظن  رد  لوقعم  لقاع و  داـحتا  يارب  ناوتیم  هک  یـضرف  اـهنت  سپ  رگید  يدوجوم  تیهاـم  اـب  هن  تسا  نآ  دوختیهاـم  اـب  دوجوم 

دباییم ققحت  تروص  دنچ  هب  تسا  نکمم  رگا  هن و  ایتسا  نکمم  دوجو  ود  داحتا  هک  مینیبب  دیاب  نونکا  تساهنآ  دوجو  داحتا 

دوجو رد  داحتا  ءاحنا 

- فلا دوشیم :  روصت  تروص  دـنچ  هب  دراد و  ناکما  اهنآ  نایم  یگتـسبمه  اـی  یگتـسباو  یعون  ياـنعمب  ینیع  دوجو  دـنچ  اـی  ود  داـحتا 
یناسک لوق  ربانب  داحتا  نیا  دنک  ادیپ  لالقتـسا  شدوخ  عوضوم  زا  دـناوتیمن  تسا و  نآ  هب  هتـسباو  هک  رظن  نیا  زا  رهوج  اب  ضرع  داحتا 
شدوخ لـحم  زا  دـناوتیمن  هک  هداـم  اـب  تروـص  داـحتا  ب - تسا .  رتـمکحم  دـننادیم  رهوـج  دوـجو  بتارم  نوؤـش و  زا  ار  ضرع  هک 

هک ظاحل  نیا  هب  دوشیم  هداد  میمعت  مه  ندـب  سفن و  هب  یهاگ  داـحتا  عون  نیا  دـهدب  همادا  شدوخ  دوجو  هب  القتـسم  دـبایب و  كاـکفنا 
هب هک  يدحاو  تروص  هیاس  رد  هدام  دنچ  داحتا  ج - ددرگ .  نآ  زا  لقتسم  اءاقب  دناوتیم  دنچ  ره  درادن  ناکما  ندب  نودب  سفن  شیادیپ 

نایم یقیقح  داحتا  تسا و  ضرعلاب  داحتا  عقاو  رد  داحتا  وحن  نیا  ناویح  هایگ و  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  داحتا  دـننام  دریگیم  قلعت  اهنآ 
تیلعف نآ  هب  هک  یتروص  اب  تسا  تیلعف  هنوگ  ره  دـقاف  ضرفلا  یلع  هک  یلویه  داحتا  د - دوشیم .  لـصاح  تروص  اـب  داوم  زا  کـی  ره 

ییاج تیلعف  دـقاف  ینیع  رهوج  ناونعب  یلویه  راکنا  اب  اما  دوشیم  دای  یقیقح  داحتا  هناـگی  ناونعب  داـحتا  عون  نیا  زا  یهاـگ  دـشخبیم و 
زا تفرگ  رظن  رد  دـنوشیم  رداص  يدـحاو  هضیفم  تلع  زا  هک  یلولعم  ود  يارب  ناوتیم  ار  يرگید  داـحتا  ه - دـنامیمن .  یقاـب  نآ  يارب 
زا یلاخ  ندـیمان  داحتا  ار  ياهطبار  نینچ  دـنچ  ره  تسین  نکمم  اهنآ  نیب  كاکفنا  تسا و  تلع  اـب  دـحتم  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  رظن  نیا 

نیا دراد  دوجو  صاخ  کیکـشت  اهنآ  نایم  تسا و  نآ  هب  یگتـسباو  طبر و  نیع  هک  شلولعم  اب  شخبیتسه  داـحتا  و - تسین .  هحماـسم 
رکذـت هب  مزال  تسا .  هدـش  موسوم  هقیقر  هقیقح و  داحتا  ماـنب  دوشیم و  روصت  دوجو  نتـشاد  بتارم  تلاـصا و  هب  لوق  رباـنب  داـحتا  وحن 

نامه ینعیتسا  تاذـلاب  مولعم  دوجو  اب  ملاع  داحتا  نآ  دوشیم و  لصاح  كاردا  رثا  رد  هک  تسا  يداـحتا  ثحب  دروم  داـحتا  هک  تسا 
هب یطبر  یجراخ  رهوج  ضرع و  ای  تروص  هدام و  داحتا  نیا  ربانب  نآ  یجراخ  دوجو  اـب  هن  دـیآیم  دـیدپ  نهذ  رد  هک  یکاردا  تروص 

ناوتیم یناسآ  هب  دناهتسناد  یناسفن  فیک  لیبق  زا  ار  یلوصح  ملع  هفسالف  هکنیا  هب  هجوت  اب  داحتا و  ءاحنا  هب  هجوت  اب  درادن .  هلئـسم  نیا 
ار يداـحتا  نینچ  نیهلاتملاردـص  اـما  دـنرادن  ءاـبا  يداـحتا  نینچ  زا  مه  انیـس  نبا  لاـثما  اـعبط  تفریذـپ و  اـهنآ  ناـیم  ار  داـحتا  لوا  عوـن 

تروص هب  ار  سفن  تبـسن  ینعی  دـنک  تاـبثا  اـهنآ  ناـیم  تروص  هداـم و  داـحتا  هیبـش  ار  داـحتا  زا  يرگید  عون  دـشوکیم  ددنـسپیمن و 
لعفلاب تیلقاع  دوشیم  لصاح  تروص  اب  داحتا  هیاس  رد  یلویه  تیلعف  هک  هنوگناـمه  دـنادیم و  تروص  هب  یلویه  تبـسن  ریظن  یکاردا 

دباییم ققحت  یلقع  تروص  اب  داحتا  هیاس  رد  سفن  يارب  مه 

نیهلاتملا ردص  هیرظن  یسررب 

دوجو نامه  دوشیم  لقعت  لعفلاب  هک  یتروص  دوجو  میروآیم .  اجنیا  رد  ار  يو  نایب  هدیکچ  نیهلاتملا  ردـص  هیرظن  ندـش  نشور  يارب 
دوـجو یکاردا  تروـص  هک  دوـش  ضرف  رگا  دـشابیم و  ریغلل  دوـجو  نیع  نآ  هسفن  یف  دوـجو  حالطـصا  هب  تسا و  سفن  يارب  تیلقاـع 

زا رظنفرـص  اهنآ  زا  مادک  ره  يارب  ناوتب  یتسیاب  دـشاب  لحم  لاح و  هطبار  اهنت  هدـننک  كرد  دوجوم  اب  نآ  هطبار  دـشاب و  هتـشاد  يرگید 
تاذ نیع  هک  یتیثیح  درادـن  تیلوقعم  تیثیح  نامه  زج  يدوجو  هدـش  لقعت  تروص  هک  یتروص  رد  تفرگ  رظن  رد  ار  يدوجو  يرگید 
هجرد رظن  زا  لوقعم  لقاع و  هلمج  زا  نافیاضتم و  هک  میاهتفگ  ـالبق  دـشابن و  اـی  دـشاب  نآ  تاذ  زا  نوریب  ياهدـننک  لـقعت  هاوختسا  نآ 
تبسن ار  لاعفنا  تلاح  سفن  رهوج  دنیوگیم  نارگید  دراد . . . .  ار  مکح  نیمه  زین  یساسحا  تروص  دنتـسه  ءیفاکتم  اتمه و  يدوجو 

هک یلقع  تروص  دناوتیم  هنوگچ  تسا  یلقع  رون  دـقاف  اتاذ  هک  يزیچ  اما  تسین  لاعفنا  نیمه  زج  يزیچ  لقعت  دراد و  یلقع  تروص  هب 
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يارب لـعفلاب  تیلقاـع  تقیقح  رد  دـنیبب . . . .  ار  يزیچ  اـنیبان  مشچ  تسا  نکمم  رگم  دـنک  كرد  ار  تسا  تیلوقعم  فـصو  ياراد  اـتاذ 
درادن و یلقعت  دوخبدوخ  مه  سفن  درادن  ینیعت  دوخبدوخ  هدام  هکنانچمه  تسا و  ینامـسج  تروص  هطـساوبیلویه  لصحت  دننام  سفن 

هکنیا هراـبرد  - 1 دراد :  دوـجو  ياهشقاـنم  لـباق  تاـکن  ناـیب  نیا  رد  اـما  ( . 3  ) دوشیم لـعفلاب  لـقاع  یلقع  تروص  اـب  داـحتا  هیاـس  رد 
دوجو اهنآ  زا  کی  ره  يارب  ناوتب  تسیابیم  دوبیم  لـحم  لاـح و  هطبار  نآ  هدـننک  كرد  یکاردا و  تروص  نیب  هطبار  رگا  دـیامرفیم 
نودـب دـناوتب  یکاردا  تروص  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  تسیچ  هناگادـج  دوجو  زا  روظنم  هک  دوشیم  لاؤستفرگ  رظن  رد  ياهناگادـج 
ققحت نآ  نودب  دـناوتیمن  دـشابیم  لحم  هب  دـنمزاین  هک  یتروص  ضرع و  چـیه  اریز  تسین  حیحـص  روکذـم  همزالم  دوش  دوجوم  لحم 

 . تسا نکمم  مه  یکاردا  تروـص  دروـم  رد  يزیچ  نینچ  دریگب  رظن  رد  هناگادـج  ار  نآ  دـناوتب  لـقع  هک  تسا  نیا  روـظنم  رگا  دـبای و 
هچ سپ  تسین  لئاق  ياهناگادج  دوجو  اهنآ  يارب  دـنادیم و  رهوج  دوجو  نوؤش  زا  ار  ضارعا  دوجو  نیهلاتملا  ردـص  دوخ  نیا  رب  نوزفا 

يارب یتاذ  يرما  لعفلاب  تیلوقعم  دیامرفیم  هکنیا  هرابرد  - 2 درامشب .  ملاع  دوجو  نوؤش  زا  ضرع و  لیبق  زا  مه  ار  ملع  هک  دراد  یعنام 
تسا و یفاـضا  ناونع  کـیتیلوقعم  تیمولعم و  ناونع  تفگ  دـیاب  دـشابن  اـی  دـشاب  نآ  تاذ  زا  نوریب  یلقاـع  هاوختسا  یلقع  تروـص 
رب ناونع  ود  ره  یهاگ  هک  تسا  نیا  تیاهن  تسین  نکمم  دـشاب  هتـشاد  ار  تیلقاع  تیملاع و  ناونع  هک  يدوجوم  ضرف  نودـب  نآ  ضرف 

فرـص دوشیم و  قبطنم  مولعم  تاذ  زا  جراخ  يدوجوم  رب  لقاع  ملاع و  ناونع  یهاگ  سفنب و  ملع  دننام  دنکیم  قدص  يدحاو  دوجوم 
هب دـشاب  تباث  زیچ  نامه  دوجو  ایتیهام  يارب  مه  لقاع  ناونع  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  رب  یلیلد  دـنک  قدـص  يزیچ  رب  لوقعم  ناونع  هکنیا 
هب یتاذ  هاوخ  یجوغاسیا و  حالطـصاب  یتاذ  هاوخ  درمـش  يزیچ  يارب  یتاذ  هجو  چـیه  هب  ناوتیمن  ار  لوقعم  یفاضا  موهفم  نخـس  رگید 

هدعاق ياضتقم  هکنیا  رب  هوالع  درک  تابثا  نآ  تاذ  يارب  مه  ار  لقاع  فصو  نیفیاضتم  ؤفاکت  هدعاق  کمک  هب  ات  ناهرب  باتک  حالطـصا 
تیلعف هکنآ  لـصاح  ( 4  . ) دوـجو هجرد  رد  ؤفاـکت  هن  تسا  موزل  رد  ؤفاـکت  تسا  هدوـمرف  تاـقیلعت  رد  سیئرلا  خیـش  هکناـنچمه  روـبزم 

زا نوریب  هاوخ  شدوخ و  تاذ  رد  هاوخ  دـشاب  هتـشاد  یلعفلاب  لقاع  هک  درادـن  یئاضتقا  نیا  زا  شیب  یکاردا  تروص  يارب  لوقعم  فصو 
یکاردا تروص  لعاف  ار  سفن  یـسک  تسا  نکمم  الوا  تفگ  دـیاب  انیبان  مشچ  هب  یکاردا  تروص  زا  سفن  لاعفنا  هیبشت  هرابرد  - 3 نآ . 

ییانیب مشچ  هب  ار  سفن  ارچ  ایناث  تسا و  نینچ  یقطنم  یفـسلف و  هیناث  تالوقعم  همه  یعازتنا و  میهاـفم  مکح و  دروم  رد  هکناـنچ  دـنادب 
دروم هیرظن  قبط  یلویه  هب  سفن  هیبشت  رد  هشقانم  اما  و  دـنکیم .  ادـیپ  لعفلاب  تیؤر  یئرم  ءیـش  اب  ندـش  هجاوم  ماگنه  هک  مینکن  هیبشت 

درادن حیضوت  هب  يزاین  تیلعف  دقاف  يالویه  راکنا  رب  ینبم  دییات 

هلئسم رد  قیقحت 

هکلب درک  نییبت  تروص  کی  هب  ناوتیمن  دراوم  همه  رد  ار  مولعم  ملاع و  نیب  هطبار  هک  دوشیم  نشور  دـش  رکذ  هک  یبلاطم  رد  تقد  اـب 
ار ثحب  نیا  زا  هلـصاحجیاتن  کنیا  دومن  نییعت  ار  نآ  هطبار  داد و  رارق  یـسررب  دروم  هناگادج  ار  يدروم  ره  مولع  عاونا  هب  هجوت  اب  دیاب 

تفای اهنآ  رد  يددعت  هنوگچیه  دنراد و  يدـحاو  دوجو  مولعم  ملاع و  ملع و  تاذ  هب  يروضح  ملع  دروم  رد  - 1 میروآیم :  راوتسرهف 
دیاب هنرگ  دـشابیم و  اهنآ  يراـبتعا  ددـعت  ظاـحل  هب  دور  راـکب  يدروم  نینچ  رد  داـحتا  ریبعت  رگا  یلقع و  راـبتعا  بسحب  رگم  دوشیمن 

داحتا مولعم  ملاع و  داحتا  هب  نیلئاق  دوصقم  - 2 دشابیم .  قافتا  دروم  مولعم  ملاع و  تدـحو  نیا  درب و  راکب  ار  تدـحو  ریبعت  نآ  ياجب 
ناشیا دوصقم  نینچمه  - 3 دـشابیم .  یکاردا  تروص  تاذـلاب  مولعم  اب  ملاع  داحتا  ناشیا  دوصقم  هکلب  تسین  ضرعلاـب  مولعم  اـب  ملاـع 
تیهام اب  اهنآ  زا  یکی  دوجو  داحتا  - 4 تسا .  ضقانت  تیهام و  بالقنا  مزلتسم  يزیچ  نینچ  تسین و  مولعم  تیهام  اب  ملاع  تیهام  داحتا 

ریبعتب ای  هقیقر  هقیقح و  داحتا  لیبق  زا  يداحتا  سکعلاب  لولعم و  هب  هضیفم  تلع  يروضح  ملع  رد  - 5 تسا .  نالطبلا  یهیدب  زین  يرگید 
شدوخ زا  یلالقتسا  تسا و  يرگید  هب  یگتسباو  طبر و  نیع  اهنآ  زا  یکی  دوجو  اریز  تسا  لصاح  دوجو  بتارم  یکیکـشت  داحتا  رگید 

ملاع و نایم  ضرعلاب  يداحتا  ناوتیم  دـشاب  تباـث  یملع  نینچ  هکنیا  ضرفب  رگیدـکی  هب  درجم  لولعم  ود  يروضح  ملع  رد  - 6 درادن . 
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سفن لعف  هک  یلوصح  مولع  زا  هتـسد  نآ  رد  - 7 دراد .  شاهضیفم  تلع  اب  تاذـلاب  يداحتا  اـهنآ  زا  کـی  ره  اریز  تفرگ  رظن  رد  مولعم 
یکیکـشت بتارم  داحتا  لیبق  زا  يداحتا  زین  دوشیم  هدرمـش  هیانعلاب  ای  اضرلاب  ای  یلجتلاب  لـعاف  اـهنآ  هب  تبـسن  سفن  دـنوریم و  رامـشب 

فیک نامه  هک  تاذلاب  مولعم  دنوریم  رامـشب  یناسفن  تایفیک  لیبق  زا  هک  یلوصح  مولع  زا  هتـسد  نآ  رد  - 8 دش .  لئاق  ناوتیم  دوجو 
تشاد دهاوخ  رهوج  اب  ضرع  داحتا  لیبق  زا  يداحتا  سفن  رهوج  اب  دشاب  صاخ  یناسفن 

هصالخ

ود داحتا  اما  هن و  ای  دراد  یکاردا  تروص  دوجو  اب  يداحتا  ملاع  دوجو  ایآ  هک  تسا  نیا  مولعم  ملاـع و  داـحتا  هلئـسم  رد  عازن  لـحم  - 1
نبا مالک  رد  دـنچ  ره  تسا و  جراخ  عازن  لحم  زا  ضرعلاب  مولعم  اب  ملاع  داحتا  نینچمه  يرگید و  دوجو  اب  اهنآ  زا  یکی  داحتا  ایتیهام 
ینیع دوجو  ود  داحتا  - 2 تسا .  هداد  هعسوت  زین  ساسحا  لیخت و  هب  ار  نآ  نیهلاتملا  ردص  یلو  هدش  حرطم  لقعت  هرابرد  هلئـسم  نیا  انیس 

ياهدام دنچ  داحتا  تروص  اب  هیناث  هدام  داحتا  رهوج  ضرع و  داحتا  دوشیم  ضرف  تروص  شش  هب  اهنآ  یگتسبمه  ای  یگتـسباو  يانعمب 
لولعم ود  داحتا  شلولعم  اب  هضیفم  تلع  داحتا  تروص  اب  یلوا  يالویه  داـحتا  رگیدـکی  اـب  دـناهتفرگ  رارق  يدـحاو  تروص  رتچ  ریز  هک 

لیبق زا  یکاردا  تروص  اب  ار  سفن  داحتا  هک  تسا  هدیـشوک  نیهلاتملا  ردص  - 3 هضیفم .  تلع  اب  اهنآ  زا  کی  ره  داحتا  هطـساوب  هبترمه 
تروـص يارب  یتاذ  یتفـص  تیموـلعم  تسا  هدرک  لالدتـسا  تروـص  نیا  هب  بلطم  نیا  يارب  - 4 دـنک .  دادـملق  تروص  اب  یلویه  داحتا 

تـسا تباث  یکاردا  تروص  تاذ  يارب  تفـص  نیا  دوخ  هکنانچمه  درادن و  ینعم  ملاع  دوجو  نودـب  تفـص  نیا  ققحت  تسا و  یکاردا 
اب داحتا  هلیسوب  زج  سفن  تیملاع  سپ  دنتـسه  گنـسمه  دوجو  رظن  زا  فیاضتم  رما  ود  اریز  دوب  دهاوختباث  نآ  تاذ  يارب  مه  تیملاع 

رامـشب يدوجوم  يارب  یتاذ  ار  نآ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  تسا و  یفاضا  یموهفم  تیمولعم  هک  تسا  نیا  باوج  - 5 درادن .  ناکما  نآ 
دوجوم تیملاع  رگا  هکلب  تسین  مولعم  تاذ  رد  ملاع  دوجو  نآ  همزال  اما  تسا  لعفلاب  ملاـع  مزلتـسم  دـنچ  ره  لـعفلاب  تیمولعم  دروآ و 

رگا اـما  دوب و  دـهاوخ  زیچ  کـی  موـلعم  ملاـع و  ياـهناونع  قادـصم  شدوـخ  تاذ  هب  درجم  رهوـج  ملع  دـننام  دوشتباـث  شدوـخ  يارب 
اب يداحتا  هک  تسا  نیا  تیاهن  دوب و  دهاوخ  نآ  تاذ  زا  جراخ  يرهوج  ملاع  راچان  یناسفن  فیک  دننام  دشاب  هتشادن  تیملاع  يدوجوم 

دراوم همه  رد  ناوتیمن  ار  مولعم  اب  ملاع  طاـبترا  تیفیک  هک  تسا  نیا  تقیقح  - 6 دنشاب .  هتـشاد  ضرع  رهوج و  داحتا  لیبق  زا  رگیدکی 
دحاو ار  مولعم  ملاـع و  دـیاب  تاذ  هب  يروضح  ملع  دروم  رد  هکناـنچ  دـنکیم  قرف  فلتخم  دراوم  رد  هکلب  درک  نییبـت  تروـص  کـی  هب 
دوجو یکیکـشت  بتارم  داحتا  لـیبق  زا  مولعم  ملاـع و  داـحتا  سکعلاـب  لولعم و  هب  هضیفم  تلع  يروضح  ملع  رد  - 7 دـحتم .  هن  تسناد 

يداـحتا نآ  توبث  ضرف  هب  رگیدـکی  هب  درجم  لولعم  ود  يروضح  ملع  رد  - 8 تسا .  يرگید  هب  یگتـسباو  طـبر و  نیع  یکی  هک  تسا 
داحتا لیبق  زا  مولعم  ملاع و  داـحتا  دـشاب  یناـسفن  فیک  لـیبق  زا  رگا  یلوصح  ملع  - 9 دـش .  لئاق  ناوتیم  مولعم  ملاع و  ناـیم  ضرعلاـب 

دوب دهاوخ  دوجو  بتارم  داحتا  لیبق  زا  اهنآ  داحتا  دور  رامشب  سفن  لعف  یلوصح  ملع  رگا  - 10 دوب .  دهاوخ  ضرع  رهوج و 

تشونیپ

رافـسا ج 3 ص 313 320 و ج 6 ص ك :  ر .  - 3 طمن 7 .  تاراـشا  ك :  ر .  - 2 لصف 6 .  هلاقم 5  نف 6  ءافـش  تایعیبط  ك :  ر .  - 1
 . تاقیلعت ص 76 91 95 ك :  ر .  - 4  . 168 165

مشش شخب 

مکی هاجنپ و  سرد 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 92 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


ریغتم تباث و 

ریغت ماسقا  هرابرد  هفسالف  لاوقا  ریغت  ماسقا  تابث  ریغت و  نوماریپ  یحیضوت  همدقم  لماش : 

همدقم

دوجولا بجاو  لماشتباث  دوجوم  تسا  ریغتم  تباث و  هب  نآ  میـسقت  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  دوجوم  يارب  هک  ياهیلوا  تامیـسقت  هلمج  زا 
یجیردت یعفد و  مسق  ود  ناوتیم  ار  ریغت  ددرگیم .  هدام  هب  قلعتم  سوفن  يدام و  تادوجوم  همه  لماش  ریغتم  دوجوم  مات و  تادرجم  و 

نآ هکلم  مدع  هک  دوریم  راکب  نوکس  موهفم  نآ  لباقم  رد  تسا و  یفسلف  حالطصا  هب  تکرح  نامه  نآ  یجیردت  مسق  هک  درک  میسقت 
یلو دـشاب  هتـشاد  ار  تکرحتینا  هک  يزیچ  هکلب  ددرگ  نوکـس  هب  فصتم  اموزل  تشادـن  تکرح  يزیچ  ره  هک  تسین  ناـنچ  ینعیتسا 

نوکس موهفم  نیب  قرف  اجنیا  زا  دیمان و  نکاس  ناوتیمن  ار  مات  تادرجم  يور  نیا  زا  دوب و  دهاوخ  نکاس  دشابن  تکرح  لاح  رد  لعفلاب 
نوماریپ یحیـضوت  تسخن  شخب  نیا  رد  اـم  دـشابیم .  ریغت  ضیقن  یمود  تکرح و  هکلم  مدـع  یلوا  هک  دوشیم  نشور  تاـبث  موهفم  و 

ناـیب ار  نآ  عاونا  مزاوـل و  تاـبثا و  ار  تکرح  دوـجو  هتخادرپ  تکرحثحاـبم  هب  سپـس  میهدیم  لیدـبت  رییغت و  ماـسقا  ریغتم و  تباـث و 
هفسلف زا  شخب  نیرخآ  هک  ار  شخب  نیا  ماجنارس  میهدیم و  حیضوت  تکرح  ریغت و  اب  ار  نآ  هطبار  لعف و  هوق و  موهفم  انمض  مینکیم و 

میربیم نایاپ  هب  هیرهوج  تکرح  هرابرد  ثحب  هب  تسا  یلوا 

تابث ریغت و  نوماریپ  یحیضوت 

ود ای  زیچ  ود  دیاب  نآ  عازتنا  يارب  هک  تسا  یموهفم  دـشابیم  ندـش  نوگرگد  ندـش و  رگید  يانعمب  هدـش و  هتفرگ  ریغ  هدام  زا  هک  ریغت 
ار يزیچ  ندـش  مودـعم  ناوتیم  یتح  ددرگ و  نآ  نیزگیاج  يرگید  دوش و  لیاز  یکی  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  زیچ  کی  ءزج  ود  اـیتلاح 

ناوتیم زین  ار  ثودح  درادـن و  یتیعقاو  مدـع  هکنیا  وگ  دوشیم  مدـع  ینعی  دوجو  ریغ  هب  لیدـبت  نآ  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  دـیمان  ریغت 
لاح هدام  زا  لوحت  نوچ  یلو  تسا  ریغت  هب  بیرق  زین  لوحت  لدـبت و  ددرگیم .  دوجو  هب  لیدـبت  قباس  مدـع  هک  تهج  نآ  زا  دـیمان  ریغت 

سنج نآ  يارب  ناوتب  هک  تسین  يوهام  یموهفم  ریغت  موهفم  هکنآ  لصاح  تسا .  رتبـسانم  تلاح  ریغت  دروم  رد  نآ  لامعتـسا  هدش  هتفرگ 
ار نآ  دیاب  يور  نیا  زا  درب و  راکب  نآ  ریسفت  رد  ناوتب  هک  تفای  يرتنـشور  یلقع  موهفم  ناوتیم  يراوشد  هب  تفرگ و  رظن  رد  یلـصف  و 
هک رظن  نآ  زا  درادـن و  ریـسفت  فیرعت و  هب  يزاین  دوریم  رامـشب  نآ  ضیقن  هک  تابث  موهفم  نینچمه  دروآ .  رامـشب  یهیدـب  میهاـفم  زا 
رد ناوتب  دـیاش  درک و  دادـملق  نآ  بلـس  هلزنم  هب  ار  ریغت  یباـجیا و  موـهفم  ار  نآ  ناوـتیم  تسا  يدـحاو  ینیع  دوـجو  نآ  عازتـنا  اـشنم 

تـسد تسا و  یهیدـب  يرما  زین  ریغتم  دوجو  درک .  یقلت  یبلـس  ار  نآ  لباقم  یتابثا و  ار  اهنآ  زا  کی  ره  یعازتنا  لباقتم  میهاـفم  هنوگنیا 
یلیدبت رییغت و  هنوگچیه  شوختـسد  هک  یتباث  دوجو  اما  دـباییم و  شدوخ  ینورد  تالاح  رد  ار  یتاریغت  يروضح  ملع  اب  یـسک  ره  مک 

میدش انشآ  نیهارب  نیا  زا  ياهراپ  اب  نیشیپ  شخب  رد  درک و  تابثا  ناهرب  اب  دیاب  ار  دریگن  رارق 

ریغت ماسقا 

هدام نودب  يرهوج  دوجوم  شیادـیپ  - 1 دـننام :  تفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ناوتیم  ار  یفلتخم  ياهـضرف  ریغت  موهفم  تعـسو  هب  هجوـت  اـب 
يدام ناهج  يارب  ینامز  زاغآ  هک  یناسک  لوق  رب  انب  تسا  يدام  دوجوم  نیتسخن  ضرف  نیا  قادـصم  یعادـبا  هنوگب  حالطـصا  هب  یلبق و 
نایاپ هب  هک  یناـسک  لوق  رب  اـنب  تسا  يداـم  دوجوم  نیرخآ  نآ  قادـصم  لـماک و  روطب  يرهوج  دوجوم  ندـش  دوباـن  - 2 دنتـسه .  لئاق 

نآ ياجب  يدیدج  يرهوج  دوجوم  ندمآ  دیدپ  لماک و  روطب  يرهوج  دوجوم  کی  ندـش  دوبان  - 3 دندقتعم .  يدام  ناهج  يارب  ینامز 
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دیدپ - 4 دوشیمن .  تفای  نآ  يارب  یقادصم  يداع  ياههدیدپ  رد  مک  تسد  تسین و  نکمم  هفسالف  زا  يرایسب  رظنب  یضرف  نینچ  عوقو 
لوق رب  انب  تسا  یتابن  ياـهتروص  نآ  نشور  قادـصم  رگید و  يرهوج  دوجوم  يارب  لـعفلاب  یئزج  ناونعب  يرهوج  دوجوم  کـی  ندـمآ 

ءزج هکنیا  نودب  يرهوج  دوجوم  زا  یئزج  ندـش  دوبان  - 5 دـننادیم .  لعفلاب  دوجوم  ار  نآ  داوم  رهوج و  ار  یتابن  تروص  هک  یناـسک 
دوجوم زا  لعفلاب  یئزج  ندـش  دوبان  - 6 روبزم .  لوق  رب  انب  هیلوا  داوم  هب  نآ  ندش  لیدـبت  هایگ و  ندرم  دـننام  دوش  نآ  نیـشناج  يرگید 

دوبان - 7 رگیدکی .  هب  رـصانع  لیدـبت  دـننام  دـشابیم  داسف  نوک و  نشور  قادـصم  هک  نآ  ياجب  يرگید  ءزج  ندـمآ  دـیدپ  يرهوج و 
امئاد هک  تسا  ماسجا  هیرهوج  تکرح  ضرف  نیا  قادـصم  نآ  ياجب  رگید  هوقلاب  ءزج  ندـمآ  دـیدپ  يرهوج و  هوقلاـب  ءزج  کـی  ندـش 
تفای اـهنآ  رد  یلعفلاـب  ءزج  دـنوشیم و  دوجوم  لایـس  دوجو  کـی  اـب  هک  یئازجا  اـما  دوشیم  نآ  نیـشناج  يرگید  ءزج  دوباـن و  یئزج 

هک يرهوج  عوضوم  رد  دـیدج  ضرع  ندـمآ  دـیدپ  - 8 دـمآ .  دـهاوخ  هراـب  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  هدـنیآ  ياهـسرد  رد  ددرگیمن و 
ندش گنریب  مسج و  گنر  ندیرپ  دننام  دوش  نآ  نیـشناج  يرگید  ضرع  هکنیا  نودب  یـضرع  ندش  دوبان  - 9 دراد .  یناوارف  قیداصم 
دیفس هایس و  گنر  دننام  داضتم  ضارعا  بقاعت  ضرف  نیا  قادصم  نآ  ياجب  يرگید  ضرع  ندمآ  دیدپ  یضرع و  ندش  دوبان  - 10 نآ . 
ضرع ار  ددـع  هک  یناسک  لوق  رب  انب  تسا  يزیچ  ددـع  ندـش  مک  نآ  قادـصم  ضرع و  کی  زا  یلعفلاب  ءزج  ندـش  دوباـن  - 11 تسا . 

-13 روبزم .  لوق  رب  انب  يزیچ  ددع  ندش  دایز  دننام  ضرع  رب  یلعفلاب  ءزج  ندش  هفاضا  - 12 دنرامشیم .  لعفلاب  ءازجا  ياراد  یقیقح و 
هب يرهوج  دوجوم  کی  نتفرگ  قلعت  - 14 یضرع .  تاکرح  همه  دننام  رگید  هوقلاب  ءزج  ندمآ  دیدپ  ضرع و  زا  هوقلاب  ءزج  ندش  دوبان 
رد تقد  اب  ناسنا .  ناویح و  ندرم  دننام  روبزم  قلعت  عطق  - 15 نآ .  ندش  هدنز  ندب و  هب  سفن  نتفرگ  قلعت  دننام  رگید  يرهوج  دوجوم 

تکرح قادـصم  دوشیم و  لـصاح  یجیردـت  تروصب  مهدزیـس  متفه و  مسق  ود  اـهنت  هک  دوـشیم  نشور  هدـش  داـی  ماـسقا  ياـهیگژیو 
دوجو یـصخشم  هطقن  زرم و  قحال  تیعقوم  قباستیعقوم و  نیب  اریز  دروآ  رامـشب  یعفد  تاریغت  لیبق  زا  دیاب  ار  ماسقا  ریاس  اما  دـشابیم 
رییغت لاثم  ناونعب  دنشاب  جیردت  یعون  ياراد  روبزم  تیعقوم  ود  زا  کی  ره  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوشیمن  هلـصاف  اهنآ  نیب  ینامز  دراد و 

اما دباییم  لماکت  اجیردت  هفطن  ای  دریگیم  ماجنا  نآ  کی  رد  راخب  هب  بآ  ندش  لیدـبت  اما  دوشیم  لصاح  اجیردـت  بآ  ترارح  هجرد 
هتکن درک .  میـسقت  یجیردـت  یعفد و  یلک  شخب  ود  هب  ار  تاریغت  ناوتیم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دریگیم .  قلعت  نآ  هب  نآ  کی  رد  حور 
هباشم قحـال  ءزج  هکنآ  یکیتفرگ  رظن  رد  یعرف  مسق  هس  ناوتیم  مهدزیـس  متفه و  مسق  یجیردـت  تاریغت  زا  عون  ره  يارب  هکنآ  رگید 

يدادتشا تاکرح  دننام  دشاب  قباس  ءزج  زا  رتیوق  رتدیدش و  قحال  ءزج  هکنآ  مود  باتـشیب  تخاونکی و  تاکرح  دننام  دشاب  قباس  ءزج 
هک تسه  یفالتخا  هراب  نیا  رد  اما  هدنوش  دنک  یلوزن و  تاکرح  دننام  دشاب  قباس  ءزج  زا  رتفیعـض  قحال  ءزج  هکنآ  موس  هدنوش و  دنت  و 

دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  ادعب 

ریغت ماسقا  هرابرد  هفسالف  لاوقا 

درک هراشا  هنیمز  نیا  رد  لوق  جنپ  هب  ناوتیم  یلک  روطب  یلو  دشکیم  ازارد  هب  هدش  دای  ماسقا  زا  کی  ره  هرابرد  هفسالف  نانخس  یـسررب 
ینامز نایاپ  زاغآ و  يدام  ناهج  يارب  دننادیم و  تدم  هدام و  هب  قوبسم  اموزل  ار  يدام  هدیدپ  ره  شیادیپ  هک  هفسالف  روهشم  لوق  - 1 : 

اعبط دننادیم و  يرابتعا  يرما  ار  ددع  هک  یناسک  لوق  - 2 دننکیم .  راکنا  ار  هدش  دای  ماسقا  زا  لوا  مسق  هس  يور  نیا  زا  دنتـسین و  لئاق 
ار مهدزاود  مهدزای و  مسق  نیا  رب  انب  تفرگ و  رارق  دـییات  دروم  البق  لوق  نیمه  هکنانچ  دـنروآیمن  باـسحب  یقیقح  ریغت  زین  ار  نآ  ریغت 

یعفد ار  تاریغت  همه  دـنریذپیمن و  یجیردـت  رما  کـی  ناونعب  ار  تکرح  هک  یناـسک  لوـق  - 3 دروآ .  رامـشب  يرابتعا  تاریغت  زا  دـیاب 
دوجو و زج  یئازا  هب  ام  تسا و  یعازتنا  یموهفم  ریغت  موهفم  نوچ  دننکیم و  راکنا  ار  مهدزیـس  متفه و  مسق  بیترت  نیدب  دـنرادنپیم و 

هفـسالف زا  ییائلا  هلحن  دننام  دنرامـشیم  تابث  اب  يواسم  ار  دوجو  يور  نیا  زا  تسا  ضحم  نالطب  مه  مدع  درادن و  قحال  قباس و  مدـع 
زا متفه  مسق  هجیتـن  رد  دـننادیم و  ضارعا  هب  صوصخم  ار  نآ  یلو  دـنریذپیم  ار  تکرح  دوـجو  هک  یناـسک  لوـق  - 4 ناتـساب .  نانوی 
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رد هچنآ  هب  هجوت  اب  دنتـسه .  زین  هیرهوج  تکرح  هب  لئاق  هک  یناسک  رگید  نیهلاتملاردـص و  لوق  - 5 دننکیم .  راکنا  ار  هدـش  دای  ماسقا 
رد اما  تسین  ددع  تاریغت  هراب  رد  ثحب  هب  يزاین  رگید  دیـسر  تابثا  هب  نآ  ندوب  يرابتعا  دش و  هتفگ  ددـع  هراب  رد  متفه  لهچ و  سرد 

ياهدام هب  قوبسم  اترورض  یتسیاب  يدام  هدیدپ  ره  ایآ  هکنآ  لوا  هلئسم  میهد .  رارق  ثحب  دروم  ار  هلئسم  دنچ  تسیابیم  لاوقا  ریاس  هراب 
دشابیم زاغآیب  تیاهنیب و  لزا  تهج  زا  يدام  ثداوح  هلـسلس  هجیتن  رد  تسا و  هتـشاد  ققحت  نآ  شیادیپ  رب  قباس  نامز  رد  هک  دشاب 

 . دشابیم ینامز  زاغآ  ياراد  يدام  ثداوح  هلـسلس  دوریم و  رامـشب  يدام  ياههدیدپ  هلـسلسرس  هک  دوش  یهتنم  يدوجوم  هب  یتسیاب  ای 
روما زا  ياهعومجم  دوشیم  هدیمان  تکرح  هچنآ  ای  دراد  یجراخ  دوجو  یجیردـت  هتـسویپ  رما  کی  ناونعب  تکرح  ایآ  هکنآ  مود  هلئـسم 
رگید هب  دنکیم و  عازتنا  ار  تکرح  موهفم  اهنآ  عومجم  زا  ناسنا  نهذ  دـنوشیم و  مودـعم  دـنیآیم و  دوجوب  یپ  رد  یپ  هک  تسا  تباث 

هک دنتـسه  ضارعا  اهنت  ایآ  تکرح  تابثا  زا  دـعب  هکنآ  موس  هلئـسم  میراد .  مه  یجیردـت  ریغت  اـی  دنتـسه  یعفد  تاریغت  همه  اـیآ  نخس 
درک تابثا  ار  یتاکرح  ایتکرح  ناوتیم  مه  رهوج  تاذ  رد  ای  دنشابیم  یجیردت  تاریغت  ياراد 

هصالخ

رظن نیا  زا  دوشیم  عازتنا  زیچ  کیتلاح  ود  ای  ءزج  ود  ای  زیچ  ود  هسیاقم  زا  هک  تسا  یموهفم  هدـش  هتفرگ  ریغ  هدام  زا  هک  ریغت  هژاو  - 1
هب لیدبت  مدع  هک  رظن  نیا  زا  درمـش  ریغت  زا  عون  ود  ناوتیم  زین  ار  ندـش  مودـعم  ثودـح و  - 2 ددرگیم .  يرگید  نیزگیاـج  یکی  هک 

ینآ يرما  لوا  تروص  رد  هک  دوـشیم  روـصت  یجیردـت  یعفد و  یلک  تروـص  ود  هب  ریغت  - 3 دوشیم .  مدـع  هب  لیدـبت  دوجو  ای  دوجو 
نیب یــصخشم  هـطقن  هـک  تـسا  یناـمز  يرما  مود  تروـص  رد  دوـشیم و  دوـجوم  يرگید  دوباــن و  یکی  یــصخشم  نآ  رد  ینعیتـس 

حالطـصا رد  دوب و  دنهاوخ  یجیردت  دحاو  دوجو  زا  ءزج  ود  هیلا  ریغتم  ریغتم و  عقاو  رد  دوشیمن و  تفای  قحال  تیعقوم  قباستیعقوم و 
تکرح لباقم  رد  تسا و  ضقانت  اهنآ  موهفم  نیب  تبـسن  دوریم و  راکب  تاـبث  هژاو  ریغت  لـباقم  رد  - 4 دوشیم .  هدیمان  تکرح  یفـسلف 

-6 دوشیم .  تابثا  ناـهرب  اـب  تباـث  دوجو  یلو  تسا  یهیدـب  ریغتم  دوجو  - 5 تسا .  نآ  هکلم  مدـع  هک  دوشیم  لامعتـسا  نوکـس  هژاو 
دنناـم دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  يدـحاو  رهوج  مدـع  دوجو و  اـی  موهفم  نیا  عازتـنا  يارب  اریز  دوشیم  روـصت  یفلتخم  ياهلکـش  ریغت  يارب 

رگید رهوج  يارب  یلماک  رهوج  ینیشناج  ای  مهن و  متشه و  تروص  دننام  ددرگیم  روظنم  یـضرع  مدع  دوجو و  ای  مود و  لوا و  تروص 
تروص دـننام  رگید  رهوـج  هب  يرهوـج  قـلعت  مدـع  قـلعت و  اـی  مهد  تروـص  دـننام  رگید  ضرع  يارب  یـضرع  اـی  موـس  تروـص  دـننام 
لعفلاب ءازجا  مدـع  دوجو و  ای  مشـش و  مجنپ و  مراهچ و  تروص  دـننام  يرهوج  لعفلاب  ءازجا  مدـع  دوجو و  اـی  مهدزناـپ و  مهدراـهچ و 

دننام یـضرع  هوقلاب  ءازجا  بقاعت  ای  متفه و  تروص  دـننام  يرهوج  هوقلاب  ءازجا  بقاعت  ای  مهدزاود و  مهدزای و  تروص  دـننام  یـضرع 
یقیقح يرما  ددـع  هک  هنوگنامه  اریز  دروآ  باسحب  یقیقح  ریغت  ماسقا  زا  ناوتیمن  ار  مهدزاود  مهدزای و  تروص  اما  مهدزیـس  تروص 
راـکنا ار  هدـش  داـی  هناـگهدزناپ  ماـسقا  زا  لوا  مسق  هس  هفـسالف  رثکا  - 7 دوـب .  دـهاوخن  یقیقح  يرما  مـه  نآ  شهاـک  شیازفا و  تـسین 
يرادنپ ار  یجیردت  تاریغت  نایئائلا  ناتـساب  نانوی  هفـسالف  زا  یهورگ  - 8 دراد .  یلقتـسم  ثحب  هب  زاین  نآ  هراب  رد  تواـضق  دـناهدرک و 

ندش دنت  یتخاونکیتلاح  دوشیم  ضرف  تلاح  هستکرح  يارب  - 9 دبلطیم .  ار  يرگید  ثحب  زین  ناشیا  تاهبـش  هب  خساپ  دناهدرمش و 
دهاوخ نشور  تکرحثحب  نمـض  رد  هک  تسه  یفالتخا  زین  تالاح  نیا  همه  ققحت  هراب  رد  اما  ندـش  فیعـض  دـنک و  نتفرگ  باتـش  و 

ار رهوج  رد  تکرح  شناکلسم  مه  نیهلاتملاردص و  یلو  دناهتـشادنپ  ضارعا  صوصخم  ار  نآ  تکرح  دوجو  هب  نیلئاق  رثکا  - 10 دش . 
دناهدرک تابثا  زین 

مود هاجنپ و  سرد 

لعف هوق و 
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لعف هوق و  هطبار  هوقلاب  لعفلاب و  هب  دوجوم  میسقت  لعف  هوق و  موهفم  نوماریپ  یحیضوت  همدقم  لماش : 

همدقم

چیه هک  درک  اعدا  ناوتیم  هک  يروط  هب  تسه  هدوب و  هدام  هب  قلعتم  سوفن  ماسجا و  رد  ییاـهینوگرگد  تاریغت و  دـهاش  هراومه  ناـسنا 
هیرهوج تکرح  ترورـض  شدوخ  ياـج  رد  دریگن و  رارق  لوحت  ریغت و  یعون  شوختـسد  هک  تسین  ياهداـم  هب  قلعتم  اـی  يداـم  دوجوم 

هب يدوجوم  لدـبت  هنماد  رگید  يوس  زا  دـشابیم .  اهنآ  ضارعا  یعبت  تکرح  مزلتـسم  هک  دـش  دـهاوختباث  ناهرب  اب  تاـیدام  همه  يارب 
يدام دوجوم  ره  هک  دز  سدح  ناوتیم  هک  تسا  عیسو  يردقب  دشاب  یلقتـسم  تیهام  ياراد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  يروط  هب  رگید  دوجوم 

هک یتالوحت  اب  هک  دناهدش  لئاق  ناهج  يارب  يدحاو  لصا  دوجو  هب  نامز  رید  زا  يور  نیا  زا  تسا و  يرگید  يدام  دوجوم  هب  لدبت  لباق 
هب دناهدرک و  ءانثتـسا  هدعاق  نیا  زا  ار  یکلف  ماسجا  اهنت  هفـسالف  زا  يرایـسب  ددرگیم و  نوگانوگ  ءایـشا  هب  لیدبت  دهدیم  خر  نآ  يارب 

یعون هکنیا  لامتحا  ریذپانلیدبت  كالفا  هیضرف  نالطب  زا  رظن  فرص  یلو  دناهتسناد .  يرصنع  ماسجا  ار  هدعاق  نیا  عوضوم  نخـس  رگید 
یلقع ناهرب  اب  ناوتیمن  ار  دشابن  يرگید  يدام  دوجوم  هب  لیدبت  لباق  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  روانهپ  ناهج  زا  ياهشوگ  رد  يدام  دوجوم 

هدام هک  تسا  نیا  دیدج  کیزیف  رد  فورعم  هیرظن  هک  مینادیم  دسریم و  رظنب  دیعب  فیعـض و  رایـسب  یلامتحا  نینچ  دنچ  ره  درک  یفن 
هنماد یگدرتسگ  تایدام و  همه  هب  تبسن  ینوگرگد  تیمومع  مغر  یلع  اما  دنرگیدکی .  هب  لیدبت  لباق  مه  يژرنا  عاونا  یتح  يژرنا و  و 
لباق يدام  تادوجوم  همه  رگا  یتح  تسین و  يرگید  زیچ  ره  هب  لیدبت  لباق  امیقتسم  يزیچ  ره  هک  دهدیم  ناشن  یلمع  براجت  تاریغت 
يارب دوشیمن و  ناویح  ای  هایگ  هب  لیدبت  امیقتـسم  گنـس  الثم  دریگیمن  ماجنا  هطـساویب  امیقتـسم و  راک  نیا  دنـشاب  رگیدکی  هب  لیدـبت 
نینچ اجنیا  زا  ددرگ .  نآ  هب  لیدـبت  هدامآ  ات  دـنک  ادـیپ  ار  ییاهینوگرگد  دـنارذگب و  ار  یلحارم  دـیاب  اهنآ  زا  کـی  ره  هب  ندـش  لیدـبت 

نیدـب دـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  دوجو  هوق  هک  دوش  يرگید  دوجوم  هب  لیدـبت  دـناوتیم  يدوجوم  هک  هدـش  ادـیپ  ناـفوسلیف  يارب  ياهشیدـنا 
هلـصاف نودب  اتعفد و  رگا  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  لعف  هب  هوق  زا  جورخ  هب  ریغت  هدـمآ و  دـیدپ  هفـسلف  رد  لعفلاب  هوقلاب و  حالطـصا  بیترت 

دوشیم هدیمان  تکرح  دشاب  ینامز  هلصاف  اب  اجیردت و  رگا  داسف و  نوک و  دوش  لصاح  ینامز 

لعف هوق و  موهفم  نوماریپ  یحیضوت 

هوق لوا  يانعم  دوریم  راکب  ینعم  دـنچ  هب  هفـسلف  رد  دراد و  مولع  رد  يددـعتم  تاحالطـصا  تسا  ناوت  ورین و  ياـنعمب  تغل  رد  هک  هوق 
بسانت هتفرگ و  رارق  هفسالف  هجوت  دروم  هک  دشاب  ییانعم  نیتسخن  ینعم  نیا  هک  دسریم  رظنب  دشابیم  لعف  رودص  اشنم  هک  تسا  یلعاف 

البق دـیاب  مه  هدام  دراد  نآ  ماجنا  رب  ییاناوت  راک  ماجنا  زا  لبق  لعاف  هک  هنوگنامه  هک  هدـش  روصت  نینچ  سپـستسا  نشور  لـعف  اـب  نآ 
یلاعفنا هوق  ار  نآ  ناوتیم  هک  هدمآ  هدـیدپ  هوق  يارب  یمود  يانعم  بیترت  نیدـب  دـشاب و  هتـشاد  ار  لاعفنا  شریذـپ و  یگدامآ  ییاناوت و 

ربارب رد  ندب  ندوب  مواقم  دـننام  تسا  یجراخ  لماع  ربارب  رد  تمواقم  هوق  موس  يانعم  تسا .  روظنم  ینعم  نیمه  ثحبم  نیا  رد  دـیمان و 
رد هوق  لامعتسا  دروم  هک  تسناد  دیاب  دنوشیم .  هدرمـش  يدادعتـسا  تیفیک  زا  عون  ود  اهنآ  دوریم و  راکب  هوقال  نآ  لباقم  رد  ضرم و 
اما دوریم  رامشب  ضرع  یعون  هک  دادعتـسا  فالخب  تسه  زین  رهوج  رب  قالطا  لباق  هوق  هژاو  اریز  تسا  دادعتـسا  زا  معا  هفـسالف  نانخس 

نینچمه يوهام .  میهاـفم  هن  تسا  یعازتنا  میهاـفم  زا  مه  دادعتـسا  تسین و  تاـبثا  لـباق  یلوا  يـالویه  يرهوج  هوق  هک  دـش  هتفگ  ـالبق 
نکمم تسا و  قحال  دوجوم  دـقاف  قباـس  دوجوم  هک  رظن  نیا  زا  دوشیم  عازتنا  قحـال  قباـس و  دوجوم  ود  هسیاـقم  زا  یلاـعفنا  هوق  موهفم 

دنکادیپ داحتا  بیکرت و  یعون  قحال  دوجوم  اب  دنامب و  یقاب  قباس  دوجوم  زا  یئزج  مک  تسد  دیاب  يور  نیا  زا  دوشب و  نآ  دـجاو  تسا 
دنتـسه و یعازتنا  موهفم  ود  لعف  هوق و  نیا  رب  انب  دوشیم  عازتنا  قحال  دوجوم  ققحت  زا  هک  دوریم  راـکب  تیلعف  حالطـصا  نآ  ربارب  رد  و 
هک يدوجوم  لـماش  دوریم و  راـکب  يرتعیـسو  ياـنعم  رد  لـعفلاب  هژاو  یهاـگ  دوریمن .  رامـشب  يوهاـم  میهاـفم  زا  اـهنآ  زا  مادـکچیه 
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روآداـی دـنوشیم .  هدـیمان  لـعفلاب  تادوجوم  ماـت  تادرجم  هک  تسا  حالطـصا  نیا  قبط  دوشیم و  مه  هتـشادن  ياهوق  هقباـس  هنوگچیه 
قباس ءازجا  الثم  هدـیدرگن و  تیاعر  لعفلاب  دوجوم  هوقلاب و  دوجوم  نیب  كرتشم  رما  دوجو  هفـسالف  نانخـس  زا  یـضعب  رد  هک  میوشیم 

دشابن هحماسم  زا  یلاخ  تاریبعت  نیا  هک  دسریم  رظنب  تسا و  هدش  هدیمان  هوقلاب  اهنآ  قحال  ءازجا  هب  تبسن  تکرح  نامز و 

هوقلاب لعفلاب و  هب  دوجوم  میسقت 

رظن رد  دوـجوم  يارب  يرگید  یلوا  میـسقت  ناوـتیم  دوـشب  مه  تادرجم  لـماش  هک  مـیریگب  رظن  رد  شماـع  ياـنعمب  ار  لـعفلاب  هژاو  رگا 
تادرجم و لعفلاب  دوجوم  دوشیم و  تفای  تایدام  رد  هوقلاب  دوجوم  هک  درک  تمـسق  هوقلاب  دوجوم  لعفلاب و  دوجوم  هب  ار  نآ  تفرگ و 

میـسقت ای  لولعم  تلع و  هب  دوجوم  میـسقت  هیبش  یتهج  زا  میـسقت  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دریگیم  رب  رد  ار  تایدام  تیلعف  تیثیح 
موهفم دنچ  ای  ود  ندرک  هفاضا  اب  میسقت  یهاگ  هکنآ  حیـضوت  يدام .  درجم و  هب  دوجوم  میـسقت  لیبق  زا  هن  تسا  ینهذ  یجراخ و  هب  نآ 

نینچ يدام  درجم و  هب  دوجوم  میـسقت  رد  هکنانچ  دیآیمن  دیدپ  ماسقا  رد  یلخادت  هجیتن  رد  دریگیم و  ماجنا  مسقم  هب  یبسن  ریغ  یـسفن 
هب میسقت  یهاگ  درک و  دادملق  يدام  ناوتیمن  مه  ار  درجم  دوجوم  تسناد و  درجم  یظاحل  چیه  هب  ناوتیمن  ار  يدام  دوجوم  ینعیتسا 

دنوش يرگید  مسق  رد  لـخاد  رظن  کـی  زا  ماـسقا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  دریگیم و  ماـجنا  یفاـضا  یبـسن و  میهاـفم  ظاـحل 
لولعم يرگید  زیچ  هب  تبـسن  تلع و  يزیچ  هب  تبـسن  ار  يدوجوم  ناوـتیم  ینعیتسا  نینچ  لوـلعم  تلع و  هب  دوـجوم  میـسقت  هکناـنچ 

نهذ فرظ  رد  شدوـجو  ظاـحل  هب  دوـشیم  هدـیمان  ینهذ  دوـجوم  یجراـخ  یکحم  اـب  هسیاـقم  رد  هک  ینهذ  موـهفم  نینچمه  تسناد و 
هک یتیلعف  هب  تبـسن  هوقلاب  دوجوم  اریز  تسا  لـیبق  نیمه  زا  مه  هوقلاـب  لـعفلاب و  هب  دوجوم  میـسقت  دـیآیم .  باـسحب  یجراـخ  دوجوم 
هوق تیثیح  سپ  دوب  دهاوخ  لعفلاب  يدوجوم  دراد  نونکا  مه  هک  یتیلعف  ظاحل  هب  دنچ  ره  دوشیم  هدیمان  هوقلاب  دوش  نآ  دجاو  دناوتیم 

زا یکاح  یبسن و  یفاضا و  یمیهافم  اهنآ  هکلب  دوریمن  رامـشب  یـسفن  میهافم  لیبق  زا  اهنآ  میهافم  تسین و  ینیع  تایثیح  لیبق  زا  لعف  و 
 . میدرک هراـشا  نآ  هب  یلویه  تاـبثا  يارب  نایئوطـسرا  ناـهرب  دـقن  رد  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا  دنتـسه و  ياهسیاـقم  یلقع و  ياـهتیثیح 

تلع و هب  میسقت  رد  اریز  دراد  دوجو  یقرف  زین  ینهذ  یجراخ و  هب  نآ  میسقت  لولعم و  تلع و  هب  دوجوم  میـسقت  نایم  هکنآ  رگید  بلطم 
هک تفرگ  رظن  رد  ار  یلولعم  ناوتیم  یهلا و  سدـقم  تاذ  دـننام  درادـن  یتیلولعم  هنوگچیه  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  یتـلع  ناوتیم  لولعم 
هب دوجوم  میـسقت  فـالخب  دوب  دـنهاوخ  لولعم  يرگید  تهج  زا  تلع و  یتـهج  زا  تادوجوم  ریاـس  اـما  دـشاب  هتـشادن  یتـیلع  هنوگچیه 

یکاح زا  رظن  فرص  ینهذ  دوجوم  ره  هکلب  دشاب  هتشادن  یتیجراخ  هنوگچیه  هک  تفای  ناوتیمن  ار  يدوجوم  چیه  اریز  ینهذ  یجراخ و 
زا کیمادک  زا  هوقلاب  لعفلاب و  هب  دوجوم  میسقت  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  تسا .  یجراخ  يدوجوم  رگید  ءیـش  زا  نآ  ندوب 

تیلعف ار  مات  تادرجم  دناهتـشاگنا و  لولعم  تلع و  هب  میـسقت  لـیبق  زا  ار  میـسقت  نیا  نایئوطـسرا  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا  مسق  ود  نیا 
يالویه هک  یناسک  اما  دناهتـسناد  لعف  هوق و  تیثیح  ود  ياراد  ار  ماسجا  دناهدرک و  دادملق  تیلعف  نودب  هوق  ار  یلوا  يالویه  هوق و  نودب 

اب تیلعف  ندوب  قواسم  هدـعاق  ياضتقم  هکنانچ  دـننادیم  لعفلاب  دوجوم  رظن  کی  زا  ار  ياهوقلاـب  دوجوم  ره  دـنریذپیمن  ار  تیلعف  دـقاف 
دوب دهاوخ  ینهذ  یجراخ و  هب  نآ  میسقت  هیبش  الماک  هوقلاب  لعفلاب و  هب  دوجوم  میسقت  نیا  رب  انب  تسا  نیمه  دوجو 

لعف هوق و  نیب  هطبار 

لعف هوق و  نیب  هطبار  سپ  دـنرادن  يرگید  ینیع  ءازابام  ناشعازتنا  اشنم  زج  تسا و  یعازتنا  میهافم  زا  لعف  هوق و  موهفم  میتسناد  هکناـنچ 
هوقلاب و دوجوم  نایم  ار  هطبار  دیاب  نخـس  رگید  هب  دنوریم و  رامـشب  میهافم  نیا  عازتنا  اشنم  هک  يدوجو  ود  نیب  تسا  ياهطبار  عقاو  رد 

نمـض رد  لـماک  روطب  هوقلاـب  دوجوم  هکنآ  لوا  دـباییم  ققحت  تروص  ود  زا  یکی  هب  اـهنآ  نیب  هطبار  تفرگ و  رظن  رد  لـعفلاب  دوجوم 
نآ زا  هک  تسا  یکاخ  زا  رتلماک  هایگ  هکناـنچ  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  رتلماـک  لـعفلاب  دوجوم  تروص  نیا  رد  دـنامب و  یقاـب  لـعفلاب  دوجوم 
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یئزج تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـنامب و  یقاب  لـعفلاب  دوجوم  نمـض  رد  هوقلاـب  دوجوم  زا  یئزج  اـهنت  هکنآ  مود  تسا  هدـمآ  دوجوب 
رد لعفلاب  دوجوم  هجیتن  رد  دـشاب و  نآ  زا  رتصقان  ای  رتلماک  ای  نآ  اـب  يواـسم  يدوجو  هبترم  رظن  زا  هک  ددرگ  هدـش  دوباـن  ءزج  نیـشناج 

نامه عقاو  رد  هوقلاب  دوجوم  هک  تفگ  ناوتیم  يرتقیقد  رظن  اب  اما  دـشاب .  نآ  اب  يواسم  ای  لعفلاب و  دوجوم  زا  رتصقان  تاریغت  زا  یـضعب 
ای دـشابیم  یعقاو  هوقلاـب  دوجوم  هک  تسا  یئزج  ناـمه  زا  رتلماـک  هشیمه  لـعفلاب  دوجوم  يور  نیا  زا  دـنامیم و  یقاـب  هک  تسا  یئزج 

نادـقف و تیثیح  هوق  تیثیح  اریز  تسا  لعفلاب  دوجوم  زا  رتصقان  هوقلاب  دوجوم  هشیمه  هک  دـناهدرک  روصت  یـضعب  تسا .  نآ  اب  يواـسم 
ییدوجو رما  ياراد  دوشیم  لعفلاب  دوجوم  هب  لیدبت  هوقلاب  دوجوم  هک  یماگنه  ییاراد و  نادجو و  تیثیحتیلعف  تیثیح  تسا و  يرادان 

هوق هب  تیلعف  تشگزاب  رگید  يوس  زا  دناهدرک و  راکنا  ار  یلوزن  هباشتم و  تکرح  ساسا  نیمه  رب  تسا و  هدوب  نآ  دقاف  البق  هک  دوشیم 
هک دـناهتفرگ  هجیتن  سکع و  رب  هن  تسا  قحال  تیلعف  هب  قباس  هوق  لیدـبت  ریغت  ره  تسا و  ریغت  یعون  تشگزاب  اریز  دناهتـسناد  لاـحم  ار 
هب دنکیم و  تقرافم  ندب  زا  دشابن  هوقلاب  یلامک  چـیه  هب  تبـسن  رگید  هک  ياهنوگ  هب  دـنک  بسک  ار  شدوخ  تالامک  همه  یحور  رگا 
هوق هب  تیلعف  تشگزاب  ندب  هب  یحور  نینچ  تشگزاب  اریز  درک  دهاوخن  ندب  هب  تشگزاب  زگره  دهدیم و  يور  یعیبط  توم  حالطـصا 

ود لعف  هوق و  تیثیح  هک  دـیدرگ  نشور  دـش  هداد  لعفلاب  دوجوم  اـب  هوقلاـب  دوجوم  هطبار  هراـب  رد  هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اـب  اـما  تسا . 
هوالعب هدـنام  یقاب  قباـس  دوجوم  زا  هچنآ  عومجم  ینعی  لـعفلاب  دوجوم  اـما  دریگ و  ماـجنا  اـهنآ  نیب  ياهسیاـقم  هک  دنتـسین  ینیع  تیثیح 
لعفلاب دوجوم  عومجم  هشیمه  هک  درادن  یترورـض  یلو  دوب  دهاوخ  هدنامیقاب  ءزج  نامه  زا  رتلماک  تسا  هدش  لصاح  ادـیدج  هک  یتیلعف 

هب لیدـبت  ابوانتم  هکنیا  اب  تسناد  يرگید  زا  رتلماک  ار  راخب  بآ و  زا  کیچیه  ناوتیمن  هکنانچ  دـشاب  هوقلاـب  دوجوم  عومجم  زا  رتلماـک 
ندب هب  حور  تشگزاب  اما  و  ( . 1  ) دمآ دهاوخ  شدوخ  ياج  رد  یلوزن  تکرح  هباشتم و  تکرح  هراب  رد  ثحب  اما  و  دنوشیم .  رگیدکی 
هاوخ درادن  تشگزاب  ناکما  درذگیم و  نامز  تشذگ  اب  دراد و  تیلعف  رب  ینامز  مدقت  هوق  اریز  درادـن  هوق  هب  تیلعف  تشگزاب  هب  یطبر 

دوشیم اراد  ار  حور  ددجم  شریذپ  هوق  هک  تسا  ندب  عقاو  رد  نآ و  اب  يواسم  ای  رتصقان و  ای  دشاب  يدعب  دوجو  زا  رتلماک  هتشذگ  دوجو 
هبترم اـیتیهام  ار  هوـق  تیثـیح  هک  تسا  هتفرگ  تاـشن  اـجنآ  زا  هابتـشا  نیا  تقیقح  رد  دـباییم .  يدـیدج  تیلعف  نآ  نتفرگ  قـلعت  اـب  و 

تـشگزاب دشاب  قباس  هبترم  نامه  قحال  دوجوم  يدوجو  هبترم  رگا  هک  دـناهدرک  نامگ  يور  نیا  زا  دناهتـشادنپ و  قباس  دوجوم  يدوجو 
هن تسا و  قباس  دوجو  صخـش  هوق  عازتنا  اشنم  هک  یتروص  رد  دوب  دهاوخ  هوق  هوق  هب  تشگزاب  دشاب  نآ  زا  رتفیعـض  رگا  هوق و  هب  تیلعف 

عازتـنا اـشنم  درادـن و  تشگزاـب  ناـکما  هجو  چـیه  هب  درذـگیم و  ناـمز  تشذـگ  اـب  قباـس  دوجوم  صخـش  نآ و  دوـجو  هبترم  اـی  عوـن 
ای رتلماک و  هاوخ  دـشاب و  قباس  دوجوم  اب  لثامم  يواسم و  هیعون  تیهاـم  يدوجو و  هبترم  رظن  زا  هاوختسا  قحـال  دوجوم  صخـشتیلع 

نآ زا  رتصقان 

هصالخ

تابثا هیرهوج  تکرح  نیهارب  اـب  ماـسجا  همه  رد  ینورد  یمئاد و  ریغت  دوشیم  هدـهاشم  يداـم  تادوجوم  رد  هک  یتاریغت  رب  هوـالع  - 1
لباق هطـساو  نیدنچ  اب  دـنچ  ره  يدام  دوجوم  ره  هکنیا  ياعدا  - 2 دوب .  دهاوخن  ریغت  نودـب  ینامـسج  دوجوم  چـیه  نیا  رب  انب  دوشیم و 

ار دـشابن  لیدـبت  لباق  هک  يداـم  دوجوم  زا  یعون  دوجو  لاـمتحا  هچرگ  تسین  یفازگ  ياـعدا  تسا  يرگید  يداـم  دوجوم  ره  هب  لیدـبت 
يددعتم لحارم  ندنارذگ  زا  دـعب  هدـیدپ و  نیدـنچ  تطاسو  اب  تادوجوم  زا  يرایـسب  لیدـبت  - 3 درک .  یفن  یلقع  ناـهرب  اـب  ناوـتیمن 

رد هوق  هژاو  - 4 دشاب .  هتشاد  ار  نآ  هوق  هک  دننادیم  يرگید  دوجوم  هب  لیدبت  لباق  ار  يدوجوم  هفسالف  يور  نیا  زا  دریگیم و  تروص 
تـسا دیدج  تیلعف  شریذپ  كالم  هک  یلاعفنا  هوق  ب - تسا .  لعف  رودص  اشنم  هک  یلعاف  هوق  فلا - دوریم :  راکب  ینعم  هس  هب  هفـسلف 

زا یعوـن  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دوریم و  راـکب  هوقـال  ربارب  رد  هک  تمواـقم  ياـنعمب  هوـق  ج - دوـشیم .  هدارا  ینعم  نیمه  ثحبم  نیا  رد  و 
رب دادعتسا  فالخ  رب  هوق  اریز  تسا  دادعتسا  دروم  زا  معا  هفسالف  نانخس  رد  هوق  لامعتـسا  دروم  - 5 دوشیم .  هدرمش  يدادعتسا  تیفیک 
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دجاو دـناوتیم  قباس  دوجو  هک  رظن  نیا  زا  دوشیم  عازتنا  قحال  قباس و  دوجو  ود  هسیاقم  زا  یلاعفنا  هوق  - 6 دوشیم .  قالطا  مه  رهوج 
راکب يرتعیـسو  يانعم  رد  لعفلاب  هژاو  یهاگ  - 7 تسا .  مزـال  قباـس  دوجوم  زا  یئزج  مک  تسد  ءاـقب  يور  نیا  زا  دوش و  قحـال  دوجو 

لعفلاب و هب  ار  دوجوم  قلطم  ناوتیم  لعفلاب  ياـنعم  نیا  هب  هجوت  اـب  - 8 دوشیم .  مه  درادـن  ياهوق  هقباس  هک  يدوجوم  لـماش  دوریم و 
يور نیا  زا  تسا و  ینهذ  یجراخ و  هب  دوجوم  میـسقت  ریظن  دوشیم و  لصاح  یفاضا  میهافم  ظاحل  هب  هک  یمیـسقت  درک  میـسقت  هوقلاـب 

دوجوم دشاب  یقاب  لعفلاب  دوجوم  نمـض  رد  هوقلاب  دوجوم  لک  هک  یتروص  رد  - 9 دوب .  دهاوخ  لعفلاب  رظن  کی  زا  ياهوقلاب  دوجوم  ره 
دوجوم زا  رتصقان  لعفلاب  دوجوم  عومجم  تسا  نکمم  دـنامب  یقاب  نآ  زا  یئزج  اهنت  رگا  یلو  دـشابیم  هوقلاـب  دوجوم  زا  رتلماـک  لـعفلاب 
تروص نیا  رد  هک  مینک  هسیاقم  هوقلاب  دوجوم  زا  هدـنام  یقاب  ءزج  نامه  اب  ار  لعفلاب  دوجوم  هکنیا  رگم  دـشاب  نآ  اب  يواسم  ای  هوقلاـب و 

هوق ندـب  عقاو  رد  درادـن و  هوق  هب  تیلعف  تشگزاب  هب  یطبر  ندـب  هب  حور  تشگزاـب  - 10 دوب .  دـهاوخ  نآ  اب  يواسم  اـی  رتلماـک  هشیمه 
تسا تیلعف  هب  هوق  زا  جورخ  نآ  ندش  هدنز  دراد و  ار  حور  ددجم  شریذپ 

تشونیپ

 . متفه هاجنپ و  سرد  ر ك  - 1

موس هاجنپ و  سرد 

لعف هوق و  رد  ثحب  هلابند 

يدام ناهج  ینامز  ثودح  يدام  ثداوح  رب  هدام  مدقت  موزل  هدعاق  يدام  ثداوح  لسلست  ریغت  دراوم  رب  لعف  هوق و  قیبطت  لماش : 

ریغت دراوم  رب  لعف  هوق و  قیبطت 

نیا رب  انب  دنوش  هسیاقم  رگیدکی  اب  دوجو  ود  - 1 تسا .  مزال  طرش  هس  اهنآ  عازتنا  يارب  هک  دوشیم  نشور  لعف  هوق و  موهفم  رد  تقد  اب 
ددرگ هوق  هب  فصتم  ات  دشاب  هتـشاد  يرگید  رب  ینامز  مدقت  دیاب  دوجو  ود  زا  یکی  - 2 درک .  یقلت  لعف  ای  هوق  قادصم  ناوتیمن  ار  مدع 

دوجوم رد  دـیاب  نآ  زا  یئزج  مک  تسد  ای  هوقلاـب  دوجوم  - 3 دوب .  دنهاوخن  لعفلاب  هوقلاب و  رگیدـکی  هب  تبـسن  نامزمه  دوجو  ود  سپ 
نیا هب  هجوت  اب  تسناد .  هوقلاب  یقحال  دوجوم  هب  تبـسن  ار  دوشیم  مودعم  یلکب  هک  يدوجوم  ناوتیمن  يور  نیا  زا  دـنامب  یقاب  لعفلاب 

زا هوق  تسا و  مدـع  قباستیعقوم  اریز  تسین  لعف  هب  هوق  لیدـبت  لیبق  زا  ریغت  يارب  هدـش  دای  ماسقا  زا  لوا  مسق  هک  دوشیم  نشور  تاکن 
عازتـنا مدـع  زا  مه  تیلعف  تسا و  مدـع  قحـال  تیعقوم  اریز  درادـن  لـعف  هوق و  هب  یطبر  مه  مود  مسق  نینچمه  دوـشیم .  عازتـنا  دوـجو 

هوق ار  یکی  ناوتیمن  تسین  اهنآ  نیب  یکرتشم  رما  نوچ  یلو  ددرگیم  رگید  دوجوم  نیشناج  يدوجوم  هچ  رگ  موس  مسق  رد  دوشیمن . 
نیا زا  دـنامیم و  یقاب  نآ  نمـض  رد  تسا و  هوقلاب  قحال  دوجوم  هب  تبـسن  قباس  دوجوم  لـک  مراـهچ  مسق  رد  دروآ .  باـسحب  يرگید 

زا یئزج  اهنت  اریز  تسا  هوقلاب  دوجوم  زا  رتصقان  لعفلاب  دوجوم  مجنپ  مسق  رد  دـشابیم .  هوقلاـب  دوجوم  زا  رتلماـک  لـعفلاب  دوجوم  يور 
اب نآ  يواست  ای  لعفلاب  دوجوم  ندوب  رتصقان  ای  رتلماک  مشـش  مسق  رد  تسا .  هدـشن  هدوزفا  نآ  رب  مه  يزیچ  هدـنام و  یقاـب  قباـس  دوجوم 
 . دشاب نآ  اب  يواسم  ای  رتصقان  ای  رتلماک  يدوجو  هبترم  رظن  زا  دوشیم  لئاز  ءزج  نیشناج  هک  یئزج  هکنیا  هب  دراد  یگتسب  هوقلاب  دوجوم 

نتم رد  تسا و  لعف  هب  هوق  زا  یجیردـت  ریـس  ناـمه  تکرح  دـنوریم و  رامـشب  تکرح  ياـهتنم  ادـبم و  لـعف  هوق و  متفه  مسق  رد  اـما  و 
ره تسا و  يدـتمم  رما  تکرح  هکنیا  هب  رظن  یلو  دنـشاب  هوقلاـب  رگید  ضعب  هب  تبـسن  یـضعب  اـت  درادـن  دوـجو  یلعفلاـب  ءازجا  تـکرح 

تکرح الثم  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ار  ياهوقلاب  ءازجا  ناوتیم  دـشابیم  ءازجا  تیاهنیب  هب  میـسقت  لباق  يدادـتما 
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اب يواسم  تکرح  هراپ  ود  زا  کی  ره  رادقم  دمآیم  دیدپ  نآ  طسو  رد  یصخشم  هطقن  هک  ياهنوگ  هب  دشیم  میسقت  همین  ود  هب  يدحاو 
تسا قحال  ءزج  هب  تبـسن  قباس  ءزج  ندوب  هوق  ظاحل  زا  ریغ  تکرح  ءازجا  يارب  هوقلاب  دوجو  ظاحل  نیا  دوبیم و  تکرح  رادقم  فصن 

تادوجوم هراب  رد  لعفلاب  هوقلاب و  ریبعت  الومعم  یلو  تسا  يراج  زین  یـضرع  تکرح  مهدزیـس  مسق  هراب  رد  بلطم  نیا  نیع  دوشتقد . 
ریظن مهد  مهن و  متشه و  مسق  اما  و  دوشتقد .  دوشیم  یقلت  ضارعا  لیبق  زا  يدادعتسا  فیک  ناونعب  هوق  دنچ  ره  دوریم  راکب  يرهوج 

 . تسناد هوقلاب  ضرع  هب  فاصتا  رظن  زا  ار  يرهوج  عوضوم  ناوتیم  ماسقا  نیا  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  دنـشابیم  موس  مود و  لوا و  مسق 
همه رد  هکنآ  هجیتن  درک .  یقلت  مجنپ  مراهچ و  مسق  ریظن  ار  مهدزناپ  مهدراـهچ و  مسق  زین  مهدزاود و  مهدزاـی و  مسق  ناوتیم  نینچمه 
نیا دوجو  هک  یناسک  نخـستشگزاب  تقیقح  رد  تسناد و  لـعفلاب  ار  هیلا  ریغتم  هوقلاـب و  ار  ریغتم  ناوتیم  لوا  مسق  هس  زجب  ریغت  ماـسقا 
دروم ار  هلئسم  نیا  هک  تسا  مزال  نیا  رب  انب  دناهدرمـش  لعف  هب  هوق  زا  جورخ  اب  يواسم  ار  ریغت  هک  تسا  نیا  هب  دناهدرک  راکنا  ار  مسق  هس 

هن ایتفای  یقادصم  ناوتیم  روبزم  ضرف  هس  يارب  مینیبب  میهد و  رارق  یسررب 

يدام ثداوح  لسلست 

دوجوم کی  شیادیپ  هدعاق  نیا  مومع  ياضتقم  هب  دشابیم و  تدم  هدام و  هب  قوبسم  يدام  هدیدپ  ره  هک  تسا  روهشم  هفسالف  ناسل  رد 
نوچ ددرگیم و  راکنا  ریغت  هناگهدزناپ  ياهضرف  زا  موس  لوا و  ضرف  بیترت  نیدب  دوشیم و  هدرمـش  نکمم  ریغ  ضحم  یتسین  زا  يدام 

تیضایف دانتسا  هب  ار  نآ  عوقو  هتسناد  نکمم  تیاهنیب  ات  ار  دبا  بناج  زا  ثداوح  لسلـست  دننادیم  هوق  تیاهنیب  ياراد  ار  یلوا  يالویه 
زا یـضعب  نیملکتم و  رگید  يوس  زا  تسا .  مود  ضرف  راکنا  نآ  همزال  هک  دـنیامنیم  تاـبثا  هیلاـع  يداـبم  رد  لـخب  مدـع  یهلا و  قلطم 

هلدا هب  لزا  بناج  زا  ثداوح  هلسلس  ندوب  تیاهنیب  هیضرف  در  يارب  دنتسه و  لئاق  ینامز  زاغآ  يدام  ناهج  يارب  دامادریم  دننام  هفسالف 
نیا بیترت  نیدب  تسا و  هدش  کسمت  روبزم  هلدا  هب  يدام  ناهج  يارب  ینامز  نایاپ  تابثا  يارب  نینچمه  دننکیم  کسمت  لسلست  نالطب 
مدق هب  لئاق  یـسک  تسا  نکمم  درادـن و  دوجو  اهنآ  نیب  یمزالت  دـنچ  ره  دوشیم  طبترم  ناهج  ینامز  مدـق  ثودـح و  هلئـسم  اب  هلئـسم 

هب لئاق  یـسک  تسا  نکمم  زین  دـنادن و  لاحم  یلبق  هدام  نودـب  ار  يدام  دوجوم  کی  ندـمآ  دـیدپ  لاح  نیع  رد  دـشاب و  ناـهج  یناـمز 
لزا بناج  زا  ار  ثداوح  هلـسلس  ندوب  تیاهنیب  دنادن و  لاحم  یلک  روطب  ار  يدام  هدیدپ  کی  ندش  دوبان  اما  دشاب  يدام  ناهج  تیدـبا 
سپس میزادرپیم و  يدام  هدیدپ  ره  رب  هدام  مدقت  موزل  هدعاق  یسررب  هب  تسخن  اجنیا  رد  ام  دنک .  تابثا  یهلا  دوج  ماود  ساسا  رب  دبا  و 

درک میهاوخ  ناهج  ینامز  مدق  ثودح و  هلئسم  هب  ياهراشا 

يدام ثداوح  رب  هدام  مدقت  موزل  هدعاق 

نیشناج يدیدج  ياههدیدپ  دهدیم و  يور  يدام  ءایشا  رد  ینوگانوگ  تالدبت  هراومه  رامشیب  تادهاشم  ساسا  رب  هک  دش  هراشا  البق 
ناکما يدام  ثداوح  همه  هب  تبـسن  مات  ءارقتـسا  اما  تسا  رارقرب  اـهنآ  ناـیم  لـعف  هوق و  هطبار  هک  ياهنوگ  هب  ددرگیم  یلبق  ياههدـیدپ 

دراوم زا  ناوتب  هک  تسین  نانچ  درادـن و  ناـهج  ناـیاپ  هب  تبـسن  ياهبرجت  مه  سک  چـیه  هدوبن و  ناـهج  زاـغآ  زا  یناـسنا  چـیه  درادـن و 
هدعاق نیا  تابثا  يارب  هفـسالف  يور  نیا  زا  دروآ  باسحب  تابرجم  زا  ار  هدـعاق  نیا  تفایرد و  ار  هدام  مدـقت  یعطق  تلع  هدـش  هدـهاشم 

نینچ رگا  تسه و  نآ  دوجو  ناـکما  دوش  دوـجوم  هکنآ  زا  لـبق  يداـم  هدـیدپ  ره  تسا .  نیا  نآ  ریرقت  هک  دـناهدرک  هماـقا  یلقع  یلیلد 
يرهوج دـیاب  راـچان  تسین  يرهوج  رما  کـی  ناـکما  نیا  نوچ  دوبیم و  دوجولا  عنتمم  اـی  دوجولا  بجاو  ضورفم  هدـیدپ  دوبن  یناـکما 

 . دراد ترورض  يدام  هدیدپ  ره  رب  هدام  مدقت  سپ  دوشیم  هدیمان  هدام  هک  تسا  نامه  نآ  ددرگ و  نآ  هب  فصتم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 
هدـیدپ دوجو  ناکما  هک  هدـش  ضرف  یقباس  نامز  يدام  هدـیدپ  ره  يارب  نایب  نیا  رد  - 1 تسا :  هشقانم  لباق  تهج  دـنچ  زا  نایب  نیا  اـما 

رگا درادـن و  اهنآ  زا  ياهناگادـج  دوجو  تسا و  يدام  تادوجوم  داعبا  زا  يدـعب  نامز  هک  یتروص  رد  تسا  تباث  نامز  نآ  رد  ضورفم 
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ندوب دوجولا  عـنتمم  دوـجولا و  بجاو  یفن  اـب  - 2 تشاد .  دـهاوخن  دوجو  نآ  زا  لبق  ینامز  دـشاب  هتـشاد  یناـمز  زاـغآ  ثداوح  هلـسلس 
یلماح ات  تسین  ینیع  يرما  دوشیم و  عازتنا  ءیـشتیهام  زا  هک  تسا  یتاذ  ناکما  نیا  تسا و  هدش  نآ  يارب  ناکما  تابثا  يدام  ثداح 
یمدع يدوجو و  طیارش  ندش  مهارف  زا  هک  یعازتنا  تسا  يرما  مه  يدادعتسا  ناکما  هک  دشتباث  متشه  لهچ و  سرد  رد  - 3 دهاوخب . 
هراشا لولعم  تلع و  ثحبم  رد  تفرگ و  رظن  رد  یلبق  طیارش  ناوتیمن  يدام  هدیدپ  نیتسخن  يارب  اما  دوشیم  عازتنا  هدیدپ  ققحت  زا  لبق 
تابثا ار  ياهدیدپ  ره  يارب  یلبق  طیارـش  موزل  هک  ياهبرجت  ام  درک و  تابثا  ناوتیم  هبرجت  هار  زا  اهنت  ار  يدام  طیارـش  بابـسا و  هک  دش 

میرادن دنک 

يدام ناهج  ینامز  ثودح 

نآ تابثا  رب  نیملکتم  هژیوب  هدوب و  عازن  شکمشک و  دروم  هراومه  هک  تسا  هفسلف  یلاجنج  لئاسم  زا  يدام  ناهج  ینامز  ثودح  هلئسم 
ار تلع  هب  جایتحا  كالم  ناشیا  دـش  هراشا  لولعم  تلع و  ثحبم  رد  هکناـنچ  دناهدرمـشیم و  تیلولعم  همزـال  ار  نآ  دناهتـشاد و  رارـصا 

هماقا یلیالد  ناشدوخ  هیرظن  يارب  دـناهدوب و  يداـم  ناـهج  یناـمز  مدـق  هب  دـقتعم  هفـسالف  بلغا  رگید  يوس  زا  دناهتـسنادیم .  ثودـح 
ندوب یلزا  رب  ینتبم  ناشیا  رگید  لیلد  دـیدرگ .  نشور  نآ  ییاـسران  هک  تسا  رکذـلا  قوف  هدـعاق  هب  دانتـسا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـناهدرک 

هدوب تباث  ناهج  ندوب  یلزا  ناکما  هک  دـشخبب  هجیتن  دـناوتیم  یتروص  رد  لیلد  نیا  اما  تسا  هیلاع  يدابم  رد  لـخب  مدـع  یهلا و  ضیف 
دـناهدمآرب و ناهج  تیلزا  ندوب  لاحم  تابثا  ددـص  رد  ناهج  ینامز  ثودـح  هب  نیلئاق  يور  نیا  زا  دـشاب  یهلا  هضافا  ورگ  رد  نآ  عوقو 
رد ار  لسلـست  نیهارب  هفـسالف  یلو  دـننک .  یفن  لزا  بناج  زا  ار  ثداوح  ندوب  تیاـهنیب  ناـکما  لسلـست  نـالطب  هار  زا  هک  دناهدیـشوک 

ندوب تیاهنیب  يور  نیا  زا  دشاب و  رارقرب  یقیقح  بترت  اهنآ  نایم  دنـشاب و  دوجوم  اعمتجم  هلـسلس  تاقلح  هک  دننادیم  يراج  يدراوم 
 . دـننادیمن لسلـست  نیهارب  لومـشم  ار  دنـشاب  هتـشادن  یقیقح  بترت  هک  ینامزمه  ثداوح  هکناـنچ  دـننادیم  زیاـج  ار  بقاـعتم  ثداوح 

نیا زا  هتسناد و  یفاک  لسلست  نیهارب  نایرج  يارب  ار  رهد  فرظ  رد  یپ  رد  یپ  ثادوح  عامتجا  طرش  ود  نیا  نتفریذپ  اب  دامادریم  موحرم 
یب ناوتیم  دشاب  یفاک  هلـسلس  تاقلح  رد  يرهد  عامتجا  رگا  اما  تسا  هدرک  یفن  لزا  بناج  زا  ار  ثداوح  هلـسلس  ندوب  تیاهنیب  يور 
للع ریغ  رد  لسلـست  لاطبا  يارب  هک  ینیهارب  هک  تسا  نیا  یلـصا  هتکن  یلو  درک .  یفن  زین  ار  دـبا  بناج  زا  ثداوح  هلـسلس  ندوب  تیاهن 

لـسلست ندوب  لاحم  ای  نکمم  رب  ناهرب  هماقا  يور  نیا  زا  تسین  اهنآ  یـسررب  لاـجم  اـجنیا  رد  تسا و  هشقاـنم  لـباق  هدـش  هماـقا  یقیقح 
یلو درادن  یتیدودحم  هنوگچیه  ياضتقا  یهلا  ضیف  دنچ  ره  هکنآ  لصاح  تسا .  راوشد  رایسب  دبا  ای  لزا  بناج  زا  تیاهنیب  ات  ثداوح 

ار يدـبا  یلزا و  ضیف  تفایرد  ناکما  يدام  ناهج  دـیاش  تسا و  نآ  تفایرد  ناکما  تیلباـق و  هب  طونم  ندـش  عقاو  یهلا  ضیف  لومـشم 
ار نآ  ینامز  ندوب  دودحم  دیابن  دناهتسنادن  یهلا  ضیف  تعسو  اب  یفانم  ار  ناهج  مجح  ندوب  دودحم  هفـسالف  هکنانچمه  دشاب و  هتـشادن 
رب هن  میاهتفای و  ناهج  ینامز  ای  یناکم  تیدودـحم  رب  یلقع  یناـهرب  هن  اـم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـننادب .  یهلا  ضیف  ماود  اـب  یفاـنم  مه 
رب یعطق  یلیلد  هک  یماگنه  اـت  میراذـگیماو  ( 1  ) یلامتحا ناکما  هعقب  رد  ار  هلئـسم  يور  نیا  زا  نآ  ینامز  یناـکم و  تیدودـحم  مدـع 

میبایب نآ  نیفرط  زا  یکی 

هصالخ

نمـض رد  نآ  زا  یئزج  ای  قباس  دوجوم  ءاقب  يرگید  رب  یکی  ینامز  مدـقت  دوجوم  ود  دوجو  دراد  طرـش  هس  لـعف  هوق و  موهفم  عازتنا  - 1
ماسقا نیا  يور  نیا  زا  تسا و  موس  طرـش  دقاف  موس  مسق  لوا و  طرـش  دقاف  ریغت  هناگهدزناپ  ماسقا  زا  مود  لوا و  مسق  - 2 قحال .  دوجوم 

رب - 4 دـیمان .  لعفلاب  ار  هیلا  ریغتم  هوقلاـب و  ار  ریغتم  ناوتیم  ریغت  ماـسقا  ریاـس  رد  - 3 درمـش .  لعف  هب  هوق  زا  جورخ  لـیبق  زا  ناوتیمن  ار 
دبا بناج  زا  ثداوح  هلـسلس  ندوب  تیاهنیب  ياضتقم  دوشیم و  یفن  موس  لوا و  مسق  يدام  هدیدپ  ره  رب  هدام  مدـقت  موزل  هدـعاق  ساسا 
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ناکما نیا  تسه و  شققحت  ناـکما  ياهدـیدپ  ره  ققحت  زا  لـبق  دـناهدرک  لالدتـسا  نینچ  روبزم  هدـعاق  يارب  - 5 تـسا .  مود  مـسق  یفن 
دراو لاکـشا  دنچ  لیلد  نیا  رب  - 6 ددرگیم .  تباث  يدام  هدـیدپ  ره  رب  هدام  مدـقت  موزل  سپ  دوشیم  هدـیمان  هدام  هک  دراد  مزال  یلماح 
ایناث دشاب  تباث  نآ  رد  یناکما  ات  درادن  دوجو  ینامز  هدـیدپ  نیتسخن  زا  لبق  ینامز  ثداوح  هلـسلس  يارب  ینامز  زاغآ  ضرف  اب  الوا  تسا 

زا مه  يدادعتـسا  ناکما  اثلاث  درادـن  لماح  هب  يزاین  يرابتعا و  تسا  يرما  هک  دوشیم  تباث  یتاذ  ناـکما  دوجو  عاـنتما  دوجو و  یفن  اـب 
كالم هکنیا  ساـسا  رب  نیملکتم  - 7 تسین .  تباـث  ضورفم  هدـیدپ  نیتسخن  يارب  یلبق  طیارـش  ترورـض  دوشیم و  عازتنا  یلبق  طـیارش 

زا ینامز  مدـق  هب  نیلئاق  - 8 تسا .  لطاب  ینبم  نیا  یلو  دناهتـسناد  ینامز  زاـغآ  ياراد  ار  ناـهج  دناهدرمـش  یناـمز  ثودـح  ار  تیلولعم 
ندوب تیاهنیب  ار  یهلا  ضیف  ماود  ياـضتقم  رگید  فرط  زا  دـناهدرک و  کـسمت  يداـم  هثداـح  ره  رب  هداـم  مدـقت  موزل  هدـعاق  هب  یفرط 

تیلزا و ناکما  ورگ  رد  شندوب  مامت  مود  لـیلد  اـما  دـش و  نشور  روبزم  هدـعاق  ییاـسران  - 9 دناهدومن .  دادـملق  دـبا  ات  لزا  زا  ثداوح 
ضیف ماود  اب  یتافانم  دـشاب و  مزال  مه  نامز  یهانت  دناهتـسناد  مزال  ار  داعبا  یهانت  هک  هنوگنامه  تسا  نکمم  دـشابیم و  ناـهج  تیدـبا 

رد هفسالف  - 11 دناهدرک .  یفن  لسلست  نالطب  هلدا  هب  دانتـسا  اب  ار  ناهج  تیلزا  ناکما  ینامز  ثودح  هب  نیلئاق  - 10 دشاب .  هتشادن  یهلا 
-12 درادـن .  ققحت  بقاعتم  ياههدـیدپ  رد  هک  تسا  هلـسلس  تاقلح  همه  عامتجا  روبزم  نیهارب  نایرج  طیارـش  هلمج  زا  دـناهتفگ  خـساپ 

دشاب یفاک  رهد  فرظ  رد  عامتجا  رگا  اما  - 13 تسا .  هتسناد  یفاک  روبزم  نیهارب  نایرج  يارب  ار  رهد  فرظ  رد  عامتجا  دامادریم  موحرم 
هکنآ هجیتن  - 15 تسا .  شودـخم  یقیقح  للع  ریغ  رد  لسلـست  نیهارب  هک  تسا  نیا  یلـصا  هتکن  - 14 دوشیم .  یفن  مه  ناهج  تیدـبا 

میرادن ناکم  نامز و  رظن  زا  يدام  ناهج  تیدودحم  مدع  ایتیدودحم  رب  یلقع  ناهرب 

تشونیپ

 . تاراشا باتک  نایاپ  رد  انیس  نبا  شرافس  هب  هراشا  - 1

مراهچ هاجنپ و  سرد 

داسف نوک و 

تکرح اب  داسف  نوک و  هطبار  هدحاو  هدام  رد  تروص  ود  عامتجا  داسف  نوک و  موهفم  همدقم  لماش : 

همدقم

اهنآ هرابرد  میتسناوتن  دوب و  دوجولا  كوکشم  موس  ات  لوا  مسق  اهنآ  زا  مسق  هس  میدرک  ضرف  ریغت  يارب  هک  ياهناگهدزناپ  ماسقا  نایم  رد 
رامـشب يرابتعا  تاریغت  لیبق  زا  دوب و  ددـع  شهاک  شیازفا و  هب  طوبرم  مهدزاود  مهدزای و  مسق  رگید  مسق  ود  میهد  هئارا  یعطق  يرظن 

تسا و یجیردـت  تاریغت  لـیبق  زا  مهدزیـس  متفه و  مسق  مسق  ود  هدـنام  یقاـب  مسق  هد  زا  تشادـن .  وگتفگ  ثحب و  هب  يزاـین  تفریم و 
هلـصاف نودـب  اـتعفد و  هوقلاـب  دوجوم  هک  تسا  یعفد  تاریغت  لـیبق  زا  رگید  مسق  تشه  اـما  دوـش و  حرطم  تکرحثحبم  رد  تسیاـبیم 

دوجو ییاهماهبا  اهنآ  نوماریپ  رد  یلو  دوریم  راکب  داسف  نوک و  ریبعت  اهنآ  هرابرد  شیبامک  دوشیم و  لـعفلاب  دوجوم  هب  لیدـبت  یناـمز 
قیبطت یعفد و  تاریغت  زا  مسق  تشه  نیا  هرابرد  ثحب  هب  ار  سرد  نیا  يورنیا  زا  دوش .  هداد  اهنآ  هرابرد  یتاحیضوت  تسیابیم  هک  دراد 

میهدیم صاصتخا  اهنآ  دراوم  رب  داسف  نوک و 

داسف نوک و  موهفم 
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رد دوریم و  راکب  ثودح  اب  فدارم  ابیرقت  ندمآ و  دیدپ  يانعمب  یفسلف  حالطـصا  رد  تسا  ندوب  يانعمب  یبرع  نابز  رد  هک  نوک  هژاو 
رد اریز  دـشابیم  دوجو  موهفم  زا  صخا  نوک  موهفم  بیترت  نیدـب  دوشیم و  لامعتـسا  هدـیدپ  ندـش  دوبان  يانعمب  داسف  هژاو  نآ  لباقم 

مـشش مسق  دش  هراشا  هکنانچ  نآ  نشور  قادصم  دنوشیم و  لامعتـسا  مه  اب  الومعم  هژاو  ود  نیا  دوریمن .  راکب  تباث  تادوجوم  دروم 
ماسقا هب  ار  نآ  ناوتیم  یلو  دشابیم  نآ  يارب  يرگید  ءزج  ندمآ  دیدپ  يرهوج و  دوجوم  زا  یئزج  ندش  دوبان  ینعی  هدـش  دای  ماسقا  زا 

نینچمه درب  راـکب  نآ  هراـبرد  ار  داـسف  نوک و  ریبـعت  ناوـتیم  دوشتفاـی  یقادـصم  موـس  مسق  يارب  رگا  هکناـنچ  داد  میمعت  زین  يرگید 
نآ فورعم  حالطـصا  دـنچ  ره  تسناد  ضارعا  رد  داـسف  نوک و  ناوـتیم  ار  دـشابیم  هدـش  داـی  ماـسقا  زا  مهد  مسق  هک  دادـضا  بقاـعت 

داسف نودب  نوک  ناوتیم  ار  رگید  ءزج  ندـش  دوبان  نودـب  يرهوج  ءزج  ندـش  هدوزفا  ینعی  مراهچ  مسق  اما  تسا .  رهاوج  هب  صوصخم 
باسحب نوک  نودب  داسف  ناوتیم  ار  نآ  ياجب  یئزج  ندـمآ  دـیدپ  نودـب  يرهوج  ءزج  ندـش  دوبان  ینعی  مجنپ  مسق  سکع  رب  دـیمان و 

رد نوک  نودب  داسف  ار  ضرع  ندش  دوبان  مهن  مسق  داسف و  نودب  نوک  ناوتیم  ار  دیدج  ضرع  ندمآ  دیدپ  متشه  مسق  نینچمه  دروآ . 
دیدپ ندـب  رد  تایحتفـص  هک  رظن  نیا  زا  درک  یقلت  نوک  یعون  ار  ندـب  هب  حور  نتفرگ  قلعت  ناوتیم  زین  دروآ .  رامـشب  ضارعا  دروم 

هدش دوبان  حور  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا  هدش  دوبان  ندب  تایح  هک  تهج  نیا  زا  دروآ  باسحب  داسف  یعون  ار  ندرم  لباقم  رد  دیآیم و 
داسف ندرک  روصت  نینچمه  مهدراهچ و  مراهچ و  مسق  رد  داسف  نودـب  نوک  ندرک  روصت  اما  تسین .  ندـش  دوبان  لـباق  حور  اریز  دـشاب 

رد هکنیا  هب  میوش  لئاق  مینادب و  زیاج  ار  هدحاو  هدام  رد  تروص  ود  عامتجا  هک  تسا  نیا  هب  طونم  مهدزناپ  مجنپ و  مسق  رد  نوک  نودـب 
زین رتیلاع  تروص  ندـش  دوبان  دروم  رد  تسا و  یقاـب  دوخ  لاـح  هب  مه  یلبق  تروص  ناـمه  دـیدج  يرهوج  تروص  ندـمآ  دـیدپ  دروم 
ءیش رد  تروص  ود  عامتجا  هک  میدش  دقتعم  رگا  یلو  تسا  هتفای  رارمتسا  هدوب و  دوجوم  رتیلاع  تروص  اب  هارمه  رتتسپ  تروص  نامه 

يدیدج تروص  مهدزناپ  جنپ و  مسق  رد  هدش و  دوبان  یلبق  تروص  مهدراهچ  مراهچ و  مسق  رد  هک  میوش  مزتلم  دـیاب  تسین  زیاج  دـحاو 
نیا ربانب  اهنت .  داسف  ای  اهنت  نوک  لـیبق  زا  هن  دوب  دـنهاوخ  داـسف  نوک و  لـیبق  زا  زین  ماـسقا  نیا  تروص  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  ون  زا 

تروص ود  ققحت  ضرف  ات  تسا  زیاج  دـحاو  ءیـش  رد  تروص  ود  عامتجا  ایآ  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دـیاب  هک  ياهلئـسم 
رد يرهوج  تروص  ود  عامتجا  مهدزناپ و  مجنپ و  مسق  رد  لعفلاب  دوجوم  رد  اهنآ  زا  یکی  رارمتـسا  هوقلاب و  دوجوم  رد  لعفلاب  يرهوج 

هن ای  دشاب  حیحص  مهدراهچ  مراهچ و  مسق  رد  قباس  تروص  ندنام  یقاب  لعفلاب و  دوجوم 

هدحاو هدام  رد  تروص  ود  عامتجا 

يرگید رهوج  دـنامیم و  یقاب  لعفلاب  دوجوم  نمـض  رد  هوقلاـب  دوجوم  لـک  ریغت  يارب  ضورفم  ماـسقا  زا  مهدراـهچ  مراـهچ و  مسق  رد 
هدام رد  تروص  مراهچ  مسق  رد  هک  توافت  نیا  اب  ددرگیم  رارق  رب  اهنآ  نایم  داحتا  یعون  دوشیم و  هفاـضا  نآ  هب  يدـیدج  ءزج  ناونعب 

 . دوشیمن هدرمش  نآ  لحم  ندب  دریگیم و  قلعت  ندب  هب  سفن  مهدراهچ  مسق  رد  یلو  دوشیم  بوسحم  نآ  لحم  هدام  دنکیم و  لولح 
لامک ياراد  هک  دیآیم  دوجوب  يرتلماک  تروص  نآ  ياجب  دوشیم و  دساف  لیاز و  یلبق  دوجوم  تروص  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 

دراد رارق  نآ  لوط  رد  يرگید و  قوف  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  تروص  ود  اعقاو  دـیدج  تیعقوم  رد  هکنیا  اـیتسه  مه  یلبق  تروص 
اب روبزم  رـصانع  ایآ  دـیآیم  دوجوب  رـصانع  زا  ياهعومجم  رد  یتابن  تروص  هک  یماگنه  الثم  دـشاب .  هدـش  دوبان  یلبق  تروص  هکنیا  هن 

دوجو لعفلاب  نبرک و . . .  تزا و  نژوردیئ و  نژیـسکا و  هایگ  نیا  رد  هک  تفگ  ناوتیم  دننامیم و  یقاب  هایگ  نمـض  رد  ناشدوختیلع 
تسا و یتابن  تروص  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  یتروص  اهنت  هک  تفگ  دـیاب  ایتسا  هدـش  دـحتم  اـهنآ  هعومجم  اـب  یهاـیگ  تروص  دراد و 

دوجو اهنآ  هک  تفگ  ناوتیم  دریگیم  قلعت  یصاخ  داوم  هب  یناویح  سفن  هک  یماگنه  ایآ  و  دنتسه .  دوجوم  هوقلاب  طقف  روکذم  رصانع 
یناویح سفن  تروص  دراد  تیلعف  هچنآ  هک  تفگ  دیاب  ای  دـنراد  لعفلاب  دوجو  ناویح  دوجو  نمـض  رد  دـننکیم و  ظفح  ار  دوخ  صاخ 

صاختیلعف تروص و  مادک  ره  نآ  هدنز  لولـس  اهنویلیم  ناسنا و  ندب  هدـنهد  لیکـشت  داوم  ایآ  تسا و  دوجوم  هوقلاب  نآ  ندـب  تسا و 
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ندب تسوا و  حور  طقف  دراد  تیلعف  هدـنز  ناسنا  رد  هچنآ  ای  دریگیم  قلعت  اهنآ  هب  یناقوف  تروص  ناونعب  یناسنا  سفن  دـنراد و  ار  دوخ 
ایآ دـنکیم  تقرافم  نآ  زا  ای  دوشیم  دوبان  قباـس  دوجوم  زا  یئزج  هک  مهدزناـپ  مجنپ و  تروص  رد  نینچمه  تسا .  دوجوم  هوقلاـب  يو 
رد هکنیا  ای  دنامیم  یقاب  قباستیلعف  نامه  اب  يرگید  ددـنبیمرب و  تخر  اهنآ  زا  یکی  سپـس  دراد و  دوجو  يرهوج  تیلعف  ود  زاغآ  رد 

كاخ هب  لیدبت  دکشخیم و  هایگ  هک  یماگنه  الثم  دیآیم .  دیدپ  يرتصقان  تروص  نآ  نتفر  اب  دراد و  دوجو  لماک  تروص  کی  زاغآ 
تروص اهنت  قباستیعقوم  رد  هکنیا  ایتسا  هدنام  یقاب  تیلعف  نامه  اب  هتشاد و  لعفلاب  دوجو  هایگ  نمـض  رد  یکاخ  تروص  ایآ  دوشیم 

ندـب زا  یناسنا  یناویح و  حور  تقرافم  دروم  رد  و  تسا .  هدـمآ  دـیدپ  ون  زا  یکاخ  تروص  نآ  نتفر  اـب  هدوب و  دوجوم  یهاـیگ  لـماک 
رد هکنیا  ای  دـناهدنام  یقاـب  قباـستیلعف  ناـمه  اـب  حور  تقراـفم  زا  دـعب  دناهتـشاد و  لـعفلاب  دوجو  ـالبق  ندـب  داوم  اـیآ  ناـسنا  ناویح و 

روحم هچنآ  نیا  ربانب  دـناهدمآ .  دـیدپ  ون  زا  يدـیدج  ياهتروص  نآ  تقرافم  زا  دـعب  هدوب و  اـهنآ  حور  صوصخم  تیلعف  قباـستیعقوم 
ود عاـمتجا  رگا  ینعی  هن  اـیتسا  زیاـج  دوجوم  کـی  رد  تروـص  ود  عاـمتجا  اـیآ  هک  تسا  نیا  دـهدیم  لیکـشت  ماـسقا  نیا  رد  ار  ثحب 
رد تروص  ود  عامتجا  رگا  دـنیآیم و  باسحب  داسف  نودـب  نوک  لیبق  زا  مهدراهچ  مراهچ و  مسق  دـشاب  زیاج  قحال  دوجوم  رد  تروص 

همه دشابن  نکمم  تروص  ود  عامتجا  رگا  اما  دـنوریم  رامـشب  نوک  نودـب  داسف  لیبق  زا  مهدزناپ  مجنپ و  مسق  دـشاب  زیاج  قباس  دوجوم 
لالدتـسا نینچ  دناهتـسنادن و  زیاج  ار  دـحاو  ءیـش  رد  تروص  ود  عامتجا  هفـسالف  زا  یـضعب  دوب .  دـنهاوخ  داـسف  نوک و  لـیبق  زا  اـهنآ 

 . تسا نآ  تدحو  ضورفم  هک  یلاح  رد  دشابیم  ءیـش  ددعت  نآ  ددعت  همزال  تسا و  ءیـشتیئیش  تیلعف و  نامه  تروص  هک  دناهدرک 
هب ضرعلاب  تسا  یتدحو  دش  هراشا  مهن  تسیب و  سرد  رد  هکنانچ  بکرم  دوجوم  تدـحو  الوا  اریز  تسین  هدـننک  عناق  لالدتـسا  نیا  اما 

دحاو دوجوم  هکنیا  هن  دناهدش  دحتم  یعونب  رگیدکی  اب  هک  تسا  یتادوجوم  بکرم  دوجوم  تقیقح  رد  یناقوف و  تروص  تدحو  ظاحل 
رد هکنانچ  هن  ایتسا  زیاج  هدحاو  هدام  رد  تروص  ود  عامتجا  ایآ  هک  درک  حرطم  تروص  نیا  هب  ار  هلئـسم  ناوتیم  ایناث  دـشاب و  یقیقح 
لاح ره  هب  درک .  لصف  لح و  نیوانع  ظافلا و  هب  دانتـسا  اب  ناوتیمن  ار  یعقاو  ثحاـبم  هک  تسا  نشور  دوشیم و  هظحـالم  ثحب  ناونع 

یناسنا یناویح و  سفن  یهایگ و  تروص  زا  ریغ  یتیلعف  تروص و  ناـسنا  ناویح و  هاـیگ و  هدـنهد  لیکـشت  داوم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاؤس 
اهتروص و یلبق  داوم  دریگیم  قلعت  ندـب  هب  یناسنا  یناویح و  سفن  ای  دـیآیم  دوجوب  هیلوا  داوم  رد  یتابن  تروص  هک  یماگنه  ای  دـنراد 

اهنآ ندش  لیدبت  ناسنا و  ناویح و  هایگ و  ندرم  زا  سپ  دوشیم و  دساف  اهنآ  تروص  حالطـصا  هب  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهتیلعف 
یلبق ياهتروص  هکنیا  رد  تشاد  اور  يدیدرت  دیابن  هک  دسریم  رظنب  دیآیم .  دوجوب  داوم  يور  يدیدج  ياهتروص  اددجم  هیلوا  داوم  هب 

ای ندش  دساف  اب  سپس  دنکیم و  ادیپ  داحتا  يوحن  هب  اهنآ  اب  دیآیم و  دوجوب  اهنآ  لوط  رد  يدیدج  تروص  دنتسه و  یقاب  دوخ  لاح  هب 
تـسا نیا  نآ  دیؤم  دیآیمن .  دیدپ  اهنآ  يارب  ون  زا  يدیدج  تروص  رگید  دننامیم و  یقاب  دوخ  لاح  هب  یلبق  ياهتیلعف  نامه  قلعت  عطق 

ناوتیم ناسنا  ندب  رد  درک و  هدهاشم  هناگادج  تروصب  حلـسم  مشچ  اب  ناوتیم  ار  یلآ  یندعم و  داوم  رـصانع و  تارذ  زا  يرایـسب  هک 
دروآ نوریب  يو  ندب  زا  ار  اهنآ  ناوتیم  دومن و  هدهاشم  ار  نوخ  زمرق  دیفـس و  ياهلوبلگ  هلمج  زا  هدنز و  روناج  اهدرایلیم  هکلب  اهنویلیم 

تابن و دوجو  نمـض  رد  ناشدوخ  صاخ  ياهتروص  اهتیلعف و  اـب  یلآ  یندـعم و  داوم  اـهنت  هن  سپ  درک  يرادـهگن  یـصاخ  طیارـش  رد  و 
دنراد و دوجو  لعفلاب  ناسنا  رتلماک و  ناویح  کی  نمـض  رد  يرامـشیب  یناویح  یتابن و  تادوجوم  هکلب  دنتـسه  دوجوم  ناسنا  ناویح و 

ناوتیم یتـسارب  اـیآ  دـباییم .  ققحت  اـهنآ  سوفن  روص و  لوـط  رد  رتیلاـع و  هبترم  رد  یناـقوف  تروـص  ناوـنعب  یناـسنا  یناوـیح و  حور 
ناسنا ای  ناویح  هک  یماگنه  درادـن و  حور  دوجو  زا  يادـج  یلعفلاـب  دوجو  نآ  هب  حور  قلعت  ماـگنه  ناـسنا  ناویح و  ندـب  هک  تفریذـپ 

دیابن نیا  ربانب  دـیآیم .  دـیدپ  نآ  رد  ون  زا  يدـیدج  تروص  دـباییم و  لعفلاب  دوجو  ندـب  دـنکیم  تقرافم  شندـب  زا  حور  دریمیم و 
ود عاـمتجا  تسین  نکمم  هچنآ  تسا و  عوقولا  ریثـک  هکلب  نکمم  هدـحاو  هداـم  رد  رتـشیب  اـی  یلوط  تروـص  ود  عاـمتجا  هک  درک  دـیدرت 

ناوتیم هلیـسو  هچ  هب  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  اجنیا  رد  دـنریگیم .  رارق  رگیدـکی  ضرع  رد  هک  تسا  هدـحاو  هدام  رد  داضتم  تروص 
نکمم هبرجت  هلیسوب  اهنت  یضرع  یلوط و  ياهتروص  نتخانش  هک  تسا  نیا  خساپ  تخانش .  زاب  یضرع  ياهتروص  زا  ار  یلوط  ياهتروص 
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تروص اب  عامتجا  لباق  هک  یتروص  ره  یضرع و  تسین  يرگید  تروص  اب  عامتجا  لباق  هک  دشتباث  هبرجت  اب  هک  یتروص  ره  ینعیتسا 
اما دنتسه  داضتم  یـضرع و  ياهتروص  لیبق  زا  نوگانوگ  رـصانع  ياهتروص  راخب و  بآ و  تروص  الثم  دوب  دهاوخ  یلوط  دشاب  يرگید 

نینچمه دـنوریم  رامـشب  یلوط  ياهتروص  لیبق  زا  يورنیا  زا  دـنعامتجا و  لباق  یناسنا  ای  یناویح  ای  یتابن  تروص  اب  رـصانع  ياـهتروص 
نیا زا  تسا و  نکمم  ناسنا  رتلماک و  تاناویح  تروص  دننام  رتیلاع  تروص  اب  اهلوبلگ  اهلولـس و  دننام  تسپ  ناروناج  ياهتروص  عامتجا 

ناوتیم اهتروص  نایم  فالتخا  نیا  هب  هجوتاب  دـشابیم .  یلوط  اهتروص  رگید  هب  تبـسن  ناسنا  تروص  یلاع و  تاـناویح  تروص  تهج 
زا میـسقت  نیا  هک  تسا  نشور  یلوط و  ای  بکارتم  ياهتروص  یـضرع و  ای  داضتم  ای  بقاعتم  ياهتروص  درک  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اهنآ 

يرگید تروص  هب  تبـسن  بقاعتم و  ینیعم  تروص  هب  تبـسن  یتروص  تسا  نکمم  يورنیا  زا  تسا و  یبسن  یفاـضا و  ياهمیـسقت  لـیبق 
دوش بوسحم  بکارتم 

تکرح اب  داسف  نوک و  هطبار 

ریغت زا  یـصاخ  عون  ناوتیمن  يورنیا  زا  تسا و  یجیردت  تاریغت  هژیو  تکرح  یعفد و  تاریغت  صوصخم  داسف  نوک و  هک  تسا  نشور 
دـشاب هتـشاد  دوجو  یتکرح  اج  ره  هک  تسین  ینعم  نیدب  تکرح  اب  داسف  نوک و  عامتجا  مدع  اما  تسناد  ود  ره  لومـشم  رظن  کی  زا  ار 

حیـضوت ددرگ .  داسف  نوک و  هب  فصتم  يرگید  تهج  زا  كرحتم  ءیـشتسا  نکمم  هکلب  دوب  دـهاوخن  داسف  نوک و  يارب  ییاج  رگید 
دیدـپ نآ  رد  يدـیدج  تکرح  هظحل  نامه  رد  تسرد  دـبای و  نایاپ  نآ  کـی  رد  هک  دـشاب  یتکرح  ياراد  يدوجوم  تسا  نکمم  هکنآ 

ندش شوماخ  زا  سپ  تسورین و  نامه  لولعم  شتکرح  دنکیم  تکرح  روتوم  کی  زا  لصاح  يورین  اب  هک  ییامیپاوه  لاثم  ناونعب  دـیآ 
دنکیم دیلوت  يرگید  يورین  دـتفایم  راکب  مود  روتوم  هک  یماگنه  دریذـپیم و  نایاپ  دوز  ای  رید  مه  نآ  زا  یـشان  تکرح  روبزم  روتوم 
دباییم نایاپ  لوا  تکرح  هک  ینآ  نامه  رد  تسرد  هک  مینک  ضرف  رگا  نونکا  دـش  دـهاوخ  امیپاوه  يارب  يدـیدج  تکرح  بجوم  هک 

یکی هک  تسا  هدمآ  دـیدپ  نآ  رد  تکرح  ود  عقاو  رد  اما  دـهدیمن  يور  امیپاوه  تکرح  رد  ياهفقو  دـنچ  ره  دوش  عورـش  مود  تکرح 
هداد خر  مه  یعفد  ینآ و  ریغت  کی  یجیردـت  تاریغت  رب  هوالع  اجنیا  رد  دـشابیم  مود  يورین  لولعم  يرگید  لوا و  روتوم  يورین  لولعم 

نینچمه دـیمان .  داـسف  نوـک و  ناوـتیم  ار  ریغت  نیا  مود و  تکرح  هب  نآ  ندـش  لیدـبت  لوا و  تکرح  ندـش  ماـمت  زا  تسا  تراـبع  هک 
يرهوج تکرح  ددرگیم  نآ  نیـشناج  يرگید  هدـش  دـساف  اهنآ  زا  یکی  دـیآیم و  دـیدپ  ياهدام  رد  بقاـعتم  تروص  ود  هک  یماـگنه 
تکرح بقاعت  اهتروص و  لدـبت  نیا  ددرگیم  زاـغآ  قحـال  تروص  يرهوج  تکرح  هظحل  ناـمه  رد  دریذـپیم و  ناـیاپ  قباـس  تروص 

ضرف نیا  ربانب  دریذـپیم .  ماجنا  ینامز  هلـصاف  نودـب  نآ و  کی  رد  اریز  دروآ  باسحب  داسف  نوک و  لـیبق  زا  دـیاب  زین  ار  اـهنآ  يرهوج 
نآ رد  بوانتم  تکرح  ود  عقاو  رد  تسا  نکمم  اریز  درادـن  نآ  رد  داسف  نوک و  ققحت  اب  یتافانم  مه  دوجوم  کـی  رد  تکرح  رارمتـسا 

تکرح نایم  رد  هک  دراد  تافانم  تکرح  اب  داسف  نوک و  یتروص  رد  اهنت  دشاب  هدش  یقلت  دـحاو  تکرح  یحطـس  رظن  اب  هدـش و  لصاح 
يارب ییاج  رگید  دوش  ضرف  يدحاو  يرهوج  تکرح  ياراد  یقیقح و  دـحاو  دوجو  ياراد  هدام  ناهج  رگا  دوش و  ضرف  یقیقح  دـحاو 

دش دهاوخ  هداد  حیضوت  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسین  حیحص  یضرف  نینچ  اما  دنامیمن  یقاب  داسف  نوک و 

هصالخ

قادصم - 2 دشابیم .  مدع  دوجو و  زا  صخا  تسا و  هدـیدپ  ندـش  دوبان  ندـمآ و  دـیدپ  يانعمب  یفـسلف  حالطـصا  رد  داسف  نوک و  - 1
مراهچ و مسق  - 3 درک .  یقلت  ضارعا  رد  داسف  نوک و  ناونعب  ار  مهد  مسق  ناوتیم  تسا و  ریغت  ماسقا  زا  مشش  مسق  داسف  نوک و  نشور 
رد داسف  نودب  نوک  ضرف  - 4 دیمان .  نوک  نودب  داسف  ار  مهدزناپ  مهن و  مجنپ و  مسق  داسف و  نودب  نوک  ناوتیم  ار  مهدراهچ  متـشه و 
رد تروص  ود  عاـمتجا  زاوج  ياـنعمب  اـهنآ  رد  نوک  نودـب  داـسف  ضرف  لـعفلاب و  دوجوم  رد  تروص  ود  عاـمتجا  زاوج  ياـنعمب  رهاوج 
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اریز دناهتـسناد  ضرف  فـالخ  مزلتـسم  لاـحم و  ار  دـحاو  دوجوم  رد  تروـص  ود  عاـمتجا  هفـسالف  زا  یـضعب  - 5 تسا .  هوقلاـب  دوـجوم 
یکی داد  باوج  ناوتیم  تروـص  ود  هب  لـیلد  نیا  زا  - 6 دشابیم .  ءیش  ددعت  مزلتـسم  تروص  ددعت  تسا و  نآ  تروصب  ءیـشتیئیش 
هکنآ مود  درادـن  نآ  یقیقح  ترثک  اـب  یتاـفانم  تسا و  نآ  یناـقوف  تروص  ظاـحل  هب  ضرعلاـب و  تدـحو  بکرم  ءیـش  تدـحو  هکنآ 

اهنآ عومجم  تدحو  يانعمب  تسا و  ءیش  هدام  تفص  تدحو  هک  داد  رارق  هدحاو  هدام  رد  تروص  ود  عامتجا  ار  هلئـسم  ناونع  ناوتیم 
ناکما دیؤم  ناسنا  ناویح و  ندب  رد  لقتسم  هدنز  ياهلولـس  دوجو  تابکرم و  رگید  تاتابن و  رد  یلآ  یندعم و  تارذ  دوجو  - 7 تسین . 

روص ار  لوا  مسق  درک و  میـسقت  عاـمتجا  لـباق  ریغ  عاـمتجا و  لـباق  عون  ود  هب  ناوتیم  ار  اـهتروص  - 8 تسا .  یلوط  ياهتروص  عاـمتجا 
نکمم يورنیا  زا  تسا و  یبسن  یفاـضا و  تامیـسقت  زا  میـسقت  نیا  - 9 دـیمان .  بقاـعتم  یـضرع و  روص  ار  مود  مسق  بکارتم و  یلوط و 
تاریغت رد  اـهنت  داـسف  نوک و  - 10 دـشاب .  بکارتـم  یموس  تروص  هب  تبـسن  بقاـعتم و  یمود  تروص  هب  تبـسن  ینیعم  تروـص  تسا 

هب فصتم  تهج  کـی  زا  يدـحاو  دوجوم  تسا  نکمم  - 11 تسین .  عامتجا  لباق  تکرح  اـب  يورنیا  زا  دـنکیم و  ادـیپ  قادـصم  یعفد 
لدبت ناوتیم  دیآ  دیدپ  نآ  رد  رگیدکی  هب  لصتم  تکرح  ود  هاگره  هکنانچ  ددرگ  داسف  نوک و  هب  فصتم  يرگید  تهج  زا  تکرح و 
دحاو دوجوم  يدام  ناهج  رگا  درادن و  ناکما  دحاو  تکرح  نایم  رد  داسف  نوک و  - 12 دیمان .  داسف  نوک و  يرگید  هب  ار  تکرح  کی 

تسین حیحص  یضرف  نینچ  اما  تشادیمن  یقادصم  داسف  نوک و  دوبیم  يدحاو  تکرح  ياراد  و 

مجنپ هاجنپ و  سرد 

تکرح

اهنآ لح  تکرح و  دوجو  نیرکنم  تاهبش  تکرح  دوجو  تکرح  موهفم  لماش : 

تکرح موهفم 

یجیردت ریغت  زا  تسا  ترابع  هک  دمآ  تسدـب  نآ  يارب  ياهداس  فیرعت  دـیدرگ و  نشور  زین  تکرح  موهفم  هتـشذگ  ياهثحب  لالخ  رد 
زا ءیش  یجیردت  جورخ  هلمج  زا  میاهدرک  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هتشذگ  ياهثحب  نمض  رد  هک  هدشتکرح  يارب  زین  يرگید  ياهفیرعت 

سرد رد  هک  دـشابیم  تسا  هوقلاب  هک  تهج  نآ  زا  هوقلاب  دوجوم  يارب  لوا  لامک  ینعی  وطـسرا  زا  لوقنم  فیرعت  يرگید  لعف و  هب  هوق 
طیارـش رد  تسا  نآ  دقاف  نونکا  مه  دراد و  ار  یلامک  يارب  دادعتـسا  هوق و  هک  يدوجوم  تسا  نیا  يو  روظنم  دـش و  هراشا  نآ  هب  ملهچ 

هک تهج  نآ  زا  تیثیح  دیق  ندرک  هفاضا  تسا و  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ياهمدـقم  ریـس  نیا  دـنکیم و  ریـس  نآ  يوسب  یـصاخ 
لامک هک  دراد  ياهیعون  تروص  هاوخان  هاوخ  ياهوقلاب  دوجوم  ره  اریز  تسا  كرحتم  دوجوم  هیعون  تروص  زا  زارتحا  يارب  تسا  هوقلاب 

اما درادن  تکرح  هب  یطبر  شندوب و  هوقلاب  تهج  زا  هن  تسا  نآ  نتشاد  تیلعف  تهج  زا  لوا  لامک  نیا  اما  دوریم  رامـشب  نآ  يارب  لوا 
اما دـشابیم .  تیاغ  هب  لوصو  يارب  نآ  تیمدـقم  رظن  زا  شندوب  لوا  تسا و  نآ  ندوب  هوقلاب  ظاحل  هب  مسج  يارب  تکرح  ندوب  لاـمک 
دح ناوتیمن  یقطنم  حالطـصا  هب  ار  مادـکچیه  دـنچ  ره  دراد  ناحجر  اهفیرعت  رگید  رب  میهافم  حوضو  ظافلا و  تلق  رظن  زا  لوا  فیرعت 
هک تسا  یفسلف  هیناث  تالوقعم  زا  تکرح  موهفم  یلو  دنشاب  لصف  سنج و  ياراد  هک  تسا  یتایهام  صوصخم  مات  دح  اریز  تسناد  مات 

ندوب یجیردـت  زا  تسا  ترابع  تکرح  هکلب  میرادـن  تکرح  مانب  یـضرع  ای  رهوج  جراـخ  رد  دوشیم و  عازتنا  كرحتم  دوجو  هوحن  زا 
هدروآ رامشب  یـضرع  تالوقم  زا  ار  تکرح  هک  قارـشا  خیـش  رظن  بسح  رب  یتح  نامز و  دادتما  رد  نآ  نالیـس  ضرع و  ای  رهوج  دوجو 

دیاب هک  يرگید  هتکن  درادن .  یلصف  سنج و  رگید  تسا و  یلاع  سنج  هلوقم  اریز  تفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یمات  دح  ناوتیمن  زین  تسا 
کی زا  تکرح  اما  دنوشیم  عازتنا  يدـحاو  ءیـش  مدـع  دوجو و  زا  مک  تسد  ای  دوجو  ود  زا  یعفد  تاریغت  هک  تسا  نیا  میوش  روآ  دای 
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دوجوم و اـمئاد  هک  تسا  نآ  هوقلاـب  ءازجا  ظاـحل  هب  هیلا  ریغتم  ریغتم و  ددـعت  ددرگیم و  عازتنا  ناـمز  فرظ  رد  نآ  یگدرتـسگ  دوجو و 
دوجوب یپ  رد  یپ  هک  تسین  تادوجوم  زا  ياهعومجم  تکرح  نخـس  رگید  هب  دنرادن و  یلعفلاب  دوجو  مادکچیه  یلو  دـنوشیم  مودـعم 

ندمآ دیدپ  مزلتسم  نآ  یجراخ  میسقت  اما  درک  میـسقت  تیاهن  یب  ات  ار  نآ  ناوتیم  دوشیم و  عازتنا  يدحاو  دوجو  دادتما  زا  هکلب  دنیایب 
تسا نآ  تدحو  نتفر  نیب  زا  نوکس و 

تکرح دوجو 

ار تکرح  یجیردـت و  ریغت  ییائلا  نونز  سدـینمراپ و  دـننام  ناتـساب  نانوی  هفـسالف  زا  یهورگ  هک  میدرک  هراشا  مکی  هاـجنپ و  سرد  رد 
ناشیا رگم  هک  دروآیم  دیدپ  هدنونـش  هدنناوخ و  نهذ  رد  ار  لاؤس  نیا  اروف  دسریم و  رظنب  بیجع  زاغآ  رد  نخـس  نیا  دـناهدرک  راکنا 
نـشور ناشیا  نانخـس  رد  تقد  اب  اما  دـناهدرکیمن  تکرح  نیمز  يور  رد  ناشیا  دوخ  رگم  دـناهدیدیمن و  ار  فلتخم  تاکرح  همه  نیا 

عافد نآ  زا  هناتخـسرس  دناهدوب و  تکرح  هب  لئاق  هک  یناسک  زا  یـضعب  نخـستشگزاب  یتح  تسین و  یگداس  نیا  هب  بلطم  هک  دوشیم 
هدیمان تکرح  مانب  هک  یتاریغت  ناشیا  هک  تسا  نیا  بلطم  زار  تسا .  ناییائلا  لوق  هب  زین  اهتـسیسکرام  نانخـس  زا  یـضعب  دننام  دـناهدرک 

یپ نتفرگ  رارق  ار  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  مسج  تکرح  ـالثم  دـناهدرکیم و  یقلت  یپ  رد  یپ  یعفد  تاریغت  زا  ياهعوـمجم  ار  دوـشیم 
هتـسویپ یجیردـت  رما  کـی  ناوـنعب  ار  تـکرح  نخــس  رگید  هـب  دناهتــشاگنایم و  ضورفم  هـطقن  ود  نـیب  طـسوتم  طاـقن  رد  نآ  یپ  رد 
یلعفلاب ءازجا  تکرح  يارب  مه  يرگید  ناسک  رگا  يورنیا  زا  دناهتشادنپیم  یپ  رد  یپ  تانوکـس  زا  ياهعومجم  ار  نآ  دناهتفریذپیمن و 

راکنا لباق  دحاو  یجیردت  رما  ناونعب  تکرح  دوجو  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دناهتـسویپ .  تکرح  نیرکنم  فصب  عقاو  رد  دنـشاب  لئاق 
اـشنم درک و  كرد  ریذـپان  اطخ  يروضح  ملع  اب  ناوتیم  ار  یناسفن  تایفیک  یجیردـت  ریغت  دـننام  نآ  قیداصم  زا  یـضعب  یتح  تسین و 

دنامیمن یقاب  يدیدرت  ياج  اهنآ  لح  اب  هک  تسا  هدوب  تهادب  نادجو و  ربارب  رد  یتاهبش  ناییائلا  هابتشا 

اهنآ لح  تکرح و  دوجو  نیرکنم  تاهبش 

کـسمت یتاهبـش  هب  دناهتـشاگنا  تانوکـس  یلاوت  زا  یکاح  ینهذ و  یموهفم  ار  نآ  هدرک و  راکنا  ار  تکرح  یجراخ  دوجو  هک  یناسک 
يارب ناوتب  دیاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  جراخ  رد  يدحاو  دـتمم  رما  ناونعب  تکرح  رگا  - 1 تسا :  ههبـش  ود  نیا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دناهدرک 

دوب و دهاوخ  يرگید  ءازجا  هب  تمـسق  لباق  دوخ  هبون  هب  دشابیم  دادـتما  ياراد  نوچ  نآ  ءازجا  زا  کی  ره  تفرگ و  رظن  رد  یئازجا  نآ 
نیا هب  ههبـش  نیا  زا  وطـسرا  دـشاب .  یهانتمان  یهانتم  تکرح  هک  تسا  نیا  شاهمزال  تفاـی و  دـهاوخ  همادا  تیاـهنیب  اـت  تامیـسقت  نیا 

میسقت شخب  ود  هب  ار  نآ  الثم  ناوتیم  هکلب  دنـشاب  یهانتمان  ای  یهانتم  اهنآ  ات  درادن  یلعفلاب  ءازجا  تکرح  هک  تسا  هداد  خساپ  تروص 
شخب دـنچ  ای  ود  هب  ناوتیم  ار  نآ  زا  یـشخب  ره  نینچمه  تکرح و  کـی  هن  تشاد  دـهاوخ  دوجو  تکرح  ود  تروص  نیا  رد  هک  درک 

ات تامیـسقت  نیا  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  لعفلاب  تادوجوم  زا  يدادـعت  دریذـپ  ماـجنا  جراـخ  رد  هک  یمیـسقت  ره  زا  درک و  تمـسق  رگید 
دوجو یـضقانت  هیـضق  ود  نیا  نایم  تسا و  یهانتمان  نآ  هوقلاب  ءازجا  یهانتم و  ضورفم  تکرح  دوخ  سپ  دـشابیم  همادا  لباق  تیاهنیب 
یهانت مدـع  تکرح و  لک  تفـص  یهانت  نوچ  تسا  یفتنم  اـجنیا  رد  هک  تسا  لـعف  هوق و  تدـحو  ضقاـنت  طیارـش  زا  یکی  اریز  درادـن 

یهاـنتم تکرح  ندوب  یهاـنتمان  زا  امـش  روظنم  هک  دوش  لاؤس  هدـننک  لالدتـسا  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  اـما  تسا .  نآ  هوقلاـب  ءازجا  تفص 
ای یهانتم  ددع  ره  شیادیپ  درادن و  دوجو  یتکرح  چیه  رد  لعفلاب  يددع  نینچ  دشاب  نآ  ءازجا  ددـع  ندوب  یهانتمان  روظنم  رگا  تسیچ 

يزیچ ره  هکنانچ  تشاد  دهاوخن  دوجو  يدحاو  تکرح  رگید  تروص  نآ  رد  تسا و  نآ  یجراخ  میـسقت  ورگ  رد  تکرح  رد  یهانتمان 
هک تسین  نیا  تمسق  تیلباق  همزال  یلو  دوب  دهاوخ  دحاو  ود  دش  میـسقت  تقو  ره  اما  تسا  دحاو  العف  دشاب  همین  ود  هب  تمـسق  لباق  هک 

تیمک رادـقم و  هک  تسا  نیا  تیاـهنیب  اـت  تکرح  يریذپتمـسق  همزـال  هک  دـشاب  نیا  دوـصقم  رگا  اـما  و  ود .  مـه  دـشاب و  کـی  مـه 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 107 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


تشاد و دهاوخ  يرادقم  نآ  یهانتمان  ءازجا  زا  یئزج  ره  اریز  دـشاب  یهانتمان  رگید  فرط  زا  یهانتم و  یفرط  زا  نآ  ددـع  هن  شلـصتم و 
دـشابیم ءازجا  تیاهنیب  هب  تمـسق  لباق  يدادتما  ره  دنچ  ره  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خساپ  دوب  دهاوخ  یهانتمان  اهنآ  ریداقم  عومجم 

نامه مه  تکرح  زا  یهانتمان  ياهرـسک  هعومجم  رادقم  سپ  دوب  دهاوخ  لک  رادقم  نامه  زا  يرـسک  ءازجا  زا  کی  ره  دادتما  رادقم  اما 
طخ و دننام  اهدادتما  همه  هراب  رد  درادن و  تکرح  هب  صاصتخا  ههبش  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دشابیم .  تکرح  دوخ  یهانتم  رادقم 

هعطق ره  دادـتمایب و  هطقن  يدودـحم  دادـعت  زا  بکرم  زین  ار  يدودـحم  طخ  ره  ههبـش  نیا  نابحاص  يورنیا  زا  تسا و  يراج  مه  ناـمز 
عوـمجم زا  درادـن  يدادـتما  هطقن  هک  یلاـح  نیع  رد  هک  دـناهدش  دـقتعم  دناهتـسناد و  نآ  ینیعم  دادـعت  زا  بکرم  ار  ناـمز  زا  يدودـحم 

دـباییم و ققحت  ناـمز  زا  ياهعطق  نآ  نیدـنچ  عوـمجم  زا  درادـن  يدادـتما  لوـط و  نآ  هکنیا  اـب  دـیآیم و  دوـجوب  یطخ  هطقن  نیدـنچ 
طخ و تسا و  تانوکس  تانآ و  طاقن و  دراد  یجراخ  دوجو  هچنآ  عقاو  رد  دیآیم و  دیدپ  یتکرح  تانوکس  زا  ياهعومجم  زا  نینچمه 
ره ینعی  دنتـسه  يزجتی  ءزج ال  هب  نیلئاـق  زا  ناـشیا  رگید  ریبعت  هب  دوشیم .  عازتنا  اـهنآ  هعومجم  زا  هک  تسا  یمیهاـفم  تکرح  ناـمز و 

تسین میسقت  لباق  رگید  هک  دوشیم  یهتنم  یئزج  هب  میسقت  نیرخآ  هک  دندقتعم  دننادیم و  يدودحم  ءازجا  هب  تمـسق  لباق  ار  يدادتما 
اجنیا رد  هک  دناهدومن  هماقا  يزجتی  ءزج ال  لاطبا  رب  يددعتم  لیالد  دناهتفگ و  نخس  رایسب  نآ  هرابرد  هفـسالف  هک  تسا  ياهلئـسم  نیا  و 

لوا نآ  رد  دنکیم  تکرح  هطقن ج  يوسب  فلا  هطقن  زا  یمـسج  الثم  هک  یماگنه  تسا  نیا  رگید  ههبـش  - 2 تسین .  اهنآ  یسررب  لاجم 
هنرگو درذـگب  دراد  رارق  اـهنآ  طـسو  رد  هک  هطقن ب  زا  مود  نآ  رد  دـیاب  راـچان  دراد و  رارق  هـطقن ج  رد  موـس  نآ  رد  فـلا و  هـطقن  رد 

هک تسا  نیا  شاهمزـال  تسا  هتفرگ  رارق  هطقن ب  رد  مود  نآ  رد  روـبزم  مسج  هک  مـینک  ضرف  رگا  نوـنکا  دریگیمن  تروـص  یتـکرح 
دـشاب هتفرگن  رارق  نآ  رد  رگا  تسین و  یناکم  رد  مسج  نتفرگ  رارق  زج  يزیچ  نوکـس  اریز  دشاب  نوکـس  هس  زا  ياهعومجم  نآ  تکرح 

نیـضیقن عامتجا  تکرح  همزال  سپ  درادن  ناکما  مود  هطقن  زا  رذگ  نودب  نآ  تکرح  اریز  هتفرگن  ماجنا  یتکرح  هک  تسا  نیا  شاهمزال 
ناکم و نامز و  تسا  هدـش  ضرف  رگیدـکی  رب  قبطنم  دادـتما  هس  لاثم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  باوج  تسا .  طـسو  هطقن  رد  ندوبن  ندوب و 

ءزج رد  كرحتم  مسج  نامز  لوا  ءزج  رد  هک  تفگ  ناوتیم  میریگب  رظن  رد  دادـتما  اب  ءزج  هس  اـهنآ  زا  کـی  ره  يارب  رگا  لاـحتکرح 
ءازجا زا  کی  ره  عوقو  يانعم  یلو  اـهنآ  موس  مود و  ءزج  نینچمه  تسا و  هتفاـی  قاـبطنا  اـهنآ  رب  شتکرح  ءزج  نیلوا  هدوب و  ناـکم  لوا 
دادـتما دـقاف  هک  میتـفرگ  یقیقح  ياـنعمب  ار  نآ  هطقن و  رگا  اـما  تسین و  مسج  نوکـس  ناـکم  ناـمز و  زا  نآ  ياـتمه  ءازجا  رد  تـکرح 

ود هب  نآ  ندش  میـسقت  يانعمب  طخ  رد  لعفلاب  هطقن  ضرف  درادن و  دوجو  یلعفلاب  هطقن  نآ و  ناکم  نامز و  رد  هک  تفگ  دـیاب  دـشابیم 
تکرح و رد  نوکـس  ضرف  نامز و  رد  نآ  ضرف  نینچمه  دوریم و  رامـشب  يرگید  زاـغآ  یکی و  ناـیاپ  روبزم  هطقن  هک  تسا  طـخهراپ 
رب اهنآ  عطاـقم  دوش  عطق  تکرح  ناـکم و  ناـمز و  ياهدادـتما  رگا  هک  تسا  نیا  ناـکم  زا  ياهطقن  رد  ینیعم  نآ  رد  مسج  ندوب  ياـنعم 

نامز رد  نآ  دوجو  ای  طخ  رد  هطقن  دوجو  مزلتـسم  هکنانچ  تسین  تکرح  نایم  رد  نوکـس  دوجو  نآ  همزال  ددرگیم و  قبطنم  رگیدـکی 
رگید يوس  زا  دناهتـسناد و  رارقتـسا  نوکـس و  تابث و  اب  يواسم  ار  ندوب  يوس  کی  زا  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  اشنم  عقاو  رد  دشابیمن . 
ناکم نامز و  ياهدادتما  رب  تکرح  دادتما  قیبطت  هار  زا  دناهدیشوک  دناهدرک و  ضرف  طاقن  زا  بکرم  ار  طخ  تانآ و  زا  بکرم  ار  نامز 
هطقن نآ و  تسا و  لایـس  یتسه  تباـث و  یتسه  زا  معا  یتسه  ندوب و  هک  یتروص  رد  دـنیامن  یفرعم  نوکـس  تارذ  زا  بکرم  مه  ار  نآ 
هکنآ هن  دیآیم  دیدپ  تکرح  نتفای  نایاپ  زا  مه  نوکـس  نینچمه  دنوشیمن  بوسحم  اهنآ  ءزج  دنتـسه و  طخ  نامز و  ياهدادتما  فرط 

دیآ رامشب  نآ  ءزج  دشاب و  هتشاد  دوجو  دحاو  تکرح  نایم  رد 

هصالخ

لوا لامک  ج - لـعف .  هب  هوق  زا  ءیـش  یجیردـت  جورخ  ب - یجیردـت .  ریغت  فلا - تسا :  رارق  نیا  زا  تکرح  ياـهفیرعت  نیرتفورعم  - 1
ناکما تکرح  يارب  یقطنم  مات  دـح  - 2 تسا .  رتنـشور  رتهداـس و  لوا  فیرعت  یلو  تسا  هوقلاـب  هک  تهج  نآ  زا  هوقلاـب  دوـجوم  يارب 
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تکرح هکنیا  ضرفب  دوشیم و  عازتنا  ضرع  رهوج و  دوجو  نالیـس  زا  هک  تسا  یفـسلف  هیناث  تـالوقعم  لـیبق  زا  نآ  موهفم  اریز  درادـن 
فالخ رب  تکرح  - 3 درادن .  یلـصف  سنج و  شدوخ  تسا و  یلاع  سنج  هلوقم  اریز  تشاد  دـهاوخن  مات  دـح  زین  دـشاب  یـصاخ  هلوقم 

ار تکرح  ناـییائلا  - 4 تسا .  نآ  هوقلاـب  ءازجا  ددـعت  ظاـحل  هب  هیلا  ریغتم  ریغتم و  ددـعت  دوـشیم و  عازتـنا  دوـجو  کـی  زا  یعفد  تاریغت 
زا یضعب  تسا و  ینیقیتکرح  دوجو  - 5 دناهتـشاگنا .  یپ  رد  یپ  تانوکـس  زا  ياهعومجم  ار  نآ  هدرک و  راکنا  دتمم  دـحاو  رما  ناونعب 

دوجو ضرف  هک  تسا  نیا  ناییائلا  لیلد  نیتسخن  - 6 دوشیم .  كرد  ریذپان  اطخ  يروضح  ملع  اب  یناسفن  فیک  رد  تکرح  نآ  قیداصم 
دوختفـص یهانت  هک  تسا  هداد  باوج  وطـسرا  - 7 تسا .  یهانتمان  یهانتم و  هب  نآ  فاـصتا  ضقاـنت و  مزلتـسم  تکرح  يارب  یجراـخ 

ندوب یهانتمان  - 8 درادـن .  دوجو  لـعف  هوـق و  تدـحو  ضورفم  ضقاـنت  رد  سپ  تسا  نآ  هوقلاـب  ءازجا  تفـص  یهاـنت  مدـع  تکرح و 
هیزجت یهاـنتمان  ءازجا  هب  ـالمع  تکرح  هک  تسا  یماـگنه  نآ  ءازجا و  ددـع  ندوب  یهاـنتمان  یکی  دوشیم  ضرف  تروص  ود  هب  تکرح 

هار نیا  زا  تسا  نآ  لصتم  تیمک  رادقم  ندوب  یهانتمان  يرگید  تشاد  دهاوخن  دوجو  یهانتم  دحاو  ءیـش  رگید  تروص  نیا  رد  دوش و 
زا يرـسک  ءزج  ره  رادـقم  یلو  دوب  دـهاوخ  یهانتمان  اهنآ  ریداقم  عومجم  راچان  دراد  يرادـقم  نآ  یهاـنتمان  ءازجا  زا  کـی  ره  نوچ  هک 
زا تسا و  يراـج  زین  تادادـتما  ریاـس  دروم  رد  ههبـش  نیا  - 9 دـشابیم .  نآ  یهانتم  رادـقم  اب  يواسم  اهنآ  عومجم  تسا و  لـک  رادـقم 

لاطبا يددعتم  لیالد  اب  يزجتی  ءزج ال  یلو  دناهتـسناد  يدودحم  ریذپان  تمـسق  ءازجا  ياراد  ار  يدادتما  ره  ههبـش  نیا  نابحاص  يورنیا 
نیب طسوتم  طاقن  ای  هطقن  رد  نآ  ندوب  مزلتسم  رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  مسج  تکرح  هک  تسا  نیا  ناییائلا  رگید  لیلد  - 10 تسا .  هدش 

رد تکرح  زا  یئزج  عوقو  - 11 تسا .  نآ  یفن  مزلتسم  تکرح  ضرف  سپ  تسا  نآ  نوکـس  يانعمب  هطقن  ره  رد  نآ  ندوب  تسا و  اهنآ 
زین نآ  هکنانچ  درادـن  لعفلاب  دوجو  یطخ  چـیه  نایم  رد  تسین و  تفاسم  زا  یئزج  هطقن  اما  تسین  نآ  نوکـس  يانعمب  تفاـسم  زا  یئزج 

تکرح و هناگهس  عطاقم  هک  تسین  نیا  زج  یـصاخ  هطقن  رد  ینیعم  نآ  رد  كرحتم  ءیـش  ندوب  يانعم  نیا  رب  انب  تسین  ناـمز  زا  یئزج 
نیا يانبم  - 12 دوش .  عطق  اهنآ  ياهدادـتما  هک  دـباییم  لعفلاب  ققحت  یماگنه  عطاقم  نیا  دوشیم و  قبطنم  رگیدـکی  رب  ناـکم  ناـمز و 
هتفرگ هجیتن  اهنآ  رب  تکرح  قیبطت  زا  تسا و  تانآ  زا  نامز  طاقن و  زا  طـخ  نتـشادنپ  بکرم  نوکـس و  اـب  ندوب  ندرمـش  يواـسم  ههبش 

مه نامز  طخ و  هیزجت  تسا و  لایس  ندوب  تباث و  ندوب  زا  معا  ندوب  هک  یتروص  رد  دشابیم  تانوکـس  زا  بکرم  مه  تکرح  هک  هدش 
دوشیمن نآ  هطقن و  هب  یهتنم 

مشش هاجنپ و  سرد 

تکرح ياهیگژیو 

تکرح مزاول  تکرح  تاصخشم  تکرح  تاموقم  لماش : 

تکرح تاموقم 

تاموقم ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  زیچ  هس  هب  طونم  تکرح  ققحت  هک  دوشیم  نشور  دـش  هتفگ  تکرح  هراب  رد  هک  یبلاطم  رد  تقد  اـب 
عازتنا دوجو  کی  زا  اهنت  ریغت  ماسقا  ریاس  فالخ  رب  تکرح  اریز  تکرح  عازتنا  اـشنم  ندوب  دـحاو  - 1 زا :  دنترابع  اهنآ  دـیمان و  تکرح 

نامز هرتسگ  رد  نآ  دادتما  نالیس و  - 2 دوشیمن .  تفای  نآ  رد  یلعفلاـب  ءازجا  هک  تسا  يدـحاو  رما  یتکرح  ره  يورنیا  زا  ددرگیم و 
نامز فرظ  زا  جراخ  هک  یتباث  تادوجوم  یعفد و  روما  زا  تکرح  يورنیا  زا  دباییمن و  ققحت  نامز  رب  قابطنا  نودـب  یجیردـت  رما  اریز 

تیاهنیب ات  تمـسق  لباق  يدادـتما  ره  هک  هنوگنامه  تیاهنیب  ات  نآ  ماسقنا  - 3 دوشیمن .  هداد  تبـسن  اـهنآ  هب  ددرگیمن و  عازتنا  تسا 
ریغتم یلبق  ءزج  هب  تبـسن  يدعب  ءزج  ریغتم و  يدعب  هوقلاب  ءزج  هب  تبـسن  نآ  هوقلاب  ءازجا  زا  کی  ره  تسا و  نینچ  زین  تکرح  دـشابیم 
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دوریم رامشب  هیلا 

تکرح تاصخشم 

هک تسه  زین  يرگید  روما  دراد  ترورـض  یتکرح  ره  يارب  دـیآیم و  تسدـب  تکرح  تاذ  رد  لمات  زا  هک  قوف  هناگهس  روما  رب  هوـالع 
نیرتمهم تفرگ و  رظن  رد  تکرح  يارب  ار  یـصاخ  عاونا  ناوتیم  اهنآ  فالتخا  هب  هجوت  اب  دـیمان و  تکرح  تاصخـشم  ار  اـهنآ  ناوتیم 

زا یبیـستسا  نکمم  ـالثم  دـشاب  يریغت  لـباق  ددـعتم  تاـیثیح  ياراد  يدوجوم  تسا  نکمم  تکرح  رتـسب  - 1 تـسا :  رارق  نـیا  زا  اـهنآ 
اما دخرچب  شدوخ  رود  هب  ای  دبای  رییغت  اجیردت  نآ  گنر  تسا  نکمم  هکنانچ  دیآ  دـیدپ  نآ  رد  یناکم  تکرح  دـنک و  طوقـستخرد 

نیمز يور  هب  تخرد  زا  بیستکرح  رتسب  الثم  دزاسیم  زیامتم  تاکرح  رگید  زا  ار  نآ  هک  دراد  یصاخ  رتسب  تاکرح  نیا  زا  مادک  ره 
نیا تسا و  گنر  نآ  گنر  یجیردت  ریغت  رتسب  دـشابیم و  نیا  هلوقم  رد  تکرح  ای  یلاقتنا  ای  یناکم  تکرح  نآ  تکرح  تسا و  ناکم 

 . دوشیم بوسحم  عضو  هلوقم  رد  تکرح  نیا  تسا و  عضو  شدوخ  رود  هب  نآ  شخرچ  رتسب  دوریم و  رامشب  فیک  هلوقم  رد  تکرح 
هراتس کی  یلاقتنا  یناکم و  تکرح  الثم  دریگ  ماجنا  ینوگانوگ  ياهلکـش  هب  دحاو  رتسب  رد  ءیـشتکرحتسا  نکمم  تکرح  رادم  - 2

ای میقتسم  طخ  رد  تسا  نکمم  رگید  هطقن  هب  هطقن  کی  زا  پوت  تکرح  ای  دریذپ  ماجنا  یـضیب  لکـش  هب  ای  هریاد  لکـش  هب  تسا  نکمم 
رادـم ار  نآ  ناوـتیم  دـشاب و  یلبق  موـهفم  زا  صخا  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  ار  يرگید  موـهفم  يورنیا  زا  دوـش و  عـقاو  ینحنم  طـخ  رد 

رد ینحنم  هژاو  هکنانچ  دراد  ندز  رود  لحم  يوغل  يانعم  زا  رتعیـسو  ییانعم  اجنیا  رد  رادم  هژاو  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دیمان  تکرح 
-3 دشاب .  میقتسم  طخ  تروصب  تسا  نکمم  تاریغت  شیامن  ینحنم  دراد و  شفورعم  يانعم  زا  رتعیسو  ییانعم  یـضایر  مولع  زا  یـضعب 
رد شدوـخ  رود  هب  هرفرف  تکرح  ـالثم  دریگب  ماـجنا  یفلتخم  ياـهتروص  هب  تسا  نکمم  زین  دـحاو  رادـم  رد  ءیـشتکرحتکرحتهج 

ار يرگید  هصخـشم  دیاب  يورنیا  زا  دشاب و  تسار  هب  پچ  زا  ای  پچ  هب  تسار  زا  تسا  نکمم  یلو  دریگیم  ماجنا  شطیحم  هریاد  رادـم 
ناـمز نیب  تبـسن  زا  هک  تسا  یموـهفم  تعرـستکرحتعرس   4 تـکرحتهج .  زا  تـسا  تراــبع  نآ  تـفرگ و  رظن  رد  تـکرح  يارب 

هجو دـیامیپب و  هقیقد  ود  رد  ای  هقیقد  کی  رد  ار  ینیعم  یناکم  هلـصاف  یمـسج  تسا  نکمم  الثم  دـیآیم  تسدـب  نآ  تفاـسم  تکرح و 
نکمم هکناـنچ  دـبای  شهاـک  اـی  شیازفا  اجیردـت  یتکرحتعرـستسا  نـکمم  باتـش  - 5 تـسا .  اـهنآ  تعرــستکرح  ود  نـیا  زاـیتما 
باتـش ياراد  ای  هدنوش  دنک  مود  تروص  رد  تبثم و  باتـش  ياراد  ای  هدنوش  دـنت  تکرح  لوا  تروص  رد  دـنامب  تباث  نآ  تعرـستسا 
بجوم هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  تکرح  لـعاف  - 6 دوشیم .  هدیمان  رفـص  باتـش  ياراد  ای  باتـشیب  ایتخاونکی  موس  تروص  رد  یفنم و 

دراد یتکرح  اب  یعون  فالتخا  دنزیمرـس  يدارا  لعاف  زا  هک  یتکرح  الثم  تسا  تکرح  لعاف  عون  فـالتخا  دوشیم  تکرح  عون  ددـعت 
تکرح صخـش  ددعت  بجوم  لعاف  صخـش  ددعت  نینچمه  دـشاب  هتـشادن  یتوافت  اهنآ  رهاظ  دـنچ  ره  دـیآیم  دـیدپ  یعیبط  لعاف  زا  هک 
تکرح ود  دـنچ  ره  دوشیم  نآ  تکرح  ددـعت  بجوم  دـیآیم  دـیدپ  امیپاوه  روتوم  ود  زا  ابقاعتم  هک  ییاهورین  ددـعت  هکنانچ  ددرگیم 

دیآ رامشب  يدحاو  تکرح  یحطس  رظنب  دشاب و  ینامز  هلصاف  نودب  لصتم و  روبزم 

تکرح مزاول 

يارب یهتنم  ادبم و  1 و 2 - كرحم .  لعاف  كرحتم  عوضوم  تفاسم  نامز  یهتنم  ادبم  دناهدرمـشتکرح  مزاول  زا  ار  زیچ  شـش  هفـسالف 
هک تسا  نیا  لعف  هب  هوق  زا  یجیردت  جورخ  همزال  الثم  تسا  هدش  دانتـسا  نآ  تافیرعت  زا  یـضعب  هب  یتکرح  ره  يارب  یهتنم  ادبم و  موزل 
 . دروآ رامشب  تکرح  ياهتنم  ادبم و  ار  لعف  هوق و  ناوتیم  سپ  دبای  ققحت  یتیلعف  تکرح  نایاپ  رد  دشاب و  هتشاد  دوجو  ياهوق  زاغآ  رد 

ضرف نایاپ  زاغآ و  یب  یهانتمان و  تکرح  ضرف  يورنیا  زا  درادن و  یهتنم  ادبم و  هب  تبـسن  یئاضتقا  اتاذ  تکرح  هک  دـسریم  رظنب  یلو 
تکرح رب  یهتنم  ادـبم و  قیبطت  يارب  يورنیا  زا  دناهدرمـشیم  يدـبا  یلزا و  ار  كالفا  تکرح  نیـشیپ  هفـسالف  هکنانچ  تسین  یلوقعماـن 
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هن دـشابیم  اهنآ  تیدودـحم  همزال  تسا و  دودـحم  تاکرح  هژیو  یهتنم  ادـبم و  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و  هتفرگ  ماجنا  یتاـفلکت  اـهنآ 
تکرح يارب  یهتنم  ادبم و  نتسناد  ربتعم  اشنم  دیاش  تسا و  ییاهتنم  ادبم و  ياراد  يدودحم  دادتما  ره  هکنانچ  اهنآ  ندوب  تکرح  همزال 
رامـشب تاکرح  همه  مزاول  زا  ار  یهتنم  ادبم و  ناوتیمن  لاح  ره  هب  دننک .  نییعت  ار  تکرحتهج  هلیـسو  نیدب  دناهتـساوخ  هک  تسا  نیا 

ره اریز  دناهتسنادن  تکرح  نتم  رد  لخاد  ار  اهنآ  دناهدرمـشتکرح  مزاول  زا  ار  یهتنم  ادبم و  هک  یناسک  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دروآ . 
رظن رد  نیزاغآ  یئزج  نآ  يارب  دیاب  رگید  راب  دوب و  دهاوخ  هیزجت  لباق  دوش  ضرف  کچوک  ردـق  ره  دراد و  يدادـتما  تکرح  زا  یئزج 

ادبم و ار  لعف  هوق و  اما  دوب .  دهاوخ  نآ  يارب  یفاضا  یبسن و  یفصو  دوش  هدیمان  تکرح  ياهتنم  ای  ادبم  تکرح  زا  یئزج  رگا  تفرگ و 
هب تبـسن  ار  هطقن  مکح  دوشیم و  عازتنا  تکرح  فرط  زا  یهتنم  ادـبم و  ياهناونع  اریز  تسین  هحماسم  زا  یلاخ  ندرمـشتکرح  ياهتنم 

یمدع يروما  ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  تیلعف  هژیوب  لعف و  هوق و  فالخب  دوریم  رامـشب  یمدع  یتیثیح  دراد و  نامز  هب  تبـسن  ار  نآ  طخ و 
رظن رد  تکرح  موهفم  عازتـنا  يارب  هک  تفگ  ناوـتیم  تسین و  تباـث  تکرح  رد  لـعف  هوـق و  ظاـحل  ترورـض  نیا  رب  نوزفا  تشاـگنا . 

تکرح فیرعت  نیتـسخن  يارب  يرگید  زاـیتما  هجو  يورنیا  زا  درادـن و  یموزل  ضرع  اـی  رهوج  دوجو  ندوـب  یجیردـت  زج  يزیچ  نتفرگ 
يورنیا زا  درادـن و  ناکما  نامز  رب  نآ  قابطنا  نودـب  يرما  ندوب  یجیردـت  هک  دـش  هراشا  ـالبق  ناـمز  - 3 دوشیم .  تباث  یجیردـت  ریغت 

لایـس ياهدوجو  هیلیلحت  ضراوع  زا  تکرح  نامز و  هک  رظن  نیا  زا  هکلب  میدروآ  رامـشب  تکرح  تاـموقم  زا  ار  ناـمز  رب  قبطنم  دادـتما 
نآ هب  تکرح  هک  تسا  ياهلوقم  تکرحتفاـسم  زا  هفـسالف  روـظنم  تفاـسم  - 4 تسناد .  هکـس  کـی  هیور  ود  ار  اـهنآ  ناوتیم  دنتـسه 
هک تسا  یلاناک  دـننام  تفاسم  نیا .  هلوقم  هب  یلاقتنا  تکرحتبـسن  عضو و  هلوقم  هب  یعـضو  تکرحتبـسن  دـننام  دوشیم  هداد  تبـسن 

مـسج هک  تفگ  ناوتیم  دـیآ  دـیدپ  نآ  رد  ینوکـس  دوش و  عطق  تکرح  دادـتما  هک  مینک  ضرف  رگا  دـباییم و  نایرج  نآ  رد  كرحتم 
یفیرظ قرف  ناوتیم  تکرح  رتسب  تفاسم و  نایم  اما  دوشیم  قبطنم  تکرح  رتسب  رب  تفاسم  يورنیا  زا  دراد و  رارق  لاـناک  نآ  رد  روبزم 
رامـشب نآ  زا  يدرف  تکرح  زا  ياهوقلاـب  ءزج  ره  هک  دوـشیم  قـالطا  زین  هیعوـن  تیهاـم  رب  تکرح  رتـسب  هک  تسا  نیا  نآ  دـش و  لـئاق 

رد ار  یئزج  ياهلاناک  هک  تسا  یعیسو  لاناک  هلزنم  هب  دوشیم و  قالطا  هلوقم  یلاع و  سنج  رب  فورعم  حالطصا  رد  تفاسم  اما  دوریم 
تـسا نکمم  دوشیم و  عازتنا  ناـمز  هرتـسگ  رد  ضرع  اـی  رهوج  دوجو  دادـتما  زا  میتـسناد  هکناـنچ  تکرح  هکنآ  حیـضوت  دریگیم .  رب 

زا دوش و  عازتنا  یـصاختیهام  نآ  زا  یـشخب  زا  هک  ياهنوگ  هب  دبای  لماکت  تکرح  نایرج  رد  دشابیم  تکرح  عازتنا  اشنم  هک  يدوجو 
تکرح نیا  زا  یـشخب  زا  دـباییم  لوحت  یخرـس  هب  يزبس  زا  اجیردـت  بیـس  گنر  هک  مینک  ضرف  رگا  ـالثم  رگید  یتیهاـم  رگید  شخب 

زا یعون  گنر  دنوشیم و  هدرمش  گنر  زا  عون  ود  هک  ددرگیم  عازتنا  یخرس  یـضرع  تیهام  رگید  یـشخب  زا  يزبس و  یـضرع  تیهام 
تکرح رتسب  اما  تسا  فیک  هلوقم  نامه  تکرح  نیا  تفاـسم  دوریم و  رامـشب  فیک  هلوقم  زا  یعون  سوسحم  فیک  سوسحم و  فیک 

رگید ناکم  هب  یناکم  زا  یمـسج  تخاونکیتکرح  الثم  دوشیم  قالطا  مه  يرگید  درف  هب  هیعون  تیهام  کـی  زا  يدرف  لوحت  دروم  رد 
هک ياهحماسم  زا  رظن  فرص  اب  دوشیم  لیدبت  يرگید  هباشم  درف  هب  يدرف  هراومه  هکلب  تسین  نیا  هلوقم  زا  یعاونا  ندمآ  دیدپ  مزلتـسم 
هب تسا .  هدـش  نیا  یعازتنا  موهفم  رب  هلوقم  قالطا  رد  هک  ياهحماسم  نینچمه  دراد و  دوجو  تکرح  هوقلاب  ءازجا  دروم  رد  درف  ریبعت  رد 

يارب یلک  لاـناک  ناونعب  ار  هلوقم  دناهتـسناد  زیاـج  تکرح  ناـیرج  رد  ار  رگید  عون  هب  یعون  لوحت  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  هفـسالف  لاـح  ره 
زا یـضعب  هک  دنامن  هتفگان  دـناهدیمان .  تفاسم  ار  نآ  دـنکیمن و  زواجت  نآ  هدودـحم  زا  تکرح  هاگچیه  هک  دـناهتفرگ  رظن  رد  تکرح 

ادـبم و رد  اهنت  ار  یعون  فالتخا  هک  دـسریم  رظنب  اما  دناهتـسناد  مزـال  هکلب  زیاـج  ار  تکرح  هوقلاـب  ءازجا  نیب  یعون  فـالتخا  هفـسالف 
کی ره  يارب  ناوتب  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تکرح  کی  هوقلاب  ءازجا  زا  تیهاـم  دـنچ  عازتنا  اریز  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  تکرح  ياـهتنم 

یحطـس رظنب  دنچ  ره  تسا  تکرح  دنچ  زا  یبیکرت  عقاو  رد  ضورفم  تکرح  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  تفرگ و  رظن  رد  ار  یـصخشم  زرم 
اما دسریم  رظنب  يدحاو  نایرج  یخرس  هب  يدرز  زا  يدرز و  هب  يزبس  زا  بیس  گنر  لوحت  دنچ  ره  الثم  دوشیم  یقلت  يدحاو  تکرح 

ضورفم تکرح  نیا  زا  یصاخ  عطاقم  زا  دنشاب  هتشاد  یعون  فالتخا  تسا  اهنآ  نیب  هطساو  هک  يرگید  ياهگنر  انایحا  اهگنر و  نیا  رگا 
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هلـصاف دنچ  ره  تسا  نآ  ددعت  یگتـسسگ و  مزلتـسم  طخ و  رد  طاقن  ندمآ  دیدپ  ضرف  هلزنم  هب  ددـعتم  عطاقم  ضرف  دـنوشیم و  عازتنا 
ایتکرح عوضوم  دناهتسناد  مزال  یتکرح  ره  يارب  هفسالف  هک  ار  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی  عوضوم  - 5 دشابن .  ضورفم  عطاقم  نیب  ینامز 

یقطنم حالطـصا  یکی  همه  زا  رتفورعم  هک  دراد  يددـعتم  تاحالطـصا  یلقع  مولع  رد  عوضوم  هژاو  هک  تسناد  دـیاب  اـما  تسا  كرحتم 
دریگیم رارق  ضرع  لحم  هک  تهج  نآ  زا  رهوج  دروم  رد  هک  تسا  یفسلف  حالطصا  يرگید  دوریم و  راکب  لومحم  ربارب  رد  هک  تسا 

موهفم یتـح  دوشیم و  قـالطا  هیلمح  هیـضق  ره  زا  لوا  ءزج  رب  تسا و  یقطنم  هیناـث  تـالوقعم  زا  لوا  حالطـصا  اـما  دوشیم .  لامعتـسا 
یطبر حالطصا  نیا  هب  عوضوم  هک  تسا  نشور  دوریم و  رامشب  نآ  عوضوم  تسا  لاحم  نیضیقن  عامتجا  هیضق  نیا  رد  نیـضیقن  عامتجا 

هکنانچنآ دوش  یقلت  یجراخ  یـضرع  مه  تکرح  رگا  تسا و  ضارعا  تاعوضوم  صوصخم  مود  حالطـصا  اما  و  درادن .  ثحب  لحم  هب 
لیبق زا  هکلب  تسین  هیجراخ  ضارعا  لیبق  زا  تکرح  هک  میتسناد  یلو  دوب  دهاوخ  یعوضوم  نینچ  هب  دنمزاین  تسا  هتـشادنپ  قارـشا  خیش 
عازتنا اـشنم  لـماش  هک  تسا  حیحـص  یموس  حالطـصا  هب  اـهنت  یتکرح  ره  يارب  عوضوم  تاـبثا  سپ  تسا  لایـس  دوجو  هیلیلحت  ضراوع 

زا هن  ندوب  ضرع  تهج  زا  مه  نآ  تسا  مزال  یـضرع  تاکرح  دروم  رد  اـهنت  یفـسلف  فورعم  حالطـصا  هب  اـما  دوشب و  هیلیلحت  ضراوع 
تـسا تکرح  لعاف  ای  كرحم  دناهتـسناد  مزال  یتکرح  ره  يارب  هفـسالف  هک  يزیچ  نیمـشش  كرحم  ای  لعاف  - 6 نتشاد .  تکرحتهج 
یلعاـف تـلع  هـب  دـنمزاین  یلوـلعم  دوـجوم  ره  درادـن و  تـکرحب  یـصاصتخا  شخبیتـسه  تـلع  ياـنعمب  لـعاف  هـک  تـسناد  دـیاب  یلو 

دوجو نیا  درادن و  دوشیم  عازتنا  نآ  زا  هک  یضرع  ای  رهوج  دوجو  يارو  یصاخ  ینیع  ءازابام  تکرح  اساسا  هکلب  دشابیم  شخبیتسه 
نآ هب  یفیلاـت  لـعج  ددرگیم و  عازتنا  نآ  دوجو  هوحن  زا  تکرح  موهفم  دراد و  شخبیتسه  تلع  هب  جاـیتحا  هک  تسا  ضرع  اـی  رهوج 
هک یعیبط  لعاف  اما  تسا و  یـضرع  ای  يرهوج  تکرح  داجیا  نامه  انیع  لایـس  ضرع  اـی  رهوج  داـجیا  نخـس  رگید  هب  دریگیمن و  قلعت 

اهنآ یگمه  هک  تسا  يدام  ياههدـیدپ  صوصخم  دوریم  رامـشب  يدادـعا  للع  زا  ینعم  کـی  هب  تسین و  شخبیتسه  هدـننک و  داـجیا 
ياـج رد  تفرگ و  رظن  رد  ناوـتیم  یـضرع  تاـکرح  يارب  اـهنت  ار  یلعاـف  نـینچ  یلو  دنـشابیم  تـکرح  لوـحت و  ریغت و  یعوـن  ياراد 

درادن یلعاف  نینچ  هب  زاین  هیرهوج  تکرح  هک  دش  دهاوخ  نایب  شدوخ 

هصالخ

 . نامز لوط  رد  تکرح  دادتما  ب - تکرح .  دوخ  تدـحو  نآ  عبتب  عازتنا و  اشنم  تدـحو  فلا - زا :  تسا  ترابع  تکرح  تاموقم  - 1
تکرح رادم  - 3 تسا .  نآ  ضورفم  عطاقم  همه  رب  قدص  لباق  هک  تسا  یموهفم  تکرح  رتسب  - 2 تیاهنیب .  ات  نآ  تمسق  تیلباق  ج -
هوقلاـب ءازجا  بترت  تیفیک  زا  هک  تسا  یموهفم  تکرحتهج  - 4 دریگیم .  ماجنا  نآ  رد  تکرح  هک  ینیعم  هدودـحم  زا  تسا  تراـبع 

نآ تفاسم  نامز و  نیب  تبـسن  زا  تکرحتعرـس  - 5 دـشاب .  سکعلاـب  اـی  بچ  هب  تسار  زا  هکنیا  دـننام  دوشیم  عازتنا  رگیدـکی  رب  نآ 
هب میسقت  تکرح  هک  تسا  باتش  ظاحل  هب  نآ و  تعرس  یجیردت  شهاک  ای  شیازفا  زا  تسا  ترابع  تکرح  باتش  - 6 دیآیم .  تسدب 
ره - 8 یعیبط .  يدارا و  تکرح  دـننام  تسا  نآ  لعاف  عون  تکرح  تاصخـشم  زا  - 7 ددرگیم .  تخاونکی  هدنوش و  دنک  هدنوش و  دـنت 

یهتنم ادـبم و  - 9 تشاد .  دـهاوخن  ییاهتنم  ادـبم و  دـشاب  یهانتمان  یتکرح  رگا  اـما  تشاد  دـهاوخ  ییاـهتنم  ادـبم و  يدودـحم  تکرح 
ادـبم ناوتیمن  ار  لعف  هوق و  يورنیا  زا  تسا و  طخ  يارب  نایاپ  زاغآ و  هطقن  هلزنمب  دوشیم و  عازتنا  تکرح  فرط  زا  هک  تسا  یمیهافم 

میریگب و رظن  رد  ار  ضرع  اـی  رهوج  دوجو  ندوب  یجیردـت  هک  تسا  یفاـک  تکرح  موهفم  عازتنا  يارب  - 10 تسناد .  تکرح  ياـهتنم  و 
ار يرخآ  ای  لوا  ءزج  تکرح  يارب  رگا  تسین و  تکرح  نتم  رد  لخاد  یهتنم  ادـبم و  - 11 درادن .  یترورض  نآ  يارب  لعف  هوق و  ظاحل 

نایرج نآ  رد  كرحتم  ءیـش  هک  تسا  یلاـناک  هلزنمب  تفاـسم  - 12 میرامـشب .  یبسن  ياـهتنم  ادـبم و  ار  اـهنآ  میناوتیم  میریگب  رظن  رد 
یعضو تکرح  يارب  عضو  هلوقم  دننام  دوشیم  هداد  تبسن  نآ  هب  تکرح  هک  تسا  ياهلوقم  صوصخم  نآ  فورعم  حالطصا  دباییم و 

رب تسناد  تکرح  رتسب  ناوتیم  ار  دوشیم  یقلت  نآ  زا  يدارفا  تکرح  هوقلاب  ءازجا  هک  یتیهام  - 13 یلاقتنا .  تکرح  يارب  نیا  هلوقم  و 
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هب دبای  لماکت  تکرح  نایرج  رد  كرحتم  دوجوم  تسا  نکمم  - 14 دوشیم .  قالطا  یلاع  سنج  هلوقم و  رب  الومعم  هک  تفاسم  فالخ 
دوب دهاوختکر  رتسب  تیهام  ود  نآ  سنج  تروص  نیا  رد  رگید و  یتیهام  نآ  ياهتنم  زا  دوش و  عازتنا  یتیهام  نآ  ادـبم  زا  هک  ياهنوگ 

هوقلاب ءازجا  نیب  یعون  فالتخا  هفـسالف  زا  یـضعب  - 15 دوریم .  رامـشب  یخرـس  هب  يدرز  زا  بیـستکرح  رتسب  هک  گنر  سنج  دننام 
 . دریگیم ماجنا  ینامز  هلـصاف  نودـب  تکرح  نیدـنچ  يدراوم  نینچ  رد  هک  دـسریم  رظنب  اما  دناهتـسناد  مزال  هکلب  زیاـج  زین  ار  تکرح 
زا تکرح  دشابیم و  هیجراخ  ضارعا  صوصخم  یفسلف  فورعم  حالطصا  هب  تسا و  هیضق  هب  طوبرم  یقطنم  حالطـصا  هب  عوضوم  - 16
هب فصتم  هک  یـضارعا  يارب  ناوتیم  طـقف  تشاد و  دـهاوخن  ینعم  نیا  هب  یعوـضوم  دوریم  رامـشب  هیلیلحت  ضراوـع  زا  هک  تهج  نآ 

هیلیلحت ضراوع  عازتنا  اشنم  لـماش  هک  میریگب  رظن  رد  ییاـنعمب  ار  عوضوم  رگا  اـما  تفرگ  رظن  رد  ار  یعوضوم  نینچ  دـنوشیم  تکرح 
اما تسا  مزـال  یلولعم  ره  يارب  شخبیتـسه  لـعاف  - 17 دوـب .  دـهاوخ  مزـال  ینعم  نیا  هب  یکرحتم  عوـضوم و  تـکرح  ره  يارب  دوـشب 
مزال یضرع  تاکرح  يارب  یعیبط  لعاف  - 18 دشاب .  مزال  نآ  يارب  شخبیتسه  لعاف  ات  درادن  شعازتنا  اشنم  زا  لقتسم  يدوجو  تکرح 

درادن یلعاف  نینچ  هب  يزاین  هیرهوج  تکرح  یلو  تسا 

متفه هاجنپ و  سرد 

تکرح تامیسقت 

تکرح رثا  رد  كرحتم  لماکت  باتش  ساسا  رب  تکرح  میسقت  همدقم  لماش : 

همدقم

ار یفلتخم  ماسقا  ناوتب  اهنآ  فالتخا  ساسا  رب  ات  تسین  توافت  عونت و  لباق  دراد و  دوجو  تاکرح  مامت  رد  تکرح  تاموقم  هک  میتسناد 
اهنآ فـالتخا  بسح  رب  ناوـتیم  تسا و  عوـنت  تواـفت و  لـباق  شیباـمک  تکرح  مزاوـل  تاصخـشم و  اـما  تفرگ  رظن  رد  تکرح  يارب 

روصت نآ  يارب  هک  یفلتخم  لاکـشا  تسا و  سوسحم  الماک  یلاقتنا  تاکرح  رد  رادـم  فالتخا  الثم  درک  تابثا  تکرح  يارب  ار  یماسقا 
هجیتن رگید  يوس  زا  درادـن و  يروصحم  عاونا  تارادـم  فالتخا  يوس  کی  زا  یلو  ددرگیم  هطوبرم  تاـکرح  تواـفت  بجوم  دوشیم 

دهاوخن رب  رد  ياهدـیاف  نادـنچ  تارادـم  فالتخا  بسح  رب  تاـکرح  میـسقت  يور  نیا  زا  دوشیمن  بترتم  عونت  نیا  رب  یـصاخ  یفـسلف 
تسا يدادرارق  ماسقا  نیا  الوا  اما  تسا  فورعم  یلصا  تهج  شش  هب  میسقت  لباق  یلک  رظن  زا  دنچ  ره  تاکرح  تاهج  نینچمه  تشاد . 

فالتخا نیا  اما  دراد  يرامـشیب  بتارم  تکرحتعرـس  زین  دـشابیم  یفـسلف  هرمث  دـقاف  اهنآ  فالتخا  بسح  رب  تاکرح  میـسقت  ایناث  و 
سرد رد  هک  تسا  لعاف  ماسقا  عبات  عقاو  رد  اهلعاف  فالتخا  بسح  رب  تکرح  میـسقت  اما  درادـن .  اهنآ  یفـسلف  لیلحت  رد  يریثاـت  بتارم 

هیانعلاب و دصقلاب و  ياهلعاف  اریز  درک  میسقت  يدارا  یعیبط و  مسق  ود  هب  ار  تکرح  ناوتیم  یلک  روطب  دش و  هراشا  اهنآ  هب  متشه  یس و 
لعاف هکنانچ  دـنوریم  رامـشب  نآ  زا  یـصاخ  تالاح  مه  ریخـستلاب  ربجلاب و  ياهلعاف  دنتـسه و  يدارا  ياـهلعاف  همه  یلجتلاـب  اـضرلاب و 

رد یفـسلف  ياهثحب  روحم  هک  يزیچ  نیرتمهم  تکرح  ياهیگژیو  همه  نایم  رد  دوشیم .  بوسحم  یعیبط  لعاف  زا  یـصاختلاح  يرـسق 
هراـب رد  یهاـتوک  ثحب  تسا  راوازـس  میزادرپب  ثحبم  نیا  هب  هکنآ  زا  لـبق  یلو  تسا  تکرحتفاـسم  رتـسب و  هدـش  عقاو  تکرح  ماـسقا 
میهد رارق  یسررب  دروم  باتش  اب  ار  نآ  هطبار  تکرح و  ندوب  یلماکت  هلئسم  انمض  میشاب و  هتشاد  باتش  فالتخا  بسحب  تکرح  میسقت 

باتش ساسا  رب  تکرح  میسقت 

يور یتدم  دوریم و  الاب  تعاس  رد  رتمولیک  دصکی  فرط  هب  رفـص  زا  اجیردت  نآ  رامـش  رتمولیک  هبرقع  هک  دـیریگب  رظن  رد  ار  یلیبموتا 
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هطقن ب هب  فلا  هطقن  زا  دوختکرح  تدـم  لوط  رد  لیبموتا  نیا  دـیآیم  نییاپ  رفـص  فرط  هب  اجیردـت  سپـس  دتـسیایم و  هرامـش  نیا 
رییغت یکی  دوشیم  هدهاشم  مه  رگید  یجیردت  رییغت  ود  نایرج  نیا  رد  اما  دـشابیم  ناکم  رتسب  رد  یلاقتنا و  یتکرح  هک  دـباییم  لاقتنا 

تسا و تکرح  فـیرعت  لومـشم  یفـسلف  رظن  زا  زین  رییغت  نیا  رفـص  هب  دـص  کـی  زا  نآ  رییغت  يرگید  دـص و  کـی  هب  رفـص  زا  تـعرس 
هک دنوشیم  بوسحم  تکرح  هژیو  تیفیک  ود  ندش  دنک  ندش و  دنت  هک  تهج  نیا  زا  دروآ  رامشب  یفیک  تکرح  یعون  ار  نآ  ناوتیم 

تکرح کـی  یتـح  تفرگ و  رظن  رد  ناوـتیم  تکرح  زا  يرگید  عاوـنا  رد  ار  رییغت  نیمه  ریظن  دـندرگیم .  نآ  تعرـستیمک  ضراـع 
دوشیم و گنرهایس  اجیردت  یگنر  یب  مسج  هک  دینک  ضرف  الثم  دوش  يرگید  یفیک  تکرح  هب  فصتم  دناوتیم  يرگید  رظن  زا  یفیک 

مـسج گنر  رییغت  کش  یب  ددرگیم  گنر  یب  هرابود  درپیم و  اجیردت  نآ  گنر  سپـس  دنامیم و  یقاب  یهایـستلاح  نامه  هب  یتدـم 
دـشابن و تخاونکی  نامز  ءازجا  همه  رد  نآ  ندـیرپ  گنر  ای  ندـش  هایـس  هجرد  تسا  نکمم  اما  دوریم  رامـشب  فیک  هلوقم  رد  یتکرح 

لصا زا  ریغ  يرگید  رییغت  تعرس  رییغت  نیا  دورب  شهاک  هب  ور  لاونم  نیمه  هب  سپـس  دبای و  شیازفا  اجیردت  نآ  ندش  هایـستعرس  الثم 
نیا دـقاف  ار  تخاون  کـیتکرح  ناوتیم  هکناـنچ  درک  یقلت  لوا  تکرح  يور  یتکرح  ار  نآ  ناوتیم  يور  نیا  زا  تسا و  گـنر  رییغت 

هب تعرس  ریغت  ای  تابث  هاگدید  زا  ینعی  هاگدید  کی  زا  ار  تکرح  ناوتیم  نیا  رب  انب  درمـشتباث .  تعرـس  رظن  زا  ار  نآ  تسناد و  رییغت 
ای هدنیازفا  تعرـس  ياراد  هدنوش و  دنت  تکرح  - 2 تباث .  تعرس  ياراد  باتـش و  یب  تخاون و  کیتکرح  - 1 درک :  میـسقت  مسق  هس 

هدنوش و دنک  هدنوش و  دنت  تکرح  دوجو  یفنم .  باتش  ياراد  ای  هدنهاک  تعرـس  ياراد  هدنوش و  دنک  تکرح  - 3 تبثم .  باتش  ياراد 
یجیردـت رییغت  دـننام  اـهنآ  قیداـصم  زا  یـضعب  ناوتیم  یتـح  تسا و  راـکنا  لـباق  ریغ  سوسحم و  يرما  تخاوـن  کـیتکرح  نینچمه 

شهاک ناوتیم  دـیدرت  نودـب  تفایرد و  يروضح  ملع  اب  یناسفن  تـالاح  تاـیفیک و  رد  ار  نآ  یتخاونکی  ایتعرـس  شهاـک  شیازفا و 
ار یلزنت  یفعـضت و  تکرح  یعون  بیترت  نیدب  دروآ و  باسحب  تکرح  يارب  یجیردت  صقن  فعـض و  لزنت و  یعون  ار  تکرحتعرس 

تکرح فیراعت  زا  یضعب  اب  یتافانم  هدنوش  دنک  تکرح  دوجو  ایآ  هک  میوشیم  وربور  لاؤس  نیا  اب  ام  هک  تسا  اج  نیا  رد  درک .  تابثا 
نیا هب  خـساپ  يارب  درادـن .  تسا  هوقلاب  هک  تهج  نآ  زا  هوقلاـب  دوجوم  يارب  لوا  لاـمک  لـعف و  هب  هوق  زا  ءیـش  یجیردـت  جورخ  دـننام 

نکمم هکنآ  حیـضوت  كرحتم .  دوجوم  لماکت  يرگید  تکرح و  لماکت  یکی  درک  کیکفت  رگیدکی  زا  ار  ثحب  تهج  ود  دـیاب  لاؤس 
دـشاب توافتم  تالامک  نیا  هب  ندـش  لیان  تعرـس  اـما  دـبایتسد  يدـیدج  تـالامک  هب  هراومه  شدوختکرح  لوط  رد  كرحتم  تسا 

دشاب و تخاون  کی  تباث و  یموس  شخب  رد  شهاک و  هب  ور  رگید  یشخب  رد  شیازفا و  هب  ور  لماکت  تعرـس  نامز  زا  یـشخب  رد  ینعی 
دوشیم دنک  نآ  ندش  هایـس  گنهآ  هک  یمـسج  الثم  اریز  درادن  كرحتم  نتفای  لماکت  اب  یتافانم  نآ  شهاک  یتح  تعرـس و  یتخاونکی 

تکرح هکنیا  ضرف  سپ  دریذـپیم  ماجنا  رتدـنک  نآ  گنر  رییغت  هکنیا  وگ  دوب  دـهاوخ  یلبق  هظحل  زا  رتهایـس  يدـعب  هظحل  رد  هرخـالاب 
دنک اعدا  یسک  رگا  اما  درادن .  یتافانم  مه  لماکت  تعرس  يارب  یفنم  باتش  ضرف  اب  دشاب  كرحتم  دوجوم  يارب  يرتشیب  لامک  بجوم 

راگزاس باتش  یب  تکرح  تخاون و  کیتکرح  نتفریذپ  اب  يو  ياعدا  دباییم  لماکت  شندوب  تکرحتیثیح  نامه  رد  یتکرح  ره  هک 
تکرح تافیرعت  زا  ياهراپ  هب  ناوتیمن  نآ  تاـبثا  يارب  دـشابیم و  تهادـب  نادـجو و  فـالخ  یئاـعدا  نینچ  هک  تسا  نشور  تسین و 

درک هدافتسا  ناوتیم  اهنآ  زا  هک  يزیچ  رثکا  دح  اریز  دننکیمن  تابثا  ار  یئاعدا  نینچ  مه  هدش  دای  تافیرعت  هکنیا  رب  هوالع  درک  دانتـسا 
اب یتافانم  كرحتم  نتفای  لماکت  دش  هراشا  هکنانچ  دـسریم و  يدـیدج  لامک  تیلعف و  هب  تکرح  رثا  رد  كرحتم  دوجوم  هک  تسا  نیا 
هب کنیا  هک  تسا  يرگید  هلئـسم  هن  ای  دوشیم  كرحتم  لـماکت  بجوم  یتکرح  ره  اـیآ  هکنیا  اـما  و  درادـن .  تکرحتعر  ندوب  یلوزن 

میزادرپیم نآ  یسررب 

تکرح رثا  رد  كرحتم  لماکت 

هب يراعشا  مه  تکرح  فیراعت  زا  مادکچیه  درادن و  تیلک  نآ  نتفرگ  باتـش  نتفای و  تدش  يانعمب  تکرح  ندوب  یلماکت  هک  میتسناد 
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نوچ هک  دوشب  یطابنتـسا  نینچ  هدش  دای  فیرعت  ود  زا  تسا  نکمم  تکرح  رثا  رد  كرحتم  نتفای  لماکت  يانعمب  اما  درادن و  بلطم  نیا 
دوب دهاوخ  كرحتم  نتفای  لماکت  بجوم  يدادتشا و  یتکرح  ره  اترورض  دسریم  يدیدج  لامک  تیلعف و  هب  تکرح  هطـساوب  كرحتم 

هب ور  اجیردت  ءایـشا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  نآ  دناهدید و  هجاوم  یگرزب  لکـشم  اب  ار  دوخ  دـناهدرک  ار  یطابنتـسا  نینچ  هک  یناسک  . 
زا هتـسویپ  هـکلب  دـیازفایمن  ناـشلامک  رب  اـهنآ  یجیردـت  ياـهینوگرگد  تاـکرح و  اـهنت  هـن  دـنوریم و  يدوباـن  یگدرمژپ و  فـعض و 

ییافوکـش دشر و  نارود  ندنارذگ  زا  سپ  تاناویح  تاتابن و  هکنانچ  دنکیم  کیدزن  یتسین  گرم و  هب  ار  اهنآ  دهاکیم و  ناشتالامک 
هراچ تروص  نیا  هب  لکـشم  نیا  زا  ییاهر  يارب  ددرگیم .  زاغآ  اـهنآ  یلوزن  یلوبذ و  تکرح  دـنوشیم و  یناوتاـن  يریپ و  هلحرم  دراو 

رثا رد  هک  یبیـس  الثم  تسا  يرگید  هدـنبای  دـشر  تادوجوم  تاکرح  اب  هارمه  یطاـطحنا  یلوزن و  تاـکرح  هنوگنیا  هک  دـناهدرک  ییوج 
تالامک شهاک  بجوم  هک  تسا  مرک  یلماکت  تکرح  نامه  یقیقحتکرح  دباییم و  دشر  نآ  نورد  مرک  دوشیم  دـساف  یگدز  مرک 

کی یلوزن  تکرح  ندوـب  ماوـت  هکنیا  زا  رظن  فرـص  یلو  دـشابیم .  ضرعلاـب  یتـکرح  نآ  ندـش  دـساف  یگدرمژپ و  ددرگیم و  بـیس 
هدـیدان ار  شهاک  هب  ور  دوجوم  یجیردـت  رییغت  ناوتیمن  تسین  تابثا  لباق  دراوم  همه  رد  رگید  كرحتم  يدادتـشا  تکرح  اـب  كرحتم 

شهاک دوجوم  رد  یجیردـت  یلوزن  ریـس  نیا  هک  دـنامیم  یقاـب  لاؤس  نیا  هرخـالاب  درک و  داـی  ضرعلاـب  تکرح  ناونعب  نآ  زا  تفرگ و 
يوگخـساپ دناوتیمن  یلماکت  ریغ  تکرح  یفن  يارب  هدـش  دای  ياهفیرعت  رب  ندرک  ءاکتا  اما  و  دراد .  یموهفم  هچ  یفـسلف  رظن  زا  هدـنبای 

اهنآ تیلک  تحـص و  رد  دـیاب  دـشابن  یلوزن  تکرح  رب  قابطنا  لباق  اـهفیرعت  نیا  داـفم  هکنیا  ضرفب  دـشاب و  نآ  راـکنا  لـباق  ریغ  دوجو 
مه روکذـم  ياهفیرعت  يارب  ناوتیم  لاـح  نیع  رد  یلو  دز  یلوبق  لـباق  ریغ  تاـهیجوت  هب  تسد  اـهنآ  هب  دانتـسا  اـب  هکنیا  هن  درک  دـیدرت 

هوق و دش  نایب  مود  هاجنپ و  سرد  رد  هکنانچمه  هکنآ  حیـضوت  دشابن .  یلماکت  ریغ  تکرح  یفن  مزلتـسم  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يریـسفت 
دوجوم زا  یئزج  ای  لک  رب  مود  دوجوم  ندوب  لمتـشم  رگید و  دوجوم  رب  يدوجوم  مدـقت  هظحالم  زا  هک  دنتـسه  یفاـضا  موهفم  ود  لـعف 

یلامک ار  تکرح  نینچمه  تسین  لوا  دوجوم  لک  زا  مود  دوجوم  لک  ندوب  رتلماک  مزلتـسم  هجو  چیه  هب  ینعم  نیا  دوشیم و  عازتنا  لوا 
همزال تسا  نکمم  اریز  دـشابیمن  قحال  دوجوم  رد  قباس  تـالامک  همه  ءاـقب  مزلتـسم  نتـشاگنا  یلـصا  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  یمدـقم 

یلامک دهدب و  تسد  زا  ار  شدوخ  تالامک  زا  یضعب  كرحتم  هک  دشاب  نیا  دوریم  رامـشب  نآ  هجیتن  هک  یلامک  هب  ندیـسر  تکرح و 
رب وطـسرا  فیرعت  قیبطت  سپ  دـشاب .  نآ  زا  رتفیعـض  یتح  ای  هتفر و  تسد  زا  لامک  اب  يواسم  دوشیم  لصاح  شیارب  تکرح  رثا  رد  هک 

كرحتم تسد  زا  هک  یلاـمک  رب  يدوـجو  هبترم  رظن  زا  دوـشیم  لـصاحتکر  رثا  رد  هک  یلاـمک  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  تـکرح  عاوـنا 
یلو ددرگ .  رتلماـک  اـموزل  قباـستیعقوم  عضو و  اـب  هسیاـقم  ماـقم  رد  كرحتم  دوجوم  هجیتن  رد  دـشاب و  هتـشاد  ینوزف  يرترب و  دوریم 

ریسفت حیـضوت و  هب  زاین  ناشدوخ  هک  میهافم  نیا  اریز  درادن  یموزل  تکرح  فیرعت  رد  لامک  موهفم  ای  لعف  هوق و  موهفم  رب  هیکت  اساسا 
لقتنم يرگید  ناـکم  هب  یناـکم  زا  هک  یمـسج  ره  هک  تفریذـپ  ناوتیم  یتسارب  اـیآ  دـنیادزب .  تکرح  زا  ار  یماـهبا  دـنناوتیمن  دـنراد 

هک درک  تابثا  ناوتیم  یتسارب  ایآ  دـباییم و  تسد  تسا  هتـشاد  هک  یلامک  زا  رترب  يدـیدج  لامک  هب  ددرگیم و  رتلماک  اـعقاو  دوشیم 
شیازفا بجوم  تکرح  رگا  هک  دوش  لاؤستسا  نکمم  تسا .  يرگید  دوجوم  لماکت  هجیتن  یناویح  تابن و  ره  یلوزن  ریس  یگدرمژپ و 

هک تسا  نیا  خساپ  دـشاب .  هتـشاد  دـناوتیم  نآ  ماجنا  يارب  ياهزیگنا  هچ  دـهدیم و  ماجنا  ار  نآ  كرحتم  ارچ  دوشیمن  كرحتم  لامک 
روعش اب  دوجوم  ایناث  دش و  هتفگ  يرسق  یعیبط و  تاکرح  دروم  رد  هکنانچ  تسین  كرحتم  هزیگنا  روعـش و  زا  هتـساخرب  یتکرح  ره  الوا 

ای ددرگ  يرتدنمشزرا  تالامک  نتفر  تسد  زا  بجوم  هک  دهد  ماجنا  ار  یتکرح  یلایخ  ای  یعقاو  یتذل  هب  ندیـسر  يارب  تسا  نکمم  مه 
نینچ ندوبن  هنامیکح  ندوبن و  یئالقع  لاح  ره  هب  رظن و  دروم  تذـل  هب  دـیدش  هقـالع  تهج  هب  اـی  يرهق و  هجیتن  نیا  زا  تلفغ  تهج  هب 

اهنآ عومجم  هجیتن  دشابن و  تبثم  ناهج  تاکرح  دـنیآرب  رگا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دوب .  دـهاوخن  نآ  ندوب  لاحم  يانعمب  یتکرح 
رب ام  هک  تسا  نیا  خـساپ  دوب .  دـهاوخ  هدوهیب  وغل و  یناهج  نینچ  ندـیرفآ  دـشابن  ناهج  نیا  تادوجوم  يارب  يرتشیب  تـالامک  لوصح 

تبثم همزال  یلو  دوشیم  بترتم  نآ  رب  ياهنامیکحجـیاتن  تسین و  هدوهیب  ثبع و  ناهج  شنیرفآ  هک  مینکیم  تباث  یهلا  تمکح  ساسا 
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 . دـشاب كرحتم  دوخ  يارب  يرتـشیب  لاـمک  لوصح  بجوم  یلماـکت و  اترورـض  یتـکرح  ره  هک  تسین  نیا  تاکرحجـیاتن  دـنیآرب  ندوب 
ینوزف و قباـس  لاـمک  رب  يدوـجو  هبترم  رظن  زا  دـیدج  لاـمک  هک  ینعم  نیا  هب  تکرح  رثا  رد  یکرحتم  ره  نتفاـی  لـماکت  هکنآ  لـصاح 

مه یفعـضت  یلوزن و  تکرح  هکلب  تخاون  کیتکرح  اهنت  هن  هک  دـهدیم  ناشن  رامـشیب  براـجت  درادـن و  یلیلد  دـشاب  هتـشاد  يرترب 
تـسد زا  لامک  زا  رترب  هک  دوش  دـجاو  ار  یتالامک  ای  دـهدب  تسد  زا  ار  دوجوم  تالامک  اجیردـت  كرحتم  هک  ینعم  نیا  هب  دراد  دوجو 

اهنت دروآ و  باسحب  اهنآ  تیعماج  مدع  رب  لیلد  ار  نآ  دـیاب  دـشابن  یتاکرح  نینچ  رب  قابطنا  لباق  تافیرعت  زا  یـضعب  رگا  دـشابن و  هتفر 
صخـش دقاف  البق  هک  دباییم  تسد  يدوجو  رما  کی  هب  كرحتم  دوجوم  هک  تفریذپ  ناوتیم  ینعم  نیا  هب  ار  تکرح  ره  ندوب  یلماکت 

دش هتفگ  لعف  هوق و  هطبار  هرابرد  نآ  ریظن  هکنانچ  تسا  هتشاد  ار  نآ  زا  رتلماک  ای  لثامم و  يرگید  صخش  البق  دنچ  ره  تسا  هدوب  نآ 

هصالخ

رتسب و تکرح  میسقت  روحم  نیرتمهم  - 2 درک .  میـسقت  يدارا  یعیبط و  عون  ود  هب  لعاف  عاونا  فالتخا  ساسا  رب  ناوتیم  ار  تکرح  - 1
یب تخاون و  کـیتکرح  فلا  درک  میـسقت  مسق  هس  هب  تعرـس  ندوب  تباـث  اـی  ریغت  رظن  زا  ناوـتیم  ار  تکرح  - 3 تسا .  نآ  تفاـسم 

یجیردـت ریغت  - 4 هدـنهاک .  تعرـس  ياراد  هدـنوش و  دـنک  تکرح  ج - هدـنیازفا .  تعرـس  ياراد  هدـنوش و  دـنت  تـکرح  ب - باـتش . 
هجرد نآ  ياـهتنم  تعرـس و  زا  یـصاخ  هجرد  نآ  ادـبم  هـک  درک  یقلت  لوا  تـکرح  يور  يرگید  تـکرح  ناوـتیم  ار  تـکرحتعرس 

ناوتیم یناـسفن  تاـیفیک  دروم  رد  يروضح  ملع  اـب  ار  هناـگهس  ماـسقا  نیا  - 5 دـشابیم .  تعرـس  دوـختکرح  رتـسب  نآ و  زا  يرگید 
زا تکرح  دوـخ  هک  ینعم  نـیا  هـب  تـکرح  ره  نتـسناد  یلماـکت  - 6 درک .  تاـبثا  ناوـتیم  سح  کـمک  هب  ءایـشا  ریاـس  رد  تفاـیرد و 
دنک تخاون و  کـیتکرح  - 7 تسا .  هدنوش  دنک  تخاون و  کی  تاکرح  راکنا  مزلتـسم  دـبای  باتـش  تدـش و  شندوب  تکرحتیثیح 

هدوزفا نآ  یهایـس  رب  هرخالاب  دوشیم  مه  دـنک  یمـسج  ندـش  هایـس  گـنهآ  یتقو  هکناـنچ  درادـن  كرحتم  لـماکت  اـب  یتاـفانم  هدـنوش 
اهنآ زا  هک  يزیچ  رثکا  دح  اریز  درادن  هدـنوش  دـنک  تخاون و  کیتکرح  دوجو  اب  یتافانم  تکرح  فیراعت  زا  کیچیه  - 8 ددرگیم . 

لـصاح مه  هدـنوش  دـنک  تخاون و  کی  تاـکرح  رد  ینعم  نیا  تسا و  كرحتم  يارب  دـیدج  تیلعف  لاـمک و  لوصح  دوشیم  هدافتـسا 
هک يروطب  دوش  رتلماک  تکرح  رثا  رد  دـیاب  كرحتم  هک  دوش  طابنتـسا  نینچ  تکرح  فیراعت  زا  یـضعب  زا  تسا  نکمم  اـما  - 9 تسا . 

یتـکرح یلوزن  تکرح  طابنتـسا  نیا  ساـسا  رب  - 10 دـشاب .  هتـشاد  يرترب  تکرح  زا  لـبق  نآ  تیعقوـم  رب  تکرح  زا  دـعب  نآ  تیعقوـم 
دوجوم یلماکت  تکرح  اـب  یلوزن  تکرح  ره  ندوب  ماوت  ـالوا  - 11 تسا .  هدـش  هدرمـش  رگید  دوجوم  یلماکت  تکرح  هجیتن  ضرعلاب و 

یقاب لاؤس  نیا  دوشیمن و  یلوزن  ریـس  زا  تکرحتقیقح  یفن  بجوم  رگید  تکرح  ندوب  یلماـکت  اـیناث  - 12 تسین .  تابثا  لـباق  رگید 
هجوم یلماکت  ریغ  تکرح  یفن  يارب  اـهفیرعت  زا  یـضعب  رب  ندرک  هیکت  - 13 دراد .  یموهفم  هچ  یفـسلف  رظن  زا  یلوزن  ریـس  هک  دنامیم 

هدش دای  فیراعت  يارب  - 14 داد .  رارق  دیدرت  دروم  ار  اهنآ  تحص  دیاب  دوشن  یلوزن  تکرح  لماش  روبزم  فیراعت  هکنیا  ضرفب  تسین و 
هب كرحتم  ندیـسر  تکرح  همزـال  هک  تروص  نیا  هب  دـشابن  یلماـکت  ریغ  تکرح  یفن  مزلتـسم  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يریـسفت  ناوتیم 
زا اب  یتافانم  نآ  هجیتن  تکرح و  ندوب  لامک  زین  دشاب  يرتلماک  ای  يواسم  تیلعف  نتفر  تسد  زا  اب  مزالم  دـنچ  ره  تسا  يدـیدج  تیلعف 

درادن یموزل  تکرح  فیرعت  رد  لامک  موهفم  ای  لعف  هوق و  موهفم  رب  هیکت  اساسا  یلو  - 15 درادن .  يرترب  ای  يواسم  لامک  نتفر  تسد 
كرحتم رگا  هک  دوش  هتفگ  اـت  تسین  هزیگنا  روعـش و  زا  هتـساخرب  یتـکرح  ره  - 16 تسا .  یجیردـت  ریغت  ناـمه  نآ  فیرعت  نیرتـهب  و 

یتذل هزیگنا  هب  ار  یتکرحتسا  نکمم  مه  هزیگنا  اب  روعـش و  اب  دوجوم  یتح  - 17 تشاد .  دهاوخن  تکرح  يارب  ياهزیگنا  دـباین  لماکت 
تاکرح اعومجم  هک  درک  تابثا  ناوتیم  یهلا  تمکح  ساسا  رب  - 18 دشاب .  يرتدنمشزرا  لامک  نداد  تسد  زا  مزلتسم  هک  دهد  ماجنا 

تکرح ره  ندوب  یلماکت  - 19 تسین .  تکرح  رثا  رد  كرحتم  ره  نتفای  لماکت  نآ  يانعم  اما  دماجنایم  يرتهدـنزرا  تالامک  هب  ناهج 
صخـش اب  يواسم  دنچ  ره  دباییم  ققحت  يدـیدج  يدوجو  رما  لامک  صخـش  یتکرح  ره  رد  هک  تفریذـپ  ناوتیم  ینعم  نیا  هب  اهنت  ار 
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هتفرگ تاشن  لعف  هوق و  هطبار  يارب  تسرد  ان  ریسفت  رثا  رد  تکرح  ره  ندوب  یلماکت  ههبـش  - 20 دـشاب .  نآ  زا  رتتسپ  ای  قباس و  لامک 
تسا

متشه هاجنپ و  سرد 

ضارعا رد  تکرح 

یمک تکرح  یفیک  تکرح  یعضو  تکرح  یناکم  تکرح  همدقم  لماش : 

همدقم

نآ یعضو  تکرح  دیشروخ و  رود  هب  نیمز  یلاقتنا  تکرح  دننام  تسا  یعـضو  یناکم و  تاکرح  دنـسانشیم  مدرم  مومع  هک  یتاکرح 
دناهدرک تابثا  ار  تکرح  زا  رگید  عون  ود  هداد و  هعـسوت  یجیردـت  رییغت  هنوگ  ره  هب  ار  تکرح  موهفم  هفـسالف  اما  شدوخ  روحم  لوح 

تخرد هکنیا  دننام  یمک  تکرح  يرگید  ماسجا و  لکش  گنر و  یناسفن و  تایفیک  تالاح و  یجیردت  رییغت  دننام  یفیک  تکرح  یکی 
راهچ هب  دوشیم  هداد  تبـسن  نآ  هب  هک  ياهلوقم  بسح  رب  ار  تکرح  بیترت  نیدب  دوشیم و  هدوزفا  شرادقم  رب  دباییم و  دشر  اجیردت 

تکرح یفیک  تکرح  یعـضو  تکرح  یناکم  تکرح  دنوشیم  هداد  تبـسن  یـضرع  تالوقم  هب  اهنآ  یگمه  هک  دـناهدرک  میـسقت  مسق 
لباق هک  هدـش  لقن  ینانخـس  ناتـساب  نانوی  هفـسالف  زا  یـضعب  زا  اهنت  دناهتـسنادیمن و  زیاج  ار  رهوج  رد  تکرح  نیـشیپ  هفـسالف  یمک . 

رب يددعتم  لیالد  حیحصت و  ار  رهوج  رد  تکرح  نیهلاتملا  ردص  موحرم  یمالـسا  هفـسالف  نایم  رد  دشابیم  رهوج  رد  تکرح  رب  قیبطت 
ماسقا یسررب  هب  تسخن  اجنیا  رد  ام  تفای .  ترهش  یمالسا  هفـسالف  نایم  رد  هیرهوج  تکرح  هلئـسم  يو  نامز  زا  درک و  هماقا  نآ  دوجو 

داد میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  یلقتسم  تروصب  ار  هیرهوج  تکرح  سپس  میزادرپیم و  یضرع  تکرح  هناگراهچ 

یناکم تکرح 

ناونعب ار  نیا  هلوقم  هفـسالف  دـشابیم و  ماسجا  ناکم  نآ  رتسب  هک  تسا  یناـکم  تکرحتکرح  عاونا  نیرتسوسحم  دـش  هراـشا  هکناـنچ 
هکلب تسین  یـسنج  ای  یعون  تیهام  یبسن  تالوقم  رگید  دـننام  نیا  هلوقم  دـش  هتفگ  ـالبق  هکناـنچمه  یلو  دـناهدرک  یفرعم  نآ  تفاـسم 

ءازاـبام تسا و  ماـسجا  هیلیلحت  ضراوع  زا  مه  ناـکم  دوخ  دوشیم و  عازتنا  ناـکم  هب  ءیـشتبسن  زا  هک  یبـسن  یفاـضا و  تسا  یموهفم 
دوـجو هکنیا  هن  دوـشیم  هتفرگ  رظن  رد  هناگادـج  هک  تسا  يداـم  ناـهج  لـک  مـجح  زا  یئزج  يزیچ  ره  ناـکم  عـقاو  رد  درادـن و  ینیع 

دوش و لقتنم  رگید  ياج  هب  ییاج  زا  شدوخ  هدارا  هب  ناسنا  هکنیا  دننام  تسا  يدارا  ای  یناکم  تکرح  لاح  ره  هب  دشاب .  هتشاد  يزاحنم 
ددرگیم مسقنم  يرـسق  یعیبط و  تکرح  هب  دوخ  هبون  هب  يدارا  ریغ  تکرح  ناج  یب  ماسجا  یناکم  تاـکرح  دـننام  تسا  يدارا  ریغ  اـی 

دشابیم هدننک  هدارا  سفن  هب  دنتـسم  هک  يدارا  تکرح  اما  دیآیم .  دیدپ  يرـساق  يورین  رثا  رد  ای  تسا و  ءیـشتعیبط  ياضتقم  ای  اریز 
ندب کیرحت  يارب  ار  یعیبط  لماع  کی  ناسنا  ناویح و  سفن  هکلب  دنزیمن  رس  سفن  زا  هطـساو  نودب  هک  يریخـست  تسا  یلعف  عقاو  رد 
هاوخ مه  يرـسق  تکرح  رگید  يوس  زا  تسا .  تعیبط  مه  يدارا  تکرح  هطـساویب  بیرق و  لعاف  سپ  دریگیم  راکب  يرگید  مسج  اـی 
مسج تعیبط  زا  هرخالاب  دناهدش  لئاق  هفسالف  رثکا  هکنانچنآ  روسقم  هب  دنتسم  هاوخ  میدرک و  دییات  ار  نآ  ام  هکنانچ  دشاب  رساق  هب  دنتسم 

هدش یفرعم  ماسجا  تکرح  يارب  یلعاف  ادبم  ناونع  هب  تعیبط  ساسا  نیا  رب  دشابیم و  تعیبط  هب  دنتـسم  یتکرح  ره  سپ  دوشیم  رداص 
دیدـپ نآ  رد  يرگید  تعیبط  ریثات  هطـساو  هب  ای  تسا و  مسج  تعیبط  صاوخ  زا  ای  هک  دراد  یلیم  ادـبم  یتکرح  ره  نخـس  رگید  هب  تسا 

یلو دش  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  متشه  یس و  سرد  رد  هک  دناهتـشاد  یتانایب  كرحتم  ماسجا  رد  لیم  ادبم  يارب  نیـشیپ  هفـسالف  دیآیم . 
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هک تفگ  ناوتیم  یلک  روطب  اـما  دـهدیمن  قفو  دـیدج  یملع  تاـیرظن  اـب  هدوب و  قباـس  یعیبـط  موـلع  ياههیـضرف  رب  ینتبم  تاـنایب  نیا 
همادا دـیاین  دـیدپ  نآ  يارب  یعنام  ات  تروص  نیا  رد  تسا و  كرحتم  دوجوم  تعیبط  ياضتقم  ایتسین  جراخ  لاح  ود  زا  ماسجا  تکرح 

مه یجراخ  لماع  نآ  رگا  دـباییم و  ققحت  یجراخ  لماع  رثا  رد  هکلب  درادـن  تکرح  يارب  یئاضتقا  كرحتم  دوجوم  تاذ  ای  دـباییم و 
اتاذ هک  دـش  دـهاوخ  یهتنم  يدام  لماع  کی  هب  ماجنارـس  تشاد و  دـهاوخ  يرگید  لماع  دـشاب  هتـشادن  تکرح  هب  تبـسن  یئاضتقا  اتاذ 

هب يژرنا  لاقتنا  دوشیم و  هدـیمان  يژرنا  مانب  دـیدج  کیزیف  رد  هک  تسا  يزیچ  رب  قابطنا  لباق  لماع  نیا  دـشاب  هتـشاد  تکرح  ياـضتقا 
تـسا طوبرم  یملع  هیرظن  رابتعا  ورگ  رد  مه  قیبطت  نیا  رابتعا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  ددرگیم  اهنآ  تکرح  بجوم  هک  تسا  ماسجا 

دیدپ نآ  رد  يرییغت  یملع  تایرظن  مقس  تحص و  هک  یفسلف  تسا  ياهیرظن  دشاب  هتشاد  تکرح  ياضتقا  اتاذ  هک  یعیبط  لماع  دوجو  اما 
دروآیمن

یعضو تکرح 

هب ار  یعـضو  تکرح  ناوتیم  اـساسا  تسا و  يراـج  مه  یعـضو  تکرح  هراـب  رد  دـش  هتفگ  یناـکم  تکرح  هراـب  رد  هچنآ  همه  اـبیرقت 
اجباج اجیردت  كرحتم  مسج  ءازجا  یلو  دباییمن  يرییغت  مسج  لک  ناکم  یعـضو  تکرح  رد  دنچ  ره  اریز  دـنادرگ  زاب  یناکم  تکرح 

رد نخس  دیآیم .  نیئاپ  هب  هدش  عقاو  الاب  رد  هک  یئزج  ای  دوریم  پچ  تمـس  هب  هدش  عقاو  تسار  تمـس  رد  هک  یئزج  الثم  دنوشیم و 
نیا هب  یناکم  تکرح  میـسقت  ریظن  مه  يدارا  ریغ  يدارا و  هب  یعـضو  تکرح  میـسقت  تسا و  نیا  هلوقم  ریظن  مه  عضو  ندوب  هلوقم  هراب 
هتفگ دیدج  کیزیف  رد  نآ  ریظن  دـننادیمن و  تعیبط  ياضتقم  ار  يرود  تکرح  هفـسالف  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دـشابیم .  ماسقا 

تسا یبرجت  مولع  هدهع  هب  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  یئاهن  تواضق  دشابیم و  ورین  دنچ  دنیآرب  میقتسم  طخ  ریغ  رد  تکرح  هک  دوشیم 

یفیک تکرح 

تکرح يارب  ار  يرتیئزج  ماـسقا  ناوتیم  نآ  عاونا  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  فیک  هلوقم  هدـش  تاـبثا  نآ  رد  تکرح  هک  ياهلوقم  نیموـس 
تاـیمک و هب  صوصخم  تاـیفیک  رد  تکرح  هسوسحم و  تاـیفیک  رد  تکرح  یناـسفن و  فـیک  رد  تکرح  دـننام  تفرگ  رظن  رد  یفیک 
اب اریز  تسا  تکرح  عون  نیرتینیقی  هکلب  یفیک  تکرح  ماسقا  نیرتیعطق  زا  یناسفن  فیک  رد  تکرح  اما  يدادعتسا .  فیک  رد  تکرح 

ادـیپ تبحم  هقالع و  یـصخش  ای  يزیچ  هب  تبـسن  هک  دـباییم  دوخ  نورد  رد  یـسک  ره  ـالثم  دوشیم  كرد  ریذـپان  اـطخ  يروضح  ملع 
دباییم تدش  شتهارک  اجیردت  دنکیم و  ادیپ  ترفن  تهارک و  یـسک  ای  يزیچ  هب  تبـسن  ای  دباییم  تدش  شاهقالع  اجیردت  دنکیم و 

ادیپ يدیدش  يداش  طاسبنا و  تلاح  ای  دـهنیم  شهاک  هب  ور  اجیردـت  دـنکیم و  ادـیپ  يدیدشتینابـصع  بضغ و  تلاح  سکع  رب  ای  و 
تایفیک رد  ار  تاکرح  نیا  ریظن  دوشیم .  هدرمـشتکرح  یفـسلف  هاگدـید  زا  یجیردـت  تارییغت  نیا  دوریم  نیب  زا  اجیردـت  دـنکیم و 

نایم رد  مه  زونه  نآ  نتفاـی  فعـض  تدـشتیفیک و  گـنر و  تقیقح  هک  مینادیم  یلو  تفرگ  رظن  رد  ناوتیم  اـهگنر  دـننام  هسوسحم 
مـسق دوب .  دهاوخن  ینیقی  قباس  مسق  هزادـنا  هب  یفیک  تکرح  زا  مسق  نیا  دوجو  تهج  نیا  زا  تسا و  وگتفگ  ثحب و  لحم  نانادـکیزیف 

مهب اجیردـت  تسا  هتفرگ  رارق  میقتـسم  طخ  دادـتما  رد  هک  ار  یخن  رـس  ود  رگا  هکناـنچ  تسا  لاکـشا  رد  تکرح  یفیک  تکرح  زا  موس 
اجیردـت دـشاب  یلعفلاب  طخ  ياراد  رگا  نآ  میقتـسم  طخ  يوتـسم و  حطـس  اجنیا  رد  دـیآ  رد  ءانحنا  تلاحب  هک  ياهنوگ  هب  مینک  کـیدزن 

نآ ءازجا  یناکم  تکرح  ای  خن  دوخ  یعـضو  تکرح  عبات  دـشاب  یجیردـت  اعقاو  ندـش  لیدـبت  نیا  رگا  یلو  دـیآیم  رد  ینحنم  تروصب 
هک تهج  نیا  زا  تسناد  یتکرح  ره  ندش  دـنک  ندـش و  دـنت  ناوتیم  ار  یفیک  تکرح  زا  عون  نیا  قیداصم  زا  رگید  یکی  دوب .  دـهاوخ 
رد تکرح  یفیک  تکرح  زا  مراـهچ  مـسق  دـش .  هداد  حیـضوت  یلبق  سرد  رد  هکناـنچ  تـسا  نآ  تعرـستیمک  هـب  صوـصخم  یتـیفیک 

میهافم لیبق  زا  دادعتسا  موهفم  هک  دش  نشور  متشه  لهچ و  سرد  رد  اما  تسا  نآ  یجیردت  نتفای  فعض  تدش و  يدادعتـسا و  تیفیک 
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یجیردـت اعقاو  طیارـش  ققحت  هک  یتروص  رد  نیا  رب  انب  دوشیم  عازتنا  هدـیدپ  کی  ققحت  طیارـش  ندـش  دایز  مک و  زا  هک  تسا  یعازتنا 
اهنت ياهدیدپ  ققحت  هک  دوش  ضرف  رگا  هکنانچ  درک  یقلت  تکرح  دنچ  زا  عزتنم  یموهفم  ار  يدادعتـسا  فیک  رد  تکرح  ناوتیم  دشاب 
نینچ رد  ار  يدادعتـسا  فیک  رد  تکرح  ناوتیم  ددرگ  لصاح  یجیردـت  تروصب  اعقاو  مه  روبزم  طرـش  دـشاب و  طرـش  کی  هب  طونم 

دروآ باسحب  طرش  نامه  تکرح  زا  عزتنم  یموهفم  يدروم 

یمک تکرح 

رب هوالع  ددـع  اما  كرحتم  مسج  رادـقم  لصتم و  تیمک  رد  اـی  دوشیم و  ضرف  ددـع  لـصفنم و  تیمک  رد  اـیتیمک  هلوقم  رد  تکرح 
ییاهدحاو ای  دحاو  شهاک  شیازفا و  هلیسوب  اهنت  ددع  رد  رییغت  اریز  درادن  ینعم  نآ  يارب  مه  یجیردت  رییغت  درادن  یقیقح  دوجو  هکنیا 

یناکم تاکرح  یجیردـت و  تامدـقم  رب  فقوتم  انایحا  دـنچ  ره  دـیآیم  دـیدپ  یعفد  تروصب  شهاک  شیازفا و  نیا  دوشیم و  لـصاح 
عبات دوخ  هبون  هب  مه  حطـس  ریغت  تسا و  حطـس  تاریغت  عبات  نآ  تاریغت  دوش  ضرف  طخ  رد  رگا  لصتم  تیمک  رد  تکرح  اـما  و  دـشاب . 

شیازفا اما  دباییمن .  شهاک  شیازفا و  مه  نآ  طوطخ  حوطـس و  رادـقم  دـباین  شهاک  ای  شیازفا  يزیچ  مجح  ات  دـشابیم و  مجح  ریغت 
ای مسج  مجح  شهاک  نینچمه  نآ و  دوخ  ءازجا  دادتما  طاسبنا و  رثا  رد  ای  دوشیم و  لصاح  يرگید  مسج  هدش  همیمض  رثا  رد  ای  مجح 

لاصتا بیکرت و  هیزجت و  رثا  رد  هک  يرییغت  اما  نآ  رد  دوجوم  ءازجا  یگدرشف  رثا  رد  ای  دهدیم و  يور  نآ  زا  یـشخب  ندش  ادج  رثا  رد 
هیزجت و يارب  ار  يدروم  ناوتیم  یلو  دـبای  ققحت  اجیردـت  نآ  تامدـقم  دـنچ  ره  تسا  یعفد  يرییغت  الومعم  دوشیم  لصاح  لاصفنا  و 

دنـشاب یقیقح  یـصخش  تدحو  ياراد  ضرفلا  یلع  مادـک  ره  هک  ار  یعیام  ود  الثم  هک  تروص  نیا  هب  تفرگ  رظن  رد  یجیردـت  بیکرت 
هکنیا هب  هجوت  اب  اما  دیآ  رد  رگید  یـصخش  دحاو  عیام  تروصب  هدش  جوزمم  رگیدکی  اب  اجیردت  هک  يروط  هب  میزیرب  مه  يور  اجیردـت 

عومجم يارب  نینچمه  ضورفم و  عیام  ود  زا  کـی  ره  يارب  یـصخش  تدـحو  تاـبثا  تسا  يرامـشیب  ياـهلوکلم  زا  بکرم  یعیاـم  ره 
لابند هب  هک  تسا  ینآ  تالاصفنا  تـالاصتا و  زا  ياهعومجم  اـهبیکرت  هیزجت و  هنوگنیا  تقیقح  رد  تسا و  راوشد  رایـسب  اـهنآ  زا  بکرم 

زا يرگید  ریبعت  عقاو  رد  نآ  ءازجا  یگدرـشف  ای  شرتسگ  رثا  رد  مسج  مجح  شهاک  شیازفا و  اما  دـیآیم .  دـیدپ  ءازجا  یناکم  تکرح 
نآ مجح  رب  دوشیم  راخب  هب  لیدـبت  دـیآیم و  شوج  هب  بآ  هک  یماگنه  الثم  تسا  نآ  ياهمتا  اهلوکلم و  یعـضو  یناـکم و  تاـکرح 

رگیدـکی زا  بآ  ياـهلوکلم  ندـش  رود  زج  يزیچ  دـناهدرک  تاـبثا  نانادـکیزیف  هچنآ  بسح  رب  مجح  شیازفا  نیا  یلو  ددرگیم  هدوزفا 
قادصم يور  نیا  زا  دشابیمن .  رگیدکی  هب  اهنآ  ندش  کیدزن  زج  يزیچ  مه  عیام  هب  زاگ  بآ و  هب  راخب  ندش  لیدـبت  نینچمه  تسین و 

لصاح یئاذغ  داوم  بآ و  دننام  يرگید  ماسجا  ندش  همیمض  اب  دنچ  ره  هک  دناهتـسناد  ناروناج  ناهایگ و  دشر  ار  یمک  تکرح  نشور 
هک دسریم  رظنب  اما  دباییم .  شیازفا  اجیردت  نآ  رادـقم  هک  دنتـسه  يدـحاو  هیعون  تروص  ياراد  مادـک  ره  ضرفلا  یلع  یلو  دوشیم 
زا هک  تسا  یجراخ  داوم  مامـضنا  رثا  رد  یتابن  دشر  کش  نودب  اریز  تسا  لکـشم  مه  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یقیقح  یمک  تکرح  تابثا 
هک یمسج  ود  هکنانچ  دیآیم  دیدپ  یعفد  تروصب  اهنآ  ءازجا  لاصفنا  لاصتا و  دوشیم و  لقتنم  اهنآ  نورد  هب  یناکم  تکرح  اب  جراخ 

کی رد  اهنآ  لاصتا  اما  دنوشیم  کیدزن  مهب  اجیردت  هچ  رگ  دوریم  يرگید  يوسب  اهنآ  زا  یکی  ای  دننکیم  تکرح  رگیدکی  فرط  هب 
ییایمیـش و تالاعفنا  لعف و  دنچ  ره  دنتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  دیدج  ءازجا  هکنآ  زا  دـعب  دریذـپیم و  ماجنا  ینامز  هلـصاف  نودـب  نآ و 

هکنیا ات  دبای  شرتسگ  اجیردت  مه  ناویح  ایتخرد  هیعون  تروص  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  اما  دریگیم  ماجنا  اجیردـت  اهنآ  یکیژولویزیف 
داسف نوک و  لـیبق  زا  یعفد و  تروصب  دـیدج  تیمک  هب  قباـستیمک  لیدـبت  هک  تسه  یلاـمتحا  نینچ  ياـج  دریگ و  ارف  ار  دـیدج  ءزج 

تکرح ماسقا  ریاس  زا  رتلکشم  بتارمب  تیمیک  رد  تکرح  تابثا  هکنآ  لصاح  تیمک .  رد  تکرح  لیبق  زا  یجیردت و  تروصب  هن  دشاب 
تالاصتا و یناکم و  تاکرح  زا  ياهعومجم  عقاو  رد  دوشیم  هدیمان  تیمک  رد  تکرح  هچنآ  هک  دراد  دوجو  یلامتحا  نینچ  دـشابیم و 

دشاب یعفد  ياهداسف  نوک و  ای  ینآ  تالاصفنا 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 119 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


هصالخ

نیا موهفم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دناهتسناد  نآ  تفاسم  ار  نیا  هلوقم  هفـسالف  تسا و  تکرح  عاونا  نیرتسوسحم  یناکم  تکرح  - 1
تکرح - 2 دوریم .  رامـشب  مسج  دوجو  هیلیلحت  ضراوع  زا  ناـکم  نینچمه  تسین  يوهاـم  میهاـفم  لـیبق  زا  یبسن  میهاـفم  رگید  دـننام 

نیا همه  رد  بیرق  لعاف  هفـسالف  یلو  درک  میـسقت  يرـسق  یعیبط و  هب  ار  يدارا  ریغ  تکرح  يدارا و  ریغ  يدارا و  هب  ناوتیم  ار  یناـکم 
لماـع رثا  رد  اـی  تسا و  كرحتم  دوـجوم  تاذ  ياـضتقم  تکرح  هـکنیا  اـیتفگ  ناوـتیم  یلک  روـطب  - 3 دناهتـسناد .  تعیبط  ار  ماـسقا 

لماع نیا  قادصم  ار  يژرنا  ناوتیم  دـشاب و  هتـشاد  ار  تکرح  ياضتقا  اتاذ  هک  دوشیم  یهتنم  یلماع  هب  راچان  دـیآیم و  دـیدپ  یجراخ 
ماکحا همه  يور  نیا  زا  تسا و  اهنآ  ندـش  اجباج  كرحتم و  ءازجا  یناکم  تکرح  ناـمه  عقاو  رد  یعـضو  تکرح  - 4 دروآ .  باسحب 
میقتسم طخ  ریغ  رد  تکرح  نانادکیزیف  زین  دننادیمن  تعیبط  ياضتقم  ار  يرود  تکرح  هفـسالف  - 5 تشاد .  دهاوخ  ار  یناکم  تکرح 

رد تکرح  - 7 درک .  میـسقت  یئزج  مسق  راهچ  هب  تیفیک  ماسقا  بسح  رب  ناوتیم  ار  یفیک  تکرح  - 6 دنرامشیم .  ورین  دنچ  دنیآرب  ار 
دنمزاین هسوسحم  تایفیک  رد  تکرح  - 8 دوشیم .  كرد  يروضح  ملع  اب  اریز  دوریم  رامـشب  تکرح  عاونا  نیرتیعطق  یناـسفن  فیک 

 . تسا ماسجا  یناکم  یعضو و  تکرح  عبات  مجح  حطـس و  طختیفیک و  یـسدنه و  ياهلکـش  رد  تکرح  - 9 تسا .  یبرجت  نیهارب  هـب 
هب هـک  رظن  نـیا  زا  درک  یقلت  تـیمک  هـب  صوـصخم  تـیفیک  رد  تـکرح  یعوـن  ناوـتیم  ار  تاـکرح  ندـش  دــنک  ندــش و  دــنت  - 10

یتروص رد  یلو  درادـن  ینیع  ءازابام  اریز  تسین  یقیقح  یتکرح  يدادعتـسا  فیک  رد  تکرح  - 11 دوشیم .  هداد  تبسن  تعرـستیمک 
 . دروآ باسحب  نآ  یجیردت  لوصح  زا  يریبعت  ار  يدادعتـسا  فیک  رد  تکرح  ناوتیم  دشاب  ققحتلا  یجیردت  اعقاو  نآ  عازتنا  اشنم  هک 

رگا - 14 دـشابیم .  مجح  تاریغت  عبات  حوطـس  طوطخ و  تاریغت  - 13 درادـن .  ینعم  اـهنآ  رد  تکرح  تسا و  یعفد  ددـع  تاریغت  - 12
رگا - 15 ددرگ .  یقلت  یجیردـت  يرما  یحطـس  رظنب  هچ  رگ  دوب  دـهاوخ  یعفد  عقاو  رد  دوش  لـصاح  بیکرت  هیزجت و  رثا  رد  مجح  ریغت 

دهاوخ ءازجا  یناکم  تکرح  هب  طونم  دوش  لصاح  یئزج  كاکفنا  ای  ءزج  مامضنا  نودب  ءازجا و  یگدرشف  شرتسگ و  رثا  رد  مجح  ریغت 
دـیدج و ءازجا  یناـکم  تکرح  زا  دـعب  هک  دناهتـسناد  ناروناـج  ناـهایگ و  دـشر  ار  یمک  تکرح  نـشور  قادـصم  هفـسالف  - 16 دوـب . 

تسا ناهرب  ورگ  رد  دباییم  یمک  شرتسگ  اجیردت  هیعون  تروص  هکنیا  تابثا  اما  ددرگیم  لصاح  اهنآ  یفیک  تالوحت 

مهن هاجنپ و  سرد 

رهوج رد  تکرح 

رهوج رد  تکرح  دوجو  لیالد  ههبش  لح  رهوج  رد  تکرح  نیرکنم  ههبش  همدقم  لماش : 

همدقم

تابثا ار  رهوج  رد  تکرح  اهنت  هن  دناهتـسنادیم و  ضارعا  هژیو  ار  تکرح  یقارـشا  یئاشم و  زا  معا  نیـشیپ  هفـسالف  دـش  هراـشا  هکناـنچ 
ار رهوج  رد  تکرح  احیرـص  هک  میاهتفاین  ار  یـسک  مه  ناتـساب  ناـنوی  هفـسالف  زا  دناهتـشادنپیم  لاـحم  يرما  ار  نآ  هکلب  دـناهدرکیمن 
زا یناسک  هب  رثکا  دح  تسا و  هیرهوج  تکرح  رب  قیبطت  لباق  هک  هدش  لقن  ینانخس  سوتیلکاره  زا  اهنت  دشاب  هدرک  تابثا  ار  نآ  حرطم و 

ار هیرهوج  تکرح  هب  شیارگ  ناوتیم  زین  دـناهدوب  ون  هب  وـن  رمتـسم و  شنیرفآ  هب  لـئاق  هک  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  نیملکتم  هفـسالف و 
فوسلیف درـشف  ياپ  نآ  تابثا  رب  هناعاجـش  ناهج  مانب  نافوسلیف  فالخ  رب  درک و  ناونع  ار  هلئـسم  نیا  احیرـص  هک  یـسک  اـما  داد  تبـسن 

سپـس میزادرپیم  نآ  لح  رهوج و  رد  تکرح  نیرکنم  ههبـش  نایب  هب  تسخن  اجنیا  رد  ام  دوب .  يزاریـش  نیهلاتملا  ردص  یمالـسا  میظع 
مینکیم نایب  تسا  هدرک  هماقا  نآ  تابثا  يارب  يو  هک  ار  یلیالد  نیهلاتملا و  ردص  هیرظن 
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رهوج رد  تکرح  نیرکنم  ههبش 

یتـکرح ره  تاـموقم  هکلب  مزاول  زا  یکی  هک  دـنزیم  رود  روحم  نیا  رب  دناهتـشادنپیم  لاـحم  ار  رهوج  رد  تکرح  هک  یناـسک  ناـنخس 
ای دخرچیم  دیشروخ  رود  هب  شدوخ و  رود  هب  نیمز  هرک  مییوگیم  یتقو  هکنانچ  تسا  تکرح  عوضوم  حالطـصا  هب  كرحتم و  دوجو 

تاذ دراوم  نیا  همه  رد  دـنکیم  ومن  دـشر و  ناسنا  ناویح و  دازون  تخرد و  لاهن  اـی  دـباییم  لوحت  یخرـس  يدرز و  هب  يزبس  زا  بیس 
تافـص و هک  هنوگنامه  درادـن و  یتابث  مه  تاذ  دوخ  مییوگب  رگا  اما  دوشیم  نوگرگد  اجیردـت  نآ  تالاح  تافـص و  هک  میراد  یتباـث 
رد تکرح  نخـس  رگید  هب  میهدب و  تبـسن  يزیچ  هچ  هب  ار  ینوگرگد  نیا  دباییم  لوحت  مه  نآ  رهوج  دنوشیم  نوگرگد  نآ  ضارعا 

تسین لوقعم  يزیچ  نینچ  دوب و  دهاوخ  فوصوم  یب  یتفص  كرحتم و  یب  یتکرح  رهوج 

ههبش لح 

یـضعب هناهاگآ و  قارـشا  خیـش  دننام  یـضعب  هجیتن  رد  دـناهداد و  ماجنا  تکرح  هراب  رد  هک  تسا  یلیلحت  ییاسران  ههبـش  نیا  هاگتـساخ 
مزـال ار  یلقتـسم  ینیع  فوـصوم  عوـضوم و  نآ  يارب  يور  نـیا  زا  دـناهدروآ و  رامــشب  هیجراـخ  ضارعا  زا  ار  نآ  هاـگآ  دوخاـن  رگید 

اما دوـش .  هداد  تبـسن  نآ  هب  یتفـص  ضرع و  ناوـنعب  ینوـگرگد  تـکرح و  دـشاب و  تباـث  یقاـب و  تـکرح  ناـیرج  رد  هـک  دناهتـسناد 
موهفم نخـس  رگید  هب  ضارعا و  ریاس  رانک  رد  یـضرع  هن  تسا  ضرع  رهوج و  دوجو  نالیـس  نامه  تکرح  دـش  نشور  البق  هکنانچمه 
تـسا دوجو  هیلیلحت  ضراوع  زا  تکرح  موس  ترابعب  تسا و  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  هکلب  تسین  يوهام  میهافم  لیبق  زا  تکرح 

اـشنم ناوتیم  اهنت  درادـن و  دوشیم  تابثا  ضارعا  يارب  هک  ییانعم  هب  عوضوم  هب  زاین  یموهفم  نینچ  تادوجوم و  هیجراخ  ضارعا  زا  هن 
تبسن هیلیلحت  ضراوع  هب  عوضوم  هک  ییانعم  هب  دروآ  رامـشب  نآ  عوضوم  تسا  یـضرع  ای  يرهوج  لایـس  دوجو  نامه  هک  ار  نآ  عازتنا 

انب تسا .  لاحم  نهذ  لیلحت  فرظ  رد  زج  اهنآ  نیب  كاـکفنا  تسا و  ضراـع  نیع  نآ  یجراـخ  دوجو  هک  یعوضوم  ینعی  دوشیم  هداد 
نشور دباییم و  رییغت  بیس  دوخ  هن  بیـس و  گنر  میئوگب  هک  تسا  نآ  دننام  دوشیم  نوگرگد  يرهوج  مییوگیم  هک  یماگنه  نیا  رب 

تاکرح هب  هک  یلقتـسم  عوضوم  یتح  دوش و  هداد  تبـسن  نآ  هب  لوحت  هک  درادـن  دوجو  یتباث  گـنر  گـنر  لوحت  ناـیرج  رد  هک  تسا 
مه نکاستکرح  دروم  ضارعا  رگا  يور  نیا  زا  ندوب و  تکرح  ظاـحل  هب  هن  تسا  ندوب  ضرع  ظاـحل  هب  دوشیم  هداد  تبـسن  یـضرع 

 . دـشابیم بیـس  دوخ  هب  دـنمزاین  رییغت  لاح  رد  هاوخ  دـشاب و  تباث  هاوخ  بیـس  گـنر  هکناـنچ  دوب  دـنهاوخ  عوضوم  هب  دـنمزاین  دنـشاب 
زا لقتـسم  ینیع  فوصوم  هب  زاین  یفاـصوا  نینچ  دنتـسه و  تباـث  لایـس و  دوجو  يارب  یلیلحت  فصو  ود  تاـبث  تکرح و  هکنآ  لـصاح 
نآ ضورع  زا  رظن  فرـص  هک  ياهنوگ  هب  دوش  يدوجوم  ضراع  جراخ  رد  هک  تسین  یـضرع  تابث  فصو  هکنانچمه  دـنرادن و  فصو 
زا رظن  فرـص  هک  ياهنوگ  هب  دوش  ضراع  یـصاخ  دوجو  رب  هک  تسین  یجراخ  یـضرع  مه  تکرح  فصو  دشاب  تابث  مدـع  هب  فصتم 

دوجو هکلب  دنرادن  یلقتـسم  عوضوم  هب  يزاین  هیلیلحت  ضراوع  یحالطـصا  ریبعت  هب  دشاب و  تکرح  مدـع  تابث و  هب  فصتم  نآ  ضورع 
ناونعب ار  تکرح  دیاب  دوجو  تلاصا  رب  انب  هک  مینک  هراشا  یفیرظ  هتکن  هب  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  دشابیم .  ناشـضورعم  دوجو  نیع  اهنآ 

دشابیم ضرعلاب  یتبسن  ضرع  ای  رهوج  تیهام  هب  نآ  نداد  تبسن  داد و  تبسن  دوجو  هب  یلیلحت  ضراع 

رهوج رد  تکرح  دوجو  لیالد 

زا هیرهوج  تکرح  رب  يو  لـیلد  نیتسخن  - 1 تسا :  هدرک  لالدتـسا  تروص  هس  هب  هیرهوج  تکرح  تابثا  يارب  نیهلاتملا  ردـص  موحرم 
دیاب تکرح  یعیبط  تلع  هکنآ  مود  همدقم  تسا و  اهنآ  يرهوج  تعیبط  لولعم  یضرع  تالوحت  هکنآ  یکی  دوشیم  لیکـشت  همدقم  ود 

لـصا نامه  لوا  همدـقم  اـما  دـشاب .  كرحتم  دـیاب  دوریم  رامـشب  یـضرع  تاـکرح  يارب  تلع  هک  يرهوج  هکنآ  هجیتن  دـشاب  كرحتم 
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امیقتـسم ار  یتکرح  چیه  تسا و  تعیبط  تاکرح  همه  هطـساویب  بیرق و  لعاف  ینعی  دـش  هراشا  نآ  هب  یلبق  سرد  رد  هک  تسا  یفورعم 
لولعم هطساویب  بیرق و  تلع  رگا  هک  تسا  نییبت  حیـضوت و  لباق  تروص  نیا  هب  مود  همدقم  اما  و  داد .  تبـسن  درجم  لعاف  هب  ناوتیمن 
یناکم رد  یغارچ  رگا  هک  تفرگ  هرهب  لاثم  نیا  زا  ناوتیم  نهذ  هب  بیرقت  يارب  دوب و  دـهاوخ  یتباـث  رما  مه  نآ  هجیتن  دـشاب  یتباـث  رما 
شرتسگ اجیردت  مه  نآ  ییانـشور  دنک  تکرح  غارچ  رگا  اما  دـنکیم  نشور  ار  یـصاخ  عاعـش  ات  دـباتیم  نآ  زا  هک  يرون  دـشاب  تباث 

دوخ هارمه  اهنآ  تلع  هک  تسا  نیا  هناـشن  دـنوریم  شیپ  ناـمز  هرتسگ  رد  هک  كرحتم  ضارعا  ناـیرج  سپ  دوریم  شیپ  هب  دـباییم و 
ضارعا نامه  هک  نآ  تالولعم  یهاگ  ارچ  سپ  تسا  كرحتم  اـتاذ  يرهوج  تعیبط  رگا  هک  دوش  لاؤستسا  نکمم  دراد .  ناـیرج  اـهنآ 

نیا هب  لاؤس  نیا  زا  تسناد .  يرهوـج  تعیبـط  نوکـس  رب  لـیلد  ار  ضارعا  نوکـس  ناوـتیمن  ارچ  دنتـسه و  كرحتیب  نکاـس و  دنـشاب 
ندمآ مهارف  اب  هک  تسا  یصاخ  طیارش  هب  طونم  نآ  ریثات  هکلب  تسین  تکرح  همات  تلع  يرهوج  تعیبط  هک  داد  خساپ  ناوتیم  تروص 
يارب همات  تلع  نآ  لعاف  دـنچ  ره  دـشابیم  یعیبط  لعاف  هب  دـنمزاین  هک  تسا  یلعف  تکرح  دـباییم و  ققحت  مه  یـضرع  تاکرح  اـهنآ 

زا دروآ .  باسحب  لعاف  هب  دنمزاین  یلعف  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  تکرح  هکلم  مدع  یمدع  يرما  هک  نوکـس  فالخ  رب  دـشابن  نآ  ماجنا 
هک دـنهد  تبـسن  يدرجم  لـعاف  هب  ار  رهوج  رد  تکرح  دـنراچان  مه  هیرهوج  تکرح  هب  نیلئاـق  هک  دوش  لاؤستسا  نکمم  رگید  يوس 

تکرح هک  تسا  نیا  خساپ  دننادیمن .  حیحص  تباث  رهوج  هب  ار  یضرع  تاکرح  دانتسا  ارچ  سپ  تسا  تکرح  ریغت و  لباق  ریغ  تباث و 
يرهوج تکرح  داجیا  نامه  انیع  رهوج  داجیا  دـشابیم و  شخبیتسه  یهلا و  لـعاف  هب  دـنمزاین  اـهنت  تسا و  رهوج  دوجو  نیع  هیرهوج 
دوشیم هداد  تبـسن  يرهوج  تعیبط  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین و  یـضرع  تاکرح  ضارعا و  داجیا  نیع  رهوج  داجیا  یلو  تسا 

نیا هراب  رد  اما  دشابیم .  لعاف  ریغت  هناشن  نآ  ریغت  دراد و  یعیبط  لعاف  هب  جایتحا  هک  تسا  یلعف  نینچ  دوریم و  رامشب  نآ  يارب  یلعف  و 
تکرح هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  یلبق  لاکشا  ود  هب  خساپ  یناسآ  هب  نآ  هب  خساپ  هک  درک  حرطم  ناوتیم  ار  يرگید  قیقد  لاکـشا  لیلد 

درادن یـضرع  ای  يرهوج  لایـس  دوجو  ینعی  شعازتنا  اشنم  زا  یلقتـسم  ینیع  ءازابام  تسا  هدومرف  نییبت  نیهلاتملا  ردـص  دوخ  هکنانچمه 
ضرع اـی  رهوج  دوجو  تلع  ناـمه  مه  نآ  تلع  دوب و  دـهاوخ  نآ  دوـجو  نیع  ضرع  رد  هچ  دوـش و  ضرف  رهوـج  رد  هچ  تکرح  سپ 

رد ار  رهوج  شقن  میهد و  تبـسن  یعیبط  ءاروام  یهلا و  لعاف  هب  امیقتـسم  ار  ضرع  لایـس  دوجو  هک  دراد  یعنام  هچ  نیا  رب  اـنب  دـشابیم 
هار زا  رگید  دـشاب  حیحـص  یـضرف  نینچ  رگا  یلعاـف و  تلع  ناونعب  هن  میروآ  باـسحب  تروص  قـقحت  يارب  هداـم  شقن  ریظن  نآ  قـقحت 
هب لاکـشا  نیا  تشگزاب  عقاو  رد  درک و  لالدتـسا  رهوج  رد  تکرح  تابثا  يارب  ناوتیمن  اـهنآ  تاـکرح  ضارعا و  يارب  رهوج  تیلعاـف 

ار يرهوج  تعیبط  تیلعاف  هک  یناسک  يارب  یلدـج  نایب  کـی  ناونعب  مک  تسد  لـیلد  نیا  لاـح  ره  هب  یلو  تسا  لوا  همدـقم  رد  دـیدرت 
دوجو ضارعا  هکنآ  یکی  دوشیم  لیکـشت  همدـقم  ود  زا  زین  مود  لـیلد  - 2 دوب .  دـهاوخ  عفان  دـناهتفریذپ  اهنآ  تاـکرح  ضارعا و  يارب 

کی نوؤش  رد  هک  يریغت  هنوگ  ره  هکنآ  مود  همدقم  دنـشابیم و  رهوج  دوجو  نوؤش  زا  عقاو  رد  هکلب  دنرادن  ناشتاعوضوم  زا  یلقتـسم 
ییاههناشن یـضرع  تاکرح  هکنآ  هجیتن  دوریم  رامـشب  نآ  یتاذ  ینورد و  ریغت  زا  ياهناشن  نآ و  دوخ  يارب  يریغت  دهد  يور  يدوجوم 

دوخب دوخ  هک  دراد  يدحاو  دوجو  ینامـسج  دوجوم  ره  دـیوگیم  لیلد  نیا  حیـضوت  رد  نیهلاتملا  ردـص  تسا .  يرهوج  دوجو  ریغت  زا 
هک دنتـسه  نآ  دوجو  زا  ییاهوترپ  ای  اهدومن  يدوجوم  ره  ضارعا  دـش و  نایب  مجنپ  تسیب و  سرد  رد  هکناـنچ  تسا  نیعتم  صخـشتم و 

بحاص ینوگرگد  هناشن  تامالع  نیا  ینوگرگد  نیا  رب  انب  نآ  صخـشت  تلع  هن  دروآ و  رامـشب  نآ  صخـشت  تامالع  ار  اـهنآ  ناوتیم 
لولعم رب  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  لیلد  نیا  رد  دوب .  دـهاوخ  يرهوج  دوجو  تکرح  زا  ياهناشن  ضارعا  تکرح  سپ  دـشابیم  تمالع 

نیا دـناهدش و  یفرعم  رهوج  دوجو  نوؤش  اهدومن و  ناونعب  ضارعا  هکلب  هدـشن  هیکت  يرهوج  تعیبط  هب  تبـسن  یـضرع  تاـکرح  ندوب 
هکنانچ دشابیمن  نآ  زا  ییاههرهچ  زج  يزیچ  ینامـسج  دوجوم  تادادتما  داعبا و  اریز  تسا  لوبق  لباق  لصتم  ياهتیمک  دروم  رد  بلطم 

يراج زین  یـسدنه  لاکـشا  دـننام  تایمک  هب  صوصخم  ياهتیفیک  دروم  رد  ار  نآ  ناوتیم  دـش و  هداد  حیـضوت  متفه  لـهچ و  سرد  رد 
ناوتیم ار  ناکم  نامز و  دننام  اهنآ  زا  یضعب  عازتنا  اشنم  اهنت  تسا و  یعازتنا  میهافم  هدش  هتفگ  اهراب  هکنانچ  یبسن  تالوقم  اما  تسناد 
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يانعمب هک  یناسفن  تایفیک  لیبق  زا  یتایفیک  اـما  تسا و  لـصتم  تاـیمک  هب  مه  اـهنآ  تشگزاـب  هک  دروآ  رامـشب  رهوج  دوجو  نوؤش  زا 
دوجو نیع  اهنآ  دوجو  یلو  دـنوریم  رامـشب  سفن  زا  ییاههولج  اهدومن و  ینعم  کی  هب  دـنچ  ره  دنـشابیم  هیجراخ  ضارعا  هملک  قیقد 
راوشد یـضارعا  نینچ  رد  لیلد  نیا  ناـیرج  يور  نیا  زا  تسا و  رارقرب  سفن  اـب  اـهنآ  ناـیم  تدـحو  هن  داـحتا و  یعون  هکلب  تسین  سفن 

ارذگ لایس و  يدعب  ناونعب  نامز  تقیقح  نتخانش  زا  هک  تسا  یلیلد  رهوج  رد  تکرح  دوجو  رب  نیهلاتملا  ردص  لیلد  نیموس  - 3 تسا . 
ره تسا و  یناـمز  دـعب  ياراد  دـنمنامز و  يداـم  دوـجوم  ره  تسا  نـیا  نآ  یقطنم  لکـش  دـیآیم و  تسدـب  يداـم  تادوـجوم  داـعبا  زا 
 . دوب دهاوختکر  ياراد  ینعی  یجیردت  يدام  رهوج  دوجو  هکنآ  هجیتن  دشابیم  دوجولا  یجیردت  دشاب  ینامز  دعب  ياراد  هک  يدوجوم 
هن ینامـسج  تادوجوم  زا  ارذگ  تسا  يدادـتما  نامز  هک  تسا  نیا  نآ  نایب  لصاح  دـش و  نشور  موس  لهچ و  سرد  رد  لوا  همدـقم  اما 
اب يریگهزادـنا  لباق  دـندوبن  ییارذـگ  دادـتما  نینچ  ياراد  يدام  ياههدـیدپ  رگا  دـنوش و  هدـیناجنگ  نآ  رد  هک  اـهنآ  زا  یلقتـسم  فرظ 
اب دـندوبن  یـسدنه  ریداـقم  یناـکم و  ياهدادـتما  ياراد  رگا  هکناـنچ  دـندوبیمن  لاـس  هاـم و  زور و  تعاـس و  دـننام  یناـمز  ياهــسایقم 

اهنآ نیب  تیخنس  هناشن  یصاخ  سایقم  اب  يزیچ  ره  ندش  يریگهزادنا  اساسا  دندشیمن و  يریگهزادنا  مجح  حطـس و  لوط و  ياهـسایقم 
لیلد نیمه  هب  دیجنـس و  نزو  سایقم  اـب  ار  يزیچ  لوط  سکع  رب  اـی  لوط  ساـیقم  اـب  ار  يزیچ  نزو  ناوتیمن  زگره  يور  نیا  زا  تسا و 
اهنآ تباث  دوجو  اریز  تسناد  نآ  زا  رخؤم  ای  ياهثداح  رب  مدقم  انامز  ار  اهنآ  ناوتیمن  دنتسین و  ینامز  رمع  ياراد  مات  تادرجم  هک  تسا 

ءازجا هک  ارذگ  تسا  يرما  نامز  هک  تسا  حیـضوت  لباق  نایب  نیا  اب  مود  همدقم  اما  و  درادن .  نامز  هدنوش  ون  ارذـگ و  دادـتما  اب  یتیخنس 
دوجو شاهوقلاب  ءازجا  عومجم  هک  لاح  نیع  رد  دباییمن  ققحت  نآ  زا  يرگید  ءزج  درذگن  یئزج  ات  دـنیآیم و  دوجوب  ایلاوتم  نآ  هوقلاب 
دـشاب هتـشاد  ار  يدادتما  نینچ  شدوخ  تاذ  رد  هک  يدوجوم  ره  هک  تفایرد  ناوتیم  یناسآ  هب  نامز  تقیقح  هب  هجوت  اب  دنراد  يدحاو 
هوقلاـب ءازجا  هب  میـسقت  لـباق  نآ  یناـمز  دادـتما  تشاد و  دـهاوخ  ناـمز  رتسب  رد  هدرتـسگ  یئازجا  ياراد  لوصحلا و  یجیردـت  يدوجو 

زا يرگید  ءزج  دوشن  مودعم  درذگن و  اهنآ  زا  یکی  ات  دنوشیمن و  عمج  رگیدـکی  اب  نآ  ینامز  ءزج  ود  هاگچیه  هک  دوب  دـهاوخ  یلاوتم 
هدنوش ون  ارذگ و  یجیردـت و  يدوجو  ینامـسج  رهوج  دوجو  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  همدـقم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دـیآیمن .  دوجوب  نآ 
ریداقم ياراد  يدام  رهوج  هکناـنچمه  دـیوگیم  لـیلد  نیا  حیـضوت  رد  نیهلاـتملا  ردـص  رهوج .  رد  تکرح  ياـنعم  تسا  نیمه  تسا و 

هک هنوگنامه  دهدیم و  لیکشت  ارنآ  مراهچ  دعب  هک  تسا  نامز  مانب  يرگید  لصتم  تیمک  ياراد  نینچمه  تسا  یناکم  داعبا  یـسدنه و 
دادتما نینچمه  دـنرادن  يدام  رهوج  دوجو  زا  يزاحنم  دوجو  دـنوریم و  رامـشب  شدوجو  یتاذ  فاصوا  نآ  لوصحلا  یعفد  ياهدادـتما 

داعبا نودب  ینامـسج  رهوج  چیه  یـصخشتیوه  هک  هنوگنامه  تسا و  نآ  يارب  ریذپان  كاکفنا  یتاذ و  یفـصو  نآ  لوصحلا  یجیردـت 
زا خلـسنم  تباث و  هک  درک  ضرف  ار  ینامـسج  دوجوم  چیه  ناوتیمن  دریذپیمن و  ققحت  مه  ینامز  دـعب  نودـب  دـباییمن  ققحت  یـسدنه 
هک تسا  نیا  شاهمزال  تسا و  ینامـسج  رهوج  ره  دوجو  موقم  نامز  سپ  دشاب  ناسکی  اهنامز  همه  هب  نآ  تبـسن  هجیتن  رد  دشاب و  نامز 

تکرح لیالد  نیرتنقتم  لیلد  نیا  دنیایب .  دوجوب  ونب  ون  ایلاوتم و  نآ  هوقلاب  ءازجا  دشاب و  لوصحلا  یجیردـت  ینامـسج  رهوج  ره  دوجو 
دسریمن رظنب  نآ  هراب  رد  یلاکشا  چیه  تسا و  هیرهوج 

هصالخ

نینچ رهوج  رد  تکرح  يارب  یلو  تسا  مزال  یتکرح  ره  يارب  تباث  عوضوم  دوجو  هک  دناهدرک  لالدتسا  رهوج  رد  تکرح  نیرکنم  - 1
دوجو صوصخم  دوریم  راکب  ضارعا  دروم  رد  هک  ییاـنعم  هب  عوضوم  هک  تسا  نیا  خـساپ  - 2 تفرگ .  رظن  رد  ناوتیمن  ار  یعوـضوم 

ضراوع زا  تکرح  - 3 دـشابیمن .  هیجراخ  ضارعا  لـیبق  زا  تکرح  اریز  تسین  مزـال  تکرح  يارب  یعوضوم  نینچ  دـشابیم و  ضرع 
تسا نیا  رهوج  رد  تکرح  دوجو  رب  لیلد  نیتسخن  - 4 دوشیم .  هداد  تبـسن  ضارعا  ای  رهوج  تیهام  هب  ضرعلاب  تسا و  دوجو  هیلیلحت 
تعیبط سپ  دشاب  ریغتم  اهنآ  دوخ  دننام  دیاب  اهینوگرگد  نیا  یعیبط  لعاف  تسا و  اهنآ  يرهوج  تعیبط  لولعم  ضارعا  ياهینوگرگد  هک 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 123 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


یضرع تاکرح  يارب  همات  تلع  يرهوج  تعیبط  - 5 دشاب .  كرحتم  دیاب  دوریم  رامشب  یضرع  تاکرح  يارب  یعیبط  لعاف  هک  يرهوج 
لعاف هب  زاین  تسا و  یمدع  يرما  ضارعا  نوکس  اما  دنتـسین و  ینوگرگد  لاح  رد  ضارعا  همه  هشیمه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسین و 

رب دـشابیم  شخبیتسه  تلع  هب  دـنمزاین  طـقف  درادـن و  یعیبـط  لـعاف  هب  يزاـین  تسا و  رهوج  دوجو  نیع  هیرهوج  تکرح  - 6 درادن . 
عوضوم ناونعب  طـقف  يرهوج  تعیبـط  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  یلو  - 7 دنتـسه .  مه  یعیبط  لعاف  هب  دـنمزاین  هک  یـضرع  تاکرح  فالخ 

رد تکرح  دوجو  رب  مود  لـیلد  - 8 یلعاف .  تلع  ناونعب  هن  دـشابیم و  تسا  اهنآ  دوجو  نیع  هک  یـضرع  تاـکرح  ضارعا و  زاـین  دروم 
 . تسا رهوج  تاذ  رد  لوحت  تمالع  اـهنآ  لوحت  دنتـسه و  نآ  صخـشت  تاـمالع  رهوج و  دوجو  نوؤش  زا  ضارعا  هک  تسا  نیا  رهوج 

یناسفن و تایفیک  دـننام  هیجراخ  ضارعا  دروم  رد  اما  تسا  نشور  اـهنآ  مزاول  اـهتیمک و  دـننام  هیلیلحت  ضراوع  دروم  رد  لـیلد  نیا  - 9
نیرتنقتم نیموـس و  - 10 درک .  تابثا  ناشتاعوضوم  اب  ار  اهنآ  دوجو  تدـحو  ناوتیمن  اریز  دـشابیم  هشقاـنم  لـباق  هسوسحم  تاـیفیک 

ات تسا و  نامز  رتسب  رد  هدرتسگ  ءازجا  ارذگ و  دادـتما  دـعب و  ياراد  ینامـسج  دوجوم  ره  هک  تسا  نیا  هیرهوج  تکرح  دوجو  رب  لیلد 
رهوج رد  تکرح  يانعم  تسا  نیمه  دیآیمن و  دوجوب  يرگید  ءزج  دوشن  مودعم  نآ  زا  ياهوقلاب  ءزج 

متصش سرد 

هیرهوج تکرح  رد  ثحب  هلابند 

یلوط یگتـسویپ  هیرهوج  تاکرح  یگتـسویپ  لعف  هوق و  اب  هیرهوج  تکرح  هطبار  هیرهوج  تکرح  ماـسقا  هتکن  دـنچ  يروآداـی  لـماش : 
یضرع یگتسویپ 

هتکن دنچ  يروآدای 

اهنآ هب  نتخادرپ  زا  لبق  اما  میزادرپیم  اهنآ  یـسررب  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  هک  دوشیم  حرط  یمهم  لـئاسم  هیرهوج  تکرح  نوماریپ  رد 
ناگراتـس و تاـکرح  هب  یطبر  تسا و  رهوج  دوـجو  مداـمد  ندـش  وـن  عـقاو  رد  هیرهوـج  تکرح  - 1 میوـشیم :  روآداـی  ار  هتکن  دـنچ 

نورد رد  یتکرح  رگا  یتح  هتـسه و  رود  هب  متا  نورد  تارذ  تاکرح  اهلوکلم و  اهمتا و  تاکرح  نینچمه  درادن  اهیباحـس  اهناشکهک و 
تکرح اـساسا  تسا و  ضارعا  ناـکم و  رد  تکرح  اـهنیا  همه  اریز  تـشاد  دـهاوخن  هیرهوـج  تـکرح  هـب  یطبر  دوـش  ضرف  مـه  هتـسه 
تکرح ياراد  دنـسریم  رظنب  تـکرحیب  نکاـس و  هـک  یــضارعا  - 2 یبرجت .  یملع و  هـن  یلقع  یفــسلف و  تـسا  ياهلئــسم  هیرهوــج 

دیدـپ يرگید  ءزج  دوشن  دوبان  اهنآ  زا  ینامز  ءزج  کی  ات  تسا و  هدرتسگ  نامز  رتسب  رد  مه  اهنآ  دوجو  اریز  دنتـسه  یمئاد  سوسحماـن 
نآ رد  ینکاس  تباث و  دوجوم  چیه  دشابیم و  ندش  ون  ندمآ و  دیدپ  ندش و  دوبان  لاح  رد  هرسکی  يدام  ناهج  همه  نیا  رب  انب  دیآیمن 

يدام دوجوم  کیتسا  نکمم  - 3 تشاد .  دهاوخن  دوجو  یقلطم  نوکس  تسا و  یبسن  نوکـس  دوجو  نخـس  رگید  هب  دوشیمن و  تفای 
امئاد نآ  ساسا  رب  دراد و  يرهوج  یتکرح  يدام  رهاوج  همه  دـننام  نیمز  هرک  هکنانچ  دـشاب  يددـعتم  تاکرح  ياراد  دـحاو  ناـمز  رد 

دیـشروخ رود  هب  مه  شدوخ و  رودـب  مه  هوـالعب  دـنیآیم  دوجوب  ون  هب  وـن  شـضارعا  تافـص و  همه  نینچمه  دوـشیم و  وـن  شدوـجو 
كرحتم مسج  عـبتب  یمـسج  تسا  نکمم  نینچمه  دـناهدرک .  تاـبثا  تئیه  ملع  نادنمـشناد  هک  دراد  يرگید  تاـکرح  زین  دـخرچیم و 

تکرح القتـسم  ناشدوخ  دـنچ  ره  دـنراد  یتاکرح  نآ  عبتب  نیمز  يور  تادوجوم  الثم  دـشاب  یعبت  تکرح  دـنچ  ای  کی  ياراد  يرگید 
كرحتم تدـحو  نیا  رب  انب  دراد  اضف  رد  یتکرح  ناشکهک  عبتب  ناشکهک و  رد  یتکرح  یـسمش  هموظنم  عبتب  نیمز  دوخ  هکناـنچ  دـننکن 

تاکرح یهاگ  - 4 درادن .  ینعم  كرحتم  تدحو  نودب  تکرح  یـصخش  تدحو  دنچ  ره  دوب  دـهاوخن  تکرح  تدـحو  لیلد  هاگچیه 
نآ نودب  دوشیم و  كرحتم  ضراع  يرگید  تکرح  هطـساوب  یتکرح  مه  یهاگ  یلو  دوشیم  هداد  تبـسن  كرحتم  هب  امیقتـسم  ددـعتم 
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تکرح نیا  يارب  یتفـص  عقاو  رد  دوشیم و  لصاح  نآ  یلاـقتنا  تکرح  هطـساوب  نیمز  یچیپراـم  تکرح  هکناـنچ  درادـن  ققحت  ناـکما 
دادتشا و هب  فصتم  ماسجا  يرهوج  تکرح  ای  دوشیم  باتـشتعرس  یجیردت  شهاک  ای  شیازفا  هب  فصتم  لیبموتا  تکرح  ای  دشابیم 
نامز و نیب  تبـسن  زا  تعرـس  موهفم  دش  هتفگ  البق  هکنانچ  - 5 دـیمان .  تکرح  رب  تکرح  ناوتیم  ار  یتاکرح  نینچ  ددرگیم  لـماکت 

نآ هراب  رد  مه  تعرس  شهاک  ای  شیازفا  باتـش و  اعبط  دوشیمن و  تعرـس  هب  فصتم  نامز  دوخ  يور  نیا  زا  دیآیم و  تسدب  تفاسم 
يراذـگمان یتخانـشناور  ناـمز  ماـنب  درذـگیم و  يدـنک  اـی  يدـنت  هب  ناـمز  هک  دوشیم  هتفگ  هچنآ  نیا  رب  اـنب  تشاد  دـهاوخن  یموهفم 

تسا يراج  مه  یکیزیف  نامز  هراب  رد  بلطم  نیا  ریظن  دشابیم  نامز  تشذگ  كرد  تیفیک  رب  ینبم  زیمآ و  هحماسم  يریبعت  ددرگیم 

هیرهوج تکرح  ماسقا 

یجیردت و ریغت  زا  شیب  يزیچ  مه  نآ  دوجو  لیالد  درادن و  دادتـشا  لماکت و  ياضتقا  دوخب  دوخ  تاکرح  رگید  دـننام  هیرهوج  تکرح 
ار نآ  ایتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ار  تلاح  هس  ناوتیم  یـضرع  تاکرح  دننام  يور  نیا  زا  دنکیمن  تابثا  ار  رهوج  دوجو  ندـش  ون  هب  ون 

تکرح - 2 دنـشاب .  يواسم  دوجو  هبترم  لامک و  رظن  زا  رهوج  هوقلاب  ءازجا  همه  هک  تخاون  کـیتکرح  - 1 دومن :  میـسقت  مسق  هس  هب 
زا رتصقان  رتفیعض و  یقحال  ءزج  ره  هک  یلوزن  ای  یفعضت  تکرح  - 3 دشاب .  قباس  ءزج  زا  رتلماک  نآ  زا  یضورفم  ءزج  ره  هک  يدادتشا 

كرحتم ضراع  يرگید  هطـساوب  یکی  هک  درمـشتکرح  ود  زا  بکرم  ار  یفعـضت  يدادتـشا و  ياهتکرح  ناوتیم  و  دـشاب .  قباس  ءزج 
شیازفا هک  رادباتشتکرح  ریظن  دشاب  نآ  لزنت  ای  لماکت  رگنایامن  هطساواب  تکرح  رهوج و  ءاقب  رگنایامن  هطساویب  تکرح  دوشیم و 

رد هک  ار  یتکرح  ناوتیم  دوریم و  رامـشب  يرگید  تکرح  ای  یناکم  تکرح  يور  یلوزن  ای  يدوعـص  یتکرح  نآ  تعرـس  شهاـک  اـی 
مسر نآ  يور  ینحنم  یطخ  شزاغآ  هطقن  نامه  زا  هک  داد  شیامن  یمیقتسم  طخ  تروصب  دراد  یفنم  باتش  سپس  تبثم و  باتش  زاغآ 
یفنم باتـش  رادومن  نآ  یلوزن  سوق  تبثم و  باتـش  رادوـمن  نآ  يدوعـص  سوـق  ددـنویپیم و  نآ  هب  یناـیاپ  هطقن  رد  سپـس  دوـشیم و 

هک بیترت  نیدـب  دـنکیم  ادـیپ  يرتنـشور  قادـصم  دنـشاب  بکارتـم  تروص  ود  ياراد  هک  ییاـهرهوج  دروم  رد  ریوـصت  نیا  دـشابیم . 
ياراد یناـقوف  تروـص  یلو  دـنکن  ادـیپ  یلزنت  اـی  لـماکت  نآ  دوـجو  هبترم  دـشاب و  یتـخاونکی  يرهوـج  تکرح  ياراد  نیریز  تروـص 

اجیردت یتابن  تروص  اما  دننامیم  یقاب  هیلوا  تلاح  نامه  هب  هایگ  هدـنهد  لیکـشت  رـصانع  لاثم  ناونعب  دـشاب  یلوزن  ای  يدوعـص  تکرح 
یلوزن سوق  نتـسویپ  هطقن  نامه  نآ  دوشیم و  دوبان  دساف و  ماجنارـس  ددرگیم و  طاطحنا  لوبذ و  هلحرم  دراو  سپـس  دباییم و  لماکت 

دروم رد  دناهدرک  طابنتسا  ار  نآ  ندوب  یلماکت  ترورض  تکرح  تافیرعت  زا  یضعب  دانتـسا  هب  هک  یناسک  اما  دشابیم .  میقتـسم  طخ  هب 
نینچمه دنک و  كرد  ار  نآ  دادتـشا  دناوتن  ام  سح  دنچ  ره  تسا  یلماکت  يدادتـشا و  اموزل  هکنیا  هب  دناهدش  لئاق  مه  هیرهوج  تکرح 

فعض تفرگ و  رارق  يداقن  دروم  طابنتسا  نیا  متفه  هاجنپ و  سرد  رد  دناهدرک و  دادملق  ضرعلاب  یتاکرح  ار  یفعضت  یلوزن و  تاکرح 
تسین رارکت  هب  يزاین  رگید  دیدرگ و  نشور  نآ 

لعف هوق و  اب  هیرهوج  تکرح  هطبار 

ای قباس  دوجوم  ءاقب  رخاتم و  مدـقتم و  دوجوم  ود  نیب  تبـسن  زا  هک  تسا  یعازتنا  موهفم  ود  لـعف  هوق و  دـش  هداد  حیـضوت  ـالبق  هکناـنچ 
دوبان ندمآ و  دیدپ  ندش و  ون  لاح  رد  امئاد  يدام  تادوجوم  همه  هکنیا  هب  هجوت  اب  نونکا  دوشیم  عازتنا  قحال  دوجوم  رد  نآ  زا  یئزج 

ياهتنم ادـبم و  رب  ار  لـعف  هوق و  فیرعت  درک و  روصت  ار  قباـس  دوجوم  ءاـقب  ناوتیم  هنوگچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  دنتـسه  ندـش 
رد نآ  يدوجو  لامک  یلو  دنامیمن  یقاب  انیع  قباس  دوجوم  دنچ  ره  هک  دوشیم  هداد  خساپ  تروص  نیا  هب  یهاگ  دومن .  قیبطت  تکرح 
اب روکذم  هجیتن  هکنیا  رب  هوالع  اما  دشابیم .  يدادتـشا  یلماکت و  یتکرح  ره  هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  دـنامیم و  ظوفحم  قحال  دوجوم 

ندنام یقاب  قباس  دوجوم  ندـش  مودـعم  هب  هجوت  اب  اریز  دـنکیمن  لح  ار  یـساسا  لکـشم  مه  خـساپ  لصا  دـهدیمن  قفو  ینیع  تایعقاو 
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یقاب هک  تسا  نیا  هب  نآ  تشگزاب  دـشابیم و  رتلماک  نآ  اب  هسیاقم  ماقم  رد  قحال  دوجوم  هک  تشاد  دـهاوخن  ییانعم  نیا  زج  نآ  لامک 
زا رتلماـک  مادـک  ره  هک  ددـعتم  تادوجوم  یلاوت  ضرف  اـب  ینعم  نیا  تسین و  مزـال  لـعفلاب  دوـجوم  رد  هوقلاـب  دوـجوم  زا  يزیچ  ندـنام 
هک دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دشابیم .  راگزاس  زین  تسا  تانوکـس  یلاوت  مکح  رد  هک  اهتیلعف  یلاوت  هب  تکرح  ریـسفت  اب  دشاب و  يرگید 

یلاوت هب  لوق  فالخ  رب  دنتـسه  دوجوم  يدحاو  دوجو  اب  یگمه  دنرادن و  یلعفلاب  ددعت  قحال  قباس و  ءازجا  تکرح  توبث  هب  لوق  رب  انب 
رب دشابیم  هیزجت  لباق  تیاهنیب  ات  لایـس  دوجو  کی  لوا  تروص  رد  زین  تشاد و  دنهاوخ  یـصاخ  لعفلاب  دوجو  مادـک  ره  هک  اهنوکس 

ياهتنم ادـبم و  ناونعب  لـعف  هوق و  هراـب  رد  نخـس  یلو  دـشابیم .  ریذـپان  هیزجت  دودـحم و  ءازجا  دوجو  رب  ینبم  هک  مود  تروص  سکع 
زا یجیردت  ریـس  جورخ و  هب  ار  تکرح  هکنآ  حیـضوت  تکرح  هوقلاب  ءازجا  هراب  رد  هن  دـشابیم  تکرح  نتم  زا  جراخ  هک  تسا  تکرح 
ءزج هب  تبـسن  تکرح  قباس  ءزج  ندیمان  هوق  اما  دوریم و  رامـشب  نآ  ياهتنم  تیلعف  تکرح و  ادبم  هوق  هک  دناهدرک  فیرعت  لعف  هب  هوق 
ریـس يارب  ییاج  رگید  تروص  نیا  رد  دوشیمن و  هدرمـش  مزال  قباس  ءزج  زا  يزیچ  ءاـقب  نآ  بسحب  هک  تسا  یـصاخ  حالطـصا  قحـال 

راوشد رایسب  يرهوج  تاکرح  رب  روبزم  فیرعت  قیبطت  هک  دسریم  رظنب  دنامیمن .  یقاب  اهنآ  نیب  ینامز  هلصاف  لعف و  هب  هوق  زا  یجیردت 
نیع هک  یناقوف  تروص  ققحت  هب  تبـسن  ار  نآ  ناوتیم  دـشاب  دوجوم  البق  نیریز  تروص  هک  بکارتم  ياهتروص  دروم  رد  اـهنت  تسا و 

نتفاـی قـقحت  ماـگنه  نآ  تکرح  زا  یئزج  ءاـقب  اریز  تسا  تکرح  نیع  مه  شدوـخ  دـنچ  ره  تسناد  هوقلاـب  دـشابیم  هیرهوـج  تکرح 
نتم زا  جراخ  دوجوم  ود  ناونعب  ار  لعف  هوق و  ناوتیمن  تخاون  کی  طیـسب و  يرهوج  تکرح  دروم  رد  اما  تسا  یفاک  یناـقوف  تروص 

اب هراومه  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ملاع  رد  یطیـسب  مسج  اهنت  هک  مینک  ضرف  رگا  یتسار  درک .  تابثا  نآ  ياهتنم  ادـبم و  ناونعب  تکرح و 
هک دراد  یترورـض  ایآ  ددرگ  مودعم  دوجوم و  نآ  هوقلاب  ءازجا  هتـسویپ  دنامب و  یقاب  نامز  لوط  رد  شدوخ  صاخ  يدوجو  هبترم  نامه 
رب تکرح  قلطم  يارب  یجیردت  ریغت  فیرعت  ناحجر  نیا  رب  انب  دشاب .  هتشاد  دوجو  نآ  ياهتنم  ای  ادبم  ناونعب  نآ  زا  دعب  ای  لبق  يدوجوم 

دباییم يرتشیب  حوضو  فیراعت  ریاس 

هیرهوج تاکرح  یگتسویپ 

تفرگ رارق  یـسررب  دروم  دـشیم  روصت  نآ  يارب  هک  یفلتخم  یناعم  دـش و  حرطم  ناهج  تدـحو  هراب  رد  یثحب  مهن  تسیب و  سرد  رد 
هب يدام  ناهج  تدـحو  تابثا  يارب  یهاگ  اما  دوبن  هیرهوج  تکرح  تابثا  ورگ  رد  هدـش  دای  یناعم  زا  مادـکچیه  هب  تدـحو  تابثا  یلو 

هتفگ نینچ  ددرگیم و  دادـملق  هیرهوـج  تکرح  هب  لوـق  جـیاتن  زا  یکی  ناوـنعب  ناـهج  تدـحو  هکلب  دوـشیم  دانتـسا  هیرهوـج  تکرح 
یـصاختیهام نآ  عطاقم  زا  کی  ره  زا  هک  دوب  دهاوخ  يدحاو  هیرهوج  تکرح  يدام  ناهج  لک  هیرهوج  تکرح  تابثا  اب  هک  دوشیم 

هک درک  بیرقت  ناوتیم  تروص  نیا  هب  ار  بلطم  نیا  دـشابیم .  تایهام  نیا  ددـعت  هب  دنتـسم  يداـم  تادوجوم  ترثک  دوشیم و  عازتنا 
دوخ اـما  دـشابیم  رهاوج  دوـجو  یلیفط  اـهنآ  دوـجو  عـقاو  رد  دنتـسه و  رهوـج  دوـجو  ياـهدومن  نوؤـش و  زا  اـهنآ  تاـکرح  ضارعا و 
درک یقلت  يدحاو  دوجو  ار  اهنآ  ناوتیم  اهنآ  یگتسویپ  هب  هجوت  اب  هک  دنتـسه  ياهتـسویپ  هیرهوج  تاکرحتقیقح  رد  يدام  ياهرهوج 

تروص ود  هب  ار  هیرهوج  تاکرح  یگتـسویپ  یلو  تسا .  ياهتـسویپ  دـحاو  دوجو  يدام  ناـهج  لـک  هک  تفگ  ناوتیم  ساـسا  نیا  رب  و 
دـیمان و یلوط  یگتـسویپ  ار  نآ  ناوتیم  دـنیآیم و  دوجوب  اـیلاوتم  ناـمز  لوط  رد  هک  یتاـکرح  یگتـسویپ  یکیتفرگ  رظن  رد  ناوتیم 
ره يور  نیا  زا  درک  يراذگمان  یضرع  یگتـسویپ  ار  نآ  ناوتیم  دنباییم و  ققحت  مه  رانک  رد  هک  نامزمه  تاکرح  یگتـسویپ  يرگید 

میهدیم رارق  یسررب  دروم  هناگادج  ار  تروص  ود  زا  کی 

یلوط یگتسویپ 

میریگب رظن  رد  هک  ار  یـصاخ  يداـم  دوجوم  ره  تفگ  ناوتیم  اـهنآ  هیرهوج  تاـکرح  يداـم و  تادوجوم  یلوـط  یگتـسویپ  دروـم  رد 
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هدنهد لیکـشت  رـصانع  رد  هک  تسا  ياهیرهوج  تکرح  هایگ  کی  دوجو  الثم  دیآیم  دـیدپ  هدام  رد  هک  تسا  یـصاخ  هیرهوج  تکرح 
هیرهوج تاـکرح  هب  میدرگرب  بقعب  هچ  ره  نینچمه  دراد و  ياهیرهوـج  تکرح  دوـخ  هبوـن  هب  زین  نآ  یلبق  هداـم  یلو  دـهدیم  خر  نآ 
هیرهوج تکرح  یلاوتم  ياههدیدپ  هک  تفگ  ناوتیم  نیا  رب  انب  تسا  هدشن  هلصاف  ینوکس  اهنآ  نایم  هاگچیه  هک  دیسر  میهاوخ  يرگید 
هـشقانم لباق  تهج  ود  زا  نایب  نیا  اما  دوشیم .  عازتنا  یـصاختیهام  نآ  عطاقم  زا  کی  ره  زا  هک  تسا  يددـعتم  عطاقم  ياراد  دـحاو و 

يدوجوم تسا  نکمم  هکلب  دـشاب  هتـشاد  يدـحاو  هیرهوج  تکرح  دـحاو و  دوجو  صاخ  عطاقم  زا  کی  ره  هک  تسین  نانچ  ـالوا  تسا 
یگتـسویپ ایناث  دیـسر .  تابثا  هب  مراهچ  هاجنپ و  سرد  رد  هکنانچ  دشاب  هیرهوج  تکرح  دنچ  ياراد  بکارتم و  تروص  دـنچ  زا  بکرم 

رد دـشاب  هتـشادن  دوجو  اـهنآ  ناـیم  یـصخشم  زرم  هک  دـشابیم  اـهنآ  یقیقح  تدـحو  ياـنعمب  یتروص  رد  یلاوتم  هیرهوـج  تکرح  ود 
الثم دوشیم  بترتم  اهنآ  زا  کی  ره  رب  هک  تسا  یفلتخم  راثآ  نآ  لیلد  تسین و  نینچ  رگیدـکی  هب  يداـم  تادوجوم  لدـبت  هک  یتروص 

یماگنه زا  درادن و  ناجیب  هدام  رد  ياهقباس  الـصا  دـیآیم و  دـیدپ  هدام  رد  هک  تسا  يدـیدج  راثآ  لثم  دـیلوت  ومن و  ینعی  یتابن  راثآ 
ینیعم زرم  ياراد  اـما  تسا  یتاـبن  هیرهوج  تکرح  نیع  یتاـبن  تروص  هچ  رگ  دـبای و  ققحت  هداـم  رد  یتاـبن  تروص  هک  دوشیم  عورش 

هک دوشیم  مسر  ياهطقن  هدام  هیرهوج  تکرح  دادتما  رد  نخـس  رگید  هب  دنکیم و  ادـج  قباس  هدام  هیرهوج  تکرح  زا  ار  نآ  هک  تسا 
ینحنم طـخ  کـی  اـب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دـیآیم  دـیدپ  يدـیدج  هیرهوج  تکرح  هطقن  نآ  زا  دوریم و  رامـشب  تاـبن  داـمج و  نیب  زرم 

هک دنتسه  ياهتـسویپ  ياهطخ  هراپ  یلاوتم  هیرهوج  تاکرح  نیا  رب  انب  دنکیم و  عطق  ار  نیریز  میقتـسم  طخ  هطقن  ود  رد  هک  داد  شیامن 
هلیـسوب طاقن  نیا  نوچ  یلو  دـنراد .  ار  دوخ  صاخ  ياهیگژیو  اهنآ  زا  مادـک  ره  دزاـسیم و  زیاـمتم  رگیدـکی  زا  ار  اـهنآ  یـصاخ  طاـقن 
تدحو رادومن  هک  تسناد  يدحاو  طخ  دوریم  شیپ  نامز  دادتما  رد  هک  ار  نیریز  میقتسم  طخ  ناوتیم  دنوشیم  مسر  یناقوف  ياهطخ 

درک تابثا  يدام  ناهج  يارب  ار  یتدحو  ناوتیم  ینعم  نیا  هب  اهنت  دشابیم و  نامز  لوط  رد  ناهج  هیلوا  هدام  یلاصتا 

یضرع یگتسویپ 

هدشن و هلصاف  یمدع  هدام  ءازجا  نایم  نوچ  هک  تفگ  ناوتیم  اهنآ  هیرهوج  تاکرح  يدام و  تادوجوم  یضرع  یگتسویپ  هراب  رد  اما  و 
دهاوخ يدحاو  هیرهوج  تکرح  يدـحاو  دوجوم  نینچ  دوب و  دـنهاوخ  یلاصتا  یتدـحو  ياراد  اهنآ  یگمه  درادـن  دوجو  یـضحم  الخ 

هار زا  ناهج  تدـحو  هکنیا  هن  هدـش  جاتنتـسا  هدام  تدـحو  زا  هیرهوج  تاکرح  یگتـسویپ  نایب  نیا  رد  هکنیا  زا  رظن  فرـص  اما  تشاد . 
تدـحو رب  یلیلد  ناـهج  هداـم  یلاـصتا  تدـحو  هکنیا  نآ  تـسا و  دراو  نآ  رب  يرگید  لاکـشا  دوـش  تاـبثا  هیرهوـج  تـکرح  تدـحو 

ياهژیو راثآ  صخـشم و  زرم  ياراد  اهتروص  زا  مادک  ره  هک  تسا  یهیدب  اریز  دوشیمن  اهنآ  هیرهوج  تاکرح  تدحو  نآ و  ياهتروص 
ظاحل هب  اهنت  مه  اهنآ  هیرهوج  تاکرح  يدام و  تادوجوم  یـضرع  یگتـسویپ  نیا  رب  انب  درادـن .  كرتشم  هداـم  راـثآ  هب  یطبر  هک  تسا 

درادن اهنآ  داسف  نوک و  اهتروص و  ترثک  اب  یتافانم  یگتسویپ  تدحو و  نینچ  تسا و  حیحص  اهنآ  هدام  یلاصتا  تدحو 

هصالخ

نکاس ضارعا  دوجو  - 2 درادن .  نالک  ماسجا  اهمتا و  تاکرح  هب  یطبر  تسا و  رهوج  دوجو  مدامد  ندـش  ون  هب  ون  هیرهوج  تکرح  - 1
یعبت یلصا و  تکرح  دنچ  ياراد  يدحاو  دوجوم  تسا  نکمم  - 3 دوشیمن .  تفای  مه  ضارعا  رد  قلطم  نوکـس  تسا و  هدنوش  ون  مه 

هطساوب یتکرح  یهاگ  - 4 دشابیم .  كرحتم  تدحو  هناشن  تکرح  تدحو  یلو  تسین  تکرح  تدحو  هناشن  كرحتم  تدحو  دشاب و 
تسا لاونم  کیب  هشیمه  نامز  تشذگ  - 5 دیمان .  تکرح  رب  تکرح  ار  نآ  ناوتیم  دوشیم و  هداد  تبـسن  كرحتم  هب  يرگید  تکرح 

تخاون کیتکرح  فلا - درک :  میـسقت  مسق  هس  هب  ناوتیم  ار  هیرهوج  تکرح  - 6 درادن .  ینعم  نآ  هراب  رد  ندش  دنک  ندش و  دـنت  و 
تبثم باتش  دننام  ناوتیم  ار  فعضت  دادتشا و  - 7 یلوزن .  یفعضت و  تکرح  ج - يدادتشا .  یلماکت و  تکرح  ب - ءازجالا .  هباشتم  و 
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دنهاوخ هیرهوج  تکرح  دـنچ  دنـشاب  بکارتم  تروص  دـنچ  اـی  ود  ياراد  هک  یتادوجوم  - 8 درک .  دادـملق  تکرح  رب  تـکرح  یفنم  و 
دیدـپ نآ  رد  يرگید  هیرهوج  تکرح  تروص و  دـعب  نامز  رد  دـشاب و  ياهیرهوج  تکرح  تروص و  ياراد  يدوجوم  رگا  - 9 تشاد . 

 . دنامیم یقاب  مود  تکرح  اب  هارمه  نآ  هیرهوج  تکرح  تروص و  زا  یئزج  اریز  دیمان  هوقلاب  مود  تروص  هب  تبسن  ار  نآ  ناوتیم  دیآ 
نآ ياـهتنم  ار  تیلعف  ادـبم و  ار  هوق  درک و  ریـسفت  لـعف  هب  هوق  زا  یجیردـت  جورخ  هب  ناوتیمن  ار  طیـسب  مسج  رد  هیرهوج  تکرح  - 10

قالطا - 11 درادـن .  تیلک  تکرح  يارب  روبزم  فیرعت  نیا  رب  انب  درک  ضرف  نآ  رد  ار  قباس  دوجوم  زا  یئزج  ءاـقب  ناوتیمن  اریز  درمش 
دوشیمن و هدرمش  مزال  قباس  دوجوم  زا  يزیچ  ءاقب  نآ  بسحب  هک  تسا  يرگید  حالطـصا  هب  تکرح  قحال  قباس و  ءازجا  رب  لعف  هوق و 

دوشیم روصت  تروـص  ود  هب  هیرهوـج  تاـکرح  یگتـسویپ  - 12 دوب .  دـهاوخن  یناـمز  هلـصاف  اـب  یجیردـت و  یلعف  هوـق و  نینچ  لدـبت 
ققحت ینامز  هلـصاف  نودـب  دـنچ  ره  یلاوتم  تاـکرح  - 13 ناـمزمه .  تاـکرح  یگتـسویپ  ناـمز و  لوط  رد  یلاوتم  تاـکرح  یگتـسویپ 
تدحو - 14 درک .  دادـملق  يدـحاو  تکرح  ار  اهنآ  ناوتیمن  دزاسیم  زیامتم  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  هک  ییاهزرم  هب  هجوت  اب  اما  دـنباییم 

صاخ هیرهوج  تکرح  هک  دراد  یلقتسم  تروص  نآ  زا  یـشخب  ره  اریز  دوشیمن  نآ  نامزمه  تاکرح  تدحو  لیلد  هدام  ءازجا  یلاصتا 
تشاد دهاوخ  ار  شدوخ  هب 

متفه شخب 

مکی تصش و  سرد 

ادخ نتخانش  هار 

ینا یمل و  ناهرب  ادخ  دوجو  رب  یناهرب  لالدتسا  ناکما  ادختخانش  ندوب  يرطف  نآ  عوضوم  یسانشادخ و  ملع  همدقم  لماش : 

همدقم

فلتخم ياهنابز  رد  نآ  ياهلداعم  ای  ادـخ  هژاو  ندینـش  ماـگنه  هک  ییاـنعم  دـننکیم و  كرد  لاـعتم  يادـخ  زا  مدرم  مومع  هک  یموهفم 
یناعم انایحا  دنـسانشیم و  راگدـیرفآ  ناونع  هب  ار  ادـخ  نخـس  رگید  هب  تسا  هدـیرفآ  ار  ناهج  هک  يدوجوم  زا  تسا  ترابع  دـنمهفیم 
هدنهد ماجنا  ناونعب  ار  ادخ  عقاو  رد  دنهدیم و  رارق  هجوت  دروم  ار  تسا  شتـسرپ  هتـسیاش  هک  یـسک  دوبعم  راگدرورپ و  لیبق  زا  يرگید 
دنناـم نیقولخم  لاـعفا  زا  اـضعب  یهلا و  لـعف  ماـقم  زا  میهاـفم  هنوگنیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  هفـسالف  دنـسانشیم .  نآ  عباوت  شنیرفآ و  راـک 

رظن رد  هب  یجایتحا  هکنیا  نودب  دیامن  یهلا  سدـقم  تاذ  زا  تیاکح  هک  دـنریگب  راکب  ار  یموهفم  دناهدیـشوک  دوشیم  عازتنا  ندـیتسرپ 
لاوز يرورض و  وا  یتسه  هک  یسک  ینعی  دناهدیزگرب  ار  دوجولا  بجاو  موهفم  بیترت  نیدب  دشاب و  هتشاد  يو  تاقولخم  لاعفا و  نتفرگ 

نیرتهب دیاب  يور  نیا  زا  دـشابیم  ددـعتم  قیداصم  رب  قدـص  كارتشا و  لباق  اتاذ  یلک و  موهفم  کی  مه  موهفم  نیا  یلو  تسا .  ریذـپان 
ءایبنا و فرط  زا  تسخن  فیرـش  مسا  نیا  دیاش  تسا و  یـصخش  ملع  حالطـصا  هب  صاخ و  مسا  هک  تسناد  هللا  مسا  ار  تاملک  ءامـسا و 

دروـم رد  هـک  یتخانـشتسا  مزـال  یمـسم  صخـش  نتخانـش  صاـخ  مـسا  ياـنعم  نتـسناد  يارب  اـما  دـشاب .  هدـش  حرطم  ینید  ناـیاوشیپ 
كرد لباق  يدوجوم  هک  یماگنه  دوشیم و  لصاح  يروضح  ملع  هار  زا  اهنت  تاـسوسحم  ریغ  رد  یـسح و  كاردا  هلیـسوب  تاـسوسحم 

اما تسا  هفسلف  هب  طوبرم  یملع  نینچ  دوجو  تابثا  دنچ  ره  دوب و  دهاوخ  يروضح  ملع  هب  رصحنم  وا  صخش  نتخانـش  هار  دشابن  یـسح 
یلک میهافم  اعبط  دوشیم  لـصاح  یفـسلف  نیهارب  یلقع و  ياهـشواک  زا  هچنآ  دـیآیمن و  تسدـب  یفـسلف  ياـهثحب  هار  زا  ملع  نیا  دوخ 

شخب نیا  ياهسرد  نمـض  رد  ام  دوشیم .  نشور  یهلا  ءامکح  فرط  زا  دوجولا  بجاو  هژاو  شنیزگ  هتکن  اجنیا  زا  دوب و  دهاوخ  یلقع 
تنـس قبط  ار  شخب  نیا  عوضوم  یلو  تشاد  میهاوخ  یثحب  تخانـش  ناوتیم  هلیـسو  هچ  هب  هزادـنا و  هچ  اـت  ار  هللا  اـساسا  هکنیا  هراـب  رد 
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میهدیم رارق  دوجولا  بجاو  ادخ  یمالک  یفسلف و 

نآ عوضوم  یسانشادخ و  ملع 

رد هکنانچ  اریز  تسین  نکمم  یهلا  تفرعم  نودب  ناسنا  یقیقح  لماکت  تسا و  یفسلف  مولع  نیرتدنمشزرا  نیرتفیرش و  یـسانشادخ  ملع 
يادـخ هب  برقت  هک  تسا  یهیدـب  دـباییم و  ققحت  یهلا  برق  هیاس  رد  اـهنت  ناـسنا  یقیقح  لاـمک  تسا  هدیـسر  توبث  هب  شدوخ  ياـج 

عوضوم رگا  دوریمن و  رامـشب  ملع  نآ  لئاسم  زا  ملع  کی  عوضوم  تاـبثا  دـنچ  ره  و  تشاد .  دـهاوخن  ناـکما  وا  تفرعم  نودـب  لاـعتم 
دوجو یهاـگ  اـما  دـسرب  تاـبثا  هب  دراد  نآ  رب  یبتر  مدـقت  هک  يرگید  ملع  رد  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  دـشاب  هتـشاد  تاـبثا  هب  جاـیتحا  یملع 
دوجو زا  ثحب  هک  هدـش  يراـج  نیا  رب  تنـس  هلمج  زا  دریگیم و  رارق  ثحب  دروـم  همدـقم  رد  نآ  يداـبم  زا  یکی  ناوـنعب  ملع  عوـضوم 

متفه یـس و  سرد  اصوصخم  لولعم  تلع و  ثحابم  هکنیا  اب  يور  نیا  زا  دریگب  ماجنا  هیبوبرلا  هفرعم  یهلا و  ملع  دوخ  رد  لاـعتم  يادـخ 
شخب نیا  زاـغآ  رد  القتـسم  ار  ثحبم  نیا  یهلا  ءامکحتنـس  زا  يوریپ  هب  لاـح  نیع  رد  دزاـسیم  ینغتـسم  هنیمز  نیا  رد  ثحب  زا  ار  اـم 

هک دــناهدومرف  ناـگرزب  زا  ياهدــع  هـکنآ  یکی  میوـشیم  روآ  داـی  ار  هـتکن  ود  لالدتــسا  هـب  نـتخادرپ  زا  لــبق  یلو  مـینکیم .  حرطم 
هماقا هکنیا  هب  دناهدرک  حیرصت  هفسالف  زا  یضعب  هکنآ  يرگید  تسا و  یفسلف  تالالدتـسا  زا  زاینیب  يرطف و  يرما  لاعتم  يادختخانش 

میهد رارق  یسررب  دروم  البق  ار  عوضوم  ود  نیا  تسا  مزال  نیا  رب  انب  ( 1  . ) تسین حیحص  لاعتم  يادخ  دوجو  رب  ناهرب 

ادختخانش ندوب  يرطف 

ود ياراد  يرطف  روما  يور  نیا  زا  دـشاب و  يدوجوم  شنیرفآ  عون  ینعی  ترطف  ياضتقم  يزیچ  هک  دوریم  راـکب  يدروم  رد  يرطف  هژاو 
اهنآ رب  ناوتیم  زین  ار  یموس  یگژیو  دنتـسین  لیدبت  رییغت و  لباق  هکنآ  يرگید  دنرادن  ملعت  میلعت و  هب  يزاین  هکنآ  یکی  دنتـسه  یگژیو 

هک يروما  دنشاب .  تدش  فعـض و  لباق  دنچ  ره  دوشیم  تفای  عون  نآ  دارفا  همه  رد  تادوجوم  زا  یعون  ره  تایرطف  هکنیا  نآ  دوزفا و 
يرگید تسا و  ناسنا  دوجو  همزال  هک  ییاهتخانـش  یکیتسا  میـسقت  لباق  یلک  هتـسد  ود  هب  دوشیم  هدـیمان  يرطف  مانب  ناـسنا  دروم  رد 

عون ياهیگژیو  هب  دوریم و  راکب  يزیرغ  هژاو  ربارب  رد  يرطف  هژاو  یهاگ  یلو  دـشابیم  يو  شنیرفآ  ياـضتقم  هک  ییاهـشیارگ  اـهلیم و 
هک دوشیم  هتفگ  یهاگ  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  دراد .  دوجو  زین  تاناویح  رد  هک  يزیرغ  روما  فالخ  رب  دوشیم  هداد  صاصتخا  ناـسنا 

یتسرپادـخ ییوجادـخ و  هک  دوشیم  هتفگ  یهاـگ  ددرگیم و  بوـسحم  يرطف  روـما  زا  لوا  مسق  زا  هک  تسا  يرطف  يرما  یـسانشادخ 
ملع ای  ادخ  يرطف  تخانش  زا  روظنم  تسا .  ادختخانش  زا  نخس  اجنیا  رد  دوریم و  رامشب  مود  مسق  لیبق  زا  هک  تسوا  ترطف  ياضتقم 

دـشاب و نآ  هب  هراشا  ( 2 ( ) یلب اولاـق  مکبرب  تسل  (ا  هفیرـش هیآ  دـیاش  دراد و  دوـجو  اـهناسنا  همه  رد  نآ  زا  ياهبترم  هک  تسا  يروـضح 
شخبیتسه تلع  هب  تبـسن  يروضح  ملع  زا  ياهبترم  دشاب  درجت  زا  ياهبترم  ياراد  هک  یلولعم  دش  هتفگ  مهن  لهچ و  سرد  رد  هکنانچ 

رثا رد  ملع  نیا  ( 3  . ) دشاب تسردان  ینهذ  ياهریـسفت  لباق  فعـض  رثا  رد  دشاب و  هناهاگآ  همین  ای  هناهاگآان  دـنچ  ره  تشاد  دـهاوخ  ار 
هب ادـخ  يایلوا  رد  دوشیم و  تیوقت  هحلاص  لامعا  تادابع و  هلیـسوب  یهلا و  سدـق  تحاس  هب  بلق  هجوت  ندرک  زکرمتم  سفن و  لماکت 
ام روهظلا  نم  كریغل  نوکی  ا  تسا :  هدمآ  هفرع  ياعد  رد  هکنانچ  دنیبیم  رتنـشور  يزیچ  ره  زا  ار  ادخ  هک  دـسریم  حوضو  زا  ياهجرد 
زا اـی  يرطف  یلوصح  ياهتخانـشتسا  یلوصح  ملع  ادـخ  يرطف  تخانـش  زا  روظنم  یهاـگ  و  کـل .  رهظملا  وه  نوـکی  یتـح  کـل  سیل 

تایرطف مان  هب  قطنم  رد  هک  دنتـسه  هیوناـث  تایهیدـب  زا  ياهتـسد  اـی  دـنوشیم و  هداد  تبـسن  لـقع  ترطف  هب  هک  دنتـسه  هیلوا  تایهیدـب 
اهنآ دناوتیم  يدادادخ  لقع  اب  یسک  ره  هک  رظن  نیا  زا  دوشیم  هداد  میمعت  مه  یهیدب  هب  بیرق  تایرظن  هب  یهاگ  دناهدش و  يراذگمان 

هب یپ  هداس  ياهلالدتسا  اب  دنناوتیم  مه  هدیدن  میلعت  هدناوخن و  سرد  دارفا  هکنانچ  درادن .  ینف  هدیچیپ  نیهارب  هب  يزاین  دنک و  كرد  ار 
هلزان هجرد  هک  تسا  یتاجرد  ياراد  لاعتم  يادخ  هب  يروضح  ملع  يانعمب  يرطف  یـسانشادخ  هکنآ  لصاح  دنربب .  لاعتم  يادخ  دوجو 
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تسا و ادـخ  يایلوا  لماک و  نینمؤم  صوصخم  نآ  هیلاع  تاجرد  دـشابن و  لـماک  یهاـگآ  دروم  دـنچ  ره  دراد  دوجو  مدرم  همه  رد  نآ 
لالدتـسا لقع و  هار  زا  تهادب  هب  بیرق  یلوصح  ملع  يانعمب  اما  دوشیمن و  لصاح  یفـسلف  یلقع و  ناهرب  هلیـسوب  نآ  زا  ياهجرد  چیه 

هک دنک  اعدا  یسک  رگا  یلو  تسین  ناهرب  زا  يزاینیب  يانعمب  نآ  يارب  لالدتسا  تلوهـس  تهادب و  هب  نآ  ندوب  بیرق  دیآیم و  تسدب 
تسین تابثا  لباق  یئاعدا  نینچ  درادن  لالدتسا  هب  یجایتحا  ادبا  تسا و  یقطنم  تایرطف  ای  تایهیدب  زا  لاعتم  يادخ  هب  یلوصح  ملع 

ادخ دوجو  رب  یناهرب  لالدتسا  ناکما 

هماقا لاعتم  يادـخ  دوجو  رب  یقطنم  یلقع و  ناهرب  ناوتیم  ایآ  هک  تسا  نیا  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  اـجنیا  رد  دـیاب  هک  يرگید  بلطم 
حیحـص لاعتم  يادـخ  دوجو  رب  ناهرب  هماقا  هکنیا  رب  ینبم  انیـس  نبا  دـننام  گرزب  ياـمکح  زا  یـضعب  نخـس  لوا  تروص  رد  هن  اـی  درک 
نودـب هک  تسا  نیا  خـساپ  درک .  تابثا  ناوتیم  هنوگچ  ار  لاعتم  يادـخ  دوجو  مود  تروص  رد  درک و  هیجوت  ناوتیم  هنوگچ  ار  تسین 

انیـس نبا  دوخ  هلمج  زا  نیملکتم و  هفـسالف و  همه  تسا و  نکمم  یفـسلف  یلقع و  ناـهرب  هلیـسوب  لاـعتم  يادـخ  هب  یلوـصح  ملع  کـش 
نیا رب  انب  دنهدیم  صاصتخا  یمل  ناهرب  هب  ار  ناهرب  هژاو  نییقطنم  هفـسالف و  یهاگ  یلو  دناهدرک  هماقا  هلاسم  نیا  يارب  يددعتم  نیهارب 

دوجو بلطم  نیا  يارب  یمل  ناهرب  هک  دشاب  نیا  دناهتسنادن  حیحص  ار  لاعتم  يادخ  دوجو  رب  ناهرب  هماقا  هک  یناسک  روظنم  تسا  نکمم 
یلو دـننک  تاـبثا  ار  لولعم  دوجو  تلع  هب  ملع  هار  زا  دـشاب و  هتـشاد  یمولعم  تلع  هک  دوـشیم  هماـقا  يزیچ  رب  یمل  ناـهرب  اریز  درادـن 
ءافـش باتک  رد  هک  تسا  نآ  هیجوت  نیا  دـهاش  درک و  تابثا  ار  نآ  تلع  هب  ملع  هار  زا  ناوتب  ات  تسین  یتلع  لولعم  لاـعتم  يادـخ  دوجو 

دناوتیمن یناهرب  چیه  هک  دشاب  نیا  لاعتم  يادخ  دوجو  رب  ناهرب  یفن  زا  روظنم  تسا  نکمم  و  هل .  هلع  هنال ال  هیلع  ناهرب  دیوگیم و ال 
بجاو لیبق  زا  یلک  ینیوانع  دـیآیم  تسدـب  نیهارب  زا  هک  يزیچ  تیاهن  دوش و  نومنهر  لاعتم  يادـخ  یـصخش  ینیع و  دوجو  هب  ار  ام 

يروضح ملع  هار  زا  زج  تادرجم  یـصخشتخانش  میدـش  روآدای  سرد  همدـقم  رد  هکناـنچ  تسا و  اـهنآ  دـننام  لـلعلا و  هلع  دوجولا و 
نیا دوشیم  هماـقا  لاـعتم  يادـخ  دوجو  يارب  هک  ینیهارب  داـفم  هک  تسا  نیا  نآ  درک و  رکذ  ناوتیم  زین  ار  یموس  هجو  درادـن .  ناـکما 

دوجولا بجاو  هب  دـنمزاین  دوجولا  نکمم  تادوجوم  ای  دـنراد  یللعلا  هلع  لولعم  تادوجوم  اـی  دـنراد  يراگدـیرفآ  ناگدـیرفآ  هک  تسا 
تابثا ار  دوجولا  بجاو  قلاخ و  دوجو  امیقتـسم  هکنیا  هن  دـننکیم  تابثا  تاقولخم  يارب  ار  یتالومحم  هلاصالاب  نیهارب  نیا  سپ  دنتـسه 

ضرعلاب لب  تاذلاب  هیلع  ناهرب  دوجولا ال  بجاولا  دناهدرک  ریبعت  نینچ  هک  تسا  رتراگزاس  یناسک  نخس  اب  هیجوت  نیا  دنیامن 

ینا یمل و  ناهرب 

نیا نیهارب  زا  یضعب  هنوگچ  سپ  دوشیمن  هماقا  لاعتم  يادخ  دوجو  رب  یمل  ناهرب  رگا  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  لوا  هیجوت  هب  هجوت  اب 
هب دنمزاین  لاؤس  نیا  هب  حورـشم  یفاو و  خساپ  دنزیمن .  نآ  رابتعا  هب  ینایز  ناهرب  ندوبن  یمل  ایآ  تسا و  هدـش  یقلت  یمل  ناهرب  هلئـسم 

اجنیا رد  راصتخا  هب  هچنآ  دـنکیم  رود  میراد  ثحبم  نیا  رد  هک  يدـصقم  زا  ار  ام  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  ناهرب  ماسقا  هراب  رد  قیقحت 
يادـخ دوجو  يارب  هکلب  یفـسلف  ثحابم  ریاس  رد  اـهنت  هن  مینک  فیرعت  ریز  تروصب  ار  یمل  ناـهرب  رگا  هک  تسا  نیا  مییوگب  میناوتیم 

هب هجیتن  عوضوم  فاصتا  يارب  تلع  نآ  طسو  دح  هک  تسا  یناهرب  یمل  ناهرب  تسا  نیا  نآ  درک و  هماقا  یمل  ناهرب  ناوتیم  مه  لاعتم 
قبط یلقع .  یلیلحت و  تلع  ای  دشاب  یقیقح  یجراختلع و  هاوخ  دـشابن و  ای  دـشاب  مه  لومحم  دوخ  يارب  تلع  هاوخ  دـشاب  نآ  لومحم 
اریز درک  یقلت  یمل  ناهرب  ار  نآ  ناوتیم  دـشاب  اهنآ  دـننام  يدوجو و  رقف  ناکما و  لیبق  زا  یموهفم  ناـهرب  طـسو  دـح  رگا  فیرعت  نیا 

هلیـسوب تانکمم  يارب  دوجولا  بجاو  تاـبثا  سپ  ( 4  ) تسا يدوجو  رقف  اـی  يوهاـم  ناـکما  تلع  هب  لولعم  جاـیتحا  تلع  هفـسالف  لوقب 
بجاو تاذ  دـنچ  ره  هکنآ  لـصاح  دـشابیم .  دوجولا  بجاو  هب  اـهنآ  جاـیتحا  تلع  یلقع  لـیلحت  بسحب  هک  تسا  هتفرگ  ماـجنا  يزیچ 
هکنانچ تسا و  اهنآ  يدوجو  رقف  ای  يوهام  ناکما  لولعم  دوجولا  بجاو  نتشاد  هب  تانکمم  فاصتا  اما  تسین  یتلع  چیه  لولعم  دوجولا 
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یقیقح یجراختلع و  دیاب  طسو  دح  هک  دـنک  طرـش  یمل  ناهرب  رد  یـسک  رگا  اما  تسا .  نیمه  مه  هلاسم  نیا  نیهارب  دافم  دـش  هراشا 
ساسا رب  هک  یفسلف  نیهارب  لاح  ره  هب  دوشیمن .  تفای  یناهرب  نینچ  یفسلف  لئاسم  رتشیب  رد  هکلب  دوجولا  بجاو  دروم  رد  اهنت  هن  دشاب 

ینا تسا و  رادوخرب  یفاک  یقطنم  شزرا  زا  ینا  ناهرب  هاوخ  دوش و  هدیمان  یمل  ناهرب  هاوخ  دوشیم  هماقا  ناهرب  دودح  نیب  یلقع  مزالت 
نآ ياربک  هک  تسا  ینا  ناهرب  کی  نمـضتم  یمل  ناهرب  ره  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دنزیمن  اهنآ  شزرا  رابتعا و  هب  يررـض  نآ  ندیمان 

دوشتقد دهدیم  لیکشت  همات  تلع  زا  لولعم  كاکفنا  ندوب  لاحم  ار 

هصالخ

تهج نـیا  زا  ار  دوـجولا  بـجاو  هژاو  هفـسالف  - 2 تسا .  راگدـیرفآ  یلعف  تفـص  دـنمهفیم  ادـخ  هژاو  زا  مدرم  موـمع  هـک  ییاـنعم  - 1
یلو دـنکیم  لاعتم  يادـخ  ینیع  دوجو  رب  تلـالد  هک  تسا  یـصخش  ملع  هللا  - 3 دـیامن .  یهلا  سدـقم  تاذ  رب  تلالد  هک  دـناهدیزگرب 

يروضح ملع  هب  رـصحنم  تادرجم  دروم  رد  نآ  هار  هک  تسا  یمـسم  ینیع  تخانـش  رب  فقوتم  یـصخش  مالعا  یقیقح  ياـنعم  نتخاـنش 
يو دوجو  هراب  رد  ثحب  تسا و  لاعتم  يادخ  یسانشادخ  ملع  عوضوم  - 4 دوشیمن .  لصاح  یفسلف  نیهارب  هار  زا  یملع  نینچ  تسا و 

هک يروضحتخانـش  یکیتفرگ  رظن  رد  ناوـتیم  ار  ینعم  ود  ادختخانـش  ندوـب  يرطف  يارب  - 5 دوریم .  رامـشب  ملع  نیا  يداـبم  زا 
 . تسا رـسیم  همه  يارب  هداس  لالدتـسا  اب  هک  تهادـب  هب  بیرق  یلوصحتخانـش  يرگید  تسا و  لصاح  یناسنا  ره  يارب  نآ  زا  ياهبترم 
هک تسا  نیا  رگید  لاـمتحا  - 7 دـشاب .  یمل  ناـهرب  یفن  دـناهدرک  یفن  ار  دوجولا  بجاو  رب  ناـهرب  هک  یناـسک  روظنم  تسا  نکمم  - 6

هلاصالاب و ناهرب  یفن  ناشروظنم  هک  تسا  نیا  موس  لامتحا  - 8 دشاب .  لاعتم  يادخ  یصخش  ینیع و  دوجو  رب  ناهرب  یفن  ناشیا  روظنم 
دشاب و هماقا  لباق  مه  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  هک  درک  فیرعت  ناوتیم  یتروصب  ار  یمل  ناهرب  - 9 دشاب .  لاعتم  يادخ  دوجو  رب  تاذلاب 
رب هک  یناـهرب  ندوب  ینا  - 10 دـشاب .  لومحم  هب  عوضوم  فاـصتا  يارب  یلیلحت  اـی  ینیع  تلع  نآ  طـسو  دـح  هک  یناـهرب  تسا  نیا  نآ 

یمل نیهارب  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دنزیمن  نآ  رابتعا  هب  يررـض  قلطم  نا  ناهرب  دوشیم  لیکـشت  سایق  دودح  نیب  یلقع  مزالت  ساسا 
هیآ فارعا  هروس  ك :  ر .  - 2 تاقیلعت ص 70 .  هلاقم 8 ف 4 و  ءافش  تایهلا  ك :  ر .  اهتشونیپ 1 - دنتسه  یناهرب  نینچ  نمضتم  مه 

 . مود یس و  سرد  ر ك  - 4 مهدزیس .  سرد  ر ك  - 3  . 172

مود تصش و  سرد 

دوجولا بجاو  تابثا 

نیهلاتملا ردص  ناهرب  موس  ناهرب  سیئرلا  خیش  ناهرب  مود  ناهرب  ناکما  ناهرب  لوا  ناهرب  همدقم  لماش : 

همدقم

هـس هب  ار  اهنآ  ناوتیم  یلک  روطب  تسا و  ینوگانوگ  ياهبولـسا  ياراد  ناوارف و  هدـش  هماقا  لاعتم  يادـخ  دوجو  تابثا  يارب  هک  یلیـالد 
زا هک  تیانع  مظن و  لیلد  دننام  دوشیم  هماقا  ناهج  رد  یهلا  تایآ  راثآ و  هدهاشم  هار  زا  هک  تسا  یلیالد  لوا  هتسد  درک .  میسقت  هتـسد 

تابثا ناهج  يارب  میلع  ربدم  میکح و  مظان  فشک و  هنامیکح  ریبدت  فده و  حرط و  دوجو  اههدیدپ  بسانت  یگتـسبمه و  ماجـسنا و  هار 
رتشیب عقاو  رد  تسین و  سواسو  تاهبش و  همه  يوگخساپ  تسا  هدننک  دنسرخ  نیـشنلد و  نشور و  هک  لاح  نیع  رد  لیالد  نیا  ددرگیم 
دوجو ناهج  يدنمزاین  هار  زا  هک  تسا  یلیالد  مود  هتـسد  دنکیم .  ءافیا  ار  يرطف  تفرعم  ندروآ  یهاگآ  هب  ترطف و  ندرک  رادیب  شقن 
تابثا اهنآ  یتاذ  يدنمزاین  یتسین  مدع و  هب  اههدیدپ  ندوب  قوبـسم  هار  زا  هک  ثودـح  ناهرب  دـننام  دـنکیم  تابثا  ار  زاین  یب  راگدـیرفآ 
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هب تکرح  يدـنمزاین  هار  زا  هک  تکرح  ناـهرب  اـی  ددرگیم  تاـبثا  زاـینیب  هدـننیرفآ  لسلـست  رود و  لاـطبا  کـمک  هب  سپـس  دوشیم و 
ای دوشیم  تابثا  ناهج  رد  تکرح  هدـنروآ  دـیدپ  نیتسخن  ناونعب  ادـخ  دوجو  تیاـهن  یب  اـت  تاـکرحم  لسلـست  ندوب  لاـحم  كرحم و 

شخبیتسه و تلع  دوجو  يدام  یعیبط و  ياهلعاف  زا  اهنآ  رودص  ناکما  مدع  هیرهوج و  روص  سوفن و  ندوب  یعادـبا  هار  زا  هک  یلیالد 
هک تسا  صلاخ  یفسلف  لیالد  موس  هتسد  دشابیم .  یبرجت  یـسح و  تامدقم  هب  دنمزاین  شیبامک  زین  لیالد  نیا  ددرگیم  تابثا  زاینیب 

تـسخن دنراد  یـصاخ  ياهیگژیو  نیهارب  زا  هتـسد  نیا  نیقیدص  ناهرب  ناکما و  ناهرب  دننام  دوشیم  لیکـشت  ضحم  یلقع  تامدـقم  زا 
هار اهنیا  هب  دوشیم  حرطم  لیالد  رگید  نوماریپ  رد  هک  یـسواسو  تاهبـش و  هکنآ  مود  دنرادن  یبرجت  یـسح و  تامدـقم  هب  يزاین  هکنآ 

رگید رد  تجاح  دروم  شیباـمک  نیهارب  نیا  تامدـقم  هکنآ  موس  تسا و  رادوخرب  يرتشیب  یقطنم  راـبتعا  زا  نخـس  رگید  هب  دـباییمن و 
بجاو یتاذ و  يزاینیب  يارب  دـیاب  دـش  تابثا  لوا  كرحم  ای  ثدـحم  اـی  میکح  ربدـم  مظاـن و  هک  یماـگنه  ـالثم  تسه  زین  تالالدتـسا 

دنراد یتیزم  لیالد  ریاس  همه  نیا  اب  دنریگیم .  رارق  هدافتـسا  دروم  موس  هتـسد  نیهارب  رد  هک  درک  هدافتـسا  یتامدقم  زا  وا  ندوب  دوجولا 
دـنکیم و تابثا  دوجولا  بجاو  ناونعب  ار  يدوجوم  اـهنت  موس  هتـسد  نیهارب  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  نآ  دـقاف  موس  هتـسد  هک 

رکذ هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  تسا .  يرگید  نیهارب  هب  دنمزاین  يدام  ملاع  اب  وا  تریاغم  ندوبن و  مسج  یتح  تمکح و  تردـق و  ملع و  تابثا 
میزادرپیم يو  تافص  نایب  هب  سپس  دوجولا و  بجاو  تابثا  هب  تسخن  مینکیم و  هدنسب  موس  هتسد  نیهارب  زا  یضعب 

لوا ناهرب 

دوشیم هدـیمان  بوجو  ناکما و  ناهرب  ای  ناکما  ناهرب  مانب  هک  تسا  یناهرب  دوجولا  بجاو  تابثا  يارب  یفـسلف  فورعم  نیهارب  زا  یکی 
رظن رد  ار  شتیهام  لقع  هک  یماگنه  ینعی  درادـن  دوجو  ترورـض  اـتاذ  يدوجولا  نکمم  چـیه  - 1 دباییم :  لیکـشت  همدـقم  راهچ  زا  و 

همدـقم نیا  دـنیبیمن .  نآ  دوجو  يارب  یترورـض  تلع  دوجو  زا  رظن  فرـص  دـنیبیم و  ناـسکی  مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  ار  نآ  دریگیم 
ضرف اـنیع  ندوب  دوجولا  نکمم  ضرف  دـیآیم و  تسدـب  عوضوم  موـهفم  لـیلحت  زا  نآ  لوـمحم  اریز  تسا  تاـبثا  زا  زاـینیب  یهیدـب و 

هب مدـع  ياههار  همه  هک  یماگنه  ات  ینعی  دـباییمن  ققحت  ترورـض  فصو  نودـب  يدوجوم  چـیه  - 2 تسا .  دوجو  ترورـض  نتـشادن 
تسا دوجولا  بجاو  اتاذ  ای  دوجوم  نخس  رگید  هب  دجوی  مل  بجی  مل  ام  ءیـشلا  هفـسالف  لوقب  دیآیمن و  دوجوب  دوشن  دودسم  نآ  يور 

باجیا ار  نآ  یتلع  هک  دـباییم  ققحت  یتروص  رد  اـهنت  يدوجوم  نینچ  تسا و  دوجولا  نکمم  اـی  دراد و  دوجو  ترورـض  دوخب  دوخ  و 
لباق ریغ  ینیقی و  مه  همدـقم  نیا  دـشاب  هتـشادن  مدـع  ناکما  هک  دوش  ياهنوگب  ینعی  دـناسرب  ترورـض  دـح  رـس  هب  ار  نآ  دوجو  دـنک و 
ینعی دـسریم  نآ  هب  يرگید  دوجوم  هیحان  زا  راـچان  دوبن  يدوجوم  تاذ  ياـضتقم  ترورـض  فصو  هک  یماـگنه  - 3 تسا .  کیکـشت 
جراخ لاح  ود  زا  یفـصو  ره  اریز  تسا  دـیدرت  لباق  ریغ  یهیدـب و  زین  همدـقم  نیا  دزاسیم .  ریغلاب  يرورـض  ار  لولعم  دوجو  هماـت  تلع 

يدوجو ره  همزال  هک  مه  ترورـض  فصو  سپ  دوب  دـهاوخ  ریغلاب  راچان  دوبن  تاذـلاب  هک  یماگنه  ریغلاب و  اـی  تسا و  تاذـلاب  اـیتسین 
تسا لاحم  للع  رد  لسلست  رود و  - 4 دنمانیم .  تلع  ار  نآ  هک  دوشیم  لصاح  يرگید  دوجوم  وترپ  رد  راچان  دشابن  تاذلاب  رگا  تسا 

دوشیم ریرقت  تروص  نیا  هب  ناکما  ناهرب  تامدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  دـیدرگ .  نایب  متفه  یـس و  سرد  رد  تسا و  ینیقی  مه  همدـقم  نیا 
ار ترورـض  فصو  اتاذ  دنتـسه و  دوجولا  نکمم  يوسکی  زا  اریز  دـنوشیم  دوجوم  ریغلاب  ترورـض  فصو  اب  یگمه  ناـهج  تادوجوم 

ریغلاب ترورـض  ياراد  راچان  سپ  مود  همدقم  دباییمن  ققحت  ترورـض  فصو  نودب  دوجوم  چیه  رگید  يوس  زا  لوا و  همدـقم  دـنرادن 
رگیدـکی هلیـسوب  اهنآ  دوجو  هک  مینک  ضرف  رگا  نونکا  موس .  همدـقم  دوشیم  باجیا  یتلع  هلیـسوب  اهنآ  زا  کی  ره  دوجو  دنـشابیم و 

للع رد  لسلـست  شاهمزال  دوریم  شیپ  تیاهن  یب  ات  للع  هلـسلس  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا و  لـلع  رد  رود  شاهمزـال  دـباییم  ترورض 
دوخ هک  تسا  يدوجوم  اهتلع  هلـسلس  سار  رد  هک  میریذپب  دیاب  راچان  سپ  مراهچ  همدـقم  دـشابیم  لاحم  لطاب و  اهنآ  يود  ره  تسا و 

همدـقم هب  يزاـین  هک  درک  ریرقت  ناوـتیم  زین  يرگید  تروـصب  ار  ناـهرب  نیا  تسا .  دوـجولا  بجاو  ینعی  دراد  دوـجو  ترورـض  دوـخب 
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دوجولا بجاو  دوجو  نودـب  دوش  ضرف  تروص  ره  هب  تاـنکمم  هعوـمجم  تسا  نیا  نآ  دـشاب و  هتـشادن  لسلـست  رود و  لاـطبا  مراـهچ 
ياراد دوخب  دوخ  اـهنآ  زا  مادـکچیه  اریز  دوشیمن  دوـجوم  اـهنآ  زا  کـیچیه  هجیتـن  رد  دـباییمن و  قـقحت  اـهنآ  رد  یترورـض  تاذـلاب 
تسا یتیراع  ترورض  يدوجولا  نکمم  ره  رد  دوجو  ترورض  نخس  رگید  هب  دبای و  ترورض  نآ  وترپ  رد  يرگید  ات  دنتـسین  یترورض 

دوجوم هک  درک  ریرقت  ياهدرشف  تروصب  ار  نآ  ناوتیم  زین  دوب .  دهاوخن  یتیراع  ياهترورـض  يارب  ییاج  دشابن  یتاذلاب  ترورـض  ات  و 
دوشیم تاذـلاب  دوجولا  بجاو  هب  یهتنم  راچان  يریغلاب  دوجولا  بجاو  ره  ریغلاب و  دوجولا  بجاو  اـی  تسا و  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  اـی 

دوشیم تباث  تاذلاب  دوجولا  بجاو  سپ  تاذلاب  ام  یلا  یهتنی  ریغلاب  ام  لک 

مود ناهرب 

دنتسه دوجولا  نکمم  ناهج  نیا  تادوجوم  - 1 دباییم :  لیکـشت  همدقم  هس  زا  هک  لوا  ناهرب  هب  ذخاملا  بیرق  تسا  یناهرب  مود  ناهرب 
لوا همدقم  ریظن  همدقم  نیا  دوب .  دهاوختباث  بولطم  دشاب  دوجولا  بجاو  اهنآ  زا  یکی  رگا  اریز  دنرادن  دوجو  هب  تبسن  یئاضتقا  اتاذ  و 
دوخ رب  هیکت  اجنیا  رد  دوب و  تانکمم  زا  نآ  یفن  دوجو و  ترورـض  رب  هیکت  قباس  ناهرب  رد  هک  فیرظ  قرف  نیا  اب  تسا  قباس  ناهرب  رد 

زا يرگید  ترابع  همدقم  نیا  دروایب  دوجوب  ار  نآ  هک  تسا  یتلع  هب  دـنمزاین  ندـش  دوجوم  يارب  يدوجولا  نکمم  ره  - 2 تسا .  دوجو 
نامه اب  تسا  قباس  ناهرب  رد  موس  همدقم  ریظن  دیـسر و  تابثا  هب  لولعم  تلع و  ثحبم  رد  هک  تسا  یلعاف  تلع  هب  یلولعم  ره  يدنمزاین 

نیا هب  هجوت  اب  تسا .  قباس  ناهرب  رد  مراهچ  همدـقم  نامه  انیع  همدـقم  نیا  تسا  لاحم  للع  رد  لسلـست  رود و  - 3 دش .  هراشا  هک  قرف 
تلع هب  دـنمزاین  دنتـسه  دوجولا  نکمم  ضرفلا  یلع  هک  ناهج  نیا  تادوجوم  زا  کی  ره  دوشیم  ریرقت  تروص  نیا  هب  ناهرب  تامدـقم 

زا للع  هلـسلس  راچان  سپ  دـشاب  رارق  رب  اهنآ  نایم  رود  هطبار  ای  دور  شیپ  تیاهنیب  اـت  لـلع  هلـسلس  هک  تسا  لاـحم  دنـشابیم و  یلعاـف 
رد سیئرلا  خیـش  ار  ناهرب  نیا  دـشاب .  دوجولا  بجاو  ینعی  دـشابن  تلع  هب  دـنمزاین  شدوخ  هک  دـش  دـهاوخ  یهتنم  یتلع  هب  زاغآ  تهج 

تباـث بولطم  دـشاب  دوجولا  بجاو  رگا  دوجولا  نکمم  اـی  تسا و  دوجولا  بجاو  اـی  دوجوم  تسا  هدرک  ریرقت  تروـص  نیا  هب  تاراـشا 
مانب هتسناد و  اهناهرب  نیرتنیتم  ار  نآ  دیاین و  مزال  لسلـست  ای  رود  ات  دوش  دوجولا  بجاو  هب  یهتنم  دیاب  دشاب  دوجولا  نکمم  رگا  تسا و 

تاـبثا تاـقولخم و  تافـص  یـسررب  هب  يزاـین  هکنیا  رب  هوـالع  هک  تسا  نآ  ریرقت  نیا  زاـیتما  تسا .  هدرک  يراذـگمان  نیقیدـص  ناـهرب 
ضرف و تروصب  لوا  همدقم  اریز  درادن  مه  تاقولخم  دوجو  تابثا  هب  يزاین  اساسا  دنرادن  اهنآ  يارب  تافـص  رگید  تکرح و  ثودـح و 

کیکشت لباق  ریغ  یهیدب و  هک  تسا  ینیع  دوجو  لصا  نتفریذپ  هب  طونم  طقف  ناهرب  نیا  نایرج  نخـس  رگید  هب  تسا .  هدش  نایب  دیدرت 
دوجو اقلطم  دنک و  راکنا  مه  ار  شدوخ  يروضح  تامولعم  تاینادجو و  نیرتیهیدب  هک  دریذپن  ار  لصا  نیا  دناوتیم  یـسک  دشابیم و 

دوشیم هتفگ  وا  هب  تفریذپ  ار  ینیع  دوجو  لصا  هک  یـسک  اما  دریذـپن .  مه  ار  شنخـس  شرکف و  شدوخ و  دوجو  یتح  يدوجوم  چـیه 
تروص رد  تسا و  تباـث  بجاو  دوجو  لوا  تروص  رد  درادـن  یموس  ضرف  دوجولا و  نکمم  اـی  تسا و  دوجولا  بجاو  اـی  ینیع  دوجو 

دیاین مزال  لسلـست  رود و  هکنیا  يارب  تسا و  تلع  هب  جاتحم  دوجولا  نکمم  اریز  دوش  هتفریذپ  مه  دوجولا  بجاو  دوجو  دـیاب  راچان  مود 
هک تسا  تادوجوم  ناکما  يور  رب  هیکت  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  ناهرب  ود  نیا  رد  ددرگ .  دوجولا  بجاو  هب  یهتنم  اـهتلع  هلـسلس  دـیاب 
هب ار  اهنآ  ناوتیم  يور  نیا  زا  دوشیم و  تابثا  دوجولا  بجاو  هب  اهنآ  زاین  تفـص  نیا  هار  زا  دـشابیم و  اهنآ  تیهام  يارب  یلقع  یتفص 

لوق اب  نداد  رارق  يوهام  ناکما  تیهام و  ار  ثحب  روحم  اما  دـش  هداد  حیـضوت  قباس  سرد  رد  هکنانچ  درک  یقلت  یمل  ناهرب  ینعم  کی 
نآ دراد و  ار  شدوخ  هژیو  يایازم  هک  هدومرف  هماقا  ار  يرگید  ناهرب  نیهلاتملا  ردص  يور  نیا  زا  درادن  یبسانت  نادنچ  دوجو  تلاصا  هب 

تسا هدرک  دادملق  نیقیدص  ناهرب  هب  هیبش  ار  خیش  ناهرب  هدیمان و  نیقیدص  ناهرب  ار 

موس ناهرب 
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نیرتراوتـسا ار  نآ  هدومرف و  هماقا  تسا  هدرک  نایب  ار  اهنآ  يو  دوخ  هک  هیلاعتم  تمکح  لوصا  ساـسا  رب  نیهلاـتملا  ردـص  ار  ناـهرب  نیا 
نامه اهنآ  نیرتنیتم  هک  دسریم  رظنب  یلو  هدش  ریرقت  یفلتخم  ياهتروصب  ناهرب  نیا  تسا  هتسناد  نیقیدص  ناهرب  مان  هتـسیاش  نیهارب و 

تسیب و سرد  رد  هکنانچ  تیهام  ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاـصا  - 1 دباییم :  لیکـشت  همدقم  هس  زا  نآ  نایب  دشابیم و  يو  دوخ  ریرقت 
تلع دوجو  زا  یلالقتسا  لولعم  دوجو  هک  ياهنوگب  لولعم  تلع و  نیب  صاخ  کیکشت  دوجو و  نتشاد  بتارم  - 2 دیسر .  تابثا  هب  متفه 
فعض رگید  ترابعب  تلع و  هب  تبسن  نآ  دوجو  ندوب  یقلعت  ندوب و  یطبر  نامه  تلع  هب  لولعم  زاین  كالم  - 3 ( 1  ) درادن شخبیتسه 

دوب و دهاوخ  يرتیلاع  دوجوم  هب  دنمزاین  لولعم و  هرورضلاب  دشاب  هتـشاد  دوجو  يدوجوم  رد  یفعـض  نیرتمک  ات  تسا و  نآ  دوجو  هبترم 
هب نیهلاتملا  ردص  برـشم  ساسا  رب  ار  نیقیدص  ناهرب  ناوتیم  تامدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  ( 2  ) تشاد دهاوخن  نآ  زا  یلالقتـسا  هنوگچیه 

نیع دشابیم  قلطم  لالقتسا  يزاینیب و  یهانتمان و  لامک  ياراد  هک  نآ  هبترم  نیرتیلاع  ءانثتسا  هب  دوجو  بتارم  درک .  ریرقت  تروص  نیا 
بتارم ریاـس  ققحت  ضرف  همزـال  اریز  تفاـییمن  ققحت  مه  بتارم  ریاـستشادیمن  قـقحت  یلعا  هبترم  نآ  رگا  تسا و  یگتـسباو  طـبر و 

طبر نیع  اهنآ  يدوجو  تیثیح  هک  یلاح  رد  دنشاب  نآ  زا  زاینیب  لقتسم و  روبزم  بتارم  هک  تسا  نیا  دوجو  هبترم  نیرتیلاع  ققحت  نودب 
یکی دراد .  يرترب  زین  نآ  رب  تهج  دـنچ  زا  تسا  رادوخرب  خیـش  ناهرب  يایازم  زا  هکنیا  رب  هوـالع  ناـهرب  نیا  تسا .  يدـنمزاین  رقف و  و 
نینچ هک  تسا  نشور  تسا و  هدـماین  نایم  هب  يرکذ  يوهاـم  ناـکما  تیهاـم و  زا  هدـش و  هیکت  يدوجو  میهاـفم  رب  ناـهرب  نیا  رد  هکنآ 

للع رد  لسلست  لاطبا  رب  یناهرب  شدوخ  هکلب  درادن  لسلست  رود و  لاطبا  هب  يزاین  هکنآ  مود  دشابیم .  رتبسانم  دوجو  تلاصا  اب  یناهرب 
درک تابثا  ناوتیم  زین  ار  لاعتم  يادخ  هیلامک  تافص  ریاس  هکلب  تدحو  اهنت  هن  ناهرب  نیمه  کمک  هب  هکنآ  موس  ( 3  ) تسه زین  یلعاف 

دش دهاوخ  هراشا  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ 

هصالخ

تمکح تردق و  ملع و  ياههناشن  یهلا و  تایآ  زا  لالدتسا  فلا - درک :  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ناوتیم  ار  لاعتم  يادخ  دوجو  لیالد  - 1
ثودح ياهلیلد  دننام  راگدیرفآ  هب  اهنآ  زاین  رب  تاقولخم  تافص  زا  یضعب  زا  لالدتسا  ب - تیانع .  مظن و  ياهلیلد  دننام  ناهج  رد  يو 

يزاینیب دوجو و  بوجو  تابثا  يارب  لوا  هتـسد  ود  - 2 نیقیدص .  ناهرب  ناکما و  ناهرب  دننام  صلاخ  یفسلف  لالدتـسا  ج - تکرح .  و 
تـسا نیا  نآ  ریرقت  هتفای و  لیکـشت  همدـقم  راهچ  زا  ناـکما  ناـهرب  - 3 دنـشابیم .  موس  هتـسد  نیهارب  تامدـقم  هب  دـنمزاین  یهلا  قلطم 
بوجو ياراد  دباییمن  ققحت  بوجو  ترورـض و  فصو  نودب  يدوجوم  چـیه  نوچ  یلو  دنتـسه  دوجولا  نکمم  اتاذ  ناهج  تادوجوم 

دیاین مزال  للع  رد  لسلست  رود و  ات  دنوش  تاذلاب  دوجولا  بجاو  هب  یهتنم  دیاب  دنکیم  باجیا  ار  اهنآ  دوجو  هک  یللع  دنشابیم و  ریغلاب 
اهنآ يارو  دـیاب  سپ  دنتـسه  ریغلاـب  بوـجو  ياراد  دـنوش  ضرف  یتروـص  ره  هب  تاـنکمم  هعوـمجم  هک  تسا  نیا  نآ  رگید  ریرقت  - 4 . 

تسا نآ  ناهرب  نیا  هدرشف  ریرقت  - 5 دنوش .  ریغلاب  بجاو  تادوجوم  ریاس  وا  هیاس  رد  ات  دشاب  هتـشاد  تاذلاب  بوجو  هک  دشاب  يدوجوم 
دوجولا بجاو  هب  یهتنم  دـیاب  ریغلاب  ياهدوجولا  بجاو  ریغلاب و  دوجولا  بجاو  ای  تسا و  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  ای  یجراخ  دوجوم  هک 

تادوجوم تسا  نیا  نآ  ریرقت  دباییم و  لیکـشت  همدـقم  هس  زا  مود  ناهرب  - 6 تسا .  تاذلاب  هب  جاتحم  يریغلاب  ره  اریز  دـنوش  تاذـلاب 
رود و ات  دشابن  لولعم  هک  دوش  یتلع  هب  یهتنم  دیاب  للع  هلسلس  دنشابیم و  یلعاف  تلع  هب  دنمزاین  دنتسه  دوجولا  نکمم  نوچ  ناهج  نیا 

دوجو دوجولا و  نکمم  ایتسا  دوجولا  بجاو  ای  دوجوم  تسا  هدرک  ریرقت  تروص  نیا  هب  ار  ناهرب  نیا  انیس  نبا  - 7 دیاین .  مزال  لسلست 
تافص یـسررب  هب  يزاین  هکنیا  رب  هوالع  ریرقت  نیا  - 8 دـیاین .  مزال  لسلـست  رود و  ات  دوش  دوجولا  بجاو  هب  یهتنم  دـیاب  دوجولا  نکمم 

ضرف و تروصب  نآ  همدـقم  نیتسخن  اریز  درادـن  مه  یـصاخ  قولخم  دوجو  تابثا  هب  يزاین  درادـن  تکرح  ثودـح و  دـننام  تاـقولخم 
بتارم هلـسلس  سار  رد  رگا  تسا  نیا  نآ  ریرقت  دباییم و  لیکـشت  همدـقم  هس  زا  زین  نیهلاتملا  ردـص  ناهرب  - 9 تسا .  هدش  نایب  دـیدرت 

رگا دنتـسه و  قلعت  طـبر و  نیع  بتارم  ریاـس  اریز  تفاـییمن  ققحت  مه  بتارم  ریاـس  دوبیمن  یلماـک  تیاـهنیب  زاـینیب و  دوجوم  دوجو 
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رارق نیا  زا  ناهرب  نیا  يایازم  نیرتمهم  - 10 دنـشاب .  نآ  زا  زاین  یب  ینغ و  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنبای  ققحت  دوجو  يالعا  هبترم  نودب 
رود و لاطبا  هب  يزاین  ب - تسا .  هدـشن  هدافتـسا  ناکما  تیهام و  میهاـفم  زا  نآ  رد  اریز  تسا  رتبـسانم  دوجو  تلاـصا  اـب  فلا - تسا : 

دوشیم تابثا  نآ  کمک  هب  مه  لاعتم  يادخ  هیلامک  تافص  ریاس  تدحو و  ج - درادن .  لسلست 

موس تصش و  سرد 

دیحوت

یلیلحت ءازجا  یفن  هوقلاب  ءازجا  یفن  لعفلاب  ءازجا  یفن  دوجو  بوجو  رد  دیحوت  دیحوت  یناعم  لماش : 

دیحوت یناعم 

ترابع نآ  هفـسلف  تاحالطـصا  نیرتمهم  هک  دراد  نافرع  مالک و  هفـسلف و  رد  ینوگانوگ  تاحالطـصا  لاعتم  يادـخ  یگناگی  دـیحوت و 
يانعمب دیحوت  - 2 تسین .  تاذـلاب  دوجولا  بجاو  یهلا  سدـقم  تاذ  زج  يدوجوم  چـیه  ینعی  دوجو  بوجو  رد  دـیحوت  - 1 زا :  تـسا 

ج- هوقلاب .  ءازجا  زا  بیکرت  مدع  ب - لعفلاب .  ءازجا  زا  بیکرت  مدـع  فلا - تسا :  یعرف  يانعم  هس  ياراد  هک  بیکرت  مدـع  تطاسب و 
دوشیم هداد  تبسن  لاعتم  يادخ  هب  هک  یتافص  ینعی  تاذ  اب  تافـص  تریاغم  یفن  يانعم  هب  دیحوت   3 دوجو .  تیهام و  زا  بیکرت  مدع 

نامه اهنآ  قادصم  هکلب  دنـشاب  تاذ  رب  دئاز  حالطـصا  هب  دنبای و  ققحت  يو  تاذ  رد  هک  دنتـسین  یـضارعا  لیبق  زا  تایدام  تافـص  دننام 
لاعتم يادـخ  ینعیتیبوبر  تیقلاـخ و  رد  دـیحوت  - 4 دنـشابیم .  تاذ  نـیع  رگیدـکی و  نـیع  اـهنآ  یگمه  تـسا و  یهلا  سدـقم  تاذ 
دنتسم اتیاهن  دنزب  رـس  يرثؤم  لعاف و  ره  زا  هک  يریثات  ره  ینعی  یقیقحتیلعاف  رد  دیحوت  - 5 درادن .  ناهج  ریبدت  ندیرفآ و  رد  یکیرش 

هللا الا  دوجولا  یف  رثؤم  درادن ال  ریثات  رد  لالقتسا  یلعاف  چیه  تسا و  لاعتم  يادخ  هب 

دوجو بوجو  رد  دیحوت 

هدافتـسا اب  هک  تسا  یناهرب  اهنآ  نیرتنقتم  هک  دناهدرک  هماقا  یلیالد  دوجولا  بجاو  تاذ  یگناگی  تدـحو و  تابثا  يارب  یهلا  يامکح 
نآ زا  رتلماـک  هک  تسا  ياهبترم  ياراد  دوجو  تسا .  نیا  نآ  ریرقت  دـباییم و  لیکـشت  نیهلاـتملا  ردـص  ریرقت  قـبط  نیقیدـص  ناـهرب  زا 

دـشابیم هیقیقح  هقح  تدحو  ياراد  حالطـصا  هب  تسین و  ددعت  لباق  يدوجوم  نینچ  تسا و  تیاهنیب  لامک  ياراد  ینعی  درادن  ناکما 
روبزم ناهرب  زا  اریز  تسا  نیقیدص  ناهرب  هجیتن  نامه  عقاو  رد  ناهرب  نیا  لوا  همدقم  تسین .  ددعت  لباق  لاعتم  يادخ  دوجو  هکنآ  هجیتن 

رد یـصقن  فعـض و  چیه  تسا و  نیرتلماک  نیرتیلاع و  هک  دوش  ياهبترم  هب  یهتنم  دیاب  دوجو  بتارم  هلـسلس  هک  دمآ  تسدـب  هجیتن  نیا 
نینچ هک  دوـش  ضرف  رگا  اریز  دوـشیم  نشور  تـقد  یکدـنا  اـب  مود  همدـقم  اـما  و  تـسا .  یهاـنتمان  لاـمک  ياراد  ینعی  درادـن  هار  نآ 

دودحم و کی  ره  تالامک  ینعی  دشاب  يرگید  ینیع  تالامک  دقاف  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دشاب  هتـشاد  ددعت  يدوجوم 
یهانتمان همزال  هک  دوش  مهوت  تسا  نکمم  دـشابیم .  یهانتمان  دوجولا  بجاو  تـالامک  لوا  همدـقم  قبط  هک  یتروص  رد  دـشاب  یهاـنتم 

ندوب دـجاو  يانعمب  يرگید  دوجوم  ره  ققحت  اریز  دـباین  ققحت  يرگید  دوجوم  چـیه  اقلطم  هک  تسا  نیا  دوجولا  بجاو  تالامک  ندوب 
دنتـسه دوـجولا  بجاو  قوـلخم  یگمه  هک  بتارم  ریاـس  تـالامک  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  باوـج  تسا .  يدوـجو  تـالامک  زا  یـشخب 

ضرف يرگید  دوجولا  بجاو  رگا  اما  درادن  دوجولا  بجاو  یهانتمان  تالامک  اب  یمحازت  اهنآ  دوجو  دـشابیم و  يو  تالامک  زا  یعاعش 
دوب و دـهاوخ  لقتـسم  لیـصا و  یلاـمک  ياراد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  اریز  تشاد  دـنهاوخ  محازت  رگیدـکی  اـب  اـهنآ  يدوجو  تـالامک  دوش 

کی رد  هک  دننکیم  ادیپ  محازت  رگیدکی  اب  ینیع  لامک  ود  یماگنه  نخس  رگید  هب  دوب .  دهاوخن  يرگید  عرف  عاعش و  اهنآ  زا  مادکچیه 
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یتافانم تاقولخم  دوجو  نیا  رب  انب  تشاد  دنهاوخن  رگیدکی  اب  یتمحازم  دشاب  يرگید  لوط  رد  یکی  رگا  اما  دنوش  ضرف  دوجو  زا  هبترم 
نآ دقاف  شدوخ  دورب و  شتـسد  زا  دـنکیم  هضافا  یقولخم  هب  ار  یلامک  یتقو  هک  تسین  نانچ  درادـن و  قلاخ  تالامک  ندوب  یهانتمان  اب 

اب لقتـسم  ینیع  لامک  ود  ضرف  موس  ترابعب  و  دراد .  تافانم  اهنآ  تالامک  ندوب  یهانتمان  اب  دوجولا  بجاو  ود  دوجو  ضرف  اـما  ددرگ 
رامـشب نآ  زا  ياهولج  عاعـش و  دـشاب و  يرگید  هب  یگتـسباو  طبر و  قلعت و  نیع  یکی  رگا  اما  تسین  راگزاس  اهنآ  ندوب  یهاـنتمان  ضرف 

درادن تسا  قلطم  يانغ  لالقتسا و  ياراد  هک  يرگید  ندوب  یهانتمان  اب  یتافانم  دور 

لعفلاب ءازجا  یفن 

بجاو ضورفم  يازجا  همه  هکنیا  ای  دـنراد  دوجو  لعفلاب  هک  تسا  یئازجا  زا  بکرم  هللااـب  ذاـیعلا  یهلا  سدـقم  تاذ  هک  دوش  ضرف  رگا 
يرگید هب  يزاین  مادکچیه  دنـشاب و  دوجولا  بجاو  اهنآ  همه  رگا  دندوجولا  نکمم  اهنآ  زا  یـضعب  مک  تسد  هکنیا  ای  دنتـسه و  دوجولا 

هب دـنمزاین  هک  دوـش  ضرف  رگا  دـیدرگ و  لاـطبا  یلبق  ثحب  رد  هک  تسا  دوـجولا  بجاو  ددـعت  هـب  ضرف  نـیا  تشگزاـب  دنـشاب  هتـشادن 
بجاو تسا  نارگید  زا  زاینیب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  ضرف  رگا  دوب و  دـهاوخن  راگزاس  اـهنآ  ندوب  دوجولا  بجاو  ضرف  اـب  دـنرگیدکی 
بکرم ره  اریز  تشاد  دـهاوخن  یتیعقاو  یقیقح  يازجا  زا  یبـیکرت  ناونعب  ضورفم  بیکرت  دوب و  دـهاوخ  زاـینیب  دوجوم  ناـمه  دوجولا 

دوـجولا نکمم  ءزج  راـچان  دـشاب  دوـجولا  نـکمم  نآ  يازجا  زا  یـضعب  هـک  دوـش  ضرف  رگا  و  دـشابیم .  شیازجا  هـب  دـنمزاین  یقیقح 
دوجولا و بجاو  عقاو  رد  يرگید  نآ  هک  دوشیم  مولعم  دـشاب  رگید  ءزج  لولعم  هک  دوش  ضرف  رگا  نونکا  دوب  دـهاوخ  لولعم  ضورفم 

بجاو لولعم  دوجولا  نکمم  ءزج  هک  دوـش  ضرف  رگا  تسا و  تسرداـن  اـهنآ  نیب  یقیقح  بیکرت  ضرف  تسا و  یلقتـسم  دوـجو  ياراد 
ءازجا زا  دوجولا  بجاو  تاذ  بیکرت  ضرف  سپ  دـشتباث .  نآ  نـالطب  هک  تسا  دوجولا  بجاو  ددـعت  شاهمزـال  تسا  يرگید  دوـجولا 

دوب دهاوخن  یحیحص  ضرف  هجو  چیه  هب  لعفلاب 

نامز ناکم و  هوقلاب و  ءازجا  یفن 

تیلعف و نآ  يازجا  زا  کـیچیه  دراد و  ياهچراـپکی  دـحاو  دوـجو  لـعفلاب  هک  تسا  نیا  يدوـجوم  يارب  هوقلاـب  ءازجا  دوـجو  زا  روـظنم 
دوجوم دریگ  ماجنا  ياهیزجت  نینچ  تقو  ره  تسا و  نکمم  رگیدـکی  زا  اهنآ  کیکفت  هیزجت و  القع  یلو  دـنرادن  ینیعم  زرم  صخـشت و 
عامتجا لباق  رگا  هوقلاب  ءازجا  دوب  دهاوخ  ینیعم  زرم  صخـشت و  ياراد  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دـش  دـهاوخ  دوجوم  دـنچ  هب  لدـبم  دـحاو 

دنشابن و عامتجا  لباق  رگا  تسا و  تماخض  ضرع و  لوط و  یناکم  تادادتما  ياراد  اهنآ  زا  بکرم  دوجوم  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنشاب 
دـشابیم ماسجا  هب  صوصخم  دادتما  عون  ود  ره  تسا و  ینامز  دادـتما  نتـشاد  شیانعم  دـیایب  دوجوب  يرگید  ندـش  مودـعم  اب  مادـک  ره 

ناکم و یفن  نآ  همزال  تسا و  لاـعتم  يادـخ  زا  تیمـسج  یفن  عقاو  رد  هوقلاـب  ءازجا  یفن  سپ  ( . 1  ) دـش نایب  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ 
ياراد هک  يدوجوم  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه  هک  تسا  نیا  دوجولا  بجاو  تاذ  زا  هوقلاب  ءازجا  یفن  رب  لـیلد  اـما  و  دـشابیم .  زین  ناـمز 

دوجولا بجاو  دوجو  هک  یتروص  رد  دوب  دـهاوخ  لاوز  لـباق  هجیتـن  رد  رگید و  دوجوم  دـنچ  هب  میـسقت  لـباق  ـالقع  دـشاب  هوقلاـب  ءازجا 
طخ ءازجا  هکنانچ  تسا  دوجوم  نامه  خنـس  زا  يدوجوم  ره  رد  هوقلاب  ءازجا  هک  تسا  نیا  رگید  لیلد  تسا .  لاوز  لـباق  ریغ  يرورض و 

شاهمزال دشاب  يدوجولا  نکمم  هوقلاب  ءازجا  ياراد  دوجولا  بجاو  هک  مینک  ضرف  رگا  نونکا  دنـشابیم  اهنآ  سنج  زا  مجح  حطـس و  و 
ددعت ناکما  شاهمزال  دنتسه  دوجولا  بجاو  مه  ضورفم  ءازجا  هک  مینک  ضرف  رگا  دنشاب و  هتـشادن  تیخنـس  لک  اب  ءازجا  هک  تسا  نیا 

العف دـنیآیم  دوـجوب  میـسقت  هیزجت و  رثا  رد  هک  ییاـهدوجولا  بجاو  هک  تسا  نـیا  شاهمزـال  رگید  يوـس  زا  تـسا و  دوـجولا  بـجاو 
درادن مدع  ناکما  ینامز  چیه  رد  تسا و  يرورض  دوجولا  بجاو  دوجو  هک  یتروص  رد  دشابن  يرورض  ناشدوجو  ینعی  دنشابن  دوجوم 
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یلیلحت ءازجا  یفن 

دـناهدناسر و تابثا  هب  ار  نآ  لـیلد  دـنچ  اـب  هدرک و  دـقعنم  دوجولا  بجاو  زا  تیهاـم  یفن  ناونع  تحت  ار  یثحبم  نیـشیپ  یهلا  ياـمکح 
دوجو و زا  ءابا  مدع  تیثیحتیهام  تیثیح  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  نیرتهداس  دناهتسج و  دوس  نآ  زا  یسانشادخ  فلتخم  لئاسم  رد  سپس 

چیه هب  ناکما  هک  هنوگنامه  دنتسه و  ناماوت  ناکما  تیهام و  نخـس  رگید  هب  درادن  هار  یهلا  سدقم  تاذ  رد  یتیثیح  نینچ  تسا و  مدع 
بلطم نیا  هیلاعتم  تمکح  لوصا  ساسا  رب  یلو  تشاد .  دهاوخن  یهلا  سدـق  تحاس  هب  یهار  مه  تیهام  درادـن  هار  یهلا  تاذ  رد  هجو 
دودـح زا  اساسا  تیهام  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  بترتم  نآ  رب  يرتناـشخرد  رتمهم و  جـیاتن  هک  درک  نییبت  رگید  یتروصب  ناوتیم  ار 
دوجو نوچ  ددرگیم و  قبطنم  دودحم  تادوجوم  رب  هک  یموهفم  تسا  یبلاق  دش  هتفگ  البق  هکنانچ  دوشیم و  عازتنا  دودـحم  ياهدوجو 

دناوتیم اـهنت  لـقع  نخـس  رگید  هب  دوشیمن .  عازتنا  نآ  زا  مه  یتیهاـم  چـیه  تسا  يربم  هزنم و  یتیدودـحم  هنوگ  ره  زا  لاـعتم  يادـخ 
يادـخ دوجو  اما  دوجو  هیهام و  نم  بکرم  یبیکرت  جوز  نکمم  لـک  دـنک  لـیلحت  دوجو  تیهاـم و  تیثیح  ود  هب  ار  دودـحم  تادوجوم 

يادخ يارب  زین  يرتقیقد  يانعمب  تطاسب  بیترت  نیدب  دهد .  تبـسن  نآ  هب  ار  یتیهام  چـیه  دـناوتیمن  لقع  تسا و  فرـص  دوجو  لاعتم 
هلمج زا  تسا .  یهلا  سدـقم  تحاس  زا  یلقع  یلیلحت  يازجا  زا  بیکرت  یتح  بیکرت  هنوگ  ره  یفن  نآ  همزـال  هک  دوشیم  تباـث  لاـعتم 

زا ناوتیمن  ار  یلامک  چـیه  هک  تسا  نیا  دوشیم  بترتم  لاعتم  يادـخ  دوجو  ندوب  یهانتمان  تفارـص و  يانعمب  تطاسب  رب  هک  یجیاـتن 
تاذ رب  دئاز  يروما  هکنیا  نودب  دوشیم  تباث  دوجولا  بجاو  تاذ  يارب  هیلامک  تافص  همه  نخـس  رگید  هب  درک و  بلـس  لاعتم  يادخ 

ددرگیم تابثا  زین  یتافص  دیحوت  هجیتن  رد  دنور و  رامشب 

هصالخ

هوقلاب لعفلاب و  ءازجا  زا  بیکرت  مدع  تطاسب و  ب - دوجو .  بوجو  رد  دیحوت  فلا - دوریم :  راکب  ریز  یناعم  هب  هفـسلف  رد  دیحوت  - 1
-2 دوجو .  هضافا  یقیقحتیلعاف و  رد  دـیحوت  ه - ریبدـت .  قلخ و  رد  کیرـش  یفن  د - تاذ .  رب  دـئاز  تافـص  یفن  ج - یلیلحت .  ءازجا  و 

ندوب تیاهنیب  - 3 تسین .  رادرب  ددـعت  يدوجو  نینچ  تسا و  لماک  تیاـهنیب  یهلا  دوجو  هک  تسا  نیا  دوجولا  بجاو  تدـحو  لـیلد 
چیه تسا و  یهلا  تـالامک  زا  یعاعـش  اـهنآ  تـالامک  اریز  تـسین  تاـقولخم  زا  دوـجو  یفن  مزلتـسم  لاـعتم  يادـخ  يدوـجو  تـالامک 

دنـشاب رگیدـکی  زا  لقتـسم  ضورفم  ءازجا  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  تاذ  زا  لـعفلاب  ءازجا  یفن  لـیلد  - 4 دنرادن .  ناشدوخ  زا  یلالقتـسا 
هب جاـتحم  دـشاب  دوجولا  نکمم  نآ  زا  یئزج  رگا  دراد و  تاـفانم  دوجو  بوـجو  اـب  دنـشاب  دـنمزاین  رگا  تسا و  بجاو  ددـعت  شاهمزـال 
هن دوب  دـهاوخ  دوجولا  بجاو  عقاو  رد  رگید  ءزج  ناـمه  تسا  رگید  ءزج  لوـلعم  هک  دوـش  ضرف  رگا  سپ  دوـب  دـهاوخ  دوـجولا  بجاو 

نیا هوقلاب  ءازجا  یفن  لـیلد  - 5 تسا .  دوجو  بوجو  رد  كرـش  شاهمزـال  دـشاب  يرگید  دوجولا  بجاو  لوـلعم  رگا  ضورفم و  بکرم 
یتروص رد  دوب  دهاوخ  لاوز  لباق  هجیتن  رد  رگید و  دوجوم  دـنچ  هب  میـسقت  لباق  القع  دـشاب  هوقلاب  ءازجا  ياراد  هک  يدوجوم  هک  تسا 

لک اب  ءازجا  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنـشاب  دوجولا  نکمم  هوقلاب  ءازجا  رگا  هکنآ  رگید  لـیلد  - 6 تسین .  ریذـپ  لاوز  دوجولا  بجاو  هک 
-7 تسا .  میسقت  زا  لبق  اهنآ  ندوب  مودعم  ناکما  زین  بجاو و  ددعت  ناکما  شاهمزال  دنشاب  دوجولا  بجاو  رگا  دنشاب و  هتـشادن  یتیخنس 

نوچ دوشیم و  عازتنا  دوجو  دودح  زا  تیهام  - 8 تشاد .  دـهاوخن  یتیهام  دوجولا  بجاو  يور  نیا  زا  تسا و  قواسم  ناکما  اب  تیهام 
یلامک چـیه  دـقاف  تسا  یهانتمان  فرـص و  بجاو  دوجو  نوچ  - 9 دوشیمن .  عازتـنا  نآ  زا  یتیهاـم  چـیه  تسا  دودـحمان  بجاو  دوجو 

دوب دنهاوخن  شتاذ  رب  دئاز  مه  وا  تافص  تسا  يربم  یبیکرت  هنوگ  ره  زا  طیسب و  بجاو  دوجو  نوچ  - 10 دوب .  دهاوخن 

تشونیپ
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 . موس لهچ و  ات  مکی  لهچ و  سرد  ك :  ر .  - 1

مراهچ تصش و  سرد 

یلاعفا دیحوت 

ضیوفت ربج و  یفن  دوجو  هضافا  رد  دیحوت  تیبوبر  تیقلاخ و  رد  دیحوت  همدقم  لماش : 

همدقم

ياهراشا انمض  میدرک و  نایب  ار  تاذ  نورد  رد  ترثک  یفن  يانعمب  زین  دوجو و  بوجو  رد  کیرش  یفن  يانعمب  دیحوت  هتشذگ  سرد  رد 
فلتخم فیاوط  نایم  رد  هک  یکرش  اما  دمآ  دهاوخ  یهلا  تافـص  ثحب  رد  نآ  حیـضوت  میدومن و  یهلا  تاذ  اب  تافـص  تریاغم  یفن  هب 

تسین یفاک  نآ  لاطبا  يارب  هتشذگ  ثحابم  تسا و  ناهج  ریبدت  رد  كرش  صوصخب  تیقلاخ و  رد  كرشتسه  هدوب و  عیاش  نیکرـشم 
دیرفآ و ار  قولخم  دنچ  ای  کی  اهنت  هناگی  دوجولا  بجاو  هک  دوش  دقتعم  هتـشذگ  يانعم  هب  دـیحوت  نتفریذـپ  اب  یـسک  تسا  نکمم  اریز 

دوجولا بجاو  ناشدوخ  هک  دریگیم  ماجنا  یناسک  هلیسوب  روما  نیا  درادن و  اهنآ  روما  ریبدت  تاقولخم و  ریاس  شنیرفآ  رد  یـشقن  رگید 
تیقلاخ و رد  دیحوت  تسا  مزال  يور  نیا  زا  دنرادن  لاعتم  يادخ  هب  يزاین  دنتـسه و  لقتـسم  اههدیدپ  ریاس  ریبدت  داجیا و  رد  اما  دنتـسین 

دریگ رارق  ثحب  دروم  هناگادج  روطب  تیبوبر 

تیبوبر تیقلاخ و  رد  دیحوت 

لالدتـسا تروص  نیا  هب  ناهج  هرادا  شنیرفآ و  رد  لاعتم  يادـخ  يارب  کیرـش  یفن  تیقلاـخ و  رد  دـیحوت  تاـبثا  يارب  نیـشیپ  هفـسالف 
دنیرفآیم هطساویب  امیقتسم و  ار  قولخم  نیتسخن  هک  ییادخ  تسین و  هطساویب  میقتسم و  شنیرفآ  هب  رـصحنم  شنیرفآ  هک  دناهدرکیم 

يادخ هطساو  اب  قولخم  اهنآ  یگمه  مه  زاب  دشاب  راک  رد  مه  هطساو  اهدص  رگا  دنیرفآیم و  يو  تطاسو  اب  مه  ار  وا  تاقولخم  لاعفا و 
هب همدقم  نیمه  ندرک  هفاضا  اب  عقاو  رد  لولعم و  مه  لولعم  لولعم  تسا و  تلع  مه  تلع  تلع  یفسلف  ریبعت  هب  دنوریم و  رامـشب  لاعتم 
اب اصوصخم  هیلاعتم و  تمکح  لوصا  ساسا  رب  اما  دناهدرکیم .  تابثا  يو  هب  تبسن  ار  ناهج  همه  تیلولعم  دوجولا  بجاو  تابثا  نیهارب 

تفای و يرتراوتسا  رتنشور و  نییبت  بلطم  نیا  شخبیتسه  تلع  هب  تبـسن  نآ  لالقتـسا  مدع  لولعم و  دوجو  ندوب  یقلعت  لصا  هب  هجوت 
اهلولعم اهتلع و  یگمه  اما  تسا  رادروخرب  یبسن  لالقتـسا  یعون  زا  شدوخ  لولعم  هب  تبـسن  یتلع  ره  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  لصاح 
رصحنم یلالقتسا  یقیقحتیقلاخ و  يور  نیا  زا  دنرادن  یلالقتسا  هنوگچیه  دنتسه و  زاین  یگتـسباو و  رقف و  نیع  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن 

هک تسا  لاحم  دنـشابیم و  يو  هب  دـنمزاین  هنمزا  لاوحا و  همه  رد  ناـشدوخ و  نوؤش  همه  رد  تادوجوم  همه  تسا و  لاـعتم  يادـخ  هب 
نیرتناـشخرد و زا  یکی  نـیا  و  دـهد .  ماـجنا  ار  يراـک  القتــسم  دــناوتب  ددرگ و  يو  زا  زاـینیب  شیتـسه  نوؤـش  زا  یکی  رد  يدوـجوم 

نینچمه دیدرگ .  هئارا  هفـسلف  ناهج  هب  نیهلاتملا  ردص  كانبات  هشیدنا  تکرب  هب  هک  تسا  یمالـسا  هفـسلف  ياهدرواتـسد  نیرتدنمـشزرا 
يارب تـسا و  يددـعتم  يرظن  تامدـقم  رب  ینتبم  هـک  دـناهدرک  هماـقا  تیبوـبر  تیقلاـخ و  رد  دــیحوت  يارب  ار  يرگید  نـیهارب  هفــسالف 

ناک ول   ) هدـش هراشا  نآ  هب  میرک  نآرق  رد  هک  یناهرب  هب  اـهنت  دوشیم و  رظن  فرـص  اـهنآ  یـسررب  رکذ و  زا  نخـس  هلاـطا  زا  يریگولج 
هیآ دافم  هب  رتنـشور و  هک  ار  يریرقت  الیذ  تسا و  هدـش  ریرقت  تروص  دـنچ  هب  ناهرب  نیا  مینکیم .  هدنـسب  اتدـسفل ) هللا  ـالا  ههلآ  اـمهیف 

هب دـشابیم و  شدوختلع  هب  هتـسباو  یلولعم  ره  دوجو  - 1 دوشیم :  لیکـشت  همدـقم  ود  زا  ریرقت  نیا  میروآیم  دـسریم  رظنب  رتکیدزن 
هب جاـیتحا  رگا  درادیم و  تفاـیرد  شدوخ  شخبیتـسه  تلع  زا  شتاـقلعتم  نوؤش و  همه  اـب  ار  شدوخ  دوجو  یلوـلعم  ره  نخـس  رگید 
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تلع دـنچ  ای  ود  رگا  نیا  رب  انب  دـشاب  شدوخ  شخبیتسه  تلع  هب  دنتـسم  مه  اهنآ  دوجو  تسیابیم  دـشاب  هتـشاد  مه  یتادـعم  طورش و 
ای رگید  تلع  هب  یگتـسباو  هنوگچیه  دـشابیم و  شدوختلع  هب  هتـسباو  اهنآ  زا  کی  ره  لولعم  دـنوش  ضرف  مه  ضرع  رد  شخبیتسه 

دوهشم ناهج  نیا  ماظن  - 2 دمآ .  دهاوخن  دوجوب  اهنآ  ياهلولعم  نایم  یگتـسباو  طابترا و  بیترت  نیدـب  تشاد و  دـهاوخن  نآ  ياهلولعم 
دنراد یگتـسباو  طابترا و  رگیدکی  اب  نامزمهان  نامزمه و  ياههدیدپ  نآ  رد  هک  تسا  يدحاو  ماظن  اهنآ  ياههدیدپ  نیمز و  اهنامـسآ و 

ییاهینوگرگد تارییغت و  بجوم  هک  تسا  اهنآ  نایم  رد  نوگانوگ  یلولعم  یلع و  تارثات  ریثات و  نامه  نامزمه  ياههدـیدپ  طاـبترا  اـما 
هک تسا  تروـص  نیا  هب  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  ياههدـیدپ  نیب  طاـبترا  اـما  تسین و  راـکنا  لـباق  هـجو  چـیه  هـب  دوـشیم و  اـهنآ  رد 

ياههدیدپ شیادیپ  هنیمز  دوخ  هبون  هب  مه  ینونک  ياههدیدپ  دناهدروآ و  مهارف  ار  ینونک  ياههدیدپ  شیادیپ  هنیمز  هتـشذگ  ياههدـیدپ 
هدیدپ چیه  دنام و  دهاوخن  یقاب  یناهج  دوش  هتـشاد  رب  ناهج  ياههدیدپ  نایم  زا  يدادعا  یلع و  طباور  رگا  دنزاسیم و  مهارف  ار  هدـنیآ 

دوجو هب  دناوتیمن  رگید  دوش  هدیرب  یئاذغ  داوم  بآ و  رون و  اوه و  اب  ناسنا  دوجو  طابترا  رگا  هکنانچ  دمآ  دهاوخن  دوجوب  مه  يرگید 
هک دوشیم  هتفرگ  هجیتن  همدقم  ود  نیا  ندرک  همیمـض  اب  دزاس .  مهارف  ار  يرگید  هدیدپ  ای  رگید  ناسنا  شیادیپ  هنیمز  دهد و  همادا  دوخ 

ریبدت تحت  دـشابیم و  راگدـیرفآ  کی  هدـیرفآ  تسا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  رامـشیب  ياههدـیدپ  هعومجم  لماش  هک  ناهج  نیا  ماظن 
دـمآیمن و دوجوب  ناگدـیرفآ  نایم  یطابترا  دوبیم  يرگید  راگدـیرفآ  دـنچ  ای  کی  رگا  اریز  ددرگیم  هرادا  راگدرورپ  کی  هناـمیکح 

ناگدیرفآ رگید  کمک  هب  دـمآیم و  دوجوب  شدوخ  راگدـیرفآ  فرط  زا  ياهدـیرفآ  ره  هکلب  دـشیمن  امرفمکح  اهنآ  رب  يدـحاو  ماظن 
رد دشیمن  رارقرب  اهنآ  نیب  يدنویپ  طابترا و  دمآیم و  دوجوب  یلقتـسم  ددعتم و  ياهماظن  هجیتن  رد  تفاییم و  شرورپ  راگدیرفآ  نامه 

ار هتکن  نیا  دـیاب  نایاپ  رد  تسا .  دوهـشم  نآ  ياههدـیدپ  نیب  دـنویپ  تسا و  ياهتـسبمه  دـحاو  ماظن  ناهج  رد  دوجوم  ماظن  هک  یتروص 
وا و شنیرفآ  زا  يادـج  دوـجوم  کـی  روـما  هرادا  ریبدـت و  شرورپ و  دـنریذپان و  كاـکفنا  تیبوـبر  تیقلاـخ و  هـک  مـینک  ناـشن  رطاـخ 
رد یکاروخ  داوم  ندیرفآ  وا و  يارب  شراوگ  هاگتسد  ندیرفآ  زا  يادج  يزیچ  ناسنا  هب  نداد  يزور  الثم  تسین  وا  زاین  دروم  ناگدیرفآ 

شنیرفآ زا  زاحنم  یقادصم  دوشیم و  عازتنا  رگیدکی  اب  ناگدـیرفآ  طباور  زا  میهافم  هنوگنیا  نخـس  رگید  هب  تسین و  وا  یگدـنز  طیحم 
ددرگیم تباث  زین  تیبوبر  نوؤش  ریاس  روما و  ریبدت  رد  دیحوت  تیقلاخ  رد  دیحوت  تابثا  اب  نیا  رب  انب  درادن  اهنآ 

دوجو هضافا  رد  دیحوت 

تایاور تایآ و  رد  یناوارف  دهاوش  هک  تسا  یهلا  سدـقم  تاذ  هب  دوجو  هضافا  یلالقتـسا و  ریثات  راصحنا  دـیحوت  رگید  يانعم  نینچمه 
یلو ددرگیم  تابثا  یبوخب  دش  هماقا  تیبوبر  تیقلاخ و  رد  دـیحوت  يارب  هیلاعتم  تمکح  لوصا  ساسا  رب  هک  یناهرب  هب  هجوت  اب  دراد و 
يوس کی  زا  دومن .  زیهرپ  طیرفت  طارفا و  ياههرد  رد  طوقـس  زا  درک و  هجوت  اهنآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  ییاهیـشیدناژک  هنیمز  نیا  رد 

تیلع و رکنم  اساسا  هدومن و  هطسوتم  للع  زا  ریثات  بلس  یلکب  تایاور  تایآ و  زا  ياهتسد  رهاوظ  دانتـسا  هب  هرعاشا  نیملکتم  زا  یهورگ 
نیا رب  یهلا  تداع  هک  دناهدش  دقتعم  دناهدرک و  دادـملق  ياهدـیدپ  ره  يارب  هطـساویب  لعاف  ار  لاعتم  يادـخ  دـناهدش و  اهنآ  يارب  ریثات 

زا و  دنرادن .  نآ  شیادیپ  رد  يریثات  چیه  طیارـش  بابـسا و  هنرگ  دروایب و  دوجوب  ار  ینیعم  هدـیدپ  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  هدـش  يراج 
لاعفا دانتسا  دناهدش و  لئاق  يرایتخا  ياهلعاف  دروم  رد  صوصخب  ریثات  رد  لالقتـسا  یعون  هلزتعم  نیملکتم  زا  يرگید  هورگ  رگید  يوس 

هفسالف اما  تسا .  یمالک  بتکم  ود  نیا  نیب  تافالتخا  نیرتیلصا  زا  یکی  نیا  دناهتـسنادن و  حیحـص  لاعتم  يادخ  هب  ار  ناسنا  يرایتخا 
ساسا رب  اهنت  ار  دانتسا  نیا  اما  دنتـسنادیم  حیحـص  لاعتم  يادخ  هب  ار  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  یتح  اههدیدپ  همه  هطـساواب  دانتـسا  دنچ  ره 

هک درک  تباث  داد و  تسدـب  تیلع  هطبار  زا  یحیحـص  نییبت  نیهلاتملا  ردـص  هکنیا  اـت  دـندرکیم  هیجوت  دوجولا  بجاو  ندوب  لـلعلا  هلع 
هب صتخم  هملک  قیقد  يانعمب  دوجو  هضافا  اساسا  دنرادن و  یلالقتسا  هنوگچیه  دنتسه  لاعتم  يادخ  لولعم  ناشدوخ  نوچ  هطـسوتم  للع 

همـشچرس نیب  ار  طیاسو  شقن  دنراد  هک  یبتارم  فالتخا  اب  هک  دنتـسه  دوجو  ضیف  يراجم  هلزنمب  اهتلع  ریاس  دـشابیم و  لاعتم  يادـخ 
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ریثات هک  دوب  دـهاوخ  نیا  هللا  الا  دوجولا  یف  رثؤم  ـال  فورعم  تراـبع  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  دـننکیم  ءاـفیا  تاـقولخم  رگید  دوجو و  یلـصا 
همه ندوب  طونم  تروصب  تایاور  تایآ و  ناسل  رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا و  لاعتم  يادـخ  هب  صوصخم  دوجو  هضافا  یلالقتـسا و 

لحارم هدنهد  ناشن  روما  نیا  عقاو  رد  تسا و  هدـش  نایب  یهلا  ياضق  ریدـقت و  هدارا و  تیـشم و  نذا و  هب  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  یتح  زیچ 
جیردت لیبق  زا  ار  تانایب  نیا  ناوتیم  رظن  کی  زا  دریگیم و  رظن  رد  یهلا  سدقم  تاذ  هب  اههدـیدپ  دانتـسا  يارب  لقع  هک  تسا  یفلتخم 

تسین و رـسیم  دـنرادن  یلقع  لئاسم  رد  یفاک  یگدـیزرو  هک  یناسک  يارب  یلاعفا  دـیحوت  قیقد  يانعم  ندـیمهف  اریز  درک  یقلت  میلعت  رد 
دریگ ماجنا  هلحرم  دنچ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  میلعت  هار  نیرتهب 

ضیوفت ربج و  یفن 

نامگ هک  تسا  نیا  دـننک  یفن  لاعتم  يادـخ  هب  ار  ناسنا  يراـیتخا  لاـعفا  دانتـسا  هلزتعم  هک  تسا  هدـش  نیا  بجوم  هک  یتاهبـش  زا  یکی 
نادـجو و فالخ  هکنیا  رب  هوالع  ضرف  نیا  میوشب و  شلاـعفا  قلطم  رد  ناـسنا  ندوب  روبجم  هب  مزتلم  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دـناهدرک 
داد و دـنهاوختس  زا  ار  ناشدوخ  ياوتحم  اهنآ  همه  دراذـگیمن و  یقاب  رفیک  شاداـپ و  تیادـه و  فیلکت و  يارب  ییاـج  تسا  تهادـب 

همه یـسررب  هک  هتفرگ  ماجنا  نآ  هراب  رد  نیفرط  زا  یناوارف  ياهثحب  هدش و  حرطم  یمالـسا  مالک  رد  ضیوفت  ربج و  هلاسم  بیترت  نیدـب 
هدش دای  ههبش  میزادرپیم .  نآ  هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  ثحب  دروم  هلاسم  اب  هک  يدح  رد  اجنیا  رد  تسا و  یلقتسم  باتک  هب  دنمزاین  اهنآ 

هک تسا  لاحم  دـهدیم و  ماجنا  ار  نآ  شدوخ  رایتخا  هدارا و  اب  هک  دراد  یلعاف  يراـیتخا  لـعف  ره  درک  ریرقت  ناوتیم  تروص  نیا  هب  ار 
ییاج مینادب  شدوخ  رایتخا  هدارا و  هب  دنتـسم  ار  ناسنا  لاعفا  رگا  نونکا  دشاب  ود  ره  هدارا  هب  دنتـسم  دـنزب و  رـس  لعاف  ود  زا  دـحاو  لعف 

هدارا و يورین  دوب و  هدیرفاین  ار  وا  رگا  تسا و  ناسنا  هدننیرفآ  ادخ  هک  رظن  نیا  زا  رگم  دنامیمن  یقاب  لاعتم  يادـخ  هب  اهنآ  دانتـسا  يارب 
هدارا هب  ار  اهنآ  دانتسا  دیاب  مینادب  یهلا  هدارا  هب  دنتسم  ار  اهنآ  رگا  یلو  تفاییمن  ققحت  مه  يو  يرایتخا  لاعفا  دوب  هدادن  وا  هب  ار  رایتخا 

 . تسا لوبق  لباق  ریغ  لطاب و  ربج  نامه  نیا  میرامـشب و  یهلا  لاـعفا  ققحت  يارب  راـیتخایب  یعوضوم  اـهنت  ار  ناـسنا  مینک و  یفن  ناـسنا 
نآ ماجنا  رد  رثؤم  رگیدـکی  ضرع  رد  لعاف  ود  ره  هک  تسا  لاحم  یتروص  رد  لعاف  ود  هدارا  هب  دـحاو  لعف  دانتـسا  هک  تسا  نیا  خـساپ 

درادن و یلاکشا  اهنآ  يود  ره  هب  لعف  دانتسا  دنشاب  رگیدکی  لوط  رد  لعاف  ود  رگا  اما  دنشاب  ینیـشناج  لعاف  حالطـصا  هب  دنوش و  ضرف 
مامت نیا  رب  هوالع  هکلب  تسا  هطساواب  لعاف  هب  دنتـسم  هطـساویب  لعاف  دوجو  لصا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اهنت  یلوط  لعاف  ود  هب  دانتـسا 
دوجو مدامد  دشابیمن و  وا  زا  زاینیب  مه  شیرایتخا  ياهراک  ماجنا  رد  یتح  دشابیم و  شخبیتسه  لعاف  هب  دنتـسم  مه  وا  دوجو  نوؤش 

البق هکناـنچ  نیرمـالا و  نیب  رما  لـب  ضیوفت  ـال  ربـج و  ـال  حیحـص  ياـنعم  تسا  نیا  درادیم و  تفاـیرد  وا  زا  ار  شدوجو  نوؤش  همه  و 
نآ نییبت  راکتبا  هک  دوشیم  رسیم  لولعم  دوجو  ندوب  یقلعت  تیلع و  هطبار  حیحص  كرد  هیاس  رد  ینعم  نیا  حیحـص  مهف  میدش  روآدای 

دوریم رامشب  نیهلاتملا  ردص  تاراختفا  زا 

هصالخ

يارب هطـساویب  تلع  لاعتم  يادخ  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  تروص  نیا  هب  تیبوبر  تیقلاخ و  رد  دـیحوت  تابثا  يارب  نیـشیپ  هفـسالف  - 1
همه راگدیرفآ  لاعتم  يادـخ  سپ  دوریم  رامـشب  تلع  مه  هطـساواب  تلع  تسا و  تاقولخم  ریاس  يارب  هطـساواب  تلع  لولعم و  نیتسخن 

لاعتم يادـخ  زجب  یتلع  چـیه  هک  تسا  نیا  مود  لـیلد  - 2 تسا .  هدیرفآ  هطـساواب  ار  یـضعب  هطـساویب و  ار  یـضعب  هک  دشابیم  ناهج 
هک ناهج  نیا  ماظن  هک  تسا  نیا  موس  لـیلد  - 3 تسوا .  صوصخم  یلالقتـسا  یقیقحتیقلاخ و  سپ  درادن  داجیا  دوجو و  رد  لالقتـسا 

دوبیم راگدـیرفآ  دـنچ  ياراد  ناهج  رگا  تسا و  ياهتـسبمه  دـحاو  ماظن  دوشیم  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ و  رامـشیب  ياههدـیدپ  لـماش 
ریبدت تیبوبر و  - 4 تشادیمن .  وا  راگدیرفآ  رگید و  يادخ  هب  يزاین  نایادخ  زا  یکی  تاقولخم  تشادیم و  یلقتسم  ددعتم و  ياهماظن 
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تیقلاخ رد  دـیحوت  تابثا  اب  يور  نیا  زا  درادـن  اهنآ  دوجو  زا  زاحنم  یقادـصم  دوشیم و  عازتنا  رگیدـکی  اب  اـهنآ  طـباور  زا  ناگدـیرفآ 
هطـساویب ار  اهنآ  یگمه  هدرک  راکنا  ار  تاـقولخم  نیب  تیلع  هطبار  هرعاـشا  - 5 دوشیم .  تباث  مه  ناـهج  ریبدـت  تیبوبر و  رد  دـیحوت 

لاعفا دانتـسا  دـناهدش و  لـئاق  يراـیتخا  ياـهلعاف  هژیوب  اـهلعاف  ریاـس  يارب  لالقتـسا  یعون  هلزتعم  دناهتـشاگنا و  لاـعتم  يادـخ  هب  دنتـسم 
لاعتم يادخ  هب  ار  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هلمج  زا  اههدیدپ و  دانتسا  نیشیپ  هفـسالف  - 6 دناهدرک .  یفن  ار  لاعتم  يادـخ  هب  ناسنا  يرایتخا 
لاعفا دباییم و  يرتحیحص  رتنشور و  نییبت  یلاعفا  دیحوت  لولعم  دوجو  ندوب  یقلعت  هب  هجوت  اب  - 7 دناهدرکیم .  تابثا  للعلا  هلع  ناونعب 

هک یتانایب  - 8 تسوا .  صوصخم  یلالقتـسا  ریثات  دوجو و  هضافا  هک  دوب  دنهاوخ  لاعتم  يادخ  هب  دنتـسم  رظن  نیا  زا  مه  ناسنا  يرایتخا 
هدش دراو  یهلا  ياضق  ریدقت و  هدارا و  تیشم و  نذا و  هب  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هلمج  زا  اههدیدپ و  همه  دانتسا  رب  ینبم  تنس  باتک و  رد 

میلعت ار  اهنآ  ناوتیم  لاـح  نیع  رد  دریگیم و  رظن  رد  لاـعتم  يادـخ  هب  اههدـیدپ  دانتـسا  يارب  لـقع  هک  تسا  یفلتخم  لـحارم  هب  رظاـن 
يدحاو لعاف  هدارا  هب  دنتسم  يرایتخا  لعف  ره  هک  تسا  نیا  ضیوفت  هب  نیلئاق  ههبش  - 9 درک .  یقلت  یلاعفا  دیحوت  يارب  هلحرم  هب  هلحرم 

لوبق لباق  ریغ  لطاب و  ربج  شاهمزال  تسناد و  ناسنا  هدارا  هب  دنتسم  ار  اهنآ  ناوتیمن  دشاب  یهلا  هدارا  هب  دنتسم  ناسنا  لاعفا  رگا  تسا و 
اب اما  دوش  ضرف  مه  ضرع  رد  اههدارا  ریثات  هک  تسا  لاحم  یتروص  رد  هدارا  ود  هب  لـعف  کـی  دانتـسا  هک  تسا  نیا  خـساپ  - 10 تسا . 

يرتالاب هبترم  رد  مه  وا  هدارا  هب  دنتـسم  لاعفا  درادـن  شدوجو  نوؤش  دوجو و  رد  یلالقتـسا  تاقولخم  رگید  دـننام  ناسنا  هکنیا  هب  هجوت 
دشابیم یهلا  هدارا  هب  دنتسم 

مجنپ تصش و  سرد 

یهلا تافص 

هیلعف هیتاذ و  تافص  هیبلس  هیتوبث و  تافص  ادختخانش  رد  لقع  شقن  ادختخانش  دودح  همدقم  لماش : 

همدقم

هک دراد  دوجو  یفلتخم  ياهـشیارگ  داد  تبـسن  یهلا  تاذ  هب  ناوتیم  هک  یتافـص  لاعتم و  يادختخانـش  رب  ناسنا  ییاناوت  دـح  هراب  رد 
لاعفا تافص و  هباشتم  تایاور  تایآ و  زا  ياهراپ  دانتـسا  هب  یـضعب  الثم  دریگیم  رارق  طیرفت  فرط  رد  یخرب  طارفا و  فرط  رد  یـضعب 

همـسجم احالطـصا  هک  دناهداد  تبـسن  لاعتم  يادخ  هب  زین  ار  نتـساخرب  نتـسشن و  ندمآ و  نتفر و  يداش و  مغ و  دننام  يدام  تادوجوم 
نتخانش رب  ار  ناسنا  تردق  اقلطم  رگید  یـضعب  دناهدش و  هدیمان  تاقولخم  هب  ادخ  ناگدننک  هیبشت  ههبـشم  ینامـسج و  تافـص  هب  نیلئاق 

هب هک  یلاعفا  تافـص و  يارب  دـناهدومن و  کسمت  تاـیاور  تاـیآ و  زا  رگید  ياهتـسد  هب  دـناهدرک و  یفن  لاـعتم  يادـخ  تافـص  تاذ و 
دناهدرک و لیوات  زجع  بلس  هب  ار  تردق  لهج و  یفن  هب  ار  ملع  الثم  دناهتفرگ و  رظن  رد  یبلـس  یناعم  دوشیم  هداد  تبـسن  لاعتم  يادخ 

یموس شیارگ  نایم  نیا  رد  درادـن .  مدـع  یفن  زج  ییانعم  لاـعتم  يادـخ  هب  مه  دوجو  نداد  تبـسن  هک  دـناهدرک  حیرـصت  یـضعب  یتح 
موصعم ع ناـیاوشیپ  دـییات  دروم  لـقع و  قفاوم  شیارگ  نیا  دـنیزگیمرب و  یطیرفت  هیزنت  یطارفا و  هیبشت  ناـیم  ار  یهار  هک  دراد  دوجو 

میزادرپیم شیارگ  نیا  نوماریپ  یحیضوت  هب  کنیا  تسا و 

ادختخانش دودح 

اما ینـالقع  یلوـصحتفرعم و  يدوهـش و  يروـضحتفرعم و  دوـشیم  میــسقت  مـسق  ود  هـب  لاـعتم  يادـختفرعم  هـک  دـش  هـتفگ  ـالبق 
توق بلق  هجوت  زکرمت  سفن و  لماکت  اب  تسا و  دوجوم  یناسنا  ره  رد  نآ  هلزاـن  هبترم  تسا و  یتواـفتم  بتارم  ياراد  يروضحتفرعم 
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لاـح ره  هـب  یلو  دـنیبیم  لد  مـشچ  اـب  زیچ  ره  زا  شیپ  زیچ و  ره  زا  شیب  ار  وا  هـک  ادــخ  ءاـیلوا  تـفرعم  هـبترم  هـب  دــسرب  اـت  دــباییم 
یهلا تاذ  رب  هطاحا  دناوتیمن  سک  چیه  هاگچیه  تسا و  لاعتم  يادخ  اب  وا  یبلق  يدوجو و  طابترا  هزادـنا  هب  یفراع  ره  يروضحتفرع 
هبترم رظن  زا  یهلا  سدقم  تاذ  زا  ریغ  يدوجوم  ره  اریز  تسا  نشور  نآ  لیلد  دسانـشب و  دسانـشیم  شدوخ  هکنانچنآ  ار  وا  دنک و  ادیپ 

و تسا .  لاحم  یهانتمان  رب  یهانتم  هطاحا  دشاب و  یهانتمان  يدوجو  نوؤش  زا  رگید  یضعب  ای  نامز  رظن  زا  دنچ  ره  تسا  یهانتم  يدوجو 
میهافم كرد  قیقد و  تالیلحت  رب  نهذ  تردـق  عباـت  نآ  هبترم  دوشیم و  لـصاح  ینهذ  میهاـفم  هلیـسوب  ینـالقع  یلوصحتفرعم و  اـما 

بلق و هیکزت  سفن و  يافص  لاح  نیع  رد  دشابیم و  لماکت  لباق  یلقع  مولع  نتخومآ  اب  هک  تسا  تفرعم  عون  نیا  تسا و  یلقع  فیرظ 
ياهلماکت همه  لاح  ره  هب  دـنکیم و  ءافیا  نآ  یلاـعت  رد  ار  یمهم  شقن  یناویح  يداـم و  ياـهیگدولآ  زا  یگتـسراو  قـالخا و  بیذـهت 

تسا یهلا  قیفوت  ورگ  رد  ینالقع  يونعم و 

ادختخانش رد  لقع  شقن 

رد هکنانچ  یلقع  میهافم  تسا  یلک  میهافم  هدـننک  كرد  يورین  نامه  لقع  اساسا  تسا و  ینهذ  میهافم  لـقع  راـک  رازبا  دـیدرت  نودـب 
زا راکدوخ  روطب  هک  یلوا  تالوقعم  ای  يوهام  میهاـفم  هتـسد  کـی  دـنوشیم  میـسقت  یلک  هتـسد  ود  هب  تشذـگ  یـسانشتخانش  شخب 

دوختیلاعف اب  هک  تسا  یمیهافم  هتـسد  کی  دـنکیم و  تیاـکح  اـهنآ  يدوجو  دودـح  زا  دوشیم و  عازتنا  یـصخش  یئزج و  تاکردـم 
ددرگیمن و دودحم  نآ  دودح  هبوچراچ  رد  یلو  دریگیم  هیام  يروضح  یـصخش و  كاردا  یعون  زا  دـنچ  ره  دـیآیم و  تسدـب  لقع 

نینچمه تسین و  تایهام  خنس  زا  هک  يزیچ  ره  نآ و  بتارم  دوجو و  هراب  رد  ینالقع  ياهتخانـش  همه  دشابیم .  قییـضت  هعـسوت و  لباق 
نیا هب  هجوت  اب  دشابیم .  لیبق  نیمه  زا  مه  یبلـس  یمدع و  میهافم  هکنانچ  دوشیم  لصاح  میهافم  نیا  کمک  هب  تعیبط  ءاروام  هراب  رد 

اما دنتـسین و  لاعتم  يادـخ  رب  قالطا  لباق  دنتـسه  یناکما  تادوجوم  ياهتیدودـحم  رگناشن  هک  يوهام  میهاـفم  هک  دوشیم  نشور  هتکن 
ياهلیـسو دـنناوتیم  دنـشاب  رانکرب  ناکما  صقن و  بئاوش  زا  رادروخرب و  یفاک  تیلک  تعـسو و  زا  هک  یتروص  رد  یلقع  میهاـفم  رگید 

نیمه زا  یهلا  يانـسح  ءامـسا  ریاس  بر و  قلاـخ و  دوجولا و  بجاو  میهاـفم  هکناـنچ  دـنریگب  رارق  یهلا  لاـعفا  تافـص و  تخانـش  يارب 
يادخ دروم  رد  میهافم  نیا  قادـصم  دنتـسه و  فلتخم  قیداصم  ياراد  ککـشم و  اعون  میهافم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـنالیبق 

یهانتمان یهانتم و  نیب  تسا  یتوافت  اریز  تسین  يریگهزادنا  شجنس و  لباق  هجو  چیه  هب  هک  یتوافت  دراد  توافت  قیداصم  ریاس  اب  لاعتم 
نیقولخم تافص  اب  تهباشم  یفن  هیزنت و  دیق  اب  ار  میهافم  نیا  لاعتم  يادخ  تافص  میلعت  ماقم  رد  موصعم ع  نایاوشیپ  تهج  نیمه  هب  و  . 

( ءیش هلثمک  سیل   ) لاعتم يادخ  مالک  يانعم  تسا  نیمه  انتردقک و  رداق ال  انملعک  ملاع ال  دناهدومرفیم :  الثم  دناهدربیم و  راکب 

هیبلس هیتوبث و  تافص 

تیثـیح اـی  دودـحم  تادوجوم  زا  یهاـگ  یتوبث  میهاـفم  درک  میـسقت  یبلـس  میهاـفم  یتوبث و  میهاـفم  هب  ناوتیم  یلک  روـطب  ار  میهاـفم 
لیدبت يرگید  میهافم  هب  دوش  رظن  فرص  اهنآ  صقن  تیدودحم و  تهج  زا  رگا  هک  ياهنوگب  دننکیم  تیاکح  اهنآ  صقن  تیدودحم و 
تـسا نآ  تیدودحم  صقن و  دوجو و  هبترم  فعـض  رگناشن  هک  يوهام  ریغ  میهافم  زا  هتـسد  کی  يوهام و  میهافم  همه  دننام  دنوشیم 
ناونعب ناوتیم  ار  اهنآ  بلـس  یلو  درک  تابثا  لاعتم  يادـخ  يارب  ناوتیمن  ار  یمیهافم  نینچ  تسا  یهیدـب  دادعتـسا  هوق و  میهاـفم  ریظن 
تالامک زا  یتوبث  میهافم  زا  رگید  هتـسد  کی  ناکم .  نامز و  تیمـسج و  بیکرت و  کیرـش و  بلـس  دـننام  درک  دادـملق  هیبلـس  تافص 

دنوش قالطا  مه  يدودحم  قیداصم  رب  تسا  نکمم  هکنیا  وگ  دنتسین  یتیدودحم  صقن و  تهج  چیه  نمضتم  دننکیم و  تیاکح  دوجو 
لاعتم يادخ  هب  هیتوبث  تافـص  ناونعب  ناوتیم  قادصم  تیدودحم  مدع  طرـش  اب  ار  میهافم  هنوگنیا  تایح  تردق و  ملع و  موهفم  دـننام 

هک ار  یمیهافم  همه  نیا  رب  انب  تسا .  لماک  تیاهنیب  دوجوم  زا  لامک  بلس  شاهمزال  اریز  دوب  دهاوخن  حیحص  اهنآ  بلس  داد و  تبـسن 
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لاعتم يادخ  يارب  هیتوبث  تافـص  ناونعب  ناوتیم  دنتـسین  یتیدودحم  صقن و  يانعم  نمـضتم  دـنیامنیم و  يدوجو  تالامک  زا  تیاکح 
دوجولا بجاو  هیبلـس  تافـص  زا  ناوتیم  دنتـسه  تیدودـحم  صقن و  یعون  نمـضتم  هک  ار  یمیهافم  همه  بلـس  نینچمه  درک و  تاـبثا 

هتفرگ راکب  یمیهافم  ادابم  هک  تسا  تهج  نیدب  هدش  لاعتم  يادخ  دروم  رد  یلعج  ءامسا  لامعتسا  مدع  رب  يدیکات  رگا  دروآ و  رامـشب 
دناهدرک لیوات  یبلـس  يانعم  هب  مه  ار  لاعتم  يادخ  هیتوبث  تافـص  هک  یناسک  اما  و  دشاب .  تیدودـحم  صقن و  يانعم  نمـضتم  هک  دوش 

هب دوریم  راکب  مه  تانکمم  دروم  رد  هک  یمیهافم  نداد  تبـسن  زا  دـنبایتسد و  قلطم  هیزنت  هب  دـنناوتیم  هلیـسو  نیدـب  هک  دناهتـشادنپ 
ضیقن تابثا  هب  مزتلم  رگا  تسا و  يرگید  تاـبثا  مکح  رد  نیـضیقن  زا  یکی  بلـس  ـالوا  هک  یتروص  رد  دـننک  يراددوخ  لاـعتم  يادـخ 
یمدع يانعم  عقاو  رد  دوشیم  لهج  یفن  هب  لیوات  ملع  الثم  هک  یماگنه  ایناث  دـننک و  زیوجت  ار  نیـضیقن  عافترا  تسیابیم  دـنوشن  رگید 
مدـقم هبتر  رد  یتسیاب  سپ  تسین  نکمم  ملع  نآ  لباقم  روصت  نودـب  یمدـع  يانعم  نیا  روصت  ددرگیم و  بلـس  یهلا  تحاس  زا  لهج 

دنشاب هدرک  تابثا  ار  ملع 

هیلعف هیتاذ و  تافص 

دوشیم عازتنا  يدوجو  لامک  زا  یعون  هب  هجوت  اب  یهلا  تاذ  زا  هک  تسا  یمیهافم  اـی  دوشیم  هداد  تبـسن  لاـعتم  يادـخ  هب  هک  یتاـفص 
عازتنا يدوجو  هطبار  یعون  هب  هجوت  اب  شتاقولخم  یهلا و  تاذ  نیب  هسیاقم  زا  لقع  هک  تسا  یمیهافم  ای  تایح و  تردـق و  ملع و  دـننام 
تروص نیا  هب  ار  هیتاذ  تافص  یهاگ  دنمانیم و  هیلعف  تافص  ار  مود  هتسد  هیتاذ و  تافص  ار  لوا  هتسد  تیبوبر  تیقلاخ و  دننام  دنکیم 
تبسن دوشیم .  عازتنا  لعف  ماقم  زا  هک  یتافص  تروص  نیا  هب  ار  هیلعف  تافص  دوشیم و  عازتنا  تاذ  ماقم  زا  هک  یتافص  دننکیم  فیرعت 

دراد دوـجو  نآ  زا  نوریب  اـی  تاذ  نورد  رد  يرگید  رما  یهلا  تاذ  زا  ریغ  هک  تـسین  ینعم  نیدـب  لاـعتم  يادـخ  هـب  هـیتاذ  تافـص  نداد 
يوب گنر و  دقاف  ار  اهنآ  ناوتیم  تایدام  دروم  رد  الثم  هکنانچنآ  تفرگ  رظن  رد  اهنآ  دقاف  اهنآ و  زا  يادـج  ار  تاذ  ناوتب  هک  ياهنوگب 

زا یلامک  هک  یماگنه  لقع  هکلب  دنتـسین  نآ  اـب  ریاـغم  تاذ و  رب  دـئاز  يروما  یهلا  تافـص  نخـس  رگید  هب  درک  روصت  صاـخ  لکـش  و 
نیع رد  وا  دوجو  اریز  دـنکیم  تابثا  یهلا  تاذ  يارب  ار  نآ  هبترم  نیرتـالاب  دریگیم  رظن  رد  ار  تردـق  اـی  ملع  دـننام  يدوجو  تـالامک 
هیتاذ تافـص  موس  ترابع  هب  درک و  بلـس  وا  زا  ناوتیمن  ار  یلامک  چـیه  دـشابیم و  یهانتمان  تالامک  همه  دـجاو  تدـحو  تطاـسب و 
یهلا تاذ  يارب  یترثک  ددعت و  هنوگچیه  هناشن  هکنیا  نودب  دنوشیم  عازتنا  يدحاو  قادـصم  زا  هک  یلقع  تسا  یمیهافم  دوجولا  بجاو 

 . تسا هدش  لقن  یلع ع  نانمؤم  ریما  زا  هکنانچ  هنع  تافصلا  یفن  دیحوتلا  لامک  هک  دوشیم  ریبعت  هنوگنیا  تقیقح  نیا  زا  یهاگ  دنشاب و 
لاح نیع  رد  تاذ و  زا  جراخ  يروما  ار  یهلا  تافـص  هرعاـشا  يوس  کـی  زا  دراد  دوجو  زین  یطیرفت  یطارفا و  شیارگ  ود  هنیمز  نیا  رد 

یعون لاعتم  يادخ  هب  ار  اهنآ  دانـسا  هدـش  تافـص  یفن  هب  لئاق  هلزتعم  رگید  يوس  زا  دـناهدش و  هینامث  ءامدـق  هب  لئاق  هتـشادنپ  هدـیرفآان 
دوجو هب  لئاق  هکنیا  اـی  دـنریذپب و  ار  دوجو  بوجو  رد  كرـش  هللااـب  ذاـیعلا  اـی  هک  تسا  نیا  لوا  لوق  همزـال  یلو  دـناهدرک .  یقلت  زاـجم 

تـالامک دـقاف  یهلا  تاذ  هک  تسا  نیا  مود  لوق  همزـال  هکناـنچ  دوـجولا .  نکمم  هن  دنتـسه و  دوـجولا  بجاو  هن  هک  دـنوش  یتادوـجوم 
تبسن نینچمه  مینادب .  تاذ  رب  دئاز  تافص  یفن  ار  ناشیا  روظنم  مینک و  ریبعت  یئاسران  رب  لمح  ار  نانآ  نخس  هکنیا  رگم  دشاب  يدوجو 
ققحت یلعف  تفـص  مانب  يرگید  ینیع  رما  شتاقولخم  دوجو  وا و  دوجو  زا  ریغ  هک  تسین  ینعم  نیدب  لاعتم  يادخ  هب  هیلعف  تافـص  نداد 
دوجو نیب  یـصاخ  هسیاقم  زا  لقع  هک  یفاضا  تسا  یمیهافم  تافـص  نیا  همه  هکلب  ددرگیم  فوصوم  نآ  هب  لاـعتم  يادـخ  دـباییم و 
میهافم دریگیم  رظن  رد  لاعتم  يادخ  هب  ار  تاقولخم  دوجو  یگتـسباو  هک  یماگنه  الثم  دنکیم  عازتنا  شتاقولخم  دوجو  لاعتم و  يادخ 

تـسیابیم اهنآ  عازتنا  يارب  هک  تسا  نیا  هیلعف  تافـص  یگژیو  نیا  رب  انب  دـنکیم .  عازتنا  یـصاخ  ياهتیانع  اب  ار  عدـبم  رطاـف و  قلاـخ و 
تـسا قلخ  ادخ و  نیب  هطبار  ظاحل  هفاضا و  هب  تافـص  نیا  ماوق  نخـس  رگید  هب  تفرگ و  رظن  رد  یـصاخ  هاگدید  زا  ار  تاقولخم  دوجو 
هیفاضا تافص  ار  تافـص  نیا  یهاگ  يور  نیا  زا  تشاد و  دهاوخن  يدروم  نیفرط  زا  یکی  یفن  اب  دشابیم و  نیفرط  هب  مئاق  هک  ياهفاضا 
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رظن رد  یـصاخ  ینیع  ءازاـب  اـم  اـهنآ  يارب  ناوتیمن  هکناـنچ  تسناد  یهلا  تاذ  نیع  ناوتیمن  ار  هیلعف  تافـص  هکنآ  لـصاح  دـنمانیم . 
هفاضا و رد  دویق  دودح و  نیا  دنتـسه و  یناکم  ینامز و  دویق  دودح و  ياراد  يدام  ياههدـیدپ  هک  تسا  نیا  هجوت  نایاش  هتکن  تفرگ . 
هب دـیقم  ینعم  کی  هب  مه  اهنآ  هب  قلعتم  لاعفا  هجیتن  رد  دراذـگیم و  ریثات  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  لاعتم  يادـخ  اـهنآ و  نیب  هک  ياهطبار 

دویق دودح و  نیا  اما  دـیرفآ  ناکم  نالف  نامز و  نالف  رد  ار  يدوجوم  نالف  لاعتم  يادـخ  هک  دوشیم  هتفگ  الثم  ددرگیم  ناکم  نامز و 
يادـخ هب  ناکم  نامز و  تبـسن  مزلتـسم  هکنیا  هن  دوریم  رامـشب  نآ  نوؤش  قولخم و  ققحت  فرظ  ددرگیم و  زاب  تاـقولخم  هب  عقاو  رد 

نیا زا  تاقولخم و  هب  باستنا  تیثیح  یکیتسا  تیثیح  ود  ياراد  یناکم  ینامز و  روما  هب  قلعتم  یهلا  لاعفا  نخس  رگید  هب  دشاب .  لاعتم 
دشابیم و ناکم  نامز و  زا  خلـسنم  رظن  نیا  زا  لاعتم و  يادـخ  هب  باستنا  تیثیح  يرگید  دوشیم و  یناکم  ینامز و  دویق  هب  فصتم  رظن 
رد اهنآ  اشنم  ظاحل  هب  ار  هیلعف  تافص  رگا  هکنآ  رگید  هتکن  تالکـشم .  زا  يرایـسب  لح  دیلک  ناوارف و  تقد  روخ  رد  تسا  ياهتکن  نیا 
راک هک  یـسک  هن  مینک  ینعم  ءاش  اذا  قلخیثیحب  بجاولا  نوک  دراد  شنیرفآ  رب  تردـق  هک  یـسک  يانعمب  ار  قلاـخ  ـالثم  میریگب و  رظن 

دوب دهاوخ  هیتاذ  تافص  هب  اهنآ  تشگزاب  تروص  نیا  رد  تسا  هداد  ماجنا  ار  شنیرفآ 

هصالخ

هنایم شیارگ  یموس  لیطعت و  شیارگ  يرگید  هیبشت و  شیارگ  یکی  دراد  دوجو  شیارگ  هس  لاعتم  يادخ  تافص  نتخانش  دروم  رد  - 1
هک مه  ياهجرد  نیرتیلاع  یلو  تسا  یتوافتم  تاـجرد  ياراد  لاـعتم  يادـخ  هب  يروضحتفرعم  - 2 تسا .  لقن  لـقع و  دـییات  دروم  هک 

دیرجت یلقع  میهافم  هار  زا  لاـعتم  يادـخ  هب  یلوصحتفرعم  - 3 تسین .  یهلا  تاذ  رب  هطاحا  ياـنعمب  دوشیم  لـصاح  تاـقولخم  يارب 
یعون هدنهد  ناشن  هک  يوهام  ریغ  میهافم  زا  هتـسد  نآ  يوهام و  میهافم  همه  - 4 دوشیم .  لصاح  ناکما  صقن و  تایـصوصخ  زا  هدش 

هک یمیهافم  زا  تسا  تراـبع  یهلا  هیتوبث  تافـص  - 5 تسین .  لاعتم  يادـخ  رب  قـالطا  لـباق  دنتـسه  تادوجوم  رد  تیدودـحم  صقن و 
یمیهافم بلس  زا  تسا  ترابع  یهلا  هیبلس  تافـص  - 6 تسین .  یناکما  یمدع و  يانعم  چیه  نمـضتم  دـنکیم و  دوجو  لامک  رب  تلالد 

زا یکی  بلـس  الوا  اریز  تسین  حیحـص  هیبلـس  یناعم  هب  هیتوبث  تافـص  ندنادرگزاب  - 7 دراد .  تیدودـحم  صقن و  یعوـن  رب  تلـالد  هک 
اهنآ لباقم  تابثا  مزلتـسم  دنتـسه  یمدـع  روما  زا  هک  زجع  لهج و  دـننام  یمیهافم  بلـس  ایناث  تسا و  يرگید  تاـبثا  مکح  رد  نیـضیقن 

يدوجو لامک  یعون  هب  هجوت  اب  یهلا  تاذ  زا  هک  یمیهافم  زا  تسا  ترابع  هیتاذ  تافـص  - 8 تسا .  مدقم  هبترم  رد  تردق  ملع و  دـننام 
عازتنا شتاقولخم  اب  لاعتم  يادخ  هسیاقم  زا  هک  یمیهافم  زا  تسا  ترابع  هیلعف  تافـص  - 9 تایح .  تردق و  ملع و  دـننام  دوشیم  عازتنا 

هکلب تسین  تاذ  زا  ریغ  يرگید  ینیع  روما  تابثا  يانعمب  لاعتم  يادخ  يارب  هیتاذ  تافص  تابثا  - 10 تیبوبر .  تیقلاخ و  دننام  دوشیم 
تافص هرعاشا  - 11 تسا .  یهلا  تاذ  نیع  هیتاذ  تافص  رگید  ترابعب  دوشیم و  عازتنا  يدحاو  قادصم  زا  هک  تسا  یمیهافم  اهنآ  همه 

ای دوجولا و  بجاو  ددـعت  مزلتـسم  ای  لوق  نیا  - 12 دناهدش .  هینامث  ءامدـق  هب  لئاق  دـننادیم و  هدـیرفآان  تاذ و  زا  جراخ  يروما  ار  هیتاذ 
دانـسا دـناهدش و  تافـص  یفن  هب  لئاق  هلزتعم  - 13 دوـجولا .  نکمم  هن  دنتـسه و  دوـجولا  بجاو  هن  هک  تسا  یتادوـجوم  تاـبثا  مزلتـسم 

رگم دـشاب  تالامک  دـقاف  یهلا  تاذ  هک  تسا  نیا  ناشیا  لوق  همزـال  - 14 دـناهدرک .  یقلت  زاجم  یعون  لاعتم  يادـخ  هب  ار  هیتاذ  تاـفص 
يرگید ینیع  روما  تاقولخم  یهلا و  تاذ  زا  ریغ  مه  هیلعف  تافص  دروم  رد  - 15 مییامن .  تاذ  رب  دئاز  تافص  یفن  رب  لمح  ار  نآ  هکنیا 

 . رگید ینیع  روما  زا  یکاح  هن  دنتسه و  یهلا  تاذ  نیع  هن  تافص  نیا  رگید  ترابعب  درادن و  دوجو  دنوش  هدرمش  تافص  نیا  ءازابام  هک 
لاعفا - 17 دوشیمن .  عازتنا  هفاضا  نیفرط  زا  یکی  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تسا  قولخم  قلاخ و  نیب  هفاضا  هب  هیلعف  تافـص  ماوق  نوچ  - 16

خلـسنم لاعتم  يادخ  هب  باستنا  رظن  زا  یناکم و  ینامز و  دویق  ياراد  تاقلعتم  نیا  هب  باستنا  رظن  زا  یناکم  ینامز و  روما  هب  قلعتم  یهلا 
هکنیا دـننام  تسا  هیتاذ  تافـص  هب  اهنآ  تشگزاب  میریگب  رظن  رد  اهنآ  یتاذ  اشنم  ظاحل  هب  ار  هیلعف  تافـص  رگا  - 18 تسا .  دوـیق  نیا  زا 

میریگب رظن  رد  دراد  شنیرفآ  رب  تردق  هک  یسک  يانعمب  ار  قلاخ 
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مشش تصش و  سرد 

هیتاذ تافص 

تردق تاقولخم  هب  ملع  تاذ  هب  ملع  ملع  تایح  همدقم  لماش : 

همدقم

دنرادن یتیدودحم  صقن و  عون  چیه  رب  یتلالد  دـننکیم و  يدوجو  تالامک  زا  تیاکح  هک  یمیهافم  دـش  هراشا  قباس  سرد  رد  هکنانچ 
لامک و لامج و  ءاهب و  رون و  دننام  دروآ  رامـشب  یهلا  هیتاذ  تافـص  زا  ناوتیم  ار  اهنآ  همه  دنتـسه و  یهلا  سدقم  تاذ  رب  قالطا  لباق 
تسا و هدش  دراو  نیموصعم ع  تارـضح  هیعدا  ای  هفیرـش  تایاور  ای  نآرق  همیرک  تایآ  رد  هک  یتافـص  ءامـسا و  رگید  تجهب و  بح و 

تافـص نیملکتم  رثکا  تسا و  تردـق  ملع و  تایح و  دوشیم  رکذ  هیتاذ  تافـص  ناونعب  ـالومعم  هچنآ  یلو  تسین .  لـعف  ماـقم  هب  رظاـن 
زا ای  دنتـسه  هیتاذ  تافـص  زا  میهافم  نیا  ایآ  هکنیا  هرابرد  ییاهثحب  دـناهدرک و  هفاضا  ار  ملکتم  دـیرم و  ریـصب و  عیمـس و  دـننام  يرگید 

حرطم هناگهس  هیتاذ  تافـص  هرابرد  ار  یثحب  اجنیا  رد  يورنیا  زا  دـشکیم  ازارد  هب  اـهنآ  همه  یـسررب  هک  تسا  هدـش  عقاو  هیلعف  تاـفص 
میزادرپیم روهشم  تافص  ریاس  هرابرد  ثحب  هب  سپس  مینکیم و 

تایح

اب هک  رادـناج  تادوجوم  دنتـسه  میـسقت  لباق  ناجیب  رادـناج و  یلک  هتـسد  ود  هب  دـنریگیم  رارق  ناـسنا  ییاسانـش  دروم  هک  یتادوجوم 
رب ناویح  هملک  یبرع  نابز  رد  تبـسانم  نیمه  هب  دـندرگیم و  تاـیح  ماـنب  یتفـص  هب  فصتم  دـنوشیم  هتخانـش  يدارا  تکرح  روعش و 

قلعتم لاـحب  فصو  لـیبق  زا  يداـم  تادوجوم  يارب  تایحتفـص  هک  ددرگیم  نشور  تقد  اـب  یلو  دوشیم  قـالطا  رادـناج  تادوجوم 
سفن هک  میتسناد  هکنآ  زا  دـعب  دوشیم .  هداد  تبـسن  ناشندـب  هب  ضرعلاـب  تساـهنآ و  ناـج  يارب  یتاذ  یفـصو  تاـیح  عقاو  رد  تسا و 

نآ زا  يرتایوگ  ریبعت  هکلب  تسا  درجت  اب  مزالم  تایح  هک  میریگیم  هجیتن  دـشاب  یلاثم  درجت  دـنچ  ره  دراد  ار  درجت  زا  ياهبترم  یناویح 
دـشابیم ماسجا  یتاذ  تیـصاخ  دادـتما  هکنانچمه  نخـس  رگید  هب  تسا .  یبلـس  یموهفم  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  درجت  اریز  دـشابیم 

ربانب دنشابیم .  درجم  دنتسه  تایح  مزاول  زا  هک  مه  هدارا  ملع و  نینچمه  دوریم و  رامـشب  درجم  تادوجوم  یتاذ  صاوخ  زا  مه  تایح 
همه يورنیا  زا  دشابیم و  دـنرادن  مه  هدام  هب  قلعت  هک  یتادوجوم  هب  هعـسوت  لباق  دـنکیم و  يدوجو  لامک  رب  تلالد  تایح  موهفم  نیا 
تاذ ندوب  درجم  هب  هجوت  اب  سپ  تسا  یهلا  سدقم  تاذ  صوصخم  تایح  هبترم  نیرتالاب  دنتسه و  تایح  یتاذ  تفـص  ياراد  تادرجم 

ناشنرطاخ ار  هتکن  دـنچ  دـیاب  اجنیا  رد  میرادـن .  لاعتم  يادـخ  يارب  یتاذ  تافـص  ناونعب  تایح  تابثا  يارب  يرگید  ناهرب  هب  زاین  یهلا 
تهج رب  لمتـشم  ینعم  نیا  یلو  دوشیم  مه  تاتابن  لماش  هک  دوریم  راکب  يرگید  ياـنعمب  یگدـنز  تاـیح و  یهاـگ  هکنآ  یکی  مینک 

 . تسین روظنم  ثحبم  نیا  رد  ییانعم  نینچ  دـشابیم و  تایدام  صاوخ  زا  هک  تسا  لثم  دـیلوت  ومن و  دـشر و  نآ  همزال  اریز  تسا  صقن 
يواـست ياـنعمب  مزـالت  نیا  یلو  تسا  تردـق  هدارا و  ملع و  اـب  مزـالم  ثحبم  نیا  رد  رظن  دروم  ياـنعمب  تاـیح  دـنچ  ره  هکنآ  يرگید 

هک هدش  دای  میهافم  ریاس  فالخب  تسا  ياهفاضا  هنوگره  دقاف  یـسفن و  یموهفم  تایح  هک  تسا  نیا  شدهاش  نیرتهب  تسین و  یموهفم 
ملع و هب  تایح  رگا  نیا  ربانب  دنوریم  رامـشب  هفاضالا  تاذ  میهافم  زا  دـنراد و  هیلع  رودـقم  دارم و  مولعم و  ناشدوخ  قلعتم  هب  ياهفاضا 

درک تابثا  زین  هار  نیا  زا  ار  لاعتم  يادخ  تایحتسا  نکمم  هکنآ  موس  هتکن  دوب .  دهاوخ  مزاول  هب  یفیرعت  دوش  فیرعت  هدارا  تردـق و 
هـضافا شتاقولخم  هب  هک  دـشاب  یلامک  دـقاف  شخبیتسه  تلع  هک  تسا  لاحم  تسا و  تاـقولخم  يدوجو  تـالامک  زا  یکی  تاـیح  هک 

موزلم دشتباث  لاعتم  يادخ  يارب  تردق  ملع و  هکنآ  زا  دعب  زین  دشاب و  هتـشاد  يرتلماک  تروصب  ار  نآ  اترورـض  دـیاب  هکلب  دـیامرفیم 
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دوشیم تباث  تسا  تایح  هک  اهنآ 

ملع

تافالتخا نیملکتم  هفـسالف و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا و  یهلا  هفـسلف  ثحابم  نیرتراوشد  زا  یکی  لاعتم  يادـخ  ملع  هرابرد  ثحب 
هفسالف زا  یضعب  الثم  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دقن و  دروم  حرطم و  یفـسلف  یمالک و  لصفم  بتک  رد  هک  دنراد  ثحبم  نیا  رد  يدایز 

ار تاـقولخم  هب  مـلع  تاذ و  نـیع  ار  تاذ  هـب  مـلع  یـضعب  دناهتـسناد و  یهلا  تاذ  نـیع  ار  تاـقولخم  هـب  مـلع  مـه  تاذ و  هـب  مـلع  مـه 
لاوقا نیملکتم  زا  دناهتـسناد و  اهنآ  دوجو  نیع  ار  تاقولخم  هب  ملع  رگید  یـضعب  دناهدرمـش و  نآ  زا  جراخ  تاذ و  هب  مئاـق  ییاـهتروص 

هک تسا  نیا  قح  دناهدش و  شدوخ  سدقم  تاذ  هب  یهلا  ملع  رکنم  ناشیا  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  لقن  یبیجع  اضعب  فلتخم و 
يدام درجم و  زا  معا  تاقولخم  همه  هب  ملع  مه  تسا و  شیوخ  تاذ  هب  ملع  نیع  مه  دراد  هک  یتطاسب  تدحو و  نیع  رد  یهلا  تاذ 

تاذ هب  ملع 

تـسا شیوخ  هب  ملع  نیع  شـسدقم  تاذ  هک  دنک  كرد  دناوتیم  یناسآ  هب  دشاب  هتخانـش  ار  یهلا  تاذ  تیدام  مدع  درجت و  هک  یـسک 
دشاب هتشاد  کش  يدرجم  دوجوم  ره  رد  تاذ  هب  ملع  موزل  رد  یسک  رگا  و  تسا .  نینچ  ضرع  ریغ  لقتسم  درجم  دوجوم  ره  رد  هکنانچ 

تادوجوم زا  یـضعب  رد  هک  تسا  يدوجو  تالامک  زا  یکی  تاذ  هب  ملع  درک  لالدتـسا  نینچ  يو  يارب  ناوتیم  لاعتم  يادـخ  دروم  رد 
شاهبترم نیرتالاب  رد  مه  ار  لامک  نیا  سپ  دراد  یهانتمان  روطب  ار  يدوجو  تـالامک  همه  لاـعتم  يادـخ  دوشیم و  تفاـی  ناـسنا  دـننام 

تسا یناسآ  راک  هیلاعتم  تمکح  ینابم  ساسا  رب  شسدقم  تاذ  هب  یهلا  ملع  تابثا  لاح  ره  هب  تشاد .  دهاوخ 

تاقولخم هب  ملع 

يارآ لاوقا و  هک  تساج  نیا  رد  تسین و  یناسآ  نیا  هب  نآ  یفـسلف  نییبت  اهنآ و  شیادـیپ  زا  لبق  اصوصخم  تاقولخم  هب  ملع  تاـبثا  اـما 
ياهتروص هلیـسوب  تاـقولخم  هب  ملع  هکنیا  رب  ینبم  نیئاـشم  ناوریپ  لوق  - 1 تسا :  رارق  نیا  زا  اـهنآ  نیرتـمهم  دراد و  دوجو  ینوگاـنوگ 

ضرف یهلا  تاذ  نیع  اـهتروص  نیا  رگا  اریز  دراد  ياهظحـالم  لـباق  تالاکـشا  لوـق  نیا  دنـشابیم .  یهلا  تاذ  مزاوـل  زا  هک  تسا  یلقع 
راچان دیآیم  رب  تاذ  مزاول  ریبعت  زا  هکنانچ  دـنوش  ضرف  تاذ  زا  جراخ  رگا  تسا و  یهلا  طیـسب  تاذ  رد  ترثک  دوجو  شاهمزال  دـنوش 
یملع ياهتروص  نیا  زا  رظن  فرـص  تاذ و  ماقم  رد  یهلا  دوجو  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دوب و  دـنهاوخ  لاـعتم  يادـخ  قولخم  لولعم و 
یلقع ياهتروص  هطـساوب  هک  یملع  نیا  رب  نوزفا  دشاب .  هدیرفآ  ملع  نودـب  مه  ار  اهتروص  نیا  دوخ  دـشاب و  هتـشادن  شتاقولخم  هب  ملع 

یتروص رد  تسا  یهلا  تاذ  رد  نهذ  تابثا  لاعتم  يادـخ  يارب  یملع  نینچ  تابثا  همزال  دوب و  دـهاوخ  یلوصح  یملع  دوشیم  لـصاح 
دوـجو نیع  تاـقولخم  هب  یهلا  ملع  هـکنیا  رب  ینبم  نییقارـشا  لوـق  - 2 دـشابیم .  هداـم  هب  قـلعتم  سوـفن  هژیو  یلوـصح  ملع  نهذ و  هـک 

ره لوق  نیا  دـشابیم .  ملع  نیع  اهنآ  دوجو  هک  تسا  سفن  هب  ینهذ  ياهتروص  تبـسن  ریظن  یهلا  تاذ  هب  تاـقولخم  تبـسن  تساـهنآ و 
کیرـش یلبق  لوق  اب  تاذ  ماقم  رد  یلیـصفت  فشک  یفن  لاکـشا  رد  یلو  تسین  لاعتم  يادخ  هب  یلوصح  ملع  نداد  تبـسن  مزلتـسم  دنچ 

نامه لوق  نیا  نییبت  يارب  لصا  نیرتمهم  تسا  تاقولخم  هب  يروضح  ملع  انیع  تاذ  هب  ملع  هکنیا  رب  ینبم  نیهلاتملاردص  لوق  - 3 تسا . 
تلع دوریم و  رامـشب  تـلع  دوـجو  زا  ياهوـلج  عاعـش و  لوـلعم  دوـجو  نآ  ساـسا  رب  هـک  دـشابیم  دوـجو  رد  صاـخ  کیکـشت  لـصا 

يو اـما  دوب .  دـهاوخ  اـهنآ  روضح  نیع  شدوخ  يارب  تاذ  روـضح  سپ  تسه  شتـالولعم  تـالامک  ياراد  دوـخ  تاذ  رد  شخبیتـسه 
تاذلاب مولعم  طرـشتسا  ملاع  دوجو  طرـش  درجت  هک  هنوگنامه  دریگیمن و  قلعت  يدام  دوجو  هب  امیقتـسم  یملع  چیه  هک  تسا  دـقتعم 

همه روضح  اب  یتافانم  رگیدـکی  زا  تایدام  ینامز  یناکم و  ءازجا  تبوبیغ  دـش  هراـشا  مهن  لـهچ و  سرد  رد  هکناـنچ  یلو  دـشابیم  مه 
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هک یملع  دراد  يدام  درجم و  زا  معا  تاقولخم  همه  هب  يروضح  ملع  لاعتم  يادـخ  نیا  ربانب  ( 1  ) درادن شخبیتسه  تلع  هب  تبسن  اهنآ 
نامز و هجو  چـیه  هب  یهلا  سدـق  تحاس  رد  هک  تسا  نیا  مینک  ناشنرطاخ  اجنیا  رد  دـیاب  هک  ار  ياهتکن  دـشابیم .  شـسدقم  تاذ  نیع 

نیا ربانب  تسا  ناسکی  وا  هب  تبسن  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  دراد و  هطاحا  اهناکم  اهنامز و  همه  رب  یهلا  سدقم  دوجو  دنرادن و  هار  ناکم 
ناوتیمن تاقولخم  دوجو  رب  ار  وا  ملع  مدـقت  نینچمه  تسناد  ینامز  مدـقت  لیبق  زا  ناوتیمن  تاقولخم  رب  ار  وا  دوجو  مدـقت  هکناـنچمه 

مدـقت يدام  ناهج  هب  تبـسن  تادرجم  ریاس  ملع  دوجو و  هکنانچ  تسا  يدمرـس  مدـقت  وا  ملع  مدـقت  زا  روظنم  هکلب  درمـش  ینامز  مدـقت 
(2  ) دراد يرهد 

تردق

درادن تیخنس  نآ  اب  هک  یلعاف  زا  لعف  رودص  نخس  رگید  هب  دهدب و  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دشاب  یـصاخ  لامک  دقاف  هک  يدوجوم 
هک دوشیم  هتفگ  یلعاف  نینچ  دروم  رد  دوب و  دهاوخ  لاحم  ریغ  نکمم  تسا  نآ  لامک  دـجاو  هک  یلعاف  زا  لعف  رودـص  اما  تسا  لاحم 

تیلعاف هریاد  میهد و  صاصتخا  هدارا  روعش و  ياراد  یح  لعاف  هب  ار  موهفم  نیا  هک  یماگنه  دراد و  ار  یلعاف  هوق  لعف  ماجنا  ناوت  ورین و 
ترابع تردـق  نیا  ربانب  دـیآیم  تسدـب  تردـق  موهفم  مینک  دودـحم  یلجتلاب  اضرلاب و  هیانعلاب و  دـصقلاب و  لعاف  راتخم  ياهلعاف  هب  ار 

دوب و دهاوخ  یهانتمان  تردق  ياراد  دـشاب  یهانتمان  تالامک  ياراد  یلعاف  نینچ  رگا  شلاعفا و  يارب  راتخم  یح  لعاف  تیئدـبم  زا  تسا 
یموهفم تردق  نایب  نیا  قبط  میرادن .  یهلا  سدـقم  تاذ  يارب  یهانتمان  تردـق  تابثا  رب  يرگید  ناهرب  هب  يزاین  لیلحت  نیا  هب  هجوت  اب 

لماش زین  ماـت و  تادرجم  ناـسنا و  ناویح و  تردـق  لـماش  موهفم  نیا  دنتـسه و  یفلتخم  بتارم  ياراد  نآ  قیداـصم  هک  ککـشم  تسا 
رب میهافم  هنوگنیا  قالطا  هک  میدرک  هراـشا  ـالبق  دنتـسه و  نینچ  مه  ملع و . . .  تاـیح و  دوجو و  موهفم  هکناـنچ  دوشیم  یهلا  تردـق 

دیرجت ياهنوگب  ار  موهفم  دـیاب  هکلب  دوش  تابثا  یهلا  سدـقم  تاذ  يارب  مه  صقان  قیداصم  مزاول  هک  تسین  ینعم  نیدـب  لاعتم  يادـخ 
روصت و هب  طورـشم  یلعاف  تیئدبم  ناشدوخ  يدارا  ياهراک  ماجنا  رب  ناسنا  ناویح و  تردق  الثم  ددرگ .  فذـح  مزاول  هنوگنیا  هک  درک 
مات و تادرجم  ماقم  دنـشابیم و  هدام  هب  قلعتم  سوفن  مزاول  زا  روما  هنوگنیا  یلو  تسا  راک  ماجنا  يارب  یناور  هزیگنا  شیادیپ  قیدـصت و 

همه رد  هچنآ  اما  دنشاب  هتـشاد  تاذ  رب  دئاز  یعاد  قیدصت و  روصت و  یلوصح و  ملع  هک  تسا  نآ  زا  هزنم  یهلا  سدق  تحاس  صوصخب 
یهلا سدـقم  تاذ  نیع  هک  تسا  یبح  ملع و  شقادـصم  نیرتیلاع  هک  تساهنآ  ماع  يانعمب  بح  ملع و  دوجو  تسا  ربتعم  تردـق  دراوم 

اریز تسه  زین  رایتخا  تابثا  مزلتـسم  لاعتم  يادخ  يارب  تردق  تابثا  هک  تسا  نیا  میوش  روآدای  اجنیا  رد  دیاب  هک  ار  ياهتکن  دـشابیم . 
دش هداد  حیـضوت  متـشه  یـس و  سرد  رد  دراد و  راتخم  یح  لعاف  هب  صاصتخا  تسا و  رایتخا  ملع و  اب  مزالم  دش  هراشا  هکنانچ  تردق 

رگید هتکن  دریگیمن .  رارق  ینوریب  ینورد و  لماع  چیه  ریثات  تحت  هک  تسا  یهلا  سدـقم  تاذ  هب  صوصخم  رایتخا  بتارم  نیرتالاب  هک 
اهنت تسین و  نآ  ققحت  مزلتـسم  يزیچ  ره  ندوب  رودـقم  اما  دوشیم  يدوجولا  نکمم  زیچ  ره  لماش  تسا و  یهانتمان  یهلا  تردـق  هکنآ 

دناوتب هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسین  نیا  رداق  يانعم  نخـس  رگید  هب  دـشاب  هتفرگ  قلعت  اهنآ  داـجیا  هب  یهلا  هدارا  هک  دـنباییم  ققحت  يروما 
تسا و جراخ  تارودـقم  هریاد  زا  یتاذ  تالاحم  نیا  ربانب  دـهد  ماجنا  دـهاوخب  هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـهد  ماـجنا 

عقاو یهلا  هدارا  دروم  تارودـقم  همه  رگید  يوـس  زا  تسا  یطلغ  لاؤـس  هن  اـی  دریگیم  قـلعت  اـهنآ  هب  یهلا  تردـق  اـیآ  هکنیا  زا  لاؤـس 
تانکمم زا  یضعب  هب  یهلا  هدارا  ارچ  هکنیا  اما  تسا و  تارودقم  زا  قیـضا  تادوجوم  تادارم و  هریاد  سپ  دنباییمن  دوجو  دنوشیمن و 

دش دهاوخ  نشور  هدنیآ  ياهسرد  رد  دریگیمن  قلعت 

هصالخ

هفاضالا تاذ  میهافم  زا  هک  اهنآ  فالخ  رب  یلو  تسا  هدارا  تردـق و  ملع و  اب  مزالم  تادرجم و  دوجو  هوحن  زا  تسا  ترابع  تاـیح  - 1
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دـشاب لثم  دـیلوت  هیذـغت و  اب  مزالم  دوشب و  مه  تاتابن  لماش  هک  ییانعم  هب  تاـیح  موهفم  - 2 دشابیم .  هیـسفن  میهافم  زا  تایح  دنتـسه 
زا یکی  ناونعب  تاـیح  موهفم  یهلا  سدـقم  تاذ  ندوب  درجم  هب  هجوـت  اـب  - 3 تسین .  لاعتم  يادـخ  رب  قالطا  لـباق  هدوب  صقن  مزلتـسم 

دقاف رگا  هک  هار  نیا  زا  یکی  درک  تابثا  ناوتیم  زین  رگید  هار  ود  زا  ار  یهلا  تاـیح  - 4 دوشیم .  تابثا  لاعتم  يادخ  يارب  هیتاذ  تافص 
اهنآ تابثا  اب  دـنتایح و  مزاول  زا  تردـق  ملع و  هک  هار  نیا  زا  يرگید  دـشخبب و  تایح  شدوخ  تاـقولخم  هب  تسناوتیمن  دوبیم  تاـیح 

دوجو سپ  دـشابیم  شدوخ  تاذ  هب  ملع  نیع  یلقتـسم  درجم  ره  تسا و  درجم  لاـعتم  يادـخ  دوجو  - 5 دوشیم .  تباث  مه  ناـشموزلم 
عابتا لوق  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لاوقا  تاقولخم  هب  ملع  هرابرد  - 6 دوب .  دهاوخ  شدوخ  تاذ  هب  ملع  نیع  لاعتم  يادخ 
یلقع ياهتروص  زا  تسا  ترابع  تاقولخم  هب  یهلا  ملع  هک  تسا  نیا  لوا  لوق  - 7 تسا .  نیهلاتملاردص  لوق  نییقارشا و  لوق  نیئاشم و 

شاهمزـال دنـشاب  تاذ  نیع  ضورفم  ياـهتروص  رگا  هکنآ  یکی  دراد  هدـمع  لاکـشا  ود  لوق  نیا  - 8 دنـشابیم .  يو  تاذ  مزاوـل  زا  هک 
نیا شاهمزال  دوب و  دـنهاوخ  لاعتم  يادـخ  قولخم  لولعم و  راچان  دنـشاب  تاذ  زا  جراـخ  رگا  تسا و  یهلا  طیـسب  تاذ  رد  ترثک  دوجو 

یلوصح ملع  دوشیم  لـصاح  یلقع  ياـهتروص  هلیـسوب  هک  یملع  هکنآ  رگید  لاکـشا  دـشابن  تاـقولخم  هب  ملع  تاذ  ماـقم  رد  هک  تسا 
یهلا ملع  هک  تسا  نیا  مود  لوق  - 9 تسا .  هزنم  یملع  نینچ  زا  یهلا  سدق  تخاس  دشابیم و  هدام  هب  قلعتم  سوفن  صوصخم  هک  تسا 

نیا رد  زین  لوق  نیا  - 10 تساهنآ .  دوجو  نیع  شدوخ  ینهذ  ياهتروص  هب  ناسنا  ملع  هک  هنوگنامه  تساـهنآ  دوجو  نیع  تاـقولخم  هب 
دوجو نوچ  هک  تسا  نیا  نیهلاتملاردص  هیرظن  - 11 دنکیم .  یفن  ار  تاذ  ماقم  رد  تاقولخم  هب  یلیصفت  ملع  هک  تسا  کیرش  لاکـشا 

-12 دوب .  دهاوخ  اهنآ  هب  ملع  نیع  شدوخ  تاذ  هب  ملع  دشابیم  تاقولخم  تالامک  همه  دجاو  تطاسب  تدحو و  نیع  رد  لاعتم  يادخ 
هب امیقتـسم  یهلا  ملع  هک  تسا  هدش  مزتلم  مه  اجنیا  رد  دـنادیم  طرـش  مه  ار  تاذـلاب  مولعم  درجت  ملع  ققحت  يارب  يو  هکنیا  هب  رظن  اما 

تسین و ربتعم  یطرـش  نینچ  شخبیتسه  تلع  يروضح  ملع  رد  هک  دـش  هداد  حیـضوت  شدوخ  ياج  رد  - 13 دریگیمن .  قلعت  تاـیدام 
همه هب  ملع  هکنآ  هجیتن  - 14 درادن .  لاعتم  يادـخ  يارب  اهنآ  همه  روضح  اب  یتافانم  ناکم  نامز و  هرتسگ  رد  تایدام  ءازجا  یگدـنکارپ 

 . شیرایتخا لاعفا  يارب  راتخم  یح  لعاف  تیئدبم  زا  تسا  ترابع  تردق  - 15 دشابیم .  تاذب  ملع  نیع  يدام  درجم و  زا  معا  تاقولخم 
دهاوخ ار  يراک  ره  ماـجنا  رب  تردـق  هک  ددرگیم  نشور  دـشابیم  يدوجو  تـالامک  همه  ياراد  لاـعتم  يادـخ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 16

نآ قادـصم  نیرتیلاع  یلو  دوشیم  مه  مات  تادرجم  ناسنا و  ناویح و  تردـق  لـماش  هک  ککـشم  تسا  یموهفم  تردـق  - 17 تشاد . 
دنـشابیم نآ  صقان  قیداصم  مزاول  زا  هک  يروما  مزلتـسم  یهلا  سدـقم  تاذ  رب  یموهفم  نینچ  قالطا  تسا و  لاـعتم  يادـخ  صوصخم 

هن دشابیم  يو  سدقم  تاذ  نیع  هک  یبح  ملع و  زا  تسا  ترابع  تسا  لاعتم  يادخ  يارب  تردـق  تابثا  همزال  هچنآ  - 18 دوب .  دهاوخن 
لعاف هب  صاصتخا  تردق  موهفم  اریز  تسه  زین  رایتخا  تابثا  مزلتـسم  تردق  تابثا  - 19 تاذ .  رب  دـئاز  یعاد  قوش و  هن  یلوصح و  ملع 

تانکمم هب  رـصحنم  تارودـقم  هرئاد  يورنیا  زا  تسا و  ضقانت  رب  لمتـشم  طلغ و  تـالاحم  هب  تردـق  قلعت  زا  لاؤس  - 20 دراد .  راـتخم 
دشابیم يو  تارودقم  زا  قیضا  یهلا  تادارم  هرئاد  تهج  نیا  زا  تسین و  نآ  ندوب  دارم  يزیچ  ندوب  رودقم  همزال  اما  دوب  دهاوخ 

تشونیپ

 . موس لهچ و  سرد  ك :  ر .  - 2 مهن .  لهچ و  سرد  ك :  ر .  - 1

متفه تصش و  سرد 

هیلعف تافص 

نسحا ماظن  تمکح و  هدارا  تقیقح  هدارا  موهفم  هدارا  ملکتم  ریصب  عیمس و  همدقم  لماش : 
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همدقم

نیا هیلعف  تافص  لیبق  زا  ای  دوش  بوسحم  هیتاذ  تافـص  لیبق  زا  یتفـص  هکنیا  كالم  دش  نشور  مجنپ  تصـش و  سرد  رد  هک  هنوگنامه 
هیتاذ تافـص  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  هیلعف و  تافـص  زا  دـشاب  هتـشاد  تاذ  زا  جراخ  رد  یقلعتم  دوجو  رب  تلالد  نآ  موهفم  رگا  هک  تسا 

دهاوخ هیلعف  تافص  زا  دشاب  جراخ  رد  مولعم  دوجو  مزلتـسم  هک  میریگب  رظن  رد  ياهنوگب  ار  ملع  موهفم  رگا  یتح  نیا  ربانب  دوب .  دهاوخ 
رد ملع  ققحت  رب  تلالد  هک  هیآ 31  دـمحم ص  هروس  نیرباصلا ) مکنم و  نیدـهاجملا  ملعن  یتح  مکنولبنل  و   ) لیبق زا  یتایآ  هکنانچ  دوب 

موهفم رگا  رگید  يوس  زا  و  دـشابیم .  مولعم  ندوب  یناـمز  ظاـحل  هب  نآ  یناـمز  دـیق  دوشیم و  لـمح  ینعم  نیا  رب  دراد  یـصاخ  ناـمز 
موهفم هکنانچ  دنکیم  هیتاذ  تافـص  هب  تشگزاب  دـشابن  اهنآ  قلعتم  یجراخ  دوجو  مزلتـسم  هک  میریگب  رظن  رد  ياهنوگب  ار  هیلعف  تافص 

میزادرپیم فورعم  تفص  دنچ  یسررب  هب  رایعم  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا  دوشیم .  هدنادرگزاب  قلخ  رب  رداق  هب  قلاخ 

ریصب عیمس و 

تافـص لیبق  زا  ار  اهنآ  دیاب  روکذـم  رایعم  هب  هجوت  اب  هک  دـسریم  رظنب  یلو  دـنوشیم  بوسحم  هیتاذ  تافـص  زا  الومعم  تفـص  ود  نیا 
رب تلالد  مه  زاب  یسح  یلوصح  ملع  مشچ و  شوگ و  نتشاد  دننام  يدام  مزاول  زا  دیرجت  زا  دعب  رـصب  عمـس و  موهفم  اریز  تسناد  هیلعف 
زا جورخ  دنشاب  هتشادن  دوجو  لعفلاب  يرـصبم  عومـسم و  هک  يدروم  رد  اهنآ  لامعتـسا  دراد و  دوجوم  ياهیندید  اهیندینـش و  زا  یهاگآ 

تافـص ریاس  رد  هکنانچ  دنوش  لیوات  راصبا  عمـس و  رب  تردـق  ای  تارـصبم  تاعومـسم و  هب  ملع  هب  اهنآ  هکنآ  رگم  تسا  هرواحم  فرع 
دراد ناکما  یلیوات  نینچ  زین  هیلعف 

ملکتم

ندنامهف يارب  ار  نآ  ملکتم  دنکیم و  ینیعم  يانعم  رب  تلالد  دادرارق  ساسا  رب  هک  یظفل  زا  تسا  ترابع  فراعتم  تالامعتـسا  رد  مالک 
زین يراجم و  نیا  زا  اوه  ندرک  جراـخ  ناـهد و  یتوص و  ياـهرات  هرجنح و  نتـشاد  نآ  همزـال  دریگیم و  راـکب  نارگید  هب  دوخ  دوصقم 

تیصوصخ زا  ناوتیمن  مینک  فذح  ار  نآ  قیداصم  ياهیگژیو  میهد و  هعسوت  ار  نآ  موهفم  ردق  ره  تسا و  یلبق  دادرارق  عضو و  دوجو 
درادن ار  روکذم  ياهیگژیو  زا  کیچیه  هکنیا  اب  درمش  مالک  یعون  مه  ار  هراشا  ناوتیم  الثم  درک  رظن  فرص  بطاخم  هب  ینعم  ندنامهف 

فرع دروـم  رگید  میریگن  رظن  رد  مه  ار  تیـصوصخ  نیا  رگا  اـما  درک  یقلت  ملکت  یعوـن  ار  بطاـخم  نـهذ  رد  ینعم  داـجیا  یتـح  اـی  و 
ناونعب میهافم  يریگراکب  هراب  رد  ثحب  یلو  تسین  یفرع  مهف  ظافلا و  عبات  یفـسلف  یلقع و  قیاـقح  دـنچ  ره  تشاد و  دـهاوخن  يدنـسپ 

ءاقلا يو  هب  هک  یمالک  بطاخم و  دوجو  ملکت  موهفم  رد  هکنآ  لصاح  دریگیم .  ماجنا  ظافلا  هلیـسوب  اهنآ  نییعت  هک  تسا  یهلا  تافص 
ای دـنادرگزاب  ملکت  رب  تردـق  هب  ار  نآ  ناوتیم  دـنچ  ره  دروآ  باـسحب  هیلعف  تافـص  زا  ار  نآ  دـیاب  يورنیا  زا  تسا و  ظوحلم  دوشیم 

دیامن هیتاذ  تافص  هب  تشگزاب  هک  تفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  يرگید  لیوات 

هدارا

ياـههلحن هفـسالف و  ناـیم  رد  ار  يداـیز  تاـفالتخا  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  هدارا  هلاـسم  یهلا  هفـسلف  لـئاسم  نیرتراوشد  زا  رگید  یکی 
کی زا  تسا  یلقتسم  باتک  روخ  رد  اهنآ  همه  یسررب  تسا و  هدروآ  دیدپ  ار  یناوارف  تاشقانم  تاثحابم و  هتخیگنارب و  یمالک  فلتخم 

حلــصا هـب  مـلع  هـب  هتــسناد  تاذ  نـیع  ار  نآ  یهورگ  رگید  يوـس  زا  دناهدرمــش و  تاذ  رب  دـئاز  یتاذ و  یتفــص  ار  نآ  یهورگ  يوـس 
نیتـسخن ار  نآ  یخرب  دـیآیم و  دـیدپ  وا  سفن  رد  یناـسنا  هدارا  هکناـنوچ  دناهتـشادنپ  تاذ  ضراوع  زا  ار  نآ  یـضعب  دـناهدنادرگزاب و 
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لعف ماقم  زا  هک  دناهتسناد  هیلعف  تافص  زا  ارنآ  یناسک  هرخالاب  دنیآیم و  دوجوب  نآ  هلیسوب  تاقولخم  رگید  هک  دناهدرمـش  یهلا  قولخم 
نیا لح  يارب  میدق و . . . .  ایتسا  ثداح  ددعتم و  ایتسا  دـحاو  یهلا  هدارا  ایآ  هک  تسه  زین  يرگید  یعرف  تافالتخا  دوشیم و  عازتنا 

مزاول ماکحا و  دومن و  صخشم  هیلعف  هیتاذ و  تافص  نایم  رد  ار  نآ  هاگیاج  سپـس  درک و  نییبت  اقیقد  ار  هدارا  موهفم  تسخن  دیاب  هلاسم 
تخانش زاب  ار  نآ 

هدارا موهفم 

نتـشاد و تسود  نتـساوخ و  یکی  دوـشیم  لامعتـسا  ینعم  ود  هب  مک  تسد  هدارا  هژاو  تشذـگ  متـشه  یـس و  سرد  رد  هک  هنوگناـمه 
جراخ یتح  ینیع و  ءایشا  تسا  نکمم  دریگیم  رارق  صخـشتبحم  تساوخ و  قلعتم  هک  ییاهزیچ  راک  ماجنا  رب  نتفرگ  میمـصت  يرگید 
تـسا نکمم  و  ایندلا ) ضرع  نودیرت   ) دراد ایند  شخبتذل  ابیز و  ءایـشا  هب  ناسنا  هک  یتبحم  دننام  دشاب  يو  تیلعاف  تردـق و  هطیح  زا 
نارگید يرایتخا  لاعفا  تسا  نکمم  دهدیم و  ماجنا  هک  ياهتـسیاش  بوخ و  ياهراک  نتـشاد  تسود  دننام  دشاب  شدوخ  يرایتخا  لاعفا 

یعیرـشت هدارا  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دهدب و  ماجنا  ار  يراک  شدوخ  رایتخا  اب  يرگید  راتخم  لعاف  هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  ینعی  دـشاب 
نیناوق عضو  نداد و  نامرف  هدارا  اما  دنمانیم و  ینیوکت  هدارا  ار  شدوخ  راک  ماجنا  رب  نتفرگ  میمصت  زین  مود و  تروص  هکنانچ  دنمانیم 

دوشتقد دیآیم  باسحب  ینیوکت  هدارا  یعون  یعیرشت و  هدارا  هن  تسا  عیرشت  هدارا  عقاو  رد  تاررقم  و 

هدارا تقیقح 

هک نآ  هدـش  دـیرجت  يانعم  یلو  تسا  یناسفن  تایفیک  لیبق  زا  یناسنا  یناویح و  سوفن  رد  نتـشاد  تسود  نتـساوخ و  يانعمب  هدارا  اـما 
میدرک هراشا  البق  هکنانچ  دـشابیم و  زین  لاـعتم  يادـخ  هب  ماـت و  تادرجم  هب  نداد  تبـسن  لـباق  تسا  تادرجم  دوجو  نوؤش  زا  یکاـح 

قلعت اهنآ  لامک  تیریختهج و  زا  تاذ  راثآ  هب  عبتلاـب  تاذ و  دوخ  هب  هلاـصالاب  هک  تسناد  یهلا  هیتاذ  تافـص  زا  یکی  ار  بح  ناوتیم 
يو تاذ  نیع  هک  تسین  یهلا  بح  زج  يزیچ  نآ  تقیقح  تسناد و  تاذ  تافـص  زا  ناوـتیم  ینعم  نیمه  هب  ار  هدارا  نیا  رباـنب  دریگیم 

يرما لاح  ره  هب  تسا و  سفن  لاعفا  زا  یکی  ای  یلاعفنا  یتیفیک  هداـم  هب  قلعتم  سوفن  رد  نتفرگ  میمـصت  ياـنعمب  هدارا  اـما  و  دـشابیم . 
لاعتم يادخ  هب  اصوصخم  مات و  تادرجم  هب  ناوتیمن  ار  يرما  نینچ  دـشابیم و  قوش  قیدـصت و  روصت و  هب  قوبـسم  سفن و  رد  ثداح 

یلعف و تفـص  ناونعب  ار  نآ  ناوتیم  یلو  تسا  يربم  هزنم و  یناسفن  تایفیک  ضارعا و  ضورع  زا  یهلا  سدـق  تحاـس  اریز  داد  تبـسن 
نآ زا  یهلا  تاذ  اب  تاـقولخم  لاـعفا و  نیب  هسیاـقم  زا  هک  تفرگ  رظن  رد  لاـعتم  يادـخ  يارب  ریبدـت و . . .  قزر و  قلخ و  دـننام  یفاـضا 

ناوتیم تسا  یناـکم  یناـمز و  دویق  ياراد  هفاـضا  نیفرط  زا  یکی  نوـچ  دوـشیم و  عازتـنا  تسا  لاـمک  ریخ و  هب  بح  ياراد  هک  تهج 
دننام یتاریبعت  دـش و  نایب  مجنپ  تصـش و  سرد  رد  هک  هنوگنامه  تفرگ  رظن  رد  شقلعتم  ظاحل  هب  مه  یهلا  هدارا  يارب  ار  يدویق  نینچ 

لـصاح تشذـگ .  ثداح  ملع  هراب  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  دوشیم  لمح  ییاـنعم  نینچ  رب  نوکیف ) نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  اـمنا  )
یتاذ و یتفـص  هک  شدوخ  يراـیتخا  لاـعفا  هب  قلعتم  بح  ياـنعمب  یکیتفرگ  رظن  رد  ناوتیم  ینعم  ود  هب  ار  یهلا  ینیوـکت  هدارا  هکنآ 
یهلا و سدـقم  تاذ  هب  هلاصالاب  هک  تسا  یتاذ  ملع  ریظن  یجراخ  تادوجوم  لاـعفا و  هب  نآ  قلعت  دـشابیم و  تاذ  نیع  دـحاو و  یلزا و 

تهج نآ  زا  شدوجو  راثآ  هب  عبتلاب  شدوخ و  سدـقم  تاذ  هب  هلاصالاب  یهلا  بح  نینچمه  دریگیم  قلعت  يو  تایلجت  راـثآ و  هب  عبتلاـب 
تسا یتفص  نآ  مود  يانعم  و  دوشیم .  هدیمان  هدارا  هک  تسا  ظاحل  نیمه  هب  دریگیم و  قلعت  دنتسه  یهلا  لامک  ریخ و  زا  ياهحشر  هک 
ترثـک ثودـح و  هب  فصتم  لاـعفا  ترثـک  ثودـح و  عـبتب  دوـشیم و  عازتـنا  شیتاذ  تافـص  یهلا و  لاـعفا  نیب  هسیاـقم  زا  هک  یفاـضا 

اهنآ تیریختهج  نتشاد  تسود  يانعمب  تسا  راتخم  ياهلعاف  زا  ریخ  لاعفا  رودص  هب  قلعتم  هک  یهلا  یعیرشت  هدارا  نینچمه  ددرگیم . 
تفص یتاذ  بح  هب  دنباییم  ققحت  نامز  فرظ  رد  هک  یتاعیرشت  باستنا  يانعمب  تاذ و  تفـص  تسا  یهلا  تاذ  تیریخ  زا  ياهولج  هک 
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دشابیم ثداح  لعف و 

نسحا ماظن  تمکح و 

يادـخ نوـچ  ینعیتسا  اـهنآ  هب  ملع  لاـمک و  ریخ و  هب  بح  نآ  یتاذ  اـشنم  هک  تسا  تمکحتفـص  یهلا  هیلعف  تافـص  زا  رگید  یکی 
هک دـنیرفآیم  ياهنوگب  ار  ناگدـیرفآ  تسا  هاگآ  زین  تادوجوم  ( 1  ) لامک ریخ و  تاـهج  هب  درادیم و  تسود  ار  لاـمک  ریخ و  لاـعتم 

هطبار نیمه  دریگیم و  قلعت  شناگدـیرفآ  هب  عبتلاب  شـسدقم و  تاذ  هب  هلاصالاب  یهلا  بح  هتبلا  دنـشاب  لامک  ریخ و  ياراد  رتشیب  هچره 
همه ياراد  درادـن و  یـصقن  چـیه  تیقولخم  ناـکما و  صقن  زج  هک  یقوـلخم  ینعیتسا  رارقرب  زین  تاـقولخم  ناـیم  رد  تیعبت  تلاـصا و 

دوجو تاجرد  بسح  هب  تاقولخم  ریاس  تیبولطم و  تیبوبحم و  زا  لوا  هجرد  رد  دشابیم  تطاسب  تدحو و  فصو  هب  یناکما  تالامک 
کی زا  دـیآیم  دـیدپ  محازت  اهنآ  يدوجو  تالامک  نایم  هک  تایدام  هبترم  هب  دـسرب  ات  دـنریگیم  رارق  يدـعب  تاجرد  رد  ناشتالامک  و 
رگید يوس  زا  دنکیم و  ادیپ  تمحازم  يدعب  تادوجوم  ندمآ  دیدپ  اب  دنراد  رارق  یصاخ  ینامز  عطقم  رد  هک  یتادوجوم  رارمتسا  يوس 

زین تاتابن و  زا  هیذغت  هلیسوب  ناسنا  ناویح و  ومن  دشر و  هکنانچ  تسا  رگید  یضعب  يدوبان  ینوگرگد و  رب  فقوتم  یـضعب  نتفای  لماکت 
رد دوب .  دـنهاوخ  رادروخرب  يرتـشیب  تیبولطم  زا  رتلماـک  تادوجوم  اـعبط  دوـشیم و  لـصاح  رگید  یخرب  زا  تاـناویح  زا  یخرب  هیذـغت 

للع و ياههلـسلس  ینعی  دـشاب  يرتـالاب  رتشیب و  يدوجو  تـالامک  ققحت  بجوم  هک  تسا  یماـظن  یـضتقم  یهلا  تمکح  هک  تساـجنیا 
تـسا نامه  نیا  دندرگ و  دنمهرهب  يرتهب  تالامک  زا  يرتشیب  تاقولخم  تسا  نکمم  ردق  ره  هک  دنوش  هدیرفآ  ياهنوگب  يدام  تالولعم 

ماظن ندوب  نسحا  یهلا  يامکح  دنمانیم .  تیانع  ار  نآ  هدننک  ءاضتقا  تفص  هکنانچ  دوشیم  هدیمان  نسحا  ماظن  هب  هفسالف  ناسل  رد  هک 
لامک و ياراد  شنیرفآ  ماظن  هک  دراد  ءاضتقا  ریخ  لاـمک و  هب  یهلا  بح  هکنیا  یمل و  هار  زا  یکی  دـننکیم  تاـبثا  هار  ود  زا  ار  شنیرفآ 

رگید ینایب  اب  دـسرب و  لقا  دـح  هب  تسا  ینامـسج  تادوجوم  محازت  يداـم و  ناـهج  همزـال  هک  ییاـهداسف  صقن و  دـشاب و  يرتشیب  ریخ 
ار نآ  ای  هتـشادن  ماظن  نیرتهب  هب  ملع  هک  تسا  نیا  رطاخب  ای  دـشاب  هدـیرفاین  ماـظن  نیرتهب  اـب  ار  ناـهج  لاـعتم  يادـخ  رگا  تفگ  ناوتیم 

میکح يادخ  دروم  رد  اهضرف  نیا  زا  مادکچیه  تسا و  هدیزرو  لخب  نآ  داجیا  زا  ای  هتـشادن و  نآ  داجیا  رب  تردق  ای  هتـشادیمن  تسود 
هب ندرب  یپ  تاقولخم و  رد  هعلاـطم  ینا و  لـیلد  مود  هار  تسا .  ماـظن  نیرتهب  ياراد  ملاـع  هک  دوشیم  تباـث  سپ  تسین  حیحـص  ضاـیف 

ياهتمکح زا  دوش  هدوزفا  رـشب  شناد  رب  ردـق  ره  تسا و  هدـش  روظنم  اهنآ  تیمک  تیفیک و  رد  هک  تسا  یحلاـصم  اـهتمکح و  رارـسا و 
هجیتن رد  دریگیم و  قلعت  ینیعم  روما  هب  یهلا  هدارا  ارچ  هک  دوشیم  نشور  یهلا  تمکح  هب  هجوت  اب  دـباییم .  يرتشیب  یهاگآ  شنیرفآ 

اهنت هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  دـش و  حرطم  یلبق  سرد  ناـیاپ  رد  هـک  یلاؤـس  دـشابیم  یهلا  تارودـقم  هریاد  زا  رتدودـحم  تادارم  هریاد 
دش و دـهاوخ  رتنـشور  هدـنیآ  ياهـسرد  رد  بلطم  نیا  دـنوشیم  عقاو  یهلا  هدارا  قلعتم  دـنریگیم  رارق  نسحا  ماظن  رداک  رد  هک  يروما 
ار یهلا  هدارا  هک  تسا  تحلـصم  دـشاب و  تحلـصم  ياراد  هک  دریگیم  قلعت  يروـما  هب  اـهنت  یهلا  هدارا  هک  دـناهتفگ  هک  یناـسک  نخس 

لعف راثآ  دنک و  رثا  یهلا  هدارا  رد  هک  تسین  یجراخ  ینیع و  رما  کیتحلـصم  هنرگو  دوش  ریـسفت  ینعم  نیمه  هب  دیاب  دنکیم  دودـحم 
هب دیاب  دزاسیم  دیقم  ار  وا  هدارا  ایتمحر  ای  تردـق  یهلا  تمکح  دـناهتفگ  هک  یناسک  نخـس  زین  دـشاب و  رثؤم  نآ  تلع  رد  دـناوتیمن 

درادن ینعم  تافص  محازت  يوق و  ددعت  یهلا  سدقم  تاذ  رد  هنرگو  دوش  ریسفت  تروص  نیمه 

هصالخ

ار اهنآ  دیاب  يورنیا  زا  دنراد و  دوجوم  ياهیندینـش  اهیندید و  زا  یهاگآ  رب  تلالد  اهنآ  يدام  مزاول  زا  دیرجت  زا  دعب  ندینـش  ندید و  - 1
ندنامهف هار  رد  تسا  هدـش  عضو  یـصاخ  يانعم  يارب  هک  یظفل  نتفرگ  راکب  زا  تسا  ترابع  ملکت  - 2 دروآ .  باسحب  هیلعف  تافـص  زا 

زا درک و  ریـسفت  بطاخم  هب  دوصقم  يانعم  ندـنامهف  قلطم  هب  ار  نآ  ناوتیم  يدام  مزاول  زا  دـیرجت  زا  دـعب  بطاخم و  هب  دوصقم  يانعم 
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میمـصت يرگید  نتـشاد و  تسود  یکی  دوریم  راـکب  ینعم  ود  هـب  هدارا  - 3 تشاد .  بوـسحم  هـیلعف  تافـص  زا  زین  ار  نآ  دـیاب  يورنیا 
يرگید لعاف  يرایتخا  راک  هب  تبسن  ینیوکت و  هدارا  شیوخ  يرایتخا  راک  ماجنا  هب  تبسن  نتفرگ  میمصت  ای  نتـشاد  تسود  - 4 نتفرگ . 
ینیوکت يراک  عیرـشت  دوخ  یعیرـشت و  هدارا  هن  تسا  عیرـشت  هدارا  نوناق  عضو  اـی  نداد  ناـمرف  هدارا  اـما  دوشیم  هدـیمان  یعیرـشت  هدارا 

لباق نآ  هدـش  دـیرجت  يانعم  اما  تسا  یناسفن  یتیفیک  هدام  هب  قلعتم  سوفن  رد  يراـک  اـی  يزیچ  نتـشاد  تسود  - 5 دوشیم .  بوـسحم 
یهلا هیتاذ  تافـص  زا  ناوتیم  ار  نتـشاد  تسود  نتـساوخ و  يانعمب  هدارا  يورنیا  زا  تسه  زین  لاـعتم  يادـخ  ماـت و  تادرجم  رب  قـالطا 

اما دـشابیم  قوش  قیدـصت و  روصت و  هب  قوبـسم  لاح  ره  رد  تسا و  یلاعفنا  یتیفیک  اـی  لـعف  سوفن  نتفرگ  میمـصت  - 6 دروآ .  رامـشب 
بح قلعتم  یـصاخ  طیارـش  رد  لعف  هک  تهج  نآ  زا  داد  تبـسن  مه  مات  تادرجم  هب  یلعف  تفـص  تروصب  دیرجت  زا  دعب  ار  نآ  ناوتیم 

زا زین  تمکح  - 7 تسا .  نینچ  زین  یلعف  ملع  دروم  رد  یتح  هیلعف و  تافـص  ریاـس  قزر و  قلخ و  دروم  رد  هکناـنچ  دریگیم  رارق  ناـشیا 
-8 تـسا .  تاـقولخم  ریخ  لاـمک و  رگید  يوـس  زا  یهلا و  مـلع  بـح و  يوـس  کــی  زا  نآ  عازتـنا  اــشنم  تـسا و  یهلا  هـیلعف  تاــفص 

تلع تیبوبحم  عباـت  یلولعم  ره  تیبوبحم  نینچمه  دـشابیم  شدوخ  يارب  یهلا  تاذ  تیبوبحم  عباـت  تاـقولخم  لاـمک  ریختیبوـبحم و 
تمکح و دنتسه و  ینوگانوگ  ياهمحازت  ياراد  يدام  تادوجوم  - 9 دراد .  رارق  دوجو  زا  يرتیلاع  هبترم  رد  هک  تسا  نآ  هدـننک  داجیا 

دنشاب يرتشیب  يدوجو  تالامک  ياراد  اعومجم  هک  دنبای  ققحت  ياهنوگب  يدام  تالولعم  للع و  ياههلسلس  هک  دراد  ءاضتقا  یهلا  تیانع 
اب دـناهدرک و  تابثا  ینا  لیلد  هار  زا  مه  یمل و  لیلد  هار  زا  مه  ار  نسحا  ماظن  یهلا  يامکح  - 10 دشاب .  نسحا  ماظن  ياراد  ناهج  ینعی 
ای لامک و  بح  مدـع  ای  زجع  ای  لهج  شاهمزال  دـشاب  هدـیرفاین  ماظن  نیرتهب  اب  ار  ناهج  لاعتم  يادـخ  رگا  تفگ  ناوتیم  ياهداـس  ناـیب 

دنریگیمن رارق  نسحا  ماظن  رداک  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  دریگیمن  قلعت  تانکمم  زا  یـضعب  هب  یهلا  هدارا  هکنیا  تلع  - 11 تسوا .  لخب 
دوش ریسفت  ینعم  نیمه  هب  دیاب  زین  تمکح  هلیسوب  وا  تمحر  تردق و  ندش  دیقم  ای  حلاصم  هلیسوب  یهلا  هدارا  ندش  دودحم  - 12 . 

تشونیپ

 . دش هداد  لامک  ریخ و  نوماریپ  یحیضوت  مهن  یس و  سرد  ك :  ر .  - 1

متشه تصش و  سرد 

شنیرفآ فده 

لاعتم يادخ  يرادفده  هتکن  دنچ  يروآدای  یئاغ  تلع  فده و  همدقم  لماش : 

همدقم

کی زا  تسا  هدـش  عقاو  ییاهرظن  فالتخا  اهثحب و  دروم  هک  تسا  شنیرفآ  فدـه  هلاـسم  مـالک  یهلا و  هفـسلف  رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
ندناسر دوس  ار  یهلا  فده  یناسک  رگید  يوس  زا  دناهدرک و  راکنا  ار  یهلا  لاعفا  رد  یئاغ  تلع  فده و  نارظنبحاص  زا  یضعب  يوس 

نانخس هنیمز  نیا  رد  یلک  روطب  دناهدش .  تادرجم  رد  یئاغ  تلع  یلعاف و  تلع  تدحو  هب  لئاق  یموس  هورگ  دناهدرمـش و  تاقولخم  هب 
مینکیم و نایب  ار  نآ  هباشم  یفسلف  تاحالطـصا  فده و  موهفم  تسخن  يورنیا  زا  دشکیم  ازارد  هب  اهنآ  دقن  لقن و  هک  تسه  يرایـسب 
ار یهلا  يرادفده  حیحـص  يانعم  ماجنارـس  میزادرپیم و  تسا  دیفم  نآ  تاهبـش  عفر  هلاسم و  حیـضوت  يارب  هک  یتامدقم  رکذ  هب  سپس 

درک میهاوخ  نایب 

یئاغ تلع  فده و 
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رظن رد  زاغآ  زا  راتخم  لـعاف  هک  دوشیم  هتفگ  يراـیتخا  راـک  هجیتن  هب  یفرع  تارواـحم  رد  تسا  ریت  هناـشن  ياـنعمب  تغل  رد  هک  فدـه 
نآ زا  راک  هجیتن  دریگیمن .  ماجنا  راک  دشابن  روظنم  راک  هجیتن  رگا  هک  يروط  هب  دـهدیم  ماجنا  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ار  راک  دریگیم و 
هک تهج  نآ  زا  ضرغ و  فدـه و  تسا  هدوب  لعاف  دـصق  رظن و  دروم  زاغآ  زا  هک  تهج  نآ  زا  تیاـغ و  تسا  نآ  هیلا  یهتنم  هک  تهج 
راک ماـجنا  رد  رثؤم  تقیقح  رد  هچنآ  یلو  دوشیم  هدـیمان  یئاـغ  تلع  تسا  هدـش  راـک  ماـجنا  هب  لـعاف  هدارا  قلعت  بجوم  نآ  تیبولطم 

الومعم تیاـغ  هژاو  نآ .  تلع  هن  تسا و  راـک  لوـلعم  یجراـخ  هجیتـن  هکلب  نآ  یجراـخ  دوـجو  هن  تسا  هجیتـن  هب  بح  ملع و  دـشابیم 
رد يوس  کی  زا  اریز  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  فدـه  دراوم  اب  نآ  دراوم  نیب  تبـسن  دوریم و  راکب  تکرح  هیلا  یهتنم  ياـنعمب 

يوس زا  تسا و  قداص  نآ  هیلا  یهتنم  رب  تیاغ  موهفم  یلو  تفرگ  رظن  رد  اـهنآ  یعیبط  لـعاف  يارب  ار  یفدـه  ناوتیمن  یعیبط  تاـکرح 
درادن اج  تکرح  هیلا  یهتنم  يانعمب  تیاغ  اما  دنکیم  قدص  یئاغ  تلع  فدـه و  تسین  راک  رد  یتکرح  هک  يداجیا  ياهراک  رد  رگید 

یکی ماکحا  ددرگن و  طلخ  نآ  يانعم  ود  نیب  هک  درک  تقد  دـیاب  هک  تساجنیا  رد  دوریم و  راکب  یئاغ  تلع  يانعمب  تیاغ  یهاگ  یلو 
ار اهنآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدش  عقاو  يددعتم  یفسلف  ياهثحب  عوضوم  نآ  هجیتن  لعف و  لعاف و  نیب  هطبار  دوشن .  هداد  تبـسن  يرگید  هب 

حیحـص يانعم  نییبت  يارب  دراد و  یلعف  ثحب  عوضوم  اب  طابترا  هک  یبلاطم  زا  یخرب  نایب  هب  کـنیا  میدرک و  ناـیب  مهن  یـس و  سرد  رد 
میزادرپیم تسا  دیفم  شنیرفآ  زا  یهلا  فده 

هتکن دنچ  يروآدای 

راک تیمدقم  دیآیم و  دـیدپ  نآ  هجیتن  راک و  زا  يروصت  تسخن  هک  دریگیم  ماجنا  تروص  نیا  هب  الومعم  ناسنا  يرایتخا  ياهراک  - 1
دوشیم راک  رب  بترتم  هک  ياهدیاف  لامک و  ریخ و  هب  قوش  سپـس  دریگیم  رارق  قیدصت  دروم  نآ  رب  بترتم  هدئاف  هجیتن و  لوصح  يارب 

ماجنا رب  میمصت  صخش  عناوم  ندوبن  طیارش و  ندوب  مهارف  تروص  رد  دیآیم و  دیدپ  راک  دوخ  هب  قوش  نآ  وترپ  رد  لصاح و  سفن  رد 
ار یئاغ  تلع  دیاب  يورنیا  زا  تسا و  نآ  هدـیاف  هب  قوش  راک  نداد  ماجنا  يارب  یعقاو  كرحم  یلـصا و  لماع  تقیقح  رد  دریگیم و  راک 

راک ره  رد  دـنیارف  نیا  هک  درک  روصت  دـیابن  یلو  دوشیم .  هدـیمان  یئاغ  تلع  ضرعلاب  ازاجم و  نآ  قلعتم  دروآ و  باـسحب  قوش  ناـمه 
هتـشادن یئاغ  تلع  ای  دـشابن  يرایتخا  شراک  دوب  یناسفن  قوش  یلوصح و  ملع  دـقاف  یلعاـف  رگا  هک  يروط  هب  دراد  ترورـض  يراـیتخا 

رب دئاز  قوش  هاوخ  یلوصح و  ای  دـشاب  يروضح  ملع  هاوختسا  بح  ملع و  قلطم  دراد  ترورـض  يرایتخا  راک  ره  رد  هچنآ  هکلب  دـشاب 
تاذ راثآ  هب  عبتلاب  هک  تسا  ناشدوخ  تاذ  هب  بح  نامه  مات  تادرجم  رد  یئاغ  تلع  نیا  ربانب  تسا .  تاذ  نیع  هک  یبح  اـی  دـشاب  تاذ 

دهاوخ لعاف  تاذ  یئاغ  تلع  یلعاـف و  تلع  قادـصم  يدراوم  نینچ  رد  يورنیا  زا  و  تسا .  لـعاف  تاذ  نیع  هک  یبح  دریگیم  قلعت  زین 
فدـه تیبولطم  يورنیا  زا  دوشیم و  بترتم  نآ  رب  هک  تسا  یلاـمک  ریختیبولطم و  عباـت  لـعف  تیبولطم  دـش  هراـشا  هکناـنچ  - 2 دوب . 

رظن رد  يراک  ماجنا  زا  هک  یفدـه  اما  دوب .  دـهاوخ  یعبت  یعرف و  لـعف  تیبولطم  تسا و  رادروخرب  تلاـصا  زا  لـعف  تیبولطم  هب  تبـسن 
يرگید زیچ  تیبولطم  عاعـش  رد  مه  نآ  تیبولطم  دشاب و  يرتالاب  فده  هب  ندیـسر  يارب  ياهمدـقم  شدوختسا  نکمم  دوشیم  هتفرگ 

نآ وترپ  رد  لیاسو  تامدقم و  بیرق و  طسوتم و  فادها  هک  تشاد  دهاوخ  یلیصا  یئاهن و  فده  یلعاف  ره  ماجنارـس  یلو  دریگب  لکش 
هب دراد  لعاف  هزیگنا  تین و  رظن و  هب  یگتـسب  فادـها  رد  تلاصا  اما  تسا  یعبت  یعرف و  لـعف  تیبولطم  لاـح  ره  هب  دـنباییم .  تیبولطم 

تیبولطم - 3 دـشاب .  لیـصا  یئاهن و  فدـه  يرگید  لعاف  يارب  طسوتم و  فدـه  لعاف  کـی  يارب  نیعم  فدـه  تسا  نکمم  هک  يروط 
لعف رثا  رد  هک  تسا  يدوقفم  لامک  نآ  قلعتم  ددرگیم و  رهاظ  قوش  تروصب  سوفن  رد  هلیـسو  لعف و  یعرف  تیبولطم  فده و  یلـصا 

تسین روصتم  يدوقفم  لامک  ریختسا و  دوجوم  لعفلاب  اهنآ  يارب  لوصحلا  نکمم  تالامک  همه  هک  مات  تادرجم  رد  اما  دباییم  ققحت 
ینعی راثآ  نآ  هضافا  بجوم  دریگیم و  قلعت  نآ  راثآ  هب  عبتلاب  هک  تسا  دوجوم  لامک  هب  بح  عقاو  رد  دوش و  لـصاح  لـعف  هلیـسوب  هک 
لامک تیبولطم  عبات  هن  تسا  دوجوم  لامک  عباـت  اـما  تسا  یعبت  یعرف و  مه  تادرجم  لـعف  تیبولطم  سپ  دوشیم  يداـجیا  لـعف  ماـجنا 
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ای دـنریگن و  رارق  وا  هجوت  دروم  اهنآ  همه  هک  دـشاب  هتـشاد  يددـعتم  راثآ  تسا  نکمم  دـهدیم  ماجنا  ناـسنا  هک  ییاـهراک  - 4 دوقفم . 
دنچ ره  دهدیم  ماجنا  جیاتن  راثآ و  زا  یکی  هب  ندیسر  يارب  ار  راک  الومعم  يورنیا  زا  دشاب و  هتـشادن  اهنآ  هب  نتفایتسد  يارب  ياهزیگنا 

دوشیم بترتم  يراک  رب  هک  يریخ  راثآ  همه  مات  درجم  دروم  رد  اما  دهد .  ماجنا  زین  ضرع  مه  فدـه  دـنچ  يارب  ار  يراک  تسا  نکمم 
ناـیم رد  تسا  نکمم  یلو  تسوا  دوخ  رد  دوـجوم  لاـمک  تیبوـلطم  عباـت  اـهنآ  همه  تیبوـلطم  دـنچ  ره  تسوا و  بوـلطم  رظن و  دروـم 
لامک زا  يوترپ  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  دوجو  ناهج و  دوجو  دـنچ  ره  الثم  دـشاب  رارقرب  یبسن  تیعبت  تلاـصا و  هطبار  عبتلاـب  ياـهبولطم 
ناهج شیادـیپ  تسا و  رادروخرب  يرتالاب  رتشیب و  تالامک  زا  ناسنا  نوچ  اما  دنـشابیم  عبتلاب  بولطم  لاـعتم  يادـخ  يارب  دنتـسه  یهلا 

تفرگ رظن  رد  ناهج  تیبولطم  هب  تبسن  یلیصا  تیبولطم  ناسنا  يارب  ناوتیم  يورنیا  زا  دشابیم  يو  شیادیپ  يارب  ياهمدقم 

لاعتم يادخ  يرادفده 

ای دـشاب  يداجیا  راک  هاوخ  دراد  ترورـض  يرایتخا  راک  ره  يارب  یئاغ  تلع  دوجو  هک  دوشیم  نشور  دـش  ناـیب  هک  یتاـکن  هب  هجوت  اـب 
رد یئاغ  تلع  و  یلجتلاب .  ای  هیانعلاب  ای  اضرلاب  اـی  دـشاب  دـصقلاب  لـعاف  تیلعاـف  هاوخ  یجیردـت و  اـی  دـشاب  یعفد  راـک  هاوخ  يدادـعا و 

ظاحلب تسا  ضرعلاب  يزاجم و  یقالطا  یجراخ  هجیتن  رب  یئاغ  تلع  قالطا  راک و  یجراـخ  هجیتن  هن  لـعاف  تاذ  رد  تسا  يرما  تقیقح 
یجیردـت يدادـعا و  ياـهراک  يارب  یجراـخ  هجیتن  ندوب  تیاـغ  دریگیم و  قلعت  نآ  لوصح  هب  لـعاف  قوش  اـیتیاضر  اـیتبحم  هکنیا 

نیا ربانب  دوشتقد .  تسا  تاذـلاب  یئاغ  تلع  زا  ریغ  تکرح  تاذـلاب  تیاغ  درادـن و  یئاغ  تلع  اب  یطاـبترا  تکرح  هیلا  یهتنم  ياـنعمب 
یناسفن قوش  یلوصح و  مولع  زا  یهلا  تحاس  ندوب  هزنم  دنشابیم و  یئاغ  تلع  ياراد  دنتـسه  يرایتخا  هک  تهج  نآ  زا  مه  یهلا  لاعفا 

تلع یعاد و  یفن  نخس  رگید  هب  دشابیمن .  شسدقم  تاذ  زا  بح  ملع و  یفن  مزلتسم  هکنانچ  تسین  وا  تاذ  زا  یئاغ  تلع  یفن  مزلتسم 
هب فده  نداد  صاصتخا  ناشیا و  زا  فده  قلطم  یفن  يانعمب  یلجتلاب  اضرلاب و  هیانعلاب و  ياهلعاف  مات و  تادرجم  زا  تاذ  رب  دـئاز  یئاغ 

يدام و مزاول  اهتیدودحم و  زا  دیرجت  اب  دریگیم  تاقولخم  هیلامک  تافـص  زا  هک  ار  یمیهافم  لقع  هکنانچمه  تسین و  دصقلاب  ياهلعاف 
ناکما صقن و  تاهج  زا  دیرجت  زا  دـعب  ار  لامک  ریخ و  هب  بح  نینچمه  دـهدیم  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  هیتوبث  تافـص  ناونعب  یناکما 

دنشابیم شسدقم  تاذ  نیع  یهلا  هیتاذ  تافص  همه  نوچ  درامشیم و  شلاعفا  يارب  یئاغ  تلع  ار  نآ  دنکیم و  تابثا  یهلا  تاذ  يارب 
یئاغ تلع  یلعاف و  تلع  هجیتن  رد  دـشابیم و  يو  تاذ  نیع  دوریم  رامـشب  هیلعف  هدارا  اـشنم  شنیرفآ و  یئاـغ  تلع  هک  مه  تفـص  نیا 

شتاقولخم هب  عبتلاب  شدوخ و  سدـقم  تاذ  هب  هلاصالاب  یهلا  ملع  هک  هنوگنامه  و  دوب .  دـهاوخ  وا  سدـقم  تاذ  نامه  یهلا  لاـعفا  يارب 
عبتلاب شدوخ و  سدقم  تاذ  هب  هلاصالاب  مه  یهلا  بح  دریگیم  قلعت  ناشتاجرد  بتارم و  فالتخا  اب  دنتـسه  وا  دوجو  زا  ییاههولج  هک 
ینعی دراد  دوجو  تیبولطم  تیبوبحم و  رد  یبسن  تیعبت  تلاـصا و  مه  اـهنآ  دوخ  ناـیم  رد  دریگیم و  قلعت  شتاـقولخم  لاـمک  ریخ و  هب 

لمکـالا تاـقولخم  ریاـس  هب  سپـس  دریگیم و  قلعت  تسا  قولخم  نیتسخن  هک  اـهنآ  نیرتلماـک  هب  لوا  هجرد  رد  تاـقولخم  هب  یهلا  بح 
درمش رتصقان  شنیرفآ  يارب  فده  ار  رتلماک  دوجو  ناوتیم  دنرادن  یصاخ  کیکشت  هک  تاینامسج  تایدام و  نایم  رد  یتح  لمکالاف و 

شیادیپ يارب  ياهمدقم  ار  همه  تاناویح و  شیادیپ  يارب  ياهمدـقم  ار  تاتابن  تاتابن و  شیادـیپ  يارب  ياهمدـقم  ار  تادامج  سکعلاب  و 
تسناد يدام  ناهج  شنیرفآ  يارب  یئاغ  تلع  ار  لماک  ناسنا  هب  بح  ماجنارس  )و  اعیمج ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ   ) دروآ باسح  هب  ناسنا 

یعقاو لامک  ریخ و  هب  اهنآ  ندیـسر  ینامـسج و  تادوجوم  لماکت  يارب  ار  يدام  ناهج  لاـعتم  يادـخ  هک  تفگ  ناوتیم  ینعم  نیا  هب  و 
رد یبـسن  تلاـصا  نآ  هلحرم  نیرتلماـک  تسا  صقن  لاـمک و  زا  یفلتخم  لـحارم  ياراد  هـک  يدوـجوم  ره  اریز  تـسا  هدـیرفآ  ناـشدوخ 

چیه دوجوم  کـی  دوـجو  زا  رتصقاـن  لـحارم  اـی  رتصقاـن  تادوـجوم  هک  تسین  نیا  نآ  همزـال  یلو  تشاد  دـهاوختیبولطم  تیبوـبحم و 
فدـه ینعیتفرگ  رظن  رد  ناـسنا  عون  شنیرفآ  يارب  یلوط  یفادـها  ناوتیم  لاونم  نیمه  هب  و  دنـشاب .  هتـشادن  ار  تیبوـلطم  زا  ياهبترم 

تسا و يدـبا  ناوـضر  تمحر و  ضیف و  نیرترادـیاپ  نیرتیلاـع و  زا  يدـنمهرهب  یهلا و  برق  لاـمک و  بتارم  نیرخآ  هب  ندیـسر  یئاـهن 
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بوسحم یئاهن  فدـه  یلاع و  ماقم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  زا  تعاـطا  تداـبع و  ققحت  طـسوتم  فدـه 
یگدـنز و تسار  هار  هنادازآ  باختنا  يارب  مزال  ياهتخانـش  ققحت  یعامتجا و  يداـم و  ياـههنیمز  ندـش  مهارف  بیرق  فدـه  دوشیم و 
تسین و هدوهیب  لطاب و  ناسنا  ناهج و  شنیرفآ  هکنیا  رب  دـیکات  زا  دـعب  میرک  نآرق  رد  يورنیا  زا  تسا .  هعماج  رد  یتسرپادـخ  شرتسگ 

ناسنا يارب  دازآ  باختنا  شیامزآ و  هنیمز  ندـش  مهارف  ار  ناهج  شنیرفآ  زا  فدـه  يوس  کـی  زا  ( 1  ) دشابیم هنامیکح  فدـه  ياراد 
ار یئاهن  فده  ماجنارس  و  ( 3  ) هدومن دادملق  لاعتم  يادخ  شتـسرپ  ار  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  رگید  يوس  زا  و  ( 2  ) تسا هدرک  یفرعم 

نیب یعمج  هار  ناوتیم  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  ( 4  . ) تسا هتـسناد  يدبا  تداعـس  حالف و  زوف و  زا  يدـنمهرهب  یهلا و  تمحر  راوج 
بولطم هک  تسا  نیا  دناهتـسناد  یهلا  سدـقم  تاذ  طقف  ار  یئاـغ  تلع  هک  یناـسک  روظنم  ینعیتفرگ  رظن  رد  هدـش  داـی  هناـگهس  لاوقا 

یناسک روظنم  دشابیمن و  تسا  تیاهنیب  تالامک  ياراد  قلطم و  ریخ  هک  شسدقم  تاذ  زج  يزیچ  لاعتم  يادخ  يارب  هلاصالاب  یتاذ و 
تسین و دـصقلاب  تیلعاف  لیبق  زا  يو  تیلعاف  درادـن و  تاذ  رب  دـئاز  یعاد  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  یفن  یهلا  لاـعفا  زا  ار  یئاـغ  تلع  هک 
هک تسا  نیا  دناهدرک  دادملق  اهنآ  ندیـسر  لامک  هب  ای  تاقولخم  هب  ندـناسر  دوس  ار  شنیرفآ  زا  فدـه  یئاغ و  تلع  هک  یناسک  روظنم 
هک تفرگ  رظن  رد  یحیحص  لیوات  ناوتیم  رگید  لوق  ود  زا  کی  ره  يارب  هکنآ  لصاح  دننک و  نایب  ار  یعبت  یعرف و  فده  دناهتـساوخ 

هدارا و ثحاـبم  رد  هک  تسا  نیا  مینک  ناـشنرطاخ  سرد  نیا  ناـیاپ  رد  دـیاب  هک  ار  ياهتکن  دـشاب .  هتـشادن  لوبق  دروم  لوـق  اـب  یتاـفانم 
ار اهنآ  صیاـقن  رورـش و  هک  دـیآیم  دـیدپ  یلاؤستهج  نیا  زا  دوب و  تاـقولخم  لاـمک  ریختهج و  رب  هیکت  شنیرفآ  فدـه  تمکح و 

دش دهاوخ  هداد  شخب  نیا  زا  سرد  نیرخآ  رد  لاؤس  نیا  خساپ  درک  هیجوت  دیاب  هنوگچ 

هصالخ

فده تسا  هدوب  لعاف  دـصق  رظن و  دروم  زاغآ  زا  هک  تهج  نآ  زا  تیاغ و  تسا  نآ  هیلا  یهتنم  هک  تهج  نآ  زا  يرایتخا  راک  هجیتن  - 1
يانعمب تیاغ  دراوم  نیب  تبـسن  - 2 دوشیم .  هدـیمان  یئاغ  تلع  تسا  هدـش  راـک  ماـجنا  تلع  نآ  تیبولطم  هک  تهج  نآ  زا  ضرغ و  و 

تلع - 3 دوریم .  راکب  زین  یئاغ  تلع  ياجب  تیاغ  هژاو  یهاگ  یلو  تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  فده  دراوم  اب  تکرح  هیلا  یهتنم 
ناوتیم یلو  تسا  راک  هجیتن  لوصح  هب  قوش  نامه  یناسنا  لاعفا  رد  دوشیم  یـصاخ  راک  ماـجنا  هب  لـعاف  هدارا  قلعت  بجوم  هک  یئاـغ 

يراک تیبولطم  - 4 تیبولطم .  تیبوبحم و  موهفم  دـننام  دـشاب  قداص  زین  مات  تادرجم  رد  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  ياهدـش  دـیرجت  موهفم 
عبات لعف  تیبولطم  تادرجم  لاعفا  رد  اما  دوشیم  بترتم  نآ  رب  هک  تسا  ياهجیتن  تیبولطم  عبات  دـنزیم  رـس  هدام  هب  قلعتم  سوفن  زا  هک 

-5 تسا .  یعبت  یعرف و  لعف  تیبولطم  لاح  رهب  ددرگیم و  لعف  رودـص  اشنم  دراد و  دوجو  ناـشیا  تاذ  رد  هک  تسا  یلاـمک  تیبوبحم 
هجوت و دروم  هلاصالاب  هک  تسا  نامه  یلعاف  ره  یلـصا  یئاهن و  فده  دشاب و  هتـشاد  یلوط  فده  دـنچ  يرایتخا  لعف  کیتسا  نکمم 

لصاح یئاهن  فده  عاعـش  رد  راک  لئاسو  تامدقم و  تیبولطم  نینچمه  رگید و  فادها  تیبولطم  تسا و  هتفرگ  رارق  وا  قوش  تبحم و 
ار راک  بولطم  راثآ  زا  یکی  ناسنا  الومعم  یلو  دشاب  هتـشاد  یـضرع  فده  دـنچ  يرایتخا  لعف  کیتسا  نکمم  نینچمه  - 6 دوشیم . 

فعـض رثا  رد  تسا  نکمم  هکنانچ  درادـن  اهنآ  هب  یبایتسد  يارب  ياهزیگنا  ای  درادـن  یهجوت  راثآ  ریاس  هب  اـی  دـهدیم و  رارق  هجوت  دروم 
يرگید لعاف  يارب  تسا  طسوتم  فده  تمه  دنلب  ياهلعاف  يارب  هچنآ  دـشاب و  هتـشادن  یئاهن  فادـها  هب  ندیـسر  هزیگنا  تمه  شنیب و 
ناشلامک هبترم  بسحب  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـنراد و  هجوت  یـضرع  یلوط و  فادـها  همه  هب  هک  مات  تادرجم  فالخب  دـشاب  یئاـهن  فدـه 

لعاف نورد  رد  هک  تسا  یقوش  ایتبحم  نآ  تقیقح  دراد و  ترورـض  يرایتخا  راک  ره  يارب  یئاـغ  تلع  - 7 تشاد .  دهاوخ  یتیبولطم 
لاعفا - 8 دریگیم .  قلعت  نآ  لوصح  هب  لعاف  قوش  تبحم و  هک  تسا  ظاحل  نیا  هب  راک  هجیتن  ندـیمان  یئاـغ  تلع  دراد و  دوجو  راـتخم 

لامک و هب  بح  اما  تسا  هزنم  تاذ  رب  دئاز  یعاد  یناسفن و  قوش  زا  یهلا  سدقم  تاذ  دـنچ  ره  تسین و  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  یهلا 
تافص ریاس  دننام  زین  تفص  نیا  تسوا و  لاعفا  همه  يارب  یئاغ  تلع  دریگیم  قلعت  يو  راثآ  هب  عبتلاب  شدوخ و  تاذب  هلاصالاب  هک  ریخ 
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تلع هیاس  رد  یلولعم  ره  یفرط  زا  تسین  هبترم  کـی  رد  تاـقولخم  همه  لاـمک  ریختیبوبحم و  - 9 دشابیم .  شـسدقم  تاذ  نیع  هیتاذ 
تلاصا زا  دـشاب  يرتشیب  لاـمک  ياراد  مادـک  ره  محازتم  ضرع و  مه  تـالولعم  ناـیم  رد  رگید  فرط  زا  دـباییم و  تیبولطم  شایلعاـف 

ار صقن  لـحارم  ناوتیم  دنتـسه  یجیردـت  لـماکت  ياراد  هک  يداـم  تادوـجوم  رد  - 10 دوب .  دـهاوخ  رادروـخرب  تیبوـلطم  رد  یبـسن 
نینچمه درک  دادملق  ناشلامک  هلحرم  هب  ندیـسر  يدام  ناهج  رد  ار  اهنآ  شنیرفآ  زا  فده  تسناد و  اهنآ  لامک  هلحرم  يارب  ياهمدـقم 
یتیمدقم هبنج  دنک  مهارف  ار  نآ  لماکت  دـشر و  ای  شیادـیپ  هنیمز  دـناوتب  دـشاب و  رتصقان  يرگید  دوجوم  هب  تبـسن  هک  يدام  دوجوم  ره 

ناوتیم ساـسا  نیا  رب  دوب و  دـهاوخ  رادروـخ  رب  نآ  هب  تبـسن  تلاـصا  یعوـن  زا  رتلماـک  دوـجوم  هکناـنچ  تشاد  دـهاوخ  نآ  هب  تبـسن 
زا هکنانچ  دروآ  باسحب  ناسنا  عون  شنیرفآ  فده  ار  لماک  ناسنا  شیادـیپ  يدام و  ناهج  شنیرفآ  يارب  یفدـه  ار  ناسنا  عون  شیادـیپ 
هب ناوتیم  قارـشا  خیـش  دننام  دناهدرک  یفن  ار  یهلا  لاعفا  زا  یئاغ  تلع  هک  یناسک  لوق  - 11 دوشیم .  هدافتـسا  زین  نآرق  همیرک  تایآ 

دوس ار  شنیرفآ  فدـه  هک  یناسک  لوق  زین  - 12 تسا .  هدوب  تاذ  رب  دـئاز  یتاذ  فدـه  یفن  ناشیا  روظنم  هک  درک  لـیوات  تروص  نیا 
دومن یعبت  فادها  رب  لمح  ناوتیم  دناهدرمش  تاقولخم  لماکت  ای  ندناسر 

تشونیپ

نونمؤم 115 مور 8  توبکنع 44  لحن 3  رجح 85  میهاربا 19  هیثاج 22  ناخد 38 39  ءایبنا 16 17  نارمع 191 ص 27  لآ  ك :  ر .  - 1
هبوت 72 نارمع 15  لآ  هیثاج 23  دوه 108 و 119  ك :  ر .  - 4 سی 61 .  تایراذ 56  ك :  ر .  - 3 فهک 7 .  کلم 2  دوه 7  ر ك  - 2 . 

.

مهن تصش و  سرد 

یهلا ردق  ءاضق و 

ثحب نیا  هدیاف  ناسنا  رایتخا  اب  تشونرس  هطبار  لعف  بتارم  ردق  ءاضق و  یفسلف  نییبت  ردق  ءاضق و  موهفم  همدقم  لماش : 

همدقم

هب یهلا  هفـسالف  نیملکتم و  هدش و  حرطم  یـسانشادخ  هنیمز  رد  مالـسا  سدقم  نید  صوصخب  ینامـسآ و  نایدا  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی 
یلـصا روحم  دوریم و  رامـشب  تایهلا  لئاسم  نیرتهدیچیپ  زا  یکی  هک  تسا  ردـق  ءاضق و  هلاسم  دـناهتخادرپ  نآ  یفـسلف  ینالقع و  نییبت 

ردـق ءاضق و  هب  يوس  کی  زا  ناوتیم  هنوگچ  ینعی  دـهدیم  لیکـشت  شیرایتخا  ياهتیلاعف  رد  ناسنا  راـیتخا  اـب  نآ  هطبار  ار  نآ  ضومغ 
لومش یـضعب  هک  تسا  اج  نیا  رد  تفریذپ .  شدوختشونر  نییعت  رد  ار  نآ  شقن  ناسنا و  دازآ  هدارا  رگید  يوس  زا  دش و  دقتعم  یهلا 

ءاضق و هریاد  رگید  یخرب  دـناهدرک و  یفن  ار  ناسنا  یقیقح  رایتخا  یلو  دـناهتفریذپ  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  هب  تبـسن  ار  یهلا  ردـق  ءاضق و 
رد یموس  هورگ  دناهدرمـش و  ردـق  ءاضق و  هدودـحم  زا  جراخ  ار  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  دـناهدرک و  دودـحم  يرایتخا  ریغ  روما  هب  ار  ردـق 

دناهدمآ و رب  شیوختشونرس  نییعت  رد  يو  باختنا  رایتخا و  تابثا  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  هب  تبسن  ردق  ءاضق و  لومـش  نیب  عمج  ماقم 
حیـضوت تسخن  اجنیا  رد  اـم  يور  نیا  زا  تسا .  یلقتـسم  باـتک  روخ  رد  اـهنآ  همه  یـسررب  هک  دناهتـشاد  زاربا  ار  ینوگاـنوگ  ياـهرظن 

رد میزادرپیم و  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  اب  تشونرس  هطبار  نایب  یفسلف و  لیلحت  هب  سپس  میهدیم و  ردق  ءاضق و  موهفم  نوماریپ  یهاتوک 
درک میهاوخ  نایب  ار  یهلا  نایدا  فرط  زا  نآ  يور  دیکات  هتکن  ثحب و  نیا  هدیاف  نایاپ 

ردق ءاضق و  موهفم 
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تـسا يرابتعا  ندرک  هرـسکی  یعون  هک  ندرک  يرواد  يانعمب  زین  ندرک و  هرـسکی  ندـناسر و  نایاپ  هب  ندـنارذگ و  ياـنعمب  ءاـضق  هژاو 
ءاضق و یهاگ  دوشیم و  لامعتـسا  نتخاس  ینیعم  هزادنا  اب  ار  يزیچ  يریگهزادـنا و  هزادـنا و  يانعمب  ریدـقت  ردـق و  هژاو  دوریم و  راکب 

بـسح رب  هک  تسا  نیا  اهنآ  همجرت  رد  نتـشون  هژاو  زا  هدافتـسا  هتکن  ایوگ  دوریم و  راک  هب  تشونرـس  ياـنعمب  نیفدارتم  تروصب  ردـق 
هبترم ناوتیم  ردق  ءاضق و  يوغل  يانعم  فالتخا  هب  هجوت  اب  تسا .  هدـش  هتـشون  یحول  باتک و  رد  تادوجوم  ردـق  ءاضق و  ینید  میلاعت 

زا يرایـسب  رد  هک  تسا  ياهتکن  نیا  دـسریمن و  نآ  مامتا  هب  تبون  دوشن  نییعت  يزیچ  هزادـنا  ات  اریز  تسناد  ءاضق  هبترم  زا  لبق  ار  ردـق 
تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هفیرش  تایاور 

ردق ءاضق و  یفسلف  نییبت 

للع اب  ءیـش  یناکما  تبـسن  زا  ترابع  ار  ردـق  هدرک و  قیبطت  تادوجوم  نیب  یلولعم  یلع و  هطبار  رب  ار  ردـق  ءاضق و  ناگرزب  زا  یـضعب 
هب اهنآ  همه  اب  ای  همات  تلع  ءازجا  زا  کی  ره  اب  یلولعم  هاگ  ره  ینعی  دناهتـسناد  هماـت  تلع  اـب  لولعم  يرورـض  تبـسن  ار  ءاـضق  هصقاـن و 

دهاوخ سایقلاب  ترورض  نآ  تبسن  دوش  هدیجنس  همات  تلع  لک  اب  هاگ  ره  سایقلاب و  ناکما  نآ  تبـسن  دوش  هدیجنـس  ریخا  ءزج  ءانثتـسا 
هلاـسم نیا  رد  هچنآ  اـما  تسا  لوبق  لـباق  هسفن  دـح  یف  دـنچ  ره  قیبطت  نیا  دوشیم .  ریبـعت  ءاـضق  هب  یمود  زا  ردـق و  هب  یلوا  زا  هک  دوب 

هیلعف تافص  زا  ءاضق  ریدقت و  اساسا  اریز  تسا  لاعتم  يادخ  اب  تاببسم  بابـسا و  هلـسلس  طابترا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  رتشیب  تسیابیم 
یتسیاـب دوش  نشور  یهلا  تافـص  ناـیم  رد  تفـص  نیا  هاـگیاج  هکنیا  يارب  دریگ .  رارق  ثحب  دروـم  دـیاب  ناوـنع  نیمه  هب  تسا و  یهلا 

میهد رارق  تقد  هجوت و  دروم  دریگیم  رظن  رد  لعف  ققحت  يارب  لقع  هک  یبتارم  نوماریپ  ار  یتاکن 

لعف بتارم 

ناسکی مدـع  دوجو و  هب  نآ  تبـسن  رگید  ترابعب  درادـن و  مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  یئاضتقا  هک  دریگب  رظن  رد  ار  یتیهام  لـقع  هاـگ  ره 
یبـلطم ناـمه  نیا  میماـنیم و  تلع  ار  نآ  هک  تسا  يرگید  دوجوم  هب  دـنمزاین  يواـست  دـح  نیا  زا  جورخ  يارب  هک  دـنکیم  مکحتسا 

رقف دـیاب  دوجولا  هلاصا  ساسا  رب  هک  دـش  هتفگ  البق  تسا و  يوهام  ناکما  تلع  هب  لولعم  جایتحا  كالم  هک  دـناهتفگ  ءاـمکح  هک  تسا 
لولعم ات  دوش  لصاح  نآ  ءازجا  همه  دـیاب  دـشاب  زیچ  دـنچ  زا  بکرم  تلع  هک  یتروص  رد  داد .  رارق  يوهاـم  ناـکما  ياـجب  ار  يدوجو 

نآ تیئزج  ضرف  فالخ  نیا  تسا و  دوقفم  ءزج  ریثات  مدع  يانعمب  همات  تلع  ءازجا  زا  یکی  نودـب  لولعم  ققحت  ضرف  اریز  دـبای  ققحت 
رد دباییم و  ریغلاب  بوجو  تلع  هیحان  زا  لولعم  دوجو  تفای  ققحت  همات  تلع  ءازجا  همه  هک  یماگنه  سپ  دشابیم  همات  تلع  هب  تبـسن 

ناسل رد  دیآیم  تسدب  یلقع  لیلحت  زا  یگمه  هک  بتارم  نیا  دیآیم .  دوجوب  لولعم  دـنکیم و  داجیا  ار  لولعم  تلع  هک  تسا  اج  نیا 
میهافم نیا  زا  کی  ره  یبتر  رخات  تدـجوف و  تدـجواف  تبجوف  تبجواف  تجاتحاف  تنکما  هیهاملا  دوشیم  نایب  تروص  نیا  هب  ءامکح 

اب ینعیتسا  هماـت  تلع  زا  ریخا  ءزج  لـعاف  هدارا  دـصقلاب  لـعاف  رد  هک  مینادیم  رگید  يوـس  زا  ددرگیم .  صخـشم  بیترت  ءاـف  هلیـسوب 
هب طونم  هدارا  قـقحت  دریگیمن و  ماـجنا  راـک  دـشاب  هدرکن  ار  نآ  ماـجنا  هدارا  لـعاف  هک  یماداـم  دـشاب  مهارف  راـک  تامدـقم  همه  هکنیا 

روصت و نیب  ار  یبترت  ناوتیم  زین  اجنیا  رد  سپ  تسا  راک  هب  یعرف  قوش  راـک و  هجیتن  هب  یلـصا  قوش  لوصح  تاقیدـصت و  تاروصت و 
اهیگژیو نتفرگ  رظن  رد  لماش  قیدصت  روصت و  هک  تفرگ  رظن  رد  راک  ماجنا  رب  میمصت  سپس  راک و  هب  قوش  هجیتن و  هب  قوش  قیدصت و 

صقن تاهج  زا  دیرجت  اب  اما  تسا  دـصقلاب  لعاف  صوصخم  دـنچ  ره  هدارا  يدابم  رد  بترت  نیا  دوشیم .  زین  راک  تامدـقم  دودـح و  و 
هجیتن تفرگ و  رظن  رد  يراتخم  لعاف  ره  رد  راک  هب  یعرف  بح  هجیتن و  هب  یلـصا  بح  ملع و  ناـیم  یلقع  یبترت  تروصب  ار  نآ  ناوتیم 
ماجنا ار  نآ  يور  نیا  زا  درادیم و  تسود  ار  نآ  هجیتن  دراد و  نآ  ياهیگژیو  شدوخ و  راـک  هب  ملع  يراـتخم  لـعاف  ره  هک  درک  يریگ 
دریگب ماجنا  تامدقم  ندرک  مهارف  بابـسا و  بیبست  اب  یجیردـت و  تروصب  تسیابیم  هک  میریگب  رظن  رد  ار  يراک  رگا  لاح  دـهدیم . 
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اب راک  هک  دوش  میظنت  ياهنوگب  تامدـقم  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یناکم  ینامز و  طیارـش  تامدـقم و  اب  راک  طاـبترا  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
ار تاصخـشم  دودح و  نییعت  يریگهزادـنا و  شجنـس و  یـسررب و  نیا  دـهدب .  بولطم  هجیتن  دریگ و  ماجنا  نیعم  تاصخـشم  دودـح و 
ار یئاهن  هلحرم  ناوتیم  نینچمه  دوشیم  هدیمان  ینیع  ریدقت  جراخ  فرظ  رد  یملع و  ریدقت  ملع  فرظ  رد  هک  دیمان  راک  ریدقت  ناوتیم 

هیآ نیا  روکذم  تامدقم  هب  هجوت  اب  کنیا  دوشیم .  هدیمان  ینیع  ءاضق  جراخ  فرظ  رد  یملع و  ءاضق  ملع  فرظ  رد  زاب  هک  دیمان  ءاضق 
هلمج اـب  هک  یقولخم  ره  دوـجو  همیرک  هیآ  نیا  رد  ( 1 ( ) نوکیف نک  هل  لوقی  اـمناف  ارما  یـضق  اذا  و   ) میهدیم رارق  تقد  دروـم  ار  هفیرش 

نانخـس رد  داـجیا  رب  دوجو  بترت  ریظن  هک  هدـش  هداد  رارق  لاـعتم  راگدـیرفآ  هیحاـن  زا  نک ) ) رما رب  بترتـم  هدـش  هراـشا  نآ  هب  نوکیف ) )
ءاضق موهفم  ود  نیا  دوب و  دهاوخ  نآ  هجیتن  ندوب  یـضقم  اعبط  هک  هدش  هتـسناد  یهلا  ءاضق  رب  بترتم  داجیا  نینچمه  تسا  یهلا  ءامکح 

ءزج تسا و  تلع  تیمامت  رب  فقوتم  باجیا  نوچ  تسا و  ناشیا  تاـملک  رد  بوجو  باـجیا و  رب  قاـبطنا  لـباق  ندـش  یـضقم  ندرک و 
نا ائیـش  دارا  اذا  هرما  امنا   ) دروآ باسحب  ءاضق  هبترم  زا  لبق  ار  هدارا  هبترم  تسیاـبیم  دـشابیم  لـعاف  هدارا  يراـیتخا  لـعف  تلع  زا  ریخا 

لعف و دش  نایب  هتـشذگ  ياهـسرد  رد  هک  هنوگنامه  تسا  نیا  مینک  ناشن  رطاخ  اجنیا  رد  دـیاب  هک  ار  ياهتکن  ( . 2 ( ) نوکیف نک  هل  لوقی 
یجیردت و يدام و  تاقولخم  هب  باستنا  تهج  زا  یلو  تسا  یناکم  ینامز و  دویق  زا  هزنم  لاعتم  يادخ  هب  باستنا  تهج  زا  هیلعف  تافص 

قولخم دوجو  اـما  دـشاب  ناـمز  نودـب  یعفد و  یهلا  داـجیا  هک  درادـن  یتاـفانم  سپ  دوشیم  دویق  دودـح و  هنوـگنیا  هب  فـصتم  دـنمنامز 
سپس هدارا و  سپس  ملع و  اهنآ  سار  رد  هک  دیآیم  تسدب  هیلعف  تافـص  زا  ياهلـسلس  بیترت  نیدب  دوشتقد .  دشاب  ینامز  یجیردت و 

نیب ار  ریدـقت  ناوتیم  هکنانچ  تفرگ  رظن  رد  هدارا  ملع و  نیب  ار  تیـشم  نذا و  هاگیاج  ناوتیم  دراد و  رارق  ءاضما  داجیا  سپـس  ءاضق و 
بوسحم ریدقت  ءزج  زین  ینامز  دح  لجا  نییعت  هک  مییازفایم  تسا و  هدش  دراو  هفیرـش  تایاور  رد  هک  هنوگنامه  دـیناجنگ  ءاضق  هدارا و 

هجیتن دـشابیم  وا  هب  دنتـسم  اتیاهن  يدوجوم  ره  دوجو  تسا و  لاعتم  يادـخ  صوصخم  یقیقح  داجیا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نونکا  دوشیم . 
خر یلـصا  لاکـشا  هک  تسا  اج  نیا  رد  دوب و  دهاوخ  یهلا  ياضق  ریدـقت و  لومـشم  اهناسنا  يرایتخا  لاعفا  یتح  زیچ  همه  هک  میریگیم 

درک عمج  ناسنا  رایتخا  نیب  ردق و  ءاضق و  نیب  ناوتیم  هنوگچ  ینعی  دیامنیم 

ناسنا رایتخا  اب  ردق  ءاضق و  هطبار 

يانعمب یلاعفا  دـیحوت  رد  يرتشیب  تدـش  اب  هک  تسا  یلاکـشا  ناـمه  یناـسنا  راـیتخا  یهلا و  ردـق  ءاـضق و  نیب  عمج  تیفیک  رد  لاکـشا 
هک تسا  نآ  لاکـشا  نیا  زا  باوج  لـصاح  میتخادرپ .  نآ  عفد  هب  مراـهچ  تصـش و  سرد  رد  دـیآیم و  شیپ  دوجو  هضاـفا  رد  دـیحوت 

تسین نانچ  دراد و  رارق  ناسنا  تیلعاف  لوط  رد  یهلا  تیلعاف  تسا و  حطس  ود  رد  لاعتم  يادخ  هب  رـشابم و  بیرق و  لعاف  هب  لعف  دانتـسا 
هب دنتـسم  هک  لاح  نیع  رد  اهراک  نیا  هکلب  لاعتم  يادخ  هب  دنتـسم  ای  دشاب و  وا  هب  دنتـسم  دیاب  ای  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  هک  ییاهراک  هک 

ملع و هن  تسه و  یناسنا  هن  دریگن  قلعت  یهلا  هدارا  رگا  دشابیم و  لاعتم  يادـخ  هب  دنتـسم  يرتالاب  حطـس  رد  تسا  ناسنا  رایتخا  هدارا و 
تسا و یگتـسباو  قلعت و  طبر و  نیع  لاعتم  يادخ  هب  تبـسن  اهنآ  یگمه  دوجو  يراک و  هجیتن  راک و  هن  يرایتخا و  هدارا و  هن  یتردق و 
تسا و یهلا  ياضق  دروم  تیرایتخا  فصو  اب  ناسنا  يراـیتخا  راـک  رگید  ناـیب  هب  دـنرادن .  ناـشدوخ  زا  یلالقتـسا  هنوگچیه  مادـکچیه 
 . تسا هتفاـی  فلخت  یهلا  ياـضق  دـبای  ققحت  يربـج  تروصب  رگا  سپ  تسا  نآ  ریدـقت  نوؤـش  زا  تاصخـشم و  زا  نآ  ندوـب  يراـیتخا 

باختنا رایتخا و  يارب  ییاج  رگید  دـشاب  یهلا  ردـق  ءاضق و  قلعتم  يراـک  رگا  هک  دوشیم  مهوت  هک  تسا  نیا  لاکـشا  یلـصا  هاگتـساخ 
شدوخ بابسا  هار  زا  اهنت  یلولعم  ره  دباییمن و  ترورـض  لعاف  هدارا  زا  رظن  فرـص  يرایتخا  راک  هک  یتروص  رد  تشاد  دهاوخن  لعاف 

زا یملع  ریدـقت  یکی  هـک  تـسا  یلعف  مـلع  زا  هـبترم  ود  یملع  ءاـضق  ریدـقت و  هـکنآ  لـصاح  دریگیم .  رارق  یهلا  ردـق  ءاـضق و  قـلعتم 
هچنآ بسح  رب  شاهمات و  تلع  اب  لولعم  هطبار  فاشکنا  زا  یملع  ءاضق  يرگید  دوشیم و  عازتنا  شاهصقان  للع  اب  لولعم  هطبار  فاشکنا 

دوشیم و هداد  تبـسن  ظوفحم  حول  هب  یملع  ءاضق  هبترم  تابثا و  وحم و  حول  هب  یملع  ریدقت  هبترم  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا 
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تاقولخم ریبدت  زا  تسا  ترابع  ینیع  ریدقت  اما  و  دـندرگیم .  علطم  اهنآ  هب  طوبرم  ملع  زا  دـنوش  هاگآ  حاولا  نیا  زا  دـنناوتب  هک  یناسک 
تبسن هکنانچ  دوب  دهاوخ  توافتم  ياهدیدپ  ره  هب  دعب  برق و  بسحب  اعبط  ددرگ و  بترتم  اهنآ  رب  یصاخ  راثآ  اههدیدپ و  هک  ياهنوگب 

رـس ات  یـصاخ  ینامز  ادبم  زا  هک  تسا  نیا  ناسنا  عون  ریدقت  الثم  تشاد  دهاوخ  توافت  زین  صخـش  تالاح  صخـش و  عون و  سنج و  هب 
دیایب و دوجوب  ینیعم  ردام  ردپ و  زا  دودحم و  ینامز  عطقم  رد  هک  تسا  نیا  يدرف  ره  ریدقت  دـنک و  یگدـنز  نیمز  هرک  رد  ینیعم  دـمآ 

اما و  اهنآ .  زا  کی  ره  يارب  صاخ  طیارـش  ندش  مهارف  زا  تسا  ترابع  شیرایتخا  لاعفا  یگدنز و  نوؤش  ریاس  يزور و  ریدقت  نینچمه 
يرایتخا لاعفا  ندیـسر  هلمج  زا  شاهمات و  تلع  ققحت  هار  زا  يدوجو  ترورـض  دح  هب  یلولعم  ره  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  ینیع  ياضق 
اههدیدپ همه  باجیا  اعبط  درادن  يدوجو  راثآ  دوجو و  رد  یلالقتسا  یقولخم  چیه  نوچ  اهنآ و  بیرق  لعاف  هدارا  هار  زا  ترورض  دح  هب 
دهاوخن رییغت  لباق  ینعم  نیا  هب  ءاضق  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تسا .  قلطم  لالقتسا  ینغ و  ياراد  هک  دوب  دهاوخ  لاعتم  يادخ  هب  دنتـسم 

نآ ندوبن  ندوب و  یمتح  هک  تسا  ریدقت  اب  فدارم  ءاضق  يانعمب  هدش  دراو  ءاضق  رییغت  هراب  رد  هفیرـش  تایاور  رد  هچنآ  نیا  رب  انب  دوب و 
نیمه دشابیم و  رییغت  لباق  تسا  اههدیدپ  یناکما  طباور  هب  طوبرم  هک  تهج  نآ  زا  ینیع  ریدقت  هک  دـش  نشور  انمـض  دـشابیم .  یبسن 

ءاشی و ام  هللا  وحمی   ) تسا هدش  هداد  تبـسن  تابثا  وحم و  حول  هب  هدـش و  هدـیمان  ءادـب  مان  هب  ینید  نوتم  رد  هک  تسا  تاریدـقت  رد  رییغت 
ققحت یناـکما و  تبـسن  هب  ملع  یملع  ریدـقت  اریز  تسا  ریذـپرییغت  ینیع  ریدـقت  عبتب  یملع  ریدـقت  زین  و  ( . 3 ( ) باتکلا ما  هدـنع  تبثی و 

قلطم روطب  هدیدپ  ققحت  يرورض و  تبسن  هب  ملع  هن  تسا  طورشم  روطب  هدیدپ 

ثحب نیا  هدیاف 

تـسیچ اهدیکات  نیا  زار  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  هدش  ردق  ءاضق و  هب  داقتعا  دروم  رد  ینید  میلاعت  رد  هک  يدیکات  هب  هجوت  اب 
ناسنا تفرعم  حطـس  نتفر  الاب  نآ  یملع  هدـیاف  اما  دراد  یلمع  یملع و  مهم  هدـیاف  عون  ود  ردـق  ءاضق و  هب  داـقتعا  هک  تسا  نیا  خـساپ  . 

همه ریبدت  ماقم  رد  یهلا  روضح  هب  هجوت  دوجو و  هضافا  رد  دـیحوت  يانعمب  یلاعفا  دـیحوت  كرد  يارب  یگدامآ  یهلا و  ریبدـت  هب  تبـسن 
تافـص و هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  ردـق  ره  اساسا  دراد و  ینالقع  دـعب  رد  سفن  لامک  رد  یئازـسب  ریثات  هک  تسا  ناـسنا  ناـهج و  نوؤش 

بترتم داـقتعا  نیا  رب  مهم  هدـیاف  ود  یلمع  رظن  زا  اـما  و  ددرگیم .  هدوزفا  وا  یناـسفن  تـالامک  رب  دوش  رتراوتـسا  رتـقیمع و  یهلا  لاـعفا 
لمحت دیآیم  دیدپ  یهلا  هنامیکح  ریبدت  ردق و  ءاضق و  ساسا  رب  ناهج  ثداوح  همه  هک  تسناد  ناسنا  هک  یماگنه  هکنآ  یکی  دوشیم 

يارب یبوخ  یگدامآ  هکلب  دزابیمن  ار  دوخ  راوگان  ثداوح  بئاصم و  ربارب  رد  دوشیم و  ناسآ  وا  يارب  یگدـنز  ياهیراوشد  اـهیتخس و 
تسمرس زین  یگدنز  ياهیداش  اهیشوخ و  هب  هکنآ  مود  دنکیم .  ادیپ  میلست  اضر و  لکوت و  رکش و  ربص و  دننام  ياهلضاف  تاکلم  بسک 

مکتاف و ال ام  یلع  اوساـت  ـالیکل   ) ددرگیمن ادـخ  زا  تلفغ  اـیند و  ذـیاذل  هب  تبـسن  یگدادـلد  یگتفیـش و  هب  یلتبم  دوشیمن و  رورغم  و 
ریـسفت یتسردان  تروصب  ردق  ءاضق و  هلاسم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  همه  نیا  اب  ( . 4 ( ) روخف لاتخم  لک  بحی  هللا ال  مکاتآ و  اـمب  اوحرفت 
يوزرآ تیاهن  ینید  فراعم  زا  طلغ  ياهتـشادرب  هنوگنیا  اریز  دریگن  رارق  تیلوئـسم  بلـس  یبلط و  تحار  یلبنت و  يارب  ياهناـهب  دوشن و 

هک دشاب  ببس  نیمه  هب  دیاش  تسا و  ترخآ  ایند و  یتخبدب  تواقـش و  ياههرد  نیرتکانرطخ  رد  طوقـس  بجوم  نج و  سنا و  نیطایش 
تسا هدش  عنم  لئاسم  هنوگنیا  رد  دادعتسا  مک  صاخشا  دورو  زا  تایاور  زا  يرایسب  رد 

هصالخ

دهاوخ ءاضق  هبترم  زا  لبق  ریدقت  هبترم  يور  نیا  زا  تسا و  يریگهزادنا  يانعمب  ریدقت  ندناسر و  نایاپ  هب  ندـنارذگ و  يانعمب  ءاضق  - 1
هجوت اب  لقع  - 3 داد .  رارق  هجوت  دروم  ار  لعف  بتارم  دیاب  اهنآ  هاگیاج  نییعت  يارب  تسا و  یهلا  هیلعف  تافص  زا  ءاضق  ریدقت و  - 2 دوب . 

دح زا  ار  نآ  ات  درامشیم  تلع  هب  جایتحا  كالم  ار  نآ  دنکیم و  عازتنا  ار  یتاذ  ناکما  موهفم  مدع  دوجو و  هب  تیهام  تبسن  يواست  هب 

مود دلج  هفسلف  www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 167زکرم  هحفص 159 

www.taq.ir

http://www.ghaemiyeh.com


هن تسا  یلقع  میهافم  نیا  بترت  اـما  دـیایب  دوجوب  اـت  دـنک  داـجیا  ار  نآ  هاـگنآ  دـناسرب و  ترورـض  بوجو و  دـح  هب  جراـخ و  يواـست 
تبـسن هنرگ  دـشاب و  هتفاـی  ققحت  شیازجا  همه  هک  دـنک  باـجیا  ار  لولعم  دـناوتیم  یتروـص  رد  دـشاب  بکرم  تلع  رگا  - 4 یجراخ . 

لعف دروم  رد  همات  تلع  ءازجا  زا  یکی  - 5 دوب .  دهاوخ  هصقان  للع  هب  تبسن  لولعم  سایقلاب  ناکما  یناکما  تبـسن  هصقان  للع  هب  لولعم 
قوش قیدصت و  روصت و  هب  طونم  دوخ  هبون  هب  هدارا  لوصح  - 6 تفای .  دهاوخن  ترورض  نآ  نودب  لولعم  هک  تسا  لعاف  هدارا  يدصق 

ره هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  صقن  تاهج  زا  میهافم  نیا  دـیرجت  اـب  - 7 تفرگ .  رظن  رد  اـهنآ  ناـیم  رد  دـیاب  ار  يرگید  بترت  هک  تسا 
راـک و هجیتن  هب  یلـصا  تبحم  زین  دـهدب و  هجیتن  هک  ياهنوگب  تامدـقم  بیترت  تیفیک  نآ و  هجیتـن  راـک و  هب  ملع  دـیاب  يراـتخم  لـعاف 

تـسا مزال  نآ  ماجنا  يارب  هک  یطیارـش  تامدـقم و  نییعت  زین  راک و  تاصخـشم  دودـح و  نییعت  - 8 دـشاب .  هتـشاد  راک  هب  یعرف  تبحم 
همه هکنیا  هب  هجوـت  اـب  - 9 تسا .  میـسقت  لـباق  ینیع  یملع و  هب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دوشیم  هدـیمان  ءاـضق  نآ  نتفاـیتیعطق  ریدـقت و 

قوبسم لقع  رظن  زا  مه  لاعتم  يادخ  فرط  زا  اهنآ  همه  داجیا  اعبط  دنتسه  لاعتم  يادخ  هطساواب  ای  هطساویب  قولخم  یناکما  تادوجوم 
هـصقان للع  تامدـقم و  اب  قولخم  یناکما  هطبار  فاشکنا  زا  تسا  ترابع  یهلا  یملع  ریدـقت  - 10 دوب .  دهاوخ  ءاضق  ریدـقت و  هبترم  هب 

مهارف زا  تسا  تراـبع  یهلا  ینیع  ریدـقت  - 11 شاهمات .  تلع  اـب  قولخم  يرورـض  هطبار  فاـشکنا  زا  تسا  تراـبع  یملع  ءاـضق  نآ و 
ریدقت - 12 ریغلاب .  بوجو  ترورـض و  دح  هب  هدیدپ  ندناسر  زا  تسا  ترابع  ینیع  ياضق  هدـیدپ و  کی  هصقان  للع  تامدـقم و  ندرک 
تـسا لعف  ترورـض  هلحرم  هب  طوبرم  نوچ  ءاضق  اما  دوشیم  هدـیمان  ءادـب  مانب  هک  تسا  نامه  تاریدـقت  رییغت  تسا و  رییغت  لـباق  ینیع 
ریدقت عرش  ناسل  رد  - 13 دوشیم .  ریدـقت  اب  يواسم  ءاضق  رب  لمح  هدـش  دراو  اضق  رد  رییغت  هراب  رد  هچنآ  نیا  رب  انب  تسین و  رییغت  لباق 

علطم اهنآ  هب  طوبرم  مولع  زا  ددرگ  هاگآ  حاولا  نیا  زا  دناوتب  هک  یسک  هدش و  هداد  تبـسن  ظوفحم  حول  هب  ءاضق  تابثا و  وحم و  حول  هب 
 . دشابیم رییغت  لباق  تسا  اههدیدپ  طورـشم  لوصح  یناکما و  طباور  هب  طوبرم  تابثا  وحم و  حول  رد  بوتکم  مولع  نوچ  دش و  دهاوخ 
هب باستنا  رظن  زا  اما  تسا  یناکم  ینامز و  دویق  زا  هزنم  لاعتم  يادـخ  هب  باـستنا  تهج  زا  هیلعف  تافـص  رگید  دـننام  ردـق  ءاـضق و  - 14

رگا هک  تسا  نیا  یهلا  ردـق  ءاضق و  دروم  رد  یلـصا  لاکـشا  - 15 ددرگیم .  روما  نیا  هب  فصتم  لوصحلا  جردـتم  يداـم و  تاـقولخم 
لاعفا هک  تسا  نآ  هب  لاکشا  نیا  لح  - 16 دنامیمن .  یقاب  يو  رایتخا  باختنا و  يارب  ییاج  دشاب  اهنآ  لومشم  مه  ناسنا  يرایتخا  لاعفا 

تاریدقت هلمج  زا  طیارـش  فاصوا و  نیا  دریگیم و  رارق  ردق  ءاضق و  دروم  ناسنا  هدارا  زا  رودـص  طرـش  اب  تیرایتخا و  فصو  اب  ناسنا 
هب یهلا  ردـق  اضق و  هدارا و  قلعت  تقیقح  رد  دوب و  دـهاوخ  یهلا  ردـق  ءاضق و  فـالخ  دـنبای  ققحت  يربج  تروصب  رگا  سپ  تسا  اـهنآ 
هب تبسن  تفرعم  حطس  نتفر  الاب  ردق  ءاضق و  هب  داقتعا  یملع  هدیاف  - 17 درادن .  یتمحازم  نآ  اب  تسا و  ناسنا  هدارا  قلعت  لوط  رد  اهنآ 
زا يریگولج  زین  بئاصم و  اهیتخـس و  لمحت  ندـش  ناـسآ  داـقتعا  نیا  یلمع  هدـیاف  - 18 تسا .  یلاعفا  دـیحوت  یهلا و  هناـمیکح  ریبدـت 

تسا اهیبایماک  اهیداش و  زا  رورغ  یتسمرس و 

تشونیپ

 . هیآ 23 دیدح  هروس  - 4 هیآ 39 .  دعر  هروس  - 3 هیآ 82 .  سی  هروس  - 2 117 هیآ .  هرقب  هروس  - 1

مداتفه سرد 

ناهج رد  رش  ریخ و 

ناهج رورش  زار  رش  ریخ و  یفسلف  لیلحت  رش  ریخ و  موهفم  همدقم  لماش : 

همدقم
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قلعتم دنراد  هک  يریخ  لامک و  تهج  زا  ناهج  تادوجوم  هک  دـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  متـشه  تصـش و  متفه و  تصـش و  ياهـسرد  رد 
تـالامک تاریخ و  نیرتشیب  اـب  نسحا و  ماـظن  اـب  ناـهج  هک  دراد  ءاـضتقا  یهلا  تیاـنع  تمکح و  دـنریگیم و  رارق  یهلا  هدارا  تبحم و 

هک دوبن  نیا  رتهب  ایآ  تسیچ و  ناهج  رد  صقن  تاهج  رورـش و  اشنم  هک  دوشیم  حرطم  یلاؤس  نینچ  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دیایب  دوجوب 
هچ تافآ و  ضارما و  اهلیس و  اههلزلز و  دننام  دیآیم  دیدپ  یعیبط  لماوع  رثا  رد  هک  يرورـش  هچ  دشاب  صیاقن  رورـش و  زا  یلاخ  ناهج 

زیمآ كرش  بهاذم  زا  یـضعب  هک  تسا  اج  نیمه  زا  و  تایانج .  ملظ و  عاونا  دننام  دیآیم  دوجوب  راکهبت  ياهناسنا  هلیـسوب  هک  يرورش 
هنامیکح ریبدت  مدع  هناشن  ار  رورـش  دوجو  یهورگ  زین  رورـش و  ادبم  يرگید  تاریخ و  ادـبم  یکی  دـناهدش  ناهج  يارب  ادـبم  ود  هب  لئاق 

رش ریخ و  هلاسم  هب  یصاختیانع  یهلا  يامکح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دناهدیطلغ و  ورف  داحلا  رفک و  هرد  رد  دناهتـشادنپ و  ناهج  يارب 
یفرع موهفم  نوماریپ  یحیـضوت  تسخن  تسا  مزال  هلاسم  نیا  لح  يارب  دناهدنادرگ .  رب  یمدـع  تاهج  هب  ار  رورـش  دناهتـشاد و  لوذـبم 

میزادرپب اهنآ  یفسلف  لیلحت  هب  سپس  میهدب و  رش  ریخ و 

رش ریخ و  موهفم 

الثم تسج  دوس  اهنآ  حـضاو  قیداصم  نایم  كرتشم  ياهیگژیو  رد  تقد  زا  ناوتیم  یفرع  تارواحم  رد  رـش  ریخ و  يانعم  نتفایرد  يارب 
هچنآ کش  نودـب  دوریم  رامـشب  رـش  حـضاو  قیداصم  زا  ینماان  لـهج و  يراـمیب و  ریخ و  حـضاو  قیداـصم  زا  تینما  ملع و  یتمـالس و 

قفاوـم ار  هـچ  ره  ینعیتـسا  تیبوـلطم  مدـع  تیبوـلطم و  دـنادب  رــش  اـی  ریخ  شدوـخ  يارب  ار  يزیچ  ناـسنا  هـک  دوـشیم  نـیا  بجوـم 
يارب نخـس  رگید  هب  دمانیم  رـش  ار  نآ  تفای  شیرطف  ياههتـساوخ  اب  فلاخم  ار  هچ  ره  ریخ و  ار  نآ  تفای  شدوخ  يرطف  ياههتـساوخ 

ار ءیش  نآ  تشاد  دوجو  تبثم  هطبار  اج  ره  دهدیم و  ماجنا  ءایـشا  اب  شدوختبغ  نیب  ياهسیاقم  لوا  هلهو  رد  رـش  ریخ و  موهفم  عازتنا 
فذـح هسیاقم  هفاضا و  فرط  کـی  زا  ناـسنا  یگژیو  مود  هلهو  رد  دروآیم .  باـسحب  رـش  ار  ءیـش  نآ  دوب  یفنم  هطبار  اـج  ره  ریخ و 

اب يواـسم  ریخ  بیترت  نیدـب  ددرگیم و  ظاـحل  رگید  ءایـشا  اـب  یتـبغر  لـیم و  بحاـص  روعـش و  يذ  يدوجوم  ره  نیب  هطبار  دوشیم و 
دیآیم شیپ  یلاکشا  اجنیا  رد  دوب .  دهاوخ  يروعش  يذ  دوجوم  ره  يارب  بولطمان  اب  يواسم  رش  روعـش و  يذ  دوجوم  ره  يارب  بولطم 

ار يزیچ  نینچ  تسا  بولطماـن  يرگید  عون  يارب  بولطم و  روعـش  يذ  تادوجوم  زا  عوـن  کـی  يارب  يزیچ  یهاـگ  هک  تسا  نیا  نآ  و 
تسا رش  یمود  يارب  ریخ و  یلوا  يارب  ضورفم  ءیش  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  ياهداس  باوج  لاکـشا  نیا  یلو  رـش .  ای  مینادب  ریخ  دیاب 

کی يارب  یئاذـغ  تسا  نکمم  الثم  تسا  قداص  زین  درف  کی  زا  هوق  ود  دروم  رد  یتح  عون و  کی  زا  درف  ود  دروم  رد  تیثیح  ددـعت  نیا 
یگژیو موس  هلهو  رد  دـشاب .  رـش  يرگید  هب  تبـسن  ریخ و  ندـب  ياوق  زا  یکی  هب  تبـسن  ای  دـشاب  بولطمان  يرگید  يارب  بولطم و  درف 

یگدیکـشخ و یگدرمژپ و  تخرد و  ریخ  يرادراـب  یمرخ و  يزبس و  رـس  ـالثم  دوشیم و  فذـح  هسیاـقم  هفاـضا و  فرط  زا  مه  روعش 
یعون زا  هتساخرب  رش  ریخ و  موهفم  رد  یمیمعت  نینچ  هک  دناهدرک  نامگ  یـضعب  هک  تسا  اج  نیا  رد  دوشیم  بوسحم  نآ  رـش  يرابیب 

يرادهویم ینعیتسا  ناسنا  يارب  ءایشا  ررض  عفن و  نآ  كالم  هک  دناهتـشادنپ  رگید  یـضعب  تسا و  مزیفروموپورتنا  تعیبط  يراگناناسنا 
 . دـش دـهاوخ  هراـشا  نآ  هب  هک  دراد  يرگید  هتکن  میمعت  نیا  اـم  رظن  زا  یلو  تـخرد  يارب  هـن  تـسا  ریخ  ناـسنا  يارب  عـقاو  رد  تـخرد 

اهراک زا  یـضعب  دباییم و  نایرج  مه  لاعفا  دروم  رد  هکلب  دوشیمن  نایعا  تاوذ و  هب  رـصحنم  یفرع  تارواحم  رد  رـش  ریخ و  لامعتـسا 
رد دوشیم و  حرطم  اهـشزرا  قالخا و  هنیمز  رد  دب  بوخ و  رـش و  ریخ و  موهفم  بیترت  نیدـب  ددرگیم و  یقلت  رـش  رگید  یـضعب  ریخ و 
رد ام  ددرگیم و  اپ  رب  یقالخا  رـش  ریخ و  كالم  نییعت  یـشزرا و  میهافم  نییبت  رد  قـالخا  هفـسالف  نیب  یئارآ  هکرعم  هک  تسا  اـج  نیا 

درک وجتسج  قالخا  هفسلف  زا  دیاب  ار  بلطم  لیصفت  میاهدرک و  ثحب  هراب  نیا  رد  باتک  نیا  شیاجنگ  دح  رد  متسیب  سرد 

رش ریخ و  یفسلف  لیلحت 
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ریخ هب  فصتم  هک  يروما  - 1 مینک :  هجوت  هتکن  دنچ  هب  دیاب  میشاب  هتشاد  یفسلف  هاگدید  زا  رش  ریخ و  هراب  رد  یقیقد  لیلحت  هکنیا  يارب 
تسین يرگید  زیچ  هب  لیلعت  لباق  اهنآ  تیرش  تیریخ و  هک  يروما  هتسد  کی  دنتسه  هتسد  ود  هب  میسقت  لباق  رظن  کی  زا  دنوشیم  رش  و 

هچنآ ندوب  ریخ  دننام  تسا  يرگید  روما  لولعم  اهنآ  تیرش  تیریخ و  هک  يروما  رگید  هتـسد  ءانف و  ندوب  رـش  تایح و  ندوب  ریخ  دننام 
تیبولطم اریز  تسا  مود  هتـسد  لیبق  زا  مه  لاـعفا  تیریخ  عقاو  رد  ددرگیم .  ءاـنف  بجوم  هچنآ  ندوب  رـش  تسا و  رثؤم  تاـیح  همادا  رد 

یئاهن فادها  هب  تبسن  دنشاب  يرتالاب  فادها  ققحت  يارب  ياهلیـسو  مه  اهنآ  تایاغ  رگا  تسا و  اهنآ  جیاتن  تایاغ و  تیبولطم  عبات  اهنآ 
يذ دوجوم  ره  دنتـسه و  تاذ  بح  زا  یعورف  اههخاش و  يرطف  ياهتبغر  اهلیم و  همه  - 2 تشاد .  دنهاوخ  هجیتن  هب  تبـسن  ار  لعف  مکح 

ادـیپ ییاـهزیچ  هب  لـیم  تهج  نیا  زا  درادیم و  تسود  ار  شدوخ  تـالامک  شدوخ و  ءاـقب  درادیم  تسود  ار  شدوـخ  نوـچ  يروـعش 
رد دـننکیم و  نیمات  ار  وا  یناور  ای  یندـب  ياهزاین  زا  يزاین  نخـس  رگید  هب  دنتـسه و  رثؤم  شلماکت  رد  اـی  تاـیح  همادا  رد  هک  دـنکیم 

ییاهزیچ يوسب  ار  وا  ات  تسا  هداد  رارق  يروعـش  يذ  دوجوم  ره  داهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  دنتـسه  یلیاسو  اهتبغر  اـهلیم و  نیا  تقیقح 
تیبولطم تسا و  تاذ  تـالامک  تاذ و  ءاـقب  نآ  لابندـب  تاذ و  دوخ  هلاـصالاب  بولطم  نیا  رب  اـنب  دـنهد .  قوستسه  شزاـین  دروم  هک 

شدوـخ دوـجو  صقن  ءاـنف و  تاذـلاب  روـفنم  نینچمه  دـنراد و  لیـصا  ياـهبولطم  نیا  نیماـت  رد  هک  تسا  يریثاـت  تهج  هب  رگید  ءایـشا 
هب رش  ریخ و  میمعت  يارب  ینشور  هجو  بیترت  نیدب  دنراد .  تاذلاب  روفنم  رد  هک  تسا  يریثات  تهج  هب  رگید  ءایشا  تیروفنم  دشابیم و 

نیا ياجب  دوجو  صقن  لامک و  بولطمان  بولطم و  قادصم  نداد  رارق  اب  ینعی  دیآیم  تسدـب  مدـع  دوجو و  هب  سپـس  صقن و  لامک و 
هب هجوت  اب  سپـس  دوشیم  لصاح  صقن  لامک و  هب  میمعت  رگید  فرط  زا  لیم  روعـش و  یگژیو  فذـح  هفاضا و  فرط  کـی  رد  اـهناونع 

هتفرگ هجیتـن  تسین  نآ  دوجو  زا  ياهبترم  زج  يزیچ  مه  ءیـش  لاـمک  تسا و  دوجو  لـصا  تیبولطم  عباـت  دوجو  لاـمک  تیبولطم  هکنیا 
رظن اب  رگا  میمعت  نیا  دوب .  دهاوخ  نآ  مدع  يدوجوم  ره  يارب  رش  نیرتلیـصا  نآ و  دوجو  يدوجوم  ره  يارب  ریخ  نیرتلیـصا  هک  دوشیم 

هکنیا زا  رظن  فرـص  دـنکیم  ثحب  يرمالا  سفن  قیاقح  زا  هفـسلف  اریز  تسا  مزـال  هکلب  حیحـص  یفـسلف  رظن  زا  دـشابن  قفاوم  مه  فرع 
رما نآ  ناوتیم  دشاب  عنام  مدع  یمدع  طرش  رب  فقوتم  يدوجوم  ندیسر  لامک  هب  هاگ  ره  - 3 دشابن .  ای  دشاب  یسک  تبغر  لیم و  دروم 

يدوـجوم نینچ  يارب  يریخ  ار  نآ  تهج  نـیا  زا  درمـش و  ضورفم  لاـمک  لوـصح  يارب  هماـت  تـلع  ءازجا  زا  ینعم  کـی  هـب  ار  یمدـع 
نآ يارب  يرـش  ار  محازم  دوجوم  ناوتیم  دـشاب  يرگید  دوجوم  تمحازم  لولعم  يدوجوم  ضقن  هاـگ  ره  سکع  رب  تشاد و  بوـسحم 
زا یمدـع  رما  اریز  تسا  ضرعلاب  رـش  هب  يدوجو  رما  فاصتا  نینچمه  ریخ و  هب  یمدـع  رما  فاـصتا  یفـسلف  قیقد  رظن  زا  یلو  درک  یقلت 
هک رظن  نیا  زا  يدوجو  رما  نینچمه  تسا و  هدـش  ریخ  هب  فصتم  هدرک  ادـیپ  نآ  هب  دانتـسا  یعونب  يرگید  دوـجوم  لاـمک  هک  تهج  نآ 

صقن نامه  تاذـلاب  رـش  يدوجو و  لامک  نامه  تاذـلاب  ریخ  سپ  تسا  هدـش  رـش  هب  فصتم  هتفاـی  دانتـسا  نآ  هب  يرگید  دوجوم  صقن 
مومـس و تاذـلاب و  رـش  يراـمیب  فعـض و  تسا و  ضرعلاـب  ریخ  ازيراـمیب  بورکیم  ندوبن  تاذـلاب و  ریخ  یتمالـس  ـالثم  تسا  یمدـع 

تـسا نکمم  دنتـسه  ددـعتم  ياوق  ءازجا و  اـی  فـلتخم  نوؤـش  داـعبا و  ياراد  هک  یتادوـجوم  رد  - 4 دـشابیم .  ضرعلاب  رـش  اهبورکیم 
ره لامک  تروص  نیا  رد  تسا  ضرف  لباق  تایدام  دروم  رد  طقف  محازت  هتبلا  دیایب  دیدپ  اهنآ  لوصح  بابسا  ای  ناشتالامک  نیب  یمحازت 

دوب و دـهاوخ  رـش  هوق  نیا  يارب  دوشیم  محازم  يرگید  هوق  لامک  اـب  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  ریخ  شدوخ  هب  تبـسن  ياهوق  ره  اـی  ءزج 
هک يدام  ناـهج  عومجم  هراـب  رد  ناـیب  نیا  دوریم  رامـشب  دوجوم  نآ  دوخ  يارب  رـش  اـی  ریخ  يوق  ءازجا و  صیاـقن  تـالامک و  دـنیآرب 

رتشیب و تـالامک  دـجاو  اـعومجم  هک  تسنیا  هب  ناـهج  لـک  ندوب  ریخ  ینعی  دوشیم  يراـج  زین  تسه  یمحازتـم  تادوجوم  رب  لمتـشم 
تاهج یفیک  ای  یمک  هبلغ  هب  نآ  ندوب  رـش  نینچمه  دنوشن و  لئان  ناشزاین  دروم  لامک  هب  تادوجوم  زا  یـضعب  دـنچ  ره  دـشاب  يرتالاب 

هنوگنامه تسا و  یفـسلف  هیناث  تالوقعم  لیبق  زا  رـش  ریخ و  الوا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  قوف  تاکن  هب  هجوت  اب  تسا .  نادـقف  صقن و 
ایتیریخ نآ  تیهاـم  هک  دوشیمن  تفاـی  مه  ینیع  دوجوم  چـیه  دـشاب  تیلوـلعم  اـیتیلع  نآ  تیهاـم  هک  تسین  ینیع  دوـجوم  چـیه  هک 

زا لقع  هک  دنتـسه  ینیوانع  هکلب  دنتـسین  داجیا  لعج و  لباق  یفـسلف  میهافم  ریاس  تیلولعم و  تیلع و  هک  هنوگنامه  اـیناث  دـشاب .  تیرش 
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رد دیاب  ار  اهنآ  عازتنا  اشنم  اهنت  هک  یعازتنا  تسا  ینیوانع  مه  تیرـش  تیریخ و  دنکیم  عازتنا  یـصاخ  ياهدوجو  زا  ینیعم  ياههاگدید 
ره لاـمک  ءاـقب و  نینچمه  تسین و  رـش  شدوخ  يارب  يزیچ  چـیه  دوجو  اـثلاث  ار .  اـهنآ  ینیع  ءازاـب  اـم  هن  درک و  وجتـسج  جراـخ  ملاـع 

رـشتیهام رظن  زا  هن  يدوجوم  چـیه  سپ  تسا  ضرعلاب  مه  رگید  دوجوم  يارب  يدوجوم  ندوب  رـش  تسا و  ریخ  شدوخ  يارب  يدوجوم 
هک تسا  یصقن  تهج  دوریم  رامشب  رش  عازتنا  اشنم  اتاذ  هچنآ  سپ  تسناد .  رش  موهفم  يارب  یتاذ  عازتنا  اشنم  ار  نآ  ناوتیم  هن  تسا و 

يرک و دننام  تسا  ریخ  هکلم  مدع  تاذلاب  رش  نخـس  رگید  هب  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  لباقم  لامک  تیناش  هک  دوشیم  ظاحل  يدوجوم  رد 
تادرجم زا  کی  ره  ندوب  صقان  نیا  ربانب  ییاناوت  ییاناد و  یتمالـس و  ییانیب و  ییاونـش و  ربارب  رد  یناوتان  ینادان و  يراـمیب و  يروک و 
باسحب نآ  يارب  يرـش  ناوتیمن  ار  نارگید  تالامک  هب  تبـسن  ضرع  مه  تادرجم  زا  کی  ره  ندوب  دـقاف  ای  رتالاب  درجم  هب  تبـسن  مات 

نیا زا  دوش و  رـش  هب  فصتم  اتاذ  شدوجو  هک  تسین  يدوجوم  چـیه  هکنآ :  لصاح  درادـن .  ار  لامک  نآ  دـش  دـجاو  تیناش  اریز  دروآ 
هک تسا  یلاؤس  نیتسخن  خساپ  نیا  دراد و  دوجو  هب  صاصتخا  شنیرفآ  داجیا و  اریز  تشاد  دهاوخن  ياهدننیرفآ  ادبم و  هب  زاین  رـش  يور 

دش حرطم  سرد  همدقم  رد 

ناهج رورش  زار 

نتفریذپ زا  دـعب  یتح  لاؤس  نیا  دـشاب  صیاقن  رورـش و  همه  نیا  ياراد  هک  هدـش  هدـیرفآ  ياهنوگب  ناهج  ارچ  هک  تسا  نیا  رگید  لاؤس 
ار مادـعا  نیا  ياـج  هک  هدـشن  هدـیرفآ  یتروـصب  ناـهج  ارچ  تفگ  ناوـتیم  اریز  دوـشیم  حرطم  زین  تسا  مدـع  رـش  عازتـنا  اـشنم  هکنیا 

رثاـت ریثاـت و  هکنآ  حیـضوت  دـیآیم  تسدـب  تعیبـط  ناـهج  یتاذ  ياـهیگژیو  رد  تقد  زا  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  دنـشاب .  هتفرگ  تادوـجو 
اهیگژیو نیا  رگا  هک  ياهنوگب  تسا  يداـم  ناـهج  یتاذ  ياـهیگژیو  زا  محازت  داـضت و  لوحت و  رییغت و  رگیدـکی و  رد  يداـم  تادوجوم 

تـسا یماظن  يدام  تادوجوم  نایم  رد  صاـخ  یلولعم  یلع و  ماـظن  نخـس  رگید  هب  تشادیمن  دوجو  يداـم  ناـهج  ماـنب  يزیچ  دوبیمن 
رب هوالع  اما  دیاین  دوجوب  الـصا  ای  دیایب و  دوجوب  ماظن  نیمه  اب  يدام  ناهج  دیاب  ای  سپ  دـشابیم  يدام  ياهدوجو  خنـس  همزال  هک  یتاذ 

رورش زا  شیب  بتارمب  نآ  تاریخ  اریز  تسه  زین  تمکح  فالخ  نآ  داجیا  كرت  دراد  ار  نآ  داجیا  ياضتقا  یهلا  هقلطم  تیـضایف  هکنیا 
ياههدیدپ ندمآ  دیدپ  يوس  کی  زا  دراد .  يرترب  ناهج  رورش  همه  رب  لماک  ياهناسنا  يدوجو  تالامک  اهنت  هکلب  دشابیم  شـضرعلاب 

نیمات رگید  تاناویح  تاـتابن و  زا  قازترا  هلیـسوب  هدـنز  تادوجوم  ءاـقب  نینچمه  تسا و  نیـشیپ  ياههدـیدپ  ندـش  دوباـن  ورگ  رد  نیون 
اهتبیـصم اهالب و  دوجو  زین  ددرگیم و  لصاح  اهیراوگان  اهیتخـس و  لمحت  هیاـس  رد  اـهناسنا  یناـسفن  تـالامک  رگید  يوس  زا  دوشیم و 

یفاک ناسنا  عون  ریبدـت  هراب  رد  ندیـشیدنا  دوشیم .  ثداوح  زا  نتفرگ  تربع  ناهج و  نیا  تیهام  هب  ندرب  یپ  اهتلفغ و  زا  يرادـیب  هیاـم 
تیاـفک زین  شتاـیح  توم و  ینعی  يو  ریبدـت  نوؤش  زا  یکی  نوـماریپ  ندیـشیدنا  هکلب  میربـب  یپ  ماـظن  نیا  ندوـب  هناـمیکح  هب  هک  تسا 

گرم هدهاشم  زا  زین  دـندشیمن و  لئان  يورخا  ياهتداعـس  هب  هکنیا  رب  هوالع  دوبن  مکاح  اهناسنا  رب  ریم  گرم و  نوناق  رگا  اریز  دـنکیم 
هدنز زورما  نیشیپ  ياهناسنا  همه  رگا  الثم  تشگیمن  رسیم  نانآ  يارب  هجو  چیه  هب  مه  يویند  شیاسآ  اساسا  دنتفرگیمن  تربع  نارگید 
نینچ ققحت  يارب  سپ  ناشیگدنز  مزاول  ریاس  یئاذغ و  داوم  نیمات  هب  دسر  هچ  درکیمن  تیافک  مه  نانآ  نکـسم  يارب  نیمز  هنهپ  دندوب 

تسا و نآ  یلولعم  یلع و  ماظن  کفنی  همزال ال  ناهج  نیا  صیاقن  رورـش و  ـالوا  هکنآ  لـصاح  دراد .  ترورـض  يرورـش  ناـنچ  یتاریخ 
ضرعلاب ناوتیم  ار  اهنآ  اهنت  دریگیمن و  رارق  یهلا  هدارا  تبحم و  قلعتم  اتاذ  دـنکیم  یمدـع  تاهج  هب  تشگزاب  هک  اـهنآ  تیرـشتیثی 

دیدـپ يارب  ریثک  ریخ  كرت  تسا و  بلاغ  ضرعلاب  رورـش  نیمه  رب  ناهج  تاریخ  ایناث  درک .  دادـملق  ردـق  ءاضق و  داجیا و  هدارا و  قلعتم 
زا یضعب  هب  هک  دراد  يدایز  دئاوف  مه  ضرعلاب  یبسن و  لیلق و  رورـش  نیمه  اثلاث  تسا .  ضرغ  ضقن  تمکح و  فالخ  لیلق  رـش  ندماین 

شنیب و شناد و  رب  اراگدرورپ  ددرگیم .  هاگآ  رتشیب  ناهج  نیا  رارسا  اهتمکح و  زا  دوش  هدوزفا  رـشب  شناد  رب  ردق  ره  دش و  هراشا  اهنآ 
ام هدب و  رارق  شکاپ  تیب  لها  تناگدیزگرب و  نیرخآ  نیتسار  ناوریپ  زا  ار  ام  يازفیب و  تناتسود  تدوخ و  هب  تبـسن  ام  تبحم  نامیا و 
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ییاهراک نیرتهب  ماجنا  اهتمعن و  رکـش  قیفوت  نادرگب و  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترـضحتمظعا  یلو  تایانع  لومـشم  ار 
لماش شتاکرب  هک  يدورد  تسرف  یمه  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ار  تدوخ  نایاپ  یب  دورد  يامرف و  اطع  لماک  صالخا  اب  يدنـسپیم  هک 

ددرگ تناگدیرفآ  رگید 

هصالخ

هلهو رد  - 2 دـنکیم .  عازتنا  اهنآ  تاقلعتم  شدوخ و  ياـهتبغر  نیب  یفنم  تبثم و  هطبار  زا  ار  رـش  ریخ و  موهفم  لوا  هلهو  رد  ناـسنا  - 1
زا زین  ار  روعـش  یگژیو  موـس  هلهو  رد  - 3 دـهدیم .  شرتسگ  شیاهبولطمان  اـهبولطم و  اـب  يروعـش  يذ  دوجوم  ره  هب  ار  هطبار  نیا  مود 

نداد تبسن  زا  یشان  یـضعب  نامگ  هب  ریخا  میمعت  نیا  - 4 دیامنیم .  یقلت  تخرد  ریخ  ار  يرادهویم  الثم  دنکیم و  فذـح  هفاضا  فرط 
دوخ يارب  ءایـشا  ندوبن  ندوب و  بولطم  ظاحل  هب  رگید  یـضعب  نامگ  هب  تسا و  تادوجوم  ریاس  هب  تبغر  لیم و  دـننام  یناـسنا  تاـفص 
راکب مه  يرایتخا  لاعفا  دروم  رد  رش  ریخ و  - 5 هرامـش 7 .  رد  دش  دهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دراد  يرگید  هتکن  ام  رظن  زا  یلو  تسا  ناسنا 

هطساویب و ریخ  تایح  الثم  دوشیم  میسقت  هطـساواب  هطـساویب و  مسق  ود  هب  رـش  ریخ و  - 6 تسا .  قالخا  هفـسلف  هب  طوبرم  هک  دوریم 
تاذ لامک  ءاقب و  نیمات  يارب  یلیاسو  تاذ و  بح  زا  ییاـههخاش  اـهتبغر  اـهلیم و  - 7 دوریم .  رامشب  هطساواب  ریخ  تایح  همادا  بابـسا 
نیا - 8 داد .  میمعت  یـصقن  لامک و  ره  هب  ار  نآ  تسناد و  صقن  لاـمک و  ار  لیـصا  بولطماـن  بولطم و  ناوتیم  يور  نیا  زا  دنتـسه و 

عوضوم دنکیم  قرف  تادوجوم  دارفا  عاونا و  هب  تبسن  هک  بولطمان  بولطم و  تیثیح  اریز  دراد  ترورض  یفسلف  رظن  زا  میمعت  لیلحت و 
هب فصتم  دوشیم  بوسحم  يریخ  شیادـیپ  يارب  همات  تلع  زا  یئزج  هکنیا  هطـساوب  یمدـع  رما  کـی  یهاـگ  - 9 تسین .  یفـسلف  ثحب 

نیا اـما  ددرگیم  تیرـش  هب  فصتم  دوشیم  يرگید  ریخ  زا  عناـم  محازم و  هکنیا  ببـسب  يدوجو  رما  کـی  یهاـگ  زین  ددرگیم  تیریخ 
يارب يزیچ  تسا  نکمم  - 10 دشابیم .  یمدع  صقن  نامه  تاذلاب  رـش  يدوجو و  لامک  نامه  تاذـلاب  ریخ  تسا و  ضرعلاب  تافاصتا 

يدنبعمج نیا  دوب  دهاوخ  دوجوم  نآ  رش  ای  ریخ  يوق  رورش  تاریخ و  دنیآرب  تروص  نیا  رد  دشاب و  رش  يرگید  هوق  يارب  ریخ و  ياهوق 
تقیقح رد  دریگیمن و  قلعت  اهنآ  هب  داجیا  لعج و  تسا و  یفسلف  هیناث  تالوقعم  زا  رش  ریخ و  - 11 تسا .  يراج  زین  ملاع  لک  دروم  رد 
تسین رش  شدوخ  يارب  يدوجوم  چیه  لامک  ءاقب و  دوجو و  - 12 دـشابیم .  داجیا  لعج و  قلعتم  تسا  دوجو  نامه  هک  ریخ  عازتنا  اشنم 

چیه دوـجو  هن  تیهاـم و  هن  سپ  تسا  ضرعلاـب  رگید  يوـس  زا  یبـسن و  يوـس  کـی  زا  مه  رگید  دوـجوم  يارب  يدوـجوم  ندوـب  رـش  و 
لباقم لامک  ندش  دجاو  تیناش  هک  يدوجوم  صقن  تیثیح  زا  تسا و  ریخ  هکلم  مدع  رش  - 13 ددرگیمن .  رش  هب  فصتم  اتاذ  يدوجوم 

ینوگرگد و - 15 دنرادن .  هدـننیرفآ  هب  يزاین  رورـش  هک  دوشیم  نشور  رـش  ندوب  یمدـع  هب  هجوت  اب  - 14 دوشیم .  عازتـنا  دراد  ار  نآ 
یبسن و رورش  يور  نیا  زا  دشابیم و  امرفمکح  اهنآ  رب  هک  تسا  یـصاختیلع  ماظن  همزال  يدام و  تادوجوم  یتاذ  ياهیگژیو  زا  محازت 

نآ ندرکن  قلخ  یلو  دوشن  قلخ  هدام  ناهج  یتسیاب  دیاین  دوجوب  يرـش  هکنیا  يارب  - 16 دنتـسین .  يدام  ناهج  زا  كاکفنا  لباق  ضرعلاب 
اهنت تسنآ و  رورش  زا  شیب  بتارمب  يدام  ناهج  تاریخ  - 17 دـشابیم .  نآ  رد  ققحت  لباق  هک  تسا  یتالامک  تاریختیوفت و  بجوم 

یهلا و هقلطم  تیـضایف  فالخ  يوس  کی  زا  يدام  ناهج  داجیا  كرت  - 18 دراد .  يرترب  ناهج  رورـش  همه  رب  لماک  ياهناسنا  تالامک 
-19 تسا .  تمکح  فـالخ  ضرغ و  ضقن  لـیلق  رـش  زا  باـنتجا  يارب  ریثک  ریخ  كرت  اریز  تسا  یهلا  تمکح  فـالخ  رگید  يوس  زا 

اهنآ لامک  ریخ و  تاهج  هکلب  دـنریگیمن  رارق  یهلا  هدارا  قلعت  دروم  یمدـع  تاهج  صقن و  تیرـش و  ظاحل  هب  ضرعلاب  یبسن و  رورش 
ندـش مهارف  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یناوارف  دـیاوف  رورـش  صیاقن و  دوجو  نیا  رب  نوزفا  - 20 دوشیم .  عقاو  یهلا  هدارا  قـلعتم  هک  تسا 

تسا ثداوح  زا  نتفرگ  دنپ  هار  زا  اهالب و  اهیتخس و  لمحت  هار  زا  اهناسنا  يارب  لماکت  هنیمز 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
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دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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