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امر بٍ معريف ي وُي از مىكر چيست ي آيا مي تًان در دوياي امريز آورا 

 بٍ اجرا در آيرد؟
 زوتط غالٔحسيٗ ٔسؼٛز: ٘ٛيسٙسٜ 

 ٘جف آثبز-ػؿٛ ٞيبت ػّٕي زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔي

 :چكيدٌ
زض ايننٗ ٔمبِننٝ اثتننسا ثننٝ  ٛؾننيا زض ثننبضٜ ايٙىننٝ أننط ثننٝ ٔؼننطٚ  ٚ ٟ٘نني اظ ٔٙىننط                

چيست،پطزاذتٝ ٔي ضٛز ٚ سپس ثيبٖ ٔي ٌطززز وٝ چطا جبٔؼٝ ٘يبظٔٙس اجطاي آٖ اسنت ٚ  

ٗ  )آٍ٘بٜ ضاٜ اجطاي آٖ  ٛؾيا زاٜ ٔي ضٛز ٚ ثؼسا چٍٍٛ٘ي ا٘ؼىبس يبفتٗ آٖ ( جسنٓ ينبفت

يطز ٚ ٘ينع ثطذني اظ آينبت لطآ٘ني ونٝ ٔطثنٛـ ثنٝ اينٗ         زض لٛا٘يٗ ايطاٖ ٔٛضز  ٛجٝ لطاض ٔيٍ

زض آذط  ٛؾيحي زضثبضٜ ي ٚظيفٝ سيبسي ٚ جٟب٘ي ٞط فنطز  . ٔٛؾٛع است ٔكطح ٔي ٌطزز

 . ٔسّٕبٖ زض اض جبـ ثب أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٔٛضز  ٛجٝ لطاض ٔي ٌيطز

 :كليد ياژٌ
 . أط،ٟ٘ي،ٔؼطٚ ،ٔٙىط،ا٘سبٖ

 

 

ثطاي ضٞبئي ا٘سبٖ اظ چٍٙبَ فمط ٚ ظّنٓ ٚ ثني ػنساِتي زض  ٛظينغ     اسالْ زيٙي است وٝ        

ثٝ ثيبٖ زيٍنط، اسنالْ ثنٝ ٞنط زٚ     . ثطٚت ٚ ٕٞچٙيٗ  ؼبِي ضٚحي ٚ ٔؼٙٛي اٚ  الش ٔي وٙس

ثٝ ٕٞيٗ جٟت است وٝ ٔي ٌٛيٙس وٝ اسالْ آٔينعٜ  . چٟطٜ ٔبزي ٚ ٔؼٙٛي ظ٘سٌي ٘ظط زاضز

ثٝ ٔؼٙي  ٛجٝ ثيطتط ثنٝ أنٛض   )ٌطائي يٟٛز اي اظ ايٗ ٞط زٚ است ٚ ثب ضٞجب٘يت ٔسيا ٚ ٔبزي

 .  فبٚت زاضز(ٔبزي ٚ ز٘يبيي

ّيس ز ض اغَٛ ػمبيس جنبيع ضنٕطزٜ ٕ٘ني ضنٛز ٚ ٞنط ا٘سنبٖ ٔسنّٕبٖ        ضيؼٝ  مزض ٔصٞت        

ٔسّٕبٖ حك زاضز ونٝ اظ ٔجتٟنس   ،أب زض ٔٛضز فطٚع ٚ احىبْ. ٔىّف است ثٝ  فىط ٚ اجتٟبز

ي ٔطزْ زض  نالش فىنطي ٚ ػمينس ي ونٝ ظينط ثٙنبي        مّيس وٙس پس قجيؼي است وٝ ضإٞٙبئ

ايٕبٖ ٚ ثٙيبٖ احىبْ است،ثطٕٞٝ ي ٔسّٕب٘بٖ ٚاجت است ٚ ؾطٚضت ثيطتطي پيسا ٔي وٙنس  

ٚ ٘يبظ ٔطزْ ثٝ ايٙىٝ ٔب اظ وجب آٔسٜ ايٓ ٚ ثٝ وجب ٔي ضٚيٓ ٚ ٘يع فّسنفٝ ٘جنٛت يؼٙني ثؼ نت     

جبٔؼٝ زضػٕنُ  . وٙٙس ٟساٖ  مّيسپيبٔجطاٖ، ثيطتط اظ احىبٔي است وٝ ٔطزْ ٔي  ٛا٘ٙس اظ ٔجت
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جٝ است ثب ٔطزٔي وٝ ثيطتطضبٖ اظ ٔؼبض  ٚ ضينعٜ ونبضي ٞنبي ٔطثنٛـ ثنٝ      ضٚثطٚست ٚ ٔٛا

ت زيٗ آٌبٞي ٘ساض٘س ثسنيبضي اظ ٔنطزْ ثنٝ زِينُ سنبثمٝ ي ايٕنبٖ ثنٝ اسنالْ وّينت          ٛضازست

    ٝ زَ ٞنسايت   ي ٔٛؾٛع ٞبي زيٙي ضا لجَٛ زاض٘س ٚ ٘يع ٌطٚٞي ٞنٓ ٞسنتٙس ونٝ اظ ضاٜ جصثن

ٕ٘ي پصيط٘س ٚ٘يبظ ثٝ آٌبٜ ضسٖ ٚ استسالَ زاض٘س ٞطچٙس وٝ ٕٔىنٗ اسنت  ؼنساز اينٗ افنطاز      

بضي ٚ ٕٞطاٞي آ٘نبٖ احتينبد زاضز ٚ ٘جبينس    ٞٓ ٘جبضس ِٚي جبٔؼٝ ٚ زِٚت ثٝ ٕٞىذيّي ظيبز 

ثطاي سبذتٗ جبٔؼٝ اسالٔي ايسٜ آَ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ جصة چٙيٗ افطازي غبفُ ضس ٚ ؾنٕٙب ٘جبينس   

ٝ   ٖ ا٘تظبض زاضت وٝ ٕٞٝ ٔفبٞيٓ اسالٔي ضا ٚ ٕ٘يتٛاٖ اظ ايٙب  زضيبثٙس ٚ ينب اظ فطٔبٟ٘نب ٘بآٌبٞب٘ن

اقبػت وٙٙس ِصا يىي اظ ٚظبيف ػبِٕبٖ زيٙي آٌبٜ وطزٖ ٚ لب٘غ وطزٖ ٔطزْ اسنت ٚ ثٙينبٖ   

يه حىٛٔت زيٙي ٚ ػبزَ ثبيس ثط زَ ٞبي ٔكٕئٗ ٔنطزْ ٚ ٔزعٞنبي آٌنبٜ اسنتٛاض ثبضنس ٚ      

بٔؼٝ ضا پط وٙس ٚ ػالٜٚ ثنط آٖ ػّنٓ ضا ٘ينع زض ذنسٔت     ثبيس فطٍٞٙي پبن ٚ ٔؼٙٛي فؿبي ج

 . ذٛز زاضتٝ ثبضس

پس ثطاي ضسيسٖ ثٝ اٞسا  يبز ضسٜ ثبيس ثجيٙيٓ وٝ اظ چٝ ٔٛؾٛػي ٔي  ٛا٘يٓ وٕنه          

ثٍيطيٓ وٝ اجتٕبع ضا ثٝ قط  ا٘تربة ضاٜ زضست سٛق زٞيٓ؟ ثٝ ٘ظط ٔٗ يىني اظ ضاٜ ٞنبي   

ط است يؼٙي ٞط ٔسّٕب٘ي اظ زيٍطاٖ ثرٛاٞس وٝ لنٛا٘يٗ  أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙى ،ٔٙبست

ٚ ػبزات ٚ وبضٞبي پسٙسيسٜ ضا اجنطا وٙٙنس ٚ اظ اجنطاي پّينسي ٞنب ٚ ظضنتي ٞنب ٚ ٌٙبٞنبٖ         

 . ثپطٞيع٘س

ثبظ ٞٓ پطسطي زيٍط ٔكطح ٔي ضٛز وٝ آيب چٙيٗ  ىّيفي الظٔنٝ ي ِكنف ٚ ٞنسايت             

ػمبيس؟ٚ آيب زض جٟبٖ وٙٛ٘ي ٔني  نٛاٖ اظ   است يب ٚسيّٝ  طسب٘سٖ ٚ وبٚش وطزٖ ٚ  فتيص 

 ايٗ ٚسيّٝ وٝ ٚاجس جٙجٝ ضٚاٖ ضٙبذتي ٚ جبٔؼٝ ضٙبذتي ٘يع ٞست استفبزٜ وطز؟

اَ ٞب اثتسا الظْ است اضبضٜ اي وٙيٓ ثٝ لنطآٖ ٔجينس ونٝ زض آينٝ     زض جٛاة ثٝ ايٗ سٛ         

اػالْ ٔي وٙس «سجت ضستٍبضي أت  »سٛضٜ آَ ػٕطاٖ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ضا401

ضي النساْ ٔني   وسنب٘ي ضا ونٝ ثنٝ چٙنيٗ ونب     سنٛضٜ آَ ػٕنطاٖ   440ٚ ٘يع زض لطآٖ ٔجيس آيٝ 

اظ سٛضٜ حج زض لطآٖ ٔجيس ٔني ٌٛينس آٟ٘نب     14ثيبٖ ٔي وٙس ٚ زض آيٝ  «ثٟتطيٗ أت»وٙٙس،

جط اسالْ ٘منُ اسنت ونٝ    ٚ ٘يع اظ پيبٔ. ذسا ضا يبضي ٔي وٙٙس ٚ ذسا ٘يع آ٘بٖ ضا يبضي ٔي وٙس

ٚ ٍٞٙنبٔي  «پطٚضزٌبض ثعضي ٔٛٔٗ ٘ب ٛا٘ي ضا وٝ زيٙي ٘ساضز زٚست ٕ٘ني زاضز »:ٜ ا٘سفطٔٛز

وسي ونٝ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط ٕ٘ني      »:وٝ اظ اٚ ٔي پطسٙس ايٗ چٍٛ٘ٝ ٔٛٔٙي است؟پبسد ٔي زٞس
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وسب٘ي وٝ أط ثٝ ٔؼنطٚ   »:اظ پيبٔجط اسالْ چٙيٗ آٔسٜ است ٚ زض ذجط زيٍطي ثٝ ٘مُ. «4وٙس

وت اظ ٔيب٘طبٖ ٔني ضٚز ٚ ثؼؿني ثنط ثؼؿني زيٍنط ٔسنّف ٔني        ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٕ٘ي وٙٙس،ثط

 « ضٛ٘س 

ثنط پبينٝ حىنٓ ػمنُ ٚ حتني       »:ػالٜٚ ثط ٕٞٝ ايٟٙب ثسيبضي اظ فمٟب ٚ ػّٕبي اسالٔي ٌفتٝ ا٘س

 «.  ٞط ٌٛ٘ٝ حىٓ ضطػي زيٍط ثبيس أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ضا ٚاجت ضٕطز ا اظ جس

 جيت ا٘مالة اسالٔي ايطاٖ ،٘تيجٝ اجطاي ٕٞنيٗ  چٝ ثسب ثتٛاٖ ٌفت وٝ پيسايص ٚ پيطٚي ٚ  

 . أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط است ،حىٓ اسالٔي

پيطٟٙبز ٔي ضٛز وٝ ظٔيٙٝ سبظي ثطاي اجطاي ػّٕي أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط زض قني       

 :ٌطززٔطحّٝ ا٘جبْ  زٚ

 {ساخته خًد}(خًد سازي)خًيشته سازي  -1

ٍ٘نبٜ،أط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط ضا زض ضنٕبض ٔجنبضظٜ ٞنبي         ثب ٚجٛزيىٝ زض اِٚيٗ         

ٙس ٚ پبضٜ اي اظ ٘ٛيسنٙسٌبٖ آ٘نطا اظ السنبْ ٚ فنطٚع جٟنبز ضنٕطزٜ       ٙاجتٕبػي ٔحسٛة ٔي و

1ا٘س
ثبيس زا٘ست وٝ ايٗ الساْ اجتٕبػي ثٝ جع اظ ضاٜ ٔجبضظٜ ثب ٘فس،أىبٖ ٘ساضز ظيطا وسني  ؛

ٚ ثٝ ػُٕ ذٛة ٚ  فىط ذٛة ٔؼتمنس ثبضنس ٚ    ٔي  ٛا٘س أط ثٝ ٔؼطٚ  وٙس وٝ آ٘طا ثطٙبسس

ٕٞچٙنيٗ وسني ٔني    . ثتٛا٘س ٔؼٙي ذٛز سبظي ضا ثطاي سؼبزت زيٍطاٖ،ثفٟٕس ٚ زضن وٙنس 

 ٛا٘س ٟ٘ي اظ ٔٙىط وٙس ونٝ ٔؼٙني ظضنتي ٚ پّينسي ضا ثسا٘نس ٚ ذٛيطنتٗ ضا اظآالينص ٞنبي         

ٛاٖ الظٔنٝ ٚ  بظي ضا ٘ينع ثنٝ ػٙن   ٘بپبن زٚض ٍٟ٘ساضز ٚ  مٛا پيطٝ وٙس پس ثبيس ٔطحّٝ ذٛز س

اسالْ ٘يع ثنٝ اينٗ حميمنت  ٛجنٝ     . ٝ حىٓ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٚاجت زا٘ستٔمسٔ

اظ قنط   . وطزٜ است ظيطا حىٓ ثٝ ػجبزت يؼٙي ا ػبَ ضٚحي ثٝ ٔجسا ٞستي يؼٙني ذساٚ٘نس  

يؼٙني  . زيٍط ٘يت پبن ٚ ذبِع زاضتٗ،ٕٞعٔبٖ ثب أط ثٝ ٔؼطٚ  ،ٚاحت ضٕطزٜ ضسٜ اسنت 

ي ٚ اجتٕننبػي پسننٙسيسٜ ٚ ٘يننه وننٝ ٔننٛضز ٘ظننط اسننالْ اسننت، ايننٗ زٚ  زض آٖ ٘ظننبْ اذاللنن

 . حىٓ،ٕٞطاٜ يىسيٍط ٚ الظْ ٚ ّٔعْٚ ٞٓ است

                                                 
1

 253ص  – 21جلد  –جُاٌز الكالم  –محمد حسه وجفي  
2

 253ص  –ٌمان مىبع  –محمد حسه وجفي  

 505ص  - 1جلد  –گامي بً سُي عدالت –واصز كاتُسيان  3

 00ص  –كتاب جٍاد  – 1جلد  –تذكزي الفقٍا  –عالمً حلي 4
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س ٚ  سنريط قجيؼنت ٔيتٛا٘نس  ػنٕيٓ     ِت زاضز ٚ ثطاي ٔجبضظٜ ثنب ٘فن  زض اسالْ،ا٘سبٖ اغب      

ٗ ٚ آسنٕبٟ٘ب ٚ ظٔني   »ا٘سبٖ حبُٔ أب٘ت اِٟي است،أب٘تي وٝ ثٙبثط ٌفتٝ لنطآٖ ٔجينس  . ثٍيطز

ايٗ أب٘ت،ثطط ضا اظ ٔطحّٝ ذبوي ثنٝ ٔمنبْ ا٘سنب٘ي     «.5وٟٛٞب ِيبلت ٍٟ٘ساضي آٖ ضا ٘ساضتٙس

چٙنيٗ ا٘سنب٘ي، بضيد ضا   . ٔي ضسب٘س  ب جبيي وٝ ثٝ ػٙٛاٖ ذّيفٝ ذسا حىٕطاٖ ظٔيٗ ٔي ضٛز

ٔسرط ذٛيص ٔي وٙس ِٚي چنٖٛ اذتينبض زاضز ٚ حنك زاضز ونٝ      ا ض زضيب ٚ ٔي سبظز ٚ ظٔيٗ

ضا زاضز ٕٔىنٗ اسنت سنتٍٕط ٚ     «ثس»يب « ذٛة»ثٝ ػجبضت زيٍط حك ا٘تربة  ػٕيٓ ثٍيطز ٚ

 «ضاٜ حك »جبُٞ ٘يع ثطٛز،پس ثط٘بٔٝ ذٛز سبظي ا٘سبٖ يؼٙي ا٘تربة اضازي 
_________________________ 
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اػتٙنبئي ثنٝ    ىيٝ ثط ضرػيت ٚ اغبِت ٚ وطأت ا٘سبٖ ثٝ ٔؼٙي ا٘ىبض اثط ٔحيف ٚ ثني          

پسٙسيسٜ است ٚ ثٝ ٕٞيٗ جٟت است  ٚ  اجتٕبع ٘يست ثّىٝ ذٛزسبظي ٔمسٔٝ ظ٘سٌي سبِٓ

اسالْ اثط ٔتمبثُ ا٘سبٖ ضا ثط اجتٕبع . وٝ پيبٔجط اسالْ ثٟتطيٗ ٔطزْ ضا ٘بفغ  طيٗ آ٘بٖ ٔي زا٘س

 ٜ ثنب   ٚ اجتٕبع ضا ثط ا٘سبٖ،ٔي پصيطز ٚ ثط ٕٞيٗ ٔجٙبست وٝ اظ ِعْٚ پبوسبظي ٔحيف ٚ ٔجنبضظ

فسبز زض جبٔؼٝ ٘يع غبفُ ٕ٘ي ٔب٘س ِٚي ٞطٌع ثٝ ا٘سبٖ  ٛغيٝ ٕ٘ي وٙس ونٝ شٞنٗ ضا اظ ٕٞنٝ    

آضٔبٟ٘ب ٚ اػتمبزات ذبِي سبظز ٚ ٕٞچٖٛ ٔٛجٛزي  ٛذنبِي ٚ ٔكينغ ثنٝ ا٘تظنبض اِٟنبْ ٞنبي       

 . اجتٕبػي ثٙطيٙس ٚ ذٛز ضا زض اذتيبض زاٚضي ٞبي جٕؼي ثٍصاضز

چٙيٗ  جّيغ ٔني وٙٙس،سنطا٘جبْ ٘بچبض٘نس ونٝ ؾنٕيط ٚ       ثطذي اظ جبٔؼٝ ضٙبسب٘ي ٞٓ وٝ        

جٕؼي ثپصيط٘س ٚ ا٘سبٖ اجتٕبػي ضا ٘يع ٔٛثط زض جبٔؼنٝ ثسا٘ٙنس    ضؼٛضضؼٛض فطزي ضا زض ثطاثط 

ٚ ججطٚ اذتيبض ضا ثب ٞٓ زض آٔيع٘س ٚ سپس زض ثطاثط اينٗ پطسنص لنطاض ٔني ٌيط٘نس ونٝ ثنطاي        

ظ ػٛأنُ  حنٛالت اجتٕنبػي    ٞسايت ٚجساٖ فطزي ٚ  عوينٝ ضنؼٛض اٚ،ونٝ حنسالُ يىني ا     

 است،چٝ ثط٘بٔٝ اي زاض٘س؟

ا٘سبٖ . اسالْ ثٝ ٔطحّٝ  عويٝ ٘فس ٚ آٌبٞي زازٜ ثٝ ذٛيطتٗ ٘يع إٞيتي ذبظ ٔي زٞس      

ٔؼطٚ  ٚ ٔٙىنط ضا ذنٛز ثنٝ  ٟٙنبيي     . ٟب ٘يست ٚ ذساضا ثب ذٛز زاضزٙٔسّٕبٖ زض ايٗ ٔطحّٝ  

ذٛز ثسنبظز ٚ اجتٕنبع ضا ثنٝ ٞنطد ٚ      طريع ٕ٘ي زٞس  ب ٞط وس ثتٛا٘س ٘يه ٚ ثسي ثطاي 

 . ٔطد ثىطس
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يىي اظ ثس طيٗ ٔػيجت ٞبي اجتٕبػي ايٗ است وٝ اضظش ٞبي اذاللي ثط اسبس ٔؼينبض       

اسنالْ  . ٚ ٔجٙبي زضستي استٛاض ٘جبضس ٚ ثستٍي پيسا وٙس ثٝ سّيمٝ ٚ ثطزاضنت ضرػني افنطاز   

ٔؼنطٚ  ٚ ٔٙىنط ضا   . زاضز ثطاي زٚض ضسٖ اظ ٕٞيٗ ذكط ثطاي ٔطحّٝ ذٛزسبظي ا٘سبٖ ثط٘بٔٝ

 :زض اذتيبض ضرع ٔي ٌصاضز«اغَٛ ضإٞٙب» ؼييٗ ٔي وس ٚ ثٝ ػٙٛاٖ

 . «ٔٙىط »است ٚ ٔحطٔبت ٚ ٔىطٚٞبت «ٔؼطٚ »ٚاججبت ٚ ٔستحجبت 

زض ٔٙكك لطآٖ،ا٘سبٖ ثطاي چيطٜ ضسٖ ثطذٛز ذٛاٞي ٞب،٘يبظ ثٝ ضإٞٙبئي زاضز،چٙب٘ىٝ          

ٖ اظ سجسٜ ثٝ آزْ وٙبيٝ اظ آٖ است وٝ ا٘سبٖ ثط  ٕنبْ  زض حىبيت آفطيٙص آزْ،أتٙبع ضيكب

لٛاي قجيؼت پيطٚظ ٔي ضٛز ثٝ جع ضطٞب ٚ پستي ٞب ٚ ٞٛاي ٘فس ٚ اِجتٝ اٌط پطٞيعونبضي ٚ  

ضاٜ چطٓ پٛضي اظ ٌٙبٜ ضا قي ٕ٘بيس ٕٞيٗ ضنطٞب ٚ پسنتي ٞنب ٚ ٞنٛاي ٘فنس ضا ٘ينع ظينط پنب         

ٕٞٝ فطضنتٍبٖ   .ٔي ضٛز ذٛاٞس ٌصاضت ٚ زض ٕٞيٗ جبست وٝ اضط  ٔرّٛلبت ٔحسٛة

اِٟي ثٝ آزْ سجسٜ وطز٘س ِٚي ضيكبٖ وٝ ٔظٟنط پّينسي ٞبسنت اظ  سنّيٓ ضنسٖ ثنٝ زسنتٛض        

 . ذساٚ٘س ذٛززاضي وطز ٚ سطا٘جبْ سجت ضس وٝ ا٘سبٖ اظ ثٟطت ضا٘سٜ ضٛز

زض زٚضاٖ ٔب ا٘سنبٖ ثنٝ آسنٕبٟ٘ب زسنت يبفتنٝ      . ايٗ ٚالؼيت ضا أطٚظ ٘يع آضىبضا ٔيجيٙيٓ         

ثسيبضي اظ ٘يطٚٞبي قجيؼي چيطٜ ضسٜ است ِٚي ذٛزذٛاٞي ٞنب ٚ غنطٚض ٚ پسنتي     است ٚ ثط

ٞب،ٕٞچٙبٖ اٚ ضا  ٟسيس ٔي وٙس ٚ زض ٘تيجٝ آٔنبض جنطْ ٞبثيطنتط ضنسٜ اسنت ٚ جٙنً ٞنبي        

يس ثب چٟطٜ اي وٝ سجبٖ ا٘سبٖ ٞبي ثي ٌٙبٜ ضا ٔي ٌيطز ٚ جٙبيتىبضاٖ ج ،ٔػيجت ثبض ٚ  ّد

آٖ ضا  عييٗ وطزٜ است،ثٝ حمٛق ا٘سنبٟ٘ب  جنبٚظ ٔني    ٘مبة غّا زٚستي ٚ حمٛق ا٘سبٖ ٞب 

 . وٙٙس ٚ اظ ٞيچ جٙبيتي ضٚي ٌطزاٖ ٘يستٙس

 :ٚ چٝ ظيجب ٌفتٝ است ذساٚ٘س زض سٛضٜ ٚاِؼػط

 ٟٙب وسب٘ي وٝ ايٕبٖ آٚضز٘س ٚ وبضٞبي ٘يه ا٘جبْ زاز٘س ثٝ حنك ٚ غنجط سنفبضش وطز٘نس     »

 «. 6ضاٜ ضستٍبضي ضا ضفتٙس

لٛاػس اذاللي ٚ حمٛلي،ثسيٗ ٔؼٙي ٘يست وٝ زض اينٗ ٘ظنبْ    ٞسايت اسالْ زض چبضچٛة     

ٕٞٝ چيع زض حبَ  ٛلنف اسنت ثّىنٝ ٔٙنبثغ پٛينبي حمنٛق اسنالْ يؼٙني اجٕنبع ٚ ػمنُ،ثي           

٘عَٚ  سضيجي لطآٖ ضبيس ٌٛيبي ايٗ ٘ىتٝ ثبضنس ونٝ   . اػتجبضي ايٗ  ٛٞٓ ضا آضىبض ٔي وٙس

ٚ پٛيب ٔٛضز ٘يبظ جبٔؼٝ است  وّٕنٝ  ز٘يب پيٛستٝ ثب ٔسبئُ  بظٜ اي ٔٛاجٝ است ٚ اجتٟبز ٘ٛيٗ 

ٞب ٚ لبػسٜ ٞب زض ظط  ظٔبٖ ٔفْٟٛ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٔي يبثٙس ٚ ضبيس ثتٛاٖ ٌفت وٝ  جطز ٚ 
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وّيت ثطذي اظ آيبت لطآٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي است وٝ  حطن ٚ پٛيبئي ظٔبٖ اظ  بظٌي ٚ لبثّينت  

 . اجطائي آٖ حىبيت ٔي وٙس

 {ساخته ديگران}تربيت ديگران -2

پطٚضا٘سٖ آزْ ٞبي ضبيستٝ ثطاي جبٔؼٝ اظ جّٕٝ ٞس  ٞبيي است وٝ زض اسنالْ ز٘جنبَ           

ٔي ضٛز ٚ ثطاي ٕٞيٗ ٘يع اثتسا الظْ است وٝ ٞط وسي اثتسا ذٛزش ضا  طثيت وٙس  نب ثتٛا٘نس   

 . ثطاي  طثيت زيٍطاٖ اليك ثبضس
_____________________ 
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زٚ ٚجنٝ زاضز يىني ٚجنٝ فنطزي ٚ زيٍنطي ٚجنٝ        ،ٔب اظ وٝ ظ٘سٌي ٞط يهٔي زا٘يٓ         

ٞٓ ثٝ  طثيت جسٕي ٚ ضٚحي فطز  ٛجنٝ زاضز  :اسالْ ثٝ ٞط زٚ ٚجٝ  ٛجٝ ٔي وٙس. اجتٕبػي

ٚ ثٝ اٚ ضرػيتي ٔستمُ ٚ ثب اضازٜ ٚ ثب اذتيبض ٔي زٞس ٚ ٞنٓ اٚ ضا زض لجنبَ سط٘ٛضنت زيٍنط     

ٝ   ٕٞجستٍي. اػؿبي جبٔؼٝ ٔسئَٛ ضٙبذتٝ است اٌنط   »اجتٕبػي زض اسالْ  ب جبئي اسنت ون

وسي ا٘سب٘ي ضا ثىطس،زض حىٓ ايٗ است وٝ ٕٞٝ ضا ثٝ لتُ ضسنب٘سٜ اسنت ٚ ظ٘نسٜ ونطزٖ ٚ     

 « .7ظ٘سٜ ٍ٘بٜ زاضت يه ا٘سبٖ ثٝ ٔٙعِٝ ظ٘سٌي ثرطيسٖ ثٝ ٕٞٝ ٔطزْ است

ٚ  ( ثني  فنبٚ ي  )جستٝ اي ،ذٛزذٛاٞي ٚ ثي اػتٙنبئي  زض چٙيٗ جٕغ ٕٞ         ٘بزضسنت اسنت 

 . ضبيستٝ ٘يست

         َ اٌنط وسني ٌطسنٙٝ    . ٌٛيب ٕٞٝ زض ٞسايت يىسيٍط ٚ ضإٞٙبيي ٞٓ ضطيىٙس ٚ ٔسنئٛ

ٔنطزْ  ي ٕٞنٝ  . أت ٔسئِٛٙس ٚ اٌط ستٕي ضٛز،ٕٞٝ ثبيس زض ثطاثط آٖ ثبيستٙس ي ثرٛاثس ٕٞٝ

ِنصا ٘ظنبْ اذاللني ٚ  طثينت     . ٍٟ٘جبٖ آضٔبٖ ٔطتطن جبٔؼٝ ونٝ ٕٞنبٖ اسنالْ است،ٞسنتٙس    

ثّىنٝ ثبينس سنؼي وٙٙنس ونٝ وٕجنٛز ٞنبي ٔنبِي         . يىسطٜ ثٝ زِٚنت ٚا ٕ٘يٍصاض٘نس  ػٕٛٔي ضا 

ٚ ٘مع ٞبٚ ظضتي ٞبي اذاللي ذٛز ضا اظ ضاٜ أط ثٝ ٔؼنطٚ    .يىسيٍط ضا اظ ضاٜ ا٘فبق وطزٖ

ٚ ثطازضي أيسٚاض ثبضٙس ٚ ثطاي ضسيسٖ ثنٝ آٖ   ٕٞٝ ثٝ ٔسبٚات. ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ثطقط  وٙٙس

 . سيه أت ضٛ٘،وٛضص وٙٙس ٚ ٕٞٝ 
____________________ 
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ٖ ٔني ذٛاٞٙنس   ثطذي اظ جبٔؼٝ ضٙبسبٖ ثٝ ازيبٖ اِٟي ا٘تمبز ٔي وٙٙس وٝ چطا اينٗ ازينب          

ٌطٚٞني اظ جٛا٘نبٖ ٘ينع ٔني پطسنٙس ونٝ       . ٘يطٚي اذالق،زضٔبٖ وٙٙس زضزٞبي اجتٕبػي ضا ثب
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زاضز ٚچٍٛ٘نٝ ٔني  نٛاٖ اظ ضاٜ حنُ ٞنبي      ت اجطائني  ٘قّت ذيط ٚ ٟ٘ني اظ فسنبز چنٝ ؾنٕب    

حمٛلي ٚ التػبزي وٝ ٘يطٚي زِٚت ضا ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ زاضز،چطٓ پٛضي وطز ٚ ثٝ  طٛيك ٞنب ٚ  

  ٛثيد ٞبي اذاللي اوتفب وطز؟

 ىيٝ ثط ضاٜ حُ ٞبي اذاللني ثنب ضاٜ حنُ ٞنب ٚ  ٕٟينسات      :زض جٛاة ٔي  ٛاٖ ٌفت           

ٚ آٟ٘ب ضا  ىٕينُ ٔني وٙنس ٚ اجنطاي لٛاػنس آٖ ضا      حمٛلي ٚ التػبزي زِٚت ٔٙبفبت ٘ساضز 

 . آسبٖ  ط ٔي سبظز

س ونٝ ػٕنْٛ   ين ضبيس ثتٛاٖ ٌفت وٝ لبػسٜ اي ثٝ ذٛثي ٚ ثٝ زضستي ثنٝ اجنطا زض ٔني آ           

. طنبٖ سنرت ٘جبضنس   يبٚض٘س ٚ ا٘جنبْ آٖ ثطا يظحٕت قبلت فطسب ثٝ حسبة ٘ يهٔطزْ آٖ ضا 

اٌط لبػنسٜ اي لنسضت   . جبز ٔي وٙسئطزْ ا( ٖب زضٚي)ط يعٜ اي زاضز ٚ ؾٕيٗ اٍ٘ياذالق چٙ

ٗ يٍعيجب. س ٞٓ ٘جبضسيبظي ثٝ پّيٚجساٖ ٔطزْ ضسٛخ وٙس چٝ ثسب ٘ زض آ٘طا زاضتٝ ثبضس وٝ

ٗ ونٝ  ين ف اظ اين وٕبَ ٔكّٛة است ٚ ح(ب لبٖ٘ٛي)اذالق ثطاي جبٔؼٝ ثٝ جبي حمٛق ٖوطز

ٖ ين )حمنٛق  يٗ ؾٕب٘ت اجطايي اذالق ٘تٛا٘ستٝ است جب٘طيٞٙٛظ ؾٕب٘ت اجطا ٛ (ب لنب٘ٛ ز ضن

 . ِٚي ٞس  ٟ٘بيي ٚ آضٔبٖ ٔب اظ ثيبٖ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٕٞيٗ است

زض ثطذي اظ ضٚاثف اجتٕبػي،٘ب ٛا٘ي حمٛلي آضىبض طي ٚجٛز زاضز ػٕال زض ذنب٘ٛازٜ          

ٞيچ ٘يطٚيي ثٝ جع اذالق ٕ٘ي  ٛا٘س ٍٕٞبٔي ٚ ٕٞسِي ظٖ ٚ ضٛٞط ٚ احتطاْ پسض ٚ ٔنبزض ضا  

ظ٘س  بٔيٗ وٙس ٚ زض ضٚاثف آٔٛظضني ٚ فطٍٞٙي،لبػنسٜ حمنٛلي ٚ ٘ينطٚي پّيسني      زض ٘ظط فط

زض ايٗ ٌٛ٘ٝ اظ أٛض اظ  فنبٞٓ ٚ اػتٕنبز ٚ جبشثنٝ ٔؼٙنٛي ٚ     . ٔؼٕٛال  ٛا٘بيي حىٛٔت ٘ساضز

ثٟتط است ونٝ اظ   اٌصاض وطز ٚ ٔحجت ٚ ايٕبٖ ٚ ػساِترٛاٞي ٕ٘يتٛاٖ ٌصضت ٚ ثٝ زازٌبٜ ٚ

أنط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ      ٝ ي ثطاي اجطاي زضست ٚ ػبلال٘. بزٜ ٘ىطززازٌبٜ ٚ ظ٘ساٖ ٚ لبٖ٘ٛ استف

. ٟ٘ي اظ ٔٙىط اظ ٘يطٚي  ؿٕيٗ وٙٙسٜ لٛاػس اذاللي ٚ ػبزات اجتٕبػي ٘يع ٘جبينس غبفنُ ضنس   

استمجبَ ٔطزْ ثرػٛظ ا٘سبٟ٘بي قطفساض حك، اظ ضٚضٟبي زضست أط ثٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ   

ٔمنبٔي ثنٝ ٞنط ينه اظ آٟ٘نب ثنطاي  طنٛيك        زٖ پبزاش ٚ سپط ٔٙىط ٔي  ٛا٘س حتي ثيطتط اظ ٞط

ٙسٜ ثنيص  نط اظ ٞنط    ٙسطظ٘ص و يه ٍ٘بٜ ضٕب ت ثبض ٚ  ٘يىٛوبضاٖ ٔفيس ثبضس ٚ حتي ٌبٞي

 . جطيٕٝ ٚ ظ٘سا٘ي ٔٛثط است

آيب آ٘چٝ وٝ اذالق ٚ ػبزات ٚ ضسْٛ :ٞطوسي وٝ ذٛا٘ٙسٜ ايٗ ٔمبِٝ است ٔي پطسٓاظ        

،ٔٛثط ٞنب  يضػبيت ذٛثي ٞب ٚ ا٘جنبْ ٘نسازٖ ثنس   اجتٕبػي ثط ضٕب  حٕيُ وطزٜ است،زضثبضٜ 
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ذنٛضزٖ ٚ ذٛاثينسٖ ٚ ٘طسنتٗ ٚ ِجنبس پٛضنيسٖ ٚ       ي يب ضيٜٛثٛزٜ است يب لبٖ٘ٛ ٚ زِٚت؟آ

ضاثكٝ ضٕب ثب افطاز زيٍط ٚ سالْ ٚ ػّيه ٚ ٟٕٔب٘ي ٞب ٚ  ؼبض  ٞب ٚ ثحث ٞب ٚ اػتمبز ٞنبي  

 «ضرػنيت »ٚ «ًٙ فطٞ»ٔسّىي ٚ ٔصٞجي ٚ ٞسفٟبي ضرػي ٚ اجتٕبػي ٚ ثٝ قٛض ذالغٝ 

ضٕب سبذتٝ ٕٞيٗ لٛاػس ٚ آزاة ٚ ضسْٛ اجتٕبػي ٘يست؟ آيب ٞيچ ا٘سيطنيسٜ اينس ونٝ چنطا     

ٔطزْ ثٝ ٍٞٙبْ ػمس ٘ىبح،ٔطزي ضٚحب٘ي ضا ثٝ ٔجّس ذٛز زػٛت ٔي وٙٙس وٝ ذكجٝ ٞنبي  

ٔصٞجي ثرٛا٘س ٚ ثب  ططيفبت ذب غي ثٝ ٚوبِت اظ قط  ظٖ ٚ ضٛٞط اجطا وٙٙسٜ غيزٝ اينٗ  

اججبضي ٘ىطزٜ ٚ فمف چٙيٗ وبضي ضا ٚ آيب  ٔي زا٘يسوٝ ٞيچ  لب٘ٛ٘ي زض ايطاٖ ، پيٕبٖ  ثبضس؟

جّنٜٛ   ٙىنٝ احسنبس ضٛز،ؾنطٚضي   ٖ ضا ثسٖٚ ايْ اجتٕبػي است وٝ آ٘يطٚي اذالق ٚ ضسٛ

 زازٜ است؟

آيب ٔي زا٘يس وٝ لبؾي،جبٞبي ذبِي لٛا٘يٗ ضا ثٝ يبضي احسبسي وٝ اظ ػنساِت ظٔب٘نٝ            

زاضز،پط ٔي وٙس ٚ آ٘چٝ ونٝ ٔنب ثنٝ ٘نبْ حىنٓ اظ      (اظ اذالق ٚ ػبزت ٞب عٜ اييؼٙي آٔي)ذٛز

زازٌبٜ ٔي ٌيطيٓ،ا٘ؼىبسي است اظ لٛا٘يٗ زض ٚجساٖ لبؾي ٚ ٚؾنغ التػنبزي ٚ سيبسني ٚ    

اػتمبز ٞب زض آٖ سٟٕي ٔٛثط زاضز ٚ ايٗ  ٟٙب لبٖ٘ٛ ٚ زستٛضات زِٚتي ٘يست ونٝ زضثنبضٜ ٔنب    

ٞت ٚ يىسننب٘ي اذننالق ٚ ػننبزات ٚ ضسننْٛ اجننطا ٔنني ضننٛز؟ ٚ آيننب  ٛجننٝ زاضيننٓ وننٝ ضننجب 

ػٛأُ ٕٞجستٍي اجتٕبػي است ٚ ثيص اظ ٞط اض ص ٚ پّنيس ٚ   ىي اظ ٟٕٔتطيٗ اجتٕبػي،ي

 زِٚتي زض ايجبز ّٔت ٚ أت اثط زاضز؟

اسالْ ٔي ذٛاٞس اظ ٕٞيٗ ٘يطٚ ثطاي پبسساضي اظ ضٕٞٙٛزٞبي ذٛيص ٚ  طنٛيك ٔنطزْ           

وبضي ونٝ  ٕنسٖ وٙنٛ٘ي جٟنبٖ ٘ينع      .  جبٞي استفبزٜ وٙسثٝ وبض ٘يه ٚ ٟ٘ي آ٘بٖ اظ فسبز ٚ 

آيب ا٘تمبز ٞبيي وٝ ٘ٛيسنٙسٌبٖ غنبِا   . اضظش اٖ ضا ثرٛثي ٔي ضٙبسس ٚ ثط آٖ اضد ٔي ٟ٘س 

زض ضٚظ٘بٔٝ ٞب ٚ وتبثٟب ٚ سرٙطا٘بٖ غبِا ٚ ضبيستٝ زض زا٘طٍبٜ ٞنب ٚ ٔسنجس ٞنب ٚ وّيسنبٞب     

 ٔي وٙٙسجع أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٘يست؟

سنني ٚ ٘ظننبضت ٔجّننس  ٔنني  ننٛاٖ ثبظض ػننالٜٚ ثطٕٞننٝ آ٘چننٝ وننٝ ٌفتننٝ ضننس حتنني            

أط ٙٝ،٘ٛػي اظ اػٕبَ زِٚت ٚ سٛاَ ٚ استيؿبح ٕ٘بيٙسٌبٖ اظ ٚظيطاٖ وبثي ٘سجت ثٝ(پبضِٕبٖ)

ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط است ٚ يب ٔ ال ٕٞنيٗ ا٘جٕنٗ ٞنبي ٔطثنٛـ ثنٝ ٔجنبضظٜ ثنب فسنبز ٚ         

ٌٛ٘نبٌٖٛ ثنطاي  طنٛيك     (ذيطذنٛاٜ ٚ غنبِا   «N.G.O ») سبظٔبٟ٘بي غينط زِٚتني   ٚ بزٞبثٙي
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ٌنط ٞنٓ زاض٘نس    ازا٘طٕٙساٖ ٚ ٚضظضىبضاٖ ٞسفي جع أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٘ساض٘س يب 

 . ٟ٘ب زض ٟ٘بيت أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط استىي اظ اٞسا  آي

تبيج أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ثني  ٘يع ٘سجت ثٝ ٘ ٟٙب ٌصضتٝ ،لبٖ٘ٛ يب  حمٛقاي ي ٕٞٝاظ 

ٙب ٘يست ثطاي ٔ بَ ٕٔىٗ است ضٕب زض ضاٜ ذٛز ٔطزي ضاثجيٙينس ونٝ زض غنسز وطنتٗ ينب      تاػ

بع ٗ ٔٙىط ثٝ زفن آظاض وٛزوي است ثٝ ٘ساي ٚجساٖ پبسد ٔي ٌٛييس ٚ ثطاي جٌّٛيطي اظ اي

ٚ حتني   طٚة ٚ ٔجنطٚح وٙينس  س وٝ ٔتجبٚظ ضا ٔؿن اظ وٛزن ٔي پطزاظيس ٚ ٘بچبض ٔي ضٛي

ٝ    ت ٚ ٔجنبظات ٔؼنب   ضٕب ضا اظ  ؼمي (لبٖ٘ٛ) حمٛق . سثىطي ٟ٘ني اظ   »ٔني وٙنس ٚثسيٙٛسنيّ

ٔنبَ ينب   ٘فنس ينب    ٔتٙبست ثب ذكط ثبضس ٚ ٘يع ؾطٚضي ثبضس،ثٝ ػٙنٛاٖ زفنبع اظ   ضا اٌط « ٔٙىط

ٟ٘ني اظ   »اي ٕٞبٖ اججبضي ضا وٝ اسالْ زض لنطٖٚ ٌصضنتٝ ثنط   . آثطٚ،ٔٛضز  بييس لطاض ٔي زٞس

. وطزٜ اسنت ٘ظطينٝ ٞنبي لنطٖٚ جسينس ثنٝ قنط  آٖ ٌنطايص پينسا ونطزٜ ا٘نس            ٔمطض «ٔٙىط

زا٘طٕٙساٖ غطثي ثٝ  بظٌي ٔتٛجٝ ضسٜ ا٘س وٝ ظ٘نسٌي اجتٕنبػي ٚ ٕٞجسنتٍي اػؿنبي آٖ     

ايجبة ٔي وٙس وٝ ٔطزْ زض ثطاثط ٔٙىط ثي اػتٙنب ٘جبضنٙس ٚ اٌنط ثنٝ ٔٛلنغ ثنٝ ينبضي زيٍنطاٖ         

 . ٘طتبثٙس،اظ ٘ظط حمٛلي ٔسئِٛيت پيسا ٔي وٙٙس

 

 

 

آيا امر بٍ معريف ي وُي از مىكر در قًاويه ايران موًرد تًجوٍ قورار تر توٍ     

 ؟است

 :اغُ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي ايطاٖ چٙيٗ ٔي ٌٛيس

زض جٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ زػٛت ثٝ ذيط،أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط ٚظيفنٝ اي اسنت     »

ٔطزْ،ٔنطزْ ٘سنجت ثنٝ    ٍٕٞب٘ي ٚ ٔتمبثُ ثٝ ػٟسٜ ٔطزْ ٘سجت ثنٝ يىنسيٍط،زِٚت ٘سنجت ثنٝ     

ٚ إِٖٛٔٙٛ ٚ إِٛٔٙبت ثؼؿٟٓ  :زِٚت،ضطايف ٚ حسٚز ٚ ويفيت آٖ ضا لبٖ٘ٛ ٔؼيٗ ٔي وٙس
 «اِٚيب ثؼؽ يبٔطٖٚ ثبِٕؼطٚ  ٚ يٟٖٙٛ ػٗ إِٙىط

پيطٚظ ضس ضٞجنط ا٘منالة زض ٕٞنبٖ    (ٔيالزي79)57زض ٍٞٙبٔي وٝ ا٘مالة ايطاٖ زض سبَ        

است وٝ پيص ٘ٛيس لبٖ٘ٛ اسبسي ٘ٛضتٝ ضٛز ٚ سنپس  اثتسا ثٝ زِٚت ٔتصوط ضس٘س وٝ الظْ 

ثٝ  ػٛيت ٔجّسي وٝ افطاز آٖ ٔٙترت ذٛز ٔطزْ ثبضٙس،ثطسنس  نب وطنٛض ثنط ٔجٙنبي لنبٖ٘ٛ       
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ِيتي وٝ لبٖ٘ٛ ثٝ آٟ٘ب سپطزٜ است،جٛاثٍٛي ٛٛظٜ ٔسئحازاضٜ ضٛز ٚ ٞطيه اظ ٔسئِٛيٗ زض 

اسبسني  ٟينٝ ونطز  نب پنس اظ      ٔطزْ ثبضٙس ِصا زِٚت ٘يع ٔتٙي ضا ثٝ ػٙٛاٖ پيص ٘ٛيس لنبٖ٘ٛ  

ثٍصاضز ٚ زض غٛضت غنالحسيس ثنٝ  ػنٛيت     ُ ٔجّس ٔٙترت ٔطزْ آ٘طا ثٝ ٔطٛضت  طىي

زِٚت ٚلت ٘يع پس اظ ٔس ي ٔتٙي ضا آٔنبزٜ اضائنٝ ثنٝ ٔجّنس ثطضسني ٟ٘نبيي لنبٖ٘ٛ        . ثطسب٘س

َ )اسبسي  ٕ٘نٛز زض آٖ ٔنتٗ پيطٟٙبزي،اغنّي ونٝ     ( وٝ ٔؼطٚ  است ثٝ ٔجّس ذجطٌنبٖ اٚ

ثٛـ ثٝ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىنط ثبضنس ٚجنٛز ٘ساضنت ِٚني ٕ٘بيٙنسٌبٖ       ٔٛؾٛع آٖ ٔط

ٔجّس يبز ضسٜ وٝ ذٛز ضا ّٔعْ ٔي زا٘ستٙس ثٝ ٌٙجب٘يسٖ ايٗ ٔٛؾٛع زض ٔتٗ لبٖ٘ٛ اسبسي 

 . ٘طا ثٝ ٔجّس ٔعثٛض پيطٟٙبز وطز٘سطاٖ،آاي

فنطٚع  )ظ الظْ است زض ايٙجب  ٛؾيا زٞٓ وٝ أنط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط يىني ا              

 . اجطاي ٞط يه اظ فطٚع زيٗ ثط يه يه ٔسّٕب٘بٖ ٚاجت ٔي ثبضس ٚ  اسالْ است( زيٗ

ؼطٚ  ٚ ٟ٘ني  ٕ٘بظ،ضٚظٜ،ذٕس،ظوبت،حج،جٟبز،أط ثٝ ٔ: فطٚع زيٗ اسالْ ػجبضت است اظ

  .اظ ٔٙىط

زضست است وٝ ٞط يه اظ أٛض شوط ضنسٜ ٚاجنت اسنت يؼٙني ثنط ٞنط ونس الظْ ٚ                 

ضا ا٘جبْ زٞس،أب چٖٛ ٞط يه اظ آٟ٘ب غيط اظ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ   ؾطٚضي است وٝ آٖ

ضنسٜ ِٚني أنط ثنٝ      بسي ذٛززاضي ٔٙىط يه ٚاجت ضرػي است، اظ شوط آٖ زض لبٖ٘ٛ اس

طا ٘جبينس  ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٞط چٙس اظ جّٕٝ ٚاججبت ٞط فطز ٔسّٕبٖ است أب اجطاي آ٘ن 

ٕٞنٝ ٔنطزْ    ثب ٔساضا ضفتبض وطز چٖٛ ٕٔىٗ اسنت  ثط ٔطزْ  حٕيُ وطز ٚ ؾٕٙب ثبيس ثب ٔطزْ 

آ٘چٝ ضا وٝ ضٕب فٟٕيسٜ ايس ٚ ثبٚض وطزٜ ايس ٚ  حُٕ ٕ٘نٛزٜ اينس ٘فٟٕينسٜ ٚ  حٕنُ ٘ساضنتٝ      

 . ثبضٙس

 :٘حُ وٝ ٔيفطٔبيس6 4ثٝ ٘ظط ٔي ضسس وٝ اجطاي آيٝ        

 «ُ ضثه ثبِحىٕٝ ٚ إِٛػظٝ اِحسٙٝازع اِي سجي»

 (سٜ ثٝ ضاٜ ذسا زػٛت وٗثب حىٕت ٚ پٙس ٘يىٛ ٚ پسٙسي)

 . ضاٜ ٔٙبسجي ثطاي ضسيسٖ ثٝ ٞس  ثبضس

 شرايط امر بٍ معريف ي وُي از مىكر بٍ صًرت اجرايي ي عملي 
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ي ثٝ ييبٖ أط ثٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط پطزاذتنٝ اسنت ٚ      ّلبٖ٘ٛ اسبسي ثٝ غٛض ي و        

ِٚي اظ ٔجٕٛػٝ ي وتبثٟبي لبٖ٘ٛ ٞبي ػبزي ٞٓ ثٝ  ٛؾيا وبفي زض ايٗ ٔٛضز ٘پطزاذتٝ ا٘س 

 :زيٙي ٚ فمٟي ٟٔٓ ٔي  ٛاٖ ضطايف أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ضا چٙيٗ استرطاد وطز

اقالع ٚ ػّٓ وسي وٝ لػس أط ثٝ ٔؼطٚ  وطزٖ ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط ٕ٘نٛزٖ ضا زاضز     -4         

 . اظ ايٙىٝ زليمب چٝ اػٕبِي ٔػساق ٔؼطٚ  يب ٔٙىط  است

حي يتني ثنطاي ضنرع     ينب جطاي أط ثٝ ٔؼطٚ  يب ٟ٘ي اظ ٔٙىط ذكط جب٘ي ايٙىٝ ثب ا-          

آٔطيب ٘بٞي يب زيٍطاٖ ايجبز ٕ٘ي ضٛز ٚ زض ٔجٕٛع اظ ايٗ وبض،فسبزي ثٝ ثنبض ٕ٘ني ٘طنيٙس ٚ    

 . ؾطضي ايجبز ٕ٘ي ضٛز

اظ ٔٙىنط ػػنجب٘ي ضنٛز ٚ ثنب      ب ٘نبٞي ٔط ثنٝ ٔؼنطٚ  ين   آٌبٞي ٕٔىٗ است ذٛز آٖ ضرع 

ٝ ٚلتي ثميٝ ي ٔطزْ آٖ غحٙٝ ضا ٔي ثيٙٙس ثٍٛيٙس وٝ ذٛز ايٗ ػػجب٘يت ذٛز وبضي وٙس و

 . ضرع ٘يع ٌٙبٞىبض است

سٝ ٌطٚٞٙس وٝ زض ضٚظ ليبٔت،ٔمطة  نط اظ زيٍنطاٖ ثنٝ ذنساي      » زض حسيث آٔسٜ است وٝ

اظ جّٕٝ ي آٟ٘ب وسب٘ي ٞستٙس وٝ ٚلتي لسض ي پيسا وٙٙس،زض حنبَ غؿنت،ٔط ىت    :ٔتؼبِٙس

ط زستبٖ ذٛز ٘طٛ٘س ٚ ٍٞٙبٔي وٝ ثنٝ وسني ٔسنئِٛيت أنط ٚ     ظّٓ ٚ ظيبزٜ ضٚي ٘سجت ثٝ ظي

ٟ٘نني زاز٘ننس،اٚ وننٝ چٙننيٗ لننسض ي يبفتننٝ اسننت،زض حننبَ غؿننت، ظيننبزٜ ضٚي ٘ىٙننس ٚ ظّننٓ  

 (8)«.ٕ٘ٙبيس

ٔنٛٔٗ وسني اسنت ونٝ ٚلتني ذطنٍٕيٗ ضنس،ايٗ        »:ٕٞچٙيٗ زض حسيث زيٍطي آٔسٜ است

  (9)«.ذطٓ اٚ ضا اظ ٔساض حك ذبضد ٘ىٙس

 :ثٝ  بثيط أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىطٔكٕئٗ ثٛزٖ -        

چٝ ثٍٛئيٓ ٚ ػُٕ وٙيٓ ٔٛثط ٚالغ ٕ٘ي ضٛز،ػُٕ ٔب ثيٟٛزٜ اسنت ٚ ثٟتنط    ٓ وٝ ٞطاٌط ثسا٘ي

  .است وٝ اظ ايٗ وبض غط  ٘ظط ٕ٘بئيٓ

 آيا در قًاويه ايران امر بٍ معريف ي وُي از مىكر جايگاَي دارد؟

أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط وٝ زض اغُ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي ايطاٖ ثيبٖ ضنسٜ اسنت              

اظ حيننث ٚضٚزش ثننٝ ٔننتٗ لننبٖ٘ٛ اسبسنني  ننبظٌي زاضز ٚ زض وٕتننط لننبٖ٘ٛ اسبسنني زض ثننيٗ   

 .وطٛضٞبي ز٘يب ثيبٖ ٘ىتٝ ٞبي اذاللي زض ٔتٗ لبٖ٘ٛ اسبسي آٔسٜ است 
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است وٝ ضطايف ٚ حسٚز ٚ ويفيت أنط  ثب ايٙىٝ زض ٔتٗ اغُ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي اضبضٜ ضسٜ 

ٖ ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ضا لبٖ٘ٛ ٔؼيٗ ٔي وٙس،لبٍ٘ٛ٘نصاض ا  پنس اظ ٌصضنت سنبِيبٖ     ينطا

اسنت   ت ٍٕ٘بضزٜٗ اض جبـ ٕٞقٛال٘ي اظ  ػٛيت لبٖ٘ٛ اسبسي ٞٙٛظ ثٝ  سٚيٗ لب٘ٛ٘ي زض اي

ٜ جطْ ٚجٛز زاضت ثؼٙٛاٖ ضفتبض  ٛجيٝ وٙٙسٚ آ٘چٝ ضا ٞٓ وٝ لجال زض  لبٖ٘ٛ ٔجبظات ايطاٖ 

 . ثب لبٍ٘ٛ٘صاضي جسيس،ٔحٛ ٌطزيس70 4زض سبَ 
___________________ 

 شيُي صحيح امز بً معزَف َ وٍي اس مىكز -رضا استادي( 9)َ (8)

 

ضاجغ ثٝ أط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط، لنبٖ٘ٛ ٚجنٛز        ،ٚ أطٚظٜ زض ايطاٖ  ٟٙب زض زٚ ٔٛضز

 :زاضز

ونٝ   66 4لبٖ٘ٛ ٔطثٛـ ثٝ ضطح ٚظبيف ٚظاضت آٔٛظش ٚ پطٚضش ٔػٛة سنبَ   -4         

 . اظ جّٕٝ ٚظبيف ايٗ ٚظاض رب٘ٝ ضا،أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٔي ضٕبضز

لبٖ٘ٛ ٔطثٛـ ثٝ  طىيُ ا٘جٕٗ ٞبي اسالٔي ٚ جٕؼيت ٞبي ٚ ٌطٜٚ ٞنب ٚ احنعاة    -          

 . ط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط استوٝ اظ جّٕٝ ا٘جٕٗ ٞبي ٔصوٛض أ 60 4ٔػٛة سبَ 

ب ٔكطح وطز ايٗ است وٝ ٔي  ٛاٖ ثطاي وسنب٘ي ونٝ   جوٝ ٔي  ٛاٖ زض ايٙ  ٛغيٝ اي          

است ِٚي ثب اينٗ ونبض زسنت ثنٝ     اٍ٘يعٜ ضبٖ ثطاي اجطاي أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط،حك 

ا ثنٝ ػٙنٛاٖ ينه    ض ٖ آ٘نب  طٔب٘ٝ ٔي ظ٘ٙس ثب  ٛجٝ ثٝ اٍ٘يعٜ ضطافتٕٙسا٘ٝ آٟ٘ب،ايٗ ونبض ػُٕ ٔج

 .جطْ سيبسي  ّمي ٕ٘بئيٓ

 ىبِيف ػجبزي زض اسالْ اٞسافي زاضز وٝ ايٗ ٞس  ٞنب ٌنبٞي ثبػنث ٔني ضنٛز زض                

ٕ٘نبظ ثنٝ ػٙنٛاٖ ينه     ثنطاي ٔ نبَ   . چٍٍٛ٘ي ا٘جبْ ايٗ  ىّيف ٞب  جسيس ٘ظط غٛضت ٌيطز

ي زاضز اٌط ٔب ٔطزْ ضا غطفب ثٝ ٕ٘بظ ذٛا٘سٖ زػٛت وٙيٓ ِٚي ثطٌعاضي  ىّيف ٚاجت ٞسف

آٖ قٛضي ثبضس وٝ آٖ ٞس  ضا  بٔيٗ ٘ىٙس،ٞٓ ٔطزْ ا٘جبْ ٚظيفٝ ٘ىطزٜ ا٘س ٚ ٞنٓ زينٗ ثنٝ    

اٌنط ٔنب   . ٕ٘بظ ثبيس ٟ٘ي وٙٙسٜ اظ ثسي ٞب ٚ پّطنتي ٞنب ثبضنس   . ٞس  ٟ٘بيي ذٛز ٘طسيسٜ است

وٙيٓ ِٚي زض ػٕنُ ثجيٙنيٓ ونٝ فحطنبم ٚ ٔٙىنط ٚجنٛز        ٕ٘بظ ثرٛا٘يٓ ٚ ٔطزْ ضا ثٝ آٖ زػٛت

زاضز ٔؼّْٛ ٔي ضٛز ٕ٘بظي ضا وٝ ٔي ذٛا٘يٓ آٖ ٘يست وٝ ذساٚ٘نس ذٛاسنتٝ اسنت ٞطچٙنس     

 . وٝ غٛضت ٚ ظبٞط ٕ٘بظ ضا ٞٓ زاضتٝ ٚ ا٘جبْ ٚظيفٝ ضسٜ ثبضس
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ٔ   أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ يه  ى           يٗ ّيف ٚاجت ثبينس ٞنسفي ضا  نب

اٌنط ٔنب أنط ثنٝ ٔؼنطٚ  ضا ضٚاد      . ثبيس فسبز ضا اظ جبٔؼٝ ضيطٝ وٗ وٙس يب وبٞص زٞس :وٙس

زازيٓ يب ثٝ قٛض ٘سجي زض ثؼؿي اظ ٔنٛاضز ثنٝ آٖ ػٕنُ ونطزيٓ ِٚني زينسيٓ ونٝ آٖ ٘تيجنٝ         

ٔٙبست ضا ٘ساضز ثبيس زض ويفيت آٖ  جيس ٘ظط وٙيٓ ٚ ثجيٙيٓ ثب چٝ قطظي اٌط ا٘جبْ ضنٛز آٖ  

 . الْ ٚ اغُ ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسبسي ثيبٖ وطزٜ ا٘س،ثٝ ٘تيجٝ ٔكّٛة ٔي ضسسٞسفي وٝ زيٗ اس

حؿطت پيبٔجط اوطْ  ب ٍٞٙبٔي وٝ  طىيُ حىٛٔت ٘سازٜ ثٛز٘س ٔطزْ ضا اضضبز ٔني              

ايٗ اضضبز ٚ ضإٞٙبيي ٕٞبٖ ٞس  أنط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط ضا زاضنتٝ ِٚني        . وطز٘س 

  وٕي فطق زاضز ٚ پيبٔجط اوطْ غنّي ا  ػّينٝ ٚ آِنٝ ٚ    چٍٍٛ٘ي اجطاي آٖ ثب أط ثٝ ٔؼطٚ

سّٓ پس اظ  طىيُ حىٛٔت ٞٓ اضضبز ٔي وطز٘س ٚ ٞٓ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىنط ٔني   

 . ٕ٘ٛز٘س

زض ثسيبضي اظ ٔٛاضز،ٞسفي ضا ونٝ اظ أنط    (ضإٞٙبيي)ٔب ٘يع ضبيستٝ است وٝ ثجيٙيٓ اٌط اضضبز

ٔيٗ ٔي وٙس،اظ اضضبز استفبزٜ وٙيٓ ٚ ٘ٝ ذٛز أنط ثنٝ   ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط زاضيٓ ثٟتط  ب

غطفب ضإٞٙبيي ٚ آٌبٜ ونطزٖ اسنت    (ضإٞٙبيي) فبٚت ايٗ زٚ آٖ است وٝ اضضبز .ٔؼطٚ 

 . ِٚي أط ثٝ ٔؼطٚ  ِعٚٔب ايٍٙٛ٘ٝ ٘يست

 

 :ريشٍ يجًدي امر بٍ معريف ي وُي از مىكر       

ي أنط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىنط      ثرطي اظ آيبت لطآٖ ٔجينس ونٝ ضيطنٝ ي ٚجنٛز             

 :ٔطثٛـ ثٝ آٟ٘بست

 :آَ ػٕطاٖ 401ٚ   40آيٝ ي  - 4       

 يىٓ اش وٙتٓ اػسامٚ اػتػٕٛا ثحجُ ا  جٕيؼب ٚ ال  فطلٛا ٚ اشوطٚا ٘ؼٕٝ ا  ػّ»

فبِف ثيٗ لّٛثىٓ فبغجحتٓ ثٙؼٕتٝ اذٛا٘ب ٚ وٙنتٓ ػّني ضنفب حفنطٜ ٔنٗ اِٙنبض فب٘منصوٓ ٟٔٙنب         

ِىٓ ايب ٝ ِؼّىٓ  ٟتسٖٚ، ٚ ِتىٗ ٔٙىٓ أنٝ ينسػٖٛ اِني اِرينط ٚ ينبٔطٖٚ       وصاِه يجيٗ ا 

 «ٖ ػٗ إِٙىط ٚ اِٚئه ٞٓ إِفّحٖٛثبِٕؼطٚ  ٚ يٟٙٛ

ٚ ثنٝ ينبز آٚضينس،٘ؼٕت ٞنبي اٚ ضا ٘سنجت ثنٝ       ثٝ ضيسٕبٖ اِٟي چًٙ ثع٘يس ٚ ٔتفطق ٘طنٛيس  »

ٚ . زينه ونطز  ذٛز،ٍٞٙبٔي وٝ زضٕٗ يىسيٍط ثٛزيس ٚ اٚ لّت ٞبي ضٕب ضا ثٝ يىنسيٍط ٘ع 

غجا وطزيس زض حبِي وٝ ثب ٘ؼٕت ٞبي اٚ ثطازض ضسٜ ثٛزيس ٚ زض سطاضيت آ طني اظ جٟنٙٓ   
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ثٛزيننس ٚ اٚ ضننٕب ضا ٘جننبت زاز پطٚضزٌننبضايٗ چٙننيٗ آيننبت ٚ ٘طننب٘ٝ ٞننبي ذننٛز ضا آضننىبض  

سبذت، ب ايٙىٝ ٞسايت ضٛيس ٚ حتٕب ثبيس اظ ثيٗ ضٕب ػسٜ اي ثٝ ٘يىي زػٛت وٙٙس ٚ أط ثٝ 

 «ا٘ٙساظ ٔٙىط ٕ٘بيٙس وٝ ايٙبٖ ضستٍبضٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي 

ايٗ آيٝ ي لطآ٘ي ثؼس اظ آ٘ىٝ سفبضش ثٝ ا حبز ٚ ٕٞجستٍي ٔطزْ ٔني وٙس، ٛجنٝ ثنٝ             

ايٗ ٘ؼٕت اِٟي ضا وٝ أطي لّجني ٚ ٔؼٙنٛي اسنت،اظ ػٙبينت ٞنبي ذساٚ٘نس ٔني زا٘نس،ظيطا         

ٝ  وننٝ  اذتالفنني  ٚ سننّٓ ٚجننٛز  زض ظٔننبٖ لجننُ اظ ثؼ ننت پيننبٔجط اوننطْ غننّي ا  ػّيننٝ ٚ آِنن

زاضت،جبٔؼٝ ضا ثٝ سمٛـ ٚ ا٘حكبـ وطب٘سٜ ثٛز ٚ ذساٚ٘س آ٘بٖ ضا ٘جبت زاز،ِنصا ثنط حفن     

حتٕب ثبيس جٕؼي اظ ضٕب،ػٟسٜ زاض زػنٛت ثنٝ    »:آٖ  بويس وطزٜ ٚزض ازأٝ ي آٖ ٔي فطٔبيس

  «.٘يىي ٚ ٟ٘ي اظ پّيسي  ثبضٙس ٚ ايٙبٖ ضستٍبض ذٛاٞٙس ثٛز

 :سٛضٜ ي  ٛثٝ 68ٚ 67آيٝ ي  -               

إِٙب فمٖٛ إِٙبفمبت ثؼؿٟٓ ٔٗ ثؼؽ يبٔطٖٚ ثبِٕٙىط ٚيٟٖٙٛ ػٗ إِؼطٚ  ٚ يمجؿنٖٛ  »    

ايسيٟٓ ٚ ٘سٛا  فٙسيٟٓ اٖ إِٙب فميٗ ٞٓ اِفبسمٖٛ،ٚػس ا  إِٙبفميٗ ٚ إِٙبفمنبت ٚ اِىفنبض   

 «ٟٓ ٚ ِؼٟٙٓ ا  ٚ ِٟٓ ػصاة ٔميٓ٘بض جٟٙٓ ذبِسيٗ فيٟبٞي حسج

 :ٛض اظ ايٗ لطاض استٔؼٙي آيٝ ٔعث

ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ ٔٙبفك ثٝ يىسيٍط أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٔي وٙٙس ٚ ٕٞٛاضٜ زسنت  »     

٘يع ايطنبٖ   ا٘س ٚ ذساٚ٘سا آٟ٘ب ثستٝ است ٚ ٞطٌع ا٘فبق ٕ٘ي وٙٙس آٟ٘ب ذسا ضا فطأٛش وطزٜ

ٖ ضا ثنٝ آ نص   ذساٚ٘نس آ٘نبٖ ٚ ونبفطا   . ثي  طزيس ٔٙبفمبٖ فبسس٘س. ضا ثٝ فطأٛضي سپطزٜ است

جٟٙٓ ٚػسٜ زازٜ است وٝ ثطاي ٕٞيطنٝ زض آٖ ثنبلي ذٛاٞٙنس ٔب٘نس ٚ ٕٞنبٖ آ نص آ٘نبٖ ضا        

اي آٟ٘نب ػنصاة لنطاض زازٜ ضنسٜ     وفبيت ٔي وٙس ٚ ذساٚ٘س آ٘بٖ ضا ِؼٙت ونطزٜ اسنت ٚ ثنط   

 «.است

 :سٛضٜ حج 14ٚ 10ٚ 9 آيٝ  -               

طٞٓ ِمسيط اِصيٗ اذطجٛا ٔٗ زينبضٞٓ ثزينط   اشٖ ِّصيٗ يمب ّٖٛ ثبٟ٘ٓ ظّٕٛا ٚ اٖ ا  ػّي ٘ػ»

حك اال اٖ يمِٛٛا ضثٙب ا  ٚ ِٛال زفغ ا  اِٙبس ثؼؿٟٓ ثيؼؽ ِٟسٔت غٛأغ ٚ ثيغ ٚ غنّٛات  

ٚ ٔسبجس يصوط فيٟب اسنٓ ا  و ينطا ٚ ِيٙػنطٖ ا  ٔنٗ يٙػنطٜ اٖ ا  ِمنٛي ػعينع اِنصيٗ اٖ         

  ٚ ٛا ػنٗ إِٙىنط ٚ     ا ثنبِٕؼطٚ  ٚ ٟ٘ن  ٔىٙبٞٓ في االضؼ البٔٛ اِػّٜٛ ٚ ا ٛا اِعونٜٛ ٚ أنط

 «ػبلجٝ االٔٛض
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ثٝ وسب٘ي وٝ ٔظّْٛ ٚالغ ضسٜ ا٘س ٚ ثٝ جطْ ايٙىٝ ٌفتنٝ ا٘نس ا  پطٚضزٌنبض ٔبسنت اظ زينبض      »

ذٛز ضا٘سٜ ضس٘س اجبظٜ زازٜ ضسٜ است وٝ ليبْ وٙٙس ٚ ذساٚ٘س آٟ٘ب ضا يبضي ٔي وٙس ٚ لكؼب 

ظ ثٙسٌبٖ،ضنط زيٍنطاٖ ضا اظ ثنيٗ ثجنطز حتٕنب      پيطٚظ٘س ٚ اٌط ٘جٛز وٝ ذساٚ٘س ثٛسيّٝ ثؼؿني ا 

. وّيسب ٞب ٚ وٙيسٝ ٞب ٚ ٔسجس ٞب وٝ يبز ذسا زض آٟ٘ب ثسيبض ٔي ضٛز ٚ ٕ٘بظ ٟٔٙنسْ ٔني ضنس   

ذساٚ٘س حتٕب ثٝ وسي وٝ اٚ ضا يبضي ٔي وٙس وٕه ٔي ٕ٘بيس ٚ ٕٞب٘نب ذساٚ٘نس ٘يطٚٔٙنس ٚ    

ٕنبظ ضا ثطپنب ٔني زاض٘نس     ػعيع است آٟ٘ب وسب٘ي ٞستٙس وٝ اٌط حىٛٔت ضا زض زست ثٍيط٘س ٘

ط ٔني وٙٙنس ٚ سنطا٘جبْ  ٕنبٔي وبضٞنب ثنب       ظوبت ٔي زٞٙس ٚ أط ثنٝ ٔؼنطٚ  ٚ ٟ٘ني اظ ٔٙىن    

 «ذساست

 :سٛضٜ ِمٕبٖ 47زض آيٝ  -1          

ٔب اغبثه اٖ شاِنه ٔنٗ    يب ثٙي الٓ اِػّٜٛ ٚ أط ثٝ إِؼطٚ  ٚ ا٘ٝ ػٗ إِٙىط ٚ اغجط ػّي»

 «ػعْ االٔٛض

پسطْ ٕ٘بظ ضا ثط پبي زاض ٚ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ني  :سطش ٔي ٌٛيسِمٕبٖ زض ٚغيت ذٛز ثٝ پ»

يىني اظ  اظ ٔٙىط وٗ ٚ زض ثطاثط ٔػجيت ٞبيي وٝ ثنٝ  نٛ ٔني ضسنس اسنتمبٔت ونٗ ونٝ اينٗ         

 «. وبضٞبي ٟٔٓ ٚ اسبسي است

 :سٛضٜ اػطا  457زض آيٝ  -5           

 «ٞٓ ثبِٕؼطٚ  ٚ يٟٙب ٞٓ ػٗ إِٙىطيبٔط»

ٔطزْ ضا ثٝ ٘يىي ٞب زستٛض ٔني زٞنس ٚ اظ ثنسي ٞنب ثنبظ       »است وٝ اظ غفبت پيبٔجط اسالْ ايٗ

 «. ٔي زاضز

 :سٛضٜ اػطا  499زض آيٝ  -6        

 «ذص اِؼفٛ ٚ أط ثبِؼط  ٚ اػطؼ ػٗ اِجبّٞيٗ» -7         

  «.اي پيبٔجط ٌصضت وٗ ٚ ثٝ ٘يىي ٞب زػٛت ٕ٘ب ٚ اظ جبٞالٖ ضٚي ثٍطزاٖ»

ظ ذػٛغيبت  ٛثٝ وٙٙسٌبٖ ذساپطسنت ضنسٜ ينبز ٔني     سٛضٜ  ٛثٝ ٍٞٙبٔي وٝ ا  44زض آيٝ 

وٙس زض ظٔطٜ غفب ي وٝ ثطاي آ٘بٖ ثط ٔي ضٕبضز ثٝ اجطاي أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىنط اظ  

 :قط  آ٘بٖ ٘يع اضبضٜ ٔي ضٛز

ٖٚ ثنبِٕؼطٚ  ٚ اِٙنبٖٞٛ   اِتبئجٖٛ اِؼبثسٖٚ اِحبٔسٖٚ اِسبئحٖٛ اِطاوؼٖٛ اِسنبجسٖٚ االٔنط  »

 «ػٗ إِٙىط
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ٌبٖ ثٝ حك پس اظ  ٛثٝ است ونٝ پطسنتٙسٌبٖ ذنسا ٔني ضنٛ٘س ٚ فمنف اظ اٚ       ثبظٌطت وٙٙس»

جنع ذنسا ٔٛجنٛز زيٍنطي ضا پطسنتص ٕ٘ني وٙٙنس        . اقبػت ٔي وٙٙس ايٗ ٞب پطستص ٌط٘نس 

آٟ٘نب ونٝ زض حنبَ ضونٛع ٚ سنجٛز      . ٔكبِؼٝ وٙٙسٌبٖ زض  بضيرٙس،سيط وٙٙسٌبٖ زض جٟب٘ٙنس 

ٔؼٙنٛي غنالحيت آٖ ضا زاض٘نس ونٝ      ذساي ذٛز ضا  سجيا ٔي وٙٙس ايٙبٖ ثب چٙبٖ  ٛضٝ ٞبي

ٔػّا اجتٕبع ثبضٙس آٟ٘ب وٝ اثتسا غبِا ضسٜ ا٘نس ٚ سنپس ٔني ذٛاٞٙنس زيٍنطاٖ ضا ٘ينع ثنٝ        

زض ايٙجب ثنٝ ٔٛٔٙنبٖ ٘ٛينس زازٜ ٔني     . ضستٍبضي زػٛت وٙٙس،أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط٘س

ذساٚ٘نس  ضٛز وٝ اٌط  ٛثٝ وبض،ثٙسٜ ذساٚ٘س،سبئا،ضوٛع وٙٙسٜ ٚ سنجٛز وٙٙنسٜ ٘سنجت ثنٝ     

أنب اٌنط   . سضس٘س ٚ پس اظ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٌطزيس٘س،آٍ٘بٜ ٔٛفنك ذٛاٞٙنس ضن   

 «.ٕٞٝ آٟ٘ب ضا زاضتٙس ِٚي أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ٘ىطز٘س،ثٝ جبيي ٘رٛاٞٙس ضسيس

 :وتيجٍ تيري

يٓ ٞطچٙسضاٜ ػّٕي أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ايٗ است وٝ اٚال ذٛز ضا پطٚضش زٞن        

ٚ ( ذٛز سنبظي  )ٔسّٕبٖ ثب سبذتٗ ذٛز  ي ٚ سپس ثٝ پطٚضش زيٍطاٖ الساْ وٙيٓ أب ٚظيفٝ

 ٕبْ ٕ٘ي ضٛز ثّىٝ الظْ است ٞط ٔسّٕب٘ي ٞط يه اظ ٔنطزْ  ( زيٍط سبظي )سبذتٗ زيٍطاٖ 

ٚثطاي اجطاي زضسنت اينٗ ونبض ثنٝ اٚ     .  طٛيك وٙس زٖ زض ثطاثط ظّٓ ٚ ستٓضا ثٝ ٔمبٚٔت وط

حىٛٔنت ذساٚ٘نس    ،ثبيس زا٘ست وٝ زض ٘ظبْ اسنالٔي حىٛٔنت اغنّي    يبضي ضسب٘س ٚ ؾٕٙب

است ِٚي حك ذبِك ٞستي زض اضازٜ ٔطزْ  جّي ٔني يبثنس ٚ ٞنط وسني ونٝ ثنٝ ٞنط ٔسنٙس ٚ         

زض ٞط ٔمبٔي وٝ  ، ٔيٙطيٙس(ٔ ُ ضئيس جٕٟٛض يب ٕ٘بيٙس ي ٔجّس  يب پبضِٕبٖ ٚ غيطٜ)ٔٙػجي

أب٘نت زاضي ثبينس چنٖٛ أب٘نت      ي ٝثبضس،أب٘ت زاض ذساٚ٘س است پس زض اجطاي ايٗ ٚظيفن 

زاضي زِسٛظ ٚ ٔسئَٛ ػُٕ وٙس ٚ ٔطزْ حك زاض٘س وٝ ثٝ ػٙٛاٖ غنبحجبٖ اغنّي لنسضت ثنط     

ي ثنٝ  وبض اٚ ٘ظبضت وٙٙس،اظ ٚي ثرٛاٞٙس وٝ ٔكبثك زستٛضات ضطع ٔمنسس ػٕنُ وٙنس يؼٙن    

زض ضا وٝ ثنٝ اٚ سنپطزٜ ا٘نس     ٔؼطٚ  ػُٕ وٙس ٚ اظ اجطاي ٔٙىط ثپطٞيعز ٚ ؾٕٙب آٖ ٔٙػجي 

 . ظٔب٘ي وٝ ٔست أب٘ت زاضي اٚ ثٝ پبيبٖ ٔي ضسس اظ اٚ ثستب٘ٙس

ٞط ٔسّٕب٘ي ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ٔيبٖ أت ذٛيص چٝ ثسب اظ ذٛز ثٍصضز  ب ثنٝ  ٕٞچٙيٗ           

ذسا ثطسس، زض سكا جٟب٘ي ٘يع  ٟٙب ثٝ ّٔت ذبغي ٘ظط ٘ساضز چٙيٗ ا٘سنب٘ي اظ ظّنٓ ٚ فسنبز    

اينٗ  . ٘ج ٔي ثطز ٚ ثٝ ثططيت ٚ سؼبزت اٚ فىنط ٔني وٙنس   زض ٞط ٘مكٝ اي اظ جٟبٖ وٝ ثبضس ض

ٚ ٞنط ٔسنّٕب٘ي ونٝ ثنٝ     . ٔطزْ جٟبٖ اظ آٖ استمجبَ ٔي وٙٙنس جٟبٖ ثيٙي ضا  مطيجب ثسيبضي اظ 
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ػجبزت ٚ ٘يبيص زض ٔمبثُ ذبِك ٔي پطزاظز ثٝ جٟبٖ اٚ ٚ ا٘سبٖ ٞب وٝ أب٘ت زاض اٚ زض ظٔنيٗ  

ثنطاي اٚ  . ضت سبيط ا٘سبٖ ٞب ثي اػتٙب ثٕب٘سٞستٙس،ػطك ٔي ٚضظز ٚ ٕ٘ي  ٛا٘س ٘سجت ثٝ سط٘ٛ

ثطپب زاضتٗ ػسَ ٟٔٓ است پس زأٙٝ أط ثٝ ٔؼطٚ  ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ضا ٕ٘ني  نٛاٖ زض حػنبض    

ٔطظٞبي ٔؼيٗ ٚ ٔحسٚزي زض ٘ظط ٌطفت ٚ الظْ است ونٝ اظ اينٗ زسنتٛض ضبيسنتٝ ضنطع زض      

ط ٕٞنٝ ٔنب ا٘سنبٟ٘ب    ٖ ثٟنطٜ ٔٙنس ٕ٘نٛزٜ چنطا ونٝ اٌن      آسكا جٟب٘ي استفبزٜ وطز ٚ ٔطزْ ضا اظ 

زغسغٝ سط٘ٛضت يىسيٍط ضا زاضتٝ ثبضنيٓ ٞنٓ اظ حنبَ ٞنٓ ثني ذجنط ٕ٘ني ٔنب٘يٓ ٚ ٞنٓ ثنٝ           

يىسيٍط وٕه ٔي وٙيٓ  ب اٌط وسي زض ٌٕطاٞي اسنت اٚ ضا ٘جنبت زٞنيٓ  ٚ اٌنط وسني      

زاضيٓ اظ ايٗ ونبض زضينغ    ٘يبظٔٙس ثٝ ٞسايت ٚ ضٞجطي است ٚ ٞط يه اظ ٔب  ٛاٖ ٞسايت اٚ ضا

 ٘ٛضظ

 

 

 

 

 :ت مىابع ُرس
 لطآٖ وطيٓ  -4

ا٘تطننبضات  –حمننٛق اسبسنني زض جٕٟننٛضي اسننالٔي ايننطاٖ   -سننيس جننالَ اِننسيٗ ٔننس٘ي - 

 67 4 - ٟطاٖ -سطٚش
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