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 طلیعه

تٛخٝ ٚ تىیٝ  ،. الصٔٝ ی خٛیٙذٌی حىٕتداسدحىٕت دس ٔجب٘ی دیٙی ٚ ػّٕی ٔفٟٛٔی ٌؼتشدٜ ٚ ٚػیغ 

 ثٝ ٔٛاسدی اػت وٝ ٔٛهٛع ایٗ ٔتٗ ٔی ثبؿذ.

-اسوبٖ حىٕت "ٞبیی ٘یبص داسد وٝ دس ایٗ ٔتٗ ثب ػٙٛاٖ ی حىٕت اػت تىیٝ ٌبٜوؼی وٝ خٛیٙذٜ

 اص آٖ یبد ٔی ؿٛد. "خٛیی

دس ساػتبی  ٔؼتمیٓ ٚ غیش ٔؼتمیٓ خٛیی ثٝ حذی اػت وٝ ٞش ؿخلیإٞیت آؿٙبیی ثب اسوبٖ حىٕت

 وٙذ.، آٌبٞب٘ٝ یب ٘بخٛدآٌبٜ اص ایٗ اسوبٖ اػتفبدٜ ٔیثبؿذاػتفبدٜ اص حىٕت 

ؿتٝ ثبؿذ ؿبیؼتٝ اػت ثب       دا آٖ سادٜ اصای اص حىٕت ٚ یب للذ اػتفبوٝ ٔختلش ثٟشٜ وؼیٞش

دس ایٗ  آٖ ٞبثب تىیٝ ثٝ تشیٗ ٔٛهٛػبتی وٝ اٚ سا ثٝ حىٕت سٕٖٞٙٛ ٔی وٙذ آؿٙبیی داؿتٝ ثبؿذ تب صیشثٙبیی

 ساٜ ثی ا٘تٟب لذْ ثٍزاسد.

 ٌٔبِت ایٗ وتبة دس ؿؾ ثخؾ تمذیٓ ٔی ٌشدد:

ٚاثؼتٝ ثٝ ٚاطٌب٘ی اػت وٝ ثٝ وبسٌشفتٝ      ،خب وٝ ٔؼجش ٚ اِٚیٗ اثضاس ؿٙبػبیی ٔفبٞیٖٓآاصاٍل: تخص 

ؿٛد دس ایٗ ثخؾ ػٝ ٚاطٜ ی سوٗ، حىٕت ٚ خٛیٙذٌی ثٝ كٛست تفىیه ؿذٜ ٔؼٙی ٔی ؿٛد ٚ ٔی

 ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد.ٔؼب٘ی ٔتلٛس اص آٖ 
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ٔؼب٘ی  ،ایٗ وبس اص آٖ خب حبئض إٞیت اػت وٝ چٝ ثؼب اتفبق ٔی افتذ افشاد ٌٛ٘بٌٖٛ اص یه ٚاطٜ

 صاٚیٝ دیذ دس اثتذای ٔؼیش ٔی ٌشدد. تفبٚت تٔتفبٚتی سا ٔتٛخٝ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ ٕٞیٗ ٔؼئّٝ ٔٛخ

ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٚاطٌبٖ پغ اص تشویت ثب یىذیٍش ٔؼب٘ی خذیذی ایفب ٔی وٙٙذ دس ایٗ ثخؾ  تخص دٍم:

 .ثٝ دػت ٔی آیذ اسوبٖ، حىٕت ٚ خٛیٙذٌیی اؿبسٜ ٔی ٌشدد وٝ اص تشویت ػٝ ٚاطٜ  ثٝ ٔفبٞیٕی

ؿٛد ٙبػبیی اسوبٖ ٔتلٛس اػت ثشسػی ٔییبفتٗ ٚ ؿدس ایٗ ثخؾ ٕٞچٙیٗ ساٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ خٟت 

تشیٗ ػٛاالت ثشٌشفتٝ اص ػمُ ا٘ؼب٘ی ٚ دس ٟ٘بیت ثب اػتفبدٜ اص ٔجٙبیی تشیٗ پبػخی وٝ ٚحی اِٟی ثٝ اػبػی

 ٌشدد.خٛیی اػتخشاج ٔیاسائٝ دادٜ اػت اسوبٖ حىٕت

تی وٝ اص ٞش ثٝ ػٛاال ٌب٘ٝیه اص اسوبٖ ػٝ پغ اص تؼشیف ٚ ٔؼشفی ٞش  تخص ّای سِ، چْار ٍ پٌجدس 

 اسوبٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد. ٞشیه اص ؟ چٍٍٛ٘ی ؟ چشایی؟ ٚچیؼتی :سوٗ ٔتلٛس اػت دس لبِت

ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ٞش یه اص اسوبٖ ػٝ ٌب٘ٝ ٔٙـؼت اص یه حمیمت ٚ داسای ػشچـٕٝ ی ٚاحذ ٞؼتٙذ دس 

 ؿٛد. اؿبسٜ ٔی ٘یض پٙح ثٝ استجبى تٍٙبتًٙ ٞش سوٗ ثب دیٍش اسوبٖ ثخؾ ا٘تٟبی

ٚ ایٗ ٘ىتٝ  پشداختٝ ٔی ؿٛدٞبیی وٝ دس ثٟشٜ ٔٙذی اص ایٗ اسوبٖ ٔتلٛس اػت  فتثٝ آ تخص ضطندس 

ذ چٝ ثؼب وٝ وبسثشد اػتفبدٜ اص اسوبٖ دس حذی ٘یؼت وٝ ٞش فشد سا ٔلٖٛ اص خٌب ثىٙ ٌشددتجییٗ ٔی 

 دب اص ایٗ اسوبٖ اص حىٕت فبكّٝ ثٍیشد.ؿخلی ثب اػتفبدٜ ی ٘بث
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 بخش اول

 جَیٌذگی -حکوت  -ضٌاسی ارکاى ٍاصُ

دس ِغت ٚ اكٌالح ٔؼٙی ٔی ؿٛد تب  (خٛیٙذٌی -حىٕت -ٖبسودس ایٗ ثخؾ ٞش یه اص ٚاطٌبٖ) ا

 .ایٗ ٚاطٌبٖ ایدبد ؿٛد دس فٟٓ ٔؼب٘ی اؿتشان ثیـتشی

 :در لغت ىارکا

ٚ دس  "وشا٘ٝ ی لٛی تش چیضی"فشًٞٙ ِغت دٞخذا ثٝ ٔؼٙبی سوٗ دس اسوبٖ خٕغ وّٕٝ ی سوٗ اػت ٚ 

 ٔی ثبؿذ. "، خضء ثضسي تش ٚ لٛی تش اص ٞش چیضپبیٝ ٚ ػتٖٛ"بٔٝ ی ٔؼیٗ ثٝ ٔؼٙبی ِغت ٘

ٖ تىیٝ ٔی ؿٛد ٚ ثٝ ًٛس اػت وٝ ثٝ آ "٘ت ٞش چیضیپّٟٛ ٚ خب" ،دس ٔفشدات ساغت اكفٟب٘ی سوٗ

 ثٝ وبس ٔی سٚد. "لذست ٚ ٘یشٚ"اػتؼبسٜ ثشای 

 روش وشدٜ اػت. "ف ٔحىٓ ؿیئخب٘ت ٚ ًش"دس وتبة لبٔٛع لشآٖ سوٗ سا ثٝ ٔؼٙی 

ٌبٜ، ٖ، پـتیجبٖ، تىیٌٝٛؿٝ، وٙح، ػتٛ"إِٙدذ ثشای سوٗ ایٗ ٔؼب٘ی ثیبٖ ؿذٜ اػت:  تشخٕٝ ی دس وتبة

 "لؼٕت اكّی

روش ایٗ ٘ىتٝ الصْ اػت وٝ اخضای ٞش ٔدٕٛػٝ ی ثٝ ٞٓ پیٛػتٝ ای اص ٘ظش ٔشتجٝ  ،خٟت تجییٗ ٔؼب٘ی فٛق

اكّی ٞش ٔدٕٛػٝ سا  ٚ خبیٍبٜ ٞٓ ػشم ٞٓ ٘یؼتٙذ ٚ ثؼوی ثٝ ثؼوی دیٍش تىیٝ وشدٜ ا٘ذ وٝ تىیٝ ٌبٜ

 ثٝ ٔؼشفی خبیٍبٜ سوٗ وٕه ثیـتشی ٔی وٙذ: كفحٝ ی ثؼذٖ ٔدٕٛػٝ ٘بٔیذ. ٔثبَ ٞبی تٛاٖ سوٗ آٔی
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ِٚی تٟٙب  ٔٛسد اػتیبصدٜ  ت ٕ٘بص وٝ اٌش ثٝ ًٛس ػٕذ وٓ ٚ صیبد ؿٛ٘ذ، ٕ٘بص سا ثبًُ ٔی وٙذٚاخجب -1

ٔٛسد آٖ سوٗ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد وٝ حتی اٌش اص سٚی فشأٛؿی تشن یب اهبفٝ ؿٛ٘ذ ٕ٘بص ثبًُ  پٙح

 ٔی ؿٛد.

)٘یت( سوٗ اػبػی ٕٞٝ ی ػجبدات ٘یت اػت ثٝ ایٗ ٔؼٙب وٝ اسصؽ ٞش ػجبدت ثب تٛخٝ ثٝ سوٗ آٖ  -2

 ؿٙبػبیی ٔی ؿٛد.

 .ٔثُ چـٓ،ٌٛؽ،  لّت،  ٔغض ٚ... اػتدس ثذٖ ا٘ؼبٖ اخضای ٟٔٓ ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی  -3

لّت  اػتخٛا٘ی ٌفتٝ ٔی ؿٛد. ثٝثٝ ػتٖٛ فمشات سوٗ فمي اػتخٛاٖ ثذٖ ا٘ؼبٖ  206 ی ٔدٕٛػٝٔیبٖ اص  

 سوٗ ٌفتٝ ٔی ؿٛد.٘یض ثٝ ػٙٛاٖ تىیٝ ٌبٜ دسن ٚ حیبت ثذٖ، ٚ ٔغض ا٘ؼبٖ 

ؿبِٛدٜ ی ثٝ پی ٚ داسد فمي دیٛاس ٚ... ،فػتٖٛ، ػم وٝ لؼٕت ٞبی ٔختّفی ٔثُیه ػبختٕبٖ  دس -4

 ٌٛیٙذ.ٔیآٖ سوٗ 

ٔثُ احىبْ ٚ اخالق كشفب دیذٌبٜ ٞبی  اص ٔدٕٛػٝ ٔٛهٛػبت ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ پش إٞیت ٔؼبسف اػالٔی -5

 ػذَ ٚ أبٔت٘مؾ اسوبٖ دیٗ سا داس٘ذ وٝ ػجبستٙذ اص تٛحیذ، ٘جٛت، ٔؼبد، ،اػبػی ٚ خٟبٖ ثیٙی

اكّی آٖ اسوبٖ ٌفتٝ    صاٚیٝ یثٝ چٟبس وذاْ تمذع خٛد سا داس٘ذ اص اخضای ٔختّف وؼجٝ وٝ ٞش -6

 سوٗ ػشالی ٚ سوٗ حدش االػٛد اػت. ؿٛد وٝ ؿبُٔ سوٗ یٕب٘ی، سوٗ ؿبٔی،ٔی

ٔتفبٚتی پیشٚی ٔی وٙٙذ اٌش چٝ ٕٞٝ ی اخضای آٖ خبیٍبٜ دس یه خب٘ٛادٜ وٝ اص اكَٛ ٚ لٛا٘یٗ  -7

 ٔٙحلش ثٝ فشدی داس٘ذ، ٚخٛد ٘مؾ ِٚی دس آٖ ٟٔٓ تشیٗ سوٗ ثٝ حؼبة ٔی آیذ.

 

 رکي در اغغالح:

 چٙبٖ اسوبٖ ایٗ. آٟ٘بػت ی پبیٝ ثش ٚتشثیت تؼّیٓ اكَٛ وٝ اػت ٔجٙبٞبیی ٚ صیشثٙبٞب ، اسوبٖ اص ٔٙظٛسدس ایٗ ٔتٗ 

  وـبف ػٙٛاٖ  ثٝ  ٚ  ساٍٞـبػت  ٞب صٔبٖ ی ٕٞٝ ثشای ٚ تشثیت ٚ  تؼّیٓ  ا٘ذسوبساٖ دػت  تٕبٔی ثشای  وٝ اػتٛاس٘ذ

  پبیٝ ،ٔٙـبء ػٙٛاٖ  ثٝ  اسوبٖ اص  یه ٞش دیٍش ػجبست ثٝ. ؿٛد ٔی  لّٕذاد  آٔذ وبس ٚ  حمیمی  اكَٛ  ٔحه  ٚػًٙ
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  سا  تشثیت ٚ  تؼّیٓ  اكَٛ  وٝ دٞذٔی سا  أىبٖ  ایٗ ٔب  ثٝ  سوٗ ٞش  یؼٙی اػت،  فشاٚاٖ  اكَٛ  ی ػشچـٕٝ ٚ

 .دٞیٓ لشاس  ثیٙی ثبص  ٔٛسد  یب  ٚ  وٙیٓ اػتخشاج ٚ  ؿٙبػبیی  ٔتفبٚت افشاد ٚ  صٔبٖ  ٔىبٖ،  ثشحؼت

 حکوت در لغت:

ػّٓ، "ٚ دس ِغت ٘بٔٝ ی ٔؼیٗ ثٝ ٔؼٙبی  "دا٘بیی، دا٘ؾ، ٔؼشفت"حىٕت دس فشًٞٙ ِغت دٞخذا ثٝ ٔؼٙبی 

 ٔی ثبؿذ. "ساػتی، دسػتی ٚ والْ ٔٛافك حكدا٘ؾ، 

ایٗ .  اػت" ثٝ حك سػیذٖ ثب ػّٓ ٚػمُ"ثٝ ٔؼٙی ساغت اكفٟب٘ی دس وتبة ٔفشدات  حىٕت اص دیذٌبٜ

 تٔشوَی دٞب٘ٝ صٔبٖ ٘ضَٚ لشآٖ، ػشة ٍِبْ ٚ صثبٖ ػشة ٚ اػت وٝ دس "ةکمح"ی ٚاطٌٜشفتٝ اص ٚاطٜ ثش

 .ؿذٔیٌفتٝ 

دس لبٔٛع لشآٖ حىٕت سا حبِت ٚ خلیلٝ ای ٔؼشفی وشدٜ اػت وٝ ؿخق ثٝ ٚػیّٝ ی آٖ ٔی تٛا٘ذ 

 حك ٚ ٚالؼیت سا دسن وٙذ ٚ وبس سا ٔحىٓ ٚ ٔتمٗ ا٘دبْ دٞذ . 

 "ػّٓ ،دسیبفت حمیمت ٞش چیض"اػت :  إِٙدذ ثشای حىٕت ایٗ ٔؼب٘ی روش ٌشدیذٜ تشخٕٝ ی دس وتبة

 حکوت در اغغالح: 

. ثٝ ٔؼب٘ی ٔختّفی ثٝ وبس سفتٝ اػته ٚاطٜ ی لشآ٘ی اػت  أب دس اكٌالح ٚ وبسثشد حىٕت اٌشچٝ ی

ت ٘بٔیذ ٚ اص آٖ صٔبٖ دس ثؼیبسی اص ٕثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔالكذسا فّؼفٝ ای وٝ اص خٛد ثٝ یبدٌبس ٌزاؿت سا حى

 ٔتشادف فّؼفٝ ثٝ وبسسفتٝ اػت .  ،ٔحبفُ ثخلٛف دس ٔذسػٝ ٞبی ػّْٛ دیٙی حىٕت

 :ی صیش ساخغ ثٝ حىٕت ٌفتٝ ؿذٜ اػتوبسثشدٞبی حىٕت دس لشآٖ ٚ احبدیث اص خّٕٝ ٔؼب٘ثب تٛخٝ ثٝ 
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) آیت اهلل سی ؿٟشی وتبة ت سػیذٖ ثٝ لّٝ ی وٕبَ ا٘ؼب٘یت .حىٕت حمیمتی اػت ٔتمٗ ٚ اػتٛاس خٟ-

 ٘بٔٝ ی ِمٕبٖ (  ،حىٕت

حىٕت ػجبست اػت اص ػّٕی وٝ ثب تىیٝ ثش ثشٞبٖ ٞبی ػمّی ٚ یمیٙی ٚ ٌٔبثك ثب ٚالغ ، دس ػؼبدت ا٘ؼبٖ -

 ٘مؾ ثٙیبدیٗ داسد .)آیت اهلل خٛادی آّٔی وتبة حىٕت ٘ظشی ٚ ػّٕی دس ٟ٘ح اِجالغٝ ( 

ض لبئُ تت ٚ یب ا٘ٛاػی ٘یاص آ٘دب وٝ ٚاطٜ ی حىٕت ٔؼٙبی ٚػیغ ٚ ػٕیمی دس ثش داسد ثشای حىٕت ٔشا

وٝ دس صیش ثٝ دٚ ٘ٛع آٖ اؿبسٜ دا٘ـٕٙذاٖ ًجمٝ ثٙذی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ساخغ ثٝ حىٕت ثیبٖ وشدٜ ا٘ذ . ؿذٜ ا٘ذ

 ؿٛد:ٔی

 حىٕت اص ٔٙظش آیت اهلل سی ؿٟشی: 

 ثٙب ٟ٘بدٜ ا٘ذ . دس لبِت ؿشیؼت اِف(حىٕت ػّٕی ثٝ ػٙٛاٖ پّٝ ی اِٚی وٝ فشػتبدٌبٖ خذاٚ٘ذ 

 ثبیذ ثؼبصد . ثب ػُٕ ثٝ ؿشیؼت وٝ ا٘ؼبٖ  ة(حىٕت ػّٕی ثٝ ػٙٛاٖ پّٝ ی دْٚ

وٝ خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ ثشای پیٕٛدٌبٖ حىٕت ػّٕی ٚ ػّٕی  اػت ح(حىٕت حمیمی ثٝ ػٙٛاٖ پّٝ ی ٟ٘بیی

 آٔبدٜ ٔی ػبصد . )وتبة حىٕت ٘بٔٝ ی ِمٕبٖ ( 

 ت اص ٔٙظش آیت اهلل خٛادی آّٔی ثش دٚ لؼٓ اػت : ٕحى

 ٘یؼت حمبیك خٟبٖ تىٛیٗ ثحث ٔی وٙذ .  اِف(حىٕت ٘ظشی : ػّٕی وٝ دسثبسٜ ی ٞؼت ٚ

ة(حىٕت ػّٕی : ػّٕی وٝ دسثبسٜ ی ثبیذ ٚ ٘جبیذ خٟبٖ اػتجبس ثحث ٔی وٙذ ٚ ٞش آ٘چٝ دس تؼبِی ا٘ؼبٖ 

 ٘مؾ ٔٛثش داسد سا دس ثش ٔی ٌیشد .)وتبة حىٕت ٘ظشی ٚ ػّٕی دس ٟ٘ح اِجالغٝ ( 
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 ٌشفت: ٘تیدٝ اص دیذٌبٜ ٞبی فٛق ٔی تٛاٖ

حىٕت ػجبست اػت اص ؿٙبػبیی ٚ حشوت ثٝ ػٛی حمبیك ٚ ثبیذٞب ٚ ٘جبیذٞبیی وٝ خذاٚ٘ذ حىیٓ  

تی داسد وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا ثب ٞش وغ اص حىٕت اِٟی ٔشاتت ٚ دسخبتؼییٗ فشٔٛدٜ اػت . ثٟشٜ ٔٙذی 

 ٔختّف ٔؼشفی ٚ ًجمٝ ثٙذی وشد . صٚایبی 

ذٌی، حىٕت اص إٞیت ثیـتشی ثشخٛسداس ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ ثیٗ ػٝ ٚاطٜ ی سوٗ، حىٕت ٚ خٛیٙ

 :وشیٓ ٞٓ اؿبسٜ ؿٛددس لشآٖ  ثٝ خبیٍبٜ ایٗ ٚاطٜاػت ؿبیؼتٝ اػت 

آیٝ اص لشآٖ ثٝ وبس سفتٝ اػت ٚ ٔدٕٛػٝ آیبتی وٝ داسای وّٕبتی ٔـتك اص  ٘ٛصدٜٚاطٜ ی حىٕت دس 

وّٕٝ ی سا تشیٗ وبسثشد ثیـ. اص ثیٗ وّٕبتی وٝ اص ایٗ سیـٝ ٔـتك اػت آیٝ ٔی سػذ 189)ح ن ْ( اػت ثٝ 

 ثیـتش دس تٛكیف خذاٚ٘ذ حىیٓ اػت. وٝ داسدحىیٓ 

 در لغت: ذىجَیی

 .ٔیذتٛاٖ ًّت ٘بسا ٔیفبسػی اػت ٚ ٔؼبدَ ػشثی آٖای ٜخٛیٙذٌی ٚاط

خٛیٙذٌی خٛیی اػتفبدٜ ؿذٜ صیشا دس صثبٖ فبسػی ی حىٕتٚاطًّٜجی اصثٝ خبی حىٕت دس ایٗ ٔتٗ

 ثٝ ًّت وٙٙذٜ ای ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ دس حبَ خؼتدٛ ٘یض ثبؿذ.اػٓ اص ًّت اػت ٚ خٛیٙذٜ 

ًّت "ٚ دس ِغت ٘بٔٝ ی ٔؼیٗ ثٝ ٔؼٙبی  "یبفتٗ ٚ پیذا وشدٖ"خٛییذٖ دس فشًٞٙ ِغت دٞخذا ثٝ ٔؼٙبی 

 ٔی ثبؿذ. "وشدٖ، خؼتدٛ وشدٖ ٚ یبفتٗ

اكفٟب٘ی  ٔؼبدَ خٛیٙذٌی دس صثبٖ فبسػی اػت دس وتبة ٔفشدات ساغت٘یض وٝ وّٕٝ ای ػشثی ٚ ًّت 

 تشخٕٝ ؿذٜ اػت. "خٛاػتٗ ٚ ٌشفتٗ"ٔی ثبؿذ ٚ دس وتبة لبٔٛع،  "خؼتدٛ اص ٚخٛد چیضی"ثٝ ٔؼٙبی 
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 اص ٔؼب٘ی ًّت ٔی ثبؿذ. "پشػیذٖ، فشاخٛا٘ذٖ"إِٙدذ،  تشخٕٝ ی دس وتبة

 جَییذى در اغغالح:

اػت. ثٝ ػجبست دیٍش  ای ثشای یبفتٗصٔیٙٝ دس ایٗ ٔتٗ ثٝ ٔٙظٛس د٘جبَ وشدٖ ٚ  "خٛیی"خٛییذٖ ٚ 

ٕ٘ی ثبؿذ چٖٛ حىٕت یه حمیمت ٘بٔتٙبٞی اػت ٚ ؿبیؼتٝ حىٕت ٔٙظٛس اص خٛییذٖ، یبفتٗ تٕبْ ٚ وٕبَ 

 ثٝ د٘جبَ آٖ ثبؿذ. دس خؼتدٛ ٚ اػت ٞش ا٘ؼبٖ دس تٕبْ ػٕش

اص ًشف دیٍش دس تؼجیش لشآ٘ی حىٕت وؼت وشد٘ی ٕ٘ی ثبؿذ ثّىٝ ٔمبٔی اػت وٝ تٛػي خذاٚ٘ذ ثٝ 

ك ػٌب ٔی ؿٛد، پغ دس خمیمت خٛیٙذٌی حىٕت یؼٙی ایدبد آٔبدٌی دس خٛد ثشای یبفتٗ ایٗ اؿخبف الی

 ٔمبْ اص ػٛی خذاٚ٘ذ!

 :ثمشٜ ٔی فشٔبیذ 269لشآٖ وشیٓ دس آیٝ ی 

 الْأَلْثَابِ أُيِلًُاْ إِلَّا يَزَّكَّشُ مَا يَ  كَثِيشًا خَيشًْا   أُيتىِ فَقَذِ الْحِكْمَةَ يُؤْتَ مَه يَ  يَشَاءُ مَه الْحِكْمَةَ يُؤْتىِ

 خيزىيقيي  بِشَد  دادُ حكوت كس ّز بِ ٍبخشذ  هى حكوت بخَاّذ كِ كس ّز بِ[ ًٍذخذا]

 .گيزد ًوى پٌذ كسىخزدهٌذاى  جش ٍ است شذُ دادُ فزاٍاى

ٔی ؿٛد. پغ حذاوثش ٘مؾ وؼی وٝ دس ًّت حىٕت اػت خٛییذٖ آٖ ٚ  ٜدادحىٕت تٛػي خذاٚ٘ذ 

 صٔیٙٝ ػبصی دس خٛد اػت. 
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 بخش دوم

 تثییي ػثارت ارکاى حکوت جَیی 

 وٝ: ایٗ اػت "خٛیی"ٚ  "حىٕت"، "اسوبٖ"اص تشویت ػٝ ٚاطٜ ی ٔٙظٛس 

 .ٔتمٙی داسد غیش لبثُ تغییش ٚ ٞبیٌبٜتىیٝ ،ٔٛظف ثٝ ًّت وشدٖ آٖ ٞؼتیٓ حمیمت ٚ حىٕتی وٝ

ثٝ  ؟تایذ تزٍم؟ ٍ چگًَِ رٍمهی اس کجا تَدُ ام؟ تِ کجا  :ؿبُٔ ػٛاالت اػبػی ٞش ا٘ؼبٖٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ 

تٛاٖ دس ٔی٘یض پبیٝ ٞبی اػبػی ًّت حمیمت سا  ؿٛدتٛحیذ، ٔؼبد ٚ ٘جٛت پبػخ دادٜ ٔی دس ٔجبحثتشتیت 

 .خؼتدٛ وشد دیٗ اكَٛ

ثٝ ثیبٖ دیٍش الصٔٝ ی خؼتدٛی حىٕت وٝ یه ٔفْٟٛ ٌؼتشدٜ ٚ ثی ا٘تٟبػت تٛخٝ ثٝ صیش ثٙبٞبی  

ساٜ ٞبی لذستٕٙذی اػت وٝ ٕٞٝ ی فؼبِیت ٞبی چٙیٗ خٛیٙذٜ ای سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد. خالكٝ ایٗ وٝ اٌشچٝ 

یذ اص ثب حىٕتاػت ِٚی دس چٟبسچٛة ػٙٗ اِٟی، ثشای ثٟشٜ ٔٙذی اص  ثی ؿٕبسحىٕت ثٟشٜ ٔٙذی اص 

 اػتٛاس اػتفبدٜ وشد. ثٙیبٖ ٞبی لٛا٘یٗ ثبثت ٚ

 راُ ّای ضٌاسایی ارکاى حکوت جَیی

 حىٕت خٛیی ، ساٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٔتلٛس اػت: ٌٕٔئٗ دس ٔؼیشثشای یبفتٗ تىیٝ ٌبٜ ٞبیی 

ٔختّف تؼّیٓ تؼّیٓ ٚ تشثیت سا ٔی تٛاٖ دس لبِت ٔىبتت  ثـش دس (اػتفبدٜ اص تدشثٝ ی ثـشی: تدبسة1

 تشثیتی خؼتدٛ ٕ٘ٛد.ٚ 
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ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی سا      صٔبٖ اػت ا٘ؼبٖخب وٝ تبسیخ تؼّیٓ ٚ تشثیت ثب تبسیخ ثـشیت لشیٗ ٚ ٖٞٓآاص 

 تٛا٘یٓ ثٝ ػٙٛاٖ كبحت ٔؼّه ٚ سٚؽ تؼّیٓ ٚ تشثیتی ٘بْ ثجشیٓ.ٔی

ی ٞباص ٔحبػٗ ساٜتدشثٝ ی ثـشی اص آٖ ٔٙظش حبئض إٞیت اػت وٝ ا٘ؼبٖ ٞبی أشٚص ٔی تٛا٘ٙذ 

 ح ٕ٘بیٙذ.ٌزؿتٍبٖ ثٟشٜ خؼتٝ ٚ ٘بسػبیی ٞبی سٚؽ ٌزؿتٍبٖ سا اكال

خؼتدٛی تىیٝ ٌبٜ دس تدشثٝ ٞبی ثـشی اِضأب ثٝ ٔؼٙی تمّیذ وٛسوٛسا٘ٝ ٚ ثی چٖٛ ٚ چشای سٚؽ 

 ٌزؿتٍبٖ ٘یؼت اٌشچٝ ٔىبتت ٔختّف تؼّیٓ ٚ تشثیت ٞشوذاْ پیشٚاٖ ٚ ػیٙٝ چبوب٘ی داس٘ذ.

ٞبی خٛیی یىی اص ساٌٜبٜ ٞبی حىٕتیٝتدشثیبت ثـشی ثشای یبفتٗ تىثٝ ٞش خٟت اػتفبدٜ اص ٔدٕٛػٝ 

 ٔتلٛس اػت.

ٕ٘ی تٛا٘ذ ادػب  (اػتفبدٜ اص ٚحی اِٟی: اص آٖ خب وٝ حىٕت ٔتشادف حمیمت ٔی ثبؿذ ٚ ٞیچ ثـشی2

لشآٖ ٚ چٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚحی اِٟی ٔی ؿٙبػیٓ) بفتٝ اػت، اػتفبدٜ اص آٖوٙذ ثٝ حمیمت ٌّٔك دػت ی

 تٛا٘ذ ثشای یبفتٗ اسوبٖ ٚ تىیٝ ٌبٜ ٞبی حىٕت خٛیی ثٝ وبس آیذ.(ٔیػتشت

دایشٜ ی اػتفبدٜ اص ٚحی اِٟی چٙبٖ ٌؼتشدٜ اػت وٝ ثؼوی ٔؼتمذ٘ذ فمي آٖ چٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٚحی اِٟی 

 ؿٙبختٝ ؿذٜ لبثُ اػتٕبد اػت ٚ اص ایٗ سٚ ثٝ ٞش ٌٛ٘ٝ اػتفبدٜ اص تدشثٝ ی ثـشی اػتٕبدی ٘ذاس٘ذ.

وٝ خذاٚ٘ذ ثشای اػتفبدٜ اص ٚحی اِٟی ػٌب ٕ٘ٛدٜ اػت. ٟٔٓ تشیٗ تٛإ٘ٙذی ت ػمُ:( اػتفبدٜ اص ٔٛٞج3

 ػمُ ثـش ایٗ اػت وٝ ثٝ ٘مق ٚ ٔحذٚدیت خٛد پی ٔی ثشد.
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ا٘ؼبٖ ثب ػمُ حمیمت خٛی خٛیؾ ثٝ ٘بتٛا٘ی خٛد دس پبػخ ثؼیبسی اص ػٛاالت پی ٔی ثشد. ثؼیبسی اص 

 ذی ػمُ اػت ثٝ ٚػیّٝ ی خٛد ػمُ دػت یبفتٙی ٕ٘ی ثبؿذ.ػٛاالت اػبػی ا٘ؼبٖ وٝ ٘ـئت ٌشفتٝ اص تٛإ٘ٙ

ٞبی ٔتمٗ دػت پیذا وٙذ. یّٝ ی ٚحی اِٟی ٔی تٛا٘ذ ثٝ پبػخػمُ تٛإ٘ٙذ دس حمیمت خٛیی فمي ثٝ ٚػ

٘ٛس پبن ٔؼلٛٔیٗ ػّیٟٓ اِؼالْ، پٙبٞٙذٜ  چٟبسدٜ یؼٙیوٙٙذٌبٖ ػّٕی آٖ ٚ تجییٗػمّی وٝ ثٝ حمبیك لشآ٘ی 

 ی خٛد سا تىٕیُ وشدٜ اػت.میمت داسایؿٛد دس ح

ىٕت خٛیی ػالٜٚ ثش ایٗ وٝ ثٝ تدشثٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحلَٛ ػمُ دس ایٗ ٔتٗ ثشای اػتخشاج اسوبٖ ح

ٚحی اِٟی ثٝ ػٙٛاٖ اؿبسٜ وٙٙذٜ  اصتٛخٝ ؿذٜ اػت وٝ ػٛاالت ٚ تدشثیبت ثـشی سا ثٝ ٕٞشاٜ داسد ٘بلق 

 ؿذٜ اػت. ی اػبػی اػتفبدٜثٝ ػمُ وبُٔ 

ػمّی ثـش تٛػي ٚحی اِٟی دس لبِت والْ ٚ سفتبس ٔؼلٛٔیٗ ػّیٟٓ اِؼالْ پبػخ  اػبػی تشیٗ ػٛاالت

دادٜ ؿذٜ اػت. اػتفبدٜ اص ایٗ پبػخ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ تىیٝ ٌبٞی ثشای حمیمت خٛیی أشی الصْ اػت. ثٝ ػجبست 

 دیٍش خؼتٗ حمیمت ساٞی خض تىیٝ وشدٖ ثٝ ایٗ پبػخ ٞب ٘ذاسد.

ٝ ٌبٜ ٞبی سا ثٝ تىیپبػخ ٞبی ػمُ ٚ ٚحی وٝ ا٘ؼبٖ ػبلُ دس ایٗ لؼٕت ثٝ ًٛس اخٕبِی پشػؾ ٚ 

 حمیمت ٔی سػب٘ذ، ثیبٖ ٔی ؿٛد:

 :دٛٞبی اػبػی ا٘ؼبٖ ػبلُ ایٗ اػت وٝیىی اص خؼت -1

 ًِ اس ًظز سهاًی تلکِ اس ًظز پذیذ آٍرًذگی چگًَِ تَدُ است؟هثذا ٍ آغاس آفزیٌص 

ای وٝ وٙذ ٚ ثٟشٜسا ثٝ تٛحیذ سٕٖٞٙٛ ٔی ، ٔبٚحی اِٟی ثٝ ایٗ ػٛاَلّجی ٞش ا٘ؼبٖ ٚ ٘یض پبػخ خٛاة 

 ؿٛد.تٛحیذ ثجشد دس لبِت فٌشت ٔؼشفی ٔی تٛا٘ذ دس ٚخٛدؽ اصٔیٞش ا٘ؼبٖ ػبلّی 
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 فغزت اًساًی ًوادی اس تَحیذ در ٍجَد اٍست.

ٞبی فٌشی ٞش ا٘ؼبٖ كٛست ایٗ اػت وٝ خؼتٗ حمیمت ثش ٔجٙبی وـؾ ٘تیدٝ ی اػتمبد ثٝ ٌّٔت فٛق

 ٌیشد.ٔی

 ٌٔبِت فٛق ٔی تٛاٖ دسیبفت وٝ:ثش اػبع 

 .السهِ ی حکوت جَیی استاٍلیي رکي در حکوت جَیی ایي است کِ ًیت ٍ اًگیشُ ی فغزی الْی 

 (تٛهیح ٚ تفلیُ سوٗ اَٚ دس ثخؾ ػْٛ ایٗ ٔتٗ تمذیٓ ٔی ٌشدد.)

 دٛٞبی ا٘ؼبٖ ػبلُ دس لبِت ایٗ ػٛاَ ٌٔشح ٔی ؿٛد وٝ:اص دیٍش خؼت -2

 ؟چگًَِ تایذ هسیز سؼادت را عی کٌین در ایي دًیاچگًَِ تایذ 

ایٗ اػت  دادٜ ٔی ؿٛدٞب ٚحی اِٟی ثٝ ایٗ ػٛاَ دس ٚخٛد ٞش ؿخق ٚ ٘یض تٛػي وٝٞبیی اِٚیٗ پبػخ

ٞبی ػؼبدت سا ثبیذ ا٘تخبة وٙذ. اػتمبد ثٝ ایٗ ٘ظش ٌضیٗ ثٟتشیٗ سٞشٚ٘خجٝ وٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٚخٛد

ٚ خٛد سا حىٕت خٛ ٔی دا٘ذ الصْ ٚ ٔىّف اػت اص حك  ٔٛخت ٔی ؿٛد وؼی وٝ ثٝ د٘جبَ حمیمت اػت

حذاوثش  ثٟتشیٗ ساٜ وٝ ٕٞبٖ ؿشیؼت ٔؼشفی ؿذٜ تٛػي ٘جٛت ٚ أبٔت اػت،ٌُضیذٖ دس ا٘تخبة خٛد

 اػتفبدٜ سا ثجشد.

 :ثش ایٗ اػبع

 .استجَیی ی حکوتالسهِػثَدیت  در هسیزاختیار استفادُ اس اًتخاب ٍ دٍهیي رکي حکوت جَیی ایي است کِ 

 (تٛهیح ٚ تفلیُ سوٗ دْٚ دس ثخؾ چٟبسْ تمذیٓ ٔی ؿٛد.)
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ٌشی اص ٔملذ ٚ ٟ٘بیت ساٞی اػت وٝ ثبیذ ًی وٙذ. ػبدٜ دٌٛشی ا٘ؼبٖ ػبلُ پشػؾػٛٔیٗ خؼت -3

 تشیٗ ٚخٝ ایٗ ػٛاَ ایٗ اػت وٝ:

 تؼذ اس هزگ چِ هی ضَین؟

 ٚ پیچیذٌی ایٗ ػٛاَ تب آٖ خب پیؾ ٔی سٚد وٝ: 

 جْاى تِ کذام سوت ٍ سَ است؟سزاًجام تطزیت ٍ ایي 

 ٔی ؿٛد.ثیبٖ ٖ آخشت بخٟٔؼشفی ٔؼبد ٚ  ٔجبحثپبػخ ٚحی اِٟی ثٝ ایٗ ػٛاَ دس 

چیضی خض تدؼٓ اػتمبد ثٝ ایٗ پبػخ ایٗ ٘تیدٝ سا دس ثش خٛاٞذ داؿت وٝ خضا ٚ پبداؽ دس خٟبٖ آخشت 

ثش اػبع ایٙىٝ اػٕبَ ٔب دس ایٗ د٘یب خٟبٖ آخشت ٔب سا ٔی ػبصد ثبیذ  اػٕبَ ٚ سفتبس ٔب دس ایٗ د٘یب ٘یؼت.

 ٌفت:

 جَیی است.در فزآیٌذ سًذگی السهِ ی حکوترکي سَم حکوت جَیی ایي است کِ ػول غالح 

 (تٛهیح ٚ تفلیُ ایٗ سوٗ دس ثخؾ پٙدٓ تمذیٓ ٔی ٌشدد.)

 "آهَسش ٍ پزٍرش" ٍ یا" زتیتتتؼلین ٍ " در ارتثاط تا اغَل ٍ هثاًی جَییارکاى حکوت جایگاُ

اص اِٚیٗ ٔٛهٛػبتی وٝ دس ٔجبحث تؼّیٓ ٚ تشثیت ثٝ آٖ پشداختٝ ٔی ؿٛد اكَٛ ٚ ٔجب٘ی تؼّیٓ ٚ تشثیت 

 ب٘ی اؿبسٜ ٔی ٌشدد.ٔج اكَٛ ٚ فبٞیٓاسوبٖ ثب ٔ ثیٗثٝ ساثٌٝ ی اػت. دس ایٗ ٔتٗ 

 الف(راتغِ ی ارکاى تا اغَل:

ثٝ ػجبست دیٍش ساثٌٝ ی اسوبٖ ٚ اكَٛ ٕٞچٖٛ تٛاٖ اكَٛ ٌٛ٘بٌٛ٘ی سا اػتٛاس وشد ٔیسوٙی ثشٞش 

 ی پی ػبختٕبٖ ٚ ػتٖٛ ٞبی آٖ ٔی ثبؿذ.ساثٌٝ

 :ٔثال ثب تىیٝ ثش سوٗ اَٚ ٔی تٛاٖ ایٗ اكَٛ سا یبفت
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 اسصؽ وبس تشثیتی ثٝ ٔیضاٖ تٛخٝ ثٝ حمیمت خٛیی فشد اػت. -1

 تشثیتی اػت. ٘یبص ٞش فؼبِیت حمیمت خٛیی ٔمذٔٝ ٚ پیؾ -2

 :راتغِ ی ارکاى تا هثاًی ب( 

ثٝ ػٙٛاٖ یه ثبٚس ٚ اػتمبد  لجَٛ داؿتٝ ثبؿیٓ وٝ  یپیؾ فشم ٞبیثشای دػت یبثی ثٝ اسوبٖ  الصْ اػت 

 ٌیشد.ٔٛسد تٛخٝ لشاس 

 ٔی ثبؿذ. پی ػبختٕبٖثٝ ػجبست دیٍش ساثٌٝ ی ٔجٙب ٚ اسوبٖ ٔثُ ساثٌٝ ی صٔیٗ ٚ  

 .٘مؾ پیؾ ٘یبص سا داسد ٚ لجال پزیشفتٝ ؿذٜ اػت ٌبٜ اسوبٖثؼتش ػٙٛأٌٖبِجی اػت وٝ ثٝ ٔجب٘ی ٞش 

دس ایٗ خب اینٗ ػنٛاَ ٌٔنشح ٔنی ؿنٛد ونٝ ساثٌنٝ ی حىٕنت خنٛیی ثنب تؼّنیٓ ٚ تشثینت چیؼنت؟ ٚ ثنٝ               

 اػتفبدٜ ؿذٜ اػت؟" حىٕت"اص ٚاطٜ ی  "تؼّیٓ ٚ تشثیت"ػجبست دیٍش چشا ثٝ خبی 

  آ٘چٝ. اػت  فشًٞٙ  ػشكٝ ی دس  سایح  اكٌالح دٚ  ،"پشٚسؽ ٚ آٔٛصؽ" ٚ " تشثیت ٚ تؼّیٓ "ٞبی اكٌالح

  فشًٞٙ  اٞبِی  ثشای  ٚظیفٝ  دٚ  تفىیه ؿٛد،  تذاػی رٞٗ دس  اػت  ٕٔىٗ  تشویت  دٚ  ایٗ اص  اػتفبدٜ  ثب

 ، پشٚسؽ) تضویٝ ی ٚظیفٝ  دیٍشی ٚ (  تؼّیٓ ، آٔٛصؽ) آٔٛصی ػّٓ  ٚظیفٝ ی  یىی  اػت،...(  ٚ ٔؼّٕبٖ  ٔشثیبٖ،)

  ٔمِٛٝ ی دٚ  ٚظیفٝ،  دٚ ایٗ ( ع) ٔؼلٛٔیٗ ػّٕی ی ػیشٜ  ٚ  ٚحی  ٔجب٘ی  دس  وٝ اػت حبِی دس ایٗ  (.تشثیت

 ثبؿٙذ. ٕ٘ی  یىذیٍش  اص  ؿذٜ  تفىیه

 فشٔبیذ:  ٔی (ف) پیبٔجش ثٝ ػٛسٜ ی ٘حُ  125دس آیٝ  ٔتؼبَ خذاٚ٘ذ

 الْحَسَىَة... الْمًَِعِظَةِ يَ تِالْحِكْمَةِ سَتِّكَ سَثيلِ  إِلى ادِعُ

 كي... دعَت پزٍردگارت راُ بِ ًيكَ اًذرس ٍ حكوت با
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 ایٗ اص  ٔشاد . اػت  ؿذٜ  ٔؼشفی  حىٕت  ثب  دػٛت ٔتشثیب٘ؾ،  ثب  ثـشیت  ػبِٓ ٔشثی  ثضسي استجبى  ساٜ

  ص٘ذٌی ثشای آ٘چٝ یؼٙی  اػت ػّٕی حىٕت ، ٔٙظٛس  ثّىٝ  ٘یؼت،  فّؼفی  ٚ  ػمّی  ٔمٛالتا٘تمبَ  حىٕت،

 ایٗ اػت وٝ ٔٙظٛس   .پزیشدٕ٘ی تغییش صٔبٖ  ًَٛ  دس  وٝ اػت  ٔحىٓ  چٙبٖ آٖ ٚ  ثبؿذ ٔی ثٙیبدیٗ  ساٞىبس  ا٘ؼبٖ

اص   ثّىٝ ٘یؼت، یىذیٍش  اص  خذا ی ٔمِٛٝ دٚ ٔؼٙٛی  ثؼذ  پشٚسؽ ٚٔختّف   ػّْٛ آٔٛصؽ ، خٛیی حىٕت ٔؼیش دس

آٔٛصی دس دا٘ؾ ػمُ تٛاٖ اص  ٌیشی ثٟشٜ ٚ ػّٕی ٞبی ٔٙذی ثٟشٜ خٛ، حىٕت  ػٙٛاٖ  ٝث  فشد  یه خّٕٝ ٚظبیف 

 .  اػتٚ دا٘ـدٛیی 

 .اػت تؼّیٓ ًشیك  اص  خٛیی حىٕت ٕٞبٖؼّیٓ ٚ تشثیت ت اكٌالح اص ٔٙظٛس ، ٍ٘بسؽ ایٗ دس

پبن ػبصی لّت وٝ ٕٞبٖ تضویٝ ثٝ ٔیضا٘ی وٝ ثبؿذ چٖٛ  تؼّیٓٔمذْ ثشثبیذ دس حىٕت خٛیی تضویٝ 

 كٛست ٌیشد ػّٓ آٔٛصی اثشثخؾ ٚ ٔفیذ اػت.ثبؿذ، 

 اِجتٝ ٔؼّٓ اػت وٝ تضویٝ ثٝ ػٟذٜ ی فشد اػت ٚ ٔب فمي صٔیٙٝ ایدبد ٔی وٙیٓ.

 ثٝ ًٛس خالكٝ ٔی تٛاٖ ٌفت:

 تشکیِ + تؼلین ; تزتیت حقیقی) حکوت(
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  بخش سوم

 ی فغزی)ًیت( رکي اٍل: اًگیشُ

  ٞب ا٘ؼبٖ  سة وٝ خذاٚ٘ذی. اػت ٔخبًجیٗ ثب ٔؼّٕیٗ  ی ساثٌٝ ثشای  اٍِٛ  ثشتشیٗ  ثٙذٌبٖ  ثب  خذاٚ٘ذ ی ساثٌٝ

 دادٜ تؼّیٓ  ا٘ؼبٖ  ثٝ  ا٘ذ دا٘ؼتٝ ٕ٘ی   صٔیٗ  ثش  اٚ  ٞبی خّیفٝ ػٙٛاٖ ثٝ ٞب ا٘ؼبٖ وٝ سا چٝ آٖ اػت، اِؼبِٕیٗ سة  ٚ

 :اػت ٚخٛد ػبِٓ ٔؼّٓ ثشتشیًٗجك آیٝ پٙدٓ ػٛسٜ ی ػّك  ٚ  اػت

 يَعِلَمِ لَمِ مَا الْاوسَانَ عَلَّمَ

 .آهَخت[ اٍ بِ بتذريج] داًست ًوى اًساى كِ را آًچِ

  اثؼبد  ٚ  ٞب پیچیذٌی تٕبٔی  ٝث ٚ  اػت  ا٘ؼبٖ  خبِك وٝ خذاٚ٘ذی ٚ  اػت ا٘ؼبٖ ،ٔٛهٛع تؼّیٓ ٚ تشثیت

 ٚ  تؼّیٓ  اكَٛ  ی وٙٙذٜ كبدس ٚ  ٔؼشف تٛا٘ذ ٔی  وٝاػت   وؼی ثشتشیٗ داسد،   آؿٙبیی ٘ؼبٖا ٚخٛدی  ٔختّف

 .ثبؿذ  تشثیت

 : ػٛسٜ ی ا٘ؼبْ  54 ی آیٝ اص تٛا٘ذ ٔی خذاؿٙبع ؼّٓٔ ٔثال

 الشَّحِمَةَ  ... وَفْسٍِِ  عَلىَ سَتُّكُمِ ...كَتَةَ

 ... كزد هقزّر خَد بز را رحوت پزٍردگارتاى... 

ؿذ. ثب سحٕت اػبع ثش تٙجیٟؾ ٚ تـٛیك ثبیذ ٚ اػت سحٕت ،ؼّٓٔ ثشای ٔٙبػت خٛی وٝ دسع ثٍیشد ًٛس ایٗ 

 ثٝ  ثّىٝ  ٘یؼتٔخبًت  ثش ؼّٓٔ وشدٖ خذایی ، وٝ ٔؼّٓ ثبیذ اص ٔؼّٕی خذاٚ٘ذ دسع ثٍیشد ایٗ اص ٔٙظٛس ِجتٝا

 وٝ آ٘چٝ ثب  خذاٚ٘ذ وٝ ًٛس ٕٞبٖ ٔثبَ ًٛس ثٝ. اػت  خذاٚ٘ذ سٚؽ ثٝ  وشدٖ ػُٕ ٚ  اِٟی  اخالق  ثٝ  تخّك ٔؼٙی
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 ٚ  ػّٓ  آٖ دا٘ذ ٔی وٝ حبِی دس جتٝ. اِوٙذ خبًتٔ  ثٝ  تمذیٓ داسد   وٝ آ٘چٝاص   یذبث  ٞٓ ؼّٓ ٔ  دٞذ، ٔی فین  داسد

 .٘ذاسد چیضی خٛدؽ اص ا٘ؼبٖ ٚ اػت  خذاٚ٘ذ داسایی  ٞٓ  دا٘ؼتٝ

ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ دْٚ اؿبسٜ ٌشدیذ فٌشت ا٘ؼبٖ ٞب تدّی ٚ ٕ٘بدی اص كفبت خذاٚ٘ذ اػت.  

  ثٝ  ٞشوغ ٚ ا٘ذ ثشدٜ كفبت ایٗ اص ای ثٟشٜ ٞش یه اص ثٙذٌبٖ اٚ  ٚ داسد سا وٕبَ كفبت ٌّٔك ٔتؼبَ، ذاٚ٘ذخ

 اػت. ٔٛفك تشثیت ٚ تؼّیٓ دس ، ػتا  ثشدٜ كفبت اصایٗ وٝ ای ثٟشٜ  ٔیضاٖ

 ػٛسٜ ی سْٚ ٔی فشٔبیذ: 30خذاٚ٘ذ دس آیٝ ی 

 أَكْثشََ لَاكِهَّ يَ الْقَيِّمُ الذِّيهُ رَالِكَ  اللٍَِّ لِخَلْقِ تَثِذِيلَ لَا  عَلَيَُْا الىَّاسَ فَطَشَ الَّتىِ اللٍَِّ فِطْشَتَ  حَىِيفًا لِلذِّيهِ يَجَُِكَ فَأَقِمِ

 يَعِلَمًُنَ لَا الىَّاسِ

 بز را هزدم خذا كِ سزشتى ّواى با كي ديي ايي سَى بِ حقّ بِ توام گزايش با را خَد رٍى پس

 .داًٌذ ًوى هزدم بيشتز ٍلى پايذار ديي ّواى است ايي ًيست تغييزپذيز خذاى آفزيٌش است سزشتِ آى

ػت وٝ ا٘ؼبٖ ٕٞچٖٛ ظشف خبِی ٕ٘ی ثبؿذ وٝ ثب آٔٛصؽ آداة ٚ ا٘تمبَ  اػتمبد ثٝ فٌشت ثٝ ایٗ ٔؼٙب

 سػْٛ ٚ ا٘ذیـٝ ٞبی حك یب ثبًُ پش ؿٛد یب خبِی ثٕب٘ذ! 

ا٘ؼبٖ سا یه سً٘ اػتمبد ثٝ فٌشت سً٘ دادٖ ٘ظبْ ٞبی تؼّیٓ ٚ تشثیتی، ػیبػی، التلبدی ٚ اختٕبػی ثٝ 

 دادٖ ػبسهی ٚ ثب٘ٛیٝ ٔی دا٘ذ.

اػتمبد ثٝ فٌشت یؼٙی ایٗ وٝ حك ؿٙبػی ٚ حك ٌشایی دس رات ا٘ؼبٖ ثٝ ٚدیؼٝ ٟ٘بدٜ ؿذٜ اػت ٚ اٍ٘یضٜ 

 ٚ ٌشایؾ ثٝ حك دس ٟ٘بد ٞش ا٘ؼبٖ ٟ٘فتٝ ؿذٜ اػت)فٌش اِٙبع ػّیٟب(
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 .ٕی ؿٛد)ال تجذیُ ِخّك اهلل(ٚخٛد چٙیٗ ػشؿت حك خٛیب٘ٝ دس ا٘ؼبٖ ٞب تجذیُ ثٝ چیض دیٍشی ٘

اِجتٝ ٘جبیذ اص ٘ظش دٚس داؿت وٝ اػتفبدٜ اص فٌشت وٝ ٕٞبٖ دیٗ حك ٌشایب٘ٝ اػت ٘یبص ثٝ تالؽ ٚ البٔٝ  

 ٕ٘ٛدٖ خٛیؾ ثٝ ػٛی فٌشت داسد)فبلٓ(

دس سوٗ اَٚ حىٕت خٛیی وٝ ثش ٌشفتٝ اص اػتمبد ثٝ تٛحیذ ٚ فٌشت حمیمت خٛیب٘ٝ ی ا٘ؼبٖ ٔی ثبؿذ ثٝ 

 ٞبی فٌشی ٚ وـؾ ٞبی دسٚ٘ی غیش غشیضی ٚ وٕبَ خٛیب٘ٝ تٛخٝ خبكی ؿذٜ اػت.اٍ٘یضٜ 

تٛهیح دادٜ    چٍٍٛ٘ی؟   ٚ  چشایی؟   ٘بْ داسد دس ػٝ لؼٕت چیؼتی؟  "ی فٌشیاٍ٘یضٜ"اَٚ وٝ سوٗ 

 ؿٛد.ٔی

ایٗ تٛهیحبت دس لبِت پشػؾ ٚ پبػخ تجییٗ ٌشدیذٜ تب ٌٔبِؼٝ وٙٙذٌبٖ ثٝ كٛست وبسثشدی ٚ ػّٕیبتی 

 ثتٛا٘ٙذ اص آٖ اػتفبدٜ وٙٙذ.

دس ایٗ ٔتٗ اص ثیٗ ػٛاالتی وٝ ثشای سوٗ اٍ٘یضٜ اسائٝ ؿذٜ فمي ثٝ ػٝ ٔٛسد آٖ پبػخ دادٜ ٔی ؿٛد تب 

فشكتی خٟت تذاْٚ فىش ٕٞىبساٖ فشاٞٓ آیذ. پبػخ دیٍش ػٛاالت ثشاػبع ٘یبص حىٕت خٛیبٖ ٚ ٕٞىبساٖ 

 حىٕت ػشا دس ٚیشایؾ ٞبی ثؼذی اسائٝ ٔی ٌشدد.

 التی راجع به چیستی انگیزه:سوا

 فغزت تِ چِ هؼٌی است ٍ تِ چِ ًَع اًگیشُ ّایی اًگیشُ ی فغزی گفتِ هی ضَد؟ (1

فشیٙؾ یه ٔٛخٛد اػت ٚ دس اكٌالح ثٝ خّمت خبف ٚ ؿىبفتٗ پشدٜ ی ػذْ ٚ آفٌشت دس ِغت ثٝ ٔؼٙی 

 ٔدٕٛػٝ ٚیظٌی ٞبی راتی ا٘ؼبٖ وٝ خلٛكیبت صیش سا داسا ثبؿذ، ٌٛیٙذ.

 ٔی ؿٛد. ثبِفؼُ كفتی ثبِمٜٛ ثبؿذ ٚ ثب اسادٜ ی ا٘ؼبٖٚیظٌی ٚ  -
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 ٚ سفتبس تجذیُ ؿٛد.اسادٜ ی ا٘ؼب٘ی ثٝ خُّك ٚ فؼُ  ثب -

 َٔثُ كفبت خذاٚ٘ذ اػت. -

 فمي ٚیظٜ ی ا٘ؼبٖ اػت. -

 دس ثیٗ ٕٞٝ ی ا٘ؼبٖ ٞب ٚخٛد داسد. -

 آٔٛختٙی ٘یؼت. -

 اص ثیٗ سفتٙی یب تجذیُ ؿذ٘ی ٘یؼت. -

 اصوٝ  ٌفتٝ ٔی ؿٛد شن دسٚ٘ی ٞش ا٘ؼبٖ اػت ٚ ثٝ اٍ٘یضٜ ٞبیی)٘یت( ٔحی فٌشی ٔٙظٛس اص اٍ٘یضٜ

 كفبت فٌشی ا٘ؼبٖ ٘ـئت ٌشفتٝ ثبؿذ.ٚ اص  ػجٛس وشدٜغشایض حیٛا٘ی ا٘ؼبٖ 

ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ كفبت فٌشی دس ا٘ؼبٖ اثؼبد ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ثی ؿٕبسی داسد اٍ٘یضٜ ٞبی فٌشی ٘یض اٌشچٝ 

ٌٛ٘بٌٛ٘ی داس٘ذ ٔثُ اٍ٘یضٜ ی صیجب دٚػتی، اٍ٘یضٜ ی خیش اص یه ٔٙـب ػشچـٕٝ ٔی ٌیش٘ذ ِٚی ٘بْ ٞبی 

 . ضٜ ی دا٘بیی، اٍ٘یضٜ ی خّٛد ٚ...خٛاٞی، اٍ٘یضٜ ی ػذاِت پیـٍی، اٍ٘ی

 ارتثاط اًگیشُ تا رغثت، ّذف ٍ ػالقِ در چیست؟ (2

 اًگیشُ ّای غیز فغزی چِ اًگیشُ ّایی ّستٌذ ٍ چِ ارتثاعی تا اًگیشُ ّای فغزی دارًذ؟ (3

 ؟ای فغزی در دختزاى ٍ پسزاى تفاٍتی داردآیا اًگیشُ ّ (4

 چِ ًَع اًگیشُ ّایی هٌجز تِ اًتخاب هی ضَد؟ (5

 سواالتی راجع به چرایی انگیزه:

 چزا اًگیشُ فغزی در اًساى ًْادیٌِ ضذُ است؟ (1

ثشای ٔؼشفی دسٚ٘ی خبِمی حىیٓ ٚ ٞبدی داسد. ثٟشٜ ای وٝ ٔخّٛق اص خبِك ٔی ثشد ٘ـب٘ٝ ٞبیی  ،ا٘ؼبٖ

اػت ٚ ٚخٛد كفبت فٌشی دس ا٘ؼبٖ ثشای ایٗ اػت وٝ ٚی ٕٞیـٝ ثتٛا٘ذ ٘ؼجت خٛد ثٝ خبِك خٛیؾ  خبِك

 سا پیذا ٕ٘بیذ.
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چشاغی اػت وٝ ثشای سإٞٙبیی اٚ دس خٟبٖ خّمت ٕٞیـٝ تٛػي خذاٚ٘ذ  ،ٚخٛد فٌشت دس ا٘ؼبٖ 

 فشٚصاٖ ٍ٘ٝ داؿتٝ ؿذٜ اػت.

اػت َٔثُ خذاٚ٘ذ ؿٛد الصْ اػت اثضاس ٔٛسد ٘یبص  ا٘ؼبٖ ِٔثُ خذاٚ٘ذ ٘خٛاٞذ ؿذ ِٚی اص آٖ خب وٝ ٔىّف

 ثشای خذایی ؿذٖ سا داؿتٝ ثبؿذ. ایٗ اثضاس ٕٞبٖ فٌشت اػت.

 چزا اًگیشُ تِ ػٌَاى رکي حکوت جَیی تِ حساب هی آیذ؟ (2

 چزا فغزت در ػلَم اًساى ضٌاسی ام الوؼارف تِ حساب هی آیذ؟ (3

 در ػثادت است؟ چزا اًگیشُ ی فغزی در تؼلین ٍ تزتیت هؼادل ًیت الْی (4

سَرُ ی رٍم، چزا اًگیشُ ی فغزی در تؼضی اًساى ّا ًْفتِ  33در آیِ ی « ال تثذیل لخلق اهلل» تز اساس ػثارت (5

 هی ضَد ٍلی تثذیل ٍ تغییز ًوی یاتذ؟

 سواالتی راجع به چگونگی انگیزه:

  چگًَِ هی تَاى اًگیشُ ّای فغزی را تِ کار گزفت؟ (1

 رٍش ایجاد اًگیشُ چیست؟    یا

 فزآیٌذ ایجاد اًگیشُ در افزاد چِ هزاحلی دارد؟    یا

 هقذهات ایجاد اًگیشُ چیست؟     یا

ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ اٍ٘یضٜ ٞبی فٌشی اثؼبد ٌٛ٘بٌٛ٘ی داسد یىی اص ٔیؼٛستشیٗ ساٜ ٞبی ثٝ وبس ٌیشی ایٗ 

 اٍ٘یضٜ ٞب ایٗ اػت وٝ ٔتٛخٝ ٘ٛع وـؾ وٕبَ خٛیب٘ٝ خٛیؾ ثـٛیٓ.

ثؼوی ؿٙبػبیی وٙیٓ.  ٘ؼجت تؼبِی اػٕبَ اسادی خٛد ساثب ًجمٝ ثٙذی سفتبسٞبی اسادی خٛیؾ ٔی تٛا٘یٓ 

 ؿٙبػبیی دیٍش ػٛأُ تحشیه أباس٘ذ غشیضی ٞؼتٙذ ٚ سیـٝ دس خٛس ٚ خٛاة ٚ ؿٟٛت د اص اػٕبَ اسادی

 ٞبػت.ی فٌشی، تمٛیت، تشٚیح ٚ تؼٕیٓ آٖٞبوٙٙذٜ دس دسٖٚ ٔٛخت ؿٙبخت اٍ٘یضٜ
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ًٛس صْ ثٝ روش اػت ٔحشن ٞبی دسٚ٘ی غشیضی اٌش چٝ پؼت ٚ فشٚٔبیٝ ثٝ حؼبة ٔی آیٙذ ِٚی ثٝ ال

دس اختیبس  ا٘ؼبٖ اص آٖ اػتفبدٜ ٚ ػجٛس وٙذ ٚ آٖ ٞب سا ٌشثبؿٙذ ثّىٝ اٚ الصْ ثٝ ًشد ٕ٘ی ٙذ٘یؼتراتی ٔٙفی 

 تؼبِی ثخؾ ا٘ؼبٖ ا٘ذ. دٞذ ٔحشن ٞبی فٌشی لشاس

 بِ در آی تا ببيٌی طيزاى آدهيت         س پای بٌذ شَْت  تَطيزاى هزغ ديذی 

فٌشی اِٚیٗ لذْ هشٚسی ثشای ٔتؼبِی غشیضی ٚ پؼت ؿٙبػبیی ٚ ًجمٝ ثٙذی اػٕبَ اسادی ثٝ دٚ دػتٝ ی 

 .ٔی ثبؿذ ثٝ وبس ٌیشی اٍ٘یضٜ ٞبی فٌشی

ػالقِ ٍ اًگیشُ ی ٍاقؼی خَد ّایی کِ هزتة در حال تغییز است هی تَاًذ تِ چگًَِ یک جَاى تا ػالیق ٍ اًگیشُ (2

 پی تثزد؟

 چگًَِ هی تَاى اًگیشُ ی فغزی را اس اًگیشُ ی غیزفغزی تطخیع داد؟ (3

 چگًَِ تا تقَیت اًگیشُ ی فغزی هی تَاى تِ قذرت اًتخاب تیطتز رسیذ؟ (4

 افزاد یک جوغ کِ اًگیشُ ّای گًَاگَى دارًذ چگًَِ هی تَاًٌذ یک فؼالیت هطتزک اًجام دٌّذ؟ (5

 اًگیشُ را تایذ ایجاد کزد یا در فغزت اًساى ًْادیٌِ ضذُ ٍ فقظ ًیاس تِ تذکز دارد؟آیا  (6

 هَاًغ اًگیشُ چیست؟ (7
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 بخش چهارم

 اًتخاب  :رکي دٍم

 یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚ اػبػی تشیٗ ػٛاالت ثـش ساخغ ثٝ چٍٛ٘ٝ ص٘ذٌی وشدٖ اػت.

 ثشای ٞش ا٘ؼبٖ ػبلّی ایٗ ػٛاَ ٌٔشح ٔی ؿٛد وٝ:

 ص٘ذٌی خٛد چٝ ٔؼیشی سا ثبیذ ًی وٙٓ ؟ ٚ چٝ اثضاسٞبیی ثشای ًی ایٗ ٔؼیش داسْ؟ٔٗ دس 

ػٛاَ ثـشیت ساخغ ثٝ ساٜ ٞبی پیؾ سٚیؾ سیـٝ دس لذست ا٘تخبة ٚ اختیبسی اػت وٝ دس اٚ ثٝ ٚدیؼٝ 

 ٌزاؿتٝ ؿذٜ اػت.

 ِٔٛٛی ٔی فشٔبیذ:

 است ای صٌنخَد دليل اختيار               ؟ يا آى كٌن؟ايي كِ گَيی ايي كٌن

حك ا٘تخبة ٚ اختیبسی وٝ ثٝ ا٘ؼبٖ دادٜ ؿذٜ اػت ٔٛخت ثشٚص چٙیٗ ػٛاالت ٚ تمبهبٞبیی ٔی ؿٛد ٚ  

 پبػخ دیٗ ثٝ ایٗ ٘ٛع ػٛاالت سا ٔی تٛاٖ دس ٔجبحث ٘جٛت ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد.

ساخغ ثٝ چٍٍٛ٘ی ًی ٔؼیش ثیٗ ٔجذا ٚ  ثٝ ػجبست دیٍش ٕٞٝ ی ٔجبحث ٘جٛت دس پبػخ ثٝ ػٛاالت ثـش

 اػت. ٔؼبد

 "٘جٛت"ٔٙـب ٔجبحث دٚٔیٗ اكُ دیٗ یؼٙی اص ایٗ سوٗ وٝ  .ا٘تخبة، دٚٔیٗ سوٗ حىٕت خٛیی اػت

ٔٛخت ؿذٜ اػت وٝ اػت. دس حمیمت ا٘تخبة دس ثـش ػشچـٕٝ ٔی ٌیشد اص إٞیت خبكی ثشخٛسداس 

 بؿذ.ثپیبْ آٚساٖ ٚحی ٘یض ػالٜٚ ثش سػَٛ ثبًٙی یؼٙی ػمُ ٘بللی وٝ داسد پیشٚ سػَٛ ظبٞشی یؼٙی 

 ا٘ؼبٖ  یه  ثٝ  خٛاػتٝ ٔی وٝ سا آ٘چٝ تٕبٔی خذاٚ٘ذ. اػت ( ف) خذاٚ٘ذپیبٔجش ا٘ؼبٖ ثٟتشیٗ  ٔؼّٕب٘بٖ، ٘ظش اص

( ف) اوشْ آٚس بْپی  تشثیت،  ٚ  تؼّیٓ دس  اٌٍِٛیشی  ثشای  ا٘ؼبٖ ثٟتشیٗ غ. پاػت آٔٛختٝ خٛد پیبٔجش ثٝ ثیبٔٛصد،
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ٚ  21دس آیبت   ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ. ؿٛد  اٌٍِٛیشی تشثیت ٚ تؼّیٓ دس  ایـبٖ اكَٛ ٚ  كفبت اص  ٚ الصْ اػت اػت

 : اػالْ ؿذ(ف)ایـبٖػٛسٜ ی غبؿیٝ ثٝ  22

 تِمُصَيِطِشٍ عَلَيُِِم لَّسِتَ مُزَكِّش . أَوْتَ إِوَّما

 .ًذارى تسلّطى آًاى بز .اى تذكّزدٌّذُ تٌْا تَ كِ دُ تذكّز پس

 خبًت ٔ  ی ػٟذٜ  ثٝ  ساٜ  ا٘تخبة ٚ  اػت  ساٜ  دادٖ  ٘ـبٖ  اٚ، ٟٔٓ ی ٚظیفٝثبیذ ثذا٘ذ وٝ اِٚیٗ  ٔشثیپغ 

 :فشٔبیذ ٔی وشیٓ لشآٖ ػٛسٜ ی ا٘ؼبٖ   3 یآیٝ دس خذاٚ٘ذ  یب  ٚ اػت

 كَفًُساً إِمَّا يَ شاكِشاً إِمَّا السَّثيلَ ََذَيِىاٌُ إِوَّا

 ًاسپاسگشار يا ٍ بَد خَاّذ سپاسگشار يا ًوَدين بذٍ را راُ ها

 .اػت خبًت ٔ  ا٘تخبة ثٝ  ٘ىشدٖ،  یب  وشدٖ پیشٚی  ٚ  اػت  تجییٗ  فمي  ٞذایت اِٟی  ٘مؾ  آیٝ ایٗ  اػبع ثش

ٚ  چیؼتی؟ چشایی؟ ،دس ایٗ ثخؾ ٘یض ثشای تجییٗ سوٗ دْٚ حىٕت خٛیی وٝ ا٘تخبة ٘بْ داسد

ی ٚ اص ٔدٕٛػٝ ػٛاالت روش ؿذٜ ثٝ ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛدٔیٞبی صیش ػشهٝ چٍٍٛ٘ی؟ ایٗ سوٗ دس لبِت پشػؾ

 :آٖ پبػخ دادٜ ٔی ؿٛد

 سواالت مربوط به چیستی انتخاب:

 چیست؟ٍ هٌظَر اس حق اًتخاب داضتي حکوت جَ هؼٌی اًتخاب  (1

ثٝ ٌضیٙی ٚ ٘خجٝ ثشداسی، ثشٌضیذٖ، ثیشٖٚ وـیذٖ، ٔمجَٛ ؿذٌی، پؼٙذیٍی،  :ا٘تخبة اص ٘ظش ِغٛی یؼٙی

 دػت چیٙی.

أىبٖ ثٟشٜ ٔٙذی اص ثٟتشیٗ ٔٛلؼیت ٞب ٚ فشكت ٞبی ٞش ا٘ؼبٖ ایٗ ٔتٗ ثٝ ٔؼٙی دس اكٌالح ا٘تخبة 

 اػت وٝ ثب اٍ٘یضٜ ی فٌشی اص ثیٗ دیٍش ٔٛلؼیت ٞب ٚ فشكت ٞبی ٔٛخٛد ٕٔتبص ٔی ٌشدد.

 تفاٍت ّز یک اس ٍاصگاى اًتخاب، تػوین ، گشیٌص، اختیار، آسادی ٍ رّایی چیست؟ (2
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 ؟حق اًتخاب دادى چیستجایگاُ سٌت ّای الْی تا  (3

 است؟ تزگزفتِ اس دستَرات دیٌیتَجِ تِ حق اًتخاب، آیا  (4

 چقذر تِ حق اًتخاب تَجِ ضذُ است؟ ػلیْن السالم در سیزُ ی هؼػَهیي      یا

 انتخاب: چرایی سواالت مربوط به

 چزا خذاًٍذ تِ اًساى ّا حق اًتخاب ػغا ًوَدُ است؟ (1

 ٌشی ا٘ؼبٖ اص ٔجبحث ٔفلُ ٚ ٌؼتشدٜ ثیٗ حىٕب ٚ ػّٕبی ٔختّف اػت. ا٘تخبة

دیٍش ا٘ؼبٖ سا ای ٌؼتشدٌی ایٗ ثحث تب خبیی اػت وٝ ثؼوی ٔٙىش ا٘تخبة ٌشی ٔی ثبؿٙذ ٚ ػذٜ 

 ٔی دا٘ٙذ.ٌشی ٌّٔك ا٘تخبة

هٛع ٔؼبئُ خجش ٚ تفٛین، ا٘ؼبٖ ٚ ػش٘ٛؿت، لوب ٚ لذس ٚ... اص خّٕٝ ٔجبحث والٔی پیشأٖٛ ایٗ ٔٛ

 اػت وٝ تجییٗ آٖ دس ایٗ ٔتٗ ٕ٘ی ٌٙدذ.

ٌش اػت ٚ ثٝ خٛد اخبصٜ دٞیٓ وٝ ساخغ ثٝ ػّت ا٘تخبة ٌشی ا٘ؼبٖ اٌش ٔؼتمذ ثبؿیٓ ا٘ؼبٖ ا٘تخبة

 ؿٙبخت خذاٚ٘ذ ثبیذ ثشسػی ٕ٘بییٓ. ثش ٔجٙبیتٛػي خذاٚ٘ذ تحمیك ٚ ٌفتٍٛ وٙیٓ ا٘تخبة ٌشی ا٘ؼبٖ سا 

ثشای اٚ ٔؼٙب اص ًشیك دیٗ اؿت ٞذایت ٌشی سا ٘ذٚیظٌی ا٘تخبةٍش اؿیبء ٚ ٔٛخٛدات اٌش ا٘ؼبٖ ٔثُ دی

 وشد ٚ ٘ظبْ خضا ٚ پبداؽ ثذٖٚ ٔؼٙی ٔی ؿذ.پیذا ٕ٘ی

أىبٖ ایٗ خیشخٛیی ٚ ا٘تخبة ٌشی سا  ،خذاٚ٘ذ وٝ خیش ٌّٔك اػت دس ثشتشیٗ ٔخّٛلبتؾ یؼٙی ا٘ؼبٖ

 خٛد سا ثٝ خیش ٌّٔك ٘ضدیه ٌشدا٘ذ. ،ٌضیٙی ٚ ثشٌضیذٖ ثٟتشیٗ ٞبٟ٘بدٜ اػت تب ا٘ؼبٖ ثتٛا٘ذ ثب ثٝ

 چزا تایذ تِ حکوت جَ حق اًتخاب دادُ ضَد؟ (2

 چزا حذف اًتخاب در تؼلین ٍ تزتیت تا ّذف تؼلین ٍ تزتیت تٌاقض دارد؟ (3

 انتخاب: چگونگیسواالت مربوط به 

 چگًَِ تا اًتخاب دادى هی تَاًین ایجاد اًگیشُ کٌین؟ (1

 ٕٞبٖ اسادی ٚ غیش اسادی تمؼیٓ ٔی ؿٛد. فؼبِیت ٞبی اسادیٕٞٝ ی فؼبِیت ٞبی ا٘ؼبٖ ثٝ دٚ دػتٝ ی 

 اػٕبَ ٚ ٘یبتی ٞؼتٙذ وٝ ثب ٔحشن اٍ٘یضٜ ا٘دبْ ٔی ؿٛ٘ذ.

 وٙذ.ٞبی اسادی اٍ٘یضٜ ٔؼٙب پیذا ٔیتاسادی ٘یبصی ثٝ اٍ٘یضٜ ٘ذاسد ٚ فمي دس فؼبِیٞبی غیشدس فؼبِیتا٘ؼبٖ 
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٘دبْ یه فؼُ اسادی سا اص اٚ ٌشفتٝ ایٓ دس حبِی وٝ اٌش ا٘تخبة سا اص ؿخلی ثٍیشیٓ دس حمیمت اسادٜ ی ا

 . اٌش ثٝ ؿخلی فشكت ا٘تخبة دٞیٓ ثٝ اٚ أىبٖ اػتفبدٜ اص فؼبِیت ٞبی اسادی اؽ سا دادٜ ایٓ

ٛ٘بٌٖٛ  ٚ ٔتفبٚتی سا ٘یض پیذا ثیـتشی داؿتٝ ثبؿذ أىبٖ فؼبِیت ٞبی ٌ  ؿخق فشكت ا٘تخبة ٚلتی

ثیٗ فؼبِیت ٞبی ٔختّفی وٝ ٔی تٛا٘ذ ا٘دبْ دٞذ ٔٛسد یب ٔٛاسدی سا وٙذ ٚ فمي دس ایٗ كٛست اػت وٝ ٔی

 ا٘تخبة ٔی وٙذ وٝ اٍ٘یضٜ ی ا٘دبْ آٖ سا ثیـتش داؿتٝ ثبؿذ.

خؼتدٌٛشی ا٘ؼبٖ دس فؼبِیت ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی وٝ پیؾ سٚ داسد ٔٛخت ٔی ؿٛد اٍ٘یضٜ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ 

ف ٔی وٙذ ٚ خٛدآٌبٜ خٛد سا ٘یض وـخٛد سا ٘یض خؼتدٛ وٙذ ٚ دس ایٗ فشآیٙذ ٔحشن ٞبی دسٚ٘ی ٘ب

ٞبی شای اػٕبَ اسادی اؽ داسای اٍ٘یضٜٞبیؾ ؿىُ ٔی ٌیشد. دس حمیمت ٞش ا٘ؼب٘ی ثافؼبِؾ ثشاػبع اٍ٘یضٜ

 .ٌٛ٘بٌٖٛ فٌشی)ا٘ؼب٘ی( ٔی ثبؿذ 

تمٛیت اٍ٘یضٜ اػت ٚ اٌش ایدبد اٍ٘یضٜ  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ اػت وٝ ٔٙظٛس اص ایدبد اٍ٘یضٜ، ٕٞبٖ

 ٔمبثُ ٘جٛد اٍ٘یضٜ ثٝ وبس سٚد ٚاطٜ ای ٘بدسػت اػت.دس 

 حذاقل حق اًتخاب را تذّین؟ هخاعة خَدآیا هَقؼیتی ّست کِ ًتَاًین تِ  (2

 چگًَِ حق اًتخاب دادى تا رػایت قَاًیي قاتل جوغ است؟     یا

 ختیار ّیچ چارچَتی ًذارد؟اآیا اًتخاب ٍ       یا

 ضَد؟اًتخاب یک سغحی دادُ هی ،ی هخاعثیيحذ ٍ حذٍدی دارد ٍ آیا تِ ّوِعة آیا حق اًتخاب دادى تِ هخا     یا

 اًتخاب دّی تِ افزاد تایذ هغلق تاضذ یا حذاقلی یا حذاکثزی؟     یا 

 دّین؟حق اًتخاب  ینتِ یک اًذاسُ هی تَاً ّوِ ی هخاعثیي خَدآیا تِ     یا 

 آیا حق اًتخاب در لحظِ لحظِ ی سًذگی هخاعة ٍ در ّوِ ی اهَر هزتَط تِ اٍ تایذ دادُ ضَد؟    یا 

 آیا در یک هجوَػِ ی تطکیالتی ّوِ ی افزاد اس اًتخاب ّن سغحی تزخَردارًذ؟      یا

 آیا حق اًتخاب تزای فزٌّگ ّای هختلف هتفاٍت است؟      یا

 زاى هتفاٍت است؟آیا حق اًتخاب تزای دختزاى ٍ پس      یا
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 حذٍد اًتخاب دّی تِ افزاد در سي تلَؽ تا چِ حذ است؟      یا

 آیا حق اًتخاب تزای سٌیي هختلف هتفاٍت است؟      یا

 ي هی ضَد؟یچگًَِ هزس اًتخاب ٍ رّایی تِ خػَظ تزای سي ًَجَاى تؼی (3

 ؟جلَگیزی کزدهخاعثیي تِ ٌّگام دادى فزغت رّا ضذى اس آسیة چگًَِ هی تَاى      یا 

 چگًَِ هی تَاى فزٌّگ اجثار ًوَدى افزاد را اغالح ًوَد؟ (4

 آیا السم است تا کسی کِ دیگزی را اجثار هی کٌذ هثارسُ ضَد؟      یا

 اًتخاب ّای غلظ یا غیز سَدهٌذ ًوَد چِ تایذ کزد؟ ،در غَرتی کِ هخاعة (5

اگز ضخػی اس حق اًتخاب خَد استفادُ ی ًاغحیح تکٌذ چگًَِ هی تَاًذ تِ ػلن سَدهٌذی کِ هٌجز تِ ػول      یا

 غالح هی ضَد، دست یاتذ؟

 رٍش تزخَرد تا کسی کِ تِ اًتخاب خَد احتزام ًوی گذارد، چیست؟ (6

 آیا افزاد هی تَاًٌذ اس اًتخاتی کِ کزدُ اًذ اًػزاف دٌّذ؟ تاچِ حذ؟      یا

 ًتخاب دیگزی تشاحن پیذا کٌذ چِ تایذ کزد؟ااگز اًتخاب ضخػی تا  (7

 چگًَِ هی تَاى تِ هیشاى تقَیت آگاّی افزاد، ارادُ ی آى ّا را ًیش تقَیت کزد؟ (8

 آیا اًتخاب حذاکثزی هَجة تٌثلی، سستی ٍ رخَت ًوی ضَد؟ (9

 هقذهات السم حق اًتخاب دادى چیست؟ (13

السم  افزاد هزتثظ تا هخاعةى ّواٌّگی ٍ ٍحذت رٍیِ تا دیگز در دادى حق اًتخاب تِ هخاعة تا چِ هیشا (11

 است؟

در پذیزفتي اغَل دیي، حق اًتخاب دارین ٍلی تؼذ اس پذیزفتي آى ٍ هسلواى ضذى در فزٍع دیي حق اًتخاب  (12

 ٍجَد ًذارد. چگًَِ هی تَاى اس ایي اغل الگَگیزی کزد؟
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 بخش پنجم

 رکي سَم: ػول غالح

اص  ٚ اخق اص فؼُ اػت. "ٞش فؼُ ٚ وبسی وٝ ثب للذ ا٘دبْ ؿٛد"ػُٕ یؼٙی  ،ٔفشدات ساغتوتبة دس 

شای حیٛاٖ ثٝ ا٘ؼبٖ ثٝ وبس ٔی سٚد ٚ فؼُ ٞٓ ثشای ا٘ؼبٖ ٚ ٞٓ ث ٚیظٜ یایٗ سٚػت وٝ ٔؼٕٛال ػُٕ 

 ؿٛد.وبسٌشفتٝ ٔی

آٖ بی فؼبد یب صٔیٙٝ ٞثٝ ؿخق یب ػبّٔی ٌفتٝ ٔی ؿٛد وٝ  ٚ اػت "اكالح ٌش"كبِح دس ِغت ثٝ ٔؼٙی 

 سا ٔی صدایذ.

فؼبِیت ٞبی  ػجبست اػت اص:ٔی تٛاٖ دسیبفت وٝ ػُٕ كبِح  "ػُٕ ٚ كبِح"اص تشویت دٚ ٚاطٜ ی 

 .ٔی ؿٛدؿخق ػبُٔ ٔٛخت ؿبیؼتٝ ٕ٘ٛدٖ  آٖ ػُٕ وٝاسادی ؿخق 

ػُٕ دس اكٌالح ایٗ ٔتٗ ػجبست اػت اص ٔدٕٛػٝ للذٞب، ٘یبت ٚ الذأبت اسادی فشد وٝ ثب ٞذف سؿذ 

 فبػُ آٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد.ٚ پیـشفت 

 ٘یض ثبؿذ. ا٘تخبة ٌشیٚ  اٍ٘یضٜ ی فٌشی یتِٛیذ وٙٙذٜػُٕ كبِح تىیٝ ٌبٜ ٚ سوٙی اػت وٝ ٔی تٛا٘ذ 

وٝ پغ اص ٔشي ٕٞشاٜ ا٘ؼبٖ  ٞبی اػبػی ا٘ؼبٖ ثٝ خٟبٖ خّمت ٘یض تٟٙب ػُٕ كبِح اػتدس ٍ٘شؽ

 ثٛد.خٛاٞذ 

خٛیی ایٗ حىٕت لیبٔت اػت ٚ اص ؿشٚى الصْ ثشایتمبد ثٝ تدؼٓ اػٕبَ دس اػتمبد ثٝ ٔؼبد ٔؼتّضْ اػ 

 اػت وٝ حىٕت خٛ ثٝ د٘جبَ ػُٕ كبِح ثبؿذ.

 ٞش ؿخق ثٝ ٔیضاٖ تٛفیك اٚ ثشای ػُٕ كبِح ثؼتٍی داسد. یبثیٔی تٛاٖ ٌفت ٔیضاٖ حىٕت 
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چیؼتی؟ چشایی؟ ٚ چٍٍٛ٘ی؟ ایٗ سوٗ ، پشػؾ ٞبیی دس لبِت دس ایٗ ثخؾ ٘یض ٔب٘ٙذ دٚ ثخؾ ٌزؿتٝ

 ی آٖ پبػخ دادٜ ٔی ؿٛد:ؿٛد ٚ اص ٔدٕٛػٝ ػٛاالت روش ؿذٜ ثٝ ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝػشهٝ ٔی

 :چیستی عمل صالحسواالتی راجع به 

 هالک ٍ هؼیار ػول غالح چیست؟ (1

ٔٙظٛس اص تغییش ٔثجت ایٗ اػت وٝ اٚ  ٔثجت ایدبد وٙذ ػت وٝ دس ا٘دبْ دٞٙذٜ ی آٖ تغییشػّٕی كبِح ا

وٙذ سا اص صٚایبی ٔختّف ثبیذ ٔٛسد  تغییشی وٝ ػبُٔ ػُٕ ٔیػٛق دٞذ.  تخّك ثٝ كفبت اِٟیسا ثٝ ػٛی 

 ثشسػی لشاس داد:

تغییش ٕٔىٗ اػت دسٚ٘ی یب ثیشٚ٘ی ثبؿذ یؼٙی تغییشی وٝ ػُٕ كبِح ایدبد وشدٜ یب تٛػي دیٍشاٖ  .1

اص آ٘دب وٝ تغییش سفتبسٞبی لبثُ  ثیٙٙذ. كٛست آ٘ی ٕ٘یٝ ؿٛد ٚیب دیٍشاٖ اثش تغییش سا ث ٔـبٞذٜ ٔی

تشیٗ ٔالن ثشای ؿٙبخت ػُٕ كبِح  ثٝ ػّت تغییش دسلّت ٚ ػمُ اػت ثبیذ ٌفت ٟٔٓٔـبٞذٜ 

 دس دسٖٚ وؼی اػت وٝ ػُٕ كبِح سا ا٘دبْ دادٜ اػت.تغییشات ٔثجت 

ی یثشای ػُٕ وٙٙذٜ ثیؾ اص دیٍشاٖ لبثُ ؿٙبػب ی وٝ ػُٕ كبِح ایدبد ٔی وٙذاص آ٘دب وٝ تغییشات

 فشد اػت. خٛدِ ،ػُٕ كبِحتٌجیك ػُٕ خٛد ثب ٔؼیبسٞبی اػت ثبیذ ٌفت ثٟتشیٗ فشد ثشای 

تغییشی  وٙذ یب دس صٔبٖ ا٘دبْ ػُٕ اػت ٚ یب تغییشی وٝ ػُٕ كبِح دسؿخق ػُٕ وٙٙذٜ ایدبد ٔی .2

 .كٛست ٔی ٌیشد ٞبی ثؼذ اص ا٘دبْ ػُٕ دس صٔبٖاػت وٝ 

ٟٙب ٔالن لبثُ تثیٙی ٘یؼت ثّىٝ  سٚ ٔالن لوبٚت ساخغ ثٝ تـخیق ػُٕ كبِح ٔالن سفتبس اص ایٗ

خّٛكی وٝ ٞیچ . اػت ػُٕ وٙٙذٜخّٛف ٘یت  اػت ػُٕ كبِح ؿٙبخت ٔالن اكّی ثشایاػتٕبد وٝ 

ٔٙیتی دس آٖ ٘جبؿذ. ٔثال صٔبٖ حشوت أبْ حؼیٗ ػّیٝ اِؼالْ ثٝ وشثال وٝ اص ٘یٕٝ ی ساٜ حح كٛست ٌشفت 

 ؿٙبخت حح حمیمی ؿذ.وؼب٘ی ثٛد٘ذ وٝ ثٝ خیبَ خٛد اخالف دس حح داؿتٙذ ِٚی ٔٙیت آٖ ٞب ٔب٘غ 

 .خٛیی تجییٗ ٌشدیذٜ اػت ػت وٝ دس سوٗ یه حىٕتا خّٛف ٘یت ٕٞبٖ اٍ٘یضٜ ی فٌشی

 هٌظَر اس ػول غالح چیست؟ (2
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 تفاٍت اًتظار ػول غالح اس هخاعة تا رفتار خَاّی چیست؟ (3

 هٌظَر اس ًاهیذى اهام سهاى)ػج( تِ اتاغالح چیست؟ (4

 :راجع به چرایی عمل صالحسواالتی 

 غالح هحػَل اًگیشُ ی فغزی ٍ استفادُ اس اًتخاب است؟چزا ػول  (1

ػت وٝ ایٕبٖ وٝ ٔتشادف ٕٞبٖ اٍ٘یضٜ ی ا ٌش آٖوٙبس ٞٓ لشاس ٌشفتٗ ایٕبٖ ٚ ػُٕ كبِح دس لشآٖ ٘ـبٖ

دس حمیمت ػّٕی وٝ اص  ؿٛد ٚ ٘یض الصٔٝ ی ػُٕ كبِح ایٕبٖ اػت. ػت ثب ػُٕ كبِح تىٕیُ ٔیا فٌشی

 تٛاٖ ا٘تظبس ٔؼَّٛ كبِح داؿت. ٙذ ٘یؼت چٖٛ اص ػّت  فبػذ ٕ٘یػشچـٕٝ ی ایٕبٖ ٘جبؿذ اسصؿٕ

ٔیضاٖ ایٕب٘ؾ ٝ وٝ ایٕبٖ داسد ث وؼی صیشااص دیٍش ػٛأُ ٔٛثش دس ػُٕ كبِح اػتفبدٜ اص ا٘تخبة اػت 

 تش اػت. تش ٚ ٘خجٝ ٌضیٗ ٌضیٙذ ٚ ٞشچٝ ؿخق ٔٛٔٗ تش ثبؿذ ثٝ ٌضیٗ ٌضیٙٝ ٞبی ٌّٔٛة خذاٚ٘ذ سا ثشٔی

ؿٛد ٚ دس ایٗ فشآیٙذ  ٌشی فشد ٔٛخت تِٛیذ ػُٕ كبِح ٔی دٞذ ٚ ا٘تخبة ا٘تخبة ٔی ایٕبٖ فشد لذست

 .ؿٛد ػُٕ كبِح ٔٛخت تمٛیت ایٕبٖ ٚ اٍ٘یضٜ ٞبی فٌشی ٔی

 چزا هغالثِ ی ػول غالح اس خَیص یک ّذف ٍ آرهاى تشرگ است؟ (2

 چزا ػول غالح هالک هَفقیت فزآیٌذ تؼلین ٍ تزتیت تِ حساب هی آیذ؟ (3

 سهاى )ػج( اتاغالح هی گَیین؟چزا تِ اهام  (4

 :چگونگی عمل صالحسواالتی راجع به 

 چگًَِ هی تَاى رفتار خَاُ ًثَد ٍ تِ جای رفتار خَاّی ػول غالح را هغالثِ ًوَد؟ (1

اٌش ثپزیشیٓ سفتبسخٛاٞی كشف، ٔتشادف سیبخٛاٞی اػت ثبیذ ٌفت سفتبسخٛاٞی وٝ دس آٖ ثٝ ٘یت ٚ 

 ص ٔخبًت ػّت ٕ٘بیذ اص لجیح تشیٗ اػٕبَ یه فشد ٚ خبٔؼٝ اػت.اٍ٘یضٜ تٛخٝ ٘ـٛد ٚ حك ا٘تخبة سا ا

دس فوبی تؼّیٓ ٚ تشثیتی وٝ سفتبسخٛاٞی ٞذف ثبؿذ ثٝ خبی تشثیت دیٙی، تشثیت فشػٛ٘ی كٛست     

 ٌیشد.ٔی
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ؿبیؼتٝ اػت وؼب٘ی وٝ ثٝ د٘جبَ اخالف دس ػشكٝ ٞبی فشدی ٚ اختٕبػی ٞؼتٙذ ثب تٕبْ لٛا ػؼی ٕ٘بیٙذ 

 كبِح سا خبیٍضیٗ سفتبسخٛاٞی وٙٙذ. ٌٔبِجٝ ی ػُٕ

 ساٞىبسٞبی پیـٟٙبدی ایٗ ٟٔٓ ػجبست اػت اص:

 دس دسٖٚ خٛد ساخغ ثٝ آخش ٚ ػبلجت افشاد لوبٚت ٘ىٙیٓ. .1

 ثٝ خٛدٔبٖ اخبصٜ ی ٘یت خٛا٘ی افشاد سا ٘ذٞیٓ.  .2

 .ٔٛثك ٘ذاسیٓ فؼّی سا ٔٙفی ٘ذا٘یٓاكُ سا ثش ثشائت ٌزاسیٓ ٚتب ؿبٞذی  .3

سفتبسی اص وؼی إًیٙبٖ داؿتیٓ لجبحت وبس سا ثٝ اٌٚٛؿضد وٙیٓ ٚ خٛد فشد سا اٌش ثٝ ٔٙفی ثٛدٖ  .4

 .تخٌئٝ ٘ىٙیٓ

 .تبس ثیٙذیـیٓثیؾ اص خٛد سف ،ثٝ ػّت سفتبس .5

 .خٛد سا خبی ٔخبًت فشم وٙیٓ ٚ خیشخٛاٞی حذاوثشی داؿتٝ ثبؿیٓ .6

ذی دس ٔب اهبفٝ ٔخبًت ٚ فؼُ اٚ سا ٘ـب٘ٝ ای اص ًشف خذاٚ٘ذ حىیٓ ثذا٘یٓ وٝ لشاس اػت ػّٓ ٚ سؿ .7

 .دس كحٙٝ ی وشثال دسع ثٍیشیٓ "ٔب سایت اال خٕیال " اص اٍِٛی وٙذ ٚ

فشد  دٖ ٞش فشد ثٝ ارٖ اِٟی ٚ تٛػي ٞشٚ ٔتٛخٝ ثبؿیٓ ػٛم وش ذٜتجییٗ وٙٙذٜ ثبؿیٓ ٘ٝ تؼٛین وٙٙ .8

 تٛا٘ذ خٛد سا ػٛم وٙذ. ؿٛد ٚ وؼی تب خٛثی سا ثب اسادٜ ی خٛدؽ ا٘تخبة ٘ىٙذ ٕ٘ی ا٘دبْ ٔی

 چگًَِ فاغلِ ی حزف ٍ دیذگاُ را تا ػول ٍ کزدار کن کٌین؟ (2

 تا ٍجَد اًتخاب ّای ضؼیف ٍ ًاغحیح چگًَِ هی تَاى تِ ػلن سَدهٌذ دست یافت؟ (3

 چگًَِ هی تَاى اس اهام سهاى )ػج( کِ اتاغالح ًاهیذُ هی ضًَذدر سهیٌِ ی ػول غالح تْزُ جست؟ (4

 

 ثٝ تجییٗ استجبى تٍٙبتًٙ ٞش یه اص اسوبٖ ثب یىذیٍش ٔی پشداصیٓ. ی ایٗ ثخؾدس ادأٝ

خٛیی ٘یؼتٙذ ثّىٝ   ٔشحّٝ ٚ خبیٍبٜ ٔختّف ثشای حىٕت اسوبٖ اٍ٘یضٜ، ا٘تخبة ٚ ػُٕ كبِح ػٝ

ی ایٗ ػٝ سوٗ سا ٔی تٛاٖ ٕٞچٖٛ اثؼبد ٔختّف یه حمیمت ٘بْ ثشد. ثؼیذ اػت ثتٛاٖ ثٝ یىی اص ساثٌٝ

 صد ٚ اص دٚ سوٗ دیٍش غبفُ ٔب٘ذ. اسوبٖ ػٝ ٌب٘ٝ تىیٝ
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تٛخٝ ثٝ ٞشوذاْ اص اسوبٖ ثٝ ٘ٛػی اػتفبدٜ اص دیٍش اسوبٖ سا ٘یض ثٝ د٘جبَ داسد. ایٗ اسوبٖ اص ٔٙظش ٘فغ 

ا٘ؼب٘ی حمیمت ٚاحذی ٞؼتٙذ وٝ دس ٔؼشفی ایٗ حمیمت ٘بٌضیشیٓ اص ادثیبت ٌٛ٘بٌٛ٘ی چٖٛ اٍ٘یضٜ، 

 ا٘تخبة ٚ ػُٕ كبِح اػتفبدٜ وٙیٓ.

 صیش ثٝ تجییٗ ثیـتش ٌّٔت فٛق ٔی پشداصیٓ: ثب ٔثبَ

٘ٛخٛا٘ی سا دس ٘ظش ثٍیشیذ وٝ لشاس اػت سؿذی دس اٚ اتفبق ثیفتذ، ػٝ ٔؼّٓ دِؼٛص ثب ادثیبتی ثٝ ظبٞش 

 ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ سؿذ ٚی وٕه ٔی وٙٙذ؛

ٔؼّٓ اَٚ: تٛ وٝ ػالٔتی ٚ اػتفبدٜ اص ٘ؼٕت خؼٕت سا دٚػت ٔی داسی چٝ خٛة اػت اٌش ٚسصؽ 

 وٙی!

ٓ دْٚ: ثب تٛخٝ ثٝ أىب٘بت ٔختّفی وٝ دس اختیبس تٛػت وذاْ یه اص ٚسصؽ ٞب سا ثشای خٛد ٔؼّ

 ٌّٔٛة ٔی دا٘ی؟

ٔؼّٓ ػْٛ: ثشای ایٙىٝ ثتٛا٘ی ٔؼیش ثیٗ ٔذسػٝ ٚ خب٘ٝ سا چٙبٖ ػشیغ ًی وٙی وٝ اص ٚلتت ثیـتش اػتفبدٜ 

 ثجشی، ٚسصؽ ثشای تٛ ٔفیذ اػت.

ثشای ٘ٛخٛاٖ فشاٞٓ آٚسد٘ذ ِٚی اِٚی اص ًشیك تٛخٝ ثٝ اٍ٘یضٜ ی  دس ایٗ ٔثبَ ٞش ػٝ ٔؼّٓ أىبٖ سؿذ سا

فٌشی، دٚٔی اص ًشیك تٛخٝ ثٝ حك ا٘تخبة ٚ ػٛٔی اص ًشیك تٛخٝ ثٝ ػُٕ كبِح یه سؿذ كبِح سا د٘جبَ 

 ٔی وشد٘ذ.

تٛا٘ذ ٝ ثبؿیٓ ٌٛیؾ ٞبی ایٗ ػٝ ٔؼّٓ ٔیصٔب٘ی ثٝ تٍٙبتٍٙی ایٗ استجبى ثیـتش ٔی تٛاٖ پی ثشد وٝ ٔتٛخ

س یه ٔؼّٓ خٕغ ٌشدد ٚ ٞش یه اص ایٗ ػٝ ٔؼّٓ ثی تٛخٝ ثٝ خٕالت دیٍش ٔؼّٕیٗ ٘جبؿذ ٚ ٔتٛخٝ ثبؿٙذ د

 وٝ ٞش یه اص خٕالت ٔٛیذ دیٍش خٕالت اػت.

 ثشای تجییٗ ایٗ ثحث ٔی تٛا٘یٓ ثٝ استجبى تٍٙبتًٙ تٛحیذ، ٘جٛت ٚ ٔؼبد تٛخٝ وٙیٓ:
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ػت ٚ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٔؼشف ٔؼیش ص٘ذٌی) ٘جٛت( ٚ ثٝ ٔؼٙی اػتمبد ثٝ یٍبٍ٘ی ٚخٛد خذاٚ٘ذ حىیٓ ا تَحیذ

 ٔملذ ص٘ذٌی) ٔؼبد( ٘جبؿذ.

ثٝ ٔؼٙی تٛخٝ ثٝ ٔؼیش اِٟی وٝ خذاٚ٘ذ دس اختیبس ا٘ؼبٖ لشاس دادٜ اػت، ٕ٘ی تٛا٘ذ ثذٖٚ تٛخٝ ثٝ  ًثَت

 ٔجذا ٔؼیش) تٛحیذ( ٚ ٔملذ ٔؼیش)ٔؼبد( ثبؿذ.

تٛخٝ ثٝ ٔجذا ٞؼتی) تٛحیذ( ٚ ٔؼیش  ثٝ ٔؼٙی ثبصٌـت خٟبٖ ثٝ ػٛی خذاٚ٘ذ، ٕ٘ی تٛا٘ذ ثذٖٚ هؼاد

 ا٘تفبَ اص ٔجذا ثٝ ٔؼبد)٘جٛت( ثبؿذ.

٘تیدٝ ایٙىٝ تٛحیذ وؼی لٛی ٕ٘ی ٌشدد ٍٔش ایٙىٝ ثٝ ٘جٛت ٚ ٔؼبد ٔؼتمذ ثبؿذ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ اػتمبد ثٝ ٔؼبد 

 وبُٔ ٕ٘ی ٌشدد ٍٔش تٛحیذ ٚ ٘جٛت پزیشفتٝ ؿذٜ ثبؿذ.
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 بخش ششم

 آفت ضٌاسی

 ٔی ثبؿذ. "ػبسهٝ، هشس، آػیت، ٌض٘ذ ٚ.... "٘بٔٝ ی دٞخذا ثٝ ٔؼٙی دس ِغت  "آفت"

 ٔملٛد اص آفت دس ایٗ ثخؾ ػٛاسهی اػت وٝ ٕٔىٗ اػت ٞش تىیٝ وٙٙذٜ ثش اسوبٖ حىٕت خٛیی

دچبس آٖ ؿٛد. ایٗ ػٛاسم ٔحلَٛ اسوبٖ ٕ٘ی ثبؿذ ثّىٝ دس ٘تیدٝ ی اػتفبدٜ ٘بكحیح ٚ یب ٘ب ٔتؼبدَ اص 

 اسوبٖ پذیذ ٔی آیذ.

ٔمذٔٝ روش ایٗ ٘ىتٝ الصْ اػت وٝ ٔٙظٛس اص آفت، ػیت یب ٘ملبٖ راتی اسوبٖ ٕ٘ی ثبؿذ ثّىٝ ٕٞبٖ  دس

ٌٛ٘ٝ وٝ دس ثخؾ ٞبی لجُ اثجبت وشدیٓ تىیٝ ثٝ اسوبٖ حىٕت خٛیی ٔٛسد تبییذ ػمُ ٚ دیٗ اػت ٚ چٙیٗ 

ٖ ٞؼتٙذ وٝ ثبیذ اسوب٘ی ثٝ كٛست راتی ٘مٌٝ ی هؼف ٚ ٘بسػبیی ٘ذاسد ٚ ایٗ اػتفبدٜ وٙٙذٌبٖ اص اسوب

 ٔتٛخٝ ثبؿٙذ دس پشتٛی ثٟشٜ ٔٙذی اص اسوبٖ، دس چٝ صٔیٙٝ ٞبیی ٕٔىٗ اػت دچبس ػٛاسم آػیت صا ؿٛ٘ذ.

 آفبتی وٝ ٔب ثب اػتفبدٜ وشدٖ اص اسوبٖ حىٕت خٛیی دس ٔؼشم آٖ لشاس ٔی ٌیشیٓ ػجبستٙذ اص:

ػٌب ٔی ؿٛد ٚ ٕٔىٗ اػت غبفُ ؿٛیٓ وٝ حىٕت حمیمی ٔٛٞجتی اػت وٝ فمي تٛػي خذاٚ٘ذ  (1

 تلٛس وٙیٓ تىیٝ ثش اسوبٖ یؼٙی حىٕت!

 چٝ ثؼب غشق تٛخٝ ؿذٖ ثٝ یىی اص اسوبٖ ٔب سا اص ثٟشٜ ٔٙذی اص دیٍش اسوبٖ ثبصداسد. (2

ٍٞٙبْ تٛخٝ ثٝ سوٗ ٘یت ٚ اٍ٘یضٜ ی فٌشی چٝ ثؼب ثیٗ تـخیق اٍ٘یضٜ ٞبی غشیضی ٚ فٌشی چٙبٖ  (3

 شأٛؽ وٙیٓ.دچبس ٚػٛاع ٌشدیٓ وٝ ٔٛهٛع اٍ٘یضٜ یبثی خٛد سا ف

تٕشیٗ ػجٛدیت  ،چٝ ثؼب ٕٔىٗ اػت ثش سوٗ ا٘تخبة تىیٝ وٙیٓ ٚ ٔتٛخٝ ٘جبؿیٓ ایٗ ا٘تخبة (4

 اختیبسی اػت.
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اٌش ا٘تخبة، ایٗ سوٗ ٟٔٓ حىٕت خٛیی سا ثب آصادی اؿتجبٜ ثٍیشیٓ خٛد سا دچبس آفت ثضسٌی 

 وشدٜ ایٓ.

 خٛد سا ٌشفتبس آفت وٙیٓ. ٖ ٔٛلؼیت دیٍشی ٘یض ٚخٛد داسد وٝ ٕٔىٗ اػت ثب ٚخٛد تىیٝ ثش اسوب (5

ثؼیبس اتفبق ٔی افتذ وٝ غشق ؿذٖ دس ػُٕ كبِح وٝ ٔحلَٛ ٘یت ٚ اٍ٘یضٜ ی فٌشی اػت ٔٛخت 

فشأٛؿی ٘یتٕبٖ ٔی ؿٛد. ثٝ ػجبست دیٍش ٕٔىٗ اػت ػُٕ صدٜ ؿٛیٓ ٚ ثضسٌی ٚ خبف ثٛدٖ 

 شی ادأٝ دٞیٓ.ػّٕٕبٖ ٔٛخت ؿٛد ػّٕی سا وٝ ثب ٘یت كحیح آغبص وشدٜ ایٓ ٘تٛا٘یٓ ثب ٘یت فٌ

 

 ثحث ؿٙبػبیی آفبت ٚ ساٞىبسٞبی پیـٍیشی ٚ خجشاٖ ٚ اكالح آٖ ٌؼتشدٜ تش اص پٙح ٔٛسد فٛق اػت.

أیذ وٝ پغ اص ثبصخٛسدٌیشی اص ؿٕب ٌٔبِؼٝ وٙٙذٌبٖ ٔحتشْ ٌٔبِت تفلیّی تش آفبت دس ٚیشایؾ ٞبی 

 ثؼذی تمذیٓ حوٛستبٖ ٌشدد.

 هٕیٕٝ ی اسوبٖ ٞؼتیٓ.اظٟبس ٘ظشات ػبص٘ذٜ ی ؿٕب پیشأٖٛ ٔـتبق 

 hekmatjoo1391@ gmail.com  : ساٜ استجبًی

 

 


