
 "بسن اهلل السحوي السحین"

  5/5/5935هَزخ: جلسِ اٍل اش سلسلِ جلسبت تفکس تودًی دز اًدیطکدُ تودى ًَیي اسالهی

  پسسص چیست؟

ٖ ثطای زا٘ستٗ است.  ٚ ٌطایص زضٚ٘ی ا٘سب  ُ ٝ ثب یه اثٟبْ یب یه ٘یبظ ضخ ٔی زٞس، پطسص تٕبی پطسص ثب ٔٛارٟ

اضائٝ ٔیطٛز، یؿٙی پطسص ٚ پبسد زض ٟ٘بیت پیطأٖٛ یه اثٟبْ ٚ یه ٚ پبسد ٘یع زض رٟت ضفؽ آٖ ٘یبظ ٚ اثٟبْ 

 ٔؿبزَ اٍّ٘یسی  آٖ است.  (question) ٚ  سٛاَ ؾطثی ،٘یبظ است.ِفع پطسص فبضسی

 تفبٍت سَال ٍ هسئلِ:

. ٔسئّٝ ٔیطٛز زیٍطش ٘ٛؼ ٚ سٛاَ ٔیطٛز آٖ ٘ٛؼ یه زاضز، ٚرٛز پطسص ٘ٛؼ زٚ ثٍٛییٓ اٌط

ؾسْ اطالؼ ٚی اظ ٔٛضٛؼ ٔٛضز پژٚٞص است . اٌط ثرٛاٞیٓ ٘بضی اظ رُٟ پطسطٍط ٚ (  question)سٛاَ

زض ٘ػبْ  سٙد ضٙبسی وٙیٓ، سٛاَ زض ٚضؿیت آوبزٔیه زض ٚالؽ یه ٚضؿیت آٔٛظضی است ٚ ٔؿٕٛال سٛاَ

أب ٔسئّٝ ٘بضی اظ شٞٗ ضىبن ٚ زاضای پبسد است. پطٚضش(  آٔٛظضی)چٝ آٔٛظش ؾبِی ٚ چٝ آٔٛظش ٚ 

ٚ پژ ٜ ٚ پبسد ربٔؽ ٚ وبّٔی وٙزىب ٝ ٘طس ٝ آٖ تٛر َ ث ٝ حب ٝ تب ث ٜ رسیس است و ٚٞطٍط است ٚ ٘بغط ثط یه پسیس

ٔسئّٝ ثطؾىس سٛاَ ٘بضی اظ اطالؼ ٚ آٌبٞی پطسطٍط است ِٚی وسی وٝ سٛاَ زض ضاثطٝ ثب آٖ ٚرٛز ٘ساضز.

ٝ پطسصٚ  "هسئلِ "پطسص  پژٚٞطی ٔیىٙس ٔؿٕٛال اطالؼ ٚ آٌبٞی ٘ساضز. زض ٚضؿیت آوبزٔیه ثٝ آٔٛظضی  ث

.زض سٛاَ ٘ٛآٚضی ٘یست أب زض ٔسئّٝ ٘ٛآٚضی ٞست ٚ تفبٚت زیٍط ایٙىٝ فطآیٙس " اطالق می گردد.سَال "

 زٞی ثٝ ٔسئّٝ یه فطآیٙس پژٚٞطی است. زٞی ثٝ سٛاَ زض یه سبذتبض آٔٛظضی است ٚ فطآیٙس پبسد پبسد

 تفبٍت سَال ٍ ضبِْ:

 ثٝ وبض ٔی ضٚز. ثٛزٖ حك ضجیٝ ثٝ ٔؿٙبی ضجٟٝ اغطالح

حك ٚ ثبطُ ثب ٞٓ ٔرّٛط أط، أب ضجٟٝ  ، زٚ ٔططح است یه پطسص زض لبِت یه ٔٛضٛؼ ٔطرع زض سٛاَ

 ٔحمك ثبیس ٔیعاٖ ایٗ اذتالط ضا ضٙبسبیی ٚ تفىیه ٕ٘بیس.ضٛز ٚ  ٔی

َ وٙٙسٜ ُ سؤا ْ است ، ٘بضی اظ رٟ ٖ ضا ثطططف وٙس أب ضجٟٝیب یه ٘یبظ یب اثٟب ٝ ٔیرٛاٞس آ یرٛاٞس یه ٔ افىٗ و

زض اشٞبٖ  اثٟبْ ٚ تطزیسایزبز  ثطای پطاوٙی ضجٟٝ ز٘جبَثٝ رٛاة اثٟبٔص ضا ٔیسا٘س ِٚی ایزبز وٙس، اٚ   اثٟبٔی ضا

 ربٔؿٝ است.



  

 ٝ ٝ زض سٛاَ ضرع ٔغطضب٘ َ ثطای ضفؽ رُٟ ٚ وبّٔتط ضسٖ  پطسص ٕ٘ی وٙس، ِٚی ایزبز ضجٟ ٝ است. سٛا ٔغطضب٘

ٜ ٔی ٓ ضرع زض ٞط ٔٛضٛؾی پؾّ ْ است وٝ اظ سٛی  ضٛز.طسیس ً ٘ط ٝ افىٙی یىی اظ اثعاض ٞبی رٙ  استىجبض ضج

 .ثیٗ آحبز ربٔؿٝ تِٛیس ٔی ٌطزز ضىبف ٚ ایزبز ضه ٚ زٚزِیثب ٞسف  ٔٙبفمیٗ  ٚ

ثٝ ضیؿیبٖ ٔیٍٛیٙس، ضٕب  اُٞ سٙت زض ضجٟبت یه سطی زالیُ سطحی یب سبذتٍی یب ٚاٞی ٔططح ٔیطٛز، ٔخال

ُ ثٟطت ا٘س. ذت ایٗ ضا ٞٓ اظ پیبٔجط زاضیٓ  ٖ اٞ ْ سیس رٛا٘ب ٓ اِسال ٗ ؾّیٟ ٚ حسی ٝ ٔیٍٛییس پیبٔجط فطٔٛز حسٗ  و

 ٝ س؟ یؿٙی ٞستٙس لجَٛ ٘ساض٘ ٚ اثٛثىط ضا وٝ ثٟطتیؾٕط  ضیؿیبٖچطا اثٛثىط سیس پیطاٖ اُٞ ثٟطت ا٘س.پس  ٚ ؾٕطو

زٚ ضا حبثت ٔیىٙٙس ٚ ٞٓ ٔیٍٛیٙس آٟ٘ب سیس ٕٞٝ پیطاٖ)آزْ ٞبی فىٛض ٚ ثب  ثب یه ضٚایت ٞٓ ثٟطتی ثٛزٖ آٖ

ٜ ض ٖ پبسد زاز ٚ ثٝ آ  ٜ ٝ زض تبضید لجال ٔططح ضس ٗ ضجٟ ٗ ضٚایت تزطثٝ( ٞستٙس.ای ٝ ای ٝ ا٘س و ٜ است. زض پبسد ٌفت س

 زض ثٟطت پیط ٚرٛز ٘ساضز ٚ ٕٞٝ رٛاٖ ٞستٙس. سبذتٍی است چٖٛ 

 :هطکل ٍ هعضلتفبٍت 

ٝ زض سبٞط ٘ٛؼ ٘ب َ و ٚ اذتال اطالق ٖ ٔطىُ یب ٔؿضُ ذتبض ٚ سیستٓ ربٔؿٝ ضخ ثسٞس ثٝ إٓٞبٍٞٙی ، ٘بٞٙزبضی 

 . ا٘ٛاؼ ٔطىُ ؾجبضتٙس اظ :ٔی ٌطزز

 ثطای ٔخبَ تػبزفبت ضا٘ٙسٌی ٚ یب تطافیه زض ظ٘سٌی ضٟطی یه ٔطىُ ٔستٕط است.  هطکل هستوس: *

ُ یب رًٙ ٚ یب ٞط ٘ٛؼ حبزحٝ پیص ثیٙی ٘طسٜ. :هطکل هستحدثِ * ُ سی ٚ ا٘سب٘ی ٔخ  حٛازث غیط ٔتطلجٝ طجیؿی 

ثٝ ٔؿٙبی ٔؿضّی است وٝ احتٕبَ ٚلٛؼ آٖ ظیبز است ِٚی تب ثٝ حبَ اتفبق ٘یفتبزٜ ٚ زض آیٙسٜ  هطکل ًْفتِ:*

ٖ پیص ثیٙی ٞبی الظْ غٛضت پصیطز.ایٗ ٚغیفٝ زیسثبٖ  ٘عزیه ضخ ٔی زٞس ٚ ثبیس ثطای رٌّٛیطی اظ غسٔبت آ

 ٝ ٚ ا٘سیطٕٙسا٘ی و  ٖ َ ثؿس ضا ٔی 01 ٞبی ربٔؿٝ، یؿٙی  ٘رجٍب  بتٞٙس وٝ زض آیٙسٜ ایٗ اتفبلثیٙٙس، ٚ تصوط ٔیس سب

ٕٞٝ ی  ٚ پیطی تسُ زض آیٙسٜ وٕجٛز ٘سُٔحتُٕ اِٛلٛؼ ٞستٙس.ثطای ٔخبَ ٔطىالت ؾسیسٜ ای وٝ زض ضاستبی 

 ثطای ٞسایت ٚ ٔسیطیت آٖ است. ٔی وٙس ٘یبظ ثٝ پیص ثیٙی الظْ ٚ ثط٘بٔٝ ضیعیذب٘ٛازٜ ٞب زضٌیط 

 

 



 :سَال اش سَال

ٗ پطسص ثطایص  ٖ ای ٝ ٔٛلؽ ا٘سب ٝ ضٕب ٞب ثب سٛاَ ٔٛارٝ ٔیطٛیس ٚ  ضخ ٔیچ ِحػٝ شٞٗ ضٕب ٞطزٞس؟ آیب ٞط ِحػ

 ضٕب ٚلتی سٛاَ زاضیس وٝ ثب ٘یبظ یب اثٟبْ ٔٛارٝ ضٛیس. زاضای سٛاَ است؟

ثبظٌٛ  زا٘س ٕ٘ی فّسفٝ  وٝ وسی ثطای ضا ؾجبضت ایٗ اٌط،  "ببسیظ الحقیقِ کل االضیب ٍ لیس بطئ هٌْ"

چٖٛ تب ثٝ  ،پبسد ٔٙفی استآیب لجال ثطای ضٕب سٛاَ پیص آٔسٜ ثٛز وٝ ایٗ ؾجبضت چیست؟ وٙیس ٚ ثپطسیس وٝ 

ٗ ٔٛب چٙث حبَ ٝ   "ٔٛارٟٝ"ضزی ثطذٛضز ٚ ی ٜ است ،  ٚ ٞیچ اطالؾبتی زض شٞٙص ٘ساضت پس ثطایتبٖ سٛاَ ٞٓ ٘جٛز

ٜ ضٛز سطیؽ پبسد زازٜ ٔی ضٛپیص ٕ٘ی آیس.  ٜ پطسیس چطا ایٗ سٛاَ ز. اظ ططف زیٍط اٌط یه ؾُٕ ضطة  سبز

ٝ ایٗ سٛاَ چٝ ٘ٛؼ ؾّٕی ث ضٛز؟ی رٛاثص ثطای ضٕب ٔطٟٛز است ٚ ٞیچ ٚلت ایٗ پبسد ثطای ضٕب ٔزَٟٛ ٕ٘

ٝ ٔٛلؽ ثٝ ٚرٛز ٔی آیس؟ ٔب زض ٚضؿیت ؾّٓ ٘سجی یب ٔطّك؟پیسا وطزٜ ایس  َ چ  زاضای سٛاَ ٔی "ؾّٓ ٘سجی"سٛا

 ٔٛارٟٝ پیسا ثىٙیٓ.ثب ٔٛضٛؾص ضٛیٓ ، ثٝ ضططی وٝ 

 ٝ سٛاَ پس  یؿٙی :،" فبسئلَا اّل الرکس اى کٌتن التعلوَى" ای  اظ لطاٖ ضاٍٞطبی ثحج ذٛاٞس ثٛز: آی

 وٙیس اظ اُٞ شوط اٌط ضٕب ٕ٘یسا٘یس.

 چٖٛ اٌط رُٟ زاضتٝ ثبضیس اغال سطاغص ٕ٘یطٚیس.لطآٖ ٔیٍٛیس اٖ وٙتٓ التؿّٕٖٛ ٕ٘یٍٛیس التزّٟٖٛ، چطا؟ 

ٔب ٔیٍٛیس ٚلتی ذالف لٛاؾس ٔٙطمی ٚ ؾمّی ٘یست. پس لطآٖ ثٝ ثط ایٗ ٔٛضز ٘طبٍ٘ط آ٘ست وٝ آیٝ ٞبی لطآٖ

 پطسیس. سٛاَ ٔی،ِصا ؾّٓ ٘سجی زاضیس  ضٕب زاضای سٛاَ ٞستیس التؿّٕٛ٘یس، ٘ٝ ایٙىٝ ربُٞ ٞستیس، ثّىٝ

، ٝ ٝ زیٍط ایٙى ٝ ٔیٍٛیس آٖ ٔٛلؿی وٝ ضٕب ؾّٓ ٘ساضیس ثپطسیس ث ٘ىت ٗ آی طذالف ٚلتی وٝ ٔخال ٔٙبفك لطآٖ  زض ای

ٚ آٌبٞذٛاٞس ایزبز ض ٔی تیٚل ٝ ثىٙس، ا ِصا تٛغیٝ لطاٖ ثٝ ،ٚ ضىبف وٙسزض ربٔؿٝ ایزبز ضه  لػس زاضز ب٘ٝجٟ

 ؾّٓ ٘ساضیس ثپطسیس. ٔٛٔٙیٗ آ٘ست وٝ تٟٙب  ٔٛلؿی وٝ

 

 

 

 



  دز عسح سَال:(ع)حضست اهبم جَادهدل *

 :است آٔسٜ ظیط ضطح ثٝ( ؼ) رٛاز أبْ ثب ضاثطٝ زض ضٚایتی زْٚ رّس ، طجطسی احتزبد وتبة زض

 چطا آ٘ىٝ ٔٛضز زض ٔتؿسز ٞبی ٌالیٝ اظ پس ٚ ضفتٝ ٔأٖٔٛ ٘عز ؾجبسیبٖ اظ ٌطٚٞی( ؼ)ضضب أبْ ضٟبزت اظ پس 

 وٕبَ ٚ ضضس ؾسْ ضا اؾتطاؼ زِیُ ٚ ٕ٘ٛز٘س اؾتطاؼ است ثطٌعیسٜ( ؼ)رٛاز أبْ ٕٞسطی ثٝ ضا زذتطش ٔأٖٔٛ

 ٚحی سطچطٕٝ ثب ٔتػُ ضا أبْ ؾّٓ"غبٞط زض ٔأٖٔٛ أب.  وطز٘س ؾٙٛاٖ ٔؿطفت ٚ فمٝ زض أبْ الظْ ٚ وبفی

 ثٗ یحیی ٔطٛضت، ٔستی اظ پس ٚ پصیطفتٝ ؾجبسیبٖ ٌطٜٚ آٖ ، ٕ٘بییس أتحبٖ ضا ایطبٖ تٛا٘یس ٔی ٌفت ٚ "زا٘ست

 ٔأٖٔٛ. ٕ٘ٛز٘س ا٘تربة( ؼ) رٛاز أبْ ثب ٔٙبغطٜ رٟت ضا ثٛز زا٘طٕٙس فطزی وٝ( ٔبٖٔٛ اِمضبت لبضی)  اوخٓ

 .ٌطفت لطاض رّسٝ غسض زض ٚ زاضت سبَ ٘ٝ وٝ( ؼ) رٛاز أبْ حضطت ٚ زاز تطتیت ؾػیٕی ٔزّس

 :وطز ٔططح چٙیٗ ضا ذٛز سؤاَ( ؼ) رٛاز أبْ ٚ ٔأٖٔٛ اظ اربظٜ اظ پس یحیی 

( ؼ) رٛاز أبْ حضطت "چیست؟ آٖ ،حىٓ وطت ٚ وطز غیس ضا حیٛا٘ی ، حذ ٔطاسٓ احطاْ زض وسی ٞطٌبٜ"

 ، زاضز ثسیبض ٞبی ضبذٝ ٔسأِٝ ایٗ: وٝ فطٔٛز٘س ثالفبغّٝ

 :ٕ٘ٛز٘س ٔططح فٛق ٔسبِٝ ثب اضتجبط زض ضا ظیط سؤاالت ٚ

 حطْ؟ ثیطٖٚ زض یب ٚ ثٛز حطْ زض ٔحطْ آٖ آیب.0

 ؟ آٌبٜ ٘ب یب ٚ ثٛز ٔسأِٝ ثٝ آٌبٜ اٚ آیب.2

 ذطب؟ ضٚی اظ یب وطت ضا ذٛز غیس:  ؾٕس ضٚی اظ اٚ آیب.3

 ثطزٜ؟ یب ثٛز آظاز ٔحطْ آٖ آیب.4

 وجیط؟ یب ٚ ثٛز غغیط اٚ آیب.5

 ثٛز؟ وطزٜ غیس ٘یع لجالًٌ یب ٚ ثٛز لتُ ٚ غیس ثٝ اٚ ثبض ثبض،٘رستیٗ ایٗ آیب.6

 پط٘سٌبٖ؟ غیط یب ثٛز پط٘سٌبٖ اظ غیس آٖ آیب.7

 ثعضي؟ یب ثٛز وٛچه ضسٜ غیس حیٛاٖ آٖ آیب.8

 ٔیىطز؟ پطیٕب٘ی اغٟبض زاضت،یب اغطاض ذٛز وبض ثٝ اٚ آیب.9



 ضٚظ؟ زض یب وطز غیس ضت زض اٚ آیب.01

 ؾٕطٜ؟ احطاْ زض یب ٚ ثٛز حذ احطاْ زض اٚ آیب.00

 ظثبٖ ِىٙت زچبض ٚ ٌطزیس حیطاٖ ٔسأِٝ یه اظ فطٚؼ آٟٕ٘ٝ استرطاد ٚ تحّیُ ٚ تزعیٝ ایٗ ضٙیسٖ ثب یحیی        

( ؼ)رٛاز أبْ ثب ضا زذتطش اظزٚاد ؾمس ٔطاسٓ ٔزّس ٕٞبٖ زضٚ  آٚضز ربی ثٝ ضا ذسا ضىط ٚ حٕس ٔأٖٔٛ.  ضس

 وٝ ٕ٘ٛز ذٛاست زض( ؼ)رٛاز أبْ حضطت اظ ٔأٖٔٛ ٌطزیس ذّٛت ٔزّس وٝ ٍٞٙبٔی ٔطاسٓ اظ پس ٕ٘ٛز ارطا

 ظیط ضطح ثٝ ضا وساْ ٞط پبسد( ؼ) رٛاز أبْ ٚ وٙس ثیبٖ ٔحطْ ٔٛضز زض ضا فٛق ٌب٘ٝ یبظزٜ ٞبی ضبذٝ احىبْ

 :زاز٘س

 ضىبض ٕٞیٗ اٌط ٚ.است ٌٛسفٙس یه آٖ وفبضٜ ثبضس پط٘سٜ ضىبضش ٚ وٙس ضىبض حطْ اظ ثیطٖٚ زض ٔحطْ اٌط.0

 .است ٌٛسفٙس زٚ آٖ وفبضٜ ثبضس حطْ زاذُ وطزٖ

 .است ضسٜ ٌطفتٝ ضیط اظ تبظٜ وٝ است ثطٜ یه اش ثىطس،وفبضٜ حطْ ثیطٖٚ زض ضا پط٘سٜ ی رٛرٝ اٌط.2

 ضا پط٘سٜ رٛرٝ آٖ لیٕت ؾالٜٚ ثٝ ٚ است ثطٜ یه اش وفبضٜ ثىطس، حطْ زاذُ ضا پط٘سٜ رٛرٝ ٕٞبٖ اٌط ٚ. 3

 .ثپطزاظز ثبیس

 ضتطٔطـ ضىبض آٖ اٌط است،ٚ ٌبٚ یه اش وفبضٜ ثٛز ٌٛضذط ثبضس،اٌط ٚحطی حیٛا٘بت اظ ضىبض ٞطٌبٜ.4

 .است ضتط یه اش ثٛز،وفبضٜ

 .است ٌٛسفٙس یه اش وفبضٜ ثبضس آٞٛ ضىبض آٖ اٌط.5

 .ضس ذٛاٞس ثطاثط زٚ اش وفبضٜ ثىطس حطْ زض ضا ایٟٙب اظ وساْ ٞط چٝ چٙبٖ ٚ.6

 ٔٙی زض ضا لطثب٘ی ثبیس ثٛز حذ احطاْ زض زٞس،اٌط است،ا٘زبْ لطثب٘ی ٔٛرت وٝ وبضی ٔحطْ ضرع ٌبٜ ٞط.7

 .ٕ٘بیس شثح ٔىٝ زض ضا آٖ ثبیس ثبضس، ؾٕطٜ احطاْ زض اٌط ٚ وٙس شثح

 زاضز وفبضٜ ٞٓ ثبضس ؾٕس ضٚی اظ اٌط ،ِٚی است یىسبٖ ٔسأِٝ ثٝ ٘بآٌبٜ ٚ ٔسأِٝ ثٝ آٌبٜ ثطای ضىبض ی وفبضٜ.8

 .است ضسٜ ثطزاضتٝ اٚ اظ ٌٙبٜ ذطب حسطت زض ِٚی. است وطزٜ ٌٙبٜ ٞٓ ٚ

 .ثبضس ٔی غبحجص ؾٟسٜ ثٝ ثطزٜ وفبضٜ ثبضس،ِٚی ٔی ذٛزش ؾٟسٜ ثٝ است آظاز وٝ وسی آٖ وفبضٜ.9

 .است ٚارت ٔىّف وجیط ثط ثّىٝ. ٘یست ٔىّف غغیطغیط ثط وفبضٜ.01



 .ضس ذٛاٞس آذطت،ویفط زض ٌط٘ٝ ٚ ضٛز ٔی ثطزاضتٝ وٙس تٛثٝ وٝ وسی آٖ ثط آذطت ویفط.00

 وٝ وطز زضذٛاست ْ أب اظ ٔبٖٔٛ ثؿس "اِیه اهلل احسٗ رؿفط اثب یب احسٙت" ظز فطیبز ضٛق ٚ ضٛض ثب ٔأٖٔٛ

 زض آیب: ٌفت ٔبٖٔٛ.ضس پبسد اظ ؾبرع اوخٓ أبْ پیچیسٜ ٚ ٚرٟی چٙس پطسص اظ ثؿس وٝ ثپطسٙس اوخٓ اظ سٛاِی

 ایٗ زا٘یس ٕ٘ی آیب ٌفت ٔبٖٔٛ! ٘ٝ ٕ٘ٛز٘س اشغبٖ ٕٞٝ ؟ وٙس تزعیٝ ٌٛ٘ٝ ایٗ ضا ٔسبئُ وٝ ٞست وسی ضٕب ٔیبٖ

 ٔحٕسی!  )ثط٘س؟ ٔی اضث ثٝ ٞٓ اظ ضا وٕبالت ٚ ؾّٓ ٚ ٞستٙس ذساٚ٘س ذبظ ؾٙبیت ٔٛضز ذب٘ساٖ

 (72-69 ظ: 0373اضتٟبضزی،

 زٍایت: ضٌبختی زٍش ًکبت

ضی تبضیری حبزحٝ یه یب ٚ ٔسأِٝ یب پسیسٜ یه تؿطیفٚ  تجییٗ رٟت زض وبضثطزی ٞبی ضیٜٛ ثٟتطیٗ اظ یىی   ٚض

 یه تٟٙب ٔٛضز ایٗ غبٞط زض اِجتٝ ا٘س، ٕ٘ٛزٜ اضائٝ ٔصوٛض ٔسأِٝ ثٝ پبسد لجبَ زض( ؼ) رٛاز أبْ حضطت وٝ است

 اوتفب است اوخٓ ثٗ یحیی ٔس٘ػط وٝ پبسری ٕٞبٖ ثٝ تٟٙب تٛا٘ستٙس ٔی رٛاز أبْ حضطتٚ  ثبضس ٔی فمٟی ٔسأِٝ

 ثط ؾالٜٚ تب ٕ٘بیٙس ٔی اضائٝ ضا ضٚضٕٙسیٚ  فٙی پبسد چٙیٗ ٔزّسی چٙیٗ زض أبْ ِٚی زٞٙس ازٔٝ ضا ٔٙبغطٜٚ  ٕ٘ٛزٜ

 ثبلی ثیت اُٞ ضیؿیبٖ ثطای تفىط ضیٜٛ ٚ ٔسَ یه ؾٙٛاٖ ثٝ ٌفتٍٛ ایٗ ذٛز ظٔبٖ طبغٛتیبٖ ثب حزت اتٕبْ

 ٚ ٔٙبغطٜ غسٞب اظ یىی تٟٙب ایٗ اِجتٝ." ثبضس ٔی ٔؿطفت ٚ ؾّٓ حٛظٜ وُ ثٝ تسطی لبثُ فٛق ضٚش ِصا"ثٕب٘س،

 ٔسَ ٚ ضیٜٛ ثٝ ؾٙٛاٖ ضٙبذتی ضٚش ِحبظ ثٝ تٛا٘س ٔی وٝ است لطآٖ آیبت اظ تفسیط غسٞب ٚ ضٚایت ٞعاضاٖ

 .ٌیطز لطاض اٍِٛ ٔب ثطای تفىط ٚ ؾّٓ تِٛیس

 :ٌطزز ٔی استٙجبط ضٚایت ایٗ اظ ظیط ضٙبذتی ضٚش ٞبی ضیٜٛ

 :سؤال تکثیس ضیَُ

 ثٝ ٘یع زٚ آٖ ٚ ٌطزز ٔی ای رساٌب٘ٝ سؤاَ وساْ ٞط ٚ ضسٜ تطىیُ لسٕت زٚ ثٝ سؤاَ یه ٌبٜ ضیٜٛ ایٗ زض وٝ

 .ٔیٍطزز ٔططح زضذتی ٕ٘ٛزاض غٛضت ثٝ پی زض پی سؤاالت ٚ ضسٜ تمسیٓ زیٍط سؤاَ چٙس یب زٚ

 سؤاالتی آٖ پیطأٖٛ ٚ ٌطزیسٜ تحّیُ ٚ تزعیٝ ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز سؤاَ یه ٔفبٞیٓ ته ته ٘یع ٌبٞی

 ضٙبسب٘ٝ ٔفْٟٛ ظٚایبی  زضتسلیك ضیٜٛ ایٗ. است ضسٜ ٌطفتٝ وبض ثٝ زْٚ ٘ٛؼ ضٚایت ایٗ زض وٝ ٔیٍطزز ٔططح

 .است ٔؤحط ثسیبض یه ٔٛضٛؼ پژٚٞطی

 



 : هفبّین تضسیب ضیَُ

 ٔٛضز ٚ ضسٜ ضطة یىسیٍط زض پبسد ٍٞٙبْ زض ضس٘س ٔططح سؤاالت زض وٝ ٘ػط ٔس اغّی ٔفبٞیٓ ته ته 

  ٔفبٞیٓ ضٚایت ایٗ زض ٚ. زاضز إٞیت ثحج ٔفبٞیٓ تِٛیس ٌستطش زض ضیٜٛ ایٗ ٌیط٘س ٔی لطاض استٙتبدٚ  استٙجبط

 .است ٌطزیسٜ ضطة یىسیٍط زض.... ٚ غیس ، حطْ ، ٔحطْ

 ٘ػط زض ٔسئّٝ حُ ثطای ضیٜٛ یه ٚ پبسد یه تٟٙب سؤاِی ٞط ثطای وٝ وسی ضٛز، ٔی ٔططح ؾّٓ ضٚا٘طٙبسی زض

 ضا ؾّٓ ٔفبٞیٓ تِٛیس ٚ تفىط ضٚش ضیٜٛ ایٗ. ثبضس ؾّٓ ِٔٛس تٛا٘س ٕ٘ی ٚ ٘یست ؾّٕی ذاللیت زاضای ٌیطز ٔی

 :است ظیط ضطح ثٝ وٝ ا٘س پطزاذتٝ ٔسئّٝ ایٗ تحّیُٚ  تزعیٝ ثٝ ٔرتّفی ٞبی رٙجٝٚ  رٟبت اظ أبْ.ضٛز ٔی ٔتصوط

 .ا٘س ٕ٘ٛزٜ تٛرٝ غیس ؾبُٔ یؿٙی "ٔرتبض فبؾّیت" رٙجٝ ثط 2ٚ3ٚ4ٚ5ٚ6ٚ9 سؤاالت زض(اِف

 .ا٘س زازٜ لطاض ٘ػط ٔس ضا غیس یؿٙی "ؾُٕ ٔفؿِٛیت" 7ٚ8 ٞبی سؤاَ زض(ة

 .ا٘س فطٔٛزٜ تٛرٝ ضسٜ ا٘زبْ ؾُٕ تبضید ٚ "ظٔبٖ" ث01ٚ00ٝ ٞبی سؤاَ زض( د

 .ا٘س ٕ٘ٛزٜ تٛرٝ زض آٖ لطاض زاضز ؾبُٔ فطزوٝ  "ٔىبٖ" رٙجٝ ثٝ ٘یع اَٚ سؤاَ زض(ز

 تؿساز( ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ – ؾُٕ ٔفؿِٛیت-ٔرتبض فبؾّیت) ٞبی رٙجٝ ثٝ تفىیىی تٛرٝ ثط ؾالٜٚ آ٘ىٝ ٟٔٓ ٘ىتٝ

 رٙجٝ ایٗ إٞیت زٞٙسٜ ٘طبٖ وٝ است ٔٛضز ضص ا٘س ٕ٘ٛزٜ ٔططح ا٘سبٖ یؿٙی ٔرتبض فبؾّیت پیطأٖٛ وٝ سؤاالتی

 ٌیطز لطاض تٛرٝ ٔٛضز پسیسٜ ٚ ٔسأِٝ یه تجییٗ زض ثبیس وٝ است ٔططٚحٝ ٞبی رٙجٝ سبیط ثٝ ٘سجت

 

 ازتببط ذات پسسص گس اًسبى ٍ اثببت ٍجَد خدا:

وٙیس وٝ  ضا ٔطبِؿٝ وٙیس، ٕٞیطٝ سٛاَ اظ ذسا ٔططح ثٛزٜ است ، یؿٙی ضٕب زٚضٜ ای ضا پیسا ٕ٘ی ططاٌط تبضید ث

َ اظ  ٗ اسبس،سٛا ٖ ٔططح ٘طسٜ ثبضس،ثط ای ٝ ثب ذسا ذسا زض آ َ زض ضاثط ٖ سٛا ٜ ای ثسٚ  ٚرٛز ٘ساضز؟  چطا ٞیچ زٚض

ٚ وبفط٘س حتی ا ٝ ّٔحس  ٖ وسب٘ی و ٝ ثب ذسا غحجت ٘یع یٙطٛض ثٍٛیٓ، آ تب ثتٛا٘ٙس ٔٛٔٙیٗ  ضا لب٘ؽ  ٔی وٙٙسزض ضاثط

 ٞستی ٚ ٘یستی حمیمتی ثٝ ٘بْ ذسا فىط وٙٙس.وٙیس. یؿٙی حتی آٟ٘ب ٞٓ ثبیس پیطأٖٛ  وٙٙس وٝ ضٕب اضتجبٜ ٔی



ٔب  ثطٛز، ٔططح سٛاَ ٔٛضٛؾی یه پیطأٖٛ تب ٔیطٛز ثبؾج ٘سجی رُٟ ٚ ٘سجی ؾّٓ وٝ ضسیسیٓ ٘تیزٝ ایٗ ثٝ ٔب

ٝ چیستی  ٓ ؾشات ث ٝ حمیمتی ثٝ ٘بْ ذسا ذسا ٕ٘یتٛا٘ی ٝ ثبضیٓ، اظ سٛی زیٍط ٘سجت ث ٓ ٔطّك زاضت رُٟ ٞٓ ٘ساضیٓ ّ

 چٖٛ ٕٞیطٝ ایٗ ٔسئّٝ شٞٙی ا٘سبٖ ثٛزٜ است.

ُ ٘سجی تبضید  ثططیت زض وُ ٚ رٟ ٝ ٔٛضٛؼ ذساٚ٘س ؾّٓ ٘سجی   طَٛ وُ زض  ٘سجی ؾّٓ ایٗ .زاضتٝ است٘سجت ث

 سىٙٝ ثسٖٚ وٝ ای رعیطٜ زض ا٘سب٘ی اٌط حتیٚ فطزی ٚ ارتٕبؾی ٞٓ  ٘ساضز.. ستثٛزٜ  ا٘سبٟ٘ب شات زض تبضید

ا٘سبٖ سٛاَ شاتی ٔبست ٚ زض تبضید ثب اغُ  ، پس ایٗ سٛاَ .ٔیپطسس ضا سٛاَ ایٗ ٞٓ ثبظ ظ٘سٌی وٙس تٟٙب  ثبضس

ٝ ٚ ٚرٛز ذٛاٞس زاضت  ٝ ایٗ زِیُ وٝ ٚرٛز زاضت شاتی است، ثبیس یه پبسری ثطایص ٚرٛز  ،ایٗ سٛاَ ، ِصا ث

ٖ آة  ٝ ثبضس ٔخال آیب ثطای ثسٖ ا٘سب ٙس ضٛز آیب آة ضا ٔسئّت ٔیى شاتی است یب ذیط؟ ٚلتی وٝ تطٙٝ ٔی٘یبظ زاضت

ٝ ضفؽ تطٍٙی وٙس یب ذیط؟ ْ ٚلتی ضٕب اظ ِصا  و ٝ ٘ب ه چیعی ثبضس ذساٚ٘س یه سٛاَ شاتی زاضیس ثبیس یحمیمتی ث

آة ٕٞب٘طٛض وٝ ٚلتی ضٕب تطٙٝ ٔیطٛیس ثطای پبسد ثٝ آٖ  ٚ ٘یبظ ضٕبضا ثط ططف وٙس،وٝ ثٝ ضٕب پبسد ثسٞس،

 ٚرٛز زاضز.

وٝ وفط ٔطّك زاضز اٌط ثب یه ّٔحس یب وبفط .وٙس  ٔطرع ٔی ٘سجت ثیٗ ا٘سبٖ ثب حك ضا پبسد ثٝ ایٗ سٛاَ 

ٚی ٔی اظ ططیك ٕٞیٗ ططح سٛاَ وٓ وٓ ٚ ثٝ تسضیذ  س،ٌفتٍٛی ؾّٕی پیطأٖٛ ٞستی ٚ ٘یستی ذسا ضخ زٞ

ٝ ایٙىٝ ذٛز ططحضسس  ٗ  ث ٝ  سٛاَای ٖ شات "خدا ّست یب ًیست؟"و ٖ زض طَٛ تبضید اچٛ س ستی ا٘سب ، ٕ٘یتٛ٘ا

ٖ زٚض ثطٛز ٚ فطاض وٙس ٚ  زچبض تؿبضؼ ، ا٘سبٖ یبسس ٚ اٌط پبسد ٘سٞثبیس ثٝ ایٗ سٛاَ پبسد زٞ زض ٟ٘بیت  اظ آ

.رٙبة سّٕبٖ س ٔتٛسُ ٔی ضٛز تب ثٝ پبسد ثطس ، یب ثٝ یه زیٗ ٚ ٔصٞجیوٙیس ٚ ذٛزوطی ٔیز ضٛ ٔیزضٚ٘ی 

ٕ٘ٛ٘ٝ ذٛثی اظ حك رٛیی ٚ پبسد ثٝ سٛاَ شاتی ٚ زضٚ٘ی ذٛ ثٛزٜ است ، ایطبٖ زض اثتسا  ظضزضتی ثٛز پس اظ 

 ٔسّٕبٖ ضس. ٚ وبُٔ ضس زض ٟ٘بیت وطز پیسا افعایص ٍٞٙبٔی وٝ ٔؿطفتص ٚ ٔستی یٟٛزی ضس ٚ ثؿس ٔسیحی
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