
 ضرورت تدوین فرهنگ قرآن و علوم

 

 ٔلٌفی ٔحأی

 

ا٘ذیـقٝ ٞقای    ٝلشآٖ والْ خذا ٚ تدّی اػٕای حؼٙی ٚ كفات ّٓیای حقك تٔقاِی اػقه وقٝ ٕٞق     

 حمیمه خٛ ٚ خشدٚسص سا تٝ دَ ػپاسی فشا ٔی خٛا٘ذ:

 29ف/ «وتاب أ٘ضِٙاٜ اِیه ٔثاسن ِیذّتّشٚا آیاتٝ ٚ ِیتزوّش اِٚٛا األِثاب»

ؿفاف ٚ فشخأیٗ ٚحی آػقٕا٘ی اػقه    ٝسػَٛ ٌشأی اػالْ)ف( ٚ تٟٙا ٘ؼخ ٝدا٘خاٚ ٜلشآٖ ٔٔدض

 وٝ ساٜ ٚ سػٓ ص٘ذٌی تٛحیذی ٚ ػٔادت آفشیٗ سا تٝ ا٘ؼاٖ ٔی آٔٛصد:

 24ا٘فاَ/ «یا ایٟا اِزیٗ آٔٙٛا اػتدیثٛا هلل ٚ ِّشػَٛ إرا دٓاوٓ ِٕا یحییىٓ»

ی حیات ٔادی ٚ ٔٔٙٛی سا دس تقش ٔقی   لشآٖ تٝ ٓٙٛاٖ پیاْ ٞذایه اِٟی تشای ا٘ؼاٖ، ٕٞٝ ػاحه ٞا

لّٕشٚٞای ص٘ذٌی ٔادی ٚ ٔٔٙٛی، فشدی، اختٕآی، اخاللی ٚ حمقٛلی،   ٝدسایٗ وتاب خأْ، ٕٞ .ٌیشد

د٘یایی ٚ آخشتی ٚ خض آٖ اص آغاص آفشیٙؾ ٚ ٔثذء ؿٙاػی تا ٔؼیش ٚ تش٘أٝ ص٘ذٌی ٚ ػش ٔٙقضَ ٟ٘قایی   

ف لشآٖ اص خٙیٗ تا خٙاٖ ٚ اصّٔه تا ّٔىٛت ٚ فوای تی وشاٖ ٔٔاس .ٕٞٝ ٔٛسد تٛخٝ تـشیْ اِٟی اػه

ِٛاصْ ٞذایه ٚ تشتیه ا٘ؼقاٖ سا دس خقٛد ٟ٘فتقٝ     ٝاص رسٜ تا وٟىـاٖ سا فشا ٔی ٌیشد ٚ دس یه والْ ٕٞ

 داسد:

 «ٚ ٘ضِّٙا ّٓیه اِىتاب تثیا٘اً ِىُّ ؿیء»

ٚ خٛاٞققذ   دس احادیث ٔتٔذد، لشآٖ تٝ ٓٙٛاٖ وتاتی حاٚی ّٓٓ ٚ اخثاس ٞش آ٘چٝ دس خٟقاٖ س  دادٜ 

 ، ٞش چٙقذ خقشد2داد ٌٔشح ٔی ؿقٛد

تٙاتشایٗ یىی اص ٚیظٌیٟای ٕٔتقاص ٚ ٔٙحلقش تقٝ فقشد      3.ایٗ ّْٓٛ ٘یؼه ٝآدٔیاٖ لادس تٝ دسن ٕٞ

لشآٖ وشیٓ ٕٓك ٚ طسفای ؿٍفه آٚس آٖ اػه، ٚ تاسیخ ٘ـاٖ دادٜ اػه وٝ ساص خقاٚداٍ٘ی ٚ ٔا٘قذٌاسی   

ٖ تشای افىاس ٚ ا٘ذیـٝ ٞای تـش ٕٞیٗ ٕٓك ٚ طسفای لشآٖ دسخاسی صٔاٖ ٚ تاصٌی ٚ ًشاٚت ٕٞیـٍی آ

پایاٖ  ٝآٖ اػه وٝ ٕٞچٖٛ دسیایی تی وشاٖ، غٛاكاٖ فىش ٚ فٟٓ سا دسخٛد ٔی پزیشد ٚ ٞیچ ٌاٜ تٝ ٘مٌ

تذیٗ خٟقه   .ٕ٘ی سػا٘ذ، صیشا ٔخاًة لشآٖ فٌشت ٚ صٚاَ ٘اپزیش آدٔی دس ٞش ٓلش ٚ ٘ؼُ ٚ ٘ظاد اػه

 .یی طسف، فشا صٔا٘ی، فشا ٔىا٘ی ٚ خٟاٖ ؿَٕٛ اػهٔحتٛا ٜپیأٟای لشآ٘ی دستشداس٘ذ

اص ػٛی دیٍش دسایٗ چٙذ لشٖ اخیش، ٚ دس پقی سؿقذ چـقٍٕیش ّٓقْٛ تدشتقی دس غقشب، تیـقتشیٗ        

تا اِتفات تٝ تخـٟای ٔختّق    .ٔٔاسهٝ تا وتاتٟای آػٕا٘ی ٚ ٔتٖٛ دیٙی تٝ ٘اْ ّٓٓ كٛست ٌشفتٝ اػه

سٚیٗ ٌشفتٝ تا سٚاٖ ؿٙاػی فشٚیذ، ادٓا تقشایٗ تقٛدٜ   ّْٓٛ، اص اختشؿٙاػی وٛپش٘یه ٚ صیؼه ؿٙاػی دا

وٝ تشخی اوتـافات ّٕٓی، تٔوی اص آٔٛصٜ ٞای تٙیادی وتاتٟای آػٕا٘ی سا اتٌاَ ٚ یقا ق دػقه وقٓ ق      

یىی اص پشػـٟایی وٝ دس استثاى تا لشآٖ ٌٔشح ؿذٜ اػقه، ٔؼقهّٝ ساتٌقٝ لقشآٖ تقٝ       .ػؼه ٔی وٙٙذ

ٚ ّْٓٛ؛ یٔٙی ٔحلَٛ تالؽ فىشی ا٘ذیـٕٙذاٖ خٟاٖ، آٓ  آػٕا٘ی ٝآخشیٗ ٚ وأُ تشیٗ ٞذی ٓٙٛاٖ 

اص ّْٓٛ ا٘ؼا٘ی ٚ ّْٓٛ ًثیٔی ٔی تاؿذ وٝ اص ٔذتٟا پیؾ رٞٗ ٚ فىش فشٞیختٍاٖ سا تٝ خقٛد ٔـقلَٛ   

 ػاختٝ اػه ٚ دسایٗ ساتٌٝ پشػـٟای اػاػی ٌٔشح اػه، اص خّٕٝ:



 .ٝ ّٓقْٛ تـقشی دس لقشآٖ(؛ ب   تذاخُ )تٝ ٔٔٙای ٚخٛد ٕٞ .ساتٌٝ لشآٖ تا ّٓٓ چٍٛ٘ٝ اػه؟ اِ  .1

خذایی ٌّٔقك )دس حقٛصٜ ٚ    .تٔاسم تٝ كٛست تٔاسم ٔؼتمش یا تذٚی؛ د .ػاصٌاسی ٚ تٛافك ٚ تأییذ؛ ج

 .لّٕشٚ(

 .غیشٜ .اؿاسٜ ای؛ د .اِتضأی؛ ج .ٌٔاتمی؛ ب .دالِه لشآٖ تش ٌضاسٜ ٞای ّٕٓی چٍٛ٘ٝ اػه؟  اِ  .2

 .وّیقات ّٓقْٛ؛ ج   .ٕٞٝ ّٓقْٛ؛ ب  .ا٘ذاصٜ اػه؟ اِ لّٕشٚ ٌضاسٜ ای ّٕٓی ٔؼتفاد اص لشآٖ تا چٝ  .3

 .خضئیات ّْٓٛ .ػشچـٕٝ ٞای ّْٓٛ؛ د

ٌضاسٜ ٞای ّٕٓی دس چٝ ػاحتی اص لشآٖ اػه، تٝ ٓثاست دیٍش لشآٖ تا چقٝ ا٘قذاصٜ ٌقضاسٜ ٞقای      .4

 .ٞش دٚ .تاًٗ؛ ج .ُاٞش؛ ب .ّٕٓی سا فشاٌشفتٝ اػه؟ اِ 

اػه، ٌضاسٜ ٞا ٚ اسؿادات ّٕٓی چٝ خایٍقاٜ ٔٔشفقه   تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ٞذف ٟ٘ایی لشآٖ ٞذایه  .5

 ؿٙاختی داسد؟

 چٝ آثاسی تش اػتٙاد )تشداؿه( ٌضاسٜ ٞای ّٕٓی اص لشآٖ ٔتشتة ٔی ؿٛد؟ .6

تحٕیُ  .اػتخشاج ّْٓٛ اص لشآٖ؛ ب .وذاْ یه اص سٚؿٟای تفؼیش ّٕٓی اص لشآٖ كحیح اػه؟ اِ  .7

 . …سٚؽ دیٍش ٚ .لشآٖ؛ داػتخذاْ ّْٓٛ دسفٟٓ  .ٚ تٌثیك ّْٓٛ تش لشآٖ؛ ج

ایٗ پشػـٟا ٘یاصٔٙذ واٚؿٟای خذاٌا٘ٝ ٞؼتٙذ وٝ تا اػتفادٜ اص ٓمُ ٚ ٌٔٙك ٚ تقٝ دٚس اص ٞشٌٛ٘قٝ   

ّٓٓ صدٌی ٚ پشٞیض اص لـشی ٌشی ٚ ُاٞشٍ٘شی ٚ تا خْٕ آٚسی دیقذٌاٜ ٞقای دا٘ـقٕٙذاٖ ٚ ِ٘شیقات     

سٚؽ تفؼیش كقحیح ّٕٓقی اص   خذیذ ٔٔاكش دس ٔٛسد ٞشٔٙٛتیه ٚ ٔؼائُ صتاٖ ؿٙاػی، اكَٛ ٚ ٔثا٘ی 

خّمه ٚ تىأُ ا٘ؼاٖ وٝ ٔٙـأ آٖ سا  ٜتشای ٔثاَ تحث دستاس .ٔتٗ خاٚدا٘ٝ لشآٖ سا تذٚیٗ ٚ اسائٝ ٕ٘ایذ

٘ٝ اص خان تّىٝ اص حیٛاٖ ا٘ؼاٖ ٕ٘ا ٔی دا٘ذ، ٚ ِ٘شیٝ سٚاٖ واٚی فشٚیذ وٝ حمقایك آػقٕا٘ی سا ٓأقُ    

، ٚ ِ٘شیٝ ویٟاٖ ؿٙاػی ٘یٛتٗ، ٔاوغ پال٘ه ػشوٛب أیاَ دا٘ؼتٝ ٚ حما٘یه آٖ سا ٔخذٚؽ ٔی ػاصد

استثاى خذاٚ٘ذ تا خٟاٖ سا تحَٛ ٔی تخـذ،  ٜٚ ٘ؼثیه ا٘یـیتٗ تا تّمی خذیذ اص ّٓیه ٚ صٔاٖ وٝ ٘حٛ

وٝ ٍ٘قشؽ ا٘ؼقاٖ    DNAٚ ٘یض پیـشفه ٞای خذیذ سایا٘ٝ ای ٚ ٞٛؽ ٔلٙٛٓی یا وـ  ِٔٛىَٛ ٞای 

 4.ؿٙاػی لشآٖ سا تٝ ٔخاًشٜ ٔی ا٘ذاصد

تشدیذ تٝ ٓٙٛاٖ یه اكُ ٔٛهٛٓی ٚ ٔؼّٓ، پزیشفتٝ ؿذٜ اػه وٝ لشآٖ وشیٓ تقٝ ٓٙقٛاٖ    أا تذٖٚ

تی تذیُ ٚحی اِٟی وٝ اص تحشی  ٚ تلشف تـشی ٔحفٍٛ ٔا٘ذٜ اػه، اٌش چٝ ٘مؾ اكّی ٚ  ٝتٟٙا ٘ؼخ

اػاػی آٖ ٞذایه ا٘ؼاٖ ٚ سػا٘ذٖ اٚ تٝ ٔٔاسف حمیمی ٔی تاؿذ ٚ دسكذد تیاٖ ٔؼقائُ ّٕٓقی ٘ثقٛدٜ    

وٝ تٝ  5حاٚی ٌضاسٜ ٞایی اص ّْٓٛ ٔی تاؿذ ٚ آٔٛصٜ ٞای ّٕٓی تؼیاسی سا ٌٔشح ػاختٝ اػه اػه، أا

كشاحه یا ُٟٛس لاتُ تشداؿه ٔی تاؿذ وٝ تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی ِ٘یقش حشوقه خٛسؿقیذ، حشوقه وٟٛٞقا ٚ      

 .ٔی تٛاٖ اؿاسٜ وشد6صٔیٗ، ِماح ٌیاٞاٖ ٚ صٚخیه آٟ٘ا، حشٔه ٌٛؿه خٛن ٚ خٖٛ

ٚ ٔقذاس   .لٔیه اػه، ٘ٝ ایٙىٝ تش ًثك فٟقٓ ٚ ٓقشف صٔا٘قٝ اسائقٝ ؿقذٜ تاؿقذ      ٚایٗ ٔفاٞیٓ تیاٍ٘ش ٚا

اِٟی اص آیات لشآٖ ٚ ٔٔٙی داسی ٚ فٟٓ پزیشی ٔتٗ آٖ ٔی  ٜتشداؿه اص لشآٖ تشٔحٛس وـ  للذ ٚ اساد

خاسی ٔؼّٕا٘اٖ ؿقاٞذ ٚ   ٜ، ػٙه ٚ ٔٙؾ پیأثش ٚ أأاٖ ٔٔلْٛ)ّ( ٚ ػیش7تاؿذ وٝ ٓمُ، ٘ق ٚحی

 .ٌٛاٜ آٖ ٞؼتٙذ

فضٖٚ تش ایٗ، آتماد تٝ فٟٓ ٘اپزیشی لشآٖ تا تٛكیفٟایی وٝ دس آیات ٚحی تشای لشآٖ آٔقذٜ ٔا٘ٙقذ   ا

تش ایٗ اػاع، تفؼیش، ٚػیّٝ ای تقشای ٘ضدیقه    .ٕ٘ایذ ٔی ٘اػاصٌاس …ٞذایه، ِٔٛٓٝ، روش، ؿفا، ٘ٛس ٚ

وقٝ تقٝ   ؿذٖ ٚ وـ  ٔٔا٘ی ٚ ٔذِٛالت لشآٖ ٚ فٟٓ آٖ اػه ٚ ؿشى ا٘تؼاب ػخٙی تٝ لشآٖ آٖ اػه 



اػتٙاد آٖ تٝ ٔتٗ ٘ـاٖ دادٜ ؿٛد، صیشا لشآٖ اٌش چٝ  ٌٜٛ٘ٝ ای سٚؿٕٙذ اص ٔتٗ لشآٖ وـ  ؿٛد ٚ ٘حٛ

تٝ ٞذف فٟٓ ٔشدْ ٘اصَ ؿذٜ، ِٚی تا ایٗ حاَ وتاتی اػه دس ٟ٘ایه فلاحه ٚ تالغه ٚ ؿیٛایی ٚ پش اص 

ای فشایٙذ ٟ٘وه اػقالْ ٚ ؿقىُ   ٚ ٘یض تٝ التو .وٙایٝ، اػتٔاسٜ، تٕثیُ، تـثیٝ، اؿاسٜ، سٔض ٚ تذایْ ادتی

اػالٔی ٓلش پیأثش)ف( ٘اصَ ؿذٜ ٚ فٟٓ آٖ ٘یاصٔٙذ آٌاٞی ٘ؼّٟای تٔقذی اص فوقاٞای    ٌٝیشی خأٔ

تٙاتشایٗ پظٚٞؾ ٚ دػتیاتی تقٝ   .٘ضَٚ آیات ٚ آٌاٞی اص ٘ـا٘ٝ ٞای پیٛػتٝ ٚ ٘اپیٛػتٝ ٔتٗ لشآ٘ی اػه

اػه ٘یاصٔٙقذ واٚؿقٟای طسف ٚ ٌؼقتشدٜ ٚ    ٔفاٞیٓ وٝ دسحٛصٜ ّْٓٛ ٔختّ  دس لشآٖ وشیٓ تیاٖ ؿذٜ 

سٚؿٕٙذ ٔی تاؿذ وٝ ٓالٜٚ تش اتماٖ، تٝ ٚاطٜ ٞا ٚ اِفاٍ تؼٙذٜ ٘ـٛد، تّىٝ تٝ ٔٔٙی ٚ ٔفٟقْٛ ٚاطٜ ٞقا،   

ٓثاستٟا ٚ پیأٟای لاتُ اػتفادٜ دله ؿٛد ٚ پغ اصٔمایؼٝ تا اكَٛ ٚ تذیٟیات ٓمال٘ی ٚاحشاص ػاصٌاسی 

ٚ ایٗ ٟٔٓ خقض اص   .یش ٌضاسٜ ٞای یمیٙی لشآ٘ی ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیشدتا آٟ٘ا ٚ ٘یض احشاص ػاصٌاسی تا ػا

لشآٖ پظٚٞاٖ طسف ا٘ذیؾ ٚ ٔتخلق دسٌشایـٟای ّٕٓی ػاختٝ ٘یؼه؛ وؼقا٘ی وقٝ اصٞشٌٛ٘قٝ     ٜٟٓذ

افشاى ٚ تفشیي تشحزس تاؿٙذ ٚ حشیٓ لشآٖ ایٗ آخشیٗ ػشٚؽ آػٕا٘ی سا وٝ اص اتٔقاد ٌٛ٘قاٌٖٛ، ٔا٘ٙقذ    

ٝ  صیقشا  ٕ٘ایٙذ، حفَ تاؿذ ٔی ٔٔدضٜ …ٓاِی، اخثاس غیثی ٚ ّٕٓی ٚ فلاحه، تالغه، ٔحتٛای  ٞشٌٛ٘ق

 :اػه ٘ىٛٞؾ تشیٗ ػخه دسخٛس ٔمذع، ٔتٗ ایٗ فٟٓ ساػتای دس تؼأح ٚ تؼاُٞ

 24ٔحٕذ/ «أفالیتذتّشٖٚ اِمشآٖ أْ ّٓی لّٛب ألفاِٟا»

اػاع اكقَٛ   تذیٟی اػه وٝ اػتخشاج ٔفاٞیٓ ّٕٓی لشآ٘ی ٚ تذٚیٗ فشًٞٙ تضسي لشآٖ ٚ ّْٓٛ تش

ٚ ٔثا٘ی ؿٙاختٝ ؿذٜ تفؼیشی ٚ ٘یض اكَٛ ٚ ٔثا٘ی ؿٙاختٝ ؿذٜ ّٕٓی تالؽ ٕٓیك ٚ ٕٞٝ خا٘ثٝ ایقٗ  

 .ٌٛ٘ٝ ٔتخللاٖ سا ٔی ًّثذ

لشآٖ تش تاَ ا٘ذیـٝ ٚ خاٖ ٍٕٞاٖ فشٚد ٕ٘ی آیذ ٚ ساٜ یاتی تٝ  ٝٓالٜٚ ٔی دا٘یٓ وٝ حمایك ٞضاس الی

( ٚ ٘یض ٓالٜٚ تش ٔحىٕقات،  79ٚالٔٝ/«)ٝ االّ إٌِّٟشٖٚالیٕؼّ»وٙٝ تاًٗ آٖ ٚیظٜ كافی تشیٗ خاٟ٘اػه 

ٚ ٔا »فشٞیختٍاٖ ٚ ٘خثٍاٖ تـشی ٚ ساػخاٖ دس ّٓٓ اػه  ٝٔتـاتٟاتی داسد وٝ ٞوٓ آٖ دسخٛس ا٘ذیـ

ٚ دیٍشاٖ اص پشتٛ ٘ٛس ٚخٛد ایـاٖ ٔقی تٛا٘ٙقذ اص ایقٗ فقین     « یّٔٓ تأٚیّٝ إالّ اهلل ٚ اِشاػخٖٛ فی أِّٓ

 .ػشٔذی تٟشٜ ٔٙذ ٌشد٘ذ

ایٗ ٘ىتٝ ٘یض ٘ثایذ ٔٛسد غفّه لشاس ٌیشد وٝ لشآٖ وشیٓ اٌش چٝ تٝ ٞذف فٟٓ ٔشدْ اص ػٛی خقذای  

ٓشتی خای ٌشفتٝ اػه ٚ صتاٖ آٖ، ٓشفی اػه، تا ٕٞٝ وٙایقٝ، اػقتٔاسٜ،    ٝػثحاٖ دس لاِة صتاٖ ٔفإٞ

ّٕٓی ٚ ادتی ٘یقض   ایٟٙا ٚحی اػه ٚ تٛدستٛ ٚ ساصآِٛد، ٚ ٕ٘ٛدٞایی اص صتاٖ سٔضی، ٕٝٞ تا أا ،…ٔداص ٚ

تاسیخ ًقٛال٘ی   .ا٘ؼاٟ٘ا دس حذّ ٚػْ خٛد ٔی تٛا٘ٙذ اص آٖ تٟشٜ ٌیش٘ذ ٚ آٖ سا وـ  وٙٙذ .دس خٛد داسد

تفؼیش وٝ تا كثلٝ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تٝ ٍ٘اسؽ دسآٔذٜ ٚ ٞش سٚؽ ٘ىاتی دسخٛد داسد وقٝ دیٍقشی ٘قذاسد،    

أقُ دس ساػقتای كقحه ٚ اتمقاٖ     اص ایٗ سٚ هٕٗ احتیاى و .ؿاٞذ ٌٛیایی تش دسػتی ادٓای فٛق اػه

تشداؿتٟا ٘ثایذ اص ؿائثٝ تفؼیش تٝ سأی پشٚا داؿه، تّىٝ تا خشأت ٚ ؿٟأه، اُٞ فقٗ دس ٞقش سؿقتٝ ای    

تایذ تا لشآٖ ػخٗ تٍٛیٙذ ٚ پشػـٟای خٛد سا ٌٔشح وٙٙذ ٚ تا ٓمال٘ی تش وشدٖ ا٘تِاسات ؿقاٖ پاػقخ   

 .دسیافه داس٘ذ

 

 ٌأی دیٍش تٝ ػٛی ٌؼتشؽ لشآٖ

تٝ ؿشایي ٔزوٛس ٚ ِضْٚ تحمك آٖ، ٔشوض فشًٞٙ ٚ ٔٔاسف لشآٖ لٓ ٚاتؼتٝ تٝ دفتش تثّیلات  تا تٛخٝ

ِٓیٓ فشًٞٙ لشآٖ ٚ ا٘تـاس اِٚیٗ خّذ آٖ ٚ دس  ٜاػالٔی حٛصٜ ّٕٓیٝ لٓ دس پی ساٜ ا٘ذاصی ٔٛفك پشٚط



ٜ ا٘ذاصی ٌشٜٚ ساػتای اػتفادٜ دسػه ٚ لإ٘ٛ٘ٙذ ٚ ٞٛؿیاسا٘ٝ اص فشًٞٙ ٚ ٔٔاسف ٘اب لشآ٘ی، الذاْ تٝ سا

 .ٕ٘ٛد« ٌشٜٚ تخللی فشًٞٙ لشآٖ ٚ ّْٓٛ»خذیذی تا ٓٙٛاٖ 

 

 اٞذاف ٚ اِٚٛیتٟا

ٚ فشاٞٓ آٚسدٖ صٔیٙٝ ٞای ٔٙاػة تشای « فشًٞٙ لشآٖ»ِٓیٓ  ٝٞذف اػاػی ٌشٜٚ، تذٚیٗ ٔدٕٛٓ

دػتیاتی آػاٖ ٚ ػشیْ دا٘ـٕٙذاٖ دس سؿتٝ ٞای ٔختّ  ّٕٓی تٝ ٔٔاسف لشآ٘ی دس ٌشایؾ ّٕٓی ٔٛسد 

ٚ ٘یض تشای خأٔیه تخـیذٖ تٝ پشٚطٜ ِٓیٓ فشًٞٙ ٕٓٛٔی لشآٖ وشیٓ، ٘تایح  .خٛدؿاٖ ٔی تاؿذ ِ٘ش

 .اِفثایی خٛد دس آٖ ٔدٕٛٓٝ ِٓیٓ اؿشاب خٛاٞذ ؿقذ  ٜتحمیمات ٞش یه اص ٌشٜٚ ٞای تخللی دس سد

دس پظٚٞـٟای تخللی اِٚٛیه سا تقٝ آٖ دػقتٝ اص ّٓقْٛ ٚ ٔفقاٞیٓ دادٜ     « ٌشٜٚ فشًٞٙ لشآٖ ٚ ّْٓٛ»

اػه وٝ ٓالٜٚ تش ٘یاص ٔحافُ ّٕٓی فشٍٞٙی تٝ آٖ، اًالٓات چـٍٕیشی ٘یض تشای آٟ٘ا اص لشآٖ ٔی تٛاٖ 

ایٗ ٌشٜٚ تا اػقتفادٜ اص ٌقشٜٚ ٞقای تخللقی ٔضتقٛس تحقه ِ٘قاست ّٕٓقی خٕٔقی اص           .تٝ دػه آٚسد

اص  فشٞیختٍاٖ ٚ لشآٖ پظٚٞاٖ كاحة ٘اْ ٚ داسای ٔذاسج ٓاِی ّٕٓی ٚ حٛصٚی فٔاِیه ٔی وٙقذ ٚ ٘یقض  

ٕٞىاسی ٔتخللاٖ كاحة ِ٘ش دس ٌشایـٟای ٔختّ  ّٕٓی تٝ ٓٙٛاٖ اػتاداٖ ٘اُش پشٚطٜ ٞا تٟشٜ ٔٙذ 

 .ٔی ؿٛد

 آٟ٘ا آغاص ؿذٜ اػه ٓثاستٙذ اص: ٜٓٙاٚیٙی وٝ تا وٖٙٛ پظٚٞؾ دستاس

 فشًٞٙ لشآٖ ٚ ٔفاٞیٓ خأٔٝ ؿٙاػی .2 فشًٞٙ لشآٖ ٚ ٔفاٞیٓ ػیاػی .1

 فشًٞٙ لشآٖ ٚ ٔفاٞیٓ صیؼه ٔحیٌی .4 فشًٞٙ لشآٖ ٚ ٔفاٞیٓ تشتیتی .3

فشًٞٙ لشآٖ ٚ ٔفاٞیٓ حمٛلی )دس ٌشایؾ ٞای چٟاسٌا٘ٝ حمٛق ٕٓٛٔی، خلٛكی، خضا ٚ خشْ  .5

 .ؿٙاػی ٚ تیٗ إُِّ(

 ٚ ٘یض ًشح ٞایی دس دػه ٌٔأِٝ داسد وٝ ٓثاستٙذ اص:

 فشًٞٙ لشآٖ ٚ سٚاٖ ؿٙاػی .2 فشًٞٙ لشآٖ ٚ ویٟاٖ ؿٙاػی .1

 .اٞیٓ التلادیفشًٞٙ لشآٖ ٚ ٔف .3

ٕٞچٙیٗ ًشحٟایی دسایٗ ساػتا لاتُ ٌٔأِٝ ٞؼتٙذ وٝ ٓثاستٙذ اص: فشًٞٙ لشآٖ ٚ ٓشفقاٖ، وقالْ،   

 …فّؼفٝ، ّٓٓ ط٘تیه، پضؿىی، ٞٙش، صتاٖ ؿٙاػی، ٔذیشیه ٚ

دس ساػتای تحمك ایٗ اٞذاف تّٙذ، ٔشوض فشًٞٙ ٚ ٔٔاسف لشآٖ، كقاحة ِ٘قشاٖ، لقشآٖ پظٚٞقاٖ ٚ     

 .ٔضتٛس سا تٝ ٕٞىاسی فشا ٔی خٛا٘ذ دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ حٛصٜ ٞای

 

 

 

 

ّٓٓ تٝ ٔٔٙای آٌاٞی ٚ دا٘ؼتٗ، دس ٔماتُ خُٟ ٚ ٘ادا٘ی، آتماد یمیٙی ٌٔاتك تا ٚالْ دس تشاتش خُٟ  .1

تؼیي ٚ ٔشوة ٚ تٝ ٔدٕٛٓٝ ای اص لوایا وٝ ٔٙاػثتی تیٗ آٟ٘ا دس ِ٘ش ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ٔدٕٛٓٝ لوایای 

( اًقالق  Scienceٝ لوایای وّی حمیمی، حؼقی ٚ تدشتقی )  وّی آٓ اص حمیمی ٚ آتثاسی ٚ ٔدٕٛٓ

ٔی ؿٛد، ٚ دس ٓشكٝ ساتٌٝ لشآٖ ٚ ّْٓٛ ٚ تذٚیٗ فشًٞٙ آٖ، ّٓٓ تٝ ٔٔٙای ّٓٓ تدشتی آٓ اص ا٘ؼا٘ی 

 .ٚ ًثیٔی دسِ٘ش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد



 ، تا ا٘ذوی تلشف1/61ٔحٕذ تمی ٔلثاح یضدی، آٔٛصؽ فّؼفٝ،   

، تاب اِشد اِی اِىتاب ٚ اِؼٙة ٚ ا٘ٝ ِیغ ؿیء ٔٗ اِحقالَ ٚ  1/59وّیٙی، ٔحٕذ تٗ یٔمٛب، وافی،  .2

 .اِحشاْ ٚ خٕیْ ٔایحتاج اِٙاع اِیٝ ٚ لذ خاء فی وتاب ٚ ػٙة

 .7/158ٚ   1/60ٕٞاٖ،  .3

 .، تا ا٘ذوی تّخیق ٚ تٌثیك335خؼشٚپٙاٜ، ٓثذاِحؼیٗ، والْ خذیذ،  .4

ّْٓٛ ٚ ٔٔاسف تـقشی اص ُقٛاٞش آیقات     ٕٝاٌش چٝ ٌشٚٞی اص فشٞیختٍاٖ ٔؼّٕاٖ آتماد داس٘ذ وٝ ٞ .5

لشآٖ تٝ دػه ٔی آیذ؛ تشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ تٝ ػخٙاٖ أاْ ٔحٕذ غضاِی ٚ اػتاد خٛادی آّٔی، اِثتٝ تا 

 328ٓثذاِحؼیٗ خؼشٚپٙاٜ، والْ خذیذ، ف .تثییٟٙای ٔختّ  اؿاسٜ وشد

 ػٛسٜ ؛…ٚ 36ٜ یغ ، آیٝ ؛  ػٛس22؛ ػٛسٜ حدش ، آیٝ 89؛ ػٛسٜ ٘حُ ، آیٝ 38ق41ػٛسٜ یغ ، آیٝ  .6

 .173 آیٝ ، تمشٜ

 .2/3اِتفؼیش اِىثیش،  .آیٝ اصخٛد لشآٖ سا تٝ ٓٙٛاٖ دِیُ فٟٓ پزیشی لشآٖ روش ٔی وٙذ 14فخشساصی  .7
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