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 سازمان رسالت بيانيه

 تييؾ  اغلة ٍ اًذ صفحِ يك اص كوتش ٍ كَتاُ هعوَالً ؿشحْا ايي. اػت ػاصهاًي ّذف هَسد دس اي تياًيِ ػاصهاى، سػالت ؿشح

ِ  اص تاييذ  ػياصهاى  سػيالت  عوليي  تيياى . تاؿٌذ ًيض تخؾ الْام تايذ آًْا ديگش طشف اص. تاؿٌذ ًوي كاسػاص ؿعاس يك اص  هدوَعي

 تحي   حيذي  تيا  حيذال   تايذ ػاصهاى سػالت تياى. ؿَد ًاؿي گيشًذ، هي اًدام پشػؾ ؿؾ تِ پاػخگَيي تشاي كِ تحثْايي

 ّوچٌييي . ؿَد هثذل ؿعاس يك تِ "صشفا چٌذ داليلي تِ تٌا تياًيِ ايي اػت هوكي چِ اگش. ػاصد هطشح سا پشػـْا ايي دستاسُ

 .ػاخت خَاّذ فشاّن هَفميت اًذاص چـن تذٍيي تشاي تعذاً ًظش هَسد پشػؾ ؿؾ تِ پاػخ

 : اص عثاستٌذ ًظش هَسد پشػؾ ؿؾ

 ّؼتين؟ كِ ها -1

 ٍ اختوياعي  هؼياي   ييا  آًْاػيت  ػاختي تشآٍسدُ ٍلف ها ٍخَد كِ اػاػي اختواعي ٍ ػياػي ًياصّاي كلي طَس تِ -2

 اًذ؟ كذام اين صًذُ آًْا گـَدى تشاي ها كِ ػياػي

ِ  آًْيا،  لثيال  دس دادى ًـياى  العو  عكغ ٍ هـكالت يا ًياصّا تيٌي پيؾ تـخيص تشاي اػاػاً، -3  هيي  اليذاهْايي  چي

 دّين؟ اًدام خَاّين

 دّين؟ ًـاى العو  عكغ كليذي عاللگاى ري همات  دس تايذ چگًَِ -4

 كذاهٌذ؟ ها تٌيادي اسصؿْاي ٍ چيؼت؛ ها فلؼفِ -5

 ػاصد؟ هي فشد تِ هٌحصش يا هتوايض سا ها چيضي چِ -6

ِ  ًيي   تشاي اػتشاتظيك سيضي تشًاهِ تين اػت هوكي. اػت ايداتي تؼياس ٍلي اسصؿوٌذ، فشايٌذي پشػـْا، ايي تِ پاػخگَيي  تي

 هيَسد  آًْيا  ػياختي  هيٌعكغ  تشاي تيـتشي صهاى "احتواال ٍ تاؿذ داؿتِ ًياص تح  ػاعتْا تِ پشػـْا ايي ػش تش كاه  تَافك

 .تَد خَاّذ ًياص

 اگييش . تاؿذ ًذاؿتِ ٍخيَد آًْيا اص اػتفادُ اهكاى كِ تشػٌذ ًظش تِ داًـگاّي يا فلؼفي چٌاى تحثْا اػت هوكي اٍلات تشخي

 .  دّيذ اداهِ سا خَد كاس اهكاًات توام تا سػٌذ، هي ًتيدِ تِ دليمِ چٌذ دس تحثْا كِ سػذ هي ًظيش تِ

ِ  ٍلتيي  كٌذ، يادداؿت سا هخالفتْا ٍ هَافمتْا خولِ اص گيشد، هي لشاس تح  هَسد كِ سا آًچِ تا كٌيذ هَظف سا فشدي  صهياى  كي

ِ  سا تحثْا ٍ تاصگـتِ عمة تِ تايذ تاؿذ، ضشٍسي تصوين آغاص يا تشػذ فشا هؼاعذ ِ  داد اخياصُ  ًثاييذ . داد اداهي ِ  كي  سييضي  تشًاهي

 .ؿَد دٍس هفيذ الذام هؼيش اص اػتشاتظيك



 

2 
 

www.ModirPedia.com 

 ٍ اػت فضيلت ٍ اسصؽ هعٌي، ّذف، هَسد دس ػشاًدام اػتشاتظيك سيضي تشًاهِ كِ تاؿيذ داؿتِ ياد تِ اػت هْن ايي، ٍخَد تا

ِ  هيذيشيت  هتيَى  ًَيؼٌذُ( دساكش پيتش) كِ طَس ّواى. اػت فلؼفي كاستشدي، تؼياس ؿكلي تِ تٌاتشايي، ِ  ": اػيت  گفتي  تشًاهي

 ػيمشاطي  گيَي  ٍ گفت اخضاي هْوتشيي اص يكي ؿذُ هطشح پشػؾ ؿؾ. اػت ػمشاطي فشاگشد يك "اػاػا اػتشاتظيك سيضي

 .كٌين ٍاسػي اختصاس تِ سا پشػـْا اص يك ّش دّيذ اخاصُ ".دّذ هي ؿك  سا

ِ  خَاب كيؼت، اٍ كِ تپشػذ اٍ اص كؼي ٍ تاؿذ خياتاى دس صدى لذم حال دس ؿوا ػاصهاى اگش ّؼتين؟ كِ ها -1  هيي  چي

 آهيذُ  ػياصهاى  ػشتشگ دس "صشفا اصآًچِ تيؾ چيضي پاػخ اػت الصم ٍ داسد تؼتگي ػاصهاى َّيت تِ پشػؾ ايي تاؿذ؟ تَاًذ

 .تاؿذ هعٌي ايي هثيي تَاًذ ًوي اػن يك حالت ايي دس صيشا تاؿذ، اػت

. ؿيَد  لائي   تفياٍت  دّيذ،  هيي  اًديام  آًچِ ٍ ّؼت آًچِ تيي تا هيكٌذ كوك آى تِ كِ ػاصهاى َّيت هَسد دس پشػـي طشح

 ًتيديِ،  دس. ؿيًَذ  هيي  دچاس اػاػي اؿتثاّي تِ دٌّذ، هي اًدام كِ ّؼتٌذ ّواًي پزيشًذ هي كِ صهاًي ػاصهاًْا، اص تؼياسي

ُ  اييي  اص اي ًوًَِ "غالثا. گشدد هي هؼذٍد "ػَْا هحيطي، همتضيات لثال دس اػتشاتظيك العو  عكغ هْن ساّْاي  دس اؿيتثا

ِ  ؿيشكتْايي  حاضيش،  لشى اٍاي  دس. ؿَد هي هطشح تاصسگاًي دسػي كتة  تشعْيذُ  سا آّيي  خطيَ   اًيذاصي  ساُ هؼيوَليت  كي

 سا خيَد  كٌٌيذ،  تلمي اًذ، ؿذُ دسگيش آّي ساُ كاس دس اتفاق حؼة تش كِ ًملي ٍ حو  ؿشكتْاي سا خَد آًكِ عَض تِ داؿتٌذ،

 ٍ حوي   ؿشكتْاي عٌَاى تِ سا خَد ؿشكتْا ايي اگش. هيـٌاختٌذ -هيذادًذ اًدام كِ كاسي يعٌي _آّي ساُ ؿشكتْاي عٌَاى تِ

 .ياتٌذ سّايي كشدًذ، تدشتِ لشى ايي دس آًْا اكثش كِ اي خذي تٌضل اص تتَاًٌذ تَد هوكي كشدًذ، هي هعشفي ًم 

 ٍ ػياػيي  هـيكالت  ييا  آًْاػت ػاختي تشآٍسدُ ٍلف ها ٍخَد كِ اػاػي اختواعي ٍ ػياػي ًياصّاي كلي، طَس تِ -2

ِ  دادى پاػيخ  اًيذ؟  كذام كٌين هي تالؽ آًْا تِ تخـيذى ػاهاى تشاي ها كِ اختواعي ُ  پشػيؾ،  اييي  تي  تكليفْياي  تيا  ّويشا

 اييي  دس. اػيت  هـيكالت  حي   ًياصّاييا  سفي   ػياصهاى  ّذف. ػاصد هي فشاّن سا حيات تشاي تٌياديي اختواعي تَخيِ ػاصهاى،

 تلميي  تاؿذ، ّذف خَد خَدي تِ كِ چيضي عٌَاى تِ ًِ ٍ ّذف تِ سػيذى تشاي ٍػايلي عٌَاى تِ تَاى هي سا ػاصهاًْا صَست

 .كشد

ِ  آًْيا،  لثال دس العو  عكغ دادى ًـياى ٍ هـيكالت يا ًيياصّا ايي تيٌيي پيؾ يا تـخييص تشاي كلي، طَس تِ -3  چيي

 ييا  ػياصد  تيشآٍسدُ  سا آًْا تايذ كِ اػت آى تش فشض كِ ًياصّايي تا تا كٌذ هي تشغية سا ػاصهاى پشػؾ ايي دّين؟ هي اًديام

ِ  "هعويَال  ػياصهاًْا . كٌذ تشخَسد فعال ؿك  تِ دّذ، لشاس تَخِ هَسد سا آًْا سٍد هي اًتظاس كِ هـكالتي  اص تخـيي  عٌيَاى  تي

 .كٌٌذ هي صحثت آى اص خاسج افشاد تا ًِ ٍ ػاصهاى داخ  افشاد تا "عوذتا خَد، تذاتيش
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ِ  تشين هي گواى اغلة كٌين، هي هـاّذُ كٌٌذ هي صحثت خَدؿياى تا تيـتيش كِ سا افشادي ها ٍلتي  تيش  افيضٍدُ . تيواسًيذ  كي

ِ  تشاي. گشفتاسًذ دسدي تِ كِ تشين هي گواى كٌٌذ هي هزاكشُ خَدؿاى تا تيـتش كِ ػاصهاًْايي هـاّذُ تا ايي،  ػياصهاًْا  آًكي

ِ . تاؿيٌذ  دائين  توياع  دس كٌيذ،  هي تَخيِ سا آًْا حيات كِ خاسج دًياي تا تا ؿًَذ تـَيك تايذ تواًٌذ، تالي( ػالن)  عيالٍُ،  تي

 تَلييذات  تشكية تكليفْا، ػاصهاى، سػالت صهيٌِ دس سا اتتكاسي الذاهْاي "احتواال  خاسخي، هـكالت يا ًياصّا تِ هؼتوش تَخِ

 هَفيك  ًَآٍسيْياي . داد خَاّيذ  افيضايؾ  سا تواًٌيذ  تالي هَثش داسًذ ًياص كِ ػاصهاًْايي هذيشيت يا هالي اهَس ّضيٌِ، خذهات، يا

 اييي،  تيش  افيضٍدُ . ًيؼيتٌذ  كيافي  تٌْايي تِ تكٌَلَطي ٍ اهكاًات ّؼتٌذ؛ ٍالعي هـكالت يا ًياصّا لثال دس العولي عكغ "ًَعا

 ييك  صيَست  تِ ػاصهاى، اص تيـتشي افشاد چِ ّش آيذ هي دػت تِ ػاصهاى خاسج اص "هعوَال ًَآٍي تشاي اػاػي اطالعات اكثش

 ٍ ؿيذ  خيَاّذ تيـتش اتتكاس تشاي هؼاعذ خَ آهذى فشاّن احتوال دٌّذ، لشاس تَخِ هَسد سا داخلي هـكالت ٍ ًياصّا هدوَعِ،

 هطويوي  تا داسًذ ًياص "غالثا افشاد ػشاًدام،. گـت خَاّذ تش آػياى ػاصهياى داخ  افشاد تشاي ًييض هطليَب ًَآٍسيْياي تَخيِ

ِ  ايين  تيَدُ  آى ؿياّذ  ّوييگي  ها. ديذ ًخَاٌّذ كيفش تذ، اخثاس تا خاسج دًياي اص تشگـت دلي  تِ كِ ؿًَذ  تصيوين  چيَى  كي

 سا ػياصهاى  داسد احتويال  خاسج دًياي تا صشيح هَافمت. اًذ كـتيِ سا آٍساى پييام اًذ، ًذاؿتِ دٍػت سا پيام كليذي گيشًذگاى

 .كٌذ تثذي  ؿًَذ ؿٌيذُ تايذ كِ تذي اخثاس حاه  آٍساى پيام تشاي تشي اهي پٌاّگاُ تِ

 هي خَاػتِ ػاصهاى اص پشػؾ ايي طشح تا دّين؟ ًـاى العو  عكغ خَد كليذي عاللگاى ري همات  دس تايذ چگًَِ -4

ِ  تييشٍيح  صيذد  دس طشييك  اييي  اص ٍ تاؿذ داؿتِ خَد كليذي عاللگاى ري تا استثاطي چِ اػت هاي  گيشد تصوين كِ ؿَد  چي

 تيشاي  ػاصهاى تاؿذ، كليذي عاللگاى ري سضايت خلة غيشاًتفاعي ٍ دٍلتي تخـْاي دس هَفميت كليذ اگش. تاؿذ هي اسصؿْايي

 داد؟ خَاّذ اًدام الذاهي چِ آًْا كشدى ساضي

 تعيييي  ٍ ػياصهاى  تٌييادي  اسصؿْاي ٍ فلؼفِ هَسد دس تأه  اّويت كذاهٌذ؟ ها تٌيادي اسصؿْاي ٍ چيؼت ها فلؼفِ -5

 تٌييادي  اسصؿيْاي  ٍ فلؼفِ تا كِ اػتشاتظيْاي تٌْا. ؿَد هي آؿكاس هشاح  ػايش اص تيؾ اػتشاتظي تذٍيي هشحلِ دس آًْا دليك

 صيياد  تؼيياس  ّيا  اػتشاتظي ؿكؼت احتوال صَست ايي غيش دس ٍ تَد خَاٌّذ هَفميت تِ لشيي "احتواال تاؿٌذ داؿتِ ػاصگاسي

 هيي  اتخيار  ّيايي  اػتشاتظي اغلة دٌّذ، هي لشاس تح  هَسد سا خَد اسصؿْاي ٍ فلؼفِ ًذست تِ ػاصهاًْا چَى هتأػفاًِ. اػت

 اص اختٌياب  ساّْياي  اص يكي اػتشاتظي، تذٍيي اتتذاي دس اسصؿْا ٍ فلؼفِ هَسد دس صشاحت. ّؼتٌذ ؿكؼت تِ هحشٍم كِ كٌٌذ

ِ  هَسد دس صشاحت ؿذ، گفتِ آًچِ اص تش هْن حتي ٍ ايي تش افضٍدُ. اػت اؿتثاُ ايي ِ  تَاًيذ  هيي  تٌييادي  اسصؿيْاي  ٍ فلؼيف  تي

ِ  سا خيَد  تٌيادي اسصؿْاي ٍ فلؼفِ تتَاًذ ػاصهاًي اگش. كٌذ كوك ػاصهاى يكپاسچگي حفظ  ليادس  ػياصد،  هـيخص  سٍؿيٌي  تي

 هيَاسدي  تِ ٍ تذّذ هٌفي پاػخ تش آػاى سػاًذ، آػية آى يكپاسچگي تِ داسد احتوال كِ الذاهْايي ٍ پيـٌْادّا تِ تَد خَاّذ
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ُ  ّيش . گَييذ ( آسي) كٌذ هي تمَيت ٍ كٌذ هي حفظ سا يكپاسچگي كِ  حفيظ  تاؿيذ،  ًياچيض  هؤػؼيات  دس عويَهي  اعتوياد  گيا

ِ  ًؼيثت  عويَهي  اعتوياد  هدذد خلة تثيٌذ آػية يكپاسچگي كِ ٍلتي. تَد خَاّذ هْن تؼياس ػاصهاى يكپاسچگي  ػياصهاى  تي

 .اػت دؿَاس تؼياس

ِ  سػييذ  هي ًظش تِ دٍس چٌيذاى ًِ اي گزؿتِ دس ػياصد؟ هيي فيشد تِ هٌحصيش يا هتويايض سا هيا چييضي چيِ -6 ِ  كي  تي

 اكثيش  تيشاي ( ّيا  ّضيٌِ ٍ كاسكٌاى كاّؾ هذيشيت) ايٌك ّن ٍ تاؿٌذ هي اخاللي غيش دٍلتي ػاصهاًْاي ،(كافوي ّشتشت) لَل

 دٍلتيي  كاسكشدّاي ؿواس ٍلي تاؿذ، هحذٍد ؿايذ اًذ سفتِ تيي اص "كاهال كِ دٍلتي ػاصهاًْاي ؿواس. آؿٌاػت اي ٍاطُ هذيشاى

 سٍد هيي  اًتيظاس ٍ اػيت هطيشح ايٌك ّين فعاليتْا كشدى خصَصي. اػت يافتِ افضايؾ دّذ اًدام سا آًْا خصَصي تخؾ كِ

 .  ياتذ افضايؾ آى داهٌِ

 اييي  غييش  دس تاؿيٌذ،  آگاُ "كاهال ػاصد، هي فشد تِ هٌحصيش يا هتوايض سا آًْا ٍظايفي چِ ايٌكِ هَسد دس تايذ دٍلتي ػاصهاًْاي

 ييا  هتوايض چيض ّيچ دٍلتي كاسكشد يا ػاصهاى يك هَسد دس اگش ٍال  دس. تَد خَاٌّذ كشدى خصَصي احتوالي ًاهضدّاي صَست

 سا آًْيا  آًچِ اص تايذ ًيض اًتفاعي غيش ػاصهاًْاي. ؿَد خصَصي تايذ احتواالً، صَست ايي دس تاؿذ، ًذاؿتِ ٍخَد فشد تِ هٌحصش

 فضايٌيذُ  ؿكلي تِ دًيا. ديذ خَاٌّذ هَاخِ آٍس صياى سلاتت تا سا خَد ًيض آًْا يا تاؿٌذ، آگاُ ػاصد، هي فشد تِ هٌحصش يا هتوايض

 .سفت خَاٌّذ تيي اص "احتواال آٍسًذ، دػت تِ ؿخصي هَفميت ًتَاًٌذ كِ ػاصهاًْاي ٍ ؿَد هي سلاتتي
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