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؟ دنیوگ یم  گنهرف  ییاهزیچ  هچ  هب  هچ و  ینعی  گنهرف  9لاؤس :

؟ تسا يرت  عیسو  يانعم  ياراد  کی  مادک  تسا ؟ هنوگچ  ندمت  اب  گنهرف  طابترا  تسا ؟ ییانعم  هچ  هب  ندمت  10لاؤس :

؟ تسا نکمم  هعماج  کی  رد  گنهرف  لماک  رییغت  ایآ  دننک ; یم  ادیپ  لّدبت  رییغت و  اه  گنهرف  هنوگچ  11لاؤس :

؟ دومن دودحم  موب  زرم و  کی  گنهرف  هب  ار  مالسا  ناهج  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؟ یحیحص  بیکرت  بیکرت ، نیا  ًاساسا ، ایآ  دیهدب ; حیضوت  ار  یناریا  یمالسا ـ  گنهرف  ًافطل  تسا ; توافتم  ْعماوج  گنهرف  الومعم  لاؤس :

؟ تسا نکمم  یلم  دحاو  گنهرف  روصت  ایآ  دننک ، یم  یگدنز  فلتخم  موسر  بادآ و  اب  ددعتم ، ماوقا  اه و  تیلم  هک  ناریا  لثم  يا  هعماج  رد  13لاؤس :

. دنا هدرک  ثحب  نآ  لماوع  اه و  هنیمز  هنیشیپ ، هرابرد ي  هتشاد و  هجوت  یگنهرف  مجاهت  هدیدپ  هب  یعامتجا  مولع  نارظن  بحاص  14بلاغ 

14هراشا

؟ دیمان مجاهت  یماظن ، ياه  تیلاعف  دننام  ار  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ; یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم  14لاؤس :

؟ تسا هدیدرگ  نآ  ثعاب  یلماوع  اه و  هنیمز  هچ  و  هدش ، یگنهرف  موجه  ِشوخ  تسد  دنمتردق ، یمالسا  یّلم و  گنهرف  اب  ناریا  یناتساب  یخیرات و  روشک  هنوگچ  لاؤس :

یگنهرف مجاهت  ياه  هشیر  17لماوع و 

؟ دوش یم  یگنهرف  مجاهت  هب  لیدبت  یگنهرف ، لماعت  لدابت و  ینامز  هچ  تسیچ و  مادک  ره  صیخشت  رایعم  دیشک ؟ یگنهرف  مجاهت  یگنهرف و  لدابت  نیب  یقیقد  زرم  ناوت  یم  ایآ  لاؤس :

؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  ققحت  ایآ  تسیچ ؟ یناهج  دحاو  گنهرف  زا  دوصقم  دراد ;و  یفده  ینعم و  هچ  گنهرف ، هطیح ي  رد  ندش ، یناهج  عوضوم  لاؤس :

. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هنیمز ، نیا  رد  نانآ  هدیدع ي  تالکشم  و  ناناوج ، ناناوجون و  یحور  یمسج و  ياه  یگژیو  تایصوصخ و  اتسار ، نیمه  رد  هدش و  هجوت  هدیدپ  نیا  ياه  هزیگنا  هب  لصف  نیا  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا . ریذپانراکنا  يرما  دنا ، ناگناگیب  یگنهرف  موجه  غیت  هبل ي  فده  ناریا ، یمالسا  روشک  رد  صوصخ  هب  ناملسم ، ناناوج  ناناوجون و  هک  نیا 

؟ دنا ناناوج  ناناوجون و  هعماج ، کی  گنهرف  رد  دوجوم  رصانع  اهنت  رگم  دوش ؟ یم  ناوج  ناوجون و  هجوتم  ناهذا  یگنهرف ، مجاهت  ثحب  ندش  حرطم  اب  ًابلاغ  ارچ  لاؤس :

؟ تسا هتشاد  یصاخ  هاگیاج  یسراف ، تایبدا  رد  ناوجون  ناوج و  عوضومایآ  23لاؤس :

؟ تسا هدش  دایز  ناوجون  ناوج و  هب  هجوت  ریخا ، ياه  لاس  یط  طقف  ارچ  سپ  دنا ; هدوبن  ناناوج  اهروشک ، رثکا  رد  اه و  نامز  همه ي  رد  رگم  24لاؤس :
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؟ تسا ینس  هقبط ي  نیا  هجوتم  رت  شیب  یگنهرف ، مجاهت  ارچ  تسیچ ؟ یناوج  یناوجون و  ینس  هلحرم ي  رد  ناسنا  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو  25لاؤس :

؟ تسا توافتم  رگید  دارفا  اب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  ناناوج  ناناوجون و  رد  یگنهرف  یقالخا و  ياه  شزرا  دشر  27لاؤس :

؟ دنریگ یم  دوخ  هب  ینید  يوب  گنر و  ًارثکا  مه  یعامتجا  یسایس و  ياه  ییارگ  هورگ  یتح  و  دنک ، یم  ادیپ  زورب  ناکما  ناناوج ، ناناوجون و  نیب  رد  یبهذم ، يوب  گنر و  اب  هژیو  هب  ییارگ ، هقرف  ارچ  لاؤس :

؟ دنا هجاوم  یتالکشم  هچ  اب  ینس  هقبط ي  نیا  ناوج ، ناوجون و  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  31لاؤس :

؟ تسا نکمم  هنوگچ  اهنآ  ّلح  دنمادک و  دنتسه  التبم  نادب  ناریا  هعماج ي  رد  صوصخ  هب  ناناوج ، ناناوجون و  هک  يا  ینیع  تالکشم  33لاؤس :

. تسا هدش  هراشا  كرابمان  هدیدپ ي  نیا  اب  هلباقم  ياه  هویش  اه و  هار  هب  لصف  نیا  رد  یگنهرف ، مجاهت  هلئسم ي  نییبت  زا  34سپ 

34هراشا

؟ تسا هدوب  رت  مک  رایسب  ام  یگنهرف  نالوئسم  تیساسح  ای  تسا  هتشادن  دوجو  یمجاهت  نینچ  البق  ایآ  دوش ؟ یم  حرطم  رت  شیب  ریخا  ههد ي  رد  یگنهرف ، مجاهت  عوضوم  ارچ  لاؤس :

؟ تسیچامش رظن  دیا ، هدوب  روشک  رد  یگنهرف  مجاهت  زاس  هنیمز  امش  هک  دننک  یم  مهتم  ار  رگیدکی  یسایس ، ياه  هورگ  بازحا و  یهاگ  35لاؤس :

؟ تسا مزال  ییاه  يزاس  هنیمز  اه و  يزیر  همانرب  عون  هچ  تسیچ ؟ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  ياه  هار  37لاؤس :

؟ تسیچ یسایس  یگنهرف ـ  ناربهر  یتکلمم و  نیلوئسم  فیاظو  یگنهرف ، مجاهت  اب  هلباقم  هنیمز ي  رد  37لاؤس :

؟ دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  یشقن  هچ  یگنهرف  مجاهت  برخم  تارثا  نتساک  رد  نیدلاو  39لاؤس :

؟ دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  یشقن  هچ  دوخ  نانآ  تسیچ و  یگنهرف  مجاهت  اب  ههجاومرد  ناوج  ناوجون و  تیلوئسم  40لاؤس :

؟ دنبایب ار  دوخ  ِحیحص  هار  هعماج ، رب  طلسم  ياه  شزرا  یعامتجا و  ياه  هنیمز  يالبال  زا  دنناوت  یم  هنوگچ  ناوجون ، ناوج و  41لاؤس :

. دییامن یفرعم  دنتسه ، ناناوج  يارب  یبسانم  ینیع  ياهوگلا  دنا و  هتشاد  دوخ  هعماج ي  رد  يزیتس  گنهرف  هدیدپ ي  اب  ار  دروخرب  نیرت  هدیدنسپ  هک  ار  یناسک  زا  یضعب  لاؤس :

همان 45باتک 
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یگنهرف مجاهت  ناناوج و 

باتک تاصخشم 

ياهشهوژپ تاعلاطم و  زکرم  هدننکهیهت   ] ینایواک دمحم  یگنهرف  مجاهت  ناناوج و  روآدیدپ :  مان  ناونع و  دمحم  ینایواک  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخـشم  یگنهرف 1382 . ياـهشهوژپ  تاـعلاطم و  زکرم  مق  هیملع  هزوـح  مـق  رـشن :  تاصخـشم  هـیملع  هزوـح ي  یگنهرف 
هب دـلج  تـشپ  تشادداـی :  اـپاف  یــسیون :  تـسرهف  تیعــضو   0-36-6918-964: لایر  9000 کــباش :  لودــج . 120 ص :. هدزاود ،
 : عوـضوم یئادزگـنهرف  عوـضوم :  . 120 [ - 117  ] هماـنباتک ص تشادداــی :   The youth & cultural Invasion: یسیلگنا

هدر یگنهرف  ياهشهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  یقالخا  ياـههبنج  ناـناوج --  عوضوم :  یگنهرف  رامعتـسا 
م39096-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   303/482 ییوید :  يدنب  هدر  GN366/ك9ج9  هرگنک :  يدنب 

راتفگ شیپ 

همه ي رد  هعماج ، ره  گنهرف  دـشاب . یم  رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  اج  همه  رد  هراومه و  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  گـنهرف  عوضوم 
عازن همه ي  هزورما ، تساهنآ . تیمها  شزرا و  هدنهد ي  ناشن  و  دراد ، ياج  نآ  یـشزومآ و ... يداصتقا ، یـسایس ، یعامتجا ، ياهداهن 

هلصاف ي توافت و  اریز  تسا ; عماوج  رگید  زا  رت  سوسحم  رتدیدش و  رایسب  ام  هعماج ي  رد  عازن  نیا  دوش ; یم  متخ  یگنهرف  عازن  هب  اه 
ِیتیعمج بیکرت  اب  ام ـ  روشک  رد  هژیو  هب  زین ، ناوج  ناوجون و  عوضوم  تسا . دایز  ایند  جیار  ياه  گنهرف  رگید  اب  یمالسا  بان  گنهرف 

لقتنم ناوج  ناوجون و  هب  یملع  حیحـص و  ياه  شور  اب  رظن ، دروم  گـنهرف  رگا  تسا ; رادروخرب  يرایـسب  تیمها  زا  دراد ـ  هک  یناوج 
فعاضم تیمها  مییامن ، هجوت  عوضوم  ود  نیا  طابترا  هب  رگا  دشابن . لبق  گنهرف  زا  يرثا  چیه  تسا  نکمم  لسن ، ود  تشذـگ  اب  دوشن ،

ییوگوتفگ ناوج ، ناوجون و  نیبطاخم  اب  هک  تسا  نیا  رب  شـالت  رـصتخم ، رثا  نیا  رد  دوش . یم  راکـشآ  رت  شیب  اـم  هعماـج ي  يارب  نآ 
زا عیـسو و  ِیموهفم  هرتسگ ي  ياراد  وس ، کی  زا  عوضوم  نیا  هک  اج  نآ  زا  میـشاب . هتـشاد  عوضوم  نیا  رد  هداس ، ینابز  اـب  نکل  یملع ،
هب رودقملا ، یتح  ات ، هدـیدرگ  میظنت  خـساپ  شـسرپ و  تروص  هب  باتک  نیا  تسا ، حرطم  هعماج  مامت  رد  ماع ، یتروص  هب  رگید ، ییوس 
دنا هدـش  حرطم  باوج ـ  لاؤس و  یـس  بلاـق  رد  باـتک ـ  نیا  رد  هک  یتاـعوضوم  زا  یـضعب  دزادرپـب . رت  یـساسا  رت و  ینیع  ِتاـعوضوم 
ناور ياـه  یگژیو  ناوج ، گـنهرف و  هطبار ي  یناـهج ، گـنهرف  یگنهرف ، مجاـهت  یگنهرف ، لداـبت  گـنهرف ، یتـسیچ  زا : دـنا  تراـبع 
یعس و  ... نیلوئسم و ; نیدلاو و  ناوج و  فیاظو  ناناوج ، تالکشم  ینید ، ییارگ  هقرف  یقالخا ، ینید و  دشر  ناوج ، ناوجون و  یتخانش 

زا مناد  یم  مزال  اج  نیا  رد  دوش . هداد  ناناوج  ناناوجون و  ینعی  رثا ، نیا  نابطاخم  اب  بساـنتم  یملع و  یخـساپ  مادـک ، ره  هب  تسا  هدـش 
ۀجح بانج  مدومن و  هدافتـسا  ناشیا  هنادنمتواخـس ي  ياه  تروشم  زا  هک  هاگـشناد ، هزوح و  هدکـشهوژپ ي  وضع  یفاک ، دـیجم  ياـقآ 
يریگ یپ  يدج  روط  هب  و  داهن ، شیپ  ار  عوضوم  نیا  هک  تاعلاطم ، زکرم  هرواشم ي  تیبرت و  هورگ  ِریدم  یسوط ، هللادسا  ياقآ  مالـسالا 

ینایواکدمحم منک . رکشت  دندومن 

همدقم

گنهرف ماوق  نوچ  تسا ; هدوب  نیجع  ناسنا  نوگانوگ  ياه  تحاس  اب  هراومه  هک  تسا  یعامتجا  تایح  یساسا  رصانع  زا  یکی  گنهرف 
تخاسریز ناونع  هب  یتخانـش  ماجرف  یتخانـش و  هفیظو  یتخانـش ، ناسنا  یتخانـش ، تفرعم  ینابم  اذل  دریگ ; یم  لکـش  راتفر  هشیدنا و  زا 

رد هشیر  دوش ـ  یم  دای  یگنهرف  عزانت  ای  مجاهت ، هب  نآ  زا  هک  اه ـ  گنهرف  نایم  شلاچ  عازن و  دـنیآ . یم  رامـش  هب  گنهرف  نیداینب  ياه 
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. دـنیامن هجوت  اه  تخاسریز  ینابم و  فالتخا  هب  يرهاظ ، ياه  عازن  ربارب  رد  دـیاب  ناگتخیهرف ، ناققحم و  نیاربانب ، دراد . ینابم  فالتخا 
; دنهد یمن  زییمت  رگیدکی  زا  ار  میقـس  حیحـص و  گنهرف  ای  دـننک و  یم  يرواد  ناسکی  هب  یگنهرف  يراذـگ  شزرا  ماقم  رد  هک  یناسک 

ترثک ای  ارگ  یبسن  یتخانش ، تفرعم  تخاسریز  انبم و  رد  دننک ، یمن  یفرعم  شزرا  دض  ار  عورشمان  ياهداهن  و  شزرا ، ار  هداوناخ  داهن 
; دنا ضقانتم  دوخ  راتفرگ  يدارفا  نینچ  هتبلا  دنهد ; یمن  هئارا  میقـس  زا  حیحـص  تفرعم  صیخـشت  يارب  يرایعم  ینعی  دنـشیدنا ; یم  ارگ 

هیـصوت تسا . یقطنم  رایعم  دقاف  اهنآ  عافد  نوچ  دننک ; عافد  ییارگ  یبسن  زا  مه  دـنزادرپب و  تفرعم  رایعم  راکنا  هب  مه  دـنناوت  یمن  اریز 
يا هعماج  دنـشیدنایب . یناسنا  گنهرف  قمع  هب  دـنیارگن و  يرهاظ  ياه  ِرب  ِرز و  هب  هک  تسا  نیا  زیزع  ناناوج  هژیو  هب  ناگدـنناوخ ، هب  اـم 

زا هشیمه  زین ، برغ  ياـیند  دوش . یم  جاـجوعا  فارحنا و  راـتفرگ  ددرگ و  یم  تیوه  یب  دربـن ، هرهب  شا  هتـشذگ  یگنهرف  ثاریم  زا  هک 
یگنهرف فرحنم  ياه  هورگ  تسا . هدرک  راختفا  نیتسوگآ  نیطولف و  وطسرا و  نوطالفا و  طارقس و  مان  هب  هدرب و  هرهب  دوخ  نهک  ثاریم 

هک دنتسه  یفده  یب  تیوه و  یب  ياه  هعومجم  دندرگ ، یم  رهاظ  رگید  یعامتجا  ياهداهن  و  یبزح ، هنایفوص ، نوگانوگ  لاکـشا  هب  هک 
رب هتفرگ و  هرهب  ینامـسآ  ياه  هزومآ  زا  هک  تسا  يراتفر  هشیدنا و  یناریا ، یمالـسا ـ  لیـصا  گنهرف  دننک . یم  دیدهت  ار  یناسنا  ناهج 

هشیدنا و نیا  فلاخم  هک  یگنهرف  نامجاهم  دراد . یم  هضرع  ار  دوخ  ياه  هیصوت  یمدآ ، ییوج  لامک  يروحمادخ و  یتسیلائر و  يانبم 
تیکاکـش و دـننک . یم  ریگرد  یمالـسا  گنهرف  اب  ار  دوخ  هتفای ، نامزاس  رمتـسم و  مارآ و  سوسحمان و  يا و  هشیر  تروص  هب  دـنراتفر 

مجاـهت دـنزاس . ققحم  ِـالخا  راـتفر و  هصرع ي  رد  ار  سنارلوت  يرگ و  یحاـبا  اـت  دـنهد  یم  جاور  تفرعم  هصرع ي  رد  ار  ییارگ  یبسن 
و تسا ، راکنا  لباقریغ  یتیعقاو  دـیدرگ ، نایب  يربهر  مظعم  ماقم  طسوت  دـکؤم ، ررکم و  تروص  هب  هتـشذگ  ياـه  لاـس  رد  هک  یگنهرف 

طابترا يدمحم و  بان  هشیدـنا ي  تیوقت  یگنهرف ، يرکف و  ياه  همجه  اب  هلباقم  هار  اهنت  دـننک . یم  فارتعا  نادـب  زین  نامجاهم  هزورما 
هجو چیه  هب  مالسا  . 1 هک : نیا  رگید  هجوت  لباق  هتکن ي  دـنچ  تسا . مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  هژیو  هب  نید ، نایاوشیپ  اب  یبلق  يراتفر و 

یتخانـش ماجرف  یتخانـش و  هفیظو  یتخانـش ، ناسنا  یتخانـش ، تفرعم  ینابم  اب  راگزاس  ياه  گـنهرف  زا  يریگ  هرهب  یگنهرف و  لداـبت  اـب 
ناناوج و . 2 تسا . یفیرظ  قیمع و  تواـفت  یگنهرف  مجاـهت  یگنهرف و  لداـبت  ناـیم  هک  دوـمن  تقد  دـیاب  نکل  تسین ; فلاـخم  مالـسا 

رصع رد  . 3 دنزاس . رارقرب  يرت  شیب  طابترا  ینس  هورگ  نیا  اب  دیاب  روشک  یگنهرف  نایلوتم  سپ  دنا ; گنهرف  یلصا  نابطاخم  ناناوجون ،
هک دنم  ماظن  نودم و  همانرب ي  یلو  دراد ، دوجو  روشک  رد  یگنهرف  فلتخم  ياهداهن  زکارم و  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  یـساسا  لکـشم  ام 

یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  هفیظو ي  يدج ، مهم و  صقن  نیا  درادن ;و  دوجو  دنزادرپب  اهداهن  زکارم و  نآ  یهدـناماس  هب  هنادـنمفده 
اب هلباقم  ياه  هویـش  یگنهرف ، مجاهت  لماوع  اه و  هنیمز  یـسانش ، گـنهرف  فلتخم  ياـه  هصرع  هب  رـضاح ، باـتک  دـنک . یم  نیگنـس  ار 

فلؤم زا  نایاپ  رد  تسا . هدـمآرب  ثحابم  نآ  هدـهع ي  زا  تیقفوم  اب  ینایواک  دـمحم  ياقآ  مرتحم  ققحم  هک  هتخادرپ ، یگنهرف  مجاـهت 
دیمح ياقآ  و  یـشهوژپ ) نواعم   ) داژن یعاد  ياـقآ  هرواـشم ،) تیبرت و  هورگ  مرتحم  ریدـم   ) یـسوط ياـقآ  مالـسا  جـجح  زا  زین  مرتحم و 
هدومن شالت  رثا  نیا  يزاس  هدامآ  رد  هک  زکرم  ناراتـساریو  ناراگن و  فورح  ناراـکمه و  ناریدـم و  ریاـس  و  اـه ) هژورپ  ریدـم   ) یمیرک

ياه شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  ریدم  هیملع و  هزوح ي  مرتحم  ریدم  يرهـشوب  ینیـسح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  زا  هژیو  هب  دنا ;
هیملع هزوح ي  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  نیشناج  هانپورسخ  نیسحلادبع  میامن . یم  رکشت  ریدقت و  هیملع ، هزوح  یگنهرف 

گنهرف یسانش  موهفم  دروم  رد  یتایلک 

هراشا

يرت شیب  حیضوت  نییبت و  هب  جایتحا  اهنآ  حیحـص  مهف  هک  دنا  یحالطـصا  یناعم  ياراد  فلتخم ، مولع  رد  اه ، هژاو  اه و  هملک  زا  یـضعب 
نایب مه  اب  اهنآ  طابترا  زین  و  حیرـشت ، نآ ، هب  طوبرم  تاحالطـصا  رگید  گنهرف و  حالطـصا  ادـتبا  لوا ، لـصف  رد  لـیلد ، نیمه  هب  دراد .
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. تسا هدش 

؟ دنیوگ یم  گنهرف  ییاهزیچ  هچ  هب  هچ و  ینعی  گنهرف  لاؤس :

، ملع مینک ـ : یم  هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  هک  تسا  هدش  رکذ  نآ  يارب  فیرعت  دصیـس  دودـح  دراد ; يددـعتم  یناعم  گنهرف » : » باوج
یکی ینیتال ، ییاتـسوا و  ياه  هشیر  رد  هک  تسا  گنه  و  دنوشیپ )  ) رف زا  بکرم  هژاو  نیا  دنیوگ ; گنهرف  ار  بدا  لقع و  شناد ، لضف ،

، تایبدا لثم  هتفر ، شیپ  ياه  ندمت  ياهدرواتـسد  . 1 دراد : یلصا  دربراک  ود  گنهرف  حالطـصا  (1 ـ .) تسا تیبرت  میلعت و  نآ  یناـعم  زا 
. يدام تاعوضوم  و  تاداع ، اه ، هدیقع  داجیا  لثم  ناسنا ; ینونک  یخیرات و  ياه  یگژیو  اه و  یگتسجرب  فیصوت  . 2  ... و ; هفسلف ، رنه ،

موـهفم کـی  گـنهرف ، فـلا ) تسا : هتفرگ  رارق  یـسررب  دروـم  لـیذ  نیواـنع  تحت  گـنهرف  عوـضوم  یللملا ، نیب  فراـعملا  ةریاد  رد   ـ
زا 700 لقادـح  ار  انعم  نیا  هب  گنهرف  هرتسگ ي  دـشر و  ناسانـش ، ناتـساب  دراد . تاناویح  هب  تبـسن  ناسنا  لماکت  هب  هراشا  ( 2 .) یلماکت
، اه تنـس  دـیاقع ، زا  يا  هعومجم  یناسنا ، ياه  هورگ  اـه و  ناـسنا  ( 3 .) رگفیـصوت موهفم  کی  گنهرف ، ب ) دـنناد . یم  شیپ  لاـس  رازه 
; دنا توافتم  رایـسب  فلتخم ، ياه  هورگ  رد  اه ، هتخودنا  نیا  . دـنا هدرک  هتـشابنا  دوخ  يارب  ار  يدام  ياهدرواتـسد  اه و  کینکت  تاداع ،

یگژیو زا  یکی  ( 4 .) یگدنز عون  ناونع  هب  گنهرف  ج ) دننک . یم  فیـصوت  ام  يارب  ار  اهنآ  ياه  توافت  اه و  هتخودنا  ناسانـش ، گنهرف 
درف میقتسم  كاردا  هدودحم ي  رد  ای  دنرادن ، دوجو  هک  ییاهزیچ  رّوصت  ینعی  تسا ; کیلبمـس  ِرکفت  تردق  ناسنا ، يراتفر  زاتمم  ياه 

ییاهرازبا هک  دنوش  یم  رداق  رذگهر  نیا  زا  اهنآ  دوش . یم  توافتم  تاناویح  اب  اه ، ناسنا  گنهرف )  ) یگدـنز عون  قیرط ، نیدـب  دنتـسین .
میمـصت رکفت ، ملکت ،) ناکما   ) نابز لماش  انعم ، نیا  هب  گنهرف  دـننک . یهد  ناـمزاس  يا  هدـیچیپ  ياـه  هورگ  رد  ار  ناـشدوخ  دـنزاسب و 

همالع (5 ـ .) تسا هدومن  درف  هب  رـصحنم  يدوجوم  رگید ، تادوجوم  هب  تبـسن  ار  ناـسنا  اـه  نیا  تسا . دـیدج  ياـهزیچ  قـلخ  و  يریگ ،
فیرعت راهچ  تصـش و  دصکی و  نایم  زا  ناشیا  دنا . هداد  ماجنا  صوصخ  نیا  رد  یعماج  ًاتبـسن  قیقحت  هللا ) مهمحر  ) يرفعج یقت  دمحم 

يارب فیراعت ، نآ  زا  یخرب  دـنا . هدرک  ذـخا  عماج  فیرعت  کـی  تسا ـ  هدـش  هراـشا  نآ  هب  اـکیناتیرب  فراـعملا  ةریاد  رد  هک  گـنهرف ـ 
یقالخا ;و گنهرف  یملع ، گنهرف  يرنه ، گنهرف  یبدا ، گنهرف  دننام  دنا ; هدش  رکذ  گنهرف  رصانع  زا  رصنع  دنچ  ای  کی  ندناسانش 

مهمحر ) يرفعج همالع  هک  یفیرعت  ( 6 .) ور شیپ  گنهرف  وریپ و  گنهرف  لثم  دـنا ، هتخادرپ  گنهرف  میـسقت  هب  رگید  يا  هنوگ  هب  یخرب ،
: زا تسا  ترابع  گـنهرف  : » تسا نینچ  هدرک  ذـخا  اـیند  ياـه  فراـعملا  ةریاد  نیرت  مهم  زا  فیراـعت ، ماـمت  كرتشم  هجو  ناونع  هب  هللا )
میلـس و لقعت  زرط  هب  دنتـسم  هک  اه  ناسنا  يونعم  يدام و  تایح  ياه  تیلاعف  زا  هتـسد  نآ  يارب  هتـسیاش ، ای  هتـسیاب  هویـش ي  اـی  تیفیک 

رارق هجوت  دروم  کیکفت ، هب  ار  مهم  لصا  راهچ  فیرعت ، نیا  رد  ناشیا  دشاب .» یلماکت  لوقعم  تایح  رد  نانآ  هدش ي  دیعصت  تاساسحا 
ياه هدیدپ  زا  يا  هراپ  یتح  دیق ، نیا  اب  مدرم ; هدـش ي  دیعـصت  تاساسحا  میلـس و  لقعت  هب  دنتـسم  ِیگتـسیاش  یگتـسیاب و  . 1 دنا : هداد 
لثم يروما  سپ  دنـشاب ; بدا  ملع و  تاساسحا و  لـقعت و  دـض  هک  ییاـه  هدـیدپ  هب  دـسر  هچ  اـت  تسناد ، یگنهرف  ناوت  یمن  ار  لوقعم 
ِالطا تقیقح ، رد  داد . ياـج  گـنهرف  موهفم  رد  ناوت  یمن  ار  ییارگ  تذـل  و  یتسرپ ، توهـش  یتسرپ ، تردـق  یتسرپ ، لوپ  یتسرپداژن ،

ـ  دـش هتفگ  هک  ییانعم  هب  گنهرف ـ  زا  رود  ِیناـسنا  تاـیح  تسا ;2 . یناسنا  ياـه  شزرا  نیرت  گرزب  هب  تناـیخ  روما ، نیا  هب  گـنهرف 
یناسنا یلاع  تاساسحا  درخ و  لقعت و  زا  رود  ینعم و  یب  یگدنز  نامه  تقیقح ، رد  گنهرف ، نودب  یگدنز  اریز  تسین ; اقب  هتسیاش ي 

یگتـسیاب و زا  دـشاب ، یکتم  یناـسنا  یلاـع  ياـه  تفاـیرد  لوـقعم و  تباـث  لوـصا  هب  رت  شیب  هـچ  ره  هعماـج ، کـی  گـنهرف  تسا ;3 .
زا روظنم  دنا : قلطم  یضعب  یبسن و  گنهرف ، هدنهد ي  لیکشت  رـصانع  زا  یـضعب  تسا ;4 . رادروخرب  يرت  شیب  يراد  ياپ  یگتـسیاش و 

لومعم نپاژ  رد  هک  درم ، فنـص  هب  هزادـنا  زا  شیب  میرکت  میظعت و  لثم  دراد ; لـلم  ماوقا و  زا  یـضعب  هب  صاـصتخا  هک  تسا  نآ  یبسن ،
قح اه ، ناسنا  نایم  لباقتم  مارتحا  اـه ، ییاـبیز  هب  هقـالع  لـثم  دراد ; دوجو  لـلم  ماوقا و  ماـمت  رد  هک  تسا  نآ  قلطم ، زا  روظنم  تسا ;و 

یناسنا عماوج  ناسنا و  تیناسنا  هراصع ي  گنهرف ، هللا ) مهمحر  ) يرفعج همالع  هاگدید  زا  نیاربانب ، و ...  ییوج ، تفرعم  ملع و  یسانش ،
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ناسنا ِیناسنا  دعب  مسجت  هک  ار  نآ  دـیاب  درک . ادـها  دـعب  لسن  هب  ار  نآ  دوزفا و  نآ  يانغ  رب  تشاد ، ساپ  ار  نآ  تمالـس  دـیاب  هک  تسا 
زا زین  رت  جـیار  رت و  یمومع  يانعم  اما  تشاد . نوصم  ظوفحم و  اـه  ناـسنا  ینمیرها  یناویح و  دـعب  موجه  درب و  تسد  زا  هراومه  تسا ،

تروص هب  ینید  ياه  شزومآ  «;  » تسا بارخ  هعماج  گنهرف  «;  » درک يزاـس  گـنهرف  دـیاب   » دوش یم  هتفگ  ـالثم  دراد ; دوجو  گـنهرف 
اهرواب و هعومجم ي  ساسحا و  راتفر و  هویـش ي  اذل  تسا ; دب  بوخ و  زا  معا  تارابع ، نیا  رد  گنهرف  و . ...  تسا » هدماین  رد  گنهرف 
; دننک لیم  نآ  يوس  هب  رایتخا  اب  دارفا  ًایناث ، دشاب ; هدش  یمومع  الوا ، هک  دوش  یم  بوسحم  یگنهرف  هدیدپ ي  ییاه  هشیدنا  اه و  شزرا 

. -------------- دهدب ناشن  زین  هعماج  يراتفر  تایلجت  رگید  رد  ار  شدوخ  ًاعبار ، و  دوشن ، طوبرم  يا  هژیو  طیارش  نامز و  هب  ًاثلاث ،
ج همان ، تغل  ادـخهد ، ربکا  یلع  (. 1 ------------------------------------------------------------------ )
culture as a evolutionary concept (3)- CULTURE AS A DESCRIPTIVE (- 2 . ) 15111 ص 15109 ـ  ، 10
ر.ك. (. CONCEPT (4)- Cultur as a mode of life (5)- encyclopedia international. v.5. p.p 358-9 (6

.78 ص 75 ـ  ور ، شیپ  گنهرف  وریپ ، گنهرف  يرفعج ، یقت  دمحم 

؟ تسا يرت  عیسو  يانعم  ياراد  کی  مادک  تسا ؟ هنوگچ  ندمت  اب  گنهرف  طابترا  تسا ؟ ییانعم  هچ  هب  ندمت  لاؤس :

. رهـش لها  ِالخا  هب  قلخت  ینعی  ندمت ، دنراد . یـشوپ  مه  ندـمت  اب  گنهرف  یناعم  زا  يرایـسب  دراد و  يددـعتم  یناعم  ( 1 ،) ندمت باوج :
ساسا رب  ( 2 .) تیربرب فالخرب  نتـشاد ; رارق  یعامتجا  تیبرت  لماک  هلحرم ي  رد  ندوب و  ینیـشنرهش  تیبرت  ياراد  ینعی  نتـشاد ، ندمت 

عماوج دراد . هراشا  گنهرف  یعون  هب  مه  هعماـج و  یعون  هب  مه  ندـمت ، حالطـصا  تسا ، هدـمآ  ( 3) یللملا نیب  فراـعملا  ةریاد  رد  هچنآ 
عونت تیعمج ;2 . داـیز  دـشر  . 1 دراد : هفلؤم  هس  ندـمتم  عماوج  يریگ  لکـش  دـنا . هدـش  ندـمتم  سپـس  دـنا و  هدوب  ندـمتم  ریغ  هیلوا ،
نوناق تیفرظ  نوناق و  کی  داـجیا  . 3  ... و ; تلود ) نادـنمراک  لثم   ) يرادا ناصـصختم  ناراک ، تعنـص  نازرواشک ، فنـص  رد  تیعمج 

، يا هلیبق  يا و  هفیاط  یگداوناخ ، ياهدـنویپ  هیلوا ، عماوج  رد  ( 4 .) رگیدکی رانک  رد  فلتخم  ياه  هورگ  یعامتجا  یگدنز  يارب  يریذـپ 
کیژولوئدـیا و  یـسایس ، يداصتقا ، ياهداهن  ندـمتم ، عماوج  رد  داد . یم  رارق  رگیدـکی  رانک  رد  ار  اه  هورگ  هک  دوب  ییورین  نیرت  يوق 

لاکـشَا عاونا و  هب  گنهرف ، ینعم  هب  ندـمت  دنتـسه . یگداوناـخ  یموق و  ياهدـنویپ  زا  رت  مهم  رایـسب  نید و )...  تلود ، تعنـص ، لـثم : )
مرف . 1 رب : تسا  لمتـشم  انعم  نیا  هب  ندمت  دنروآ . یم  دوجو  هب  ار  هتفر  شیپ  هتفای و  نامزاس  رایـسب  عماوج  هک  دراد  هراشا  ییاه  گنهرف 

یناوخارف يراد و  هگن  ياه  هویش  یتایلام ، ياه  ماظن  لثم :  ) تسا مزال  دایز  ِتیعمج  نداد  نامزاس  يارب  هک  يا  یکینکت  ینامزاس و  ياه 
: لثم  ) یکیژولوئدـیا ياه  مرف  . 3 ... یقیـسوم و ; تایبدا ، یـشاقن ، يرامعم ، لثم :  ) رنه فلتخم  لاکـشَا  . 2  ...( نارگراک و ; ای  نازاـبرس 

ردـق نآ  تسا  نکمم  یگنهرف  ياه  مرف  اه و  گنهرف  ( 5 (.) تلود فده  یگدنز و  فدـه  باب  رد  یفـسلف  ياه  هیرظن  ینید و  ياهرواب 
ناش یگنهرف  کبس  ياه  توافت  بسحرب  ار  اه  ندمت  مییوگب و  نخس  یگنهرف  کبـس  زا  میناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  یـصخشم  ياهوگلا 

تعنص و لثم  یگدنز ، يدام  ياهدرواتـسد  ثیح  زا  انعم ، ره  هب  ندمتم ، هعماج ي  هک  تسا  نیا  انعم  ود  ره  كارتشا  هجو  مینک . هسیاقم 
یکیزیف يدام و  یتعنـص و  ياهدرواتـسد  رهاظم و  هب  ندمت  رگید ، ترابع  هب  تسا ; رت  هتفر  شیپ  ندمتم  ریغ  عماوج  زا  يژولونکت و ،... 

اما دـنرادن ، رگیدـکی  اب  یقطنم  مزالت  ود ، نیا  هچرگا  دوش . یم  مولعم  ندـمت  گنهرف و  طابترا  ساسا ، نیا  رب  دراد . هراـشا  مه  یگدـنز 
دوجو ناکما  نیا  نکل  دنراد ; تبثم  رثا  رگیدکی  رب  دننک و  یم  تفر  شیپ  مه  تازاوم  هب  ندمت ، گنهرف و  الومعم  دـنراد . يداع  مزالت 

تیلاعف يارب  هتـسیاش  هتـسیاب و  هویـش ي   ) گنهرف اب  عازن  هب  يژولونکت ) تعنـص و  تفر  شیپ  ینعم  هب   ) ندـمت هعماج ، کی  رد  هک  دراد 
. ----- دراد تظفاحم  هب  زاین  گنهرف ، هشیمه  اذل  دوش ; نآ  يدوبان  ای  فعـض  ثعاب  دزیخرب و  اه )... ناسنا  يونعم  يدام و  تایح  ياه 

Civilization. (. 1 --------------------------------------------------------------------------- )
ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL, V.4, PP. 450 - 452 (. 3 . ) ص 6108 ج 4 ، همان ، تغل  ادـخهد ، ربکا  یلع  (. (2
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.(4). Encyclopedia International, P.450 (5). ibid. p 451

؟ تسا نکمم  هعماج  کی  رد  گنهرف  لماک  رییغت  ایآ  دننک ; یم  ادیپ  لّدبت  رییغت و  اه  گنهرف  هنوگچ  لاؤس :

الماک ادـتبا ، رد  دـنک . یم  ادـیپ  رییغت  روهظ و  ریز  تروص  هب  یلک ، هب  یئزج  زا  بیترت ، هب  اـه ، ناـسنا  رکفت  ساـسحا و  راـتفر و  باوج :
ساسحا و تروص ، کی  هب  دنشاب ، هتشاد  یگنهامه  رگیدکی  اب  عالطا و  رگید  مه  زا  هک  نیا  نودب  اسب ، هچ  دارفا ، یضعب  تسا ;و  يدرف 

تروص رد  دـنک ; نایب  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  یهاگدـید  ییاـهنت ، هب  هتـسجرب ، رکفتم  کـی  تسا  نکمم  یهاـگ  دـننک . یم  لـمع  رکف و 
هورگ نیا  رگا  دهد ; ناشن  ار  دوخ  یهورگ ، تروص  هب  لمع ، رکفت و  ساسحا و  هویـش ي  نآ  تسا  نکمم  دـعب ، هلحرم ي  رد  تیقفوم ،
نایرج کی  هب  لیدبت  دـنک ، ادـیپ  یعامتجا  شریذـپ  مارآ  مارآ  دـهد و  راشتنا  حطـس  قمع و  رد  ار  نآ  دـنک و  ظفح  ار  شا  هویـش  دـناوتب 

هچ رد  دـشاب و  هچ  نآ  عوضوم  هک  نیا  هب  هتـسب  دـشاب و ـ  یللملا  نیب  اـی  یلم و  یگنهرف  ناـیرج  نیا  تسا  نکمم  ( 1 .) دوش یم  یگنهرف 
زاس و يا  هلحرم  ره  رد  تالوحت  نیا  تسا  نکمم  دوش . گنهرف  ای  گنهرف و  هدرخ  کی  هب  لیدبت  تسا  نکمم  دـبای ـ  راشتنا  يا  هرتسگ 

هزورما دشاب . هتشاد  لابند  هب  ار  یـصاخ  یعامتجا  مزاول  دنک و  هدافتـسا  يا  هژیو  لیاسو  رازبا و  زا  دشاب و  هتـشاد  ار  دوخ  صاخ  ياهراک 
ناور لثم  یناسنا ، مولع  فلتخم  ياه  هداد  زا  هدـش ، يزیر  هماـنرب  قیقد و  روط  هب  رگید ، هلحرم ي  هب  يا  هلحرم  زا  لاـقتنا  لیدـبت و  يارب 
مولع رد  تاغیلبت ،»  » و دارفا » کـت  کـت  رب  يراذـگرثا   » عوضوم دوش . یم  هدافتـسا  تاـطابترا و ...  تیریدـم ، یـسانش ، هعماـج  یـسانش ،
ياـه هورگ  يدرف و  حوطـس  رد  اـه ، هلباـقم  اـه و  عازن  هک  تسا  نشور  هتبلا  ( 2;) دراد يا  هژیو  هاگیاج  یهاگـشناد  عماجم  رد  یناـسنا و 

مه نآ  لماک ، روط  هب  ار  یگنهرف  نایرج  ناوت  یمن  الوصا  دنـشاب . هدش  یگنهرف  نایرج  هب  لیدـبت  هک  تسا  ینامز  زا  رت  ناسآ  کچوک ،
مک زیر و  نآ ، رانک  رد  هیقب ، هک  دیـشخب  توق  درک و  تیوقت  ردق  نآ  ار  بولطم  نایرج  ناوت  یم  هچرگا  درک ; فذح  تدـم ، هاتوک  رد 

مامت هراومه  نوچ  درک ; تیاده  رظن  دروم  تهج  رد  تفرگ و  راک  هب  ار  اه  نایرج  زا  یـضعب  ناوت  یم  نینچ  مه  دـنوش ; ادـیپان  گنر و 
رایـسب نآ  هرتسگ ي  هک  میبای  یم  رد  دـش ، هئارا  گنهرف  زا  هک  یفیرعت  هب  هجوت  اب  دـنرادن . رگیدـکی  اب  يداینب  داضت  یگنهرف ، تانایرج 

لماش نونکات  ادتبا  زا  ار  نونف و ... مولع و  یتنس ، موسر  بادآ و  نید ، نابز ، طخ ، لثم  هعماج ، کی  ياهدرواتسد  همه ي  تسا و  عیـسو 
روط هب  ام  نکل  تفگ ; نخـس  گنهرف  رییغت  داجیا و  ياهراک  زاس و  زا  افوتـسم ، لـماک و  روط  هب  رـصتخم ، نیا  رد  ناوت  یمن  اذـل  تسا ;

اه هدوت  زا  يرایسب  اسب  هچ  ًایناث ، دریذپ ; یم  تروص  رایـسب  يدنک  اب  جیردت و  هب  الوا ، هعماج  گنهرف  رییغت  هک  مینک  یم  يروآدای  یلک 
مه رانک  رد  هک  ار  فلا ب پ ت ث »  » میهافم هعومجم ي  الثم  هک  دوش  یم  میظنت  يا  هماـنرب  یهاـگ  دـنوش ! یمن  گـنهرف  رییغت  هجوتم 
رـس نآ  اب  هک  یناسک  تیاهن ، رد  دوش و  یم  لیدبت  ج چ ح خ د »  » هعومجم ي هب  مارآ  مارآ  هک  دنهد  یم  رییغت  يا  هنوگ  هب  دـنراد ، رارق 

يزیر همانرب  یگنهرف و  يژتارتسا  هب  زاین  گنهرف ، رییغت  ای  ظفح  هلئـسم ي  تسا . نامه  نیا  هک  دـننک  یم  لایخ  زونه  دـنا ، هتـشاد  راـک  و 
يارب دـیاب  هکلب  درپس ; راگزور  ثداوح  تسد  هب  دـیابن  ار  نآ  ریـس  گنهرف و  هک  تسا  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  نطفت  دراد . تدـم  زارد 

( ------------------------- 3 .) دشاب لماش  ار  یگنهرف  نوئـش  مامت  دیاب  يزیر  همانرب  نیا  درک . يزیر  همانرب  نآ  رییغت  ای  ظفح 
رد یگنهرف ، تانایرج  زا  یضعب  اب  ییانشآ  يارب  (. 1 ------------------------------------------------------- )

، اه تسینیمف  نایارگ ، تنس  لثم  ییاه  نایرج  هب  ناشیا  هوزج .)  ) رصاعم گنهرف  یـسانش  نایرج  نایکلم ، یفطـصم  ر.ك : یناهج ، حطس 
، یـسانش ناور  رد  موس  تضهن  لاتم ، يوه  پر و  ياه  هورگ  تیناحور ، تیئاهب ، نایارگ ، لوصا  يرکف ، نشور  ناـیرج  ناـفرع ، ناـیرج 

یـسانش ناور  میهاـفم  یباـی  شزرا  یناـیواک ، دـمحم  ر.ك . هنومن ، ناونع  هب  (. 2 . ) تسا هدرک  یتاراـشا  ناـیارگ  هبرجت  ناـیارگ و  ِـالخا 
یضعب هب  یناور ، گنج  تاغیلبت و  شرگن ، رییغت  شرگن و  ثحابم  یط  اج  نآ  رد  سناسیل .) ِوف  همان ي  نایاپ   ) نآرق هاگدید  زا  یعامتجا 
مجاهت يرادجات ، زیورپ  ر.ك : هنومن ، ناونع  هب  (. 3 . ) تسا هدش  هراشا  ینآرق  ياه  هویش  زا  یضعب  یعامتجا و  یسانش  ناور  ياه  هداد  زا 

درط هکلب  و  اهنآ ، یتیامح  یب  ساسحا  یگدشاهر و  یگنوگچ  و  روشک ، زا  جراخ  هب  وج  شناد  مازعا  تیفیک  یسررب  هب  ناشیا  یگنهرف .
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قیقد و ياه  همانرب  الباقتم  دنک ;و  یم  هراشا  هناگیب  روشک  رد  يدوخ  یـسایس  یگنهرف و  ناگدنیامن  همه ي  يوس  زا  اهنآ  ندش  هدنار  و 
نیا هجیتن ي  نیرت  یعیبط  نیرت و  مک  هک  دریگ  یم  هجیتن  دـنک ;و  یم  يروآدای  زین  ار  هناـگیب  روشک  نآ  نیلوئـسم  هدـش ي  wx باسح

هب ولو  دنتـشگ ، زاب  روشک  هب  رگا  ای  دـننامب و  اـج  ناـمه  رد  تلم ، روشک و  نادـنمتدارا  نازوسلد و  یتح  هک  تسا  نیا  اـهدروخرب  هنوگ 
هدوب اکیرمآ  رد  ینالوط  تدـم  يارب  يرادـجات  ياقآ  دنـشاب . هناگیب  روشک  نآ  نایماح  نادـنم و  هقالع  زا  عقاو  رد  هاگآ ، دوخان  تروص 

ياه شور  اب  ینادـیم ، ياه  شهوژپ  دـنا ، هدوب  اهنآ  رد  اه  یناریا  هک  یـسرادم  رگید  اه و  ناتـسریبد  ددـعتم ، ياـه  هاگـشناد  رد  تسا و 
زا شیب  ار  نآ  هانگ  تسا و  هتخادرپ  اهزغم  رارف  هدیدپ ي  هب  رـصتخم ، روط  هب  وا  . تسا هداد  ماجنا  يوتحم ، لیلحت  يریگ و  هنومن  فلتخم 

هدننک ي بذج  قیقد و  ياه  همانرب  هجوتم  يرادقم  و  بذج ، يارب  یلخاد  یگمانرب  یب  هجوتم  يرادقم  دـنادب ، وج  شناد  هجوتم  هک  نآ 
. تسا یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هب  طوبرم  ناشیا ، قیقحت  رت  شیب  هک  تسا  رکذ  هب  زاین  دناد . یم  هناگیب  ياهروشک 

یحیحص بیکرت  بیکرت ، نیا  ًاساسا ، ایآ  دیهدب ; حیـضوت  ار  یناریا  یمالـسا ـ  گنهرف  ًافطل  تسا ; توافتم  ْعماوج  گنهرف  الومعم  لاؤس :
؟ دومن دودحم  موب  زرم و  کی  گنهرف  هب  ار  مالسا  ناهج  گنهرف  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؟

یفنم طاقن  نینچ  مه  یتسود و  نطو  یتسود ، عون  هداوناخ ، باجح ، لثم  یهجوت ، لباق  تبثم  طاقن  مالسا ، زا  لبق  ناریا  گنهرف  باوج :
، یفنم طاقن  و  تیوقت ، دـییأت و  تبثم ، طاقن  مالـسا ، ندـمآ  اب  تسا . هتـشاد  دوخ  رد  ار  تنطلـس و ...  یتاـقبط ، ماـظن  تیفارـشا ، لـثم  يا 
. مینک روصت  ار  یمالسا  گنهرف  زا  حطس  ود  تسا  نکمم  مییوگ ، یم  نخـس  یمالـسا  گنهرف  دروم  رد  یتقو  دندش . فیعـضت  دودرم و 

هدـمآ رد  يراج  گنهرف  تروص  هب  هدـش و  لصاح  هعماـج  رد  هک  یمالـسا  ياـه  هزومآ  زا  رادـقم  نآ  دوجوم . یمالـسا  گـنهرف  فلا )
نآ بولطم . یمالـسا  گنهرف  هعماج ;ب ) رد  يراج  ياه  هزومآ  رگید  یتسود و  عون  تداهـش ، داـهج ، جـح ، هزور ، زاـمن ، لـثم  تسا ;

هدایپ يارب  هکلب  تسا ، هدـماین  رد  يراج  گنهرف  تروص  هب  هعماج  رد  اما  دـیآ ; یم  تسد  هب  یمالـسا  نوتم  زا  هک  یمالـسا  ياه  هزومآ 
گنهرف دنتـسین . انـشآ  اهنآ  هب  زونه  مدرم  هدوت ي  هک  ماکحا ، تاداقتعا و  تاـیقالخا و  زا  يرایـسب  لـثم  درک ; شـالت  دـیاب  اـهنآ  ندـش 

ییاه یگژیو  ياراد  نکیل  تسین ، لماک  هچرگا  تسا ، دوجوم  هک  هچنآ  تسا . توافتم  رگید  ياه  گنهرف  اب  حطس  ود  ره  رد  یمالـسا ،
رد هتـشاد ، رظن  یگدـنز  فلتخم  داعبا  هب  هک  تسا  يروحمادـخ  بتکم  اهنت  فلا ) دـنک : یم  زیامتم  اه  گـنهرف  رگید  زا  ار  نآ  هک  تسا 

یفیرحت تساهنآ و  نیرت  لماک  یهلا و  بتکم  نیرخآ  دهد ;ب ) یم  لمعلاروتسد  دنک و  یم  تیاده  ار  نآ  هدرک ، فرـصت  لخد و  نآ 
يویند و يونعم ، يدام و  یگدنز  فلتخم  داعبا  تسا ;د ) زور  لئاسم  يوگ  خـساپ  هراومه  هقف ، رد  داهتجا  اب  تسا ;ج ) هتفاین  هار  نآ  رد 

دوجو نآ  رد  تاساوم و ... راثیا ، تداهش ، داهج ، لثم  یمهم ، رایسب  شخب  تایح  رـصانع  دهد ;ه )ـ یم  رارق  هجوت  دروم  ار  يورخا و ... 
، نیرت عماج  ددرگ ، یم  میـسرت  یمالـسا  نوتم  عباـنم و  رب  هیکت  اـب  هک  يرهـش  ناـمرآ  دـنا . هرهب  یب  نآ  زا  رگید  ياـه  گـنهرف  هک  دراد 

یگنهرف دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  هللا ) مهمحر  ) يرفعج همالع  تسا . يرشب  هعماج ي  يارب  روصتم  ِرهـش  نامرآ  نیرت  یلمع  نیرتدیفم و 
هب تدـش  هب  ار  اه  ناسنا  یهاوخ  نامرآ  یبلط و  قطنم  ییارگ ، ملع  ییوجابیز ، داعبا  هک  تسا  يراد  فدـه  تایح  داهن ، انب  مالـسا  هک  ار 
زا ار  يرنه  رصنع  و  یناسنا ، هیلاع ي  ِالخا  رصنع  زا  ار  یملع  رصنع  دزاس ; یم  لکشتم  ار  یگنهرف  رـصانع  همه ي  دراد و  یم  او  تیلاعف 
یم يریگولج  نآ  ندش  یشالتم  هیزجت و  زا  هداد ، رارق  یمدآ  حور  تدحو  وریپ  ار  گنهرف  تدحو  دنک ; یمن  کیکفت  يداصتقا  رصنع 

هدـیمان روما  نساحم  و  نآ ـ  یمومع  موهفم  هب  ِالخا ـ  ملع ، لاصخ ، بدا ، نیوانع  اب  ربتعم ، عبانم  رد  هک  یمالـسا  گنهرف  رـصانع  دـیامن .
ورین دناوت  یم  هک  تسا  یتیلاعف  دومن و  هنوگره  لماش  تمکح ، نیا  دنراد . ياج  تمکح  مان  هب  یلاع  موهفم  کی  رد  یگمه  دنوش ، یم 

اب ار  یمدآ  هک  تسادخ  گنهرف ، نیا  یلـصا  هدـننک ي  تیامح  راذـگ و  ناینب  نیلوا  دـشاب . هعماج  درف و  يارب  راد ، فدـه  تایح  شخب 
لاـب ود  تخاـس و  زهجم  اـهداد  يور  ناـیرج  رد  هشیمه  هناـخدور ي  رد  رادـیاپ  لوـصا  فـشک  ییوـج و  لاـمک  ِوذ ، هحیرق ، ناـیب ، ملق ،
ياه هنحص  هدش و  نیجع  یلم ، تبثم  ِياه  هصیـصخ  یناریا و  گنهرف  اب  گنهرف ، نیا  ( 1 .) دروآ رد  زاورپ  هب  ار  وا  هشیدـنا ي  ساسحا و 
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يرایسب تیمها  ياراد  فارشا ، نایعا و  يارب  یتح  باجح ، مالسا ، زا  لبق  ناریا  رد  لاثم ، روط  هب  تسا ; هدیرفآ  ار  ییاشامت  ابیز و  رایسب 
دوجو زونه  يراد  هدرب  هک  مالسا  ردص  رد  اما  تسا ; يرورض  مزال و  دازآ ، ِناملسم  نانز  همه ي  يارب  باجح  زین  مالسا  رد  تسا ; هدوب 

کی ناونع  هب  اهنت  هن  ناریا ، هعماـج ي  رد  باـجح  رود ، نادـنچ  هن  یناـمز  دوبن . يرورـض  دـندوب  زینک  هک  یناـنز  يارب  باـجح  تشاد ،
موجه لوصحم  هدش ، دراو  كرابم  هدیدپ ي  نیا  هب  يا  هشدخ  رگا ، نونکا  دش ، یم  هتخانـش  وبات »  » کی ناونع  هب  هکلب  یعامتجا ، راجنه 

ِوف ماکحتـسا  یمالـسا ، یناریا -  گنهرف  رد  هداوناخ  تسا . لیبق  نیمه  زا  زین  هداوناخ  هب  نداد  تیمها  ( 2 .) تسا هاش  اضر  نامز  یگنهرف 
تـسایس رد  یگنهرف و  يژتارتسا  رد  دـیاب  و  دـنراد ، زاین  نآ  هب  تدـش  هب  زین  اه  گنهرف  همه ي  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دراد ، يا  هداـعلا 

، راـثیا یبلط و  تداهـش  یهاوخ و  قح  اـب  یتسود ، نطو  یتسود و  عون  هک  یتـقو  دومن . تظفاـحم  نآ  زا  یگنهرف ، نـالک  ياـه  يراذـگ 
شیامن هب  نایناهج  هدز ي  تهب  نامـشچ  شیپ  رد  یلیمحت ، گنج  لاس  لوط 8  رد  سدـقم  عافد  رد  هک  دوش  یم  نآ  هجیتن  دوش ، نیجع 

ار اهنآ  دومن و  هجوت  اهنآ  هب  دیاب  تسا ; رایسب  اه  هنومن  نیا  زا  گنهرف ، نیا  رد  تشاداو . نیسحت  هب  ار  نمـشد  تسود و  دش و  هتـشاذگ 
. ------------------------------------------------------------------------------- تشاد هگن  هدـنز 

ناخ اضر  طـسوت  هک  یگنهرف  موجه  رهاـظم  زا  یکی  (. 2 . ) ص 102 ورـشیپ ، گنهرف  وریپ ، گنهرف  يرفعج ، یقتدـمحم  همالع  (. 1 - )
هعلاطم يارب  تسا . حـضاو  نشور و  الماک  ناریا  رـصاعم  خـیرات  هنحـص ي  رد  نایرج  نیا  دوب ; باجح  فشک  سابل و  رییغت  دـش ، ماـجنا 

(. دانسا تیاور  هب  باجح  فشک  سابل و  رییغت  ، ) تاعالطا ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  رت ر.ك : شیب 

یلم دحاو  گنهرف  روصت  ایآ  دـننک ، یم  یگدـنز  فلتخم  موسر  بادآ و  اب  ددـعتم ، ماوقا  اه و  تیلم  هک  ناریا  لثم  يا  هعماج  رد  لاؤس :
؟ تسا نکمم 

.1 لاثم : ناونع  هب  دـنراد ; يرتهب  یتسیز  مه  ناکما  دنـشاب ، يرت  شیب  لیـصا  تاکرتشم  ياراد  ماوقا ، اه و  تیلم  نایدا ، ردـق  ره  باوج :
، باتک لها  ياه  گنهرف  یگنهامه  یعقاو  كالم  دـنا . عون  نیا  زا  نیئباص و )... و  تشترز ، تیحیـسم ، دوهی ، مالـسا ، ینامـسآ (  ناـیدا 

لماکت يراگتسر و  يارب   ) یهلا تیـشم  تمکح و  ادخ ،)  ) یتسه أدبم  هب  داقتعا  لثم  تسا ; لیـصا  ياه  تیعقاو  يرـس  کی  رد  كارتشا 
مغر یلع  و ... دنوادخ ، يارب  تافص  نیرت  تمظع  اب  نیرت و  لماک  داعم ، تیدبا ، ماظع ،) ناربمایپ  نادجو و  لقع و  هلیسو ي  هب  اه  ناسنا 

لیـصا تاکرتشم  اما  دوش ; یم  لیکـشت  و ... چولب ، نمکرت ، برع ، کـلیگ ، كرت ، رل ، درک ، لـثم  یفلتخم ، ماوقا  زا  ناریا  روشک  هک  نیا 
باتک دیحوت ، لثم  یقالخا  ینید  تاداقتعا  لوصا و  زا  يرایسب  رد  دنتـسه ; ناملـسم  ناریا  تیعمج  رثکا  تسا . رایـسب  نانآ  نیب  رد  ینید 

رد دـنراد ; هیور  تدـحو  ینید ، کسانم  لامعا و  رثکا  رد  دـنا ; كرتشم  و ... باقع ، باوث و  منهج ، تشهب و  داعم ، و  ربمایپ ، ینامـسآ ،
رد ناناملـسم ، مامت  تسا . زیچان  رایـسب  كارتشا  هوجو  هب  تبـسن  اهنآ  زیامت  هوجو  هک  يا  هنوگ  هب  دنا ، كرتشم  يددـعتم  تایفو  دایعا و 

اجره رد  ناملسم ، ياه  تلم  دهد . یم  ناشن  ار  نیا  یبوخ  هب  يدشر ، ناملس  نایرج  لثم  یتاقافتا  دنراد ; لماک  كارتشا  ینید ، تابصعت 
اب اما  دنـشاب ; هتـشادن  ار  بصعت  نآ  یتموکح ، ياه  ماظن  تسا  نکمم  هچرگا  دننک ; یم  رگید  ناناملـسم  اب  یلدمه  ساسحا  دنـشاب ، هک 

هلمج زا  داـعبا ، همه ي  رد  ندـش  یناـهج  عوضوم  ناـهج و  تیعـضو  دراد ، دوجو  ناناملـسم  نیب  رد  یناوارف  زاـس  تدـحو  روما  هک  نیا 
ات دننک  شالت  دنیآ و  دوخ  هب  عیرـس  زین  ناناملـسم  هک  دنک  یم  اضتقا  ناهج ، زا  ییادز  نید  فدـه  عیرـس و  رایـسب  ِتاطابترا  و  گنهرف ،

زرم ینید ، تاکارتشا  نیا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنزیهرپب . زیامت  هوجو  رب  دیکأت  زا  دنهد و  هئارا  ار  یمالسا  ِعماج  حیحص و  گنهرف 
اهزرم رد  ینید  گنهرف  هلب ، هک  تسا  نیا  خـساپ  دوش . یمن  یناریا  دـحاو  گنهرف  درادـن و  ناریا  هب  صاصتخا  دسانـش ، یمن  ییاـیفارغج 
دوجو قمع  رد  دراد و  هنیرید  هقباس ي  تسا و  ریذپانراکنا  يرما  ناهج ، یتموکح  یسایس و  ياه  ماظن  تیعضو  نکل  دوش ; یمن  دودحم 

. دنا هتخاس  گنهرف  کی  هدش و  نیجع  مه  اب  نامز ، رید  زا  یناریا ، یمالسا و  گنهرف  رگید ، يوس  زا  تسا ; هتفرگ  ياج  عماوج ، دارفا و 
روما نآ  هچ  رگا  دنـشاب ، هتـشاد  كارتشا  رگیدـکی  اب  دوخ ، یگدـنز  کبـس  زا  یتاهج  رد  اه  گـنهرف  یـضعب  تسا  نکمم  نینچ  مه  . 2
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تیوه يروشک ، ره  مدرم  اه ; تفر  شیپ  اهرنه و  داجیا  رد  نمشد ، رب  يزوریپ  ياه  نشج  رد  كارتشا  دننام  دنشاب ; هتـشادن  ینید  گنر 
لاثما یلم و  تدحو  يروشک ، ناسکی  تاررقم  نیناوق و  اهزرم ، هب  يراذگ  تمرح  یتموکح ، ماظن  نابز ، مچرپ ، هب  ار  دوخ  روشک  دحاو 

اب ، ) ناریا دـننام  يروشک  رد  تبثم ، یلم  تاکرتشم  رگید ، ترابع  هب  دندنمـشزرا ; رایـسب  شخب و  تدـحو  يروما  هک  دـنناد  یم  اه  نیا 
، لاثم ناونع  هب  دومن ; ظفح  ار  اهنآ  دـیاب  دـنا ، یقطنم  عافد  لباق  هک  ییاج  ات  دـنا و  شزرا  اب  دایز و  رایـسب  دراد ) هک  يداـیز  یموق  عونت 
; دنهد یم  تیمها  رایسب  هداوناخ  میرح  ظفح  هب  دنراد ; ترهـش  نداد ، هیده  ندیرخ و  تاغوس  رد  دنتـسه ، هک  یموق  ره  رد  ناریا  مدرم 

یـضعب زورون و  دـیع  دـننام  یمـسارم  هب  تسا ; هدـش  هتخانـش  ناهج  همه ي  رد  و  نایناریا ، همه ي  راختفا  بجوم  یناریا ، رنه  يرامعم و 
نابز اب  دـنوش  هجاوم  رگیدـکی  اـب  هک  یناـمز  نکل  دراد ، ار  شدوخ  صاـخ  ناـبز  یموق  ره  دـنهد ; یم  تیمها  رایـسب  رگید  ياـه  نشج 

رایسب هشیمه  اما  دراد ، یتوافتم  ياه  هولج  هچرگا  یناریا  ششوپ  تسا ; فورعم  رایسب  یناریا  ياذغ  دنیوگ ; یم  نخس  یـسراف  كرتشم 
کی ياضف  رد  هک  دنهد  یم  ناشن  حوضو  هب  ار  دوخ  ینامز  دـندایز ; یلم  تاکرتشم  نیا  تسا . هدـناشوپ  یم  ار  ندـب  مامت  هدوب و  لماک 

زا هک  تسا  یقطنم  دراد و  یعامتجا  یگدـنز  هب  زاین  ناسنا  یلک ، روط  هب  دـیآ . نایم  هب  یناریا  یلم  گنهرف  زا  نخـس  ییاپورا ، هعماج ي 
اب فلتخم  حوطـس  رد  شخب ، تدحو  روما  نیا  نکل  دزاسب ; ار  دوخ  رظن  دروم  هعماج ي  دـنک و  هدافتـسا  یعامتجا  شخب  تدـحو  روما 

، هتفرگ رارق  هداوناخ  عمج  رد  شخب ، تدحو  روما  زا  یـضعب  اب  سپـس  دنک ، یم  يدرف  تیوه  ساسحا  ادتبا ، رد  ناسنا  دـنا . توافتم  مه 
، يرهـش يا ، هلیبق  ياه  تیوه  ساسحا  اب  يرگید  شخب  تدـحو  روما  اـب  اـه  هداوناـخ  زین  تشاد و  دـهاوخ  یگداوناـخ  تیوه  ساـسحا 
لوقعم و وس ، کی  زا  هک  تسا  عافد  لباق  بولطم و  یمادام  عامتجا ـ  هب  درف  زا  ریسم ـ  نیا  دنوش . یم  ور  هبور  یناهج ، ینید و  يروشک ،
، زیچ ره  زا  شیب  مالـسا ، دشاب . راگزاس  دارفا  یلبق  حطـس  تیوه  اب  رگید ، يوس  زا  دشاب و  ناسنا  يرطف  ياهزاین  كاپ و  ترطف  رب  قبطنم 

ماکحا فـالخ  هک  یماداـم  ار  یلم  يا و  هلیبق  یگداوناـخ ، يدرف ، ياـه  تیوه  نینچ  مه  دـنک ; یم  دـیکأت  ینید  شخب  تدـحو  روما  هب 
هدرک هبرجت  ار  نیا  يددعتم  دراوم  رد  ناناملسم  دنک ; یم  هدافتسا  كرتشم  فادها  ِدرب  شیپ  رد  اهنآ  زا  دهن و  یم  تمرح  دنـشابن ، یهلا 

یلم گنهرف  تسا و  یلم  گنهرف  ِوف  ینید ، دحاو  گنهرف  ًایناث ، تسا ; حیحـص  روصتم و  یلم ، دحاو  گنهرف  الوا ، هک  نیا  هصالخ  دنا .
. دنک یم  هدافتسا  كرتشم  فادها  ِدرب  شیپ  تهج  رد  یبوخ  هب  نآ  زا  دهد و  یم  ياج  دوخ  رد  ار 

. دنا هدرک  ثحب  نآ  لماوع  اه و  هنیمز  هنیشیپ ، هرابرد ي  هتشاد و  هجوت  یگنهرف  مجاهت  هدیدپ  هب  یعامتجا  مولع  نارظن  بحاص  بلاغ 

هراشا

نادنمـشیدنا يارآ  هکرعم ي  یگنهرف ، مجاـهت  ناوـنع  تـحت  یمالـسا ، ناریا  هعماـج ي  رد  نوـنکا  هـک  هـچنآ  هراـبرد ي  لـصف  نـیا  رد 
یلئاسم زین  دـنا و  لیخد  نآ  رد  هک  ینوگانوگ  لـماوع  لـلع و  اـه ، هنیمز  نینچ ، مه  تسا و  هتفرگ  رارق  یـسایس  یعاـمتجا و  و  یگنهرف ،

. دوش یم  ثحب  اه  نیا  دننام  یناهج و  دحاو  گنهرف  یگنهرف ، لدابت  ریظن 

؟ دیمان مجاهت  یماظن ، ياه  تیلاعف  دننام  ار  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ناوت  یم  ایآ  تسیچ ; یگنهرف  مجاهت  زا  دوصقم  لاؤس :

نیرت شیب  ندروآ  تسد  هب  روظنم  هب  اه  عازن  نیا  تسا ; هدوب  ییاه  عازن  نآ  ییاج  هباج  تردـق و  رـس  رب  اـه  ناـسنا  نیب  هراومه  باوج :
، یماظن يداصتقا ، یندـب ، ياه  عازن  لکـش  هب  یخیراـت ، بیترت  هب  دـنا و  هداد  لکـش  رییغت  هراومه  اـه ، بیـسآ  نیرت  مک  لـمحت  عفاـنم و 
، مادک ره  يارب  اما  تسا ; هدشن  ماجنا  یخیرات  قیقد  يدنبزرم  لحارم ، نیا  زا  کی  ره  يارب  هچرگا  دـنا . هدرک  زورب  یتاعالطا  یگنهرف و 
یمسر و تروص  هب  یگنهرف ، عازن  مینک . یم  هراشا  یگنهرف  عازن  هب  طقف  اه ، عازن  نیا  نیب  زا  ام  دوش ; یم  تفای  یناوارف  یخیرات  دهاوش 

عازن جرخ  لخد و  نیب  یگنهامه  مدع  ساسحا  نآ  تلع  و  تسا ، هدش  عورش  شیپ  نرق  کی  زا  شیب  زا  هتفای ، میمعت  هدش و  يزیر  همانرب 
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نیا دـننام  ناوارف و  یـساسحا  یفطاع و  عیاجف  اه ، ناسنا  نتفر  نیب  زا  اه ، یبارخ  یماظن ، گنج  اریز  تسا ; هدوب  يداصتقا  یماظن و  ياه 
طـسوت رازاب  لاغـشا  شورف ، رازاب  نداد  تسد  زا  لیبق : زا  ییاهدـمایپ  زین  يداصتقا ) هرـصاحم ي   ) يداـصتقا عازن  تشاد . لاـبند  هب  ار  اـه 
اهررـض يولج  ات  دـنتخادرپ ، یگنهرف  لـئاسم  هب  اذـل  تشاد ; رب  رد  ار  هریغ  میرحت و  دروم  ياـهروشک  رد  اهدادعتـسا  ییافوکـش  بیقر ،

(1 .) دریذپ یم  تروص  یگنهرف  موجه  اهروشک ، زا  يرایـسب  رد  عقاو ، رد  اما  دـندرک ; یفرعم  یگنهرف  لدابت  ار  نآ  ادـتبا  زا  دوش . هتفرگ 
ره رد  یگنهرف  عازن  یگنهرف . میلـست  یگنهرف و  بیرخت  یگنهرف ، لـیمحت  تـسا : هـلحرم  هـس  ياراد  فدـه ، ثـیح  زا  یگنهرف  مجاـهت 
هچ تسا . تدم  زارد  فلا ) دنتـسه : نآ  دقاف  يداصتقا  یماظن و  ياه  عازن  هک  تسا  مهم  رایـسب  یگژیو  دنچ  ياراد  دـشاب  هک  يا  هلحرم 

کی دـیاب  درادـن ، يروهمج  تسایر  هرود ي  ود  ای  کـی  هب  صاـصتخا  ـالثم  دوش ; ظاـحل  نآ  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  ياـه  نرق  دـیاب  اـسب 
هب تسا . يا  هشیر  يداینب و  ب ) دـشاب . هتـشاد  يوق  یعامتجا  و  يداصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، ياه  هناوتـشپ  اـب  یلم ، ِاـفو  دروم  يژتارتسا 

ترابع دـنریگ ، یم  رارق  فدـه  هک  یگنهرف  لماوع  نیرت  يا  هشیر  نیرت و  مهم  ام ، گنهرف  هب  موجه  رد  ـالثم  دراد ; هجوت  مهم  لـئاسم 
یم لقتنم  زین  رت  یعرف  لـئاسم  هب  بیترت  نیمه  هب  ناناملـسم ;و  تیونعم  اوقت و  هیحور ي  تسایـس ، اـب  نید  هطبار ي  نید ، لـصا  زا : دـنا 

نیمه هب  دشاب ، سوسحمان  دیاب  دـشاب ، هتـشادن  ار  لبق  ياه  عازن  تارـضم  تسا  رارق  هک  اج  نآ  زا  تسا . یئرمان  سوسحمان و  ج ) دـنوش .
دیاـب ًاـعقاو  یگنهرف ، عازن  تسادـص . رـس و  یب  مارآ و  د ) دوـش . یم  هدافتـسا  رایـسب  یـسانش ، ناور  زا  هژیو  هـب  یناـسنا ، موـلع  زا  تـهج 
راکفا ناهذا و  نوچ  دوش ; یم  هدنزاب  تدم  زارد  رد  دنک ، لیدبت  يرهاظ  یکیزیف و  عازن  هب  ار  نآ  هک  نیفرط  زا  کی  ره  دشاب ; یگنهرف 

)ـ ه درب . یم  دوس  ْمصخ  یکیزیف  عازن  زا  يا ، هژیو  ياهدـنفرت  اب  ، رت كریز  فرط  اهنآ ;و  رهاوظ  اه و  ندـب  هن  تسا  فدـه  دروم  یمومع 
، دنتسه یمیمص  رهاظ  هب  اهنآ  ناراد  مدرس  اما  دنا ، عازن  رد  مه  اب  عقاو  هب  هک  ییاه  گنهرف  دنرایسب  هچ  تسا . كرحم  ریغ  میقتسم و  ریغ 
یـسایس و طباور  دـننک و  یم  اضما  تادـهاعم  دـنرب ، یم  هرهب  دـنناسر و  یم  هرهب  رگیدـکی  هب  لـباقتم ، صخـشم و  ياـه  بوچراـچ  رد 

یگنهرف عازن  يارب  تسا . هتفای  نامزاس  و ) دننک . یمن  شومارف  ار  دوخ  یگنهرف  عازن  اه ، نیا  يالبال  رد  اما  دـنراد ; یعامتجا  يداصتقا و 
ار صصختم  ياهورین  تالیکشت و  و  ینیب ، شیپ  ار  هدنیآ  یلامتحا  تارییغت  هبساحم ، ار  تاناکما  يراک و  لحارم  دیاب  تسا . مزال  همانرب 
هک تسا  نیا  تیعقاو  ( 2 .) درک ییاسانـش  ار  یفنم  تبثم و  ياه  تیـساسح  داد و  تهج  ار  دوخ  تلم  یمومع  راکفا  دـیاب  دومن ;و  مهارف 

دورو تیفیک  زا  دیاب  هکلب  میشاب ; دنـسرخان  یگنهرف  عازن  لصا  زا  دیابن  ام  تسا . یگنهرف  عازن  ریگرد  تدش  هب  زین ، ام  گنهرف  روشک و 
هب تبسن  نانآ  حیحـص  تخانـش  مدع  مدرم ، ياه  هدوت  یلامتحا  یگتفاین  دشر  دوخ ، یگمانرب  یب  تلفغ و  زا  عازن ، نیا  رد  دوخ  جورخ  و 

فلتخم ياه  هدر  نامکاح  نیلوئسم و  ندش  ریسا  یگنهرف ، عازن  رد  لمع  راکتبا  نداد  فک  زا  ندرک و  دروخرب  یلاعفنا  ینآرق ، گنهرف 
هبرجت زا  یکی  میـشاب . نارگن  اه  نیا  دـننام  نانآ و  یبلط  هدایز  یهاوخایند و  یناسفن و  ياهاوه  ینعی  نانمـشد ، نیرت  نمـشد  لاـگنچ  رد 

، دیناوخب ار  فئار  دمحا  فیلأت  سلدـنآ ، طوقـس  هرطاخ ي  باتک  رگا  داد . خر  سلدـنآ  رد  لبق ، نرق  راهچ  دودـح  یگنهرف ، عازن  ياه 
، فئار ياقآ  هارمه  امش  تسا . هیبش  هعجاف  کی  هب  رت  شیب  زورما  دراد ! تهابـش  زورید  هب  زورما  ردقچ  یتسار  تفگ : دیهاوخ  رایتخا  یب 

دننام هتـسویپ ، هک  تسا  دنوادخ  دیواج  تنـس  نیا  دوش . یم  رارکت  هنوگچ  خیرات  هک  دید  دیهاوخ  درک و  دیهاوخ  رورم  ار  زورما  خـیرات 
نورد زا  ار  دوـخ  اـهنآ  هک  نیا  رگم  دـهد ، یمن  رییغت  ار  یتـلم  تشونرـس  دـنوادخ  . » تسا هتفرگ  رارق  نادـنمدرخ  هار  ارف  نشور ، یغارچ 

زج زین ، يرگید  زا  سپ  یکی  ناشیاهزرم ، طوقس  دندرکن و  حتف  ادخ  دای  اب  زج  ار  ینیمزرس  چیه  ناناملـسم ، تفگ  دیاب  ( 3 .«) دنهد رییغت 
باذـع تبوقع و  هلیـسو ي  هریچ و  نانآ  رب  لطاب  لها  هجیتن ، رد  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  نآ ، رثا  رد  هک  یتلفغ  دوبن ; تلفغ  رطاخ  هب 

زا ردـق  نآ  نامز ، زا  يا  ههرب  رد  هژیو  هب  دـندش ; ناوارف  یهاوخ  تذـل  یبلط و  تحار  یلخاد ، عازن  راتفرگ  سلدـنآ  مدرم  دـندش . ناـنآ 
: دیوگ یم  اج  نآ  رد  لذتبم  ِرعش  تیعضو  صوصخ  رد  یمالـسا ، يایناپـسا  فلؤم  تاویرمگتنوم ، هک  دندش  یبلط  تذل  ِرغ  لفاغ و  ادخ 

نکل تشاد ; ینایوگ  نخس  زین  یبدا  ياه  هشیدنا  ریاس  دوب ; ییوج  تذل  یتسرپ و  لمجت  دنـسپ ، لکـشم  عبط  راعـشا ، نیا  یلـصا  روحم 
زا نخس  تسا ; رایسب  حبص ، ماگنه  هب  ای  بش  کنخ  میسن  رد  ناحیر ، لگ و  رپ  ياه  بش  زا  نخس  ضوع ، رد  تشادن ; جوا  رعـش  دننام 
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رایـسب دـنراد ، یم  ینازرا  هک  ییاـه  هسوب  دـننک و  یم  راـثن  هک  ییاـه  هاـگن  اـب  دـنزیر و  یم  ماـج  رد  هک  یبارـش  اـب  دـننام ، لازغ  ناربلد 
گنهرف کی  يوس  هب  تکرح  شفده  درک ;و  ادیپ  مولع  نیب  رد  ار  دوخ  ياج  اه ، گنهرف  نایم  لماعت  هدیا ي  ریخا ، نرق  رد  ( 4 ...) تسا

( ----------------------------------------- 5 .) دراد رب  رد  ار  یبولطم  رایـسب  جیاتن  نآ ، نایدانم  يارب  هک  تسا  یناهج 
، یمزراوخ تخدنیهش  همجرت ي  تردق ، ییاج  هباج  رلفات ، نیولا  ر.ك : (. 1 --------------------------------------- )
. مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  (. 3 . ) ربهر هاگدید  زا  نمشد  نوخیبش  اب  هلباقم  هاپس ، یـسایس  رتفد  ك : ر . (. 2 . ) ص 163
، سکاه سکودلآ  ر.ك : (. 5 . ) ص 135 یناقلاط ، همجرت ي  یمالسا ، يایناپسا  تاو ، يرمگتنوم  (. 4 . ) هیآ ي 11 (، 13  ) دعر هروس ي 

. اکیرمآ يروطارپما  یعمج و  طابترا  لیاسو  رلیش ، تربره  بلاغ ; هن  بیرغ ، برغ ، نوتگنیتناه ، سیسنارف  وت ; گنشق  يایند 

اه و هنیمز  هچ  و  هدش ، یگنهرف  موجه  ِشوخ  تسد  دنمتردق ، یمالـسا  یّلم و  گنهرف  اب  ناریا  یناتـساب  یخیرات و  روشک  هنوگچ  لاؤس :
؟ تسا هدیدرگ  نآ  ثعاب  یلماوع 

دقتعم یناود  یلع  داتـسا  دـنا . هدوبن  مک  ادـیپان ، ِتامجاهت  نیا  زین  ناریا  رد  دریگ . یم  تروص  هنایفخم  الومعم  یگنهرف ، مجاـهت  باوج :
ناشیا درک . ادـیپ  نآ  زا  لبق  یتح  هیراجاق و  يادـتبا  زا  دـیاب  ار ، یمالـسا  گنهرف  ناریا و  هیلع  برغ  یگنهرف  موجه  ریـس  طخ  هک  تسا 
طـسوت هک  يرگ  یباهو  دننک : یم  هراشا  زین  نآ  هنحـص ي  تشپ  نانادرگراک  اه و  هشیر  هب  و  شرامـش ، ار  تامجاهت  نیا  زا  ییاه  هنومن 

ار مالـسلا ) مهیلع  ) همئا روبق  اه و  مرح  هسدـقم ، نکاما  هک  تفر  شیپ  اج  نآ  اـت  دـش ، عورـش  زاـجح  رد  يدـجن  باهولادـبع  نب  دـمحم 
هب يدنه  ناملـسم  ياملع  دـیدهت  اب  هک  دنتـشاد ، زین  ص )  ) لوسر ترـضح  رّونم  دـقرم  بیرخت  هب  میمـصت  یتح  دـندرک ; لماک  بیرخت 

ار یمالـسا  ياهروشک  مامت  رد  راشتنا  دـصق  ّالاو ، دـنام ; فقوتم  زاـجح  رد  يرگ  یباـهو  دـندش و  فرـصنم  مادـقا  نیا  زا  داـهج ، مکح 
رد زین  تسا ـ  ینکد  اضریلع  هاـش  نادـیرم  نادرگاـش و  زا  دـنتفگ  یم  هک  ینکد ـ  هاـش  یلعموصعم  طـسوت  يرگ  یفوص  ياـیحا  دنتـشاد .

لوکـشک و اب  شیورد  رازه  هس  دودح  دندرک ; بذج  ار  یتارفن  دـندمآ و  ناریا  هب  البرک  زا  هیفوص  خویـش  دریگ . یم  رارق  فیدر  نیمه 
: دـندناوخ یم  دـندوب و  هتخاـس  يرعـش  دوـخ  يارب  دـندرک و  یم  تـکرح  ناریا  ياهرهــش  رد  دـنداتفا و  هار  هـب  اـهنآ  لاـبند  هـب  نیزربـت 

دمحم اقآ  موحرم  طسوت  دندیسر ، هاشنامرک  دودح  هب  تابتع  زا  اهنآ  یتقو  شیورد ; ِهاپـس  همه  ِناطلـس  شیورد /  ِهاش  تسا  یلعموصعم 
تشک ار  اهنآ  زا  یضعب  درک و  همکاحم  ار  اهنآ  نارس  وا  دندش ; عمق  علق و  تشاد ، تماما  دوب و  ربدم  هیقف و  يدرم  هک  یهاشنامرک  یلع 

يرگ و یخیـش  ياهارجام  تسا . عرـش  ماکح  هب  طوبرم  روهظون ، ِشیوارد  اب  دروخرب  هک  تشون  همان  وا  مظعا  ردـص  هاشیلع و  حـتف  هب  و 
هدوب یگنهرف  مجاهت  نیا  عفد  رد  نیدلا  لامج  دیـس  تاکرح  و  میزادرپ ) یمن  اهنآ  هب  هک   ) دریگ یم  رارق  فیدر  نیمه  رد  زین  يرگ  یباب 

ناخ اضر  نآ ، ياه  هلابند  هطورشم و  ياولب  صاخ ،  عضو  رس و  نآ  اب  یسیلگنا  نانز  دورو  يژر ، همانزایتما ي  رتیور ، هماندهع ي  تسا .
ماما هک  هلاسرازه ـ  رارـسا  باتک  شنانخـس ، يورـسک و  نآ ، زا  دـعب  مود و  گنج  رد  سیلگنا  سور و  هب  هتـسباو  بازحا  وا ، ياهراک  و 

رب یکتم  نامزاس  کی  هک  زین  يرنوسامارف  ( 1 .) دنریگ یم  رارق  فیدر  نیمه  رد  همه  نویسالوتیپاک و ...  دنداد : خساپ  نآ  هب  هر ،» » ینیمخ
لثم اـهرازبا ، همه ي  زا  دوخ ، يداـصتقا  یـسایس -  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  ناـمزاس  نیا  تسا ; فـیدر  نیمه  رد  تسا ، يراـک  ناـهنپ 

حیلـست تیعمج  زنیال ، يراتور ، یناهج  هاگـشاب  لثم  ینلع  یفخم و  ياه  نامزاس  و  مسیناـموا ، مسینویهـص ، مسیمرفر ، مسیلاربیل ، جـیورت 
زا اهروشک ، زا  یضعب  ینغ  گنهرف  دسانش ، یم  دوخ  يارب  هک  ار  یعنام  نیرت  گرزب  دنک ;و  یم  هدافتـسا  للم  نامزاس  یتح  و  یقالخا ،
مان هب  ینامزاس  وا  درک ; یم  راـک  یتالیکـشت  تروص  هب  دوب و  يدـج  رایـسب   ، يزیتس گـنهرف  رد  زین  ناـخ  اـضر  ( 2 .) تسا مالسا  هلمج 
نآ تیلاعف  هرتسگ ي  هک  دـیامن  یم  نینچ  راـکفا  شرورپ  ناـمزاس  یتالیکـشت  بوچراـچ  «;  » دوب هدرک  تسرد  راـکفا  شرورپ  ناـمزاس  »

نییعت داد . یم  لیکشت  هناگشش  ياه  نویسیمک  يزکرم و  تئیه  کی  ار  نامزاس  نیا  یلصا  هندب ي  دوب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  عیسو  رایـسب 
درکلمع رب  تراظن  ندومن و  گنهامه  نآ ، ياـه  هماـنرب  رد  تموکح  ياـه  تسایـس  تاـیرظن و  ندـناجنگ  ناـمزاس و  یلک  یـشم  طـخ 
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نامزاس هناگـشش ي  ياه  نویـسیمک  تفر . یم  رامـش  هب  يزکرم  تأیه  یلـصا  فیاظو  زا  ریزو ، تسخن  هب  نآ  شرازگ  اـه و  نویـسیمک 
بتک نویـسیمک   ) یـسرد بتک  نیودت  نویـسیمک  ویدار ;3 . نویـسیسمک  ینارنخس ;2 . نویـسیمک  . 1 زا : دـندوب  ترابع  راـکفا  شرورپ 
ربانب روبزم ، ياه  نویسیمک  تاعوبطم . نویسیمک  یقیسوم ;6 . نویسیمک  شیامن ;)5 . نویسیمک   ) یگشیپرنه نویسیمک  کیسالک ;)4 .

یم رارق  شـشوپ  تحت  ار  روشک  یگنهرف  ياه  تیلاعف  ياه  هصرع  مامت  دنتـشاد و  یلقتـسم  ياـه  تیلوئـسم  هناگادـج ، ياـه  هماـن  نییآ 
تأیه هناخریبد ي  تراظن  اـب  هک  دوب  لقتـسم  يا  هبعـش  ياراد  اـه ، ناتـسرهش  اهرهـش و  زا  کـی  ره  رد  راـکفا ، شرورپ  ناـمزاس  دـنداد .

شرازگ هناهام  هک  دندوب  فظوم  اه ، ناتسرهش  رد  اهنآ  بعـش  و  نارهت ، رد  روبزم  ياه  نویـسیمک  زا  کی  ره  دومن . یم  تیلاعف  يزکرم 
، زکرم زا  هدش  هداتسرف  تاعوضوم  اب  ینارنخس  سلاجم  ییاپرب  اب  ینارنخس ، نویسیمک  دنتـسرفب . نامزاس  هناخریبد ي  هب  ار  دوخ  تامادقا 

نویـسیمک دـنتفر . یم  رامـش  هب  نامزاس  نیا  لاعف  ياه  نویـسیمک  زا  سلاجم ، نیا  رد  عونتم  ياه  شیامن  يارجا  اب  شیامن ، نویـسیمک  و 
رد دومن و  یم  تیلاعف  بلاطم ، ياوتحم  پاچ و  تیفیک  ندرب  الاب  تهج  رد  تالجم ، اه و  هماـنزور  پاـچ  رب  تراـظن  نمـض  تاـعوبطم 

نیودت نویـسیمک  تخادرپ . یم  همانرب  يارجا  هب  ناجیه ، روش و  داجیا  یلم و  یقیـسوم  يایحا  فدـه  اب  یقیـسوم ، نویـسیمک  نایم ، نیا 
رایسب یناگمه  هناسر ي  ناونع  هب  زین  ویدار  نویـسیمک  تشاد . يرثؤم  رایـسب  شقن  یناگمه  شزومآ  ساسح  شخب  رد  زین  یـسرد  بتک 

تـسایر ناونع  هب  تقو ، ریزو  تسخن  داد . یم  هئارا  ریگارف  يا  هنوگ  هب  ار  روبزم  ياه  نویـسیمک  تامادقا  هعومجم ي  شرازگ  دمآراک ،
تیلوئـسم ناتـسرهش ، ره  گنهرف  ياسؤر  تشاد و  هدهع  هب  ار  نامزاس  نیا  تیلاعف  یلک  طوطخ  نییعت  هفیظو ي  راکفا ، شرورپ  نامزاس 

مک غلبم  نیا  نوچ  یلو  دیدرگ ; یم  نیمأت  گنهرف  ترازو  تارابتعا  لحم  زا  نامزاس ، نیا  هجدوب ي  دنتـشاد . هدهع  رب  ار  فلتخم  بعش 
اهامنیـس و ضراوع  یندـب ، تیبرت  نمجنا  يرادرهـش ، دـننام  رگید ، ياه  لحم  زا  اـه  ناتـسرهش  رد  هژیو  هب  هجدوب ، رـسک  عفر  يارب  دوب ،
، راکـشآ ناـهنپ و  روط  هب  یگنهرف ، موجه  هک  میتفاـیرد  یبوخ  هب  اـه ، هنوـمن  نیا  رکذ  اـب  ( 3 .«) دـش یم  هدافتـسا  زین  یمدرم  ياه  کمک 

تروص رد  ای  و  دـنرادن ، يراک  ام  گنهرف  اـب  ناـگناگیب  مینک  روصت  هک  تسا  یـشیدنا  هداـس  رایـسب  زین  نونکا  دراد و  هنیرید  هقباـس ي 
. ----------------------------------------------------------------- دننک یم  گنهامه  ام  اب  ار  دوخ  موزل ،

باتک یناـقح ، هیقف  یـسوم  ر.ك . (. 2 . ) 1375 (، 1) تـالاقم هعومجم  شورـس ، باـتک  یناود ، یلع  ر.ك : (. 1 --------------- )
.11 ص 1 ـ  هاش ، اضر  هرود ي  رد  يزیتس  گنهرف  ینافلد ، دومحم  (. 3 . ) 1375 (، 1) تالاقم هعومجم  شورس ،

یگنهرف مجاهت  ياه  هشیر  لماوع و 

لئاسم صـصختم  ییاکیرمآ و  سانـش  هعماج  نمتـسپ ، لین  دـهد . یم  رارق  فدـه  ار  ناهج  لک  لماوع  نیا  یهاـگ  یجراـخ . لـماوع  . 1
ناسنا و نیا  ماظن ، نیا  رد  تسا . هدش  ِالخا  نودب  نردـم و  ِوف  يژولونکت  ینابرق  هک  دـناد  یم  يا  هعماج  نیلوا  ار  اکیرمآ  یعمج ، طابترا 

نیا زا  تسا ;و  هدرک  دوخ  تاباجیا  تاعقوت و  ریسا  ار  هعماج  هک  تسا  رتویپماک  نیشام و  هکلب  دنار ، یم  مکح  هک  تسین  یناسنا  عامتجا 
هدـش التبم  یگنهرف  زدـیا  هب  هدراذـگ و  نیـشام  راصحنا  رد  ار  نآ  هداد و  تسد  زا  ار  گنهرف  ِالخا و  هشیدـنا و  نانع  هعماـج ، رذـگهر ،

ناسنا هبنج ي  هن  دراد ، یگنهرف  هبنج ي  اهنآ  همه ي  هک  دوش  یم  شرامش  ییاه  یگژیو  برغ ، رد  ددجتم  ناسنا  يارب  الوصا  ( 1 .) تسا
، هقباس یب  الاب و  یگدنز  حطـس  (، 4) ندش یتعنص  (، 3) يروآ نف  (، 2) یبرجت ملع  هب  شیارگ  : » زا دـنا  ترابع  اه  یگژیو  نیا  یتخاـنش ;
هک تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  ( 11 («.) 10) مزیلاربیل (، 9) ییارگ لقع  (، 8) ییارگدرف (، 7) ییارگ ناـسنا  (، 6) مزیرالوکس (، 5) يراد هیامرس 

هعماج هک  دراد  دوجو  یقطنم  ناکما  نیا  تسین . رگید  هدش ي  دای  داعبا  همه ي  شریذپ  داعبا ، یـضعب  رد  ندش  ددـجتم  ِیقطنم  همزال ي 
، برغ ناهج  ینونک  ماظن  رد  هتبلا  دوشن . اه  نیا  لاثما  مزیناموا و  ای  مزیرالوکس  میلست  اما  دوش ; یتعنص  دنک و  هدافتـسا  يژولونکت  زا  يا 
. تسا دورطم  یفنم و  شا  هیقب  و  هتفریذـپ ، اه  یگژیو  نیا  زا  یـضعب  طقف  یمالـسا ، گنهرف  ياضتقا  هب  اما  تسا ; لکـشم  يرما  راک  نیا 

یمالـسا يروهمج  هژیو  هب  یمالـسا ، عماوج  ناناملـسم و  هب  صاصتخا  یلیـالد  هب  هکلب  درادـن ; تیمومع  یگنهرف  موجه  نیا  زین  یهاـگ 
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هتخانش یمالسا  ياهروشک  يارقلا  ما  ناریا  ب ) دراد . یناهج  هطلس ي  اب  يوهام  عازن  ناریا ، یمالسا  بالقنا  فلا ) هلمج : زا  دراد ، ناریا 
يا هنومن  یناهج ، گنهرف  رد  دریگ و  یم  رارق  نارگید  قشمرـس  رت  شیب  دنک ، لصاح  يرت  شیب  قیفوت  ماظن  نیا  ردـق  ره  تسا ;و  هدـش 

، حیرـص روط  هب  هتـشذگ ، ههد ي  ود  لوط  رد  ناهج ، رـسارس  رد  یمالـسا  ياه  شزیخ  زا  يرایـسب  ج ) دوش . یم  یبایزرا  لوقعم  تبثم و 
ره زا  نیاربانب ، تسا ; ماظن  نیا  ِیندوشخبان  هانگ  یناهج ، رابکتسا  ماظن  هاگدید  زا  اه  نیا  دنا ; هدرک  یفرعم  یمالسا  بالقنا  وریپ  ار  دوخ 

ياه هناسر  هک  میا  هدینـش  میا و  هدـناوخ  بترم  اـم  ( 12;) درک دنهاوخن  غیرد  ماظن ، نیا  مادهنا  ای  فیعـضت  يارب  يراذـگ  هیامرـس  هنوگ 
، تسا رازبا  کی  اهنآ  يارب  يدازآ  دنتسین ، تایعقاو  هدنهد ي  ساکعنا  دنتسه ، هدش  تیاده  الماک  ِیتاغیلبت  نیـشام  کی  مادک  ره  یبرغ ،
همه ي هب  مجاهت  هرخالاب ، دـنوش و  یم  میـسقت  شزرا  یب  شزرااب و  هورگ  ود  هب  اهنآ  هاگدـید  زا  ناـینابرق  تسا ، هلیـسو  کـی  رـشب  ِوقح 

ياهوگلا هب  لیـصفت  اب  یکـسماچ  تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  ياه  تیلاعف  مامت  هحولرـس ي  رد  یمالـسا  ینغ  گـنهرف  هژیو  هب  اـه ، گـنهرف 
هنیمز تاناکما و  زا  دنروآ ، تسد  هب  يرت  شیب  قیفوت  هک  نیا  يارب  یگنهرف ، نامجاهم  یلخاد . لماوع  . 2 ( 13 .) دزادرپ یم  اهنآ  یتاغیلبت 

، یگنهرف رـصانع  یگنهامهان  يارب  تسا ; یگنهرف  یگنهاـمهان  یلخاد ، ياـه  هنیمز  زا  یکی  دـننک ; یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یلخاد  ياـه 
ینادـنمتردق یهاوخ  دوخ  فلا ) عماوج  مامت  هب  طوبرم  یگنهرف  یگنهامهان  یلخاد  لماوع  تفرگ . رظن  رد  ناوت  یم  ار  یفلتخم  لـماوع 

زا هک  ییارگ  تذل  ب ) دزادـنا .» یم  ماد  هب  ار  فیعـض  ياه  ناسنا  طقف  هک  تسا  یتوبکنع  رات  دـننام  نوناق ، هک «  دـننک  یم  فارتعا  هک 
ياـپ ریز  ار  نیناوق  لوصا و  همه ي  دـنک و  یم  دنلبرـس  ییارگ  چوپ  هناـخ ي  هوهق  رد  دوش و  یم  عورـش  یعیبط  ِدوخ  يور  هب  ندـش  مخ 

یم ار  یگنهرف  ياه  شزرا  همه ي  دسرب ، تیلاعف  هب  هک  یسک  ره  هلیسو ي  هب  و  دشاب ، هک  یلکش  ره  رد  يرگ  هطلـس  ج ) دنیب . یم  دوخ 
گنهرف نم  هک  دـشاپ  یم  عماوج  ياه  ناسنا  يور  هب  یعنـصت  يابیز  ياه  يزیمآ  گنر  اب  ار  اهنآ  رتسکاخ  داـیز ، تراـهم  اـب  دـنازوس و 

ماد نوچ  اه ، مان  اه و  ظفل  اه  مان  نایم  رد  ینعم  طحق  اه ***  ماد  شریز  تسا و  راومه  هار  ما . هداتسرف  هیده  ار  امش  بولطم  بوبحم و 
، مه ام  روشک  رد  هنافـسأتم  ناریا  هب  طوبرم  یگنهرف  یگنهامهان  یلخاد  لماوع  (14 ـ ) تسام رمع  بآ  گیر ، نیریـش  ظفل  تساه *** 
( فلا هلمج : زا  تسا ، هتشاد  دوجو  زین  يرگید  ياه  هنیمز  دنک ، یم  ییامندوخ  رت  مک  یـضعب  رت و  شیب  یـضعب  هک  ِوف ، لماوع  رب  هوالع 

دشر ندوب  مک  ج ) ( 15;) دـنراد نید  درد  هک  ینادـنمرنه  ندوب  تیلقا  رد  یگنهرف ;ب ) يژتارتسا  نیداینب و  ياـه  هماـنرب  موزل  زا  تلفغ 
گنهرف هب  تبسن  یگنهرف ، نالؤسم  یضعب  یمهف  مک  مدرم ;ه )ـ يداصتقا  تالکشم  دایدزا  نالوئـسم ;د ) مدرم و  زا  یـشخب  رد  یقالخا 
مجاـهت یلخاد  لـماوع  نارکفتم ، زا  یـضعب  ینید . یگنهرف  فادـها  درب  شیپ  تهج  رد  یناـسنا ، موـلع  زا  ندرکن  هدافتـسا  یمالـسا ;و )
گنهرف هب  عوـجر  و  هشیدـنا ، عـبنم  ار  برغ  برغ ;2 . هـب  تبـسن  قـلطم  شریذـپو  یعقاو  ریغ  یقلت  . 1 دـنا : هدرمـشرب  نینچ  ار  یگنهرف 

نتشاد هنوگرامیب ;5 . ِيرکف  نشور  ناـیرج  اـسران ;4 . روط  هب  هعـسوت  موهفم  ندرک  حرطم  نتـسناد ;3 . یتسرپ  هنهک  ار  یلم  یمالـسا - 
هک لصا  نیا  هب  دانتسا  اب  برغ ، گنهرف  ياقلا  يدوخ ;7 . گنهرف  ندش  هئارا  صقان  ای  ندشن  هئارا  یشزومآ ;6 . ماظن  زا  صاخ  فیرعت 
; دـنریگ یم  هرهب  یفلتخم  ياه  هویـش  زا  یگنهرف  نامجاهم  ( 16 .) تفرگ دیاب  یگنهرف  ره  خـیرات و  ره  اج و  ره  زا  ار  تحلـصم  هدـیاف و 

رمع کی  یبالقنا  ره  هک  دـننک  یم  اقلا  نینچ  نانآ  دـننک ; یم  لابند  ار  نآ  ماگ  هب  ماگ  میظنت و  ار  یلحارم  بتارم و  دوخ ، فادـها  يارب 
نداد ِوس  مدرم ، رد  سأـی  داـجیا  نمؤم ، ياـهورین  ياوزنا  رد  شـالت  تسا . هدـش  يرپـس  مه  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رمع  دراد و  یلومعم 
بدا گنهرف و  نایرج  نارابمب  ریقحت و  ناناوج ، تمه  هدارا و  فیعـضت  ردخم ، داوم  لذتبم و  ياه  سکع  عیزوت  داسف ، يوس  هب  ناناوج 

، هعماج مهم  فلتخم و  ياه  شخب  نیب  هقرفت  داجیا  هریغ ، رعـش و  تاعوبطم ، وئدـیو ، ملیف ، لثم  يرنه ، ياهرازبا  زا  هدافتـسا  ینید ، رنه  و 
ههبش و داجیا  نالوئسم و  تالاکشا  صوصخ  رد  ییامن  گرزب  نالوئـسم ، نایوجـشناد و  یمالـسا ، ماظن  هزوح و  هاگـشناد ، هزوح و  لثم 
و يدازآ ، یمالـسا ، ماظن  ییاراک  هیقف ، تیـالو  تسایـس ، نید و  نیب  کـیکفت  ینید ، رکفت  لـثم  یـساسا ، رایـسب  تاـعوضوم  رد  دـیدرت 

نایب ار  یگنهرف  مجاهت  زا  یقیداـصم  اـه و  هنومن  لاؤس : ( 17 .) تسا یگنهرف  نامجاهم  نوگانوگ  ياه  هویـش  زا  زین  لـیبق  نیا  زا  يدراوم 
رانک هشوگ و  رد  میهاوخ  یم  ام  میناد . یم  یگنهرف  زیتس  عازن و  دشاب ، یمالـسا  گنهرف  فالخ  رب  هک  ار  هچنآ  جیورت  ام  باوج : دـینک .
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هناهاگآ ي لمع  ره  دـشاب ;و  مکاح  یهلا  ینآرق و  تیبرت  اه و  هدـیا  نالک ـ  هچ  درخ و  هچ  یعاـمتجا ، هچ  يدرف و  هچ  مدرم ـ  یگدـنز 
یگنهرف هلباقم ي  نآ  اب  دریگ و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  دـیاب  رودـقملا ، یّتح  هک  میدـقتعم  میناد و  یم  یگنهرف  عازن  ار  نآ  فلاـخم 

ياه گنهرف  دشر  رتسب  نآ ، تاناکما  یمالـسا و  يروهمج  دیابن  درک ; لیامتم  مالـسا  هب  ار  مدرم  راتفر  فطاوع و  هشیدنا و  دـیاب  دوش ;
روط هب  دوش ; ارجا  نییبت و  هدیمهف ، یبوخ  هب  یمالسا  گنهرف  ات  دننک  شالت  دیاب  نآ ، یگنهرف  ياهداهن  یمالسا و  ماظن  دوش . ینید  ریغ 
مادک ره  ات  دوش  یفرعم  مدرم  هب  ود  ره  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  گنهرف  هک  دشاب  یتروص  هب  یگنهرف  لوئـسم  کی  هاگدید  دیابن  لاثم ،

یگنهرف نالوئسم  هک  دنک  یم  مکح  قطنم  فاصنا و  دنتساوخ ، ار  یمالسا  يروهمج  مدرم ، رثکا  رگا  دننک . لمع  دنریذپب و  دنتـساوخ  ار 
معا تسا ; دایز  رایسب  ام  روشک  رد  یگنهرف  ياه  عازن  قیداصم  ساسا ، نیا  رب  رگید . زیچ  هن  دنشاب ، تیمالـسا  تیروهمج و  لابند  هب  مه 

، یتخانـش ياه  هطیح  رد  دـشاب . گنهرف  نیا  هب  تبـسن  یمهف  دـب  یمهف و  جـک  ای  و  ینید ، گنهرف  اب  تفلاخم  دـصق  هب  ًاـعقاو  هک  نیا  زا 
، ماع ياـنعم  هب  ییارگددـجت  یبرجت ، مولع  تلاـصا  یقـالخا ، مسیلاربیل  مسیناـموا ، دوش . یم  هئارا  يداـیز  مجح  رد  ینید ، دـض  فراـعم 
، تالجم زا  يدایز  رایـسب  مجح  هتـشذگ ، لاس  دنچ  رد  هک  دنتـسه  یتاعوضوم  زا  تسایـس و ... زا  نید  ییادج  مسیلارولپ ، مسیرالوکس ،
مالـسا و دـض  رب  وزارت ، هفک ي  یبرغ ، گنهرف  دایز  یغیلبت  تردـق  تلع  هب  دـنا ;و  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اـه  باـتک  اـه و  هماـنزور 

موجه کی  ندرک ، نارابمب  عون  نیا  ناملـسم ، دـقتعم  دنمـشیدنا  کی  هاگدـید  زا  تروص ، ره  رد  تسا . هدـش  نیگنـس  یمالـسا  گنهرف 
(، (ص ربمایپ یهلا ، ماکحا  ریظن  ینید ، رهاظم  مامت  زا  مظنم  هدرتسگ و  ییادز  سدقت  کی  هب  یفطاع ، ياه  هطیح  رد  ( 18 .) تسا یگنهرف 
(، هللا مهمحر  ) ینیمخ ماما  ترـضح  هیقف ، تیالو  هعیـش ، تیناحور  ثراو ، اروشاع و  ترایز  (س ،) همطاـف ترـضح  مالـسلا ،) مهیلع  ) همئا

دنهاوخ یم  اهنآ  دنا . هدومن  مادقا  هریغ  جیسب و  هللا ، بزح  تداهـش ، راثیا و  داهج و  هیحور ي  یقالخا ، ياه  شزرا  بالقنا ، مظعم  ربهر 
ندش هتشک  تداهش و  هب  تبسن  مدرم  فطاوع  ساسحا و  دنـشاب و  هتـشادن  یتریغ  تیـساسح و  چیه  روما ، نیا  هب  تبـسن  ناملـسم ، مدرم 
اوراـن دـننامه  س ،)  ) ارهز ترـضح  هب  اـهنآ  روضح  رد  نتفگ  اوراـن  هک  دـنوش  ییادز  تریغ  يا  هنوگ  هب  مدرم  دـشاب ; ناـسکی  یلومعم ،

رب هوـالع  هک  یلاـح  رد  تسا ; یقطنمریغ  مزـالریغ و  يرما  سدـقت ، هک  دـنک  یم  لالدتـسا  اـسب  هچ  دـشاب . یلوـمعم  درف  کـی  هب  نـتفگ 
ياه هولج  ( 19 .) دراد دوجو  نآ  رب  زین  يددعتم  یتخانش  هعماج  یتخانش و  ناور  دهاوش  سدقت ، نیا  يدنمـشزرا  باب  رد  ینید  تادیکأت 
یبوک ياپ  صقر و  کنیع ، سابل و  وم ، لدـم  لثم  بیرغ ، بیجع و  ياه  ییارگدـم  اه ، یباجحدـب  تسا . ناوارف  زین  موجه  نیا  يراـتفر 

مک اه ، یشک  هدبرع  يرگ ، یفارشا  جیورت  هدننز ، تشز و  ییامنیـس  ياه  ملیف  لذتبم ، ییوئدیو  ياهراون  داسف ، ياه  هناخ  ینابایخ ، ياه 
يراذـگ مان  يریگ  تهج  دایز ، ًاتبـسن  ياه  تقرـس  اه و  ینماان  ردـخم ، داوم  روفو  رکنم ، زا  ناـیهان  فورعم و  هب  نارمآ  هب  تبـسن  یفطل 
حلاصان ياه  هشیپرنه  ای  یجراخ  ياه  هورگ  یـضعب  ندرک  هدنز  انعم ، مک  یمالـسا و  ریغ  هب  یمالـسا  ياه  مان  زا  اه  هداوناخ  رد  نادنزرف 

نیا رگا  اما  تسا ; یگنهرف  يریبدت  یب  لقا ، ای ال  یگنهرف  زیتس  يراتفر  ياه  هولج  رهاظم و  زا  همه  رگید  ناوارف  دراوم  و  هتـشذگ ، میژر 
هناشن ي دوش ، غیلبت  شخپ و  طبض و  یسراف ، نابز  هب  اهنآ ، دوخ  هنیزه ي  اب  اهروشک ، یضعب  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  يراتفر ، رهاظم 
وتنام و اب  یناوناب  رگا  دراد . یبولطمان  رایـسب  سوکعم و  جیاتن  زین  یطارفا  ياه  يریگ  تخـس  رگید ، يوس  زا  تسا . یگنهرف  موجه  کی 

ناوج کی  ای  و  دنریگ ، رارق  یفطل  مک  دروم  دیابن  دننک ، ظفح  ار  دوخ  یمالـسا  باجح  یگداس ، تیاعر  اب  ّتیباذج و  نودـب  يرـسور ،
زا نید  هتساوخ ي  زا  شیب  دیابن  دریگ . رارق  ضغب  دروم  هاتوک  نیتسآ  ای  یگنر  سابل  ندیشوپ  ای  رـس ، يوم  يدنلب  رطاخ  هب  دیابن  نیدتم ،
; دریگب هعماج  لک  زا  هکلب  اه ، ناوج  زا  ار  يداش  طاشن و  هک  مینک  هئارا  مالسا  زا  يریوصت  ای  میـشاب و  هتـشاد  راظتنا  نارگید  نامدوخ و 

تیاعر هب  ار  درف  فطاوع  تینهذ و  ات  مینک  شالت  یفرع ، تائاضتقا  هب  ندرک  هراشا  اب  دیاب  دنتـسین ، مه  مک  هک  لیبق ، نیا  زا  يدراوم  رد 
هب دیابن  دشاب و  ام  هبذاج ي  زا  شیب  ام  هعفاد ي  دـیابن  میراذـگاو . درف  دوخ  هب  ار  رایتخا  مینادرگ و  لیامتم  مالـسا  ماکحا  رتهب  رت و  شیب 

. ---------------- مینک رظن  دیدجت  نامدوخ  هبذاج ي  مک  رثا و  مک  ياه  همانرب  اهراتفر و  رد  دیاب  هکلب  میشاب ; نیبدب  ناوج  لسن 
میلـست یلوـپونکت ، نمتــسپ ، لـین  (. 1 ---------------------------------------------------------------- )

یگنهرف مجاهت  www.Ghaemiyeh.comناناوج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 49زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


SCIENCE (3). Technology (4). indusrialism (5). (. 2 . ) ص 2 ییاـبطابط ، ِداـص  همجرت ي  يژوـلونکت ، هـب  گـنهرف 
CAPITALISM (6). Secularism (7). humanism (8). INDIVIDUALISM (9). Rationalism (10).
گنهرف و ، » يا هنماخ  یلع  دیـس  (. 12 . ) ییارگ ددجت  اسپ  ییارگ ، ددجت  ییارگ ، تنـس  نایکلم ، یفطـصم  ر.ك . (. liberalism (11
، يربخ ياـهرتلیف  یکـسماچ ، ماون  نمره ، سا ، ر.ك : (. 13 . ) 151 ص 142 ـ  يربهر ، مظعم  ماـقم  نانخـس  زا  هتفرگرب  یگنهرف » مجاـهت 
ر.ك: (. 15 . ) ص 88-86 ورـشیپ ، گنهرف  وریپ ، گنهرف  هللا ،) مهمحر  ) يرفعج یقتدمحم  (. 14 . ) 69 ص 17 ـ  ییارخف ، ریم  هـمجرت ي 

باتک یکمرا ، دازآ  یقت  ر.ك : (. 16 . ) 129 wxص127 ـ  نارکفنشور ، یخیرات  شقن  یگنهرف و  مجاهت  یناتسورس ، یعیفش  لیعامـسا 
گنهرف و يا ، هنماخ  یلع  دیس  یگنهرف ; نوخیبش  اب  هلباقم  نیسح ، ماما  رکشل  یسایس  رتفد  (. 17 . ) 1375 (، 1) تالاقم هعومجم  شورس ،

ددـجت اسپ  ییارگ ، ددـجت  ییارگ ، تنـس  نایکلم ، یفطـصم  میهافم ر.ك . نیا  اـب  ییانـشآ  يارب  (. 18 . ) 67 ص 52 ـ  یگنهرف ، مجاـهت 
، نارهت هلاحتسا ، ذوفن و  هللاراث ، هاگرارق  یسایس  تنواعم  اهنآ ر.ك : هنارگ  هزیتس  قیداصم  اب  ییانشآ  يارب  و  یـسرد ،) هوزج ي  ، ) ییارگ

.42 ص 11 ـ  یناطیش ، مجاهت  روشحلس ، 38 ;م ، ص 12 ـ  اه ، هشیدنا  دقن  يزاریش ، یلع  ر.ك : (. 19 . ) 1377

لماعت لدابت و  ینامز  هچ  تسیچ و  مادک  ره  صیخشت  رایعم  دیشک ؟ یگنهرف  مجاهت  یگنهرف و  لدابت  نیب  یقیقد  زرم  ناوت  یم  ایآ  لاؤس :
؟ دوش یم  یگنهرف  مجاهت  هب  لیدبت  یگنهرف ،

زا ار  اـهنآ  ناوـت  یم  قـیرط  نیا  زا  هک  تسا  مهم  هـلحرم ي  لکـش و  هـس  ياراد  یگنهرف  مجاـهت  یگنهرف و  لداـبت  زا  کـی  ره  باوـج :
فلتخم لحارم  لاکـشَا و  یگنهرف . میلـست  بیرخت و  لیمحت ، زا : دـنا  ترابع  مجاهت  فلتخم  لـحارم  لاکـشَا و  تخانـش . زاـب  رگیدـکی 

روظنم میهد : یم  حیضوت  رصتخم  روط  هب  ار  لاکـشا  نیا  زا  کی  ره  هک  یگنهرف ; دیلوت  لیلحت و  شنیزگ ، زا : دنا  ترابع  یگنهرف  لدابت 
يددـعتم رایـسب  يازجا  یگنهرف  ره  میریذـپب . هن  مینک و  در  قـلطم  روـط  هب  هن  تسا  نارگید  زا  هک  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  شنیزگ  زا 

. مینک یم  باختنا  تسا  يدوخ  گنهرف  ياه  شزرا  اـب  قباـطم  هک  ار  ییازجا  اـم  دـشاب . بولطماـن  اـهنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  دراد 
هب مینک ; بذـج  شراوگ و  يدوخ ، گنهرف  اب  بسانتم  میا ، هدرک  شنیزگ  رگید  گنهرف  زا  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  لـیلحت  زا  روظنم 

هلحرم ي ود  یگنهرف  رگا  دهد . یم  رارق  دوخ  هدافتسا ي  دروم  هدرک ، بذج  ار  كاخ  رد  دوجوم  رـصانع  هایگ ، کی  هک  یتروص  نامه 
ار شا  هعماج  ياهزاین  دوخ ، تادیلوت  اب  دناوت  یم  هک  دسر  یم  ییاناوت  دشر و  زا  يا  هلحرم  هب  دـهد ، ماجنا  تسرد  ار  لیلحت  شنیزگ و 

دورو ای  دریگب ، ار  شنیزگ  ياـج  یگنهرف  لـیمحت  ـالثم  دوش ; هجاوم  لکـشم  اـب  هلحرم ، هس  نیا  زا  کـی  ره  يارجا  رگا  دزاـس . فرطرب 
مجاهت بجوم  دریگب ، ار  یگنهرف  دیلوت  ياج  هناگیب  گنهرف  ضحم  فرصم  ای  دریگب ، ار  حیحـص  شراوگ  بذج و  ياج  هنارگ  بیرخت 
بیرخت رد  دـنک . یم  لـیمحت  رظن  دروـم  گـنهرف  هب  ار  دـسفم  رـصانع  مجاـهم ، گـنهرف  یگنهرف ، لـیمحت  رد  ( 1 .) ددرگ یم  یگنهرف 
یگنهرف ياهزرم  دیدحت  هب  یگنهرف ، میلـست  رد  دریگ . یم  لباقم  گنهرف  زا  ار  لیلحت  هیزجت و  هوق ي  ناوت و  مجاهم  گنهرف  یگنهرف ،

، لقادـح نآ ، رد  هک  تسا  یگنهرف  طاـبترا  یعون  یگنهرف ، مجاـهت  هک  تفگ  ناوت  یم  عوـمجم  رد  دزاـس . یم  دودـحم  ار  نآ  هتخادرپ ،
یگدنیاز دشر و  ثعاب  تیاهن ، رد  هک  یگنهرف  لدابت  فالخ  رب  دوش ; یم  بیقعت  یگنهرف  میلـست  بیرخت و  لیمحت ، فده  هس  زا  یکی 

( ----------------------------------------------------------------------- 2 .) دوش یم  يدوخ  گـنهرف 
.74 ص 72 ـ  نامه ، (. 2 . ) 72 ص 69 ـ  یگنهرف ، مجاهت  رد  ینید  درکیور  یلامک ; ربکا  یلع  يراختفا و  رغصا  (. 1 --------- )

نینچ ققحت  ایآ  تسیچ ؟ یناهج  دحاو  گنهرف  زا  دوصقم  دراد ;و  یفده  ینعم و  هچ  گنهرف ، هطیح ي  رد  ندـش ، یناهج  عوضوم  لاؤس :
؟ تسا نکمم  يزیچ 

یناهج گنهرف  کی  ار  دوخ  هکلب  دـناد ; یمن  صاخ  ناـمز  اـی  ناـبز  موق ، کـی  هب  رـصحنم  ار  دوخ  ینآرق ، یمالـسا و  گـنهرف  باوج :
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هک تفگ  ناوت  یم  یعون  هب  سپ  تسا ; دنمناوت  حلاص و  اه ، ناکم  اه و  نامز  مامت  رد  تیرـشب و  مامت  تیاده  يارب  هک  دنک  یم  یفرعم 
، داصتقا گنهرف ،  هلمج : زا  يرـشب ، یگدنز  فلتخم  ياه  هطیح  رد  ندش  یناهج  رگید ، يوس  زا  تسا . ندـش  یناهج  راد  هیعاد  مالـسا ،

يرایتخا ای  تیدبال  رد  تسا ;و  ریخا  ههد ي  ثحابم  نیرت  يدج  زا  و  گنهرف ،  تایلجت  نیرت  مهم  نیرتزراب و  زا  یکی  نابز ، تسایس و 
هام ات  نم  هام  نایم   » هک تسا  رکذ  هب  زاین  هتبلا  تسا ; هدـش  هتفگ  يداـیز  نانخـس  فلتخم ، عماوج  يارب  نآ  ندوب  رـضم  اـی  دـیفم  ندوب و 

ار یناهج  گنهرف  عون  ود  نیا  حوضو ، هب  هللا ) مهمحر  ) يرفعج یقت  دـمحم  همـالع  موحرم  تسا .» نامـسآ  اـت  نیمز  زا  تواـفت  نودرگ ،
، یهلا ماظع  يایبنا  يرـشب و  لیـصا  ياه  ندـمت  همه ي  دـننک : یم  هراشا  نینچ  ینید  یناهج  گنهرف  هب  ییاج  رد  ناشیا  دـنا . هدرک  ناـیب 
اه ناسنا  داحتا  یگنهامه و  هک  يدامتم ، راصعا  نورق و  لوط  رد  یناسنا  خـیرات  نازاس  گنهرف  نویقالخا و  سانـش ، ناسنا  غباون  امکح ،
هک يربارب  يردارب و  داحتا و  یگنهامه و  ماقم  هب  دنهاوخب  رـشب  دارفا  رگا  هک  دنتـسناد  یم  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  ياه  تیلاعف  فدـه  ار 
مه هب  دنتـسه ، لامک  لماوع  زا  یگلمج  هک  الاو ، یلاع و  ِالخا  یلامک و  تافـص  رد  دـیاب  ًاعطق  دنـسرب ، تسا  یناسنا  نامرآ  نیرت  لیـصا 

: دـنیامرف یم  ینید  ریغ  یناهج  گنهرف  یفن  رد  رگید ، ياج  رد  و  ( 1 «.) ینیشام يدامج و  تافص  یناویح و  تسَپ  لحارم  رد  هن  دنـسرب ;
یگدنز ياه  هنادند  نایم  رد  هناهاگآان  ربج  اب  دنـسرب ، تدحو  یگنهامه و  هب  هنادنمتفارـش  يدازآ  اب  دـنهاوخن  رـشب  دارفا  هک  ماگنه  نآ 

رگا دیمان ;و  دـنهاوخ  اه  ناسنا  تدـحو  ار ، دوخ  دـیدج  تیعـضو  نیا  تقیقح ، هب  ییانتعا  یب  لامک  اب  هتفرگ ، رارق  مه  يولهپ  ینیـشام ،
كرتشم لوصا  دـناوتب  یتح  هک  دوش  راد  هشیر  هزادـنا  نآ  تیرـشب ، نادـناخ  زا  ییادز  گنهرف  زوس  ناـمناخ  يـالب  هک  دـسر  ارف  يزور 

کی نیا  ( 2;) دوب دهاوخ  عماوج  ياه  تیریدـم  روآ  مرـش  یناوتان  رب  یعطق  لیلد  دزاس ، هابت  ار  للم  ماوقا و  یلماکت  گنهرف  ياه  شزرا 
گنهرف هب  ناوت  یمن  ناسنا ، ِيدام  تعیبط  اب  رگید ، ترابع  هب  تسا ; رت  یناسنا  دـشاب  رت  يونعم  هچره  یناـهج  گـنهرف  هک  تسا  لـصا 

يدازآ يربارب ، يردارب ، هب  ناوت  یمن  تعیبط  نیا  اب  تساهداضت ; اه و  محازت  نادـیم  ناسنا ، يدام  تعیبط  هک  ارچ  تفای ; تسد  یناـسنا 
عازن دـیدج  لکـش  عقاو ، رد  تسا ، حرطم  برغ  رد  هک  یناهج  دـحاو  گـنهرف  ( 3 .) دـمآ لیان  یناسنا  تیثیح  فرـش و  تمارک ، لوقعم ،
یقاب گنهرف  دـنور و  یم  نیب  زا  رت  فیعـض  ياه  گنهرف  دـنام و  یم  یقاب  رت  ینغ  گنهرف  یناهج ، دـحاو  گـنهرف  رد  تسا ; یگنهرف 

 « تردق ییاج  هباج  باتک «  رد  رلفات  دـنک . بسک  رت  فیعـض  عماوج  زا  ار  يا  هتـساوخ  ره  هنیزه ، نیرت  مک  اب  دـناوت  یم  مکاح )  ) هدـنام
ناریا هچرگا  دشاب . یگنهرف  یتردقربا  یعدم  دناوت  یم  یگنهرف ، تاعونت  نآ ، لابند  هب  یموق و  تاعونت  رطاخ  هب  ناریا  هک  تسا  دـقتعم 

; تسا ینغ  رایـسب  یگنهرف ، رظن  زا  یقرـش ، ياهروشک  رگید  لثم  اما  تسا ، فیعـض  دیدج ، ِندمت  ثیح  زا  تسا و  یتنـس  ندـمت  ياراد 
لیب رب  یگنهرف ، يزاس  یناهج  هدیا ي  تسا . رکذ  لباق  صوصخ  نیارد  دوش ، یم  ِارع و ... رـصم و  ناریا و  لماش  هک  نیرهنلا  نیب  ندـمت 

دروخرب  » يروئت دـیاب  ، ینیوراد حلـصا » ياقب   » نوناق قبط  هک  دوب  دـقتعم  وا  دوب ; هتـشاذگ  رثا  زین  اکیرمآ ) قباس  روهمج  سییر   ) نوتنیلک
گنهرف تسا و  ثادـحالادیدج  اکیرمآ  اریز  درک ; یم  دـیکأت  ندـمت  يور  رب  گـنهرف ، ياـج  هب  وا  دوش ; قیوشت  جـیورت و  اـه » ندـمت 
هاگـشناد الثم  دننک ; یم  دیکأت  گنهرف  يور  اه  ییاپورا  سکع ، رب  دراد . يدنمورین  يژولونکت  ندمت و  نکل  درادن ; يدنمورین  نادـنچ 

، ندمت يژولونکت و  رد  تسا  نکمم  هچرگا  تسا ، ینغ  رایـسب  اه  ییاپورا  گنهرف  اذل  دراد ; تیلاعف  هک  تسا  نرق  نیدـنچ  دروفـسکآ ،
نیا اب  درک ; ینار  نخـس  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  سییر  یمتاخ ، ياقآ  بانج  نوتنیلک ، ِینار  نخـس  اب  ناـمز  مه  دنـسرن . اـکیرمآ  هب 

رثا یناهج  گنهرف  دنور  رب  ناریا  هک  دش  ثعاب  نیا  دومن و  دیکأت  اه » ندمت  يوگوتفگ   » يور رب  اه ، ندـمت  دروخرب  ياج  هب  هک  توافت 
یناهج همزال ي  هک  تسا  نشور  هتبلا  دهد . رارق  یلاعفنا  عضوم  رد  ار  اکیرمآ  و  ریثأت ، تحت  ار  ییاپورا  ياهروشک  هلمجلا ، یف  هتشاذگ ،

رتکد هک  يزیچ  ینعی  تسا ; یـشک  تیموق  یگنهرف و  یـشُک  موق  موس ، ناهج  ياهروشک  یـضعب  رد  هژیو  هب  اـکیرمآ ، تیاور  هب  يزاـس 
ریغ ینید و  هاگدـید  زا  یگنهرف ، يزاس  یناهج  يانعم  فدـه و  سپ  دـنناد ; یم  يدوخ » یب   » ار نآ  لاـبقا  و  یتیوه » یب   » ار نآ  یتعیرش 

هناریگ شیپ  داهن  شیپ  راهچ  یگنهرف ، يزاس  یناهج  لیـس  لباقم  رد  يدوخ  گنهرف  ظـفح  يارب  ناملـسم ، نیرکفتم  دـش . نشور  ینید 
رد یمالسا  ِالخا  يزاس  ینورد  هژیو  هب  فلتخم ، حوطس  رد  هعماج  هب  یمالـسا  گنهرف  ِحیحـص  هئارا ي  تهج  يزیر  همانرب  فلا ) دنراد :
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دومن ;ب) لماک  هدافتسا ي  یـشزومآ  يژولونکت  یناسنا و  مولع  زا  دیاب  رت ، شیب  تیقفوم  يارب  رذگ ، هر  نیا  رد  یگدنز ; يایاوز  مامت 
ینغ رایسب  یمالسا  یناریا ـ  تایبدا  نارگید . یسودرف و  يدعس ، ظفاح ، راثآ  لثم  يدوخ ، تایبدا  اب  ناوج ، رشق  هژیو  هب  هعماج ، ییانـشآ 
دیاب هکلب  تسین ، يرهم  یب  یفطل و  مک  هتـسیاش ي  اهنت  هن  دوش ;و  یم  هداد  يرـشب  هعماج ي  دروخ  هب  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رت 
دارفا نادنمـشناد و  ینید و  ناگرزب  یگدنز  دوخ ; گنهرف  هعماج و  دوخ ، خـیرات  اب  ییانـشآ  دوش ;ج ) ینورد  غیلبت و  عیـسو ، حطـس  رد 
ایحا ار  نآ  فلتخم  ياه  لکش  هب  دیاب  تسا و  هدنزومآ  رایـسب  ناوج ، لسن  هژیو  هب  یمالـسا ، هعماج ي  يارب  فلتخم ، داعبا  رد  تمهدنلب 

رییغت و یگنهرف و  یعامتجا و  تالاعفنا  لعف و  زا  دـیاب  مدرم  هعماج ; یتخانـش  ناور  یتخانـش و  هعماج  ياه  هدـیدپ  اب  ییانـشآ  درک ;د )
دروم یفاک  ردق  هب  بلطم  راهچ  نیا  رگا  دنـشاب . علطم  دوش ، یم  لصاح  یناهج  گنهرف  ناهج و  رد  هک  یفطع  طاقن  مهم و  ياه  لیدبت 

یلع تسا ; برغ  يایند  یناهج ، دـحاو  گنهرف  راد  هیعاد  هنافـسأتم ، دـش . دـهاوخ  رت  مک  رایـسب  یگنهرف  مجاهت  راثآ  دریگ ، رارق  هجوت 
هریاد زا  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  صوـصخ  هب  تسین ـ  نیمزرـس  نآ  مدرم  ياـه  لد  اـهزغم و  هـمه ي  رگناـیامن  برغ ، گـنهرف  هـک  نـیا  مـغر 

همـالع هاگدــید  زا  تـسا . ینتبم  یلوـصا  یناـبم و  رب  بلاـغ ، گـنهرف  نـیا  تـسا ;و  بلاـغ  نـکیل  دــیآ ـ  یم  تـسد  هـب  اـه  فراــعملا 
يدازآ يورخا ;2 . هاگلزنم  هب  یهجوت  یب  يویند و  یگدنز  هب  رت  شیب  هجوت  . 1 زا : دنا  ترابع  ینابم  لوصا و  نیا  هللا ) مهمحر  ) يرفعج
یمومع برغ ، گنهرف  رد  زونه  هاگدید  نیا  هچ  رگا  تردق ; تلاصا  دشابن ;3 . نارگید  ياه  يدازآ  محازم  هک  طرش  نیا  اب  اهنت  قلطم ;

زا زیربل  اهنآ ، یعامتجا  یـسایس و  ِگنهرف  داعبا  همه ي  یلو  دـنیامن ; یم  موکحم  ار  نآ  یقالخا  ياـه  باـتک  زا  یـضعب  و  تسا ، هدـشن 
نیا تعفنم ; تلاصا  دنراد ;5 . تذل  زا  هک  ینامـسج  يدام و  گنت  ریـسفت  اب  تذل ; تلاصا  تسا ;4 . زوس  ناسنا  لصا  نیا  ياـه  هولج 

تقیقح تسا  هدش  ثعاب  هک  یـسایس ; گنهرف  رد  یلوایکام  شور  دراد ;6 . روهظ  زورب و  رگید ، لوصا  زا  رت  نشور  يوـحن ، هب  لـصا ،
ینیع یجراخ  لمع  طقف  نالطب ، تحـص و  كالم  ینعی  مسیتامگارپ ; جاور  دشاب ;7 . هتـشادن  یهاگیاج  اه  ناسنا  تیریدم  رد  تیناسنا ،

مه زا  لئاسم  حرط  دیآ ;9 . یم  تسد  هب  یهاگـشیامزآ  يرهاظ و  ساوح  هار  زا  هچنآ  هب  یملع  ياه  تخانـش  ندرک  دودـحم  تسا ;8 .
اب ناسنا  ادخ ، اب  ناسنا  نتشیوخ ، اب  ناسنا  هناگراهچ (  تاطابترا  لوصا  یلک  كرد  نودب  رشب ، هک  یتروص  رد  هفسلف ; ناونع  هب  هتخیسگ 
هب رنه  برغ ، رد  هزورما  لذـتبم ; ياهرنه  درادـن ;10 . ار  یگدـنز  ِيرایتخا  هیجوت  ریـسفت و  ییاناوت  ناعون ) مه  اب  ناسنا  و  یتسه ، ناهج 

، دنتـسه یگنهرف  يزاس  یناهج  لابند  هب  هک  نانآ  ( 4 .) دوش دارفا  یتفگـش  بجوم  دـیامن و  هجوت  بلج  رت  شیب  هک  دوش  یم  ِالطا  يزیچ 
. ---------------------------------------------------- دنک ادیپ  تیمومع  ینابم ، لوصا و  نیا  ات  دننک  یم  شالت 

ص نامه ، (. 3 . ) نامه (. 2 . ) ص3 ورـشیپ ، گنهرف  وریپ ،  گنهرف  يرفعج ، یقتدـمحم  (. 1 ---------------------------- )
ص 108ـ111. ورشیپ ، گنهرف  وریپ ، گنهرف  يزیربت ، يرفعج  یقتدمحم  ك : ر . (. 4 . ) 77-75

يرما دنا ، ناگناگیب  یگنهرف  موجه  غیت  هبل ي  فدـه  ناریا ، یمالـسا  روشک  رد  صوصخ  هب  ناملـسم ، ناناوج  ناناوجون و  هک  نیا 
ياه یگژیو  تایـصوصخ و  اتـسار ، نیمه  رد  هدش و  هجوت  هدیدپ  نیا  ياه  هزیگنا  هب  لصف  نیا  رد  لیلد ، نیمه  هب  تسا . ریذپانراکنا 

. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هنیمز ، نیا  رد  نانآ  هدیدع ي  تالکشم  و  ناناوج ، ناناوجون و  یحور  یمسج و 

کی گنهرف  رد  دوجوم  رـصانع  اهنت  رگم  دوش ؟ یم  ناوج  ناوجون و  هجوتم  ناهذا  یگنهرف ، مجاهت  ثحب  ندش  حرطم  اب  ًابلاغ  ارچ  لاؤس :
؟ دنا ناناوج  ناناوجون و  هعماج ،

هب رگا  دراد ; يا  هداعلا  ِوف  تیمها  نانآ ، يونعم  يدام و  ياهزاین  یناور و  یمـسج و  تاناکما  و  ناـناوجون ، ناـناوج و  هلئـسم ي  باوج :
تیانع دروم  ینس ، هقبط ي  نیا  مالسلا ،) مهیلع  ) تیب لها  ثیداحا  و  (ص ) ربمایپ هریـس ي  رد  هک  میبای  یم  رد  مینک ، رظن  ینید  ياه  هداد 
مالغلا غلب  اذا  ، » ناّبش ثادحَا ، خیـش ، بیـش ، نایتف ، بابـش ، ّباش ، ياه  هژاو  دیلک  قیرط  زا  یظفل ، مجعم  تروص  هب  رگا  یتح  دنا ; هدوب 

ار يرایـسب  بلاطم  تایاور و  مینک ، صحفت  ییاور  بتک  رد  دنراد ، طابترا  ناوجو  ناوجون  موهفم  اب  یعون  هب  هک  اه  نیا  لاثما  و  هدـشا »
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یم فنص  راهچ  رب  ار  یتسم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  تسا . هقبط  نیا  تیمها  يایوگ  هک  میبای  یم 
، دناد یم  یناوج  یتسم  ار ، یتسم  نیلوا  ترـضح ، نآ  ( 1;) تیمکاح یتسم  باوخ ;4 . یتسم  لام ;3 . یتسم  یناوج ;2 . یتسم  . 1 دناد :
اب یناوج  هلـصاف ي  ردقچ  هک  دهد  یم  رادشه  زین  نآ  زا  رذـگ  تعرـس  هب  تبـسن  و  دراد ، تیاکح  نارود  نیا  هداعلا ي  ِوف  يورین  زا  هک 

ساسا رب  ار  دوخ  ياـه  ناوج  دـنک : یم  شرافـس  اتـسار ، نیا  رد  و  ( 2;) تسا کیدزن  گرم  هب  اـیند  یگدـنز  ردـقچ  تسا ;و  مک  يریپ 
ینامز يارب  اهنآ  هک  نیا  هچ  دننارذگب ، امـش  یناوج  لثم  ار  دوخ  یناوج  هک  دـینکن  روبجم  ار  نانآ  دـینکن و  تیبرت  ناتدوخ  نامز  بادآ 

دنارذگب دنوادخ  تعاطا  هب  ار  شا  یناوج  هک  ار  یـسک  دنوادخ  تسا : هدمآ  يرگید  ثیداحا  رد  و  ( 3 .) دنا هدش  قلخ  امش  نامز  زا  ریغ 
(6 .) تسا رتـهب  یناوج  رد  یلو  تسا ، بوخ  یـسک  ره  زا  ندرک  هبوـت  ( 5 .) دراد تسود  ار  هدـننک  هبوت  ناوج  دـنوادخ  ( 4 .) دراد تسود 

نم رطاخ  هب  دوخ ، تالیامت  زا  نم  هدنب ي  نیا  هنوگچ  دینیبب  دیامرف : یم  دنک و  یم  راختفا  دباع  ناوج  هب  هکئالم ، دزن  رد  لاعتم  دنوادخ 
شیازفا ثعاب  اریز  دـینک ; باضخ  دـنیامرف : یم  هداد و  تیمها  زین  یناوج  يابیز  رهاظ  لکـش و  هب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ( 7 .) تسا هتشذگ 

اهرت نسم  زا  هک  ارچ  راتفر ; رد  هن  تسا ، بولطم  یناوج  رهاظ  لامج و  رد  طـقف  ناوج ، هب  هبـشت  نیا  ( 8 .) دوش یم  امش  ییابیز  یناوج و 
هار ار  نانآ  دنیامن و  لمع  اه  ناوج  زا  رت  هدیجنس  دننک و  هدافتـسا  یبوخ  هب  دوخ  تایبرجت  زا  راتفر ، يریگ و  میمـصت  رد  دور  یم  راظتنا 
هک دنتـسه  ینانآ  ناناوج  نیرتهب  يوس ، نآ  زا  و  دیامنب ، اه  ناوج  هب  هبـشت  هک  تسا  یـسک  نآ  ثیح  نیا  زا  ناریپ  نیرتدب  دـننک ; ییامن 
هب اهراب  ناشیا  دوش . یم  نشور  یبوخ  هب  نارود  نیا  تیمها  زین ، هللا ) مهمحر  ) ینیمخ ماما  نانخـس  هب  یهاگن  اب  ( 9 .) دنیامن ناریپ  هب  هبشت 

حالـصا هب  دـنناد ; یم  نارود  نیا  هجوتم  ار  رطخ  نیرت  شیب  نینچ  مه  تاناکما و  اـهورین و  نیرت  شیب  دـنا و  هدرک  تدارا  زاربا  ناـناوج 
یناوج ات  دنیامرف : یم  ناشیا  دـنناد ; یم  العا  توکلم  هب  رت  کیدزن  و  بلق ، تفاطل  ياراد  ار  ناوج  دـننک و  یم  هیـصوت  یناوج  رد  سفن 

توـکلم قـفا  هب  هک  ناوـج ، نارازه  هک  بجح ، عـفر  نآ و  لاـفقا  نتـسکش  بلق و  بیذـهت  لـمع و  رد  نک  شـشوک  تسوـت ، تسد  رد 
نیا ِیتخانـش  ناور  ياه  یگژیو  اه و  تیـساسح  تیمها و  هب  هجوت  اـب  ( 10 .) دوش یمن  قفوم  ریپ  کی  دـنوش و  یم  قفوم  دـنرت ، کـیدزن 

زا ار  نانآ  يدج ، يراذگ  هیامرس  اب  ات  دنک  یم  شالت  نمـشد  رگید ، يوس  زا  ناریا ، رد  ناوج  تیعمج  يالاب  رامآ  و  وس ، کی  زا  نارود 
. --------------------------------------------------------------------------- دنک ادج  یمالـسا  ماظن 

ص لوقعلا ، فحت  کلملا : رکس  مونلا و  رکس  لاملا و  رکس  بابشلا و  رکس  ۀعبرا ، رکسلا  فانـصا  مالـسلا :) هیلع  ) یلع لاق  (. 1 ----- )
یلع مکدالوا  اورـسقت  ـال  (. 3 . ) ح 9689 ص 107 ، ج 6 ، مکحلاررغ ، بابـشلا : نم  بیـشلا  باهذـلا و  نـم  ایندـلا  برقا  اـم  (. 2 . ) 119
ینفی يذـلا  باشلا  بحی  هللا  نا  (. 4 . ) هـملک ي 102 ص 267 ، ج 20 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  مکنامز ; ریغ  ناـمزل  نوقولخم  مهناـف  مکبادآ ،

یف هنکل  ۀنسح ، ۀبوتلا  (. 6 . ) ح 749 هحاصفلا ، جـهن  بئاتلا : باشلا  بحی  یلاعت  هللا  نا  (. 5 . ) ح 800 هحاصفلا ، جهن  هللا : ۀـعاط  یف  هبابش 
كرت فیک  يدبع  یلا  اورظنا  لوقی  ۀکئالملا ، دـباعلا  باشلا  یهابی  یلاعت  هللا  نا  (. 7 . ) ص 118 دلج 2 ، مارو ، هعومجم  نسحا : بابـشلا 

هبشت نم  مکلوهک  رـش  لوهکلاب و  هبـشت  نم  مکبابـش  ریخ  (. 9 . ) ص 43 ِالخالا ، مراـکم  (. 8 . ) ح 736 هحاـصفلا ، جـهن  یلجَا : نم  هتوهش 
شیب یهاگآ  يارب  درک ; نایب  ار  ناناوج  دروم  رد  ماما  هاگدید  دوش  یمن  رـصتخم  نیا  رد  نوچ  (. 10 . ) ح 1514 هحاصفلا ، جهن  مکبابش :

(. هللا مهمحر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  ناناوج  مهدزناش ، رتفد  یعوضوم ، راثآ  نایبت  ر.ك : رت ،

؟ تسا هتشاد  یصاخ  هاگیاج  یسراف ، تایبدا  رد  ناوجون  ناوج و  عوضومایآ  لاؤس :

هب یحطـس  هنوگ ي  مجعم  هاگن  کی  تسا ; هدوب  هجوت  دروم  مهم و  عوضوم ، نیا  هراومه  رثن ، مظن و  زا  معا  یـسراف ، تایبدا  رد  باوج :
هب دـهد . یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  نیا  یبدا  راثآ  رد  اه  نیا  لاثما  نبا و  دـنزرف ، رتخد ، رـسپ ، لـثم  رگید ، بساـنم  ياـه  هژاو  و  ناوج ، ظـفل 

، يدعس ناتسوب  رد  هبترم   24 يونعم ، يونثم  رد  هبترم   52 سمش ، ناوید  رد  هبترم   54 همانهاش ، رد  هبترم   344 ناوج »  » ظفل لاثم ، ناونع 
، يزومآ ملع  یناوج ، طاـشن  روش و  صوصخ  رد  يرایـسب  ياهدـنپ  راعـشا ، نیا  رد  تسا . هتفر  راـک  هب  ورـسخ  رـصان  ناوید  رد  هبترم   34
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زا يریگ  تسد  کمک و  یناوج ، رد  تدابع  يریپ ، اب  نآ  هسیاـقم ي  یناوج و  ردـق  نتـسناد  حیحـص ، يزرو  قشع  نارگید ، اـب  تروشم 
ناوراک رد  سرب  دنب و  رب  تخر  ناوج ***  يا  زیخرب  دوز  دـش ، مدحبـص  مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  تسا . هدـمآ  و ... نارگید ،

درآ رب  رـس  تبیج  ات ز  تسوت ***  ِوید  ناک  شُکب ، ار  تموش  سفن  نادواج  ینامب  هزاـت  رت و  اـت  تیـصعم ***  رد  نکم  عیاـض  ار  رمع 
، یناولهپ یناولهپ ، دش ***  لوبقم  تا  هزور  زامن و  نوچ  نامـسآ  متفه  ماب  رب  ِهن  ياپ  نیقی ***  ار ، تموش  سفن  یتشکب  نوچ  نایروح 
رد يدرگ  رـشح  يرکنم ***  ار  ناقـشاع  عامـس  رگ  ناقـشاع  عامـس  رد  نک  مک  ربِک  شاب ***  هاگرد  نیا  كاخ  شاب و  كاـپ  ناولهپ 
جک لیلج ***  قح  هر  جک  هار  تسین  ( * * * 1) ناعتسم ای  کل  دمحلاک  نز  هرعن  يدش ***  يزیربت  سمش  مالغ  رگ  ناگـس  اب  تمایق 

زج يرتفد ***  ییاشگ  قح  مان  هب  رگ  ماگ  تسیب  میآ  کیدزن  تَنَم  ات  مامت ***  یماگ  ِهِنب  نم  هار  هب  وت ، لیلد  ددرگ  یمن  قح  ار  ناور 
هچنآ میا ***  هداتسرفن  هشوت  یب  ار  وت  ام  رنه  ددرگ  رس  هب  رـس  تیاه  بیع  رظن ***  ار  ام  هنییآ ي  ینک  رگ  يرد  یـسانشن  صالخا  ِرد 

ياج هب  اپ  یـشاب  هک  تمیداد  ياـپ  ینک  يراـنید  تسه  رگ  یمهرد  ینک ***  يراـک  اـت  هک  تمیداد  تسد  میا  هداد  نداد  تسیاـب  یم 
كاپ ناج  مدـیمد  یکاخ  ِنت  رب  دـنک  نشور  یگدـنز  هار  وترب  دـنک ***  نمیا  تلد  ات  مداد  مشچ  ياـنگنت  زا  ار  شیوخ  یناـهراو  *** 
اتـشان ار  یـسک  ام  سب  يدـیتسرپ و  ار  دوخ  بجع  يا  سفن ***  دـُب  مّظنم  ار  یکاخ  وت  ات  كاخ  ِتشم  کی  زا  مدـید  اـه  یگریخ  *** 

هب ددنب  یمن  رد  دوبن  نامهم  یب  هرفـس  نیا  هاگ  چیه  دوبن ***  ناسحا  تمحر و  زج  ام  راک  میتشارفا  قلخ  رهب  زا  انب  نیا  میتشاذـگن *** 
نیا اتـشان ؟ زا  غیرد  دراد  اجک  نان  اطع ***  شهاوخ  یب  تسا  هدرک  ناج  هک  نآ  ام  نان  ندروخ  ددرگ ز  یمن  مک  ام ***  ناـبرد  سک 

ار سک  چیه  دجنگن  هک  ساپسان ***  يا  تمدیـشخب  اه  جنگ  تسوت  يولهپ  رد  تسا و  تخب  دهاش  تسوت ***  يوزاب  رد  هک  ییاناوت 
تـسوت جنگ  تمه ، مزع و  يار و  لقع و  تسد  گنت  یتسه  يراد و  اه  جنگ  تسه ***  وت  رد  کی  کی  تسین ، یتفگ  هچنآ  سایق  رد 

ریصقت همه  نامد  ِداب  نانچ  دنت ، سب  چوپ و  ناس ؟ هچ  هب  یناد  وت ، رمع  نیا  دش  یط  ( * * * 2) تسوت جنر  یعس و  روجنگ ، نیرتهب  *** 
نیا زا  دعب  مییآ - ؟ یم  ارچ  تسیچ ؟ یگدنز  تفگن - : زین  سک  چیه  نارگ ... رمع  درذگ  یم  ناس  هچ  هک  يرکف ، مدرکن  هک  تسا ، نم 

دب کین و  زا  غراف  طاشن ، هب  يزاب  هب  تشگ  يرپس  یناوجون  تفر ؟ دیاب  ناس  هچ  هب  هشوت ، نیمادک  اب  تفر - ؟ دیاب  اجک  هب  حابـص ، دنچ 
دیراذگب زونه ، تسا  ناوج  دنتفگ : همه  تفر ... دیاب  اجک  هک  تسیز ؟ دیاب  ناس  هچ  هک  چیه ; مدیمهفن  زین  نآ  زا  سپ  تایح  گرم و  و 

گناب رفن  کـی  تسه ! يرمع  ارو  زین  نیا  زا  دـعب  تسم ; دـشاب و  شوخ  هک  دـیراذگب  دـنکب ; ینارماـک  دََرب ، رمع  زا  هرهب  دـنکب ، یناوج 
هک روط  ناـمه  تفگ : يرگید  دـنکب ! ادرف  رکف  دوشب ، ادرف  وـچ  هک  داد ، اوآ  يرگد  دـشاب ! ادرف  رکف  دـیاب ، نوـنکا  مه  زا  وا ، هک  دروآرب 

یگدـنز تسین ، تردـق  تورث و  تسین ، ندروـخ  یگدـنز  تفگن : چـیه  ارم  سک  شیادرف ! درذـگب  شزورما ، درذـگب  تـفر ، شزورید 
تزع يدرم و  ناوـج  زا  زآ ، هنیک و  زا  توهـش و  زا  غراـف  ملـسگاهاوه ; دـنب  زا  ياـپ  مزج ، یمزع  اـب  هک  قـلخ  مدـش  نم  تـسین ; تـلفغ 
مدرگ نارگد  هار  عمش  مزومآ ; نارگد  رب  ما  هتخومآ  هچنآ  مشون ; تماهش  دیما و  تئرج و  تبرش  مشوک ; قیاقح  فشک  هر  رد  راشرس ،

( ------------------------------------------------ 3 ...) مزوس اپارس  هچرگ  همه ، هب  میامن  هر  شیوخ ، هلعش ي  اب  و 
راعـشا زا  ینیچلگ  یماصتعا ، نیورپ  (. 2 . ) ص 726 ج 1 ، يزیربت ، سمـش  تایلک  (. 1 -------------------------------- )

. نایعفاد يدهم  هدورس ي  یگدنز ، هیرشن ي  ثیدحلاراد ، (. 3 . ) 123 ص 122 ـ  یماصتعا ، نیورپ 

دایز ناوجون  ناوج و  هب  هجوت  ریخا ، ياه  لاس  یط  طقف  ارچ  سپ  دـنا ; هدوبن  ناناوج  اهروشک ، رثکا  رد  اه و  نامز  همه ي  رد  رگم  لاؤس :
؟ تسا هدش 

لاس رد  هورگ  نیا  هب  هجوت  فطع  تلع  یلو  تسا ; هتـشاد  ناوج  بالقنا  زا  لبق  ناریا  مه  و  دنراد ، ناوج  اهروشک  مامت  مه  هلب ، باوج :
، ناریا یمالسا  يروهمج  یتیعمج  بیکرت  هک  اج  نآ  زا  تسا . ناریا  تیعمج  لک  هب  تبسن  ناوجون ، ناوج و  تیعمج  شیازفا  ریخا ، ياه 

مزال دنهد ، یم  لیکشت  ار  تیعمج  زا  ییالاب  رایـسب  دصرد  نانآ  و  تسا ، یناوجون  یناوج و  نس  هب  فطعنم  صاخ ، ینامز  عطقم  نیا  رد 
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، یگنهرف ياه  همانرب  همه ي  ِیّمک  ساسا  هیاپ و  الوصا  دشاب . فوطعم  ینس  هقبط ي  نیا  هب  لماک  هجوت  زین  اه  يزیر  همانرب  رد  هک  تسا 
لاس نکـسم  سوفن و  یمومع  يرامـشرس  جـیاتن  هب  هجوت  اب  تسا . ماقرا  رامآ و  نیمه  هریغ  و  یـشزومآ ، یعامتجا ، یـسایس ، يداـصتقا ،
ینـس بیکرت  رد  ناوـجون  ناوـج و  ِیّمک  هبلغ ي  رگید ، لاـس  دودـح 20  ات  مه ، زاب  دـنامب ، تباـث  تیعمج ، دـشر  خرن  رگا  یتح   1375

، مه نآ  اب  بسانتم  هتـشاد و  بآ  چنیا  هک 20  تسا  يا  هناـخدور  هیبش  اـم  روشک  رد  تیعمج  بیکرت  ِناـیرج  دراد . دوجو  ناریا  تیعمج 
هک تسا  حـضاو  دوش . یم  لاناک  نیا  دراو  بآ  چـنیا  لهچ  چـنیا ، تسیب  ياج  هب  هک  میوش  هجوتم  ناهگان  اما  تسا ; هدـش  یـشک  لاناک 

یلاح رد  دش ; دهاوخ  فارطا  ياه  غاب  عرازم و  یعرف و  ياهرابیوج  یلصا و  لاناک  بیرخت  ثعاب  دوشن ، هدافتـسا  لرتنک و  بآ  نیا  رگا 
بیرخت ثعاب  اهنت  هن  هدش ، هفاضا  ِبآ  نیا  دیدج ، ياه  غاب  عرازم و  ثادحا  یبناج و  ياه  لاناک  كرادـت  عقوم و  هب  ِيزیر  همانرب  اب  هک 

ار نایرج  هار  دـیاب  تسا ; لاناک  لالز  بآ  ناـمه  ناوج  اـم ، روشک  رد  دـش . دـهاوخ  زین  رایـسب  یناداـبآ  دـشر و  ثعاـب  هکلب  دوش ، یمن 
ثعاب هک  ار  یعناوم  دیاب  دربب . ار  هرهب  نیرت  شیب  دوخ  يورین  زا  دـناوتب  ات  درک ، صخـشم  عماج  همانرب ي  رد  ار  وا  هاگیاج  و  زاب ، شیارب 

ّقلمت هب  دیابن  دیامرف : یم  بالقنا  مظعم  ربهر  تشادرب . نایم  زا  ار  نآ  درک و  ییاسانش  دوش ، یم  حیحص  ریـسم  زا  لالز  بآ  نیا  ِفارحنا 
، نآ لح  تسا و  یلم  يا  هلئسم  ناناوج ، هلئسم ي  درک ; هدافتسا  تاباختنا ، دننام  یصاخ ، عقاوم  رد  اهنت  وا  زا  تخادرپ و  ناوج  زا  ییوگ 

تلاسر دـیاب  یهورگ  ياه  هناسر  دـنهد ; جرخ  هب  تیدـج  دـیاب  هیرجم ، هوق ي  هژیو  هب  هناگ ، هس  ياوق  دـبلط . یم  یناگمه  یلم و  یمزع 
یعامتجا فلتخم  ياهداهن  اه ; غاب  عرازم و  اهرابیوج ، یبناج ، ياه  لاناک  زا  دارم  یناسنا ، هعماج ي  رد  ( 1 .) دنهد ماجنا  حیحص  ار  دوخ 

یتامدخ و لغاشم  تراجت ، رازاب و  يزرواشک ، تعنـص ، یلاع ، شزومآ  شرورپ ، شزومآ و  لثم  هریغ ، يداصتقا و  یـسایس ، یگنهرف ، ، 
هحفصرد ي هرامـش ي 1  لودج  هب  دـشاب . یم  میـسر ، یم  نآ  هب  اهنآ  ياه  هعومجمریز  فلتخم و  ياه  هناخ  ترازو  قیرط  زا  هک  هچنآ 
نز و عمج  ینس  هورگ  لاس 1375  نکسم ، سوفن و  یمومع  يرامشرس  ساسارب  ناریا ، تیعمج  ینس  بیکرت  لودج 1 : دینک . هجوت  دعب 
9080676 10 5 8481845 4324165 4157680 14 ـ  0 6163024 3164108 2998916 9 ـ  ناـنز 4 ـ  دادـعت  نادرم  دادـعت  درم 
2365834 4709154 25 20 5221982 2566453 2655529 29 ـ  15 7115547 357975 3535672 24 ـ  4622473 4458203 19 ـ 
1431062 2812068 40 35 3571779 1817609 1754170 44 ـ  30 3980066 2012720 1967346 39 ـ  2343320 34 ـ 
ـ  64 649477 717251 1366728 55 50 1529078 768621 760475 59 ـ  45 2013040 990158 1022882 54 ـ  1381024 49 ـ 

364118 75 70 846590 463018 383491 79 ـ  65 1076373 577189 499181 74 ـ  60 1382946 753502 629444 69 ـ 
و يرامـشرس ، لودج  نیا  ساسا  رب  عمج 60055488 30515159 29540329   72389 74081 146470 80 192898 171220 84 ـ 

يدایز دادعت  زین  و  ناوجون ، ناوج و  نویلیم  زا 35  شیب  نونکا  یگلاس ،)  30-12  ) رفاش هاگدید  زا  ناوج  ناوجون و  ینس  فیرعت  نیرخآ 
یتباث تیصخش  تیوه و  نآ ، لابند  هب  و  نکسم ، لغـش و  ياراد  دنا و  هدرکن  جاودزا  زونه  اما  هتـشذگ ، یگلاس )  30  ) یناوج نس  زا  هک 

. ----------------------- تسا رادانعم  رایسب  روشک ، رد  نالک  يزیر  همانرب  يارب  نیا  دنراد ;و  دوجو  ام  روشک  رد  دنتسین ، زین 
عمج رد  يربـهر  مـظعم  ماـقم  نانخـس  ر.ك : (. 1 --------------------------------------------------------- )

تشهبیدرا 1380.  12 ینالیگ ، ناناوج 

هقبط ي نیا  هجوتم  رت  شیب  یگنهرف ، مجاهت  ارچ  تسیچ ؟ یناوج  یناوجون و  ینس  هلحرم ي  رد  ناسنا  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو  لاؤس :
؟ تسا ینس 

زییمت ناوت  یم  یبوخ  هب  دـعب  لبق و  لحارم  زا  ار  ینـس  هلحرم ي  نیا  ياه  یگژیو  یناور ، ینامـسج و  دـشر  ثحابم  هب  هجوت  اـب  باوج :
یم تسد  یعازتنا  تخانش  هب  دراذگ و  یم  رس  تشپ  ار  ینیع  تایلمع  و  یتکرح ، یـسح ـ ياه  هرود  یتخانـش ، دشر  رظن  زا  ناوجون ، داد .

هب رگید  دندرک ، یم  یفخم  ار  شا  يزاب  بابـسا  رگا  دوب و  یـسح  ياه  تفایرد  رب  ینتبم  شیاه  تخانـش  هک  زورید  كدوک  ینعی  دبای ;
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و یلبق ، یـسح  ياه  هتخودنا  هب  هیکت  اب  تسا و  هدش  زورما  ناوجون  هب  لیدـبت  درک ، یم  یقلت  دوجوم  ریغ  ار  نآ  تشگ و  یمن  نآ  لابند 
جنک فلتخم و  ياه  لاؤس  اب  تعاس ، ره  زور و  ره  بترم ، روط  هب  دـنز و  یم  یعازتنا  رکفت  هب  تسد  دوخ ، یلعف  ساوح  زا  غراف  اسب  هچ 

هک هیوناـث ، هیلّوا و  یکدوک  نارود  رد  یقـالخا ، رظن  زا  ( 1 .) دوش یم  ور  هب  ور  تاهج ، همه ي  رد  ینوریب  ینورد و  ددـعتم  ياـه  يواـک 
ًاحالطـصا هک  یناوجون  رد  درک و  یم  لـمع  ییارگ  تذـل  ییارگدوـخ و  ساـسا  رب  دـنمان ، یم  يدادرارق » شیپ   » ِـالخا ار  نآ  ًاحالطـصا 

بوخ رتخد   » بسچرب وا  هب  هک  نیا  زا  تسا ; يدادرارق  نیناوق  يدرف و  ياهراگزاس  عبات  وا  راتفر  دوش ، یم  هدـیمان  يدادرارق »  » هلحرم ي
ِالخا هجوـتم  مـک  مـک  دـناد و  یم  مـهم  ار  یعاـمتجا  تادّـهعت  هرود ، نـیا  ياـهتنا  رد  دوـش ;و  یم  لاحـشوخ  دوـش  هدز  بوـخ » رـسپ  و 

شیارب بوخ  رـسپ  ای  رتخد  بسچرب  ای  شاداـپ و  هیبنت و  رگید  هلحرم ، نیا  رد  دوش . یم  يدادرارق  ِوف  ِـالخا  دراو  هدـیدرگ ، هتفریذـپدوخ 
نیا تسا ;و  هتفرگ  لکـش  یعامتجا  نامیپ  ساسا  رب  ای  نوناـق ، مظن و  ساـسا  رب  لقادـح  هک  دوش  یم  یقـالخا  دراو  هکلب  درادـن ، تیمها 
یم یصاخ  هلحرم ي  هب  زین  یسایس  یعامتجا ـ  دشر  رد  ( 2 .) دوش یم  ناوجون  يارب  يدیدش  یساسحا  یفطاع و  لئاسم  زورب  ثعاب  دوخ 

یعامتجا لئاسم  رد  دنک ، لالقتسا  ساسحا  دوش و  ادج  هداوناخ  زا  جیردت  هب  دیامن ، یگدنلاب  ساسحا  دنک ، يریگ  میمصت  دیاب  هک  دسر 
اب مه ، غولب  ینامـسج و  دشر  رظن  زا  دوش . هعماج  دراو  جاودزا  لیـصحت و  لغـش و  اب  لقادح ، دهدب و  يأر  دـشاب ، هتـشاد  رظن  یـسایس  و 
; دوش یم  یسنج  هیوناث ي  میالع  زورب  روهظ و  ثعاب  و  لصاح ، کیژولویزیف ، کیژولویب و  تارییغت  دوش ، یم  ور  هب  ور  یـصاخ  لئاسم 

لیم ندش  راکشآ  و  یندب ، رت  عیرس  دشر  وم ، ندییور  نارتخد ، رد  هناهام  تداع  اه و  هنیس  دشر  و  نارـسپ ، رد  ادص  رییغت  ندش و  ملتحم 
وا یطیحم  ياه  شزومآ  درف و  یحور  تیعضو  اب  تارییغت  نیا  همه ي  تسا ;و  غولب  هرود ي  ياه  هناشن  اهدمایپ و  زا  ود ، ره  رد  یـسنج 
رد هچ  رگا  دزاس . یم  ادج  الماک  دعب ، لبق و  تاقبط  زا  ار  ینس  هقبط ي  نیا  و  داجیا ، درف  ره  يارب  ار  یصاخ  ّتیعـضو  تسا و  لماعت  رد 
زا يازجم  ناوجون ، دوجو  هصرع ي  رد  یلو  دـنوش ، یم  عقاو  ثحب  دروم  هناگادـج  داعبا ، نیا  زا  کی  ره  شهوژپ ، مّلعت و  میلعت و  ماـقم 

تروص هب  هک  تسوا  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو  همه ي  دنیآرب  دنز ، یم  رـس  ناوجون  زا  هک  راتفر  کی  هکلب  دننک ; یمن  لمع  رگیدکی 
نآ هب  هجوت  اب  لاح  میـسانشب . ار  ناوجون  ناوج و  یّلک  ياه  یگژیو  دیاب  راتفر ، کی  نامه  لیلحت  يارب  دنک . یم  ادیپ  یّلجت  راتفر ، کی 

و یفطاع ، یتخانـش ،  ) یناور ياه  یگژیو  زا  یخرب  دوش ، یم  هتخادرپ  نآ  هب  دـشر  ثحابم  رد  الومعم  هک  يداینب ، تاـقیقحت  اـه و  هشیر 
 ، لاسگرزب اب  هسیاقم  رد  یفطاع ، رظن  زا  فلا ) درک : میهاوخ  نایب  دنک ، ادیپ  زورب  وا  راتفر  رد  دـناوت  یم  رت  شیب  هک  ار  ناوجون  يراتفر )
یم رثأتم  ناشدوجو  قمع  زا  دننک ، هدهاشم  ار  يراظتنا  فالخ  هک  نیا  ضحم  هب  دنا و  ساسح  جنردوز و  دـنراد ; يرت  مک  یفطاع  تابث 

کمک نالاس  مه  زا  هک  دنهد  یم  حیجرت  دوش ، داجیا  ناشیارب  یـصاخ  لکـشم  رگا  دنهد ; یم  نالاس  مه  هب  يرایـسب  تیمها  ب ) دنوش .
یـضعب زا  هک  نیا  هچ  تسین ; اهنآ  عفن  هب  نالاسگرزب ، اب  تفلاـخم  هک  دـنناد  یم  لاـح  نیع  رد  دنـشاب ; رادروخرب  اـهنآ  دـییأت  زا  هتفرگ ،

یتح هک  دـنا  ّقفوم  ینالاسگرزب  نیدـلاو و  دوش ; یم  ضراعت  راتفرگ  یهاگ  ناوجون  ساسا ، نیا  رب  دنتـسه . هاـگآ  دوخ  ياـه  یگتـسباو 
ار تفلاخم  لیلد  وا ، بسانم  فطاوع  نابز و  اب  دنناوتب  دننک ، یم  تفلاخم  هاگره  دـننکن ;و  تفلاخم  ناوجون  ياه  هتـساوخ  اب  رودـقملا ،
; يرگ داقتنا  يریذپان و  داقتنا  ج ) تسا . راک  رد  يرایعم  كالم و  نیدـلاو ، ای  وا  لیم  زا  ریغ  هک  دـنادب  ناوجون  ینعی  دـننک ; میهفت  وا  هب 
مزال و ياه  ینیب  عقاو  هب  زونه  اما  دـننک ; یم  زاربا  دـننیب و  یم  ار  اه  لاکـشا  دـنراد و  رظن  ییاج  ره  هب  ینهذ ، دایز  تیلاـعف  ياـضتقم  هب 
ار شیوخ  ياهراک  هب  ندرک  داقتنا  رکف و  هزاجا ي  دوخ  هب  رت  مک  دـنراد و  رطاخ  ّقلعت  یعون  دوخ ، ياهراک  هب  دـنا . هتفاـین  تسد  یفاـک 
اب هزرابم  رد  هناراکادف  ساسحا  د ) دنرادرب . تسد  دوخ  راتفر  شنم و  زا  دنهاوخ  یمن  دنناد و  یمن  دراو  مه  ار  نارگید  داقتنا  دـنهد ; یم 

ینامسج يورین  نانآ ، ِرایسب  ِیفطاع  یناور و  يورین  دنتسه ; ارگ  لآ  هدیا  دنشیدنا و  یم  دنلب  رایسب  تهج  نیا  رد  مولظم ; زا  عافد  ملظ و 
تیدودحم دـنورب ; نآ  اب  هزرابم  هب  دـنراد  تسود  دـننک  ساسحا  یملظ  اج  ره  دـهد . یم  شیازفا  ار  نآ  هتفرگ ، لرتنک  تحت  زین  ار  ناش 

هدافتـسا ي نآ  زا  تسا  نکمم  تسا و  دنمـشزرا  رایـسب  ساسحا  نیا  دـنریذپب . ار  اهنآ  دـنهاوخ  یمن  دـنا و  هدرکن  هبرجت  ار  دوجوم  ياه 
دنـسانشب و تیمـسر  هب  ار  نانآ  نالاسگرزب ، اه و  هداوناخ  تسا  مزال  دنوشب ; یقلت  یمهم  دارفا  دنراد  تسود  ه )ـ دوشب . لطاب  ای  حـیحص 
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، دندرک تفلاخم  اهنآ  اب  يدراوم  رد  رگا  دننک و  هیجوت  ار  نانآ  دـنناد ، یمن  مات  ار  اهنآ  رظن  یتاهج ، زا  یهاگ ، رگا  دنـشاب و  لیاق  مارتحا 
و) دنـشکب . ریوصت  هب  لیماف  هداوناخ و  رد  نانآ  يارب  بسانم  یتیعقوم  دـننک و  زاربا  ار  ناشتارظن  تیمها  دـنیامن ; ناربج  رگید  تاـهج  زا 

ینعم هب  تسکـش  کی  هک  دنناد  یمن  زونه  هبرجت ، یمک  تلع  هب  دـهد ; یم  تسد  اهنآ  هب  يدـیماان  سأی و  ساسحا  اه ، یماکان  ربارب  رد 
، دننک لقتنم  اهنآ  هب  زین  ار  دوخ  تایبرجت  ینیب ، عقاو  طاشن و  روش و  داجیا  قیوشت و  نمـض  دیاب  اهرت  گرزب  تسین ; یگـشیمه  تسکش 

سابل رس و  رهاظ و  عضو  هب  ز ) دننیبب . لوقعم  یقطنم و  هخرچ ي  کی  رد  ار  یگدنز  نیریش  خلت و  يزوریپ و  تسکـش و  عومجم  اهنآ  ات 
لیم نیا  اما  دوش ; تفلاخم  نآ  اب  دیابن  تسا و  بوخ  هسفن  یف  یگژیو ، نیا  دنهد ; یم  تیمها  رایـسب  دوخ ، یندب  هزادـنا ي  شیارآ و  و 

یعامتجا فرع  اه ، یسالک  مه  ناتـسود و  نیب  رد  ندوب  بولطمان  ای  بولطم  يّدام ، ياه  ییاناوت  دننام  فارطا ، تایعقاو  هب  هّجوت  اب  دیاب 
دوخ يارب  دنراذگب و  شیامن  هب  ار  دوخ  ياه  يدرگاش  مه  طسوتم  زا  رتارف  یتاناکما  دیابن  یناتسریبد ، رتخد  رـسپ و  دوش ; ءاضرا  هریغ  و 

لادـتعا هنیمز ، نیا  رد  دـیاب  زین  رگید  یعامتجا  ياه  طیحم  همه ي  رد  نینچ  مه  دـننک ; داجیا  لکـشم  ناتـسریبد  نالوئـسم  ناتـسود و  و 
نانآ لیخت  تردق  و  دوش ، یم  فارطا  ِعیـسو  يایند  هجوتم  اهنآ  ياوق  نهذ و  دـنراد ; یگـشیپ  قشاع  ییایؤر و  تالاح  ح ) دوش . تیاعر 

ییادرف دیما  هب  هنافاب و  لایخ  یتلاح  اب  دنرادن ، ار  نآ  یعقاو  میقتـسم و  هبرجت ي  ناکما  اما  دنراد ، تسود  هک  ار  هچنآ  تسا ; دایز  رایـسب 
اهایؤر نیا  هب  دیاب  یلو  دوب ; نارگن  یتلاح  نینچ  زا  دـیابن  تسا و  كرابم  بوخ و  یتلاح  نیا  دنـشک ; یم  ریوصت  هب  دوخ  يارب  ینامرآ ،

; دنشاب ناوجون  ناوج و  قشع  عوضوم  دنناوت  یم  دنوش ، هئارا  یحیحـص  ياهراک  زاس و  اب  اه  یبوخ  رگا  داد . تهج  اه  یگـشیپ  قشاع  و 
قـشع نیا  رگا  یلو  دوشب ; ملع  قشاع  ای  عرتخم و  نالف  ای  فراع  رعاش  نالف  ای  هللا ) مهمحر  ) ینیمخ ماما  قشاـع  يدرف  تسا  نکمم  ـالثم 
هدنیآ دنتسه ; هدنیآ  نارگن  ط ) دوش . یم  اه  نیا  لاثما  يرابودنب و  یب  يرگ ، یپیه  لثم  یفنم ، تاعوضوم  هجوتم  دوشن ، تیاده  تسرد 

اه یگژیو  نیا  هب  هجوت  اب  دنک . یم  داجیا  ینهذ  لاغتشا  تسا و  مهم  ناشیارب  رگید  ياه  هبنج  یقالخا و  يداصتقا ، یلیصحت ، یلغـش ، ي 
; دنراذگریثأت ریذپریثأت و  دـنمورین ، اهنآ  دوش . یم  ینـس  هقبط ي  نیا  هجوتم  رت  شیب  یگنهرف ، موجه  یتخانـش ، ناور  ياه  تیـساسح  و 
ور نیا  زا  تسا ; دایز  اهنآ  تیعمج  دـندوخ و  يارب  بولطم  تیوه  لابند  هب  واک و  جـنک  دنتـسه ، یندـش  رپ  یلاـخ ، ياـه  فرظ  دـننامه 

. ------------------------------------------------------- دـنراد هجوت  هورگ  نیا  هب  رت  شیب  یگنهرف  نامجاهم 
يراـکمه رتفد  ر.ك : (. 2 . ) 116 ص 98 ـ  کـیتنژ ، یـسانش  ناور  روـصنم ، دوـمحم  ر.ك : (. 1 ------------------------- )

ج2. یمالسا ، عبانم  هب  شرگن  اب  دشر  یسانش  ناور  هاگشناد ، هزوح و 

؟ تسا توافتم  رگید  دارفا  اب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  ناناوج  ناناوجون و  رد  یگنهرف  یقالخا و  ياه  شزرا  دشر  لاؤس :

دنا هدرک  یعس  گرزب  ناسانش  ناور  تسا و  یباّذج  هداعلا  ِوف  عوضوم  ناناوج ، ناناوجون و  یشزرا  یقالخا ـ  دشر  یسانش  ناور  باوج :
ماجسنا يریگ و  لکش  اب  هارمه  یناوج ، یناوجون و  رد  صوصخ  هب  ناسنا ، دشر  زا  هبنج  نیا  دننک . يزادرپ  هیرظن  قیقحت و  هنیمز  نیا  رد 

هب صوصخ  نیا  رد  بلاغ ، هیرظن ي  دـهد ; یم  رارق  دوخ  هبناج ي  همه  ریثأت  تحت  ار  وا  هدـنیآ ي  دوش و  یم  عیرـست  درف ، تیوه  نتفاـی 
یقالخا دشر  گربلک  هژایپ و  تسا . حرطم  زین  يرگید  تارظن  هدش و  دراو  اهنآ  رب  یتالاکـشا  اما  تسا ; بوسنم  ( 2) گربلک و  ( 1) هژایپ

سپس دنک ; یم  میـسقت  يدادرارق  سپ  يدادرارق و  يدادرارق ، شیپ  حطـس  هس  رد  ار  نآ  گربلک  دناد ;و  یم  یتخانـش  دشر  زا  یعبات  ار 
تاراظتنا رب  ینتبم  لیامت ;3 . شاداپ و  رب  ینتبم  تعاطا ;2 . هیبنت و  رب  ینتبم  . 1 دهد : یم  حیضوت  هلحرم  شش  بلاق  رد  ار  حطس  هس  نیا 

زا یکی  ( 3 .) یناهج یقالخا  لوصا  رب  ینتبم  یعامتجا ;6 . دادرارق  یساسا و  ِوقح  رب  ینتبم  یعامتجا ;5 . مظن  ظفح  رب  ینتبم  هبناجود ;4 .
دـشر رد  گربـلک  هژاـیپ و  دـیکأت  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  دراوراـه ،) هاگـشناد  روسفورپ  (، ) 4) ناگیلیگ لوراک  ماـن  هب  گربلک  ناراـکمه 

، ِالخا هب  نانز  شرگن  یلو  تسا ; نادرم  لاح  بسانم  رت  شیب  تسا ، تلادـع  هراب ي  رد  یعازتنا  ینـالقع و  لوصا  رب  ینتبم  هک  یقـالخا ،
رظن هب  ، لیلد نیمه  هب  . تسا راوتـسا  هقالع ، دروم  دارفا  صوصخ  هب  نارگید ، دوخ و  زا  تبقارم  فطاوع و  زاربا  یـصخش و  روما  رب  ًاتدمع 
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رارق نادرم  زا  يرت  نییاپ  حطس  رد  دوش ، یم  هدیجنـس  گربلک  روحم  تلادع  یقالخا  ياه  نومزآ  اب  نانز ، ِیقالخا  دشر  یتقو  ناگیلیگ ،
، لاثم روط  هب  میوش ; یمن  نآ  دراو  هک  دراد  یناوارف  ياه  ثحب  ِالخا ، هطیح ي  رد  درم  نز و  یناور  ياه  توافت  عوضوم  ( 5 .) دنریگ یم 

نانز تسا ; هتشاد  يرت  شیب  ِیناوارف  نادرم ، رد  كرتشم ، ِمیارج  هراومه  تسا ; هنادرم  يا  هصیصخ  تنوشخ ، مرج و  هک  دوش  یم  هتفگ 
زغم : » دوش یم  هتفگ  اـی  ( 6;) دـنوش یم  کیدزن  نادرم  هب  دیفـس ،) میارج   ) لعج و  يرادرب ، هالک  يدزد ، لـثم  یمیارج  رد  یهاـگ  طـقف 
«، » دننک یم  یبای  تهج  نادرم  زا  رتهب  نانز  «، » دـنرت يوق  تاملک  زا  هدافتـسا  رد  نانز  « ، » دـهد یم  خـساپ  تاساسحا  هب  رتدـیدش  نانز ،

نآ هب  هک  دراد  دوجو  هژایپ  گربلک و  هیرظن ي  رد  یفعض  طاقن  رتدیدج ، ياه  شرگن  ساسا  رب  ( 7 «.) دوش یم  ریپ  رترید  رایسب  نانز  زغم 
دیکأت نیدـلاو  طسوت  یکدوک  نارود  زا  نآ ، دـشر  يارب  تسا و  هدرک  دـیکأت  یقالخا  نادـجو  دـشر  رب  دـیدج ، هاگدـید  میزادرپ . یمن 

رد یقالخا  راتفر  ( 8) ندـش ینورد  هب  طونم  طقف  تسا ، نانآ  یقالخا  شناد  اب  قباطم  هک  دـننکب  ار  يراـک  ناـمه  مدرم  هک  نیا  دزرویم .
هدمع دننک ; ینورد  دوخ  ناکدوکرد  ار  اه  نیا  یطابـضنا ، فلتخم  ياه  هویـش  هب  دیاب  نیدـلاو  تسا . نانآ  تیوه  ساسحا  هراگنادوخ و 

اما لالدتسا ; وگوتفگ و  تردق ;3 . شیامن  نیدـلاو ;)2 . هب  كدوک  قشع   ) قشع زا  يزاس  مورحم  . 1 زا : دنا  ترابع  اه  هویـش  نآ  نیرت 
ره رد  دومن . هدافتـسا  اطخ  ندیـشخب  يدرد و  مه  ساسحا  تشذـگ و  دـننام  ییاـه  هویـش  زا  هک  تسا  مزـال  زین  یهاـگ  اـه  نیا  راـنک  رد 

ساسا رب   ) یتخانـش عیرـس  دشر  تسا . يا  هرود  ره  زا  شیب  یناوج  یناوجون و  رد  ینید ، یقالخا و  لوحت  هیرظن ، ره  ساسا  رب  تروص و 
ساسا رب   ) یقالخا ینابم  رگید  یگنهرف و  ياه  يریگوس  ندـش  ینورد  یقـالخا و  نادـجو  دـشر  و  گربلک ) هژاـیپ و  یتخانـش  هاگدـید 

رد دـنک و  تواـضق  یـشزرا  یقـالخا و  لـئاسم  هراـبرد ي  دـناوتب  رتـهب  درف  هک  دوش  یم  ثعاـب  یناوج ، یناوجون و  رد  اـه ) هیرظن  رگید 
ناناوجون ههجاوم ي  یعامتجا و  یفطاع و  عیـسو  تالوحت  نینچ ، مه  دهد ; ناشن  يرت  هدیچیپ  رت و  قیقد  شنکاو  لئاسم ، نیا  اب  دروخرب 

ار روما  نیا  رد  نانآ  دشر  ياه  هنیمز  دـنک و  یم  رت  شیب  یـشزرا  یقالخا و  لئاسم  اب  ار  نانآ  يریگرد  یگدـنز ، تایـضتقم  اب  ناناوج  و 
نیا اب  تسا ; هارمه  زین  روما  نیا  یگدیچیپ  لکشم  اب  یگدنز ، يارب  بسانم  ياهراجنه  اه و  شزرا  باختنا  هفیظو ي  دهد . یم  شرتسگ 

باختنا ار  يرت  بسانم  هار  یـشزرا ، یقالخا و  فلتخم  ياه  لح  هار  نیب  زا  دنریگب و  یمیمـصت  هظحل  ره  زور و  ره  رد  دـیاب  نانآ  لاح ،
ات تسا ، مادک  يو  یـشزرا  یقالخا و  تایـصوصخ  هک  دنادب  دـیاب  نآ ، فیرعت  شیوخ و  تیوه  تخانـش  يارب  ناوج  ناوجون و  دـننک .

تقادـص و اب  درف  کی  نم  : » دـیوگب دوخ  هب  شیوخ  تولخ  رد  تسا  نکمم  ناوج  ای  ناوجون  کـی  ـالثم  دـنک ; ساـسحا  ار  دوخ  تیوه 
نم هب  نارگید  لئاسم  مهد و  یم  تیمها  مدوخ  لئاسم  هب  طقف  نم   » ای متـسه ،» تسود  ناـسنا  راد و  نید  یمدآ  نم   » اـی متـسه ،» ناـبرهم 

. دراد يریذپانراکنا  ریثأت  وا  راتفر  يریگ و  میمـصت  رب  تسا ، درف  تیوه  هیاپ ي  هک  یفنم ، تبثم و  ياه  شزرا  هنوگ  نیا  تسین ;» طوبرم 
هجوت دـیاب  صاخ ، یتیعمج  بیکرت  نآ  اب  ام ، هعماج ي  رد  تسا . یـشزرا  یقالخا و  لوحت  هب  نتـشاد  هجوت  دراد ، یـساسا  تیمها  هچنآ 
لئاسم رگید  تازاوم  هب  دـیاب  ناناوجون ، ناناوج و  رد  اه  شزرا  دـشر  هک  نیا  رگید  هتکن ي  دوش . فوطعم  عوضوم  نیا  هب  هژیو  یفاک و 

هب مییوگ و  یم  نخس  لاغتشا ، نکسم و  جاودزا و  زا  همه  دوش ، یم  ناوجون  ناوج و  لئاسم  زا  نخس  یتقو  دریگ ; رارق  هجوت  دروم  نانآ 
يا هتـسیاش  هجوت  یگنهرف  رگید  تـالوقم  و  یعاـمتجا ، یـسایس و  لـئاسم  يراد ،  نید  تیونعم و  ِـالخا ، شزومآ ،  لـثم  رگید ، لـئاسم 
دشر باوج : تسا ؟ هنوگچ  ناناوج  ناناوجون و  رد  یبهذم  ياه  شزرا  ینید و  میهافم  دشر  لاؤس : تسا . یگرزب  لاکشا  نیا  و  میرادن ،

فلتخم ياه  شیارگ  ياه  هداد  زا  ینید ، دشر  داجیا  يارب  تسا ; یعامتجا  یفطاع و  یتخانـش و  دشر  زا  یعبات  عقاو  رد  یبهذم ، ینید و 
نکاما هسردم و  دهد و  یم  لاقتنا  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ، هب  ار  یبهذـم  ياهرواب  هداوناخ  ًاساسا  دوش . یم  هدافتـسا  یـسانش  ناور 

تاساسحا و رد  مه  یتسه ، هرابرد ي  درف  رکفت  رد  مه  یبهذـم ، ياهرواب  دـننک . یم  افیا  لاقتنا  نیا  رد  ار  دوخ  يوناث  شقن  زین  یبهذـم 
یتاعلاطم رد  ( 9 .) دراد یمّلـسم  ریثأت  تسور ، هبور  اهنآ  اب  هک  یلئاسم  اب  دروخرب  راتفر و  رد  مه  و  نارگید ، دوخ و  هب  تبـسن  وا  فطاوع 

نانآ تکرـش  و  بهذم ، تیمها  هب  تبـسن  ردپ  ردام و  شرگن  ِلماع  ود  ساسا  رب  ردپ ـ  ردام و  ندوب  یبهذـم  نایم  هطبار ي  دروم  رد  هک 
رتخد و ندـش  یبهذـم  رد  رداـم  شقن  هک  دـمآ  تسد  هب  هجیتن  نیا  ( 10) تفرگ تروص  نادنزرف  ندش  یبهذـم  و  یبهذـم ـ  فیلاکت  رد 
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نیا دنشاب ، هتشاد  ِافتا  رگیدکی  اب  یبهذم  لامعا  دیاقع و  رد  ردپ  ردام و  هک  یتروص  رد  تسا و  رت  شیب  رسپ  ندش  یبهذم  رد  ردپ  شقن 
ریثأت دشاب ، هتشادن  دوجو  ردام  ردپ و  نیب  یبهذم  رظن  ِافتا  هک  یتقو  نینچ  مه  دوب ; دهاوخ  رت  شیب  نارـسپ ، رب  مه  نارتخد و  رب  مه  ریثأت 
ثعاب یبهذـم ، مسارم  رد  نیدـلاو  تکرـش  هک  تسا  هداد  ناـشن  ( 1986 ( ) 11) كرازوا تسا . رت  شیب  نادـنزرف  یبهذـم  تیبرت  رب  ردـپ 
هداوناخ شقن  دراد . اهرواب  نیا  رد  یساسا  رایـسب  یـشقن  نیدلاو ،  دیاقع  رارمتـسا  تابث و  دوش ; یم  ناناوجون  هب  یبهذم  ياهرواب  لاقتنا 

دوجو روط  نیمه  تسا ; هار  نیرتدیفم  رگیدکی ،  رانک  رد  لرتنک  تیامح و  هکلب  دشاب ; تیامح  ای  لرتنک  اهنت ، دیابن  نادـنزرف  هب  تبـسن 
ناناوجون و اهروشک ، همه ي  رد  ًابیرقت  دوش . یم  ناوجون  نادـنزرف  هب  ینید  ياـه  شزرا  لاـقتنا  عناـم  نادـنزرف ، نیدـلاو و  نیب  ضراـعت 

نیا رد  یتلود ، ریغ  یتلود و  تاسـسؤم  نالاسگرزب و  ریاس  نیدـلاو و  ياه  شـشوک  دـنهد ; یم  ناشن  هقـالع  بهذـم  هب  ًاـمومع  ناـناوج 
يا هیاپ  دیاقع  رد  يرییغت  رگا  دنهد ; یمن  رییغت  ار  دوخ  نید  ًاعون  مدرم  هک  دـهد  یم  ناشن  تاقیقحت  دراد . یهجوت  لباق  شقن  صوصخ 
لمع زاغآ  هرود ي  ناونع  هب  یناوجون  هرود ي  یهلا ، نایدا  مامت  رد  تسا . یناوج  لیاوا  یناوجون و  هرود ي  رد  ًامومع  دـیآ ، شیپ  دارفا 

دجـسم و هناـخ و  رد  رمتـسم  تداـبع  هرود ، نیا  رد  دـیآ . یم  باـسح  هب  يراد  نید  ِیلمع  شزوـمآ  هرود ي  ینید و  ریاعـش  بادآ و  هـب 
تمرح و  هتفای ، دـشر  یبهذـم  ياه  هداوناخ  رد  رگا  زین  نانآ  دوش ;و  یم  فیلکت  ناـناوجون  هب  یبهذـم  نکاـما  ریاـس  اـسیلک و  تشنک و 

. دنهد یم  لکـش  ار  دوخ  یبهذم  تیوه  دنروآ و  یم  يور  نید  هب  يدـنم ، هقالع  اب  دنـشاب ، هتخومآ  ار  ینید  ياهداینب  لوصا و  هب  نداهن 
نید و هب  ندروآ  يور  يارب  یعازتنا ، رکفت  تباب  زا  مه  قلطم و  ِلاـمک  ِشتـسرپ  هب  زاـین  ساـسحا  رظن  زا  مه  یناوجون ، هرود ي  رد  دارفا 
، ینید زکارم  هسردـم و  هداوناخ و  دـنروآ ;و  یم  تسد  هب  ار  ینهذ  یـساسحا و  یتامدـقم  ياه  یگدامآ  ینید ، هدـیچیپ ي  میهاـفم  مهف 

نورد زا  ینید  ینالقع  یساسحا و  یشزیگنا و  ياه  یگدامآ  دنزومایب . نانآ  هب  ار  ینید  راتفر  رواب و  هک  دنراد  رایتخا  رد  یبسانم  تصرف 
یبهذـم ناـمیا  دـناوت  یم  دریگ ، راـک  هب  ار  یتسرد  ياـه  شور  بساـنم و  ياـه  هبذاـج  رگا  ینوریب  یتیبرت  طـیحم  دـنز و  یم  هناوج  درف 
یبهذـم ياـهرواب  دـناشنب . وا  ناـج  لد و  رد  ار  دـنوادخ  ینعی  ناـسنا ،  حور  هاـگ  هیکت  نیرت  یلاـع  هب  قشع  دـنک و  تیوـقت  ار  ناوـجون 

کشخ و تلاح  زا  یگلاس ، ات 18  ینس 12  هلصاف ي  رد  اهرواب ، نیا  تسه . زین  نانآ  یتخانـش  دشر  حطـس  هدننک ي  سکعنم  ناناوجون ،
هب یناوجون  زا  لبق  ياه  لاـس  رد  هک  دـنوادخ ، موهفم  ـالثم  دریگ ; یم  دوخ  هب  یتردـقرپ  یعازتنا  هبنج ي  دوش و  یم  جراـخ  دوخ  یظفل 

ياج ناوجون  لد  نهذ و  رد  اتمه  یب  درجم و  دوجو  نیرترب  تروص  هب  یناوجون  هرود ي  رد  دوب ، نابرهم  اـناد و  اـناوت و  يردـپ  تروص 
ياـهدرک لـمع  بهذـم ، هب  ناـناوج  ناـناوجون و  زا  یهورگ  يداـقتعا  یب  لـماع  هک  تسا  نیا  دـیآ  یمرب  تاـقیقحت  زا  هچنآ  دریگ . یم 

(1990  ) نسام دنز .  یم  همطل  ینید  ياهرواب  لصا  هب  هک  تسا  ییاه  لمعلاروتسد  اه و  شرگن  یخرب  بهذم و  یمسر  نایلوتم  تسردان 
تیعـضو و مهف  يارب  اسیلک  ياهدرک  لمع  هک  دـندقتعم  ییاکیرمآ  ناناوج  ناناوجون و  زا  يرایـسب  هک  دـنهد  یم  ناشن  ( 1995  ) رکاو و 

( ---- 12 .) درادن ناناوج  ناناوجون و  یگدنز  ياه  تیعقاو  اب  یبسانت  نانآ ،  یسنج  ياهزاین  هلمج  زا  فلتخم ،  لئاسم  رد  نانآ  ياهزاین 
Piaget (2)- (- 1 ---------------------------------------------------------------------------- )
Carol (- 4 . ) ج2 یمالـسا ، عباـنم  هـب  شرگن  اـب  دـشر  یــسانش  ناور  هاگــشناد ، هزوـح و  يراـکمه  رتـفد  ر.ك : (. kohlberg. (3

تنوشخ مرج و  اـیآ  ، » یقداـص الیهـس  ر.ك . (. 6 . ) ص 9 یقـالخا ،... دـشر  یـسانش  ناور  يداـبآ ، فـطل  زا : لـقن  هب  (. Gilligan (5
ندرک رکف  هوحن ي  رب  تیـسنج  هک  تسا  تسار  ایآ  ، » زلیه نایاد  ر.ك : (. 7 . ) هرامش ي 48 نانز ، هلجم ي  تسا ،»؟ هنادرم  يا  هصیـصخ 

، يدابآ فطل  نسح  ر.ك : (. internalization. (9 (- 8 . ) هرامـش ي 58 نانز ، هلجم ي  یبیبح ، یلع  همجرت ي  دراذـگ ،»؟ یم  ریثأت 
فطل ر.ك : (. ozarok. (12 (. 11 . ) ص 78 نامه ، (. 10 . ) ص 76 ش 29 ، هاگشناد ، هزوح و  همانلصف  یقالخا ،» دشر  یـسانش  ناور  »

ص 42ـ44. ِالخا ،... دشر  یسانش  ناور  يدابآ ،

ییارگ هورگ  یتح  و  دنک ، یم  ادـیپ  زورب  ناکما  ناناوج ، ناناوجون و  نیب  رد  یبهذـم ، يوب  گنر و  اب  هژیو  هب  ییارگ ، هقرف  ارچ  لاؤس :
؟ دنریگ یم  دوخ  هب  ینید  يوب  گنر و  ًارثکا  مه  یعامتجا  یسایس و  ياه 
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یبهذـم ییارگ  هقرف  يرگ و  یطارفا  هب  یعامتجا ، یتیبرت و  راجنهبان  طیارـش  رد  دـناوت  یم  يونعم  یناحور و  ياکتا  عبنم  هب  زاـین  باوج :
نآ لاثما  اه و  يزوت  هنیک  تابـصعت و  هطرو ي  رد  ار  اهنآ  ناناوج ، ناـناوجون و  لاـمک  دـشر و  هب  ییوگ  خـساپ  ياـج  هب  دوش و  لیدـبت 

هقرف و رازه  جنپ  دودح  هدحتم ، تالایا  رد  رـضاح  لاح  رد  الثم  دـنک ; لیدـبت  یـسایس  يداصتقا و  نادـنمتردق  تسد  رازبا  هب  دـناشکب و 
، رگنیـس  ) دـنا هتـشاد  تیوضع  اهنآ  رد  ناییاکیرمآ  زا  رفن  نویلیم  تسیب  زا  شیب  ریخا ، لاس  تسیب  رد  هک  دراد  دوجو  یبهذـم  هبـش  نییآ 

لاثما اکیرمآ و  سیلگنا و  رد  دیاب  ار  نردم  یطارفا  ياه  ییارگ  هقرف  یناطیش و  ياه  گنهرف  هدرخ  زا  يرایسب  أشنم  رس  عقاو  رد  (. 1992
سنج مه  مسیکناـپ ، يرگ ، یپـیه  ییارگ ، چوپ  لـیبق : زا   ) دـیدج یناطیـش  ياـهرکفت  زرط  رثـکا  اـهروشک  نیا  رد  درک . وجوتـسج  اـهنآ 

ياه هقرف  هب  ناناوج  ناناوجون و  ارچ  هک  لاوئس  نیا  هب  ییوگ  خساپ  يارب  دیآ . یم  رد  ارجا  هب  دوش و  یم  یحارط  و )... مسینیمف ، ییارگ ،
هجیتن نیا  هب  ( 1991 ( ) 1) اکلیپسا اهنآ ، نایم  زا  هتفرگ و  تروص  یتاقیقحت  دنروآ ، یم  يور  دـنراد  زین  یبهذـم  گنر  یهاگ  هک  یطارفا 
زکارم زا  یضعب  ياه  یتساران  اه و  ییاسران  زین  هداوناخ و  اب  ناوج  ناوجون و  یناسنا  طابترا  ِرقف  ندش و  هتسکش  مه  رد  هک  تسا  هدیسر 

، زین دـنروآ  یم  يور  اه  هقرف  نیا  هب  ناناوجون  ناناوج و  زا  هتـسد  مادـک  هک  هراب  نیا  رد  تسا . هدـیدپ  نیا  للع  نیرت  هدـمع  زا  یبهذـم ،
ناـناوجون و نیا  يارب  وا  درک . رکذ  ار  ( 1980 ( ) 2) پاوس ياه  یـسررب  جـیاتن  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ییاه  شهوژپ 

بناج زا  هسردـم ، هداوناخ و  یلبق  ياـه  شزومآ  هک  یتقو  یطارفا . ییارگ  ناـمرآ  . 1 درامـش : یم  رب  روآ  تراسا  یگژیو  شـش  ناناوج 
، دشاب هدمآ  راب  دیدش  هداعلا  ِوف  ییوج  لامک  هیحور ي  اب  ناوجون  هدش و  هئارا  یطارفا  يا  هنوگ  هب  نیریاس ، ناتـسود و  یبهذم و  ناربهر 

همه زا  رتهب  نانآ  هقرف ي  هک  لالدتـسا  نیا  اب  ار ، درف  دـنناوت  یم  تسا و  مهارف  یطارفا  ياه  هقرف  هدافتـسا ي  ءوس  يارب  بساـنم  هنیمز ي 
هک یتقو  كدنا . تخانش  اب  یبهذم ، یگدرپسرس  . 2 دننک . یم  بذج  دوخ  نورد  هب  دناشوپب ، لمع  هماج ي  وا  ياه  نامرآ  هب  دـناوت  یم 
درف رد  یبهذم  دـیدش  یگدرپسرـس  ساسحا  هتـشاد و  دوجو  یبهذـم  ناتـسود  ای  ناملعم ، ای  ناربهر ، درف و  نیب  دـیدش  یبهذـم  هطبار ي 
درف هب  دنهد و  رییغت  دوخ  ياه  نامرآ  تهج  رد  ار  هناموصعم  شرگن  یگدرپسرـس و  نیا  دنناوت  یم  یبهذم  ياه  هقرف  دشاب ، هدش  تیوقت 

يربهر رماوا  عیطم  الماک  دـیاب  روظنم  نیا  يارب  دـنک و  لمع  یبهذـم  فیاظو  اهرواب و  هب  دـناوت  یم  نانآ  هقرف ي  رد  طقف  هک  دـننالوبقب 
هورگ یپ  رد  شوهزیت  ناناوج  ناناوجون و  یهاگشناد ، ياه  طیحم  رد  مه  اه و  ناتـسریبد  رد  مه  دح . زا  شیب  يواک  جنک  . 3 دشاب . هقرف 

تاسلج هب  ار  اهنآ  دنشاب و  هتشاد  يا  هقرف  ياه  یگتسباو  تسا  نکمم  ناتسود  نیا  دندنویپب . نانآ  هب  هک  دنتـسه  ناتـسود  زا  یبلاج  ياه 
دراد و يدایز  هبذاج ي  ناناوجون  ناناوج و  يارب  یتاسلج  اه و  طابترا  نینچ  دنوش . انشآ  يرگید  بلاج  ناتـسود  اب  ات  دننک  توعد  دوخ 

لئاسم الثم :  ) گرزب لئاسم  هرابرد ي  لّصفم  ياهوگوتفگ  ثحب و  اـه ، تساـخرب  تسـشن و  نیا  رد  دـناشک . یم  دوخ  نورد  هب  ار  اـهنآ 
نیا ِفده  زا  ربخ  یب  ِواک  جـنک  ِناوج  ای  ناوجون  دـیآ و  یم  شیپ  نآ ) لاثما  داصتقا و  تسایـس ، تیبرت ، میلعت و  ِالخا ، بهذـم ، یناهج ،
نیعم يا  هقرف  نورد  هب  یعقوم  ناناوج ، ناناوجون و  زا  يرایسب  هداوناخ . زا  ندش  ادج  . 4 دناشک . یم  هقرف  نورد  هب  ًاجیردت  ار ، اه  تسشن 

هک دنناد  یمن  الومعم  زین  دارفا  نیا  نیدلاو  دنا . هدرک  ادیپ  یلمع  لالقتسا  دنتـسه و  هداوناخ  زا  رود  راب  نیلوا  يارب  هک  دنوش  یم  هدیـشک 
ار راک  سرد و  اهنآ  دنزرف  هک  دنوش  یمن  مه  رادربخ  یتح  دنک ;و  یم  يرپس  یناسک  هچ  اب  هنوگچ و  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  اهنآ  دـنزرف 

یطارفا ياه  هقرف  يارب  یبوخ  ياه  همعط  ناناوجون ، ناـناوج و  زا  هنوگ  نیا  دـنارذگ . یم  شناتـسود  اـب  ار  دوخ  تقو  تسا و  هدرک  اـهر 
. تیوه يوجوتسج  نارحب  . 5 دنیآرد . هقرف  تیوضع  هب  یتحار  هب  ات  دوشب  اهنآ  هب  زین  یلام  کمک  تبحم و  يرادقم  تسا  یفاک  دنتـسه .

هتشاد يرت  شیب  تالکشم  البق  هک  نانآ ، زا  یکدنا  دصرد  دنتـسه و  ور  هبور  تیوه  يریگ  لکـش  هلئـسم ي  اب  ناناوج  ناناوجون و  مامت 
ماظن فعـض و  توق و  طاقن  هب  یبای  تسد  نایرج  رد  درف ، یتیعـضو  نینچ  رد  دـنوش . یم  نارحب  راـچد  تیوه  يوجوتـسج  نیا  رد  دـنا ،

اهرواب و تراسا  هب  دتفیب و  یبهذم  یطارفا  هقرف ي  کی  ماد  هب  تسا  نکمم  یعامتجا ، ینید و  ياهرواب  یگدنز و  ياه  فده  یشزرا و 
یم دنتـسه و  هزات  براجت  بسک  یپ  رد  هک  يواک  جـنک  ناناوج  ناناوجون و  ینماان . ساـسحا  . 6 دیآ . رد  نآ  ياهدرک  لمع  فادـها و 

. دـنوش یم  ینماان  راچد  دـنرادن ، دوخ  نالاس  مه  ماوقا و  هداوناخ و  اب  یمکحم  طاـبترا  یلو  دـننک ، رت  نشور  ار  شیوخ  تیوه  دـنهاوخ 
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. دـنوش یم  ینماان  راچد  دـنرادن ، دوخ  نالاس  مه  ماوقا و  هداوناخ و  اب  یمکحم  طاـبترا  یلو  دـننک ، رت  نشور  ار  شیوخ  تیوه  دـنهاوخ 
اب يزوسلد  تبحم و  زاربا  دـنخبل و  اب  دـهاوخب  هک  ییانـشآان  هرهچ ي  ره  هب  ار  دوخ  هک  دوش  یم  ثعاب  یهانپ  یب  ینماان و  ساـسحا  نیا 

دوجو ماـمت  ندروآرد  تراـسا  هب  يزوسلد » تبحم و  کیلـش   » نیا زا  فدـه  هک  نآ  زا  لـفاغ  دـننک ; کـیدزن  دـنک ، رارقرب  هطبار  ناـنآ 
(. 1 . -------------------------------------------------------------------------------- ) تــــــسوا

.Spilka (2). swope

؟ دنا هجاوم  یتالکشم  هچ  اب  ینس  هقبط ي  نیا  ناوج ، ناوجون و  یتخانش  ناور  ياه  یگژیو  هب  هجوت  اب  لاؤس :

یم يدـنب  هتـسد  طباور ، تابـسانم و  نارحب  و  اه ، شزرا  نارحب  تیوه ، نارحب  غولب ، نارحب  نیوانع  تحت  ناناوجون ، تالکـشم  باوج :
رییغت تروص ، يوم  شیور  لثم  یـسنج ، هیوناث ي  تاـمالع  روهظ  دراد . هراـشا  کـیژولویب  تارییغت  هب  نارحب  نیا  غولب . نارحب  دـنوش ـ .
تداع عورش  نارـسپ ; رد  مالتحا  یندب و  دشر  عیرـست  و  زیفوپیه ) ًاصوصخم   ) زیر نورد  ددغ  ياه  نومروه  یـضعب  حشرت  شیازفا  ادص ،
عالطا ناوجون  رگا  دنتـسه ; غولب  ياه  هناشن  نارتخد  رد  نژورتسا  نومروه  حشرت  شیازفا  اه و  هنیـس  دشر  دیاز ، ياهوم  شیور  هنایهام ،
تلفغ رد  هداوناخ ، فرط  زا  دیابن  رسپ  رتخد و  ناوجون  تشاد . دهاوخن  یلکشم  ًالومعم  دشاب ، هتشاد  دوخ  ینامـسج  دشر  دنور  زا  یفاک 

یلئاسم ای  و  دـنروایب ، تسد  هب  حیحـصان  ياـه  لاـناک  زا  ار  غولب  هب  طوبرم  تاـعالطا  دـنوش  روبجم  اـت  دـنریگ ، رارق  لـماک  يربخ  یب  و 
تروص نیا  رد  دزومایب ; وا  هب  ملاس  یملع و  ینایب  اب  ار  ناناوجون  زاـین  دروم  بلاـطم  دـیاب  هداوناـخ  دوخ  دـنامب . مهبم  زومرم و  ناـشیارب 

لثم یعرـش ، فیلاکت  تفاظن و  یتشادـهب و  لئاسم  اب  هطبار  رد  میماـنب . نارحب  ار  هلحرم  نیا  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یلیلد  الـصا  دـیاش 
سنج هب  لیم  یسنج و  تالیامت  داجیا  دشاب ، مهم  دناوت  یم  غولب  نارحب  رد  هک  يا  هتکن  دوب . حیرص  ناوجون  اب  دیاب  مه  تراهط  لسغ و 

ناتـسریبد ییامنهار و  سرادـم  رد  یتح  اه  گنهرف  زا  یـضعب  دـنراد . مه  اب  يدایز  توافت  صوصخ  نیا  رد  اه  گنهرف  تسا ; فلاـخم 
تیلوئسم نیا  زین  یمالـسا  هعماج ي  رد  دنراد . تهج  نیارد  یبسن  لرتنک  عماوج  زا  یـضعب  دنهد و  یم  شزومآ  ار  یـسنج  تادوارم  اه ،

گنهرف بوچراچ  رد  اه و  میرح  تیاعر  اب  ار  یـسنج  لئاسم  دیاب  نکل  تسا ; شرورپ  شزومآ و  سپـس  هداوناخ و  هدهع ي  رب  ادتبا  رد 
مهم هک  نارحب  نیا  تیوه . نارحب  درک ـ . نایب  ناوجون  يارب  ملاس ، یطیحم  رد  و  كرحم ، ریغ  میقتـسم و  ریغ  روط  هب  یهاـگ  و  یمالـسا ،
نیا هب  هراشا  دشاب ;و  مه  رگید  ياه  نارحب  هدنرادربرد ي  هک  دوش  هتـسیرگن  هبناج  همه  عیـسو و  یتروص  هب  دـناوت  یم  تسا ، هیقب  زا  رت 
دوخ زا  تباث  یعطق و  روصت  دسانش و  یمن  ار  شدوخ  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ; یم  ییاه  یلدود  اهدیدرت و  راتفرگ  ناوجون ، هک  دراد 

صخشم تیوه  نارحب  يارب  ار  یمیالع  (DSM 3  ) اکیرمآ یسانش  ناور  نمجنا  یصیخشت  هدش ي  يرگنزاب  هعومجم ي  نیموس  درادن .
، دـنا هدرکن  ظاحل  لالتخا  ناونع  هب  ار  نآ  رگید  يرگنزاب ، نیمراهچ  رد  هک  نیا  وگ  : ) تسا ریز  تروص  هب  نآ  نومـضم  هک  تسا  هدرک 

روط هب  ار  تیوه  نارحب  هک  یـسک  تدـم . دـنلب  فادـها  رد  دـیدرت  فلا ) دوش ). یمن  لصاح  يرییغت  نآ  تیمها  عوضوم و  ِلصا  رد  اـما 
یـسک یلو  دراد ; دوخ  يارب  تدم  زارد  تدم و  نایم  تدم و  هاتوک  یفادها  هناهاگآان ، تروص  هب  ولو  دـشاب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ملاس 

یمن زونه  لغـش . باختنا  رد  دیدرت  ب ) دنک . میـسرت  دوخ  يارب  ار  یتدم  دنلب  فده  چیه  دناوت  یمن  دـشاب ، هدـنام  تیوه  نارحب  رد  هک 
زا يادج  دنک ؟ شنیزگ  ار  يراک  هچ  دنک ؟ لیـصحت  يا  هتـشر  هچ  رد  دورب ؟ راک  لابند  ای  دهدب  لیـصحت  همادا ي  دهاوخ ; یم  هچ  دناد 

یناسک هچ  اب  دـناد  یمن  تقافر . يوگلارد  دـیدرت  ج ) تسا . دـیدرت  شیوشت و  ياراد  زین  دوخ  نهذ  رد  وا  یجراخ ، تایعقاو  تاناکما و 
ياه هچب  ای  دـننارذگ ؟ یم  يزاب  هب  ار  يدایز  تقو  هک  اهنآ  ای  فیعـض ؟ طسوتم و  ياـه  هچب  اـی  اـه ، ناوخ  سرد  اـب  دوش ; تسود  دـیاب 
رکف اه  هورگ  نیا  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  هظحل  ره  ای ؟...  و  شایع ؟ درگلو  ياه  هچباـی  شک ؟ تمحز  رگراـک و  ياـه  هچب  اـی  دجـسم ؟

هک دنک  هانگ  ساسحا  دزرلب و  دوخرب  تسا  نکمم  یهاگ  یـسنج . راتفر  لیامت و  رد  دیدرت  د ) دشاب . اه  هورگ  نیا  زا  یکی  مدمه  دـنک و 
دنک لالدتـسا  دوخ  اب  تسا  نکمم  یهاگ  دوش ;و  نادـجو  باذـع  راتفرگ  مه  انعم  کـی  روصت  زا  یتح  و  تسا ، هدرک  يرکف  نینچ  ارچ 

شراتفر یعامتجا  ياهدـمایپ  هب  تسا  نکمم  يا  هظحل  دـنزب و  یلایخ  یب  هب  ار  دوخ  تسا  نکمم  یهاـگ  دوش ; اـضرا  دـیاب  لـیم  نیا  هک 
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رارق يدیدش  دیدرت  رد  ار  وا  اه  نیا  یقیرط ؟ هچ  زا  تروص و  هچ  هب  هن ؟ ای  دـهد  زورب  ار  ینورد  لیم  نیا  هک  دـناد  یمن  زونه  دـشیدنیب ;
مادک هک  دور  یم  راجنلک  دوخ  اب  دریذپب ; شدوجو  همه ي  اب  دناوت  یمن  ار  يدیلقت  بهذم  یبهذـم . صیخـشت  رد  دـیدرت  ه )ـ دـهد . یم 
شیب یبهذم  تاداقتعا  ياراد  یگلاس ، ات 15  نینس 12  زا  الومعم  دریذپب . ار  یگدنز  هفـسلف ي  مادک  نید و  مادک  بهذم ، مادک  هدیقع ،

هک تسا  نیا  دراد  تیمها  هچنآ  دوش . یم  ور  هب  ور  رایـسب  ِيواک  جنک  لاؤس و  تمالع  اب  تاداقتعا  نیا  یگلاس  نس 18  رد  دنتسه . يرت 
و) دنـشاب . هتـشاد  حیحـص  یباختنا  دنناوتب  ات  دشاب ، ناناوج  ناناوجون و  رایتخا  رد  یفاک  ردـق  هب  یـشزومآ ، یملع و  تاناکما  تاعالطا و 

يرظن پیت  . 1 دنا : هتـسد  شـش  اه  شزرا  نآ ، عبت  هب  و  یتیـصخش ، ياه  پیت  دـیوگ : یم  رگنارپشا  یقالخا . ياه  شزرا  ماظن  رد  دـیدرت 
.4 هنایارگ ) ییابیز  ياه  شزرا  ياراد   ) دنسپ ییابیز  پیت  . 3 يداصتقا ) ياه  شزرا  ياراد   ) يداصتقا پیت  . 2 يرظن ) ياه  شزرا  ياراد  )
(. یسایس ياه  شزرا  ياراد   ) یسایس پیت  . 6 یبهذم ) ياه  شزرا  ياراد   ) یبهذم پیت  . 5 یعامتجا ) ياه  شزرا  ياراد   ) یعامتجا پیت 

عقاو رد  مه  نیا  یهورگ . دهعت  رد  دیدرت  ز ) تساه . شزرا  نارحب  نامه  عقاو  رد  نیا  تسا . ددرم  هناگـشش  ياه  شزرا  نیا  نیب  ناوجون 
ار نیدلاو  ياج  نالاس  مه  هورگ  دوش . یم  رییغت  ِشوخ  تسد  نالاس ، مه  نیدلاو و  اب  وا  تابسانم  تسا ; طباور  تابسانم و  نارحب  نامه 

عجرم دـنک ، یم  ظفح  نالاس  گرزب  راشف  ربارب  رد  ار  وا  دریگ ، یم  رارق  مارتحا  میرکت و  دروم  هراومه  هک  تسا  هورگ  ناـمه  دریگ . یم 
ندـیرب ینعی  هورگ ، زا  ناوجون  تاطابترا  ندـیرب  و  دریگ ، یم  رارق  قشمرـس  وگلا و  یعامتجا  ياـهدروخرب  رد  تسا و  داـمتعا  تردـق و 

تاناکما و ربانب  نکل  دننک ; روبع  هلحرم  نیا  زا  دیاب  همه  تسه ;و  ناناوجون  همه ي  يارب  تیوه  نارحب  ( 1 .) ردام ریش  زا  راوخریش  لفط 
نیا رد  ینالوط  تدم  يارب  یـضعب  دننک و  یم  روبع  تحار  عیرـس و  یلیخ  یـضعب  یکدوک  نارود  ندـنارذگ  تیفیک  یلبق و  ياه  هنیمز 

یـسک رگا  یلو  درک ; روبع  نآ  زا  دیاب  مرجال  نیقی ، هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  کش  نالاد  کی  دننامه  تیوه ، نارحب  دننام . یم  نارحب 
ادیپ همادا  رگا  اسب ، هچ  دوب ;و  دهاوخ  ددعتم  ياه  یمگردرس  راچد  هشیمه  دوش ، یم  لتخم  شا  یگدنز  مامت  دنک ، فقوت  نالاد  نآ  رد 

(DSM 3  ) دوخ یـصیخشت  هعومجم ي  يرگنزاب  نیموس  رد  اکیرمآ ، یـسانش  ناور  نمجنا  دوشب . دیدش  یناور  تالالتخا  ثعاب  دـنک ،
نایب ار  اهنآ  هک  تسا  هدرک  رکذ  ییاه  هناشن  دنا  هدیسر  تیوه  ساسحا  هب  دنا و  هدرک  روبع  تمالس  هب  تیوه  نارحب  زا  هک  يدارفا  يارب 

کمک اه و  ندرک  کمک  اهدـمآو و  تفر  اهدونـش و  تفگ و  تادوارم و  یناور . یعاـمتجا -  لـماعت  لـباقت و  نتـشاد  فلا ) مینک : یم 
، اهرت کچوکاب  و  رت ، کچوک  درف  ناونع  هب  اهرت ، گرزب  اب  دریگ ; یم  دوخ  هب  راجنهب  يداع و  لکـش  همه  همه و  هریغ ، اه و  نتـساوخ 
هب ار  نآ  دـنک و  یم  ساسحا  هسردـم و ... نالاس و  مه  هورگ  هداوناـخ و  رد  ار  دوخ  شقن  دراد ; یبساـنم  راـتفر  رت ، گرزب  درف  ناونع  هب 

یـسک اب  اه  یگژیو  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  دراد  هجوت  هتکن  نیا  هب  نارگید . زا  دوخ  نتـسناد  زیامتم  ب ) دـهد . یم  ماـجنا  یبوخ 
دوخ یقالخا  یتخانش و  یـساسحا و  یفطاع و  ياه  توافت  دنراد ; توافت  مه  اب  زین  يرگید  ددعتم  ياه  یگژیو  رد  یلو  دشاب ; كرتشم 

يدیلک یلک و  ياهدیدرت  زا  لوقعم . دـح  رد  يأر  تابث  نتـشاد  ج ) دـناد . یم  نارگید  زا  زیامتم  ار  دوخ  دـنک و  یم  سمل  ار  نارگید  اب 
نتـشاد د ) دوش . یم  بارطـضا  راچد  رت  مک  شیاه  يریگ  میمـصت  رد  دنام ;و  یمن  دایز  مه  یقادـصم  یئزج و  ياهدـیدرت  رد  هتـشذگ ،

هتـشذگ و ياـه  هریخذ  تاـیبرجت و  زا  تراـبع  ار  نونکا  دـناد . یم  یکی  ار  شا  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  دوخ و  ناـمز . لوط  رد  موادـت 
یلعف تیعقوم  رد  نونکا  هدـش و  عورـش  هتـشذگ  زا  هک  يدرف  ار  شدوخ  و  هدـنیآ ، ياه  همانرب  اه و  لآ  هدـیا  اهوزرآ و  یلعف و  تاناکما 

رد تسوا . زا  نارگید  روصت  دـننامه  شدوخ  زا  وا  روصت  ه )ـ دـناد . یم  درک ، دـهاوخ  یط  ار  ریـسم  نـالف  مه  هدـنیآ  رد  تسا و  شدوخ 
هچ ار  وا  نارگید  هک  دـناد  یم  تسا ، هتفرگ  هک  ییاـهدروخزاب  هتـشاد و  هک  ییاـه  شنکاو  شنک و  اهدـش و  دـمآ و  تـالماعت و  لـالخ 

نیب رگا  دناسر . یم  یکرتشم  هطقن ي  هب  لادـتعا ، دـح  کی  رد  ار  شرگن  ود  نیا  دـناد و  یم  يدرف  روطچ  ار  دوخ  وا  دـنناد و  یم  يدرف 
، دننک یم  هئارا  وا  زا  نارگید  هک  یفیرعت  اب  دنک ، هئارا  فیرعت  کی  شدوخ  زا  دهاوخب  رگا  دشاب ، مک  دـیاب  تسه ، یفالتخا  رظن  ود  نیا 

هدرک روبع  تمالس  هب  تیوه  نارحب  زا  هک  تسا  مولعم  دشاب ، هتشاد  ار  یگژیو  جنپ  نیا  یسک  رگا  ( 2 .) تشاد دهاوخ  يدایز  ِیناوخ  مه 
. ----------------------------------------------------------------- تسا هتفاین  رارقتـسا  اج  نآ  رد  تسا و 

یگنهرف مجاهت  www.Ghaemiyeh.comناناوج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 49زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


ر.ك: (. 2 . ) ص 260 ج 4 ، يراکفاروپ ، هللارصن  همجرت ي  یکشزپناور ، هصالخ  كوداس ، نالپاک و  ك : ر . (. 1 --------------- )
ص 263. نامه ،

نکمم هنوگچ  اهنآ  ّلح  دنمادک و  دنتـسه  التبم  نادب  ناریا  هعماج ي  رد  صوصخ  هب  ناناوج ، ناناوجون و  هک  يا  ینیع  تالکـشم  لاؤس :
؟ تسا

دنمزاین ای  دوش ، یم  هعماج  دراو  هک  ادتبا  نامه  زا  ناوج  ناوجون و  درادن ; رکذ  هب  زاین  هک  تسا  نشور  ردق  نآ  ینیع  تالکـشم  باوج :
لضعم کی  ناگدنوش ، شریذپ  ِمک  دصرد  روکنک و  تیعضو  تسا . هجاوم  لکشم  اب  دروم  ود  ره  رد  لغش ;و  ای  تسا  لیصحت  همادا ي 

هب توافتم ، يراظتنا  شرگن و  اب  یلیـصحتلا و  غراف  زا  سپ  دوش ، هتفریذـپ  رگا  و  نونکا ، مه  زا  دوشن ، هتفریذـپ  رگا  تسا ; يدـج  رایـسب 
لکشم کی  زین  هعماج  یلغـش  ياهزاین  اب  یلیـصحت  تیعـضو  ندوبن  گنهامه  تسا . یـساسا  لکـشم  کی  مه  نیا  تسا ;و  لغـش  لابند 

ناوجون و كاـپ  بلق  هک  تسا  يرگید  گرزب  ّدـس  تسا ، هدـش  موسرم  طـلغ  هب  هک  نآ  روآ  ماسرـس  ياـه  هنیزه  جاودزا و  تسا . رگید 
گنهرف هب  مزال ، تراسج  اب  هدرک و  تشپ  طـلغ  ياـه  تنـس  هب  هک  نیا  رگم  تسا ، میظع  سب  يراـک  نآ  زا  روبع  درازآ و  یم  ار  ناوج 

هبون ي هب  هک  تسا  يرگید  زاین  نکـسم ، نتـشاد  دننک . یم  نینچ  دنراد و  ار  تراسج  نیا  دارفا  یـضعب  هتبلا  دـنک ; لمع  یمالـسا  ناسآ 
هک تسا  یلکـشم  زین  داـسف  ياـه  هنیمز  ندوب  مهارف  یقـالخا و  ثیح  زا  هعماـج  هدولآ ي  ياـضف  اـه  نیا  راـنک  رد  تسا . هدـنرازآ  دوـخ 

دایز ردق  نآ  هعماج  رد  ینیع  تالکـشم  هنافـسأتم  دراذـگب . رـس  تشپ  ار  نآ  دـناوت  یم  تمه  ردـق  اب  یلو  تسا ، ور  هبور  نآ  اب  ناوجون 
هدنبیرف ياه  مخ  چیپ و  زا  رذگ  ردار  دوخ  رمع  زا  يرایسب  هک  دوش  یم  هجوتم  ناهگان  دنک ، تلفغ  رگا  ناوج ، ناوجون و  کی  هک  تسا 

نارذگ بات  بت و  رد  هشیمه  هکلب  هدشن ، وا  بیـصن  ینادـنچ  يونعم  هرهب ي  اما  تسا ، هدـنارذگ  نآ ، ریذـپان  بانتجا  ًاضعب  و  يدام ، ي 
تالکـشم لـح  يارب  هتبلا  تسا . هعماـج  درف و  دوخ  يارب  يداـیز  نارـسخ  نیا  تسا و  هدوب  زاـین  دروم  ياـه  لقادـح  اـب  يداـم  یگدـنز 

اـه و صـصخت  دـیاب  تسا ; هدـینت  مه  رد  رایـسب  تاـعوضوم ، نیا  دوـش . هجوـت  یلمع  يرظن و  دـعب  ود  ره  هب  دـیاب  ناـناوج  ناـناوجون و 
روط نامه  هکلب  تشاد ; هلاس  دنچ  هلاس و  کی  لح  راظتنا  دـیابن  دراد ; مزال  زین  يدایز  نامز  دوش و  هتفرگ  تمدـخ  هب  فلتخم  تاناکما 

رد اهنآ  همه ي  هک  دـبلط  یم  قیقد  همانرب ي  یفاک و  نامز  زین  اه  لـح  هار  ددرگ ، یمرب  رود  ياـه  هتـشذگ  هب  تالکـشم  ياـه  هشیر  هک 
ياه یگمانرب  یب  هدننک ي  هیجوت  بلطم ، نیا  اما  تساه ; صـصخت  بیکرت  دنمزاین  هکلب  تسین ، سانـش  ناور  یتیبرت و  یبرم  صـصخت 

.1 تسا : يرورـض  هتکن  دـنچ  هب  هّجوت  تالکـشم ، عون  نیا  يارب  دـسر  یم  رظن  هب  یلاـمجا  هاـگن  کـی  رد  دوـش و  یمن  یلعف  هتـشذگ و 
ندش دراو  دنراد و  رارق  نآ  رد  هک  يا  هلحرم  زا  رذگ  اهنآ و  یناور  یمسج و  دشر  هک  دنـشاب  فقاو  رما  نیا  هب  دیاب  ناناوج  ناناوجون و 

هک تسا  یعیبـط  درک . دـنهاوخ  يرپـس  ار  هرود  نـیا  هاوخاـن  هاوـخ  اـهنآ  تـسا و  رییغت  لـباق  ریغ  یمتح و  يرما  یلاـس  گرزب  نارود  رد 
دنادب دیاب  ناوج  رتخد  کی  لاثم  ناونع  هب  تسا . يدعب  ياه  هرود  يارب  رتهب  هچره  یگدامآ  داجیا  اه ، هدـیدپ  نیا  اب  دروخرب  هار  نیرتهب 

يرـسمه هسردـم ، کی  رد  يریدـم  ای  سالک ، رد  دوب  دـهاوخ  یملعم  اـی  دوب ، دـهاوخ  يرت  نیگنـس  تیلوئـسم  راد  هدـهع  هدـنیآ  رد  هک 
اب بیترت  نیمه  هب  دیاب  زین  ناوج  رسپ  کی  یناسنا ;و  هعماج ي  هدنهد ي  لیکـشت  ياضعا  زا  يوضع  هصالخ  لوئـسم و  يردام  هتـسیاش ،

مهم ياه  تیلاعف  ماجنا  عامتجا ، رد  فلتخم  ياه  هورگ  تیریدم  یگدنز ، لیکشت  هب  ًالثم  دشاب ; انشآ  تسوا  هدهع ي  هب  هدنیآ  رد  هچنآ 
نیرتهب دش . دهاوخ  هجاوم  تسکش  رطخ  اب  یلبق  یگدامآ  نودب  لحارم ، نیا  هب  ندش  دراو  هک  تسا  نشور  هعماج . رد  زاس  تشونرـس  و 

هب ات  تسا ، ردام  ردپ و  صوصخ  هب  نارگید ، هبرجت ي  هب  هجوت  درف ، دوخ  یملع  ياه  هتخودنا  تاعلاطم و  رب  هوالع  اتـسار ، نیا  رد  هویش 
يارب دعب ، هلحرم ي  رد  . 2 دنک . لح  ار  نآ  هدش و  ور  هبور  رت  بسانم  یشور  اب  دوخ ، هار  رس  رب  دوجوم  تالکـشم  اب  دناوتب  اهنآ  کمک 
عورش هسردم و .... رد  يریذپ  تیبرت  نارود  ناتسبد ، زا  شیپ  نارود  یکدوک ، تیلوفط و  نارود  زا  دیاب  تالکـشم ، لیبق  نیا  یبسن  لح 

زا جراـخ  رد  روما  ياـیلوا  هداوناـخ ب ) نیدـلاو و  فلا ) دنـشاب : فقاو  دوخ  ریطخ  تیلوئـسم  هب  دـیاب  مهم  هورگ  ود  اتـسار  نیا  رد  درک .
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نآ زا  لبق  یتح  هکلب  دلوت ، يادتبا  زا  ناشدنزرف  تیبرت  دنیارف  دشر و  نارود  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  مهم  نیا  هب  دیاب  ردام  ردپ و  هداوناخ 
نانچ مه  تسا ; مزال  ریطخ  رما  نیا  هب  هجوت  تسا . رثؤم  وا  تیبرت  رد  اهنآ  راتفگ  راتفر و  لامعا و  مامت  هدش ، عورـش  ینینج  نارود  رد  و 

ترطف ساسارب  يدـنزرف  ره  هناّسجمی ; هنارّـصنی و  هنادّوهی و  هاوبا  ناف  ةرطفلا ، یلع  دـلوی  دولوم  لـک  دـنیامرف : یم  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک 
یم تیبرت  یـسوجم  ای  ینارـصن  ای  يدوهی  ناسنا  کی  تروص  هب  ار  وا  هک  دـنردام  ردـپ و  نیا  دـیآ ; یم  ایند  هب  هزنم  كاـپ و  ینعی  یهلا 

، تنوشخ زا  زیهرپ  مه ، هب  مارتحا  لالح ، همقل ي  تسرد ، راتفر  یگتخاسدوخ ، دـنزرف ، يدـشر  ياـه  یگژیو  همه ي  زا  یهاـگآ  دـننک .
تیبرت ءوس  ای  نسح  رد  روما  نیا  هک  دننادب  دنشاب و  هتشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  ردام  ردپ و  هک  تسا  یفیاظو  تبحم و ... رد  طارفا  زا  زیهرپ 
يردام ردپ و  دننامه  دـیاب  هعماج ، یگنهرف  نازیر  همانرب  نالوئـسم و  ناربهر و  هناخ ، زا  جراخ  رد  روما  يایلوا  اما  دراد . میقتـسم  ریثأت  وا 

یب ياه  هیامرـس  ار  اهنآ  هتـشاد ، لوذـبم  ناوجون  ناوج و  میظع  رـشق  رت  حیحـص  هچره  تیبرت  تیادـه و  يارب  ار  دوخ  ّمه  ماـمت  زوسلد ،
اب دیاب  رـشق  نیا  هرابرد ي  اه  يریگ  میمـصت  هک  دننادب  دیاب  اهنآ  دز . دنهاوخ  مقر  هدنیآ  رد  ار  عامتجا  تارّدـقم  مامت  هک  دـننادب  یلیدـب 

هبرجتاـب و ياـه  هورگ  دـیاب  تساـهنآ . یعاـمتجا  يدرف و  داـعبا  ماـمت  نتفرگ  رظن  رد  نآ  همزـال ي  دریگ ;و  تروص  قـیقد  يزیر  هماـنرب 
میظع رما  نیا  لفکتم  نامز ، هب  هاگآ  صصختم و  ناسانش  مالسا  ناسانش ، هعماج  ناسانش ، ناور  زا  لّکـشتم  فلتخم ، روما  رد  صـصختم 

لح هار  رد  یمدق  دوب و  راودیما  موب  زرم و  نیا  ناناوجون  ناناوج و  هدنیآ ي  هب  يدح  ات  ناوت  یم  روما  نیا  نتشاد  رظن  رد  اب  اهنت  دنـشاب .
. تشادرب اهنآ  تالکشم 

. تسا هدش  هراشا  كرابمان  هدیدپ ي  نیا  اب  هلباقم  ياه  هویش  اه و  هار  هب  لصف  نیا  رد  یگنهرف ، مجاهت  هلئسم ي  نییبت  زا  سپ 

هراشا

مجاهت اب  هلباقم  يارب  هعماج ، یـسایس  ناراد  مامز  هرخألاب  یعاـمتجا و  یگنهرف و  نالوئـسم  ناربهر و  نیدـلاو ، ناـیبرم ، هک  تسا  یعیبط 
رد دیاب  تسا و  لوئسم  رگید  سک  ره  زا  شیب  ناوج ، ناوجون و  دوخ  نایم ، نیا  رد  هتبلا  دنراد ; هدهع  رب  ار  يریطخ  تیلوئـسم  یگنهرف ،

. تسا يدعب  بلاطم  زاس  هنیمز  همدقم و  عقاو  رد  لصف ، نیا  تسخن  لاؤس  ود  خساپ  دنک . عورش  دوخ  زا  هار  نیا 

تیـساسح ای  تسا  هتـشادن  دوجو  یمجاهت  نینچ  البق  ایآ  دوش ؟ یم  حرطم  رت  شیب  ریخا  ههد ي  رد  یگنهرف ، مجاهت  عوضوم  ارچ  لاؤس :
؟ تسا هدوب  رت  مک  رایسب  ام  یگنهرف  نالوئسم 

لاـمِعا ناـکما  یعاـمتجا و  هنیمز ي  و  یتخانـش ، ناور  هـنیمز ي  دـشاب : مـهارف  دـیاب  هـنیمز  ود  یگنهرف ، مجاـهت  تیقفوـم  يارب  باوـج :
همه ي رد  ناوج ، ناوجون و  یتخانش  ناور  ياه  هنیمز  تسا . هدشن  لصاح  يرییغت  لوا  تهج  زا  ناریا ، هعماج ي  رد  یگنهرف . تامجاهت 
، یعامتجا ياه  هنیمز  اما  تسا ; ناسکی  تهج  نیا  زا  بالقنا ، زا  دـعب  بالقنا و  زا  لبق  ِیناریا  ناوج  تسا . كرتشم  اه  ناکم  اه و  ناـمز 

هدرک یعیسو  تارییغت  ریخا  ههد ي  هس  رد  روشک  ناناوج  ناناوجون و  ياه  شزرا  تسا ; هدوب  توافتم  هعماج  رب  مکاح  ياه  شزرا  زین  و 
روما سأر  رد  روـشک ، لوـحت  يزاـس و  دازآ  يارب  یبـالقنا  شورخ  شوـج و  بـالقنا ، لـیاوا  هناتـسآ و  رد  و  هـهد ي 1350 ، رد  تـسا .

یم روصت  دنتـشاد ، هک  یگرزب  رایـسب  ياهدـیما  دـیدش و  ییارگ  نامرآ  اب  ناـناوج  ناـناوجون و  مومع  تشاد ; رارق  ناـناوج  ناـناوجون و 
هقیاضم شیوخ  ياه  نامرآ  ققحت  هار  رد  یناشف  ناج  زا  دوب و  دنهاوخ  روشک  میظع  ياه  تفر  شیپ  دـهاش  یهاتوک  تدـم  رد  دـندرک 

یپ رد  نانآ  زا  یمک  ًاتبـسن  دصرد  دوب ;و  یلیمحت  گنج  ندـناسر  يزوریپ  هب  نانآ  هلئـسم ي  نیرت  مهم  ههد ي 1360 ، رد  دنتـشادن . يا 
یعاـمتجا و یگنهرف و  ياـهداهن  همه ي  تلم و  تلود و  دوـب ; هعماـج  ِطلـسم  شزرا  ههبج ، رد  روـضح  دـندوب . یـصخش  عفاـنم  هاـفر و 

وس نآ  هب  زین  هعماج  طسوت  ینامیا ، ینید و  ياه  هیام  نتشاد  رب  هوالع  ناوجون ، ناوج و  دندوب . هارمه  طلسم  ياه  شزرا  نیا  اب  یـسایس ،
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، گنج ندش  مامت  اب  تسا . هدش  ضوع  تیعـضو  یلیمحت ، گنج  ندـش  مامت  اب  و  نونک ، ات  ههد ي 1370  لیاوا  زا  دـندش . یم  هداد  ِوس 
هتخانـش و طلـسم  شزرا  ناونع  هب  داصتقا  تلود ، هاگدید  زا  اذـل  دوب ; يدـج  رایـسب  روشک ، ياه  یبارخ  يداصتقا و  ياه  یگداتفا  بقع 

رایـسب دح  نیا  ات  دندش . توعد  يداصتقا  ياه  هنحـص  رد  تباقر  هب  اه  هورگ  دارفا و  دـش ;و  يزیر  همانرب  نآ  يارب  زین  المع  دـش و  غیلبت 
; دوب لبق  ههد ي  ِطلسم  ياه  شزرا  اه و  لآ  هدیا  ندش  شومارف  دش ، ماجنا  هنافسأتم  هک  يرگید  راک  اما  دوب ; مزال  حیحـص و  هتـسیاش و 

یگدـنام بقع  ساسحا  دـیدرت  یب  دـشن ;و  هدافتـسا  يداصتقا  فادـها  ِدرب  شیپ  يارب  ینید ، هعماج ي  ِیتخانـش  ناور  ياـه  لیـسناتپ  زا 
رظن هب  نونکا  تسا . هدراذـگ  ياج  هب  ناناوج  ناناوجون و  فیرـش  تیـصخش  كاپ و  حور  رب  ار  یبولطمان  تاریثأت  يداصتقا ، یعامتجا و 

رت نشور  تروـص  هب  اـهنآ  میا . هدرک  هراـشا  یگنهرف ، مجاـهت  یعاـمتجا  ياـه  هنیمز  لـماوع و  نیرت  گرزب  زا  یـضعب  هب  هـک  دـسر  یم 
بقع میتـسه ;ب ) نآ  راـتفرگ  زین  نونکاـت  میا و  هدرب  ثرا  هب  توغاـط  میژر  زا  ار  يرواـنف  یملع و  یگداـتفا  بـقع  فـلا ) زا : دـنترابع 

ياه شزرا  اه و  نامرآ  هب  تبسن  میراد ;ج ) شیپ  رد  يرایسب  هار  زونه  هدش و  دیدشت  نآ ، زا  لبق  گنج و  ههد ي  زا  يداصتقا  یگداتفا 
رایـسب دـصرد  ام  ناوج  تیعمج  میا ;د ) هدـشن  لیاق  هعـسوت  ياه  همانرب  رد  اهنآ  يارب  یهاـگیاج  میا و  هدرک  یفطل  مک  یقـالخا  ینید و 

، نآ اب  هلباقم  يارب  ماظن ، نیا  نیفلاخم  تسا ;ه )ـ یلاخ  ًاتبـسن  وا  ِیملع  يداصتقا ، یگنهرف ، ياه  تیفرظ  هک  دهد ، یم  لیکـشت  ار  ییالاب 
دنراد رایتخا  رد  ار  یگنهرف  مجاهت  تاناکما  رازبا و  نانمشد  دنا ;و ) هدروخ  تسکـش  هدرک و  هبرجت  ار  يداصتقا و ...  یماظن و  ياه  هار 

رد ییاناوت ، اعدا و  رتدایز  هلصاف ي  لمع و  فرح و  دایز  هلصاف ي  دنراد ;ز ) تیقفوم  هب  دیما  دنـسانش و  یم  زین  ار  دوجوم  ياه  هنیمز  و 
رییغت يارب  ییاـهنت  هب  لـماوع  نیا  زا  یـضعب  طـقف ، تسا . یعاـمتجا  ياـه  هنیمز  هلمج  زا  روـشک ، فـلتخم  ياـه  هدر  رد  نیلوئـسم  ناـیم 

تیافک يدرف ، يداصتقا ـ  ِیـصخش  يریگ  تهج  هب  یعامتجا  یگنهرف ـ  ِیمومع  يریگ  تهج  زا  ناناوج ، ناـناوجون و  ِیـشزرا  تیعـضو 
زا یـشان  دراد و  یللملا  نیب  هبنج ي  ناـناوج ، ناـناوجون و  رد  اـه  شزرا  لوحت  زا  یهجوت  لـباق  دـصرد  هک  میراد  هجوـت  هتبلا  دـنک . یم 

طلـست و رـصع  ياه  ییادز  گنهرف  يداصتقا و  هقباس ي  یب  ياـه  يرگ  رامثتـسا  هجیتن ي  تاـطابترا و  کـینورتکلا و  رـصع  تالکـشم 
تسا ;و هدوب  هچ  رد  لبق  ياه  ههد  اب  ریخا  ههد ي  توافت  هک  دش  نشور  یبوخ  هب  تشذگ  هچنآ  زا  تسا . یبرغ  یگدنز  کبـس  مجاهت 

. دوش یم  حرطم  رایسب  تدش  اب  ههد  نیا  رد  یگنهرف  مجاهت  ثحب  ارچ 

رظن دـیا ، هدوب  روشک  رد  یگنهرف  مجاهت  زاس  هنیمز  امـش  هک  دـننک  یم  مهتم  ار  رگیدـکی  یـسایس ، ياه  هورگ  بازحا و  یهاگ  لاؤس :
؟ تسیچامش

نینچ مه  یعامتجا ; ياه  هنیمز  مه  تسا و  مزال  يدرف  ياه  هنیمز  مه  یگنهرف ، مجاهت  تیقفوم  يارب  دـش ، هراشا  هک  روط  نامه  باوج :
يرایـسب ياه  توافت  یعامتجا ، ياه  هنیمز  ثیح  زا  اما  درادـن ; دوجو  اه  ناکم  اه و  نامز  نیب  یتواـفت  يدرف ، ياـه  هنیمز  رد  هک  میتفگ 

گـنج و بـالقنا و  نارود  رد  هدـش  مهارف  ياـه  هنیمز  زا  یـضعب  هب  هک  روط  ناـمه  تسا . روصتم  فلتخم  ياـه  ناـکم  اـه و  ناـمز  نیب 
تکرح زا  يرایـسب  شخب  تیلعف  هک  همات ـ  تلع  ریخا  ءزج  تفگ ، ناوتب  دـیاش  و  للع ـ  اه و  هنیمز  زا  یـضعب  میدرک ، هراـشا  یگدـنزاس 
هناهاگآ يدـمع و  ماهتا  بسچرب و  یناسآ  هب  دوش  یمن  هچ  رگا  هتبلا  تسا . ریخا  لاس  دـنچ  هب  طوبرم  تسا ، هدوب  یگنهرف  مجاهت  ياـه 

ندوبن ای  ندوب  يدمع  عبات  راک ، هجیتن ي  اما  دز ; لاس  دنچ  نیا  رد  یگنهرف  صخاش  نیلوئسم  زا  یضعب  هب  هژیو  هب  ار ، تکرح  نیا  ندوب 
زین هرود  نیا  رد  تسا ، هدوب  هعماج  روشک و  ياهدوبمک  زا  یکی  رب  دـیکأت  هتـشذگ ، ياه  ههد  زا  کـی  ره  رد  هک  روط  ناـمه  تسین . نآ 

صیخشت نیا  دوش ;و  دیکأت  اه  نیا  لاثما  و  یسایس ، هعـسوت ي  يرالاس ، مدرم  يدازآ ، ياه  هلوقم  رب  دیاب  هک  دنداد  صیخـشت  هنوگ  نیا 
هک تشاد  زاین  ناوج ، لـسن  هژیو  هب  یمومع ، راـکفا  دوب ، هعماـج  یـساسا  ياـهزاین  زا  اـه  نیا  دوب . حیحـص  ـالماک  شا ، یباـجیا  دـُعب  رد 
... یتینما و تالکشم  یلام ، ياهداسف  نالک و  ياه  سالتخا  لثم  یتاعوضوم  حرط  اب  هژیو  هب  یسایس ، هعسوت ي  دنک . تکراشم  ساسحا 

.1 داد : خر  هرود  نیا  رد  زین  شحاف  ياـطخ  ود  حیحـص ، ياـه  صیخـشت  نیا  راـنک  رد  دومن . یم  يرورـض  رایـسب  یمومع  راـکفا  رظن  زا 
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هک ار  ییاطخ  رگید ، ترابع  هب  دش ; هدرشف  ياپ  یسایس  هعسوت ي  رب  یطارفا  روط  هب  هتشادرب و  هعماج  ياهزاین  همه ي  زا  دیکأت  تشگنا 
بکترم زین  هرود  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشاد  عماج  يا  همانرب  هک  دنتـسناوتن  ای  دنتـساوخن  دـندوب و  هدـش  بکترم  لـبق  ياـه  هرود  رد  نارگید 

هصرع ي رد  هژیو  هب  اـه ، يدازآ  شرتسگ  یـسایس و  هعـسوت ي  . 2 دنتفر . یـسایس  هعـسوت ي  يوس  هب  يدـعب  کی  روط  هب  یتح  دـندش ;
تاعوبطم نایرج  و  هدـش ، فیلأت  ياه  باـتک  نارود ، نیا  رد  هدـش  هتخاـس  ِییامنیـس  ياـه  ملیف  دوب . راولیـس  تروص  هب  رنه ، گـنهرف و 

ياه يزاس  ناجیه  اه ، لاؤس  اه ، ههبش  دهد . یم  ناشن  ار  تکرح  نیا  ندوب  راولیس  یبوخ ، هب  یبزح ، یتاغیلبت  ياه  تکرح  يا و  هریجنز 
یعامتجا طیارش  مزال و  نامز  بسانم و  تاناکما  مدع  و  فرط ، کی  زا  یقالخا  ینید و  تاسدقم  زا  يرایـسب  ندرب  لاؤس  ریز  یعامتجا ،

نانمشد يوس  زا  یتاغیلبت  یلام و  ياه  هناوتشپ  دندوب . لیـس  نیا  هدنهد ي  ناشن  یبوخ  هب  رگید  فرط  زا  ییوگ ، خساپ  يارب  یملع  ِملاس 
نیا رد  دـش . یم  لیـس  نیا  دـیدشت  ثعاب  زین  دـندز ، یم  دـنویپ  مدرم  قح  هب  تابلاطم  اـب  ار  دوخ  هناـکریز  رایـسب  هک  یجراـخ ، هنیرید ي 

یمالسا ماظن  دضرب  هناهاگآ  روط  هب  هدوب ، ضرغم  ًاعطق  هک  دندوب  يددعتم  دارفا  تاعوبطم و ،... لثم  موس ، مود و  ياه  هدر  ینعی  حطس ،
هعـسوت دندروآ . یم  تسد  هب  زین  یهجوت  لباق  ياه  قیفوت  اسب  هچ  دوبن ، بالقنا  مظعم  ربهر  ِعقوم  هب  ياهدایرف  رگا  دندرک ;و  یم  شالت 

اما تفرگ . یم  رارق  یطارفا  هجوت  دروم  هرود ، نیا  رد  دیابن  روط ، نیمه  دش و  یم  عقاو  تلفغ  دروم  لبق  ياه  هرود  رد  دـیابن  یـسایس  ي 
دنک و هنیسکاو  اه  ینکفا  ههبش  تالاکـشا و  نیا  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  دیاب  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  رکذ  لباق  زین  هتکن  نیا  تروص ، ره  رد 

شزرا ام ، روشک  رد  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  مینک و  مهارف  دوخ  رد  یفاک  یگدامآ  دیاب  ام  دهد . هئارا  بسانم  یخـساپ  يا  ههبـش  ره  يارب 
ياه هزوح  شرورپ و  شزومآ و  هن  تسا . رـضاح  رـصع  رد  ناناوج ، ناناوجون و  يارب  یـساسا  ياهزاین  هلمج  زا  یقالخا ، يونعم و  ياـه 

مادـقا يارب  یفاک  ناوت  يدـج و  هجوت  ناناوج  دوخ  هن  و  دـنراد ، دوصقم  نیا  يارب  یعافد  لـباق  یفاـک و  هماـنرب ي  اـه  هاگـشناد  هیملع و 
تـصرف زا  يرایـسب  دش و  ناوج  ام  ناوجون  كدوک و  هک  یماگنه  طقف  میا ; هدنام  رظتنم  یفاک  هجوت  شالت و  نودب  ام  عقاو ، رد  دنراد ;

رثا أشنم  دوش و  هعماج  دراو  يرگید  قیرط  ره  ای  يزرواشک ، تعنـص ، رازاب ، هاگـشناد ، قیرط  زا  دـیاب  هاوخ  ان  هاوخ  داد و  تسد  زا  ار  اـه 
رثا ياـه  هویـش  زا  یکی  هک  تفریذـپ  دـیاب  زین  ار  نیا  هتبلا  تسین . مکاـح  وا  رب  ینید  گـنهرف  ارچ  هک  میوـش  یم  تحاراـن  هاـگنآ  دـشاب ،

، تسین یفاک  اهنت  هن  اه ، نیا  اما  تسا ; ملیف و ...  اه و  هناسر  تاعوبطم و  قیرط  زا  ناناوج ، ناناوجون و  هلمج  زا  هعماج ، دارفا  رب  يراذـگ 
عونتم و رایـسب  ناناوج ، ناناوجون و  هجوت  دروم  یعامتجا  یگنهرف ـ  ياه  شزرا  لاـثم ، روط  هب  دراد ; ار  دوخ  صاـخ  ياـه  تفارظ  هکلب 

هاگدید نید و  ِیـشزرا  سایقم  رد  مادـک  چـیه  اما  دنتـسه ، مه  لباقم  رد  یگنهرف  ِهاگدـید  ود  هک  دـیآ  یم  شیپ  یهاگ  تسا و  توافتم 
هب دندنب ، ياپ  اهنآ  هب  ناناوج  ای  ناناوجون  زا  ینیعم  هورگ  هک  یعامتجا ، ياه  شزرا  زا  یخرب  ياج  یب  نداد  میمعت  دنتـسین . لطاب  ینید ،
هک ییاج  یب  ياهراشف  لامِعا  تسا . روآ  نایز  تسردان و  يراک  هسردـم ،  کی  یتح  ای  رهـش  کی  ای  روشک  ناـناوج  ناـناوجون و  ماـمت 

ناناوجون و زا  يرت  شیب  ياه  هورگ  المع  دوش ، یم  دراو  ناناوج  ناناوجون و  رب  زین  هعماج  يوردـنت  یتنـس  ياه  شخب  بناج  زا  یهاـگ 
هعماج و رت  یمیدـق  لسن  نیب  يرت  شیب  فاکـش  اب  بیترت  نیدـب  دـنک و  یم  رود  يونعم  یقالخا و  ياه  شزرا  گـنهرف و  زا  ار  ناـناوج 

زاب تسا ، هتفر  ینـس  هقبط ي  نیا  رب  هک  ییاهراشف  اه و  یگمانرب  یب  مامت  مغر  یلع  میتسه . ور  هبور  دـیدج  لسن  زا  یهجوت  لباق  شخب 
يدام ماد  رد  نداـتفا  زا  اـهنآ  ِاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دراد  توق  ردـقنآ  اـم  روشک  رد  ینید  یقـالخا و  لیـصا  ياـه  شزرا  گـنهرف و 
مهارف ار  اه  هنیمز  زا  یـشخب  طقف  مه ، هرود  نیا  هک ، دش  نینچ  لاؤس  خساپ  نیاربانب ، دننک . یم  بانتجا  یبرغ ،  یگدنز  کبـس  ییارگ و 

تیعقوـم نیا  رد  تسا . هدـش  دـیدش  یگنهرف  ياـه  موـجه  ندیـسر  تیلعف  هب  ثعاـب  هدوـب و  ءزج  نیرخآ  شخب ، نیا  نکل  تـسا ; هدرک 
شزرا زا  مه  و  نکسم و ...  جاودزا ، لاغتـشا ، هلمج : زا  بولطم ، يداصتقا  یگدنز  زا  مه  هک  دنراد  زاین  ناناوج  ناناوجون و  مامت  دیدج ،

 ، یگتـسیاش ساسحا  یگدـنز ، يارب  بولطم  هفـسلف ي  کی  زا  يرادروخرب  لالقتـسا ، ساسحا  سفن ، تزع  ریظن : یناسنا ،  تبثم و  ياه 
زا و  دنشاب ، رادروخرب  یمیمص و ... ناتسود  نتشاد  اه ،  ییاناوت  ندش  هتخانش  تیمسر  هب  ندوب ،  مدرم  ناتـسود و  نیدلاو و  مارتحا  دروم 

هبور تابلاطم  نیا  مامت  اب  هرود ، نیا  رد  زین  نیلوئسم  ًاتعیبط  و  دنشاب ، هتـشاد  یفاک  هرهب ي  شیوخ  هدنیآ ي  هب  تبـسن  شخب  دیما  شرگن 
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. دنتسه ور 

؟ تسا مزال  ییاه  يزاس  هنیمز  اه و  يزیر  همانرب  عون  هچ  تسیچ ؟ یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  ياه  هار  لاؤس :

و دننک ، یم  مادقا  دوجوم  ياه  هنیمز  رب  هیکت  اب  یگنهرف  نامجاهم  نآ . اب  هلباقم ي  هن  تسا و  طیـسب  رما  کی  یگنهرف  مجاهت  هن  باوج :
ام ( 1 .) هدـینت مه  رد  تدـم و  زارد  یـساسا و  تسا  يراک  اه  هنیمز  حالـصا  تخادرپ ;و  اه  هنیمز  حالـصا  هب  دـیاب  زین ، نآ  اب  هلباقم  يارب 

يریبادـت میناوت  یم  نکل  تساـه ; موجه  نیمه  هب  نمـشد  ینمـشد  میروآ ; لـمع  هب  تعناـمم  نمـشد  موـجه  زا  میناوـت  یمن  هاـگ  چـیه 
یمن ماجنا  رفن  ود  رفن و  کـی  تسد  هب  تامادـقا  ریبادـت و  نیا  هتبلا  دوش ; رت  مک  موجه  نیا  ریثأـت  هک  میهد  ماـجنا  یتامادـقا  میـشیدنیب و 

، نویزیولت ویدار  ماع ، يانعم  هب  تلود  دـیاب  دنـشاب . فدـه  نیا  لابند  هب  اه ، يریگوس  تاناکما و  همه ي  اب  هعماج  مامت  دـیاب  هکلب  دوش ;
دنشاب ;و هتشاد  هجوت  بلطم  نیا  هب  یتلود ، ياهداهن  تارادا و  یشزومآ ، زکارم  همه ي  و  اه ، هاگشناد  اه و  ناتسریبد  تاعوبطم ، امنیس ،

لاس دصراهچ  دصیس - دودح  نمشد  دنیامرف : یم  هللا ) مهمحر  ) ماما ترضح  میشاب . هتـشاد  یگنهرف  يژتارتسا  همانرب و  هصالخ ، روط  هب 
زا دینک ; تدم  زارد  يزیر  همانرب  دیاب  مه  امـش  دـنک ; نیزگ  ياج  ار  يدام  گنهرف  دربب ، نیب  زا  ار  یمالـسا  گنهرف  ات  تسا  هدرک  راک 

گنهرف هک  تسا  نیا  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  يارب  یساسا  مدق  نیلوا  (; 2) دینک يزیر  همانرب  هدنیآ  لاس  دصیس  تسیود ـ  يارب  نونکا 
ياهراجنه نیناوق و  تاررقم و  بلاق  رد  مه  دوش و  ینورد  هعماج  دارفا  يارب  مه  يزورما ، ياهزاین  اـب  بساـنتم  يزورما و  ناـبز  هب  ینید 

مود مدق  تسا و  لکشم  رایـسب  دوخ  نیا  میراذگن و  یلاخ  ار  هعماج  درف و  فرظ  ینعی  دوشب ; هعماج  طلـسم  ياه  شزرا  ءزج  یعامتجا ،
هک یمادام  اما  مینک ; هلباقم  یتسرد  هب  نآ  اب  تساخرب ، هدـش  هئارا  ِفورظم  اب  هزرابم  هب  یگنهرف ، ای  یعامتجا  یهورگ  رگا  هک  تسا  نیا 

. ------------------------------------ دسر یمن  نآ  هب  تبون  دنک و  یمن  ادیپ  ِادصم  مود  مدق  میا ، هتشادنرب  ار  لوا  مدق 
يرواد شزرا  یناــیواک ، دـــمحم  رت ر.ك : شیب  هعلاــطم  يارب  (. 1 -------------------------------------------- )

،ج 2، رون هفیحص  ینیمخ ، ماما  ك : ر . (. 2 . ) ص 116 یناور ،) گنج  تاغیلبت و  لصف  ،) نآرق هاگدید  زا  یعامتجا  یسانش  ناور  میهافم 
.157 ص 155 ـ  131 و ج 5 ، ص 125 ـ  163 ;ج 5 ، ص 161 ـ 

؟ تسیچ یسایس  یگنهرف ـ  ناربهر  یتکلمم و  نیلوئسم  فیاظو  یگنهرف ، مجاهت  اب  هلباقم  هنیمز ي  رد  لاؤس :

; تسا هعماج  نالک  درخ و  حوطس  رد  نازیر  همانرب  مامت  روظنم ، هکلب  تسین ; یگنهرف  نیلوئسم  طقف  یتکلمم ، نیلوئـسم  زا  دارم  باوج :
یگنهرف روما  هب  حیحـص ، يا  هماـنرب  قبط  رگا  اریز  تسا ; رت  شیب  نیب  نیا  رد  تیبرت ، میلعت و  ياـهداهن  یگنهرف و  نیلوئـسم  شقن  نکل 

دیاب ام  تساهداهن . نیلوئـسم و  نیا  شود  رب  یگنهرف  روما  ییارجا  راب  نیرت  هدـمع  دـسر و  یم  ارجا  هب  تبون  هاگ  نآ  دوش ، یفاک  هجوت 
رایـسب رثأت  ریثأت و  میقتـسم و  لماعت  رگیدـکی  اب  نآ  يازجا  هک  مینک  یقلت  عماج  متـسیس  کی  زا  متـسیس  هدرخ  کی  ناونع  هب  ار  گنهرف 

، ملع ِالخا ، تیبرت ، گنهرف ، تسایـس ، داصتقا ، لثم  ناسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  فلتخم  ياـه  هلوقم  میهاوخن ، اـی  میهاوخب  دـنراد . يدـج 
هیقب هب  یهاگن  مییاـیب و  راـنک  دوخ  هاوخلد  هنوگ ي  هب  اـه ، نیا  زا  یکی  اـب  میناوت  یمن  اـم  دـنراد و  مه  تسد  رد  تسد  يژولونکت و ،... 

يالاب هدر  نیلوئسم  . 1 مییوگ : یم  نخس  اهنآ  تیلوئسم  هب  عجار  هدرک و  میسقت  هورگ  هس  هب  ار  نیلوئسم  اج  نیا  رد  ام  ( 1 .) میشاب هتشادن 
زا بناوج  همه ي  رد  هک  ناشدوخ ; نیب  رد  تدحو  ظفح  فلا ) تسا : هدننک  نییعت  رایـسب  هک  دنراد  یـساسا  هفیظو ي  دـنچ  نانآ  ماظن .

يالاب هدر  نیلوئسم  زا  لاثم ، ناونع  هب  دنشاب ; مالسا  یلمع  يوگلا  دیاب  نانآ  تسا ;ب ) هدننک  نییعت  یـساسا و  رایـسب  گنهرف ، رد  هلمج 
ینهذ هغدغد ي  نیرت  گرزب  ار  مالسا  تیمکاح  دیاب  ماظن  نیلوئـسم  دنهدب ;ج ) هقباسم  یبلطایند  رد  هک  دور  یمن  راظتنا  یمالـسا  ماظن 
نیناوق يارجا  هنیمز ي  دـننک ;د ) جراخ  دوخ  يراـک  هخرچ ي  زا  دـجنگ  یمن  اتـسار  نیا  رد  هک  ار  یفدـه  ره  دـننادب ;و  دوخ  يراـک  و 

ياهورین ناکمالا ، یتح  دـننک ;ه )ـ تیامح  نآ  زا  و  مهارف ، ار  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لـثم   ) رت يدـیلک  دراوم  هژیو  هب  یمالـسا ،
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رگید تالکـشم  لئاسم و  يال  هبال  رد  ار  گنهرف  هلئـسم ي  دـنرامگب ;و ) يدـیلک  ياـه  تسپ  رد  ار  تسود  مدرم  دـهعتم و  دـمآراک و 
هبناج همه  قیمع و  تخانش  فلا ) هلمج : زا  دنراد ; هدهع  هب  يرایسب  مهم  فیاظو  هک  یگنهرف . نیلوئسم  . 2 دننکن . مگ  شومارف و  روشک 

یناسک نیب  زا  یمالسا ، روشک  رد  یگنهرف ، يالاب  هدر  نیلوئـسم  هک  تسین  هتـسیاش  دنـشاب ; هتـشاد  یمالـسا  گنهرف  مالـسا و  هب  تبـسن 
مالـسا رد  دـنا ;و  هتخانـش  دوخ  رگید  ياهراک  یگدـنز و  هیـشاح ي  رد  یبناج و  تاعلاطم  رد  صقاـن و  تروص  هب  ار  مالـسا  هک  دنـشاب 
فارـشا اـهنآ  هب  تبـسن  دنـسانشب و  بوخ  ار  روـشک  لـخاد  ناـهج و  یگنهرف  ياـه  هدـیدپ  دراد ;ب ) دوـجو  ناـنیمطا  اـهنآ ، یـسانشان 

دشاب ;ج) تهج  نیا  رد  یگنهرف  ياه  هعومجم  شالت  دیاب  هکلب  تسین ، صخش  کی  زا  راظتنا  نیا  هتبلا  دنشاب ; هتشاد  یملع  یتاعالطا و 
ار یلک  فادها  دنشاب ، هدرک  فده  نییعت  دنشابن ; یگرم  زور  راتفرگ  دوخ  یگنهرف  ياه  يریگ  میمصت  اه و  يزاس  میمصت  اهراک و  رد 

لمع تاناکما  دـح  رد  دـنبایب و  ار  فادـها  نآ  هب  ندیـسر  يارب  ییارجا  ياهراک  زاس و  دـننک ، لیدـبت  يراـتفر  يا و  هطـساو  فادـها  هب 
شزومآ شرورپ ، شزومآ و  لثم  یگنهرف ، ياه  هعومجم  يارب  دنریگ ;ه )ـ راک  هب  مالـسا  ِدرب  شیپ  يارب  ار  رنه  ماسقا  عاونا و  دـننک ;د )

عافد هلمج  زا  موب ، زرم و  نیا  ینید  یگنهرف و  قباوس  دریگب ;و ) تروص  صخـشم  ِفیاظو  نییعت  تاـعوبطم و ،... امیـس ، ادـص و  یلاـع ،
هبناج ي همه  نییبت  فلا ) هلمج : زا  تسا ; هیملع  هزوح  هدـهع ي  رب  یگرزب  رایـسب  فیاـظو  هیملع . ياـه  هزوح  . 3 دننک . ایحا  ار  سدـقم 

هتکن نیا  اـیند ; یگنهرف  تـالوحت  صوصخ  رد  اـهنآ  یهاـگآ  ندوب  زور  هب  روشک ;ب ) لـخاد  جراـخ و  يارب  يزورما  ناـبز  هب  مالـسا ،
هیاپ ناکرا و  میـسرت  دریگب ;ج ) دوخ  هب  لاعف  یمجاهت و  تلاح  رت  شیب  هدمآ و  رد  هب  یلاعفنا  تلاح  زا  دناوتب  هزوح  هک  دوش  یم  ثعاب 

رد تیونعم ، عیزوت  دـیلوت و  د ) ... یفـسلف و ; یقالخا ، یتیبرت ، یعامتجا ، یـسایس ، مولع  لثم  یناسنا ، مولع  ناـبز  هب  یمالـسا  رکفت  ياـه 
ياهرازبا اه و  هویـش  ِيزاس  لماک  يرگنزاب و  نداد و  غیلبت  هب  رت  شیب  تیمها  ثیح ;ه )ـ نیا  زا  هعماج  مامت  ندرک  هیذغت  نالک و  حـطس 

مدرم ;ز) هب  اهنآ  یفرعم  يرظن و  لکش  هب  وگلا  نآ  میسرت  و  یگدنز ، کبس  يارب  یلمع  ِبسانم  يوگلا  هئارا ي  نید ;و ) جیورت  غیلبت و 
يارب بساـنم  ياـهوگلا  غیلبت  میزادرپ ـ : یم  فیاـظو  نیا  زا  یـضعب  حیـضوت  هب  کـنیا  اـیند . ِینید  یملع - عماـجم  اـب  طاـبترا  شرتـسگ 

; دزرویم تدارا  نآ  هب  دـنک و  یم  باختنا  دوخ  يارب  ار  ییاهوگلا  هاگآدوخان ، تروص  هب  ولو  هاوخ  ان  هاوخ  ناوجون ، ناوج و  ناناوجون :
کیزیف ملعم  هب  تسا  نکمم  یناتـسریبد  درگاـش  تسا ; ندیـشوپ  ساـبل  رد  نآ ، زراـب  هنومن ي  دزاـس ; یم  وا  هیبش  ار  دوخ  هک  يوحن  هب 

دراذگب و رـس  رب  همامع  و  دیوگب ، نخـس  شداتـسا  دننامه  هبلط  نالف  ای  دـنک ; تیعبت  وا  راولـش  تک و  لدـم  زا  دـشاب و  دـنم  هقالع  دوخ 
روط هب  یبسانم ، ياهوگلا  رگا  دنک . یم  دوخ  يوگلا  راثن  ار  يدایز  تاساسحا  ناوج ، ناوجون و  دشاب . هتشادن  ینادنچ  هجوت  مه  شدوخ 

یمومع گنهرف  هب  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار ، رگا  یلو  دوش ; یم  لکشم  راچد  رت  مک  ناوجون  دنبای ، ماع  لوبق  دنوش و  یفرعم  بترم 
دوخ يارب  یبسانمان  ياهوگلا  اه ، ناوجون  زا  يدایز  هدـع ي  هک  مینیب  یم  مینک و  یم  زاب  مشچ  ناـهگان  دنـشاب ، هتـشادن  یهجوت  هعماـج 

هب يدارفا  مینک : یفرعم  ار  ییاهوگلا  ای  وگلا  دُعب ، ره  رد  میناوت  یم  میراد ،) هتبلا  هک   ) میـشاب هتـشادن  مه  عماج  يوگلا  رگا  دنا . هدیزگرب 
هب يدارفا  یلیصحت ، يوگلا  ناونع  هب  یـضایر و ،... یمیـش و  کیزیف و  ياهدایپملا  قفوم  دارفا  نآرق ، ظفح  یناوخ و  نآرق  يوگلا  ناونع 

ینیع ياهوگلا  رگا  یتح  دنوش ; یفرعم  لوبق  لباق  یگدنز  کبـس  ِالخا و  اب  راکـشزرو  ناونع  هب  يدارفا  يراکادف ، راثیا و  يوگلا  ناونع 
ار یناریا  یمالسا ـ  هداوناخ ي  يوگلا  دوش و  هتخاس  یباذج  ینالوط و  رایسب  ینویزیولت  لایرـس  کی  هک  دراد  ناکما  میـشاب ، هتـشادن  مه 

لدـم سابل و  ياهوگلا  زا  نویزیولت ، یهاکف  ياه  همانرب  رد  لـقاال  اـی  دـنک ; مسجم  مدرم  يارب  ینویزیولت  هماـنرب ي  دـص  دـنچ  لوط  رد 
نیلوئـسم هب  هک  تسا  یلئاسم  رگید  زا  زین  تغارف  تاقوا  ندرک  رپ  مینکن . هدافتـسا  هناـگیب  نلاـس  ِاـطا و  نویـساروکد  لدـم  وم و  شیارآ 

بولطم نیا  ناوجو  ناوجون  يارب  دربب . هدافتـسا  نآ  زا  دـشاب و  لوغـشم  دـیاب  یقیرط  ره  هب  و  دراد ، طاشن  ورین و  ناوج  دوش . یم  طبترم 
تحارتسا هب  یگتسخ  عفر  يارب  هاگنآ  دیامن و  هتسخ  ار  دوخ  دنک و  راک  شالت  رپ  تروص  هب  ینهذ  یمـسج و  ياه  تیلاعف  رد  هک  تسا 

ینعی تغارف ، تاقوا  دنک ; رپ  ار  نانآ  تغارف  تاقوا  دناوتب  یبوخ  هب  ات  دشاب ، هتشاد  عونت  یفاک  هزادنا ي  هب  دیاب  تایلوغشم  نیا  دزادرپب .
مایا رد  رگراک  تسا ، هدـش  مامت  لّصحم  فیلاـکت  هسردـم و  دوش . یم  غراـف  هنازور  مظنم  ياـه  هماـنرب  زا  ناوج  اـی  ناوجون  هک  یتاـقوا 
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هب طوبرم  هک  يرگید  هلئـسم ي  تسا . مهم  مزال و  تاقوا ، نیا  ندرک  رپ   ... و ; تسا ، هدـمآ  یـصخرم  هب  زابرـس  درب ، یم  رـس  هب  یلیطعت 
بیـسآ ناوجون  ناوج و  رـشق  نکل  تسا ، هعماج  دارفا  رت  شیب  ناج  يـالب  لکـشم  نیا  تسا ; يراـکیب  رقف و  اـب  هزراـبم  تسا ، نالوئـسم 

ياه تیعقوم  رد  دـنوش و  یم  بوکرـس  هدـشن  هدروآرب  ياـهزاین  اـب  دـنراد ;و  يرت  مک  هبرجت ي  و  رت ، شیب  تیـساسح  اریز  دـنرتریذپ ;
يارب جاودزا  كرادـت  دـنوش . یم  شا  هعماج  هداوناخ و  وا و  يارب  یناوارف  تالکـشم  ثعاب  دـنزادرپ و  یم  درف  یناور  بیرخت  هب  يدـعب 

یم يرظن  ثحاـبم  رد  همه  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا  دریگ . رارق  نیلوئـسم  هجوـت  دروـم  دـیاب  هک  تسا  یتاـکن  هلمج  زا  زین  ناـناوج 
لمع رد  هنافـسأتم  یلو  دوـش ; باـنتجا  ریگ  اـپ  تسد و  ياهدـنب  دـیق و  زا  مـینک و  مـهارف  ار  رتدوز  ِجاودزا  ناـکما  تـسا  مزـال  دـنیوگ :

یکلهم ياه  هبرـض  اسب  هچ  تدمزارد  رد  تسا و  یطلغ  گنهرف  تسا ، جیار  هعماج  رد  هک  يا  هنوگ  هب  جاودزا  گنهرف  تسا . سکعرب 
; دـننکن افتکا  راتفگ  هب  دـنریگب و  يدـج  ار  نآ  اه ، هاگـشناد  هیملع و  ياه  هزوح  یتکلمم و  نیلوئـسم  دـیاب  دزاس ;و  یم  دراو  هعماـج  هب 

( --------- 2 .) میدرگرب نامدوخ  لیصا  گنهرف  هب  تیدج  تمه و  مامت  اب  دیاب  دننک و  مهارف  ار  تدم  زارد  رد  یحالـصا  ياه  هنیمز 
رت شیب  هعلاــــطم  يارب  (. 1 ----------------------------------------------------------------------- )

هچنآ زا  يرایسب  (. 2 . ) ص 29 یمتسیس ،) شرگن  ثحب  ، ) نارق هاگدید  زا  یعامتجا  یـسانشناور  میهافم  یـسررب  ینایواک ، دمحم  ر.ك .
مجاـهت گـنهرف و  يا ، هنماـخ  یلع  ر.ك : تسا . هدوب  يربـهر  مّظعم  ماـقم  ياـه  شیاـمرف  زا  ماـهلا  اـب  دـش ، هدروآ  لاؤس  نیا  خـساپ  رد 

. یگنهرف

؟ دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  یشقن  هچ  یگنهرف  مجاهت  برخم  تارثا  نتساک  رد  نیدلاو  لاؤس :

. درادن ناکما  نالک ) حطس  رد   ) رگید تاحالـصا  نآ ، نودب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، رگید  تاحالـصا  يانبریز  یگداوناخ  طباور  باوج :
یم کمک  ناوجون  هب  طقف  هن  یگداوناخ ، طباور  حالـصا  دـش ; دـنهاوخ  لح  دوخ  يدوخ  هب  لئاسم  زا  يرایـسب  اه ، هداوناخ  حالـصا  اـب 
ياه هبنج  هک  یمالـسا  هداوناخ ي  يوگلا  کی  نتـشاد  اذـل  تسا ; رثؤم  یّنـس  تاـقبط  همه ي  هداوناـخ و  دارفا  همه ي  يارب  هکلب  دـنک ،

، یعامتجا مولع  هاگدید  زا  تسا . مهم  رایسب  دشاب ، هدرک  هدافتـسا  زین  یتخانـش  ناور  ياه  هداد  زا  و  هدش ، ظاحل  نآ  رد  یگدنز  فلتخم 
زرم بتارم و  هلسلس  متسیس ، ارف  ای  متسیس ، هدرخ  ای  متسیس ، ره  رد  دراد ; ییاه  متسیس  ارف  اه و  متسیس  هدرخ  تسا ; متسیس  کی  هداوناخ 

رایـسب ياه  هویـش  زا  دشاب . هتـشاد  بویعم  ای  ملاس  ِدرک  لمع  هداوناخ ،  کی  تسا  نکمم  اه ، نیا  ساسا  رب  دراد . دوجو  اضعا  نیب  يدـنب 
رد رگا  تـسا . هدرک  دـیکأت  اـه ، يدـنمنوناق  نـیا  زا  يرایـسب  رب  ینید  گـنهرف  ( 1 .) تسا يرگناـمرد  هداوناـخ  يرگناـمرد ، رثؤم  مهم و 

. میروآ یم  تسد  هب  ینید  ياوتحم  اب  بسانم  يوگلا  کی  میزادرپب ، هداوناخ  هعلاطم ي  هب  یتخانـش ، ناور  بوچراـچ  اـب  ینید ، گـنهرف 
، داصتقا ِالخا ، هک  تسا  مزال  تسا و  هدشن  هعلاطم  نوچ  درادن ; دوجو  یلعفلاب  رظن  ِافتا  يرظن ، ثیح  زا  ییوگلا ، نینچ  نتـشاد  يارب  هتبلا 

تروص رد  نینچ  مه  مینیبب ; رولبتم  هداوناخ ، مان  هب  کچوک  هعومجم ي  کی  رد  ار  تیبرت و ...  تایعامتجا ، تسایـس ، کسانم ، دیاقع ،
رد یبهذم  و  يداصتقا ، یسایس ، یعامتجا ، فلتخم  ياه  متسیسارف  اب  نوچ  تسین ; یناسآ  راک  نآ ، يارجا  دحاو ، هیرظن ي  کی  نتـشاد 

ياه ِاطا  نیدـلاو  نارتخد و  نارـسپ و  يارب  هک  دـنک  اضتقا  نینچ  ملاس  هداوناخ ي  يوگلا  مینک  ضرف  رگا  لاثم ، روط  هب  تسا . هدـینت  مه 
طاـبترا هداوناـخ  يداـصتقا  عضو  اـب  وگلا  نیا  يارجا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يروخاذـغ و ... عمجت و  يارب  گرزب  یقاـطا  زین  و  هناگادـج ،

نیا دننک ، ظفح  ار  ششوپ  زا  یحطـس  کی  ات  لزنم ، رد  دیاب  نیدلاو  هک  دیوگب  ملاس  هداوناخ ي  يوگلا  دینک  ضرف  ای  دراد ; یگنتاگنت 
رگن هبناج  همه  تروص  هب  ملاس  هداوناخ ي  يوگلا  نتـشاد  نیاربانب ، دشابن ; ارجا  لباق  ای  لوبق ، لباق  نیدلاو  زا  یـضعب  يارب  تسا  نکمم 

یم نیدلاو  اما  تسا ، لکشم  هداوناخ  ملاس  لماک و  يوگلا  کی  نتشاد  هک  نیا  مغر  یلع  تسا . لکـشم  يراک  طیرفت ، طارفا و  نودب  و 
، هک تسا  نیا  نیدـلاو  مادـقا  نیرت  مهم  دـنهد . ماـجنا  یگنهرف  مجاـهت  زا  دوخ  ناوجون  ظـفح  يارب  ار  یمهم  ِصخـشم  ياـهراک  دـنناوت 

رایـسب یعقاو  تالاکـشا  اب  یتح  هکلب  کچوک ،  ياه  هناهب  اب  اهنت  هن  دـننک ; ظفح  ناناوجون  هژیو  هب  نادـنزرف ، اب  ار  دوخ  طابترا  هراومه 
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دنادب ;و دوخ  هاگ  هیکت  نیلوا  ار  ردام  ردـپ و  ناوجون ، هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  طابترا  نیا  تسـسگ . ار  طابترا  نیا  دـیابن  زین  گرزب 
، ملاس تاحیرفت  سابل ، اذـغ و  رد  یبلط  عونت  تسود ، هب  زاین  دریگ . رارق  هجوت  دروم  بوچراـچ  نیا  رد  دـیاب  وا  ياـهزاین  همه ي  ًاـتعیبط 
یعمج و روما  رد  تکراشم  فطاوع ،  زاربا  سفن و  هب  دامتعا  تیمیمص ، تبحم ، مارتحا ، هب  زاین  تاساسحا ، زاربا  هب  زاین  یهاوخ ، ناجیه 
رد طابترا  نیا  دوش . تیادـه  نآ  ياضرا  ياه  لاناک  هب  هداوناخ  قیرط  زا  ای  دوش ، اضرا  هداوناخ  رد  دـیاب  اـی  یخوش و ،... حازم و  هب  زاـین 

يدنمناوت قیالع و  تاساسحا و  فطاوع و  ینعی  دننک ; كرد  ار  ناوج  ناوجون و  نیدلاو ، هک  دوش  یم  لصاح  بولطم  روط  هب  یتروص 
هب و  دنشاب ، هتشاد  راظتنا  وا  زا  دنیوگب و  نخس  وا  اب  ناوجون  کی  هاگیاج  زا  دنهد و  رارق  وا  هاگیاج  رد  ار  دوخ  دنناوتب  دننادب ; ار  وا  ياه 

دوخ دنناوتب  طقف  هکلب  دوش ; ضوع  دارفا  هاگیاج  دروخب و  مه  هب  فیاظو  اه و  شقن  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا   ) دننک هجوت  وا  تاراظتنا 
، بسانمان سابل  شیارآ و  اب  هک  يردام  دنک ; یم  رادیب  حبـص  زامن  يارب  کتک  اب  ار  دوخ  دنزرف  هک  يردپ  دـننیبب .) رگیدـکی  رظنم  زا  ار 

زینک تسامش « ،» مالغ  : » دنیوگ یم  عمج  رد  دوخ  دنزرف  یفرعم  ماگنه  هب  هک  ینیدلاو  دنارذگ ; یم  یگدنز  دوخ ، ناوجون  رسپ  رانک  رد 
اما دـنا . هدرکن  كرد  ار  دوخ  ناوجون  دـنزرف  دـننک و ،... یم  یتمرح  یب  شناتـسود  روضح  رد  دوخ  ناوجون  هب  هک  ینیدـلاو  تسامش ،» 
رد هک  ینیدـلاو  دـنک ; یم  توـعد  لزنم  هب  ار  وا  دراذـگ و  یم  مارتـحا  شدـنزرف  تسود  هب  دور ، یم  شزرو  هب  شدـنزرف  اـب  هک  يردـپ 

هناـخ و روما  رد  يزومآ  هبرجت  هزاـجا ي  هک  ینیدـلاو  دـننک ; یم  هدافتـسا  وا  رظن  زا  هدرک و  تروشم  دوـخ  ناوـجون  اـب  روـما  زا  یـضعب 
ینیدلاو دنهاوخ ; یم  ترذعم  دوخ  ناوجون  زا  ندرک ، اطخ  تروص  رد  هک  ینیدلاو  دنهد ; یم  ناوجون  هب  ار  هناخزپشآ و ،...  هداوناخ و 

، ینیدلاو نینچ  دنریذپ و ،... یم  ار  دوخ  راتفر  تیلوئسم  مادکره  دننک و  یم  هثحابم  دنیوگ و  یم  نخس  ناوجون  اب  یقطنم  تروص  هب  هک 
تروص رد  و  راذگرثا ، یبوخ  هب  دنناوت  یم  نیدلاو  طابترا ، یمیاد  ظفح  ندرک و  كرد  نیا  لابند  هب  دـنا . هدرک  كرد  ار  دوخ  ناوجون 

روما جاودزا و  سرد و  لحم  یلیـصحت ، هتـشر ي  لغـش و  تسود ، باختنا  رد  دنناوت  یم  نینچ  مه  دنـشاب ; ریذپرثا  یقطنم  روط  هب  موزل 
لقتنم وا  هب  ار  دوخ  حیحص  گنهرف  دنهاوخب ; کمک  وا  زا  هداوناخ  ياهانگنت  تالکشم و  لح  رد  دننک و  کمک  وا  هب  یگدنز  یـساسا 
يدرف وا  زا  مارآ  مارآ  دننک ;و  انـشآ  اه  تیدودحم  تایعقاو و  اب  ار  وا  تاراظتنا  دـنهد ; حیـضوت  وا  يارب  ار  یگدـنز  تیلوئـسم  دـنیامن ;
یقطنم تروص  هب  دریگ ، رارق  یعمج  ره  رد  هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  هکلب  دنتـسین ،  لزنم  زا  نوریب  رد  وا  راتفر  نارگن  اهنت  هن  هک  دنزاسب 
بسانم تسود  باختنا  لئاسم ، زا  یکی  لاثم ، ناونع  هب  دنک . یم  کمک  زین  نارگید  هب  رودقملا  یتح  دنک و  یم  ظفح  ار  دوخ  لوقعم  و 

اهرت و گرزب  ناوجون و  دوخ  هک  تسا  مزال  تسا ; كاندرد  يا  هجنکش  ناوجون ، يارب  هورگ ، مه  يزاب و  مه  تسود و  نتـشادن  تسا .
اهنآ دعب  دنک و  باختنا  یتسود  ناشناوجون  هک  دنـشابن  رظتنم  هشیمه  نیدـلاو  دـنریگن ; رارق  لاعفنا  عضوم  رد  عوضوم ، نیا  رد  نیدـلاو ،
رطاخ هب  دراد ، تبـسانم  رگا  دننک و  یفرعم  ار  بوخ  ناتـسود  دنوش ، مدق  شیپ  هار  نیا  رد  فلتخم ، تاهج  هب  هجوت  اب  هکلب  دنهدب ، رظن 

. --------------------------------------------------- دنزرون غیرد  یگداوناخ  دمآ  تفر و  زا  یتح  دوخ ، دـنزرف 
، یلیه یِج  نوسرتـپ ، دـلارج  نئوـب ، نمرِکَا ، لـثم  یقفوـم  ًاتبـسن  فورعم و  نارگناـمرد  (. 1 ----------------------------- )

. دنا هدرک  راک  هطیح  نیا  رد  نیچونیم ، و  ریتس ، اینیجریو 

؟ دنشاب هتشاد  دنناوت  یم  یشقن  هچ  دوخ  نانآ  تسیچ و  یگنهرف  مجاهت  اب  ههجاومرد  ناوج  ناوجون و  تیلوئسم  لاؤس :

نیرت مهم  نیرت و  یلـصا  هک  تسناد  دـیاب  دراد ، دوـجو  نیدـلاو  نیلوئـسم و  يارب  هک  یفیاـظو  یعاـمتجا و  تاریثأـث  مـغر  یلع  باوـج :
دروم رد  هچنآ  دراد . هلـصاف  ییاهن  ياـه  بولطم  اـب  اـه  تیعقاو  هراومه  تسا . ناوج  ناوجون و  دوخ  صوصخ ، نیا  رد  هدـنریگ  میمـصت 

یگنهرف ياضف  دوش . یمن  عقاو  شا  همه  اما  تسا ; بولطم  دوش  یم  هتفگ  نیدلاو  فیاظو  هعماج و  طلـسم  ياه  شزرا  یگنهرف ، ياضف 
یمن لمع  دوخ  فیاظو  مامت  هب  لیلد ، ره  هب  نیلوئـسم ، یهاگ  تسین . یناـسنا  یمالـسا و  لـماک ، روط  هب  هعماـج ،  طلـسم  ياـه  شزرا  و 

یعامتجا ههجو ي  طباور و  نتـشادن  يداصتقا ، ییاسران  يداوس ، مک  يداوس و  یب  لثم  ییاه ، تیدودحم  اب  نیدـلاو  زا  يرایـسب  دـننک .
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هب دـنناوت  یمن  اهنت  هن  هجیتن ، رد  دنتـسه و  هجاوم  یگداوناخ و ،... ياـه  عازن  رظن ،  فـالتخا  يراـمیب و  لـثم  یتالکـشم  دوجو  بساـنم ،
، ناوجون هک  تسین  یقطنم  یتیعقوم ، نینچ  رد  دنراد . دوخ  ناوج  ناوجون و  کمک  تیاده و  هب  زاین  اسب  هچ  هکلب  دننک ، کمک  ناوجون 

لبق ار ، هرود  نیا  دیاب  وا  دنک . یهجوت  مک  دوخ ، ياه  يدنمناوت  اه و  تیفرظ  هدنیآ و  هب  نارگید ،  ِیناوتان  ای  یسانشان  هفیظو  هناهب ي  هب 
رگا تسا ; هداعلا  ِوف  یناور  ياهورین  یندـب و  تردـق  هرود ، نیا  رد  دربب . هرهب  یفاـک  هزادـنا ي  هب  نآ  زا  دسانـشب و  دوش ، رید  هک  نیا  زا 

هک روط  نامه  دنا . هدافتـسا  لباق  دنمـشزرا و  رایـسب  دنورن ، ییوس  هب  هام  ره  زور و  ره  دنوشن و  هدنکارپ  دـنوش و  هداد  تهج  اهورین  نیا 
غاب هب  ار  نآ  هک  تسا  نکمم  مه  دوش و  لیـس  هب  لیدبت  تسا  نکمم  مه  هک  درک  هیبشت  یبآ  هب  ناوت  یم  ار  نارود  نیا  يورین  تشذـگ ،

( فلا مینک : یم  دـیکأت  مهم  مّلـسم و  ِيدـیلک  تاکن  رب  صوصخ ، نیارد  دوشب . اـهنآ  یباریـس  ثعاـب  اـت  درک  تیادـه  هنـشت  عرازم  اـه و 
تاساسحا و راکفا و  هعومجم ي  ات  دنک  شالت  دشاب . دوخ  هدنیآ ي  تیوه  رکف  هب  جـیردت ، هب  یناوجون ، يادـتبا  نامه  زا  دـیاب  ناوجون 
، دشاب هتشاد  دنلب  تمه  دشیدنیب ;ب ) هعماج  ياهزاین  دوخ و  تاناکما  قیالع و  هب  دنـشاب ; رگیدکی  لمکم  تهج و  مه  وا ، ياه  تیلاعف 

میلـست یتحار  هب  دنیب ، یم  ار  اه  تیدودـحم  اه و  تیعقاو  هک  نیا  نمـض  دـنکن ; افتکا  اه  لقادـح  هب  دـنک و  هاگن  تسد  رود  ياه  قفا  هب 
ار نارگید  لقع  دوش و  دنم  هرهب  نارگید  اب  تروشم  زا  شیاه ، يریگ  میمصت  رد  دشیدنیب ;ج ) یناهج  رودقملا ، یتح  دوشن و  تالکشم 

یبوخ ناتسود  اسب  هچ  دشاب . رذحرب  الماک  دب  ناتسود  زا  و  يدج ، رایسب  بوخ ، ناتسود  نتـشاد  باختنا و  رد  دیازفیب ;د ) دوخ  لقع  هب 
)ـ دنریگب ;ه وا  زا  ار  شیاه  یبوخ  همه ي  تسا  نکمم  هک  يدب  ناتـسود  اسب  هچ  دنهد ;و  هیده  وا  هب  ار  اه  یبوخ  همه ي  دنناوت  یم  هک 

هـشیمه اما  درازایب ; ار  دوخ  رایـسب ، ِتادابع  اب  هک  دوش  یمن  هیـصوت  هجو  چـیه  هب  دـنک ; بانتجا  تامّرحم  زا  دزادرپب و  یهلا  تابجاو  هب 
دشاب ;و) لیاق  دنوادخ  يارب  مه  یمهس  شا ،  هرمزور  یگدنز  اه و  يریگ  میمصت  رد  هتـشاد و  دنوادخ  اب  ار  یناور  ینهذ و  طابترا  کی 

ازدمآرد ِیمـسر  لغـش  لاغتـشا ، زا  روظنم  دـشاب . هتـشاد  لاغتـشا  بسانم  یتیلاعف  هب  رودـقملا ، یتح  درادـن و  هگن  دوخ  يارب  یلاخ  تقو 
، هزورما دزادرپب . نوگانوگ  تاعوضوم  هب  ندرک  رکف  دوخ و  شناد  رب  ندوزفا  هعلاطم و  هب  تسا ;ز ) بولطم  ندوبن  راک  یب  هکلب  تسین ;
، لاعف دادعتـسا ، شوخ  دیاب  ناوجون ،  کی  دنبای . یم  شیازفا  یـسدنه ) دعاصت  تروص  هب  اسب  هچ  و   ) يدـعاصت تروص  هب  اه  ینتـسناد 

تسرد رشب ، زورما  يروانف  شناد و  فراعم و  جاّوم  يایرد  هب  دناوتب  ات  دشاب ، يوق  هزیگنا ي  ياراد  یفاک و  تاناکما  زا  رادروخرب  يوق ،
دنک و یم  لوغشم  ار  وا  لعفلاب  مه  هک  تسا  يا  هیامرس  نیرتهب  ملع  دریگرب . نآ  زا  ار  دوخ  بسانم  مهس  دنک و  باختنا  تسرد  درگنب و 

ریس زیچ  ود  زا  یمدآ  هک  ارچ  دهد ; رارق  عاعشلا  تحت  ار  شرگید  تالیامت  زا  يرایـسب  اسب  هچ  و  دوب ، دهاوخ  وا  رایتخا  رد  هدنیآ  رد  مه 
بـسانم ملاس و  تاحیرفت  شزرو و  هب  ح ) دبلط . یم  ار  يدعب  مدـق  یمدـق ، ره  عوضوم ، ود  نیا  رد  ملع . يرگید  لام و  یکی  دوش ، یمن 

، دـهد ماجنا  دوخ  حور  مسج و  يزاس  ملاس  فدـه  هب  ار  ملاس  تاحیرفت  شزرو و  دراد . هگن  ملاس  ار  دوخ  حور  مسج و  دـهدب ; تیمها 
. تسا يرورـض  مزال و  ناوجون  يارب  زین  هانگ ) زا  يراد  دوخ   ) سفن ِّفک  هب  هجوت  دنهد ;ط ) یم  فارحنا  يوب  اسب  هچ  هک  یفادها  اب  هن 
زا ِيراد  دوخ  دنک ;و  بانتجا  اهنآ  زا  دیاب  هک  دراد  دوجو  زین  ییاهراک  دـهد ، ماجنا  دـیاب  هک  ییاهراک  رانک  رد  هک  دـنادب  دـیاب  ناوجون 
زا رت  شیب  ار  نآ  تیمها  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  ربکا  داـهج  ناـمه  نیا  دراد . رایـسب  نیرمت  هب  زاـین  هکلب  تسین ، یناـسآ  راـک  هاـنگ ،
(، نیدتم ریغ  ولو   ) درف ره  هک  تسا  یتاساسحا  راتفر و  دارم  هکلب  تسین ، روظنم  یعرـش  تامرحم  طقف  دـنا . هتـسناد  دربن  نادـیم  رد  داهج 

لباقم رد  يدایز  دودح  ات  دنشاب ، هتشاد  هجوت  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  هب  ام  ناناوج  ناناوجون و  رگا  دناد . یم  بولطم  ریغ  حیحـصان و  ار  نآ 
اه هعومجم  دارفا و  همه ي  رگا  هک  نیا  هچ  تسا ، مهم  يرورـض و  رایـسب  مادقا  نیا  دـنوش . یم  هنیـسکاو  ناگناگیب  یگنهرف  ياه  موجه 
هب يدوس  تامادـقا ، نآ  دنـشاب ، هتـشادن  تاعوضوم  نیا  هب  هجوت  ناناوج ، ناناوجون و  دوخ  اـما  دـنهد ، ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاـظو 

. تشاد دهاوخن  ناشلاح 

؟ دنبایب ار  دوخ  ِحیحص  هار  هعماج ، رب  طلسم  ياه  شزرا  یعامتجا و  ياه  هنیمز  يالبال  زا  دنناوت  یم  هنوگچ  ناوجون ، ناوج و  لاؤس :
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ار هتکن  ود  لاؤس ، نیا  هب  خـساپ  رد  اما  دراد ; ناوجون  ناوج و  رب  يدـج  رایـسب  ریثأت  طلـسم ، ياه  شزرا  یعامتجا و  ياـه  هنیمز  باوج :
، دارفا هک  تسا  ینامز  اـت  يدـج ، ریثأـت  نآ  هک ، نیا  لوا  هتکن ي  میهد . یم  حیـضوت  رت  شیب  يردـق  ار  مود  هتکن ي  میوش و  یم  رکذـتم 

لیاق ام  رگید ، ترابع  هب  دنناهرب ; اهنآ  دیق  زا  ار  دوخ  دنناوت  یم  دندرک ، هجوت  هک  نیا  ضحم  هب  دنـشاب ; هتـشادن  يریذپرثا  نیا  هب  هجوت 
رد هک ، نیا  مود  هتکن ي  دوشن . ریـسا  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  دراد ، هک  ییورین  اـب  ناوجون ، اـی  ناوج  هژیو  هب  میتـسین ; یعاـمتجا  ربـج  هب 
رد یتیبرت  ياه  هویش  نیرت  قفوم  نیرتهب و  زا  یکی  ییوگلا  تیبرت  تسج . دوس  ییوگلا  ِتیبرت  هویش ي  زا  ناوت  یم  ییاه ، تیعقوم  نینچ 

لثم یـصخشم ، دارفا  هک  یتاـیآ  فلا ) دـنک : یم  قیوشت  هویـش  نیا  زا  هدافتـسا  رد  ار  اـم  تروص  دـنچ  هب  میرک  نآرق  تسا . عوضوم  نیا 
هراشا دـنوادخ  يایلوا  ایبنا و  تالاح  یگدـنز و  زا  یـصاخ  ياه  هشوگ  هب  هک  یتاـیآ  ب ) ( 1;) دـننک یم  یفرعم  وگلا  ناونع  هب  ار  ربماـیپ 

موق یهلا و  يایلوا  ایبنا و  تشذگرس  یگدنز و  نایب  نمض  اهنآ ، رد  هک  ییاه  ناتساد  ج ) ( 2;) دننک یم  دیجمت  فیرعت و  ار  نآ  دنراد و 
یضعب ( 3 .) دنک یم  شیاتس  ًانایحا  دییأت و  ار  ناشدیاقع  لامعا و  راکـشآ ، ریغ  يوحن  هب  تسا و  يداشرا  یغیلبت و  ياه  مایپ  يواح  اهنآ ،

، دریگب رارق  میلـس  لـقع  دـییأت  دنـسپ و  دروم  هک  ینوریب  ینیع  يوگلا  فلا ) زا : تسا  تراـبع  ییوگلا  هویـش ي  ياـیازم  اـه و  یگژیو  زا 
وا تاداقتعا  يدنمدوس  یتسرد و  هب  ینیع ، يوگلا  نآ  ندـید  اب  مدرم  تسا . هدرک  هئارا  ار  وگلا  نآ  هک  تسا  یبتکم  تیناقح  لیلد  دوخ ،

ناکما سکعرب ، هکلب  تسین ; ینتفاین  تسد  یلاـیخ و  رما  کـی  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  وگلا  نیا  ینوریب  دوجو  دـنرب ;ب ) یم  یپ 
ار هار  اهنآ  دوجو  دنتسه ، یکاخ  رشب  نیا  ِدوخ  عون  زا  اهوگلا  نیا  هک  اج  نآ  زا  دنتـسه ;ج ) ام  يور  شیپ  زین  شیاه  هنومن  تسا و  ریذپ 

یفخم یقالخا  ياه  لمعلاروتـسد  اه و  باتک  رد  تساه و  ناـسنا  سر  تسد  رد  ینیع ، يوگلا  د ) ( 4;) ددـنب یم  ییوج  هناهب  عون  ره  رب 
يداش مغ و  زا  معا  یگدنز ، نیمه  فلتخم  ياه  تیعقوم  اهنآ  دننیب . یم  دوخ  هرمزور ي  یگدنز  رد  ار  نآ  لومعم  روط  هب  مدرم  تسین ;
وگلا اهنآ  زا  دننیبب و  ار  فلتخم  لئاسم  اب  اهنآ  دروخرب  راتفر و  دنناوت  یم  نارگید  دننک و  یم  هبرجت  ار  نیریـش  خـلت و  بیـشن و  زارف و  و 
ندید اب  اه  ناسنا  هک  ارچ  دنک ; یم  افیا  ار  كرحم  لماع  کی  شقن  هراومه  دـنک ، یم  یگدـنز  مدرم  نایم  رد  هک  ییوگلا  دـنریگب ;ه )ـ

«. تفرب هدـید  زا  هچنآ  ره  دورب  لد  زا  ، » سکعرب اـی  داـی ،» دـنک  لد  دـنیب ، هدـید  هچنآ  ره  ;  » دـننک یم  لـیم  نآ  هب  رت  شیب  بوـلطم ، رما 
ماخ و ياه  هوق  هوسا ، وگلا و  دوش . یم  هدنز  اهنآ  رد  ندش  شاقن  دیما  یشاقن ، بوخ  يولبات  کی  ندید  اب  دنراد ، یشاقن  ِوذ  هک  یناسک 
زا يریگ  شیپ  لـماع  کـی  ناوـنع  هب  وـگلا  دـنک ;و ) یم  افوکـش  ار  یناـهن  ياهدادعتـسا  دروآ و  یم  رد  تیلعف  هب  ار  ناـسنا  رد  هدـیمرآ 

یلاخ ياـه  فرظ  نوچمه  دارفا  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  یعاـمتجا ، یقـالخا و  تاـفارحنا  زا  يرایـسب  دراد ; ییازـسب  مهـس  زین  تاـفارحنا 
یلاخ عقاو  رد  دشاب  هتشاد  دوجو  اهنآ  يارب  یلوبقم  حیحص و  يوگلا  هاگره  اما  دنوش ; رپ  یفورظم  ره  اب  تسا  نکمم  یتحار  هب  دنتسه و 

( ----------------- 5 .) دراذگ یمن  یقاب  اه  يورجک  بولطمان و  روما  يارب  ییاج  رگید  هک  دنراد  بولطم  یفورظم  هکلب  دنتـسین ،
ٌةَوْسُأ ِهّللا  ِلوُـسَر  ِیف  ْمَُکل  َناـک  ْدََـقل  (. 1 --------------------------------------------------------------- )

(. هیآ ي 45 صی ، هروس  ِراْصبَْألا ،...  َو  يِدـْیَْألا  ِیلوُأ  َبوُقْعَی  َو  َِاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  انَدابِع  ْرُکْذا  َو  (. 2 . ) هیآ ي 21 بازحا ، هروس ي  ٌۀَنَـسَح ،
هروس ي ...، ) ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  (. 4 . ) تسا هدش  لزان  فهک  باحـصا  یـسوم و  ترـضح  نوماریپ  هک  یتایآ  دننام  (. 3)

اّمِم ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  ّالِإ  اذه  ام  هیآ ي 11 - .) میهاربا ، هروس ي  ...، ) ْمُُکْلثِم ٌرََـشب  ّالِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُـسُر  ْمَُهل  َْتلاق  (. - هیآ ي 110 فهک ،
، تیبرت غیلبت و  رد  اه  هوسا  شقن  مدقم ، یسابع  یفطصم  ر.ك : (. 5 (. ) هیآ ي 33 نونموم ، هروس ي  ، ) َنُوبَرْشَت اّمِم  ُبَرْـشَی  َو  ُْهنِم  َنُولُکَْأت 
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ینیع ياهوگلا  دنا و  هتـشاد  دوخ  هعماج ي  رد  يزیتس  گنهرف  هدـیدپ ي  اب  ار  دروخرب  نیرت  هدیدنـسپ  هک  ار  یناسک  زا  یـضعب  لاؤس :
. دییامن یفرعم  دنتسه ، ناناوج  يارب  یبسانم 

ره رد  هک  تسا  رتهب  هکلب  تسین . حیحص  مالسلا ،) مهیلع  ) نیموصعم تارـضح  دوجو  رد  زج  هب  عماج ، ینیع  يوگلا  هئارا ي  هتبلا  باوج :
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. میشاب هتشاد  ددعتم  ياهوگلا  نام ، یگدنز  فلتخم  داعبا  يارب  عومجم  رد  میشاب و  هتشاد  رظن  اهنآ  صخـشم  دعب  دنچ  ای  کی  رب  ییوگلا 
ِناـمز هک  یناوجون  یناوج و  رد  ندوب ، کـین  لاـصخ  عمجم  و  ندولاـین ، یتـشز  هب  ار  لد  ندوب و  بوـخ  هک  تسا  هجوـت  لـباق  هتکن  نیا 
زیارغ هک  یلاسنایم  يریپ و  نارود  رد  هنرگو ، دوش ; یم  بوسحم  یعقاو  رنه  تسا و  دنمـشزرا  تسا ، یناـسنا  زیارغ  ِیـشکرس  نایـصع و 
هویـش ندوب  كاپ  یناوج  رد  تسین ; یگرزب  راک  نادنچ  درادن ، هانگ  یـشکرس و  ناکما  ناسنا  و  هدش ، فرـصم  اهورین  هدرک و  شکورف 

- یمالسا ياه  هنومن  زا  یضعب  هب  رصتخم  رایسب  تروص  هب  نونکا  راک * * *  زیهرپ  دوش  یم  يریپ  هب  يربگ  ره  هنرو  تسا /  يربمغیپ  ي 
رد دیسر ، رس  هب  وا  رمع  نوچ  دوب . راد  مامز  مور  نیمزرس  رد  رتسگ  تلادع  یهاشداپ  فهک  ناناوج  ناتـساد  ( 1 :) مینک یم  هراشا  ینآرق 

شـش موق ، نآ  نایم  زا  دز ;و  هیکت  تنطلـس  تخت  رب  تخات و  اهنآ  رب  سونایقد )  ) هیاسمه روشک  هاشداپ  داتفا ;و  فـالتخا  وا  تلم  ناـیم 
زا سپ  دندیمان . گرزب  يادخ  ار  وا  زین  درخ  یب  مدرم  درک و  توعد  دوخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  و  باختنا ، دوخ  يارب  هتـسیاش  ناوج  ریزو 
هاش يارب  يا  همان  دـصاق ، دنتـشاد ، تکرـش  دـیع  مسارم  رد  نایرابرد  هاش و  صخـش  مدرم و  تاقبط  مامت  هک  یلم ، دـیع  زور  رد  یتدـم ،

هتشاذگ مور  روشک  هب  اپ  هتشذگ ، روشک  ياهزرم  زا  سراف  هاپس  تشگ ; نایامن  يو  رد  ینارگن  راثآ  و  بلقنم ، نآ  زا  هاش  لاح  هک  دروآ 
همان نآ  دروم  رد  دوخ ، سنا  سلجم  رد  ارزو ، مسارم ، زا  سپ  دوب . انعم  رپ  رگیدـکی  هب  ارزو  هاگن  هاش و  سرت  دوب . يور  شیپ  لاح  رد  و 

. دش یم  تحاران  روط  نیا  راوگان  ربخ  کی  زا  دـیابن  تسناد ، یم  مدرم  يادـخ  ار  دوخ  هک  وا  دـنتفگ ; نخـس  هاش  ینارگن  بارطـضا و  و 
ردام محر  نورد  زا  ارم  سک  هچ  هک  مشیدنا  یم  نم  : » تفگ دوخ  ناتـسود  هب  تخادـنا و  دـیدرت  کش و  هب  ار  ارزو  زا  یکی  یناوتان  نیا 

! ناتـسود تسا ; هداد  ماجنا  سونایقد  زا  ریغ  یگرزب  يادخ  ار  اهراک  نیا  ًاعطق  دیـشخب ؟ تردق  داد و  يزور  دـینارورپ ، دروآ ، اج  نیا  هب 
شزغل زا  هتفر ، ادخ  هاگرد  هب  میراذگب و  رانک  ار  تسایر  اه و  تمعن  نیا  دییایب  تسین ; ماود  لباق  سونایقد  یگدنب  گنن  اب  یگدـنز  نیا 

زا یکی  رد  دننک و  رارف  روشک  نآ  زا  دنتفرگ  میمصت  همه  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  ناتسود  نانخس ، نیا  مینک .» رافغتسا  هتـشذگ  ياه 
، دـنتفرگ شیپ  رد  ار  نابایب  هار  دـندش . جراخ  رهـش  زا  هنایفخم  رفن  شـش  ره  دـعب  زور  دـنزادرپب . ادـخ  تداـبع  هب  ناـبایب  طاـقن  نیرترود 
: دیسرپ دید ، اهنآ  رد  ار  هوکـش  یگرزب و  راثآ  هک  یتقو  ناپوچ  دنتـساوخ ، بآ  وا  زا  دندید ، ار  یناپوچ  دندش  رود  رهـش  زا  هک  يرادقم 
«. میوش لوغـشم  ادـخ  تدابع  هب  يا  هشوگ  رد  ات  میور  یم  میا و  هتـشذگ  یهاشداپ  تسایر و  زا  : » دـنتفگ دـیور »؟ یم  اـجک  دـیتسیک و  »

دوخ زا  ار  گس  نانآ  دندش ; هارمه  نانآ  اب  وا  گس  ناپوچ و  مشاب ;» امش  هارمه  هک  ملیام  ما و  هدیقع  مه  امش  اب  مه  نم  : » تفگ ناپوچ 
دنتساوخ دندیسر ، يراغ  هب  ات  دندش ، ریزارـس  هوک  رگید  بناج  زا  هتفر ، الاب  یهوک  زا  دندرب . دوخ  اب  ار  وا  هرخالاب  تفرن و  یلو  دندنار ،

. دندیخرچ یم  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  یهاگ  تفخ . ناشرانک  رد  زین  ناشگـس  دنتفر ;و  ورف  قیمع  یباوخ  هب  اما  دننک ; تحارتسا  یتعاس 
زا ربخ  ینوریب ، ياضف  یلو  دـنا ; هدـیباوخ  زور  مین  کی  ای  زور  کی  هک  دـندرک  یم  رکف  دـندش ; رادـیب  باوخ  زا  لاـس ، دصیـس  زا  سپ 
هب وا  دنک . هیهت  ییاذغ  دنتـشاد  هارمه  هک  یلوپ  اب  ات  تفر ، رهـش  هب  اهنآ  زا  رفن  کی  یگنـسرگ ، زا  تاجن  يارب  داد . یم  يرگید  ناتـساد 

دنتفگ یم  نخـس  يرگید  نابز  هب  مدرم  دندوب ، هدرک  رییغت  اه  هناخ  دندوب ، هدـش  ضوع  مدرم  دوب ، هزات  شیارب  زیچ  همه  یلو  تفر ، رهش 
تشادرب و نان  دنچ  درخب ; نان  هکت  دنچ  ات  دیناسر ، ییاونان  هزاغم ي  کی  هب  ار  دوخ  لاح ، ره  رد  دـندوب ; هدیـشوپ  يرگید  ياه  سابل  و 
، هن : » تفگ يا »؟ هدرک  ادـیپ  جـنگ  ناوج  يا  : » تفگ درک و  یهاگن  وا  هب  تفرگ و  ار  اه  لوپ  هزاغم  بحاص  داد ; اوناـن  هب  ار  شیاـه  لوپ 

رگا ناوج  يا  : » تفگ هاش  درب ; هاش  دزن  ار  وا  دـشن و  عناـق  اوناـن  نیا  ما ». هتفر  رهـش  نیا  زا  ما و  هتخورف  لـبق  زور  هک  تسا  ییاـمرخ  لوپ 
وت لاح  مینک ، تفایرد  ار  شسمخ  جنگ  هدننک ي  ادیپ  زا  هک  هداد  روتسد  ام  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ام  ربمغیپ  سرتن ! يا ، هدرک  ادیپ  جنگ 

يارب شیپ  زور  ود  هک  متـسه  رهـش  نیا  یلاـها  زا  يدرم  نم  اترـضح ، یلعا  : » تفگ ناوـج  ورب ». تمالـس  هب  هدـب و  اـم  هب  ار  جـنگ  زا   51
رطاخ هب  ام  دـندوب و  تسرپ  تب  مدرم  دوب و  سونایقد  رهـش  نیا  هاشداپ  زور ، نآ  رد  متفر . رهـش  نیا  زا  مناتـسود ، هارمه  هب  ادـخ ، تدابع 
يارب منک و  هیهت  ییاذـغ  ات  ما  هدـمآ  نم  مه ، زورما  میتفر ; راـغ  نآ  هب  میتخیرگ و  رهـش  زا  میدوبن ، دـقتعم  سوناـیقد  ییادـخ  هب  هک  نیا 

یم وت  هارمه  ام  دوش . یم  شیپ  لاس  دصیـس  هب  طوبرم  تسا و  بیجع  رایـسب  ییوگ  یم  وت  هک  یبلاطم  نیا  : » تفگ هاـش  مربب ». مناتـسود 
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زا شیب  مک و  هک  مه  رهـش  مدرم  دـنداتفا و  هار  هب  درم  ناوـج  نآ  هارمه  هب  رهـش  مدرم  ناـیرابرد و  هاـش و  مینیبـب .» ار  تناتـسود  اـت  مییآ 
، دننیبب ناهگان  ار  امـش  نم  ناتـسود  رگا  : » تفگ ناوج  دندیـسر  هوک  نییاپ  هب  یتقو  دندرک ، تکرح  اهنآ  لابند  هب  دـندوب  ربخ  اب  عوضوم 

هوک زا  اهنت  ناوج  دیوش .» دراو  امـش  سپـس  میوگب ، اهنآ  هب  ار  بلطم  ات  دینامب ، نم  رظتنم  اج  نیمه  امـش  سپ  دش ، دـنهاوخ  سرت  راچد 
ایند لها  ترواجم  هب  رگید  راب  دندشن  رـضاح  اهنآ  داد ، حیـضوت  شناتـسود  يارب  ار  ارجام  مامت  تشاذگ . راغ  نورد  هب  مدـق  تفر و  الاب 

، نامیا اب  ناناوج  نآ  دش و  باجتـسم  اهنآ  ياعد  دناوخ . ارف  شیوخ  دزن  هب  رگید  راب  ار  اهنآ  هک  دندرک  اعد  ادخ  هاگرد  هب  دنهد ، رد  نت 
زا مالسلا ) هیلع  ) فسوی ترضح  یگدنز  فسوی  ترضح  ناتساد  دندنام * * * . روتـسم  اه  هدید  زا  دنتفاتـش و  یقاب  راید  هب  هشیمه  يارب 

فـسوی مینک : یم  هراـشا  تسا  ترـضح  نآ  یناوج  نارود  هب  طوبرم  هک  هتکن  کـی  هب  طـقف  اـما  تسا ; زومآ  سرد  يا  هدـیدع  تاـهج 
ِداص ياهایؤر  زا  باوخ  نیا  ناج ! رـسپ  : » تفگ بوقعی  دـندرک . هدجـس  ار  وا  دیـشروخ ، هام و  هراتـس و  هدزای  هک  دـید  باوخ  رد  ناوج 

، وا هب  بوقعی  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شرداـم  دوب و  هلاـس  هدـفه  یناوج  فسوی  زور ، نآ  دـهد ». یم  ربخ  ار  وت  ناـشخرد  هیتآ ي  تسا و 
اب و  دندنکفا ، هاچ  هب  ار  وا  بسانم ، یتصرف  رد  اذل  دوب ; هدش  ناردارب  کشر  ثعاب  نیا  درک ;و  یم  هقالع  راهظا  نادنزرف ، رگید  زا  شیب 
هب یلو  دـندنکفا ; هاچ  هب  ولد  نایناوراک  دومن ، لزنم  اج  نآ  رد  یناوراـک  دروخ . گرگ  ار  فسوی  دـنتفگ : ردـپ  هب  راـب  کـشا  ینامـشچ 
رد ناوج  فسوی  دنتخورف . رـصم  زیزع  هب  نازرا ، یتمیق  هب  ار  فسوی  نانآ  دوب ، هدش  نازیوآ  ولد  هب  هک  دـندید  ار  ابیز  یناوج  بآ ، ياج 

هدوساین هتـشذگ  جـنر  زا  زونه  تفرگ . تسد  هب  ار  نامالغ  هناخ و  روما  مامت  رایتخا  هک  يروط  هب  دروآ ; تسد  هب  یعیفر  ياج  زیزع ، دزن 
، راب ره  قشع ، نیا  تشاذـگ و  وا  قشع  ورگ  رد  لد  رایتخا ، یب  رـصم ) زیزع  رـسمه   ) اـخیلز تفرگ . رارق  يرگید  شیاـمزآ  دروم  هک  دوب 

ناگدـنب زا  هک  فسوی  یلو  تساوخ ; لد  ماک  فسوی ، زا  حیرـص ، روط  هب  دـش و  زیربل  وا  ربص  هک  نیا  ات  دـش ; یم  رت  هدـنزوس  رتدـنت و 
فـسوی زا  تسب و  ار  اـهرد  يزور  دـش . یم  رت  ممـصم  فسوی  هب  یباـی  تسد  يارب  زور  ره  وا  دومن . ضارعا  يو  زا  دوب  دـنوادخ  كاـپ 

، بقع زا  زیزع ، رـسمه  یلو  دور ، نوریب  رـصق  زا  ات  درک ، رارف  هب  عورـش  رـصق  يوت  رد  وت  ياـه  ِاـتا  رد  فسوی  دومن ، لاـصو  تساوخرد 
تخادـنا و فسوی  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  اخیلز  یلو  دـش ، خاک  دراو  زین  زیزع  لاـح  نیمه  رد  دـش ; هراـپ  نهاریپ  نآ  تفرگ و  ار  شنهاریپ 
هب زین  یعقاو  راکهانگ  درک و  تیثیح  هداعا ي  دوخ ، هب  تبـسن  نادـنز ، زا  ییاهر  ماگنه  هب  یتح  داد ; حـیجرت  هانگ  رب  ار  نادـنز  فسوی ،
یم رادشه  دوخ ،) ردپ  ای  ومع   ) رزآ هب  تشاد و  رادیب  یترطف  دوب و  لدکاپ  یناوج ، زا  میهاربا ، ترضح  دومن * * * . فارتعا  دوخ  هانگ 

ترـضح دوـب * * * . یناوـج  رد  یتسرپادـخ ، يارب  ناـشیا  ياـه  لالدتـسا  ینکـش و  تب  درک ; یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داد و 
ار وت  دیاب  دنوادخ  روتسد  هب  هک  ما  هدید  باوخ  تفگ : میهاربا ، شردپ ، یتقو  دوب . دنوادخ  رما  میلـست  یناوج  يادتبا  نامه  زا  لیعامـسا 
هک درک  شرافـس  میهاربا  هب  یتح  هک  دوب  دنوادخ  نامرف  میلـست  ردق  نآ  وا  نکم ; دیدرت  تسادخ ، نامرف  رگا  داد : خساپ  وا  منک ، ینابرق 
زا یناوجون ، زا  یـسوم ، ترـضح  دوش * * * . یهلا  تیرومأم  ماجنا  عنام  و  هتخیگنارب ، يردـپ  تبحم  ادابم  ات  نکن ، هاگن  نم  نامـشچ  هب 

ناتـسود و درک . یم  هزرابم  وا  اـب  ناـهن  رد  تشادـن و  لوبق  ار  نوعرف  دوب و  وج  قح  زیتس و  ملظ  دوب ، نوعرف  رـصق  رد  هک  ماـگنه  ناـمه 
کمک هب  یسوم  درک ;و  یم  ییوگروز  دوب و  هدش  ریگرد  وا  ناتسود  زا  یکی  اب  دش ، هتـشک  وا  تسد  هب  هک  یطبق  نآ  تشاد ، ینانمـشد 

دصق دیمهف  یتقو  تشادن ، يدصق  نینچ  ادتبا  زا  هک  یـسوم  دش ;و  هتـشک  یـسوم  ترـضح  هبرـض ي  اب  وا  دز ;و  ار  وا  تفر و  شتـسود 
. تشگ ثوعبم  يربمایپ  هب  سپس  دش و  نومن  هر  مالسلا ) هیلع  ) بیعش يوس  هب  ار  وا  یهلا  ریدقت  درک ;و  رارف  رهش  زا  دنراد ، ار  وا  نتـشک 
تکوش و همه  نآ  شا ، یناوج  ماـیا  زا  وا  تسا . فورعم  وا  ینماد  كاـپ  یکدوـک و  نارود  زا  وا  ياـه  تداـبع  میرم و  ترـضح  * * * 
هک دش  يدـنزرف  ردام  دـنوادخ ، تیـشم  هب  یناوج ، مایا  نامه  رد  و  دـمآ ، یم  شیارب  ینامـسآ  ياه  ماعط  تشاد ; دـنوادخ  شیپ  تلزنم 

. -------------------------------------------------------------------- دوب دوخ  موق  يوس  هب  یهلا  ربمایپ 
(، ناناوجون هژیو ي   ) هدنزومآ ناتـساد  هاجنپ  دـصکی و  ناناوج ، يایند  این ، یمیرک  یلع  دـمحم  زا : اه  هنومن  مامت  (. 1 ------------ )

. ======================================================================== دـــــــــنا هدــــــــــش  رکذ 
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یناوــــــــــج نارود  ======================================================================== * * * 
رارمتـسا هراومه  ناشیا  شـالت  دـندرک و  یم  راـک  یکدوک  زا  ترـضح  نآ  دـش . يرپس  باذـج  نیریـش و  رایـسب  ص )  ) لوسر ترـضح 

فلح نامیپ  داقعنا  رد  ناشیا  يزیتس  ملظ  دندوب ; لاعف  رایسب  زین  یناوج  رد  درک ; رییغت  ترـضح  تیلاعف  عون  تثعب ، زا  سپ  نکل  تشاد ;
نیا و  دنباتـشب . وا  يرای  هب  اهنآ  دـهاوخب ، کمک  دوش و  عقاو  مولظم  هکم  رد  یـسک  ره  هک  دنتـسب  نامیپ  يا  هدـع  تسا ; نایامن  لوضفلا 

یمیمـص وگ و  تسار  رادرک و  تسرد  نانچ  ترـضح  نآ  دوب ; دـنمدوس  رایـسب  نارفاسم ، نافیعـض و  هب  تبـسن  ملظ  شهاک  رد  ناـمیپ ،
; دوب ماع  صاخ و  ِدز  نابز  ناشیا  ياه  تدابع  تثعب ، زا  لبق  دـنتفای ; ترهـش  نیما » دـمحم   » ناونع هب  یگدـنز  لیاوا  نامه  زا  هک  دـندوب 

یناوجون رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دراد * * * . دوخ  رد  ناشیا  زا  ار  يرایـسب  تارطاخ  دوب ، ناشیا  ِیـصخش  هاگتدابع  هک  ارح  راغ 
هیلع ) نسح ماما  داد * * * . ناشن  دوخ  زا  ار  اه  يراکادـف  ماسقا  عاونا و  ترـضح ، نآ  راـنک  رد  هراومه  و  دروآ ، ناـمیا  مالـسا  ربماـیپ  هب 

. * * دنتخومآ درمریپ  نآ  هب  ار  نتفرگ  وضو  مارتحا ، بدا و  اب  صاخ و  یکریز  نآ  اب  یناوجون ، رد  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  و  مالـسلا )
، هنومن ناـناوج  زا  رگید  یکی  مساـق و * * * ،... و  ربکا ، یلع  ترـضح  هلمج  زا  دنتـشاد ، روضح  يداـیز  ناـناوج  اروشاـع  ناـیرج  رد  * 
، دوز حبص  و  درک ، رازگرب  ار  شدوخ  جاودزا  مسارم  (ص ،) ربمایپ زا  نذا  اب  دحا ، گنج  بش  رد  ناشیا  تسا ; هکئالملا  لیسغ  هلظنح ي 

. * * * دنداد لسغ  ار  وا  هکئالم  دومرف : ربمایپ  دیسر و  تداهش  هب  دش و  گنج  نادیم  دراو  دنک ، ادیپ  ندرک  لسغ  تصرف  هک  نیا  نودب 
یهاگ لاثم ، ناونع  هب  تشاد ; زین  ار  یناوجون  ِیـشوگ  يزاب  طاشن و  ورین و  لاح ، نیع  رد  و  دوب ، هدـش  دـهتجم  یناوجون  رد  یلح  همالع 

شردپ تسد  زا  تساوخ  یم  هک  یهاگ  ای  دوب ; يزاب  لوغـشم  شدوخ  يارب  اه  تخرد  يور  ناشیا  دنـسرپب ، هلئـسم  ناشیا  زا  دندمآ  یم 
رارف دوب ، هدیسرن  فیلکت  نس  هب  زونه  نوچ  شدوخ ، اما  دورب ; هدجس  هب  دش  یم  روبجم  شردپ  دناوخ و  یم  ار  هدجـس  تایآ  دنک ، رارف 

. درک یم 

همان باتک 

ج مکحلا ، ررغ  یمیمت ; نب  دحاولادبع  يدمآ ، . 3 . 1375 (، 1) تالاقم هعومجم  شورس ، باتک  یقت ; یکمرا ، دازآ  . 2 ۀحاصفلا . جهن  . 1
رغصا و يراختفا ، . 5 . 1375 نارهت : نیورپ ، راعشا  زا  ینیچلگ  نیورپ ; یماصتعا ، . 4 هاگشناد 1373 . نارهت : يراسناوخ ، دمحم  حرـش  ، 6

ییاجباج رلفاـت ; نیولا  . 6 . 1377 یمالــسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  نارهت : یگنهرف ، مجاـهت  رد  ینید  درک  يور  یلاـمک ; ربـکا  یلع 
، يژولونکت هب  گنهرف  میلـست  یلوپونکت ، لـین ; نمتـسپ ، . 7 . 1370 خر ، هناـخپاچ ي  نارهت : یمزراوـخ ، تخدنیهـش  همجرت ي  تردـق ،
.9 . 1372 اـتا ، تاراـشتنا  نارهت : یگنهرف ، مجاـهت  زیورپ ; يرادـجات ، . 8 . 1372 شورـس ، تاراـشتنا  نارهت : ییاـبطابط ، ِداـص  همجرت ي 

ياهرتلیف ماون ; یکسماچ ، . 10 . 1373 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت : ورـشیپ ، گنهرف  وریپ ، گنهرف  یقت ; دمحم  يرفعج ،
ۀیآ همجرت ي  لوقعلا ، فحت  هبعش ; نبا  نیسح  ینارحلا ، . 11 . 1377 ناریا ، هسـسؤم ، تاراشتنا  نارهت : ییارخفریم ، اژت  همجرت ي  يربخ ،

تشهبیدرا  12 ینالیگ ، ناناوج  عمج  رد  ینارنخـس  یلعدیـس ; يا ، هنماخ  . 12 . 1369 هیمالـسا ، هناخباتک ي  تاراشتنا  مق : يا ، هرمک  هللا 
ناور هاگـشناد ; هزوح و  يراکمه  رتفد  . 14 . 1373 یمالـسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادـم  نامزاس  یگنهرف ، مجاهت  گنهرف و  . 13 . 1380

ناتسمز ثیدحلاراد ، مق : یگدنز ، هیرـشن  رعـش ،» ;  » يدهم نایعفاد ، . 15 . 1375 نارهت : ج 2 ، یمالـسا ، عبانم  هب  شرگن  اب  دـشر  یـسانش 
; یلع یناود ، . 17 . 1375 ناریا ، دانـسا  یلم  نامزاس  تاراشتنا  نارهت : هاش ، اضر  هرود  رد  يزیتس  گـنهرف  دومحم ; یناـفلد ، . 16 . 1379
همجرت ي سلدنآ ، طوقـس  هرطاخ ي  دمحا ; فئار ، . 19 همانتغل . ربکا ; یلع  ادـخهد ، . 18 . 1375 (، 1) تالاقم هعومجم  شورس ، باتک 
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: نارهت نارکفنشور ، یخیرات  شقن  یگنهرف و  مجاهت  لیعامسا ; یناتسورس ، یعیفـش  . 20 . 1370 ریبک ، ریما  نارهت : يراصنا ، اضردـمحم 
هنادرم يا  هصیـصخ  تنوشخ  مرج و  ایآ  ;  » الیهـس یقداص ، . 22 . 1380 نامیپ ، رـشن  نارهت : تایلک ، يزیربت ، سمـش  . 21 . 1372 ناهیک ،

.24 . 1371 تاغیلبت ، نامزاس  نارهت : تیبرت ، غیلبت و  رد  اه  هوسا  شقن  یفطـصم ; مدقم ، یـسابع  . 23 هرامـش ي 48 . نانز ، هلجم  تسا »؟
هللا ترصن  همجرت ي  یکشزپ ، ناور  هصالخ  كوداس ، نالپاک و  . 25 . 1375 (، 1) تالاقم هعومجم  شورس ، باتک  یسوم ; یناقح ، هیقف 

: مق همان ،) نایاپ  ، ) نآرق هاگدـید  زا  یعامتجا  یـسانش  ناور  میهافم  یـسررب  دـمحم ; یناـیواک ، . 26 . 1373 نارهت : ج 4 ، يراـکفا ، روپ 
هدکشهوژپ ي مق : نآرق ، هاگدید  زا  یعامتجا  یسانش  ناور  میهافم  یبای  شزرا  . 27 . 1379 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ ـ  هسسؤم ي 
، یقالخا دشر  یـسانش  ناور  . 29 . 1378 تمـس ، نارهت : (، 2  ) دشر یـسانش  ناور  نیـسح ; يدابآ ، فطل  . 28 . 1379 هاگـشناد ، هزوح و 

راثآ نایبت  ماما ; راثآ  رشن  میظنت و  هسـسؤم ي  . 30 راشتنا . تسد  رد  ، یسودرف هاگشناد  دهـشم : ناناوج ، ناناوجون و  رد  ینید  و  یـشزرا ،
هیقف یلو  یگدنیامن  یـسایس  تنواعم  . 32 . 1377 نارهت : هللا ،) مهمحر  ) ینیمخ ماما  هاگدـید  زا  ناـناوج  . 31 مهدزناش .) رتفد   ) یعوضوم

.34 . 1370 نارهت ، هاگـشناد  نارهت : کـیتنژ ، یـسانش  ناور  دومحم ; روـصنم ، . 33 . 1377 نارهت : هلاحتـسا ، ذوفن و  هللاراـث ; هاـگرارق  رد 
ددجت اسپ  و  ییارگ ، ددجت  ییارگ ، تنس  . 35 . 1377 تاغیلبت ، رتفد  دهشم : یسرد ،) هوزج   ) یگنهرف یسانش  نایرج  یفطـصم ; نایکلم ،
ندرک رکف  هوحن  رب  تیـسنج  هک  تسا  تسار  ایآ  ;  » نایاد زلیه ، . 36 . 1378-9 فیرش ، یتعنص  هاگشناد  نارهت : یـسرد ،) هوزج  ییارگ ( 

ییورایور شورـس ; تاراشتنا  رت 37 . شیب  هعلاـــطم ي  يارب  هرامـش 58 . ناـنز ، هلجم ي  یبـیبح ، یلع  هـمجرت ي  دراذـگ ،»؟ یم  ریثأـت 
گنهرف لـالج ; عیفر ، . 39 . 1373 ین ، رـشن  نارهت : ایند ، رهـش  ات  رهـش  يایند  زا  دـمحم ; یمتاـخ ، . 38 . 1375 برغ ، و  ناریا  یگنهرف 

، رامعتـسا هشیمه ي  هئطوت  ییارگ ، چوپ  گنهرف  داسف و  هعاشا  اضر ; يدابآ ، حتف  . 40 . 1373 تاعالطا ، نارهت : دـلوم ، گنهرف  مجاهم ،
دمحم این ، یمیرک  . 42 . 1376 شرورپ ، شزومآ و  نارهت : برغ ، یگنهرف  مجاهت  رب  يدمآرد  دیعـس ; دمحم  ضایف ، . 41 . 1371 اج ، یب 
مجاهت یقت ; دمحم  حابـصم ، . 43 . 1378 روهظ ، رـصع  مق : ناناوجون )» هژیو  هدـنزومآ « ناتـساد  هاجنپ  دـصکی و  ، ) ناناوج ياـیند  یلع ;
یضترم همجرت ي  ددجتم ، يایند  ناملسم و  ناوج  نیسح ; رصن ، . 44 . 1376 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ ـ  هسسؤم ي  مق : یگنهرف ،

ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL P.P 358-9 . 45 . 1373 ون ، حرط  نارهت : يدعسا ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
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، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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