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تسرهف
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ناور باصعا و  رب  یقیسوم  11ریثات 

باتک 11تاصخشم 

مشش پاچ  11يهمدقم 

12راتفگشیپ

دنکیم فشک  ار  قیاقح  ملع  12تفرشیپ 

میتسین یقیسوم  تذل  رکنم  12ام 

نانادیقیسوم تالاح  هب  12هجوت 

تسیچ 13یقیسوم 

یقیسوم 13فیرعت 

[ یقیسوم عاونا  ]13

یعیبط ياهگنهآ   - 113

یعونصم ای  یعیبط  ریغ  ياهگنهآ   - 213

میرگنیم مارتحا  هدیدب  یعقاو  یملع  راثآ  13هب 

اکیرمآ يژولونکت  مولع و  هتیمک  14شرازگ 

باصعا ناور و  15تّیمها 

يرشب شمارآ  شیاسآ و  طرش  15نیتسخن 

دننکیم هچ  ناور  15باصعا و 

باصعا 16تیمها 

یناور ياهيرامیب  رد  یقیسوم  16شقن 

16باصعا

کیتاپمساراپ کیتاپمس و  17لداعت 

باصعا لداعت  مدع  17بقاوع 
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ناسنا یتمالس  نماض  یحور  17لداعت 

یحور لداعت  هدننز  مه  رب  17یقیسوم 

زیگنا طاشن  18یقیسوم 

زیگنا نزح  18یقیسوم 

یقیسوم یناهگان  تاکیرحت  18راثآ 

[ دمآرد شیپ  ]18

( یعیبط ریغ  هجوت  بلج   ) تهب  - 119

يرشب تازایتما  يرکف و  ياهییاناوت  نداد  تسد  زا   - 219

تواضق يورین  عییضت   - 320

يدومخ یگدرسفا و   - 420

باصعا فعض   - 521

[ يرامیب يرامیب  نیا  رب  یحرش  ]21

( باصعا ناور و  فورعم  صصختم   ) نرپلاه روسفورپ  یملع  22شیامزآ 

؟ دنوشیم هتسخ  ام  باصعا  23ارچ 

یملع بلاج  يهلاقم  کی  زا  24یتمسق 

هرصاب سح  عییضت   - 625

يزغم تالالتخا   - 726

نونج یحور -  تاناجیه  يزغم -  26تاشاشتغا 

؟ دنکیم هناوید  یقیسوم  29ارچ 

! دوشیم رتدیدش  یقیسوم  30نونج 

یبلق تاریثأت   - 831

نوخ راشف   - 932

راحتنا هطساو   - 1034

قشع جییهت   - 1135
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[ قشع یحور  يرامیب  ]35

قشع رد  تسکش  زا  یشکدوخ  36رامآ 

یگرمناوج رمع و  تسکش   - 1236

[ رشب یعیبط  رمع  ]36

[ رضاح رصع  دارفا  نیرتلاسنهک  ]36

رمع يزارد  37زار 

تسا رمع  لوط  تخس  رس  نمشد  38یقیسوم 

[ حیضوت ]38

ییایلاتیا 38ناگدنزاون 

يوسنارف 38ناگدنزاون 

یناملآ 38ناگدنزاون 

یسور 39ناگدنزاون 

یشیرطا 39ناگدنزاون 

ییاکیرما یسیلگنا و  39ناگدنزاون 

نیچ یقرش و  ياپورا  39ناگدنزاون 

یناریا 39ناگدنزاون 

[ لاس تصش  يالاب  نانادیقیسوم  ]40

تسا باسح  رامآ و  رصع  ام  40رصع 

یگدرب ریجنز   - 1340

وغل یگدوهیب و   - 1441

تقو فالتا   - 1542

[ تسا الط  تقو  ]42

نادان دنمشناد و  تقو  43شزرا 

رامعتسا رازبا   - 1644
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یقیسوم هرابرد  ناهج  گرزب  نارّکفتم  نادنمشناد و  47هاگدید 

( ایبملک هاگشناد  داتسا   ) رلدآ فلو  47رتکد 

( يوسنارف سانش  تسیز  تسیژولویزیف و   ) لراک سیسکلآ  48رتکد 

، 48لگه

48هسوموددرفلآ

48یکسروسوم

يوسنارف ریهش  هدنسیون  وگوه . 48روتکیو 

دنه رکفتم  ربهر  يدناگ  48امتاهم 

يوسنارف يداقتنا  رعاش  هیتوگ  49لیفوئت 

يوسنارف هدنسیون  49رتلو 

یناملآ روهشم  فوسلیف  49تناک 

نایپوکاه ز . 49رتکد .

لیه 49نوئلپان 

49یکسروسوم

لراک سیسکلآ  49رتکد 

رصاعم ناگدنسیون  زا  50یکی 

50وطسرا

اهنیسیزوم 50تائالتبا 

[ یحور ضارما  نوزفا  زور  تفرشیپ  يهرابرد  ینرف  يا . يرناه . رتکد  رظن  ]51

يرامیب عون  51نیرتناوارف 

تسنادرگرس 52رشب 

زیزع هدنناوخ  يا  وت  53هب 

متفه پاچ  54مئامض 

دسیونیم نامرکآ » سیلیف  »54
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تایبدا رنه و  ناهج  54رد 

متشه پاچ  55مئامض 

درک رایشه  دیاب  ار  ناوج  55لسن 

[ تسا هدنز  زونه  اهنآ  رد  یبوخ  هب  ناناوج  قیاقح  كرد  صیخشت و  يورین  ]55

[ هنومن دنچ  ]56

[ همان دنچ  ]56

لوا 56همان 

مود 57همان 

موس 57همان 

مراهچ 58همان 

هدنزاون کی  زا  مجنپ  59همان 

دیدج پاچ  60مئامض 

یمومع لضاف  سدنهم  زا  یمئامض  دمآرد و  60شیپ 

میسانشب ار  یتوص  یگدولآ  : 160

یتوص یگدولآ  : 262

؟ تسیچ یتوص  62یگدولآ 

؟ دراذگیم رثا  ناسنا  ییاونش  متسیس  رب  هنوگچ  62توص 

؟ تسیچ یتوص  نمزم  یگدولآ  ضرعم  رد  رامیب  ینیلاب  62تایصوصخ 

؟ دنتسه یتوص  ياهیگدولآ  برخم  راثآ  هب  التبا  ضرعم  رد  رتشیب  يدارفا  62هچ 

؟ درک يریگشیپ  ییاونش  هاگتسد  هب  بیسآ  زا  ناوتیم  63روطچ 

مادختسا زا  لبق  یجنس  ییاونش  تاشیامزآ  63ماجنا 

[ شارخشوگ ياهادص  رابنایز  تارثا  هب  مدرم  یهجوت  مک  : ] 363

نازومآ شناد  يارب  یتوص  یگدولآ  ياهدمایپ  : 464

يژولوئدیا یقیسوم و  : 565
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رامعتسا فادها  یقیسوم و  ياههورگ  قَرِف و  لیکشت  : 665

« شهوژپ تایلمع   » كاتسیوات و : 769

: هدشن نالعا  69گنج 

[ مُر هاگشاب  سنارفنک  ءاضعا  همان  تقفاوم  ]72

[ كاتسیوات شهوژپ  تایلمع  يهتسجرب  تاکن  ]73

[ یشکدوخ لماوع  للع و  : ] 874

Anotates77
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ناور باصعا و  رب  یقیسوم  ریثات 

باتک تاصخشم 

نیــسح فـلوم  ناور  باـصعا و  رب  یقیــسوم  ریثاـت  روآدــیدپ : ماـن  ناوـنع و  . 1367  - 1299 نیـسح ، شوروخیهللادبع ، هسانـشرس :
2  - 00  - 5067  - 600  - 978 کـباش : 300 ص . يرهاظ : تاصخـشم  . 1386 نارداب ، ناهفصا : رـشن : تاصخـشم  شوروخیهللادبع .
. ینامردیقیسوم عوضوم : ریثات . یقیـسوم -  عوضوم : همانهژاو . تشاددای : . 283 ص . همانباتک : تشاددای : اپیف  یسیون : تسرهف  تیعـضو 

هرامش  615/85154 ییوـید : يدــنب  هدر  ع2ت21386   / ML3920 هرگنک : يدـنب  هدر  یــسانشناور . ياـههبنج  یقیــسوم -  عوـضوم :
1178873 یلم : یسانشباتک 

مشش پاچ  يهمدقم 

خیرات و يوهایه  اغوغرپ و  نارود  نیرتگرزب  يداصتقا ، یـسایس و  دید  زا  هک  زورما  يایند  رد  دنتـسه . مولع  راذـگناینب  ناریا  نادنمـشناد 
رس رد  يزادرپ  غورد  يزاب و  هقح  يزاس و  بیرف  اهگنن و  اهگنج و  وس  کی  زا  دوریم و  رامش  هب  اهنایصع  نرق  نیرفآ و  جنر  رصع 

همه ار  اهنآ  رطاخ  شمارآ  اهناسنا و  باصعا  ناور و  هک  يروط  هب  هتفرگ ، رارق  يرـشب  ناتـسود  حلـص  يهمانرب  اهتلود و  تایح  يهحول 
نامز درگیپ  یـسررب و  تحت  تایداصتقا ، راشف  هاـگداد  رد  مدرم ، تیرثکا  یناگدـنز  يهدـنورپ  رگید ، يوس  زا  دـنکیم و  دـیدهت  هزور 

نتخاـس ینادـنز  يارب  دـیدج  رامعتـسا  يریگ  هدرب  تسایـس  رگید  رذـگهر  زا  تـسا ، هتخاـس  روـبجم  شاـعم  شـالت  رد  ار  هـمه  هدوـب و 
هورگ یسکس و  یقشع و  تالجم  اهناتـساد و  هعلاطم  مرگرـس  ار  یهورگ  هک  هتخادنا  راک  هب  ییاهراکهاش  راکفا ، رورت  هکلب  اههشیدنا ،

هـشیدنا راکفا و  هدومن ، گنهرف  تایح و  نانزهر  ياـهملیف  يهتخاـبلد  ار  ياهدـع  یکـسیو و  يادزدرخ  ياـههنامیپ  تسمرـس  ار  يرگید 
تـسایس هناشاک و  هنال و  هک  ییاجنآ  ات  هداد  رارق  یقیـسوم  تامغن  تاحفـص و  روهقم  روحـسم و  تسب ، رد  ار  يرگید  رایـسب  ياـههدوت 

دشاب مدرم  تیرثکا  یعامتجا  ریسم  تالیامت و  فالخ  رب  الوصا  هک  دوش  رـشتنم  یباتک  رگا  ینامز ، نینچ  رد  دناهدرک . شومارف  ار  هناگیب 
رظن زا  ریظنیب ، لابقتـسا  نیا  ام  يارب  دور ، شورف  یلـصا  تمیق  ربارب  دـنچ  هب  ای  باـیان و  نآ  ياههخـسن  تقو  كدـنا  هب  پاـچ  ره  رد  و 
دازآ هشیدنا و  قیقحت و  حور  زونه  يونعم ، یقالخا و  دـض  ياهتسایـس  همه  اب  هک  ارچ  تسا ، يدـیمون  دـیما و  یگدـنز ، قیاقح  كرد 

تیوقت اهناور  اههیحور و  ناتـسود  نهیم  ناروشناد و  فرط  زا  رگا  هدادـن و  تسد  زا  ار  دوخ  هنادـنمدرخ  تایح  ناـماس ، نیا  رد  يرکف 
یناـبم رد  رکف ، ءاـقترا  هجرد  کـی  اـب  هکلب  هدرک  ییاـمندوخ  مه  زاـب  رکتبم  رکفتم و  لـلم  ربارب  رد  دـناوتیم  اـم  رگـشهوژپ  تلم  دوـش ،

شناد و رادـمچرپ  هنمزا  يرایـسب  رد  هک  تسا  راختفا  شزرا و  بجوم  نایناریا  ام  يارب  دـیامن . مایق  مه  نارگید  يربهر  هب  یملع  فلتخم 
داجیا ام  تسد  هب  يرشب ، شناد  ياهخاک  يانبریز  زا  یفرگش  ياهتمسق  مینک ، اعدا  ناوتیم  یتح  هدوب و  يرکف  یملع و  ياهتفرـشیپ 

، تسا هدوب  نامز  شناد  ردپ  ییاپورا  ناققحم  لوق  هب  هک  ار  انیـس  یلعوب  لاثما  هک  هدوب  ام  هوژپ  درخ  يهعماج  نیمه  هدیدرگ و  راوتـسا  و 
للم يامنهر  يداتسا  هلحرم  ات  یقیقح ، ياهرنه  عیانص و  مولع و  بلغا  رد  هک  میاهدوب  ام  نیمه  میاهداد ، لیوحت  برغ  قرـش و  يایند  هب 

رتشیب هک  یناسک  تسا ، جراخ  باتک  نیا  رد  ثحب  هدـهع  زا  ام  نادنمـشناد  یملع  ياههتـشر  کی  هب  کی  رکذ  اـجنیا  رد  میاهدوب ، رگید 
هب ات  هدرک  عوجر  نیقرشتسم  نیققحم و  زا  یضعب  ياههتـشون  یـسانشناریا و  بتک  هب  دیاب  دنرب  یپ  ناریا  یملع  راختفا  رپ  خیرات  هب  دنلیام 
ملع رد  صوصخ  هب  دناهدوب و  دـیدج  مولع  یتح  راذـگ  هیاپ  یگنهرف  لحارم  رتشیب  رد  هنوگچ  یناریا  نادنمـشناد  ءاملع و  دـننادب  یبوخ 

تحت ناـمز  ره  رد  رگا  هک  میتسه  دادعتـسا  ناـمه  ثراو  اـم  نونکا  مه  ( 1 . ) دنتـسه اراد  ار  لوا  ماقم  شزرا و  رپ  رایـسب  مهـس  یکـشزپ 
هب يدنمشناد  روکف و  نادرم  يرکف ، تقایل  دادعتـسا و  رظن  زا  میناوتیم  زور  نیا  يادرف  زور و  نیمه  رد  زاب  میریگ ، رارق  حیحـص  يربهر 
هب مدوب  يریظن  مک  لابقتـسا  دـهاش  باتک ، نیا  لبق  پاچ  رد  هدـنراگن  مییازفیب . یناتـساب  روشک  نیا  دوخ و  راختفا  رب  هک  میهد  هئارا  ایند 
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. دـندومنیم باتک  دـلج  اهدـص  زا  شیب  ياـضاقت  یهاـگ  اـههمان  تداهـش  هب  یتیبرت  ياـهنوناک  زا  بلغا  یتاـعوبطم  تاسـسؤم  هوـالع 
رکف هک  تسا  نآ  زا  رتـشیب  لابقتـسا  نیا  میوگب  مهاوـخیم  هکلب  منک ، یفرعم  ار  باـتک  ّتیمها  شزرا و  بلطم  نیا  رکذ  اـب  مهاوـخیمن 

هدـنراگن رد  یّکرحت  لابقتـسا  نیا  یفرط  زا  تسا  هدامآ  یملع  ياهتفرـشیپ  هعلاطم و  يارب  مه  زاـب  روشک  نیا  مدرم  دادعتـسا  مدرکیم .
رتشیب نونکا  هکنیا  اب  هداد و  همادا  شیوخ  تاقیقحت  هب  زاب  رگید  یعامتجا  تاعوضوم  رد  هکلب  یملع  ثحب  نیا  رد  اـهنت  هن  درک ، هداـجیا 
لـصاح یقیفوت  باتک ، نیا  پاچ  دیدجت  تساوخرد  اههمان و  ترثک  رثا  رد  زاب  دـشابیم  يرگید  لصفم  باتک  فیلأت  فورـصم  متاقوا 

ياهتـشون ای  باتک  یتقو  تقیقح  هب  مراذگ و  شناد  نارادتـسود  رایتخا  رد  ار  رـضاح  باتک  ون  زا  يرتعیـسو  تاقیقحت  تقد و  اب  هک  دش 
رگا ات  دـنرگنب  نآ  رد  يرکف  دازآ  يدنمـشیدنا و  تقد و  هدـید  اب  نآ  ناگدـنناوخ  هک  تسا  هدومیپ  ار  شزرا  ّتیمها و  لـماکت و  شور 

تـسبوخ ردقچ  نایاپ  رد  دنراپـس -  یـشومارف  یناگیاب و  قاتا  هب  ار  نآ  دشاب  دوسیب  رگا  دنـشوکب و  نآ  غیلبت  دییأت و  رد  دشاب  دنمدوس 
هدنیآ رد  دنـشاب  هشیدنا  اب  هشیمه  اهراک  رد  رگا  دـننادب  ملـسم  هدوب و  قیقحت  هعلاطم و  لها  یعامتجا  روما  مامت  رد  ام  ناناوج  ًاصوصخم 

. تفرگ دـنهاوخ  رارق  نآ  زاـتمم  هنوـمن  دوـخ  لوا ، زارط  رد  هک  داد  دـنهاوخ  هعماـج  لـیوحت  يرایـشوه  هتخاـس و  دوـخ  نادرم  کـی  ره 
( فلؤم  ) هام 1346 دنفسا  ناهفصا - 

راتفگشیپ

دنکیم فشک  ار  قیاقح  ملع  تفرشیپ 

یعامتجا و لئاسم  تایئزج  هب  نادنمـشناد  هجوت  ملع و  يایند  فرگـش  تاّیفـشک  تایبرجت و  شناد و  نوزفا  زور  تفرـشیپ  ادـخ » مان  هب  »
راودا زا  هک  یلوهجم  بلاطم  قیاقح و  رایـسب  هچ  دـهدیم . رارق  رـشب  یگدـنز  هار  ارف  ار  يدـنمورین  ياـهنکفارون  زور  ره  یملع ، قیاـقد 

يور زا  هدرپ  زورما ، ملع  یقرت  تفرـشیپ و  هک  هدوب  ناهنپ  هعماج  نیرکفتم  نادنمـشناد و  ناهوژپ و  شناد  رظن  زا  ریخا ، تاونـس  ات  میدـق 
تقیقح رخاوا ، نیمه  ات  دیاش  هک  لوهجم  بلاطم  نآ  زا  یکی  تسا . هتخاس  راکشآ  ناروشناد  هدید  رب  ار  یتفگش  رارـسا  هتـشادرب و  اهنآ 

هک تسا  یـشخبنایز  راثآ  تسا ، هدرک  فشک  ار  نآ  یقیقح  تیهام  ملع  یقرت  ریـس  هدوب و  هدیـشوپ  نادنمـشناد  بلغا  هدـید  رب  یتح  نآ 
زا یتمـسق  لمع ، نیا  رد  طارفا  هجیتن  هدروآ و  دـیدپ  باصعا  هلـسلس  يور  ( 2  ) یقیـسوم بیرغ  بیجع و  تاشاعترا  بیرفلد و  تاـمغن 
رد یهاگ  هک  تسا  یتذـل  شـشک و  ياراد  رما ، ودـب  رد  یقیـسوم  ياـهاون  تسا  یهیدـب  تسا ! هدروآ  ناـغمرا  هب  ار  یناور  ياـهيرامیب 
هک يراید  رد  دربیم . رگید  راـید  هب  ار  ناـسنا  یهاـگ  هک  یتذـل  دزاـسیم ، دوخیب  دوخ  زا  ار  هدنونـش  هدرک و  ذوفن  یمدآ  حور  قاـمعا 

. دنکیم شومارف  مه  ار  رای  رای و  ِدرد  یتح 

میتسین یقیسوم  تذل  رکنم  ام 

ار یهورگ  هک  تسا  زیگنارحـس  تذل  نیمه  دنادن و  شخب  تذل  ار  یقیـسوم  هدـش و  تایهیدـب  رکنم  دـناوتب  هک  تسا  یقوذ  لها  مادـک 
رد ابیز  ياهرنه  فیدر  رد  ار  نآ  هتخیگنارب و  یقیـسوم  ياهاون  زا  يرادفرط  هب  نآ ) شخبنایز  ریثأت  تیهام و  تقیقح و  هب  هجوت  نودب  )

. تسا هدروآ 

نانادیقیسوم تالاح  هب  هجوت 

هتفر هک  ییاجنآ  ات  دـناهدیدرگ ، یحور  ياهیتحاران  راـچد  جـیردت  هب  یگدـنز  لوط  رد  هک  یقیـسوم ، ریهاـشم  یفارگویب  هب  قیقد  هجوت 
نونج راید  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  رعاشم  یهورگ  هدـش و  یناور  ياهيرامیب  هب  التبم  ياهدـع  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  باـصعا  هتفر 
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یناهگان هتکس  راچد  هتفر ، الاب  اهنآ  نوخ  راشف  هجرد  یقیسوم ، نتخاون  ماگنه  یضعب  هدیدرگ ، ناوتان  جلف و  ياهتسد  دناهدش و  راپـسهر 
، دناهدیدرگ مورحم  ییانیب  ییاونـش و  تمعن  زا  دبا  يارب  هداد و  فک  زا  ار  دوخ  يرـصب  یعمـس و  ساسح  ياهورین  رگید  ياهدـع  هدـش ،

. دراد تیلخدم  ندب  ناور و  بیرخت  کیرحت و  رد  هزادنا  هچ  ات  یقیسوم  هک  تسا  یسح  لیالد  نیرتهب  دوخ 

تسیچ یقیسوم 

یقیسوم فیرعت 

یمدآ ناور  رد  هک  ییاهگنهآ  تاوصا و  زا  تسترابع  یقیـسوم  مینک : هراشا  یقیـسوم  فیرعت  هب  یتقیقح  نایب  يارب  تسمزال  اجنیا  رد 
ترابع هب  دوشیم و  راچد  یگدرـسفا  مغ و  هب  یگنهآ  اب  یناـمز  دربیم و  تذـل  نآ  زا  صخـش  یهاـگ  هک  هدرک  داـجیا  ( 3  ) یتاکیرحت

رب ناوتیم  ار  اهگنهآ  نیا  دیامنیم و  یمدآ  رد  تقوم  یعونـصم و  هودنا  ای  يداش  دـیلوت  هک  تسیئاهگنهآ  داجیا  نف  یقیـسوم  رگید 
: مینک میسقت  شخب  ود 

[ یقیسوم عاونا  ]

یعیبط ياهگنهآ   - 1

يرمق و زاوآ  ای  ناگدنرپ  ياون  ناتخرد ، رد  میالم  ياهداب  شزو  يادص  اهراشبآ ، اهرابیوج و  همغن  زا : تسا  ترابع  یعیبط  ياهگنهآ 
تسا شخب  ترسم  میالم  نازیم  گنهآ و  کی  رب  تخاون و  کی  گنر و  کی  ًابلاغ  نوچ  یعیبط  ياهاون  هنوگنیا  ناتـسد ، رازه  کبک و 

حور حرفم  درادـن ، هارمهب  ینایز  هکنآ  رب  هوالع  تسین  بیرغ  بیجع و  ياهمب  ریز و  شاـعترا و  ياراد  یعیبط  ریغ  ياـهگنهآ  دـننام  و 
طاسبنا طاشن و  رب  هدرک و  فرط  رب  یعقاو  روط  هب  ار  یحور  ياهیگتـسخ  زا  یتمـسق  یعیبط  ياهاون  عون  نیا  زا  هدافتـسا  دـشابیم و  زین 

. دیازفایم یمدآ 

یعونصم ای  یعیبط  ریغ  ياهگنهآ   - 2

يایند رد  نآ  یعونـصم  لیاسو  هدـش و  هتخاس  رـشب  تسد  هب  هک  تسا  یعونـصم  ياهگنهآ  ناـمه  زا  تراـبع  یعیبط  ریغ  ياـهگنهآ 
تاـشاعترا و اـهمب و  ریز و  ياراد  نوچ  یعونـصم  ياـهگنهآ  هریغ ) راـتیگ و  نوئدروکا ، روتنـس ، نلاـیو ، راـت  : ) تسا تراـبع  ینوـنک 

کیرحت یمدآ  رد  ار  طاشن  يورین  طارفا  دـح  هب  یهاـگ  دـنایرگیم ، یناـمز  دـنادنخیم و  یهاـگ  هک  تسا  ( 4  ) ینوگانوگ تاـکیرحت 
دارفا زا  ار  هدارا  يورین  یتح  هک  ددرگیم  طلـسم  باصعا  رب  نانچ  یهاگ  دتـسرفیم و  هودنا  مغ و  راید  هب  ار  وا  تخـس  ینامز  دنکیم و 

میقتسم نازیم  کی  رب  تخاونکی و  یعیبط  ياهگنهآ  دننام  هصالخ  دروآ و  یمرد  تکرح  هب  ار  ناگدنونش  رایتخا ، نودب  هدرک و  بلس 
جیردت هب  هدوب و  رثؤم  باصعا  هلـسلس  رب  هک  تسا  ( 5  ) نحل رییغت  نیمه  تاکیرحت و  تاشاعترا و  اهمب و  ریز و  ناـمه  نیارباـنب  تسین ،

نایز هب  هک  ثحبم  ره  رد  میاهدرک  یعـس  ام  باتک  نیا  تاحفـص  رد  دنکیم . داجیا  ناگدنزاون  ناگدنونـش و  يارب  ار  یـشخبنایز  تارثا 
يژولوکیــسپ و يژوــلویزیف و  رظن  زا  یملع  لــیالد   - 1 میهد : رارق  ناگدـنناوخ  هجوـت  دروـم  ار  تمـسق  هس  دوـشیم  هراـشا  یقیـسوم 
3 یملع . ذخآم  كرادم و  اب  ناسانش  تسیز  ناسانشناور و  نادنمـشناد و  تارظن   - 2 هدمآ . تسد  هب  تاقیقحت  جیاتن  قبط  یکشزپناور 

. تسا هتشاد  یتارثا  هچ  نف  نیا  دیتاسا  نانادیقیسوم و  ناگدنزاون و  يور  دوخ  یقیسوم  هک  رظن  نیا  زا  یسح  تایبرجت  - 

میرگنیم مارتحا  هدیدب  یعقاو  یملع  راثآ  هب 
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نودب دوشیم  وگتفگ  یقیسوم  نایز  هب  تبسن  هک  یتقو  دنـشاب  زین  نیعلطم  زا  دیاش  دنرادن و  ام  ثحب  عوضوم  هب  قیقد  هجوت  هک  یهورگ 
نیا رد  ( 6 . .« ) دـننکیم هجلاعم  ار  یحور  نارامیب  جراخ ، ياهروشک  یـضعب  رد  یقیـسوم ، هلیـسو  هب  نونکا  : » هک دـنرادیم  راهظا  تقد 

کیمادک رد  میرذگب  هک  نآ  یتاغیلبت  هبنج  زا  دراد و  یتافیرـشت  یتاغیلبت و  هبنج  هزادـنا  هچ  ات  بلطم  نیا  هک  درک  تقد  الوا  دـیاب  دروم 
نوزفا زور  رامآ  ربارب  لاس  ره  رد  نآ  تبثم  هجیتن  هدرک و  هجلاعم  ار  یحور  نارامیب  ناگناوید و  یقیـسوم  نونکات  ناـهج  یملع  زکارم  زا 
هچنانچ تسا ، فیعض  رایسب  یقیسوم  اب  نامرد  هجیتن  هک  دندقتعم  دوخ  ناکشزپناور  بلغا  ًایناث  تسا . هدوب  رفن  دنچ  یناور  ياهيرامیب 

هحفـص 577) مود  دـلج   ) یناور ياهيرامیب  باتک  رد  تسا ، هدروآ  لمع  هب  هنیمز  نیا  رد  ییاهشیامزآ  نوتنراـش  رد  هک  ( 7  ) لیرکسا
هدنهد و نیکـست  رثا  نمـض  رد  دـیاب  یلو  دراد  دوجو  یقیـسوم  اب  نامرد  هنیمز  رد  ییاهتیقفوم  مدـع  هک  منکیم  رارقا  نم  : » دـسیونیم

نایاقآ مدرک ، هبحاصم  هراب  نیا  رد  نیـصصختم  یـضعب  اب  هک  نارهت  ریخا  رفـس  رد  هدـنراگن  و  تشاد » رظن  رد  زین  ار  نآ  هدـننک  لوغـشم 
هب رصحنم  کچوک و  رایسب  دشاب  هتشاد  ياهجیتن  رگا  دسریم و  رظن  هب  دیعب  یقیـسوم  هلیـسو  هب  یناور  ياهيرامیب  هجلاعم  دندوب  دقتعم 

راـمآ مـینکیم  هدـهاشم  هـکنآ  زج  میرادـن  عوـضوم  نـیا  هـب  عـجار  یبرجت  رظن  زا  یعطاـق  لـیلد  اـم  تسیدودـعم و  صوـصخم و  هدــع 
رد یعطاـق  هجیتـن  اـکیرمآ  رد  یقیـسوم  رگا  دوشیم و  هداد  ناـشن  رتـشیب  زور  هب  زور  یبرغ  کـلامم  رد  ًاـصوصخم  یحور  ياـهيرامیب 

دقتعم هدنراگن  لاح  نیا  اب  ( 8  ) ددرگن رتدایز  دوشن ؛ مک  رگا  اهيرامیب  عون  نیا  رامآ  لاس  ره  رد  دیاب  تشاد  یناور  ياهيرامیب  هجلاعم 
هزات دنک  هجلاعم  ای  هداد  فیفخت  مه  ار  یکی  یناور  فلتخم  ياهيرامیب  عون  دص  زا  الثم  دشاب و  فیعض  رایسب  مه  نآ  تارثا  رگا  تسا 
کی زا  اریز  درادـن ؛ تسا ، ام  ثحب  دروم  هک  ییاهیقیـسوم  هب  یطبر  چـیه  تسا و  تعیبط  زا  هتفرگرب  شخب  حور  يادـص  عون  کی  نیا 

ناسانشراک و يارب  یتح  نآ  صیخشت  یهاگ  هک  تسا  دایز  ياهزادنا  هب  یناور  ياهيرامیب  دادعت  ناکشزپناور  مومع  هیرظن  قبط  فرط 
رظتنم دـیاب  دـهدیم  فیفخت  ار  یحور  ياـهيرامیب  عاونا  زا  کیمادـک  یبـط  ياـههمغن  نیا  لاـح  تسا . لکـشم  زین  یناور  نیـصصختم 

نآ اریز  دراد ، هلـصاف  اهگنـسرف  ام  ثحب  اـب  یبط  یملع و  ياـهاون  رگید  فرط  زا  دوب ، هدـنیآ  رد  ناکـشزپناور  ناواـکناور و  تاـیبرجت 
ناکـشزپ سانـشناور و  نادنمـشناد  رظن  ریز  دـننک . هجلاـعم  ار  یناور  ناراـمیب  یـضعب  نآ  هلیـسو  هب  دـنهاوخیم  هک  ییاهادـص  هعومجم 

ياهفرح نز  نولایو  ای  يرازاب  برطم  نالف  هک  ییاهگنهآ  یقیسوم و  هب  یطبر  چیه  ددرگیم و  ارجا  هیهت و  ناور  باصعا و  صـصختم 
راچد دوخ  بلغا  دـنرادن ، یعالطا  یـسانشناور  تشادـهب و  یکـشزپ و  ناـهج  زا  هکنآ  رب  هوـالع  ناگدـنزاون  نیا  اریز  درادـن . دزاونیم ،

زا ار  یتایح  يورین  نیئاکوک  نیئوره و  دننام  رِّدَُـخم  داوم  هب  یگدولآ  زا  ناشمـسج  تفگ  دـیاب  قارغا  نودـب  هدوب و  یحور  ياهيرامیب 
زا دننکیم ، مرگرس  نادب  ار  دوخ  بلغا  یقیـسوم  يارجا  ماگنه  ًاصوصخم  هک  لکلا  هدننازوس  مومـسم و  داوم  زا  ناشحور  هداد و  تسد 

ناکــشزپناور و رظن  ریز  هـک  شخب  مارآ  ياـهاون  نآ  دــیابن  نیارباـنب  تـسا . رود  یلک  هـب  یناور  تاـجلاعم  شیاـمزآ و  مـلع و  طـیحم 
ارجا هیهت و  لکلا  نیئوره و  هب  نیداتعم  یگدـنز و  ناگدروخ  تسکـش  تسد  هب  هک  یقیـسوم  نیا  اـب  دراد ، رارق  زیلاناکیـسپ  نادنمـشناد 
ملاس دارفا  يارب  ار  یشخبنایز  یقیسوم  عون  ره  هب  نداد  شوگ  غیلبت ، نیا  اب  دومن و  نیهوت  ملع  يایند  هب  دروآ و  فیدر  کی  رد  دوشیم 

بلاطم یسررب  هعلاطم و  زا  سپ  دراد ، اضاقت  یناور  ياهيرامیب  نیـصصختم  ًاصوصخم  نادنمـشناد و  مومع  زا  هدنراگن  درک … ! زیوجت 
هار رد  میناوتب  رتهب  نایاقآ  یعاسم  کیرشت  اب  ات  هدومن  هاگآ  ار  ّفلؤم  دیـسر  ناشرظن  هب  یلاکـشا  ای  هابتـشا و  وهـس و  هاگ  ره  باتک ، نیا 

نیـسح میرادرب . يرترثؤم  ياهماگ  ناوج ، لسن  يرادـیب  روظنم  هب  ًاصوصخم  هتـشاذگ و  ام  يهدـهع  رب  عامتجا  هک  یـسدقم  هفیظو  ماجنا 
هام 1343 دادرخ  ناهفصا -  شوروخ  یهللادبع 

اکیرمآ يژولونکت  مولع و  هتیمک  شرازگ 

شوگ و يارب  رـضم  ياهادـص  لاـس  ره  رد  یبـیرقت  روط  هب  درک  مـالعا  اـکیرما  يژولونکت  مولع و  هتیمک  ادـص » كانتـشحو  ياـمنرود  »
ای اـهنآ و  داـجیا  زا  يریگوـلج  يارب  دـبای و  شیازفا  بیترت  نیمه  هـب  اهادـص  رگا  دوـشیم و  شیپ  لاـس  ربارب  ود  ناـسنا ، ناور  یتمـالس 
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ای اـهنآ و  داـجیا  زا  يریگوـلج  يارب  دـبای و  شیازفا  بیترت  نیمه  هـب  اهادـص  رگا  دوـشیم و  شیپ  لاـس  ربارب  ود  ناـسنا ، ناور  یتمـالس 
راشف يریگ  هزادنا  دحاو  دوب  دـنهاوخن  اهرهـش  رد  یگدـنز  هب  رداق  رگید  اهناسنا  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يرید  دوشن  یمادـقا  ناشندـینش 

زاورپ 150 و ماگنه  تج  يامیپاوه  ره  هک  دوش  رکذ  تسمزال  مینادب  ار  لبیـسد  ره  تّیمک  هکنیا  يارب  دوشیم و  هدـیمان  لبیـسد »  » ادـص
ادص راشف  رگا  هک  هدوزفا  دوخ  شرازگ  رد  هدربمان  هتیمک  دنکیم ، دیلوت  ادص  لبیـسد  هاگدورف 120  دناب  اب  شیاهخرچ  سامت  نامز  رد 
کی اـهنت  هک  تسا  هدرک  هراـشا  هتیمک  نیا  دوب  دـهاوخ  روآ  ناـیز  وا  یناور  تمالـس  ناـسنا و  شوـگ  يارب  دـشاب  لبیـسد  زا 100  شیب 

اهادـص هک  تسا  هدرک  ینارگن  راـهظا  روبزم  هتیمک  دـیازفایم  رگید  ياهادـص  رب  ادـص  لبیـسد   150 لور » دـناكار   » کـچوک رتسکرا 
دنراد مه  ینامسج  یناور و  بولطمان  تارثا  دنهدیم و  شهاک  ار  ییاونـش  تردق  هدروآ 2  دراو  شوگ  یتمالـس  هب  هک  ینایز  رب  هوالع 

صیخشت سح  نداد  تسد  زا  یگناوید و  بجوم  هک  تسا  هدش  هدید  دراوم  يرایـسب  رد  دنزیم و  مه  رب  ار  یبصع  دارفا  یناور  لداعت  و 
کی يادص  هک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتن  الاب  شرازگ  رد  قیقد  هجوت  اب  ( 9 . ) تسا هدش  اهنآ  هظفاح  يورین  شهاک  اهناسنا و  ییاسانـش  و 

. دراد ینامسج  یناور و  بولطمان  تارثا  هدش و  یبصع  یحور و  لداعت  ندز  مه  رب  ثعاب  دشاب  مه  کچوک  ولو  رتسکرا 

باصعا ناور و  تّیمها 

يرشب شمارآ  شیاسآ و  طرش  نیتسخن 

رد ار  شیوخ  یگدنز  شیاسآ  دوبهب و  هک  دوشیمن  ادیپ  دـشاب  لماک  ملاس و  لقع  ياراد  هک  يرـشب  ادرف  زورما و  هکلب  زورید  ناهج  رد 
یکـشزپ و زکارم  یملع و  ياهنوناک  اههاگـشناد ، مامت  هک  دیدرک  ادیپ  تردق  يزور  امـش  رگا  دنادن . یناور  تمالـس  يرکف و  شمارآ 

ناواکناور (، 10  ) ناسانشناور صوصخ  هب  یتیگ  نادنمشناد  ناکشزپ و  ردقیلاع ، دیتاسا  مامت  روضح  هدومن و  شدرگ  ار  ناهج  یتشادهب 
یسانشناور ( ) 14  ) یعافد بط  ناکـشزپ  یتح  و  ( 13  ) ناور باصعا و  ناسانـش  بیـسآ  و  ( 12  ) باصعا ياهيرامیب  نیـصصختم  (، 11)

ربارب رد  تمواقم  رمع و  لوط  یگدنز و  زا  يروهرهب  رکف و  شمارآ  شیاسآ و  طرش  نیلوا  اهنآ  کیاکی  زا  دییامن و  كرد  ار  فراعتم )
تحـص و تمالـس و  ظفح  یگدنز  رد  شمارآ  شیاسآ و  طرـش  نیتسخن  دنیوگیم : امـش  هب  ارآ ، قافتا  هب  همه  دـیوش  ایوج  ار  ثداوح 
ار دوخ  تحـص  ناسنا ، ناور  باصعا و  رگا  درک . دـیهاوخن  ادـیپ  مه  فلاخم  رفن  کی  یتح  عمج  نیا  رد  تسا و  ناور  باصعا و  لداعت 

قشع لیبق  زا   ) ناهج تسردان  تسرد و  نیوانع  دنک . يرامـش  هیناث  شیاسآ ، ياهظحل  يارب  دوخ  رمع  لوط  رد  دیاب  رـشب  دهد ، تسد  زا 
يدرف يارب   … مولظم و ) يرای  يراوگرزب ، تیـصخش ، تفارـش ، وربآ ، ای  شارخ و …  نامـسآ  ياهخاک  ای  لوپ و  ترهـش ، تساـیر ، هب 

یگدـنز يایاوز  نآ  مامت  رگید  تخاون  یتحاران  گنز  لداعت  نیا  هچنانچ  دـشاب و  ملاس  یناور  باـصعا و  ياراد  هک  تسا  تیمها  لـباق 
. تشاد دهاوخن  شزرا  يزیشپ  يرشب ، نینچ  يارب 

دننکیم هچ  ناور  باصعا و 

يرادا و ياهنامزاس  عیـسو و  تالیکـشت  ياراد  تیاهنیب  روشک  نیا  مییوگب  دـیاب  مینک  هیبشت  يروشک  هب  ار  ناسنا  ندـب  ناـمتخاس  رگا 
ذوفن یجراخ  تاکیرحت  رگا  دنوشیم و  هرادا  قیقد  صصختم و  ینادنمراک  رظن  ریز  مادک  ره  هک  دشابیم  یبترم  مظنم و  رایسب  یـسایس 
نییآ تاررقم و  قبط  هدرک و  هرادا  ار  روشک  ياـهنامزاس  یتـسرد  یتـسار و  لاـمک  رد  روـشک  نیا  یماـظتنا  ياههاگتـسد  ماـمت  دـننکن ،

نیمزرـس نیا  رادمامز  دیـسرپ  دنهاوخ  ناگدنناوخ  اجنیا  رد  دـنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  لماک  تقد  اب  یکـشزپ  یتشادـهب و  ياههمان 
ءاقب و ثعاب  تکلمم و  نیا  حـلاصم  ظفاح  هک  يرایتخا  بحاـص  هدـننادرگ  رادـتقا و  اـب  رادـمامز  دـیهاوخب  رگا  تسیک ؟ مظنم  رواـنهپ و 
ار روشک  نیا  نارازگتمدخ  نادنمراک و  مکح  زین  باصعا  مینکیم . یفرعم  امـش  هب  ار  یمدآ  ناور  حور و  دیـسانشب ، تسا ، نآ  لالقتـسا 

يارب هک  هدش  تابثا  ناور  باصعا و  نیصصختم  يارب  دناهدش . هتشامگ  ینیعم  دصاقم  يارب  نآ  ياهنامزاس  زکارم و  مامت  رد  هک  دنراد 
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هک روشک  نیا  ساسح  نارازگتمدـخ  هب  تبـسن  ًاصوصخم  یجراخ  رـضم  تاکیرحت  زا  دـیاب  نآ  لالقتـسا  تموکح و  نیا  ندوب  اـجرب  اـپ 
یتحاران و هب  مه  ار  ناور )  ) ندب رادـمامز  جـیردت  هب  اجیب  تالخادـم  تاکیرحت و  رارکت  اریز  ددرگ . يریگولج  دنتـسه  باصعا  نامه 
بارطـضا و زا  تبقاـع  هدـش و  ناـشیرپ  هتـسخ و  زین  ناور  نادـنمراک  فعـض  تاـکیرحت و  نآ  همادا  اـب  تسا  نکمم  هتخادـنا و  تشحو 
هب لماک  جایتحا  ناور  هک  هنوگنامه  تسا  راکـشآ  ددرگ . یهتنم  روشک  نیا  یلک  ضارقنا  هب  دنک و  طوقـس  ناهگان  دح  زا  شیب  ِتشحو 

کیرحت عون  ره  زا  رت ، نوزفا  هکلب  هزادنا  نامه  هب  دیاب  زین  باصعا  دریگ  رارق  یجراخ  لماوع  شوختسد  دیابن  دراد و  لالقتسا  تحص و 
. دنشاب شیاسآ  ناما و  رد  رضم 

باصعا تیمها 

الوا اریز  تسا  هدرتسگ  يرترب  هیاس  زین  بلق  هب  یتح  هک  تسا  ياهزادنا  هب  نآ  یتسیز  تشادهب  ظفح  ندب و  تمالس  رد  باصعا  تیمها 
ماـجنا رد  بلق  رگا  ًاـیناث  دراد و  باـصعا  نآ  راـک  یتسرد  هب  یگتـسب  شتاـکرح  تحـص  مظن و  هک  تسا  یباـصعا  ياراد  زین  دوخ  بلق 

دوخ لداعت  باصعا  رگا  اما  دزاسیم . غراف  ناهج  ياهیتحاران  همه  زا  ار  ناسنا  هظحل  کی  رد  دتسیاب  راک  زا  هدرک و  یتسس  دوخ  هفیظو 
بلاطم هب  هجوت  اب  يریگ : هجیتن  تخادنا . دهاوخ  هرطاخم  هب  ار  ناسنا  شیاسآ  رمع  کی  هک  دیآیم  دوجو  هب  یضراوع  داد ، تسد  زا  ار 

رد دیاب  دشاب  شیوخ  ناج  مسج و  تمالـس  ناهاوخ  هدوب و  دنمهقالع  دوخ  یگدنز  شیاسآ  رکف و  شمارآ  هب  هک  يرـشب  ره  هدـش  رکذ 
هک یلمع  ره  ماـجنا  زا  هداد و  رارق  تیولوا  رد  ار  شیوخ  ناور  باـصعا و  تحـص  دوخ  یلمع  یملع و  ياـهشیامزآ  یگدـنز و  هماـنرب 

اسر و لقع  ياراد  هدیمهف و  دارفا  ًابلاغ  هک  ام -  زیزع  ناگدنناوخ  هک  تساجنیا  رد  دـنک . يراددوخ  دـیامن ، اهنآ  هجوتم  ار  ینایز  كدـنا 
تشادهب ظفح  یگدنز و  يارب  یسرد  هک  هتشون  نیا  بلاطم  رد  دیاب  دنراد -  هقالع  دوخ  تمالس  تحـص و  رمع و  لوط  هب  هدوب و  ملاس 

هک دـنربیم  یپ  ناشهاگآ ، دوخ  روعـش  هلیـسو  هب  دـش  نشور  اهنآ  رب  باـتک  یملع  قیاـقح  هکنآ  زا  سپ  هدرک و  هجوت  تسا ، نآ  یناور 
. درک دهاوخ  ینایاش  کمک  نانآ  تمالس  ظفح  یتسردنت و  رد  نآ  هب  لمع  هک  دناهتفرگ  ارف  ار  یسرد 

یناور ياهيرامیب  رد  یقیسوم  شقن 

باصعا

هلـسلس  - 1 باـصعا ) هلـسلس  هب  طوبرم  سکع  . ) دـناهدومن میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  ناـسنا  یبـصع  هاگتـسد  تسیژوـلویزیف  نادنمـشناد 
ياههرک مین  زا  هک  تسا  باصعا  يزکرم  نوتم  نامه  یطابترا  باـصعا  هلـسلس  ( 16  ) یتابن باصعا  هلـسلس   - 2 ( 15  ) یطابترا باصعا 

(18  ) کیتاپمـساراپ و  ( 17  ) کیتاپمـس متـسیس  لماش  طقف  یتابن  باصعا  هلـسلس  اما  دراد  رب  رد  ار  یطیحم  باـصعا  زین  عاـخن و  اـت  زغم 
باـصعا اـما  ددرگیم . میـسقت  ءاـضعا  ریاـس  رد  هدـیدرگ و  زاـغآ  تارقف  نوتـس  يـالاب  زا  اـهنت  کیتاپمــس  باـصعا  متــسیس  دـشابیم .

هچ رگ  ددرگیم . میسقت  ندب  مامت  رد  کیتاپمـس  تازاوم  هب  سپـس  دنکیم و  روبع  تارقف  نوتـس  زا  هدش ، عورـش  زغم  زا  کیتاپمـساراپ 
ساسح ياضعا  همه  رد  یصاخ  لامعا  ماجنا  رطاخ  هب  یلو  تسادج  رگیدکی  زا  کیتاپمساراپ  کیتاپمس و  باصعا  هیلوا  تکرح  زکارم 
لامعا دنهدیم . ماجنا  ار  لامعا  نآ  رگیدکی  اب  هارمه  هدش و  کیدزن  مه  هب  یلـسانت  ياهگر  هدـعم و  ینیب ، شوگ ، مشچ ، دـننام  ندـب 
طاسبنا اـهگر ، ندرک  گـنت  زا  تسا  تراـبع  کیتاپمـس  لـمع  تسا . رگیدـکی  فلاـخم  تسرد  کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  هاگتـسد 

تالـضع ضابقنا  اهگر ، ندرک  داشگ  کیتاپمـساراپ  راـک  یلو  نوخ و  راـشف  ندرب  ـالاب  ددـغ ، حـشرت  زا  يریگولج  فاـص ، تالـضع 
کیتاپمـساراپ تالـضع و  ضابقنا  ثعاب  کیتاپمـس  ءاضعا  زا  یـضعب  رد  هتبلا  دـشابیم . نوخ و …  راشف  لیلقت  حـشرت ، داـجیا  فاـص ،

فایلا هب  طوبرم  سکع  تسا . داضتم  رگیدکی  اب  ًالماک  اهنآ  لامعا  هک  دیراپـسب  رطاخ  هب  لاح  ره  رد  یلو  ددرگیم  اهنآ  طاسبنا  بجوم 
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کیتاپمساراپ کیتاپمس و 

کیتاپمساراپ کیتاپمس و  لداعت 

دیدرگ فداصم  دوشیم ) عورش  تارقف  نوتس  زا  هک  یباصعا  نامه  ینعی   ) کیتاپمس اب  هدش و  ادج  غامِد  زا  هکنیا  زا  سپ  کیتاپمـساراپ 
رگیدکی فلاخم  ءاضعا  يور  رب  بصع  ود  نیا  لامعا  نوچ  دـنکیم : هفیظو  ماجنا  هدرک و  تکرح  ندـب  ياضعا  مامت  رد  نآ  تازاوم  هب 

یحور و تمالـس  تحـص و  رد  لداعت  نیا  دـننکیم . ظفح  ار  ندـب  لداعت  دوشن  دراو  اـهنآ  رب  جراـخ  زا  یکیرحت  هک  یماـگنه  اـت  تسا 
هب داد  تسد  زا  ار  دوخ  نزاوت  لداعت و  یجراخ  تاـکیرحت  تلع  هب  بصع  ود  نیا  زا  یکی  هاـگ  ره  دراد . ماـت  تیلخدـم  ناـسنا  یمـسج 

کیتاپمـس باصعا  ساسح  راک  دنکیم . داجیا  صخـش  يارب  یحور ) یمـسج و   ) یناور يدبلاک و  لالتخا  هلـصاح  لداعت  مدـع  رادـقم 
ار تافـص  نیا  بحاص  میدق  بط  حالطـصا  رد  هک  تسا  نآ  لاثما  اهراک و  رد  تیلاعف  تیدج ، يرادیب و  لیبق  زا  ندـب  لاعف  روما  داجیا 
، یتسـس داجیا  نآ  لمع  ینعی  تسا  کیتاپمـس  فلاخم  تسرد  کیتاپمـساراپ  باصعا  راک  اما  دناهدیمانیم . مرگ  نوخ  جازم و  یترارح 
ای جازم  درـس  یتـبوطر و  ار  نآ  بحاـص  میدـق  بط  حالطـصا  رد  هک  تسا  یـشوهیب  هودـنا و  نایـسن ، وهـس ، تلفغ ، باوـخ ، یلاـحیب ،

. دندیمانیم درسنوخ 

باصعا لداعت  مدع  بقاوع 

، دـنکیم تیاکح  کیتاپمـساراپ ) کیتاپمـس و   ) یتابن باصعا  لـالتخا  زا  هک  دوشیم  هدـید  یمئـالع  راـثآ و  اـهيرامیب  زا  يرایـسب  رد 
داجیا ( 19  ) کیرحت ءاشنم  کی  لمعلا  سکع  زا  هک  تسا  ینوگانوگ  ياهدرد  بارطضا و  لماش  تالالتخا  اهيرامیب و  نیا  زا  یهورگ 

( تسا یبصع  ياهيرامیب  زا  یکی  هک   ) تالاح نیا  زاغآ  دنکیم . هولج  دیدش  تروص  هب  یهاگ  فیفخ و  ینامز  نآ  ضراوع  دوشیم و 
رادقم زا  شیب  باصعا  زا  یکی  تیلاعف  طقف  هک  يدراوم  دـیآیم . دوجو  هب  ( 20 « ) کیتاپمـسوگاو  » هب موسوم  لداعت  ندروخ  مهب  رثا  رد 

نیرتمک دـندرگیم . یمظنیب  راچد  نامز  مه  روط  هب  یبصع  متـسیس  ود  ره  تاقوا  بلغا  رد  اریز  تسا ، ردان  مک و  رایـسب  ددرگ  یعیبط 
، یگدارایب یتسـس ، تینابـصع ، نوگانوگ ، تابارطـضا  زا : تسا  ترابع  دوشیم  رادیدپ  هاگتـسد  ود  نیا  کیرحت  تلع  هب  هک  یـضارما 

یلخاد هحـشرتم  ددـغ  لالتخا  یقورع ، تاضابقنا  يروص ، نیژنآ  بلق ، شپت  یبلق ، تاکیرحت  هدـعم ، خـفن  ایلوخیلام ، عادُـص ، هجیگرس ،
. رگید نوگانوگ  ياهيرامیب  یضابقنا و  هلزن  مسآ ، شراوگ ، هلول  مساپسا  نادمخت ، دییوریت و  ًاصوصخم 

ناسنا یتمالس  نماض  یحور  لداعت 

متسیس يور  رب  یکیرحت  هک  دنک  میظنت  يروط  ار  دوخ  یگدنز  همانرب  رشب  رگا  ناکشزپناور  تاقیقحت  یکـشزپ و  ناهج  تایفـشک  قبط 
نیمـضت نوگانوگ  ضارما  زا  يرایـسب  ربارب  رد  يو  شمارآ  تحـص و  تمالـس و  دروخن ، مه  رب  اهنآ  لداعت  ددرگن و  داـجیا  وا  باـصعا 

یجراخ تاکیرحت  هک  یتقو  دـنامیم . ظوفحم  تسا  باصعا  لداعت  مدـع  نآ  ءاشنم  هک  هدربمان  ياهيرامیب  مامت  زا  هجیتن  رد  دوشیم و 
داجیا متـسیس  ود  نیا  نیب  لالتخا  هک  ياهزادـنا  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  کـیرحت  تدـش  اـب  بساـنتم  باـصعا  دوشیم ، عورش 

. دوشیم زاغآ  یحور  لداعت  مدع  یگتخیر و  مه  هب  هزادنا  نامه  هب  ددرگ 

یحور لداعت  هدننز  مه  رب  یقیسوم 

كرحم کی  تسا  نوگانوگ  ياهاون  اهمب و  ریز و  رامـشیب و  تاـشاعترا  ياراد  یقیـسوم  نوچ  هک  تسا  نشور  تباـث و  زین  بلطم  نیا 
هب دراد  میقتسم  رثا  کیتاپمـساراپ ) کیتاپمـس و   ) یتابن باصعا  صوصخ  هب  باصعا  هلـسلس  يور  رب  دوریم و  رامـش  هب  یجراخ  دیدش 
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اب دـنکیم . داجیا  لالتخا  حور  مسج و  لاـمعا  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لداـعت  تاـکیرحت  نیا  رتشیب  هچ  ره  تفاـیرد  اـب  لـیلد  نیمه 
هک تسا  یقیـسوم  باصعا  کیرحت  لـماوع  زا  یکی  هک  هدـش  تباـث  جـیردت  هب  یملع  ياـهشیامزآ  نمـض  یـسانشناور ، ملع  تفرـشیپ 
. دش دنهاوخ  انشآ  اهنآ  زا  یتمسق  اب  هدنیآ  ثحابم  رد  یمارگ  ناگدنناوخ  هتفرگ و  رارق  ناسانشراک  هجوت  دروم  نآ  ءوس  تارثا  هزورما 

زیگنا طاشن  یقیسوم 

کینوفمس بیرغ  بیجع و  تاشاعترا  اب  رگا  صوصخ  هب  دوش  لیکشت  زیمآ  نزح  ياهاون  ای  زیگنا و  طاشن  ياهگنهآ  زا  یتقو  یقیسوم 
عفد و بذج ، مضه ، زا  معا  یگدنز  ساسح  لوصا  لمع  نیا  هدز و  مه  رب  ار  یتابن  باصعا  نیب  مزال  لداعت  ًاملـسم  ددرگ ، هارمه  زاج  و 

یکشزپ هک  دنکیم  کیدزن  یضارما  هب  ار  صخش  هتفر  هتفر  هتخاس و  لتخم  ار  ندب و …  تاعیام  راشف  عضو  بلق و  نابرـض  تاحـشرت ،
یعون ثعاب  دـناوتیم  یطارفا  زیگنا  طاـشن  ياـهگنهآ  ًـالثم  دـنامیم . رجاـع  نآ  هجلاـعم  زا  شریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  ماـمت  اـب  زورما 

يرادیب بش   ) هنابش ياهيرادیب  دننام  یناور  یتحاران  هب  رجنم  جیردت  هب  هک  دیامن  جییهت  ار  اهنآ  ياهنوگ  هب  هدیدرگ و  باصعا  کیرحت 
تلاح ییوگ ، نایذـه  هرخـسم و  نانخـس  يادا  ییوگرپ ، اجیب ، ياههدـنخ  یناـهگان ، ياهیـشوخ  عقومیب ، ياـهتیلاعف  دـح ،) زا  شیب 
نکمم عضو  نیا  هئارا  اب  هتبلا  دروآیم . دیدپ  نآ  ناگتخابلد  يارب  یقیـسوم  تاسلج  رارکت و  هک  هدش  يرگید  ياهیتحاران  تینابـصع و 

ار شیاپ  تسد و  دناوخب و  زاوآ  درادن  راک  رس و  یقیـسوم  اب  هک  یعقاوم  رد  ددرگ و  ( 21  ) ینام مان  هب  نونج  یعون  راچد  صخش  تسا 
هدرک و ادیپ  تدش  نونج  عون  نیا  عقاوم  زا  یضعب  رد  (. 22  ) دهد ماجنا  هرخسم  تاکرح  هتفرگ و  برض  یلدنص  زیم و  اب  هداد و  تکرح 
. دنادیم همه  زا  رتالاب  رتفیرـش و  ار  دوخ  هدومن و  درومیب  ياهاعدا  هک  یتروص  هب  دـیامنیم  راتفرگ  ( 23  ) ایوناراپ يرامیب  هب  ار  صخش 

ثعاب هک  دهد  خر  یثداوح  دنراد ، زیگنا  طاشن  یقیسوم  ًاصوصخم  یقیـسوم ، ندینـش  هب  يدایز  هقالع  هک  یناسک  یگدنز  رد  رگا  ( 24)
یـشکدوخ هب  مادقا  یکچوک  هحناس  رطاخ  هب  عقاوم  زا  یـضعب  رد  هدوبن و  رودـقم  اهنآ  يارب  لمحت  يرابدرب و  دوش  اهنآ  یحور  ینارگن 

. دنیامن

زیگنا نزح  یقیسوم 

، دایز یباوخ  مک  ای  داـیز  باوخ  لـیبق  زا  يرگید  تاـشاشتغا  هدـش و  باـصعا  کـیرحت  ثعاـب  دوخ  هبون  هب  مه  زیگنا  مغ  ياهیقیـسوم 
مهرد راکفا  یناگدنز ، زا  ندش  ریس  درومیب ، ياههصغ  مغ و  هعماج ، هب  ینیبدب  ایند ، هب  یتبغریب  یـشومارف ، تلفغ و  یلاحیب  یتسس و 

. دوش یبلق  هتکس  هب  رجنم  دایز  یبصع  راشف  یتحاران و  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  دنکیم  داجیا  نآ  لاثما  مهرب و  و 

یقیسوم یناهگان  تاکیرحت  راثآ 

[ دمآرد شیپ  ]

و نویزیولت ) ویدار و  يزور  هنابـش  ياـههمانرب  دـننام   ) دـشاب زیمآ  نزح  یناـمز  زیگنا و  طاـشن  یهاـگ  یقیـسوم  گـنهآ  هک  یتروـص  رد 
ینامز دروآیم و  راشف  کیتاپمس  باصعا  رب  یهاگ  ینعی  دوشیم . عورـش  وس  ود  زا  رطخ  دنیامن ، هدافتـسا  تمـسق  ود  ره  زا  ناگدنونش 

، يزیگنا مغ  یقیـسوم  ناهگان  هتفرگ ، رارق  زیگنا  طاشن  یقیـسوم  ریثأـت  تحت  هدنونـش  هک  یلاـح  رد  دـنکیم . تحاراـن  ار  کیتاپمـساراپ 
(26  ) یمیتولکیـس ضرم  هب  ار  يو  ًاضعب  تسا و  كاـنرطخ  رایـسب  هدنونـش  يارب  ( 25  ) نحل رییغت  نیمه  ودـنکیم  داجیا  یبصع  بـالقنا 

دیآیم دوجو  هب  یقیـسوم  تاکیرحت  رثا  رد  هک  یبصع  یحور و  ياهيرامیب  زا  يدادعت  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  (. 27  ) دنیامنیم راتفرگ 
. مینک هراشا 
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( یعیبط ریغ  هجوت  بلج   ) تهب  - 1

. دوشیم داجیا  یتوص  تاشاعترا  رثا  رد  هک  تسا  يدـیدش  ًاتبـسن  یعیبط و  ریغ  هجوت  بلج  تلاح  داجیا  یقیـسوم  تاریثأت  زا  ( 28  ) یکی
تحت نانچ  هدنونـش  نآ  همادا  اب  هتـشاد و  زاب  يونعم  يدام و  روما  زا  ار  صخـش  هجوت  هک  دوشیم  تیوقت  ياهزادنا  هب  تلاح  نیا  یهاگ 

مه شدوخ  یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسین  شیوخ  ندـب  ياهظحل  ياهتیلاعف  هجوتم  هک  هتفرگ  رارق  یتوص  ياهـششک  اـی  زومرم  لـماوع  ذوفن 
زا یکی  دوخ  نیا  ریدخت .) هیبش  یتلاح  . ) دنکیم ریـس  ملاع  مادک  رد  دنادیمن  دنک و  حیرـشت  ار  هدمآ  دیدپ  يو  رد  هک  یتلاح  دناوتیمن 
رد طقف  ینعی  تقوم  تروص  هب  هیلوا  بتارم  رد  تلاح  نیا  ددرگیم . داجیا  داـیز  هجوت  بلج  رثا  رد  هک  تسا  يزومرم  تـالوحت  رییغت و 

نیا دشاب ، جمـس  ياهدنونـش  ای  هدنزاون  رامیب  هکنیا  دننام  دوش  رارکت  یگدز  تهب  هاگ  ره  اما  ددرگیم ، رادیدپ  یقیـسوم  ندینـش  ماگنه 
نینچ دنک  هجوت  يرما  هب  دهاوخب  رامیب  هک  یماگنه  يدنچ  زا  سپ  هدومن و  مالعا  شبحاص  هب  تبـسن  ار  دوخ  يرادافو  جیردت  هب  تلاح 
کی هدنهد  ناشن  تمالع  نیا  دیـسر . دـهاوخن  ییاج  هب  نآ  اب  هزرابم  يارب  شالت  هدـش و  وربور  یلاحیبو  یتسم  یعون  اب  هک  درادـنپیم 

تاساسحا نآ  رب  هوـالع  صخـش  دـعب  هجرد  رد  تسا . یناور  ياـهيرامیب  يارب  ياهمدـقم  و  ( 29  ) کیژولاتاپ یبصع و  فعـض  تلاـح 
مه ار  هرمزور  تالاؤس  هک  يدح  رد  هتـشگ ، يدـنک  شوختـسد  زین  يو  یحور  لامعا  دـلانیم  اهنآ  زا  هدرک و  روصت  دوخ  رد  هک  ینهذ 

كوراب يرنه  رتکد  تسا . هارمه  یجیگ  یگدولآ و  باوخ  ساوح ، لـالتخا  اـب  ًاـبلاغ  تلاـح  نیا  دـهدیم . خـساپ  يداـیز  ثکم  زا  سپ 
نیا رد  تسا و  يرکف ) ياهیگتفـشآ   ) یحور ياهيرامیب  زا  یلودج  اب  کشزپ  راک  رـس و  اجنیا  رد  : » دـیوگیم يرامیب  نیا  هرابرد  ( 30)

تابثا يارب  ددرگیم ». رجنم  هدارا  یلک  نادقف  هب  دنک  ادیپ  تدش  تلاح  نیا  رگا  دـیآیم . رظن  هب  دـنک  رایـسب  رامیب  یلک  تلاح  تروص 
لیلد هنوگ  ره  زا  ار  ام  نف  نیا  ناداتسا  هژیو  هب  نانادیقیسوم  لاح  حرش  رد  تقد  اریز  تسین  مزال  لیلد  هفسلف و  نیا  زا  شیب  عوضوم  نیا 
هریاد هب  اپ  هتشذگ و  تلاح  نیا  زا  یضعب  هدیدرگ و  یگدز  تهب  تریح و  تلاح  نیمه  راچد  بلغا  اهنآ  اریز  درک ، دهاوخ  زاینیب  رگید 

(31 . ) دناهداهن نونج 

يرشب تازایتما  يرکف و  ياهییاناوت  نداد  تسد  زا   - 2

هیلاع تافص  هلضاف و  تاکلم  نداد  تسد  زا  روما ، رد  ریبدت  يرکف و  ياهییاناوت  عییضت  رب  هوالع  یقیـسوم  تاریثأت  زا  رگید  ( 32  ) یکی
وا شناد  درخ و  ياهییاناوت  تیونعم و  تواـفت  یلاـع ، قـالخا  رکف ، هدارا و  يورین  تاـناویح  زا  رـشب  زاـیتما  هجو  ـالوصا  تسا ، یناـسنا 

رجنم اـهنآ  وحم  هب  رخآ  رد  هک  دروآ  رد  یناوتاـن  فقوت و  تلاـح  رد  ار  تیناـسنا  هیلاـع  تافـص  ماـمت  دراد  یعـس  یقیـسوم  ناـیب  تسا ،
هعماـج هب  تیونعم  قـالخا و  رکف و  رظن  زا  دارفا  نیرتناوتاـن  فیدر  رد  ار  دوخ  هتخاـبلد  نارادتـسود  ناگتفیـش و  هوـالع  هب  وا  دوـشیم .

، ساسح تاشاعترا  رثا  رد  یقیـسوم  دـش  هراشا  هچنانچ  درک : هجوت  ّتقد  هب  تمـسق  نیا  یملع  هیجوت  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  دـنکیم . یفرعم 
رد درادیم ، مالعا  باصعا  رب  ار  دوخ  هقلطم  تموکح  تلاح  نیا  داجیا  اب  هک  هدروآ  دـیدپ  ناگدنونـش  رد  يدـیدش  هجوت  بلج  تلاـح 

ندب تکلمم  مامت  يروتاتکید ، تموکح  نیا  نمض  رد  هدیدرگ و  طلـسم  زین  يرکف  یغامد و  ياهورین  مامت  رب  باصعا ، رب  طلـست  هجیتن 
ینعی دروآیم ، دیدپ  ( 33  ) يرکف دومج  فقوت و  عون  کی  هجیتن  رد  یمهف و  ینهذ و  ياـهورین  يرکف و  ياـهییاناوت  هدومن ، لـتخم  ار 

لاح رد  گرزب  ياههشیدـنا  یلاع و  راکفا  ماـمت  تسا ، یقیـسوم  مب  ریز و  شخب و  تذـل  ياـهاون  بوذـجم  صخـش  هک  تعاـس  نآ  رد 
یتقو تسا  یهیدب  دوش ، هدیـشک  هیلاع  تافـص  تاکاردا و  مامت  يور  يراتتـسا  هدرپ  هک  تسنیا  لثم  هدـمآرد و  دـیدش  یناوتان  یتسس و 

ياههشیدنا هدارا و  درخ و  يورین  جیردت  هب  تشاذـگ ، يرکف  ياهورین  زغم و  يور  يریثأت  رارکت ، تبون  ره  يارب  دـش و  رارکت  لمع  نیا 
کی اب  امـش  یتقو  لصا  نیمه  يور  دـیآیم . رد  طوقـس  لاوز و  دـح  رـس  هب  هک  ییاجنآ  ات  هدـیدرگ  ناوتاـن  تیونعم  قـالخا و  یلاـع و 
حرطم هیلاع  تافـص  قالخا و  زا  یبلطم  ای  یعامتجا  روما  یگدنز و  زا  یـسرد  دیوش و  وربور  یقیـسوم  یمئاد  يرتشم  کی  ای  هدنزاون و 
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رد یکسوروسوم  فورعم  سانـش  هعماج  درک . دیهاوخن  هدهاشم  يرگید  زیچ  یتبغریب  رطاخ و  شیوشت  توکـس و  زج  لباقم  رد  دینک ،
یپ نانآ  هشیدنا  رکف و  قامعا  هب  مناوتیم  منکیم ، وگتفگ  ناوج  ناراّجَح  ناشاقن و  اب  هک  ینامز  ارچ  منادب  دییوگب  : » دـیوگیم هراب  نیا 

تبحـص مه  نانادیقیـسوم  اب  یتقو  هک  یتروص  رد  دـنروآیم  نایم  هب  نخـس  دوخ  زا  تردـن  هب  یلیخ  مبایرد و  ار  نانآ  تـالیامت  مرب و 
رد نیا  یلب  ( 34 « ) دنناریم نخـس  یقیـسوم  ياهلومرف  رکف  دعاوق و  لوصا و  زا  طقف  دننکیمن و  راهظا  هدـنز  رکف  کی  زگره  موشیم ،

راثآ مامت  دومن  دوخ  هدـنبیرف  ياهاون  روحـسم  ار  هدنونـش  یتقو  هک  تسا  يرکف  ياهورین  باصعا و  رب  یقیـسوم  ریثأت  طلـست و  نامه  رثا 
ماـگنه هنوگچ  دـینک ، تقد  بوخ  نهذ  هب  طوبرم  ریوصت  رد  دـیامنیم . وحم  ار  يرـشب  روعـش  تیونعم و  ینهذ ، ياـهورین  شناد ، درخ ،

 - یهاوخيدازآ رکف  تعاجش -  راکتبا -  هظفاح -  هدارا -  رکفت -   ) یقالخا دیفم  ياههدیدپ  یلاع و  ياههشیدنا  مامت  یقیسوم  عامتـسا 
هبذـج تراـسا  اـی  یتـخرک و  لاـح  رد  همه  هریغ ) لیـصحت و  هعلاـطم و  هب  قوـش  تواخـس -  یتـسود -  نهیم  سح  تماقتـسا -  دـیما - 
یناویح ياـهورین  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفرگارف  ار  مادـک  ره  يور  يراتتـسا  هدرپ  ییوگ  دریگیم  رارق  یقیـسوم  ياـهگنهآ  یـسیطانغم 

. دنـشابیم تّوق  هولج و  یگداـمآ و  يدازآ و  لاـمک  رد  هریغ ) یتسرپ و  توهـش  یـشایع و  قشعت -  یگدـنناوخ -  هدـنخ  حرف -   ) دـننام
(36 (، ) 35  ) یقیسوم عامتسا  ماگنه  یغامد  تالوحت  زا  يریوصت  سکع ) )

تواضق يورین  عییضت   - 3

حیحـص و ياهتواضق  زا  یلک  هب  ار  ناسنا  هک  دـنکیم  داجیا  صخـش  رد  یتلاـح  ناور ، باـصعا و  رب  نتفاـی  طلـست  رثا  رد  ( 37  ) یقیسوم
، انغ رقف و  يدـب ، یکین و  غورد ، تسار و  دـهدیم : شیامن  ناسکی  رظن  رد  ار  زیچ  همه  دوشیم  یهاگ  هتـشاد و  زاب  تسرد  ياههشیدـنا 
ناسکی و یلک  هب  تسا  هتفرگ  رارق  یقیـسوم  ياهگنهآ  هبذـج  رد  حور  هک  تعاس  نآ  رد  همه  ادـخ  ریغ  ادـخ و  یـشوخان و  یـشوخ و 

ياهورین ریـسا  یلک  روط  هب  هشیدـنا  تواضق و  يورین  اـجنیا  رد  دـنکیم ، هولج  يواـسم  بوذـجم ، ياههشیدـنا  رد  عاـمتجا  دـب  بوخ و 
كاپ و ناسنا  کـی  هفیظو  هک  روط  نآ  ار  عاـمتجا  قیاـقح  دـناوتیمن  هشیدـنا  يورین  هاـگچیه  تسا و  یقیـسوم  ياـهگنهآ  یـسیطانغم 

شیپ زا  شیب  تسناد و  یقیسوم  هاوخ  رطاخ  هتـسویپ  ار  دوخ  هدنونـش  هاگ  ره  زین  تروص  نیا  رد  دیامن . لیلحت  هیزجت و  تسا  شیالآیب 
دناوتن هاگچیه  هک  دشاب  يزور  راظتنا  رد  دیاب  کش  نودب  لمع  نیا  همادا  رارکت و  اب  داد  جرخ  هب  نآ  هدـنبیرف  ياهاون  ندینـش  رد  رارـصا 

رتکد دـنک . زکرمتم  یعامتجا  يدرف و  روما  نیرتکچوک  يور  ار  دوخ  حیحـص  تواضق  شیـالآیب و  شور  تسرد ، رکف  كاـپ ، هشیدـنا 
مـسق همه  لکلا و  ریثأت  زا  میلـس ، لقع  يورین  سوه و  یمومع  شهاک  : » دـیوگیم فورعم  سانـش  تسیز  دنمـشناد  لراـک » سیـسکلآ  »
يرکف نارحب  رد  یـسرد  ياـههمانرب  صقاون  ویدار و  امنیـس ، دـیدرت  نودـب  ددرگیم …  یـشان  تداـع  رد  یمظنیب  زا  هرخـالاب  طارفا و 

 …« دنمیهس

يدومخ یگدرسفا و   - 4

رظن زا   ) طرفم هقـالع  تخاـب و  لد  یقیـسوم  هـب  هـک  یـسک  تـسا ، يدوـمخ  یگدرـسفا و  تلاـح  داـجیا  یقیـسوم  تارثا  زا  ( 38  ) یکی
هب تبسن  وا  هقالع  هک  دیآیم  دیدپ  يو  رد  توخر  یتسس و  تلاح  عون  کی  جیردت  هب  درک ، ادیپ  لمع  نیا  هب  یگدنونـش ) ای  یگدنزاون 
اب تسا ، رود  هب  یگدنز  مسر  هار و  زا  هکنیا  لثم  اما  دـنکیم ، یگدـنز  ایند  رد  يدرف  نینچ  دوشیم ، مک  نارگید  دوخ و  ياهراک  ماجنا 

تسین و راک  ِدرم  لمع  ماگنه  اما  درادیم . مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  روما  ماجنا  يارب  دهدیم ، هدعو  اهراک  هب  تبسن  دوشیم ، وربور  مدرم 
هدز اپ  تشپ  زیچ  همه  هب  دتفایم  قافتا  یهاگ  مک و  یگدنز  تایرورض  هب  تبسن  وا  تبغر  تسا ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ار  همه  ایوگ 

، دش دهاوخ  یلوتسم  وا  رب  يدومخ  یگدرسفا و  یلهاک و  حور  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، هدش  ّطلـسم  وا  باصعا  رب  یقیـسوم  هزادنا  ره  هب  و 
رظن زا  هداعلا  قوف  ندرک  فرـص  هنایار  نویزیولت و  ویدار ، ربارب  رد  ار  دوخ  تاقوا  ای  یقیـسوم و  نتخومآ  نازومآ  شناد  يارب  ًاصوصخم 
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یلمع یملع و  سورد  تایـضایر و  رد  هدرک  فیعـض  ار  اـهنآ  دادعتـسا  دـنکیم ، مک  هعلاـطم  هب  ار  اـهنآ  تبغر  تسا ، شخبناـیز  یناور 
يرکف و غوبن  دراد ، باصعا  زغم و  يور  رب  یقیـسوم  هک  یـشخبنایز  قیمع و  تاریثأت  هب  هجوت  اب  هتخاـس و  ناوتاـن  ار  اـهنآ  يرکف  يورین 
: درکیم تیاکح  هدـنراگن  يارب  نازومآ  شناد  زا  یکی  (. 39  ) دربیم نیب  زا  یلک  هب  لیـصحت  رد  تفرـشیپ  يارب  ار  اهنآ  يرطف  دادعتـسا 

لزنم رد  یقیـسوم  ياهگنهآ  ندینـش  فرـص  ار  دوخ  يراکیب  تاـقوا  ناتـسبات  ههاـم  هس  تـالیطعت  رد  هک  مراد  يزومآ  شناد  تسود  »
سابل و ندب و  تفاظن  لیبق  زا  یگدنز  يداع  روما  رکف  هب  چیه  رگید  یتح  هک  هدمآ  دـیدپ  وا  يارب  یتلاح  مود  هام  رخاوا  رد  تسا ، هدرک 

نتفر زا  یتح  هک  هدش  تبغریب  یگدنز  هب  نانچ  دنتشادیم  راهظا  وا  لزنم  رد  شناگتسب  هک  يروط  هب  تسین  مه  تروص  رـس و  حالـصا 
تبسن ار  دوخ  همانرب  درف  نیا  رگا  هک  مدرک  ینیب  شیپ  نم  دوشیم ، ینابصع  دوز  دنزیمن و  فرح  یسک  اب  دنکیم ، يراددوخ  مامح  هب 

زومآ شناد  نیا  هک  یلیصحت  هام  نیلوا  يارب  ًاقافتا  دیشک ، دهاوخ  ناتسرامیت  هب  وا  راک  يدوز  هب  دهد  همادا  ویدار  یقیـسوم و  عامتـسا  هب 
، باصعا ناور و  دنمشناد  ناکشزپ  کمک  هب  ات  تفای ، هار  ناتـسرامیت  هب  ناتـسریبد  ياج  هب  دوش ، رـضاح  سرد  سالک  رـس  رب  دیاب  زیزع 

رتشیب ناشزغم  لیصحت ، عقاوم  رد  نوچ  هک  دنشاب  هتشاد  تقد  دیاب  زیزع  نازومآ  شناد  دنـشخب . تاجن  رطخ  زا  ار  وا  ناج  دوب  رـسّیم  رگا 
تاناجیه باصعا و  کیرحت  ثعاب  هک  یلامعا  عون  ره  زا  یتحار  عقاوم  رد  دیاب  دراد ، راک  رس و  فلتخم  سورد  یضایر و  ياهلومرف  اب 

شخب حرف  رظانم  هدهاشم  اهارحـص و  اهغاب و  رد  شدرگ  نازومآ  شناد  يارب  ملاس  تاحیرفت  نیرتهب  دننک . يراددوخ  دوش  اهنآ  یحور 
یقیـسوم دـننادب  دـیاب  هصالخ  دوب و  دـهاوخ  ماوقا  ردارب و  ردـپ و  دـننام  هداوناخ  لها  نیرتکیدزن  قاـفتا  هب  مه  نآ  اـهترفاسم ، تعیبط و 
یلیصحت تفرشیپ  زا  يریگولج  یلهاک و  رد  يرثوم  لماع  باصعا و  یتحاران  بجوم  هکلب  تسین  اهنآ  يارب  ملاس  حیرفت  هکنآ  رب  هوالع 

نازوـمآ شناد  یخرب  : » دـسیونیم یگدــنز » مـسر  هار و   » باـتک رد  لراـک » سیــسکلا   » رتـکد فورعم  سانــشناور  (. 40 « ) تسا اـهنآ 
یقیـسوم امنیـس و  دننام  زین  ویدار  تفگ  دیاب  دننک ، تفرـشیپ  لیـصحت  هار  رد  دـنریگب و  دای  ار  دوخ  سرد  ویدار  هب  هجوت  اب  دـنهاوخیم 

« دنمرگرس نآ  هب  هک  یناسک  هب  دشخبیم  یلماک  یلهاک 

باصعا فعض   - 5

[ يرامیب يرامیب  نیا  رب  یحرش  ]

دح زا  شیب  کیرحت  تلع  هب  تسا و  یبصع  تالالتخا  زا  نآ  همـشچرس  هک  دـشابیم  ( 42  ) کیتورون شنکاو  یعون  ( 41  ) يرامیب نیا 
یگدـنز و راک و  هب  یلیمیب  یهاگ  یلاحیب ، یتسـس ، لماش  هک  ددرگیم  یمهبم  ياـهیتحاران  درد و  نمزم ، یگتـسخ  ثعاـب  باـصعا 
وا یتح  هتشادزاب و  تیلاعف  راک و  زا  ار  رامیب  هک  دریگ  تدش  يدح  هب  تسا  نکمم  تاقوا  یـضعب  دشابیم ، دوخ  نایفارطا  هب  هجوت  مدع 

اهنآ مها  هک  دراد  يداـیز  میـالع  باـصعا  فعـض  اـی  ینیتـسارون  دـیامن . باـصعا  یناور و  ياهناتـسرامیب  رد  تحارتـسا  هب  دـنمزاین  ار 
ساسحا یهاگ  یباوخیب ، یجیگ ، بارطـضا ، تقوم  ای  یمئاد  تالاح  يرکف ، ياوق  یناوتان  تیـساسح ، يریذـپ ، کیرحت  زا : تسترابع 

نیرتـکچوک رثا  رد  ناـیالتبم  یقورع ، یبـلق و  ياـهیتحاران  یـشراوگ ، فلتخم  تـالالتخا  ینالـضع ، فعـض  رـس ، رد  صوصخم  راـشف 
تحاران مه  باوخ  رد  یتح  ینامز  تسا و  دـیفم  ناـشیارب  باوخ  یهاـگ  هدومن  یگتفوک  یگتـسخ و  ساـسحا  يرکف  اـی  یندـب  تیلاـعف 

یمک دوخ  یلومعم  لاح  زا  زیگنا  طاشن  ياهاون  ربارب  رد  دنوشیم ، تحاران  تخـس  زیگنا  مغ  ثداوح  ندینـش  رظانم و  ندید  زا  دنتـسه .
ابیکـشان جنر و  دوز  یلیخ  لاح  رهب  تسا و  یتقوم  دننک  ادیپ  رگا  یطاشن  دـنوشیم ، نایرگ  ناشیرپ و  زیگنا  مغ  ياهاون  ربارب  رد  جراخ و 

، تسا یبصع  تـالالتخا  و  ( 44  ) باصعا فعـض  ینتـسارون و  داجیا  رد  رثؤم  ساـسح و  رایـسب  لـماوع  زا  یکی  یقیـسوم  (. 43  ) دنتسه
متـسیس ود  نیب  لداعت  دراد : باصعا  هلـسلس  يور  یقیـسوم  تاشاعترا  هک  یجراخ  تاکیرحت  لـلع  هب  میتفگ ، قباـس  دـش  هتفگ  هچناـنچ 

باصعا بلق -  شوگ -  مشچ -  ندـب : ءاضعا  مامت  رد  باصعا  هتـسد  ود  نیا  نوچ  هدز و  مه  رب  ار  کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  باصعا 
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لامعا نوچ  دنتسه و  ياهفیظو  ماجنا  لوغـشم  کی  ره  رگیدکی  تازاوم  هب  هریغ  هناثم و  هیلک و  هدور -  دبک  هدعم -  ( 45  ) قورع هکرحم 
مه رب  ار  اهنآ  لداعت  دوخ  یجراخ  تاکیرحت  اب  یقیـسوم  تسا ، رارقرب  اهنآ  نیب  لداعت  هراومه  تسا ، رگیدـکی  داـضتم  فلاـخم و  اـهنآ 

تاقیقحت قبط  دروآیم . ناغمرا  هب  ار  باصعا  فعض  يرامیب  هک  تسا  باصعا  متـسیس  ود  نیا  نیب  لداعت  مدع  تقیقح  رد  نیا  دزیم و 
ادص نیرتکچوک  هک  هدش  تباث  یبوخ  هب  دناهداد  ماجنا  باصعا  يور  ناسانشناور  باصعا و  ملع  نیققحم  هک  ییاهشیامزآ  یکـشزپ و 

هب یمدآ  باـصعا  رتـمهم ، نآ  زا  دـیامنیم ، داـجیا  یتاـکیرحت  هدوب  رثؤـم  باـصعا  يور  دارفا ،) هفرـس  تعاـس و  گـنز  يادـص  یتـح  )
هدهاشم یتح  هک  دـنریگیم ، رارق  یجراخ  لماوع  نیرتکچوک  تاریثأت  تحت  تعرـس  هب  هدوب و  ساسح  جـنر و  دوز  فیرظ و  ياهزادـنا 

دنچ هب  ناگدـنناوخ  عالطا  يارب  دـنراذگیم  باصعا  هلـسلس  يور  یتفگـش  ریثأـت  درادـن ، هارمه  هب  مه  ییادـص  هک  فلتخم  ياـهگنر 
رد  » ییایلاتیا سانشناور  وسوم  روسفورپ  یملع  شیامزآ  مینکیم : هراشا  باصعا  ناور و  نیصصختم  دنمشناد و  ناکشزپ  یملع  شیامزآ 
رد تسا . نایامن  وا  زغم  هدش و  هتـشادرب  وا  همجمج  هک  یلاح  رد  هدیباوخ ، تخت  يور  يرامیب  ایلاتیا ، رد  مارآ  تکاس و  ناتـسرامیب  کی 
اج همه  تسا . هدـش  قیقد  رامیب  عضو  هب  ًـالماک  تسا و  هتـسشن  باـصعا  کـشزپ  سانـشناور و  نیرتگرزب  وسوم » رتکد   » راـمیب نیا  راـنک 

رود نآ  فارطا  هطقن و  نیا  زا  ًاصوصخم  ار  ادـص  هدـننک  دـیلوت  لیاسو  ماـمت  تسین و  ییادـص  نیرتکچوک  ًادـبا  تسا و  مارآ  تکاـس و 
زا سپ  داتفا و  راک  هب  يراوید  تعاس  روسفورپ  هراشا  اب  ماگنه  نیا  رد  دوشن . داجیا  شیامزآ  نیا  يارب  یعنام  هجو  چـیه  هب  اـت  دـناهدرک ،
زغم فرط  هب  نوخ  جوم  کی  یناهگان  روط  هب  هک  دوشیم  هدـید  بجعت  تیاـهن  اـب  عقوم  نیا  رد  دومن . ندز  گـنز  هب  عورـش  هیناـث  دـنچ 
زغم فرط  هب  نوخ  هک  دـش  هدـهاشم  رگید  راب  درک و  ياهفرـس  روسفورپ ، رایتسد  نآ  زا  سپ  دـش ، ناور  تسا  باوخ  لاـح  رد  هک  راـمیب 

ار اهادـص  نیرتکچوک  هک  دـش  مولعم  تفای و  همتاخ  روسفورپ  قیقد  شزرا و  رپ  یلو  هاتوک  شیامزآ  هظحل  نیا  رد  دروآ و  موجه  راـمیب 
ياراد هک  يددـعتم  صاخـشا  يور  رد  ًادـعب  اهشیامزآ  نیا  دریگیم . رارق  نآ  ریثات  تحت  هدرک و  ساسحا  باوخ  لاـح  رد  یتح  راـمیب 

رب دنـشاب ، هچ  ره  اهادص  هک : دمآ  تسد  هب  روط  نیا  هجیتن  دمآ و  لمع  هب  يرادیب  باوخ و  لاح  رد  دندوبن  يرامیب  یتحاران و  هنوگچیه 
« درادیم هگن  باصعا  یگتخیر  مه  هب  یتحاران و  لاح  رد  هشیمه  ار  وا  دـنریگیم و  صخـش  زا  ار  باوخ  هتـشاذگ و  ریثأت  باصعا  يور 

یتح  ) ادـص عون  ره  ربارب  رد  هزادـنا  هچ  اـت  باـصعا  هک  دـهدیم  ناـشن  باـصعا  ناکـشزپ  ناسانـشناور و  هب  قوف  یملع  شیاـمزآ  ( 46)
. دنهدیم تسد  زا  دنهد  ماجنا  دیاب  هک  يریطخ  فیاظو  ربارب  رد  ار  دوخ  هدارا  تردق و  جیردت  هب  هدوب و  میلست  فیعض ) ياهادص 

( باصعا ناور و  فورعم  صصختم   ) نرپلاه روسفورپ  یملع  شیامزآ 

تفاطل و باصعا ، نیـصصختم  ناسانـشراک و  هیرظن  قبط  دنتـسه . لداعت  نداد  تسد  زا  يارب  هدامآ  روصت  دـح  زا  شیب  یناسنا  باـصعا 
ندـید یتح  هکلب  تسا ، رثؤم  باصعا  هلـسلس  يور  ادـص  رـس و  نیرتکچوک  یقیـسوم و  اـهنت  هن  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  باـصعا  یکزاـن 

ناهج یملع  ياهربخ  رد  تاعالطا  همانزور  باصعا ) هب  طوبرم  سکع   ) سکع دراد . یـسوسحم  رثا  هدـننیب  باصعا  يور  رب  زین  اهگنر 
ریثات باصعا ، صـصختم  روسفرپ  کی  دـسیونیم : نینچ  یملع  شیامزآ  نیا  نوماریپ  باـصعا » گـنر و   » ناونع ریز  هرامش 12034  رد 
مولعم هدروآ  لمع  هب  میلـشروا  هاگـشناد  یکـشزپ  وتیتسنا  هک  یتاقیقحت  نیرخآ  بجوم  هب  درک . دـییات  باصعا  هلـسلس  يور  ار  اـهگنر 

هدوـب و باـصعا  نیکـست  ببـس  زبـس  یبآ و  ياـهگنر  ـالثم  دـنراد ؛ یفلتخم  تارثا  باـصعا  هلـسلس  يور  رب  اـهگنر  هـک  تـسا  هدـش 
هجوتم دوخ  ياهشیامزآ  رد  هاگـشناد  نیا  نیـصصختم  ددرگیم . باصعا  هلـسلس  لداعت  مدـع  جنـشت و  ثعاـب  هایـس  زمرق و  ياـهگنر 
لمعلا سکع  نیا  هدـش و  داجیا  یلمعلا  سکع  وا  رد  ًاروف  دـنرازگب  رامیب  تسار  مشچ  هب  درز  ای  زمرق  هشیـش  اـب  یکنیع  یتقو  هک  دـندش 

مدع لمعلا  سکع  زین  دیآ . لمع  هب  رامیب  پچ  مشچ  اب  شیامزآ  نیمه  هک  یتروص  رد  دسریم ، لداعت  نادقف  دح  رس  ات  دیدشت و  ًامئاد 
شمارآ و ًاروف  مینک  دـیدجت  زبس  ای  یبآ  گـنر  هب  ياهشیـش  اـب  ار  شیاـمزآ  رگا  یلو  دوشیم  ناـیامن  وا  ندـب  تسار  تمـسق  رد  لداـعت 

ناـشن هتفرگ ، تروص  فورعم  صـصختم  نرپلاـه »  » روسفورپ رظن  تحت  هک  روکذـم  ياـهشیامزآ  دوـشیم . ادـیپ  باـصعا  رد  نیکـست 
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زبس گنر  زا  شیب  زین  یبآ  گنر  رثؤم  تبثم و  رثا  دراذـگیم و  یفنم  رثا  باـصعا  يور  رب  درز  گـنر  زا  شیب  زمرق  گـنر  هک  دـهدیم 
باصعا هلـسلس  يور  هزادنا  نیا  ات  دریگیم  ماجنا  ادص  رـس و  نودـب  شمارآ و  لامک  رد  هک  اهگنر  هدـهاشم  هک  یتقو  (. 47  ) دشابیم

لداعت ندز  مه  رب  رد  دـح  هچ  ات  یقیـسوم  تعاس  روآ 24  ماسرـس  يادص  رـس و  دومن  دنهاوخ  تقد  یبوخ  هب  نارگـشهوژپ  دشاب ، رثؤم 
: یبط هلاقم  کی  تشاد . دهاوخ  تیلخدم  ریثأت و  یحور  یبصع و 

؟ دنوشیم هتسخ  ام  باصعا  ارچ 

ياهدرد زا  یلیخ  و  تینابصع -  هنانز -  تلاح  درد  هدعم -  درد  رس -  درد  لثم  هنازور ، ياهدرد  رتشیب  هک  دناهدرب  یپ  ناسانشناور  ًاریخا 
نیرتهب دیامنیم . مومـسم  اهنآ  زا  رتشیب  ار  ندـب  تسا و  رتدـیدش  بتارم  هب  نوتوت  لکلا و  زا  ادـص  رثا  تسا . ادـص  ریثأت  هجیتن  رد  رگید ،

ره زا  ار  ام  هک  اهادص  ماسقا  عاونا و  دوش ، نآ  نیشناج  دناوتیمن  ییوراد  چیه  تسا و  قلطم  توکس  یمـسج  یحور و  یگتـسخ  نامرد 
روشک هب  ار  نیمز  برغم  مامت  ام  تسین . روصت  لباق  هجو  چـیه  هب  هک  دـشابیم  شخب  نایز  ام  يارب  ياهزادـنا  هب  دـناهدرک  هطاـحا  فرط 

اهنآ يارب  یتاررقم  هکنیا  نودب  میاهتخادـنا  راک  هب  يریوصت  یتوص و  هلیـسو  اهدـص  میاهتخادـنا ، هار  هب  لیبموتا  نارازه  میاهدروآ ، دوخ 
اب هن  دـنناوخیم و  زاوآ  اـههچوک  رد  هن  دـنزاونیم و  یقیـسوم  هن  دـعب  هـب  ینیعم  تعاـس  زا  هتفرـشیپ  ياـهروشک  رد  میـشاب ، هدرک  عـضو 

رگا تسا . اهادص  نیا  زا  ام  یحور  یمسج و  یگتـسخ  هدمع  تمـسق  دینک  رواب  دننکیم . باوخ  دب  بذعم و  ار  مدرم  راجنهان  ياهادص 
ار نآ  دننک و  تداع  نآ  هب  دنناوتیمن  ام  باصعا  ندـب و  یلو  میهدیمن  تیمها  نادـنچ  میاهدرک و  تداع  اهادـص  نیا  هب  ًاصخـش  ام  هچ 

بتارم هب  نوتوت  لکلا و  زا  ادص  رثا  دوشیم . دـیلوت  اهادـص  هنوگنیا  هجیتن  رد  یبولطمان  ياهيرامیب  ضراوع و  هرخالاب  دـنیامن و  لمحت 
تیمومـسم نیمه  هجیتن  رد  ندب  یلو  مینکیم  تداع  مومـس  نیا  هب  ام  هچ  رگا  دیامنیم . مومـسم  رتشیب  ار  ندب  عقاو  رد  تسا و  رتدـیدش 

( یقیـسوم  ) هب دیاب  تحارتسا  عقاوم  لزنم  رد  یتح  هک  میتسه  ادص  قشاع  ياهزادنا  هب  ام  دش . دهاوخ  اهيرامیب  زا  یلیخ  هب  ءالتبا  دعتـسم 
. تسا زادنا  نینط  ام  شوگ  رد  تبحـص  عقوم  دنتـسه ، دوخ  فیلکت  ماجنا  لوغـشم  لافطا  هک  یعقوم  اذغ ، عقوم  ادـص  نیا  میهد و  شوگ 

یمـسج یحور و  یگتـسخ  ناـمرد  نیرتهب  هک  تفگ  دـیاب  تسا  دـیفم  ندـب  يارب  هزادـنا  هچ  توکـس  ادـص و  ندوبن  دـینادب  هکنیا  يارب 
، دردرـس لثم  هنازور  ياهدرد  رتشیب  هک  دناهدرب  یپ  ناسانـشناور  ًاریخا  دوش . نآ  نیـشناج  دناوتیمن  ییوراد  چـیه  تسا و  قلطم  توکس 

طقف اهدرد  نیا  نامرد  تسا و  ادـص  ریثات  هجیتن  رد  رگید  ياهدرد  یلیخ  تینابـصع و  هنانز ، تلاـح  درد  هدـعم ، درد  ینرگیم ، ياـهدرد 
سنوم توکس ، دنیامن ، هنازور  یگتـسخ  عفر  تحارتسا و  دنناوتیم  امـش  مسج  باصعا و  ادص ، رـسیب و  طیحم  کی  رد  تسا . توکس 
یحور لداعت  میهاوخب  ام  رگا  سپ  دنیامنیم ، تحارتسا  ینعم  مامت  هب  ندب  هک  تسا  توکـس  لاح  رد  طقف  دـشابیم و  ام  حور  ءاضعا و 

هک تسا  تلود  هفیظو  الوا ؛ ییوج ، هراچ  يارب  میوش . ادـص  ورـسیب  تکاس و  یگدـنز  هب  لسوتم  دـیاب  مییامن  ظـفح  ار  دوخ  یمـسج  و 
ياهالاک ناگدنشورف  یتح  دنـشکن و  دایرف  هدبرع و  نادرگلو  دننکن  ادص  رـس و  داجیا  اههچوک  رد  مدرم  هک  دنک  عضو  یتخـس  تاررقم 

لها الثم  دنک ، زارتحا  ادص  داجیا  زا  لزنم  هرادا و  رد  دـناوتیم  ات  دـشاب  فلکم  سک  ره  ًایناث : دـنرادن . هضرع  دـنلب  ياهادـص  اب  ار  دوخ 
شرف اهورهار  نالاد و  رد  دنـشوپب ، لزنم  رد  ادصیب  ياهـشفک  دـندنبب ، هتـسهآ  ار  رد  دـننزن ، فرح  دـنلب  دـنیامن  روبجم  ار  لزنم  هرادا و 
یعمج تروص  هب  يرورـض  صاخ و  عقاوم  رد  مه  نآ  رابخا  زا  طقف  هکلب  دـننک ، زاب  ار  يریوصت  یتوص و  مزاول  يادـص  رتمک  دـنزادنیب 

امش باصعا  ًالوا  اریز : دنریگ ، رارق  ادص  رس و  ضرعم  رد  رتمک  اذغ  عقوم  رد  دوشیم  هیـصوت  ناگدنناوخ  هب  ًاصوصخم  دنیامن ؛ هدافتـسا 
هک یعقوم  زین  دییامنیم و  لیم  ندیوج  نودب  تعرـس ، اب  ار  اذغ  امـش  تروص  نیا  رد  اریز  دوشیم  یتمالـس  عنام  ًایناث  دنکیم  هتـسخ  ار 

هدـننک تحاران  راجنهان و  ریواصت  اهادـص و  اب  لفط  هک  ارچ  دـینکن  نشور  نویزیولت  ًادـبا  دنتـسه ، دوخ  یـسرد  ياهراک  لوغـشم  لافطا 
یمدآ هدرک و  ناوتان  هتسخ و  ار  باصعا  هریغ  یقیـسوم و  ادص و  رـس و  هک : نآ  هجیتن  ( 48 . ) ددرگیم ناشیرپ  شرکف  دوشیم و  هجاوم 

. دیامنیم یحور  ياهيرامیب  هب  التبا  يارب  دعتسم  ار 
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یملع بلاج  يهلاقم  کی  زا  یتمسق 

رس زا  باصعا  ضارما  زا  يرایسب  دینک  يراددوخ  ادص  رس و  ندینش  دیلوت و  زا  دیناوتیم  ات  تسا  امش  ناج  یتمالس و  نمشد  ادص  رس و 
تسا یناور  یفنم  تالاح  ریاس  و  يرگشاخرپ »  » و باصعا » فعـض   » ياهيرامیب دیلوت  لماع  نیرتمهم  ادص  رـس و  دوشیم  دیلوت  ادص  و 

هدـنیآ و زا  تشحو  یگدـنز و  زا  سرت  عون  کی  ادـص ، رـس و  ددرگیم . مشچ  فعـض  نابز و  تنکل  هشعر و  يرامیب  هب  ـالتبا  ثعاـب  و 
ای تقوم  يرک  دـهدیم و  رارق  بولطمان  ءوس و  ياهدـمآ  شیپ  راظتنا  رد  ًامئاد  ار  وا  دـنکیم و  دـیلوت  صخـش  رد  ار  بولطماـن  ثداوح 
رد هچنانچ  دیاهدیباوخ  امش  هک  یعقوم  رد  تسا . نآ  رگید  ضراوع  زا  شراوگ  هاگتـسد  یلبنت  نوخ و  راشف  بلق ، فعـض  ای  شپط  مئاد ،
رس نآ  هک  یتدم  ات  هدش و  هدیشک  دوخ  هب  دوخ  تالضع  باصعا و  لاح  نامه  رد  دشاب ، ياهدننک  تحاران  ياهادص  رس و  امـش  فارطا 

ار یقیسوم  ًارهاظ  هک  یناسک  دهدیم  ناشن  دوخ  نیا  دنام و  دنهاوخ  یقاب  عضو  نیا  رد  زین  امـش  تالـضع  باصعا و  دشاب ، یقاب  ادص  و 
ردق نیا  مدرم  گرزب  ياهرهـش  رد  ارچ  هک  مینک  بجعت  دیابن  ام  دنهابتـشا . رد  هزادنا  هچ  ات  دـننادیم  دـیفم  شخبتذـل و  باوخ  لاح  رد 

هک  ) دایز موادم و  ياهادص  رـس و  دننادب ، ناشدوخ  هکنیا  نودب  هک  دنتـسه  یناسک  ًامامت  اهنیا  دننکیم ، لامعتـسا  روآ  باوخ  ياهوراد 
زا سپ  تسا . هتفرگ  اهنآ  زا  ار  باوخ  تحارتسا و  هدرک و  ضیرم  ار  اهنآ  دشابیم ) نداد MP3 و …  شوگ  یقیسوم و  نآ  مهم  تمسق 
هک یناگدنناوخ  رگید  اکیرمآ ، اپورا و  ياهروشک  رد  دینک . يریگولج  نآ  دیلوت  زا  هدرک و  رارف  دیناوتیم  ات  ادـص  رـس و  زا  دـعب  هب  نیا 
هک یناگدنناوخ  دایرف  ادص و  رس و  هک  هدش  مولعم  هچ  دنرادن . شزرا  يزیشپ  هزادنا  هب  دنتسه  مب »  » يادص ياراد  یقیسوم ، ِحالطـصا  هب 
رد هچنآ  قیقد  رادقم  وربور  لودج  رد  ( 49 . ) دناشکیم باصعا  لالتخا  تینابصع و  فرط  هب  ار  مدرم  دنناوخیم  اهاج  ریاس  هناسر و  رد 

نیشام نودب  تارادا  رتافد  يادص   db 9 تعاس كات  کیت  يادص  تسا : هدش  يریگ  هزادنا  دهدیم  رازآ  ار  امش  نآ  يادص  زور  لوط 
db 50 ریرحت نیشام   db 72 ذغاک ندرک  هراپ  يادص   db 63 یلومعم ياهادص  ات 54   db 27 زا ناگدنرپ  ياهادص   db 18 ریرحت
db 70 یکیناکم ياههزاغم  ياهادـص   db 65 نابایخ یلومعم  ياهادـص   db 60 راهن زیم  رـس  لاق  لـیق و   db 55 هدـش زاب  بآ  ریش 

نودب تلکیسروتوم   db 90 ویدار دنلب  يادص   db 85 زوزگا تلکیس  روتوم   db 80 فلتخم ياهقوب   db 75 لیبموتا زمرت  يادص 
تاجناخراک يادص  رـس و   db 105 ریـش شرغ  يادص   db 100 امیپاوه يادـص   db 95 یناـشن شتآ  سیلپ و  قوـب   db 95 زوزگا

db 85 کبـس ياهوردوخ   db 20 اوـجن  db 120 هلولگ يادـص   db 115 اـهنابایخ ندـنک  صوصخم  ياـههتم   db 110 گرزب
هک یتروص  رد  دشابیم و  لب  یـسد   70 یتوص 75 -  یگدولآ  زاجم  دح   db 150 لوردنا كار  ترسنک   db 95 نیگنس ياهوردوخ 

هدرپ ًاروف  دسرب  شوگ  هب  لب  یـسد  اب 150  ییادص  رگا  دوب و  دهاوخ  كاندرد  رایـسب  دـسرب  شوگ  هب  لب  یـسد  زا 120  رتالاب  ییادص 
رد يدیدش  هداعلا  قوف  یگتفشآ  دشاب ، فیعض  مه  ردق  ره  یقیسوم ، يادص  اداناک » تاقیقحت  یلم  ياروش  . » درک دهاوخ  هراپ  ار  شوگ 

نشور ار  یتوص  مزاول  باوخ  ماگنه  زگره  تسا . تمالس  نمـشد  باوخ  عقوم  رد  یتح  یقیـسوم  میالم  يادص  دنکیم ، داجیا  زغم  راک 
زا دینکن ، تبحص  مه  هتسهآ  تسا  هتفر  باوخ  هب  هک  یسک  رتسب  رـس  رب  دینک ، زیهرپ  مه  میالم  یلیخ  ياهیقیـسوم  شخپ  زا  دیراذگم ،
رد هک  یناسک  يارب  مه  فیفخ  يادـص  رـس و  اریز  دـینک ، يراددوخ  دـنراد  رارق  نهآ  هار  راـطق  یکیدزن  رد  هک  ییاـههناخ  رد  تنوکس 

لمع هب  اداناک » تاقیقحت  یلم  ياروش   » ناسانـشراک هک  تسا  یقیقد  ياهشیامزآ  هجیتن  نیا  تسا  كانرطخ  هداـعلا  قوف  دنتـسه  باوخ 
رد یقیسوم  هتـسهآ  يادص  تسا ، هتفر  باوخ  هب  هک  یـسک  يارب  باذع  نیرتدب  نیرتكانرطخ و  ناسانـشراک ، نیا  هدیقع  هب  دناهدروآ .

هداعلا قوف  یگتفشآ  دشاب  فیعض  مه  ردق  ره  ولو  یقیسوم  يادص  هک  تسا  هداد  ناشن  نادنمـشناد  نیا  ياهشیامزآ  تسا . شخپ  لاح 
و نرپلاه 3 -  رتکد  روسفورپ  وسوم 2 -  رتکد  روسفورپ   - 1 (: 51  ) یملع تاشیامزآ  هب  هجوت  اب  ( 50  ) دنکیم داجیا  زغم  راک  رد  يدیدش 
و  - 6 اداناک » تاسـسجت  یلم  ياروش   » ناسانـشراک دیدج  تاقیقحت  یملع 5 -  بلاج  هلاقم  کـی  زا  یتمـسق  تسردـنت 4 -  یبط  هلاقم 
اهگنهآ و هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  کیتاپمساراپ . کیتاپمس و  باصعا  متسیس  ود  يور  یجراخ  تاکیرحت  هب  طوبرم  یملع  ثحب 
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رد هدوب و  شخبنایز  باصعا  يارب  هزادنا  هچ  ات  دیامیپب ) ار  رارکت  طارفا و  دح  رگا  صوصخ  هب   ) هتـسهآ دنلب و  زا  معا  یقیـسوم  ياهاون 
هدش تباث  زورما ، یکشزپ  ملع  قبط  اریز  تسناد ، یکچوک  عوضوم  ناوتیمن  ار  باصعا  فعض  دیامنیم . کمک  اهنآ  یناوتان  فعض و 
يارب هک  دوب  دـهاوخ  يرگید  نوگانوگ  ياهيرامیب  هدـننک  داجیا  هدـنزاس و  دوخ  هک  تسا  نیا  باصعا  فعـض  ياهدـمایپ  زا  یکی  هک 

رد هزادنا  هچ  ات  یقیـسوم  هکنیا  دروم  رد  هجوت  لباق  كردم  نیرتمهم  دیامن . بلـص  نآ  بحاص  زا  ار  شیاسآ  ات  تسا ، یفاک  رمع  مامت 
هعجارم نف  نیا  ریهاشم  یگدنز  هچخیرات  هب  یتقو  تسا  نانادیقیسوم  لاوحا  حرش  هب  تقد  نامه  دراد ، تیلخدم  باصعا  فعـض  داجیا 
ییاجنآ ات  اهیتحاران  نیا  دشابن و  نآ  ضراوع  باصعا و  فعـض  راچد  هک  دـینکن  ادـیپ  نادیقیـسوم  رفن  کی  هنومن  يارب  دـیاش  دـینک ،

هداعلا قوف  نآ  ضراوع  دوخ و  یحور  یبصع و  ياهيرامیب  یتخـس  زا  شیوخ  ياههمان  اههتـشون و  رد  ریزگان  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا 
هب هک  ( 52 ( ) 1770  - 1826  ) نوهتب دناهتـسناد . شیوخ  گرم  ندیـسر  رد  ار  شیوخ  تاجن  هار  اهنت  هک  ییاجنآ  اـت  دناهتـشاد  تیاـکش 

ناهوی لوراک و  دوخ  ناردارب  هب  هک  ياهمان  رد  دشابیم ، لوا  هجرد  نانادیقیـسوم  ریهاشم  ناگرزب و  زا  یقیـسوم  نارادفرط  مامت  هدیقع 
دنت هناوید و  ارم  هک  ینامدرم  يا  امش  : » دسیونیم هدیدرگ  طبـض  تاتـش » نگیلیه  همانتیـصو   » ناونع هب  هک  ياهمانتیـصو  رد  هتـشون و 
لاس شش  زا  نم  مشکیم …  رجز  هدوب و  ریگلد  رایـسب  دیتسه ، نیبدب  نم  هب  تبـسن  هکنیا  زا  دیناوخیم  نازیرگ  عامتجا  زا  هتـسناد  دوخ 

شیپ یتسیابیم  هدش و  هدرسفا  نم  نیشتآ  حور  هجیتن  رد  هدش  رتدب  زور  هب  زور  يدوبهب  ياج  هب  هک  ماهدش  یتخس  يرامیب  راتفرگ  شیپ 
ياهیـشوخ روج  همه  ناتـسود و  اب  تساخرب  تسـشن و  یناگمه و  عماجم  رد  دـمآ  تفر و  نم  يارب  مشکب …  رانک  عامتجا  زا  تقو  زا 

ارف ارم  يدـیدش  سرت  ناـهگان  مروخیم ، رب  امـش  زا  یهورگ  هب  تقو  ره  منک ، یگدـنز  دورطم  کـی  لـثم  دـیاب  نم  تسا . عوـنمم  رگید 
نم یگدنز  هک  مشکیم  ار  ینامز  راظتنا  هشیمه  يارب  نونکا  نم  دشابیم  هودنا  رپ  نم  یگدنز  یتسار  هب  دیـسانشب  ارم  ادابم  هک  دریگیم 

دوـخ ياـههمان  زا  یکی  رد  تسا  یقیـسوم  ماـنب  ریهاـشم  زا  هک  ( 54  ) رنگاو دراـشیر  ( 53 … « ) دوش هراپ  متاـیح  هتـشر  دـسر و  اـهتنا  هب 
لمع زا  هک  مزیمآ  رادنپ  رـسارس  یگدنز  دراذـگیمن ، هدوسآ  ارم  نوزفا  زور  فعـض  زا  مباصعا  هاگتـسد  متـسین ، تسردـنت  : » دـسیونیم

كاندرد و یجنر  رثا  رب  رتشیب  منک و  راـک  مناوتیمن  ینـالوط  ياـههفقو  اـب  زج  هک  دـنکیم  هتـسخ  ياهزادـنا  هب  ارم  تسا  هرهبیب  یفاـک 
: دناهتـشون یـسور  هدنزاون  یکـسفوکیاچ  هرابرد  ( 55 « ) مریمب دـهاوخیم  ملد  رتـشیب  متـسه  اـهنت  یلیخ  مـنکیم ، عـطق  ار  مراـک  رادـیاپ ،
« تسدُم  » دوخ ردارب  هب  ياهمان  یط  هک  يروط  هب  دروآ  دیدپ  زاسگنهآ  رد  یکاندرد  زیگنا و  ناجیه  تاساسحا  کیپ » یبیب   » ياههنحص

یتح ناگدنونش  تسین  نکمم  هک  منکیم  ساسحا  یتشحو  سرت و  نانچ  مراهچ  هدرپ  رد  الثم  اهتمسق  یـضعب  رد  : » تشون نینچ  ( 56)
تسا لبق  اهلاس  هب  طوبرم  دیدش  یگدرسفا  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ( 57 .« ) دـننک كرد  منکیم  ساسحا  نم  هک  ار  هچنآ  زا  یتمـسق 

رادروخرب یبولطم  یناور  تمالـس  زا  عماوج  همه  ًابیرقت  تسا و  هتـشادن  دوجو  يزورما  لکـش  هب  هتفرـشیپ  ندمت  رهاظم  زا  کی  چیه  هک 
اب تساراد و  ار  یلـصا  شقن  یگدنز  شیاسآ  رمع و  يزارد  ءاضعا و  لداعت  جازم و  تمالـس  رد  باصعا  تحـص  تسا  یهیدب  دناهدوب .
ره یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  تردـق  ساسا  هک  یمدآ  روعـش  درخ و  يورین  رتمهم  همه  زا  دراد  میقتـسم  هطبار  رـشب  یگدـنز  تشونرس 

مـسر هار و   » باتک رد  تمـسق  نیا  هب  عجار  لراک  رتکد  دراد . باصعا  ياهییاناوت  لداعت و  ظـفح  هب  ماـت  یگتـسب  تسا ، یتلم  هعماـج و 
یلخاد و ددغ  نوخ و  زغم و  هب  لاح  نیع  رد  روعش  یلو  تسا  هدش  هتخاس  روعش  زا  زیچ  ره  زا  لبق  یمدآ  تیصخش  : » دسیونیم یگدنز »

.« دراد یگتسب  بلق  کیتاپمس و  یبصع  متسیس 

هرصاب سح  عییضت   - 6

تکرح دریگیم و  تروص  کیتاپمـسراپ  کیتاپمـس و  باصعا  هتـسد  ود  طسوت  ( 59  ) مشچ تالـضع  تکرح  يراـتخاس ، رظن  ( 58  ) زا
لخاد و نیئاپ ، الاب و  تاکرح  لرتنک  هفیظو  اههچیهام  نیا  دریگیم . ماـجنا  لـیام  هلـضع  ود  میقتـسم و  هلـضع  راـهچ  طـسوت  مشچ ، هرک 

تایلمع هرـصاب و  يورین  يارب  هلـضع  هتـسد  ود  نیا  اهنت  یلو  دنراد  هدهع  رب  ار  مشچ  هرک  جراخ  هب  شخرچ  لخاد و  هب  شخرچ  جراخ ،
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هک ددرگیم . لیمکت  مشچ  تاـکرح  دراد ، دوجو  ( 60  ) نونت لوسپک  کلپ و  رد  هک  ینالضع  متـسیس  طسوت  هکلب  دنتـسین ، یفاک  مشچ 
کیتاپمـس و یبصع  متـسیس  ود  نیب  لداعت  یجراخ  تاکیرحت  یتقو  میتفگ  دـشابیم . کیتاپمـس  باـصعا  ریثأـت  تحت  دـنیارف  نیا  ماـمت 

لحارم هب  هجوت  اب  ددرگیم و  دـیلوت  باصعا  فعـض  هجیتن  رد  هدـش و  ناوتان  هدوسرف و  جـیردت  هب  باصعا  دز ، مه  رب  ار  کیتاپمـساراپ 
شوگ مشچ و  دـننام : یـساسح  ءاـضعا  يور  رب  صوـصخ  هب  رارکت ، نیا  دـش ، ررکم  باـصعا  يور  یجراـخ ، تاـکیرحت  یتـقو  يدـعب 
ياراد یقیـسوم  نوـچ  تسا  یهیدـب  تسا . نآ  موـش  راـثآ  زا  یکی  هرـصاب ، يورین  فعـض  هک  تشاد ، دـهاوخ  یقیمع  رتـشیب و  تاریثأـت 

یقیـسوم ندینـش  فرـص  ار  دوخ  تاقوا  بلغا  هدنونـش  ینعی  تفای ، همادا  باصعا  يور  تاـکیرحت  نیا  یتقو  تسا  یجراـخ  تاـکیرحت 
مدرم یمرگرس  يارب  ای  دومن و  یگدنزاون  فرص  ار  يدایز  تاعاس  یقیسوم ، نتخومآ  هار  رد  ای  دینارذگ ، ترسنک  سلاجم  رد  ای  دومن ،

رب هکنآ  رب  هوالع  لمع ، رد  رارکت  طارفا و  درک ، یط  یقیـسوم  نتخاون  رد  ار  دوخ  زور  هنابـش  تاـعاس  بلغا  شاداـپ ، لوپ و  تفاـیرد  و 
هب ندـب  ساسح  باصعا  ءزج  يژولویزیف  رظن  زا  هک  زین  مشچ  باـصعا  يارب  تشاد ، دـهاوخ  یـشخبنایز  ءوس و  تارثا  وا  باـصعا  ماـمت 
ات تسا ، نکمم  فعـض  نیا  تسا ، اهنآ  زا  یکی  مشچ  ناوت  فعـض  هک  تشاد  دهاوخ  يریذـپان  ناربج  راوگان و  تاریثأت  دوریم ، رامش 

اهنآ هب  هک  یباصعا  فعـض  تلع  هب  ناگدـنزاون ، رثکا  رگید  فرط  زا  دـیامن . بیقعت  ار  شبحاص  يروک ، داـجیا  ییاـنیب و  يورین  نادـقف 
هب باصعا  رب  هک  یتقوم  کیرحت  اب  دنناوتب  دوش و  هتساک  اهنآ  فعـض  زا  دیاش  ات  دنوشیم ، رِّدَُخم  داوم  هب  لسوتم  راچان  دهدیم ، تسد 

دراد و یپ  رد  یتارـضم  نایز و  تقوم ، کیرحت  نیا  دنتـسین  هجوتم  هک  یتروص  رد  دـنیامن ، افیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  شقن  دروآیم ، دوجو 
دوشیم بجوم  رِّدَُخم  داوم  لامعتسا  رد  رارصا  رگید  فرط  زا  دنشاب  يرگید  فعض  رظتنم  دیاب  بصع  يور  اجیب  کیرحت  ره  لباقم  رد 

بلغا ددرگیم . یمئاد  تیمومـسم  ثعاـب  شیازفا  نیمه  دـنیازفیب و  نآ  رادـقم  رب  جـیردت  هب  رِّدَُـخم ، داوم  زا  رتـهب  هجیتـن  لوـصح  يارب 
بصع هک  ( 61  ) کیتپا بصع  ور  نیا  زا  دناهداد ، صیخشت  يربخیب  یمرگرـس و  ریدخت و  يارب  يرتهب  هطـساو  ار  لکلا  اهنادیقیـسوم 

(62 « ) هرـصاب بصع  یکچوک   » يرامیب راچد  بلغا  هتفرگ و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  تسا  ندب  ساسح  گرزب و  باصعا  زا  یکی  ییانیب و 
، روآ يداش  نادرگ و  ناور  ياهصرق  ، ] دـننام يرگید  داوم  لکلا ، رب  هوالع  یهاگ  دوشیم . اهنآ  يروک  هب  رجنم  تیاـهن  رد  هدـیدرگ و 

یتارطخ نیرتگرزب  زا  یکی  دـش ، لکلا  اب  ماوت  یتقو  صوصخ  هب  مه  نآ  هک  دـنیامنیم  همیمـض  ار   … نیئاکوک و ] اناوج ، يرام  ، LSD
یلک روط  هب  دـهدیم . رارق  يروک  هب  التبا  ضرعم  رد  ار  مشچ  تسا و  روهـشم  ( 63 « ) کینابات یلکلا   » ِتیمومـسم ناونع  هب  هک  دشابیم 
نیب زا  ار  هرـصاب  باصعا  دـیدرگ ، هارمه  رِّدَُـخم  داوم  لکلا و  تیمومـسم  اب  یتقو  صوصخ  هب  دراد ، باصعا  يور  یقیـسوم  هک  يراـثآ 

هک ییاجنآ  ات  هدیدرگ ، هرصاب  دیدش  فعض  راچد  نانادیقیسوم  بلغا  ساسا ، نیمه  رب  دیامنیم ! میدقت  نآ  نیلماع  هب  ار  يروک  هدرب و 
خاب یناملآ ،) نادیقیـسوم   ) لدـنه کیردرف  هکنانچ  دـناهدیدرگ . مورحم  ییانیب  تمعن  زا  دـبا  يارب  روک و  یلک  هب  اهنآ  زا  يدایز  هدـع 

یلصوم قحسا  هنریپ ) لها  يوسنارف  نادیقیـسوم   ) لوار سیروم  ییایلاتیا ،) هدنزاون  هدنناوخ و   ) الیواتلآ ایرام  یـشیرطا ،) نادیقیـسوم  )
روک هعماس  سح  نادقف  رب  هوالع  یناملآ ) نادیقیسوم   ) نووهتب دندیدرگ و  روک  یلک  هب  دیـشرلا ) نوراه  رـصع  فورعم  نادیقیـسوم  )
همه مییوگب  هک  یتروص  رد  هتبلا  دندش . يروک ) هب  کیدزن   ) هرصاب دیدش  فعض  راچد  ناربیلام )  ) و یسنیووک )  ) و ناموش )  ) هدیدرگ و
رثؤم هزادنا  هچ  ات  باصعا ، يور  رب  ییاهنت  هب  یقیسوم  نایز  هک  مینک  كرد  میناوتیم  یبوخ  هب  دناهدوبن ، یلکلا  تابورشم  هب  التبم  اهنیا 

(64 . . ) دشابیم هجوت  لباق  و 

يزغم تالالتخا   - 7

نونج یحور -  تاناجیه  يزغم -  تاشاشتغا 

ناـیب ار  یبلاـطم  ناـسنا  ندـب  یبـصع  متـسیس  دروـم  رد  یلاـمجا  هداـس و  روـط  هب  ناگدـنناوخ  نهذ  ندـش  نشور  يارب  تمـسق ، نیا  رد 
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ماجنا ار  ندب  لامعا  زا  یتمسق  مادک  ره  هک  تسا ، یمظنم  فلتخم و  ياههاگتسد  ياراد  یعیـسو ، هناخراک  دننام  ناسنا ، ندب  مییامنیم :
، دریگیم اوه  زا  ار  موزل  دروم  نژیسکا  سفنت  هاگتـسد  هدرک ، هدامآ  ندب  ياهلولـس  يارب  ار  زاین  دروم  داوم  شراوگ  هاگتـسد  دنهدیم ،

یهیدب دیامنیم ، جراخ  ندب  زا  ار  دـئاز  داوم  مومـس و  عفد ، هاگتـسد  دـناسریم ، اهلولـس  هب  ار  یتایح  داوم  نیا  نوخ ، شدرگ  هاگتـسد 
ياههاگتـسد گرزب و  هناـخراک  نیا  زا  یماـگنه  یلو  دـنهدیم  ماـجنا  ار  ندـب  دـیفم  لاـمعا  زا  یتمـسق  مادـک  ره  اههاگتـسد  نیا  تـسا 

قیقد و مظنم و  همانرب  کی  اب  دریگ و  رارق  نادراک  هریدم  تأیه  کی  رظن  ریز  اههاگتسد  نیا  تاکرح  مامت  هک  دوشیم . هدافتسا  فلتخم ،
، دراد هدـهع  هب  ار  هاگتـسد  نیا  مامت  ماظن  ظفح  هک  هریدـم  تأیه  نآ  تفگ  دـیاب  اجنیا  رد  دـنهد ، همادا  دوخ  راـک  هب  لـماک  یگنهآ  مه 

راک هماـنرب  باـصعا ، هلـسلس  ندـب ) ياهمادـنا  نیب  طاـبترا  رد  یبصع  هاگتـسد  مهم  شقن  شیاـمن  ( ) سکع . ) دـشابیم باـصعا  هلـسلس 
هاگ ره  تسا  نشور  دـنیامنیم . هرادا  ار  اههاگتـسد  ریاس  يزاس  گنهآ  مه  لداعت و  کی  اب  هتفرگ  باصعا  زکارم  زا  رگید  ياههاگتـسد 
عفد بذج و  نوخ ، شدرگ  شراوگ ، سفنت ، هاگتسد  لیبق : زا  اههاگتسد  ریاس  مظن  لداعت و  تفگ  ناوتیم  دنشاب ، مظنم  ملاس و  باصعا 

دنکیم یگدنز  نآ  رد  هک  یطیحم  زا  نتـسیز  رتهب  یگدـنز و  هرادا  يارب  تسا  راچان  ناسنا  نیا  رب  هوالع  دوب . دـهاوخ  رارقرب  زین  هریغ  و 
هـصالخ ریز  لومرف  رد  ار  باصعا  هلأسم  میناوتیم  نیاربانب  دراد . ملاس  باصعا  هب  زاین  لمع  نیا  هک  دـبایرد . ار  یقیاـقح  دـشاب و  هاـگآ 

ود رب  باصعا  يژولویزیف . رظن  زا  هک  میدرک  هراشا  باتک  همدـقم  رد  ملاس  یگدـنز  یتسردـنت و  ملاس =  باـصعا  ملاـس +  طـیحم  مینک :
باصعا هلـسلس  رگید  دزاسیم و  مهارف  جراخ  طیحم  اب  ار  ناویح  ای  ناسنا  لماک  طابترا  هک  یطاـبترا  اـی  یعاـخن  باـصعا  یکی  دنمـسق .

پچ تسار و  زا  یعاخن ، باصعا  دـنراد . هدـهع  هب  ار  ندـب  ياههاگتـسد  لداعت  ظفح  یگدـنز و  لوصا  هیذـغت و  دـنیارف  هرادا  هک  یتابن 
مه ینعی  دنا ، طلتخم  باصعا  نیا  دنوشیم ، رـشتنم  ندـب  فلتخم  ياهتمـسق  هب  یطابترا  ياهریـسم  زا  روبع  زا  سپ  هدـش و  ادـج  عاخن 

همجمج رد  باصعا  هاگتسد  زا  یتمسق  دنراد . دوجو  اهنآ  رد  زین  کیتاپمس  باصعا  ياههتشر  هوالع  هب  دنشابیم و  یسح  مه  یتکرح و 
زغم دندرگیم . بوسحم  ندب  باصعا  زکارم  عاخن ، زغم و  نیاربانب  دراد  رارق  تارقف  نوتس  يارجم  نورد  رد  رگید  یتمسق  هتفرگ و  ياج 

زا ياهدـمع  شخب  هک  تسا ، هرکمین  ود  ياراد  خـم  عاخُّنلا -  لََـصب  هچخم و  خـم و  زا  تستراـبع  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  تمـسق  هس  زا 
يونعم ياوق  كاردا و  مهف ، هظفاح ، هدارا ، روعـش ، زکرم  یتایح ، لامعا  هرادا  رب  هوالع  هک  تسا  لـحم  نیمه  دـنکیم ، رپ  ار  رـس  هساـک 

ياج هریت  زغم  يالاب  خم ، ریز  هک  عاخُّنلا  لََصب  تسا و  ندـب  تاکرح  لداعت  ظفح  شراک  هتفرگ و  ياج  خـم  ریز  رد  زین  هچخم  دـشابیم ،
تسا و باصعا  راشتنا  زکارم  زا  یکی  زغم  الاب ، حرش  هب  هجوت  اب  دشابیم . یسفنت  تاکرح  بلق و  نابرـض  هب  ندیـشخب  مظن  شراک  دراد ،
ریبدـت و لقع و  زکرم  زغم  تسا ، نشور  دنـشابیم . زغم  روتـسد  نامرف و  عبات  دوخ  طابـضنا  مظن و  تکرح و  سح و  رد  باصعا  هلـسلس 

هریاد ندـب و  حـلاصم  ظفح  يارب  ربدـت  رکفت و  یعقاو  ياروش  سلجم  یقـالخا و  يونعم و  روما  رـشن  هاـگیاج  نت و  هاگـشناد  گـنهرف و 
ره رد  نیاربانب  دوریم . رامـش  هب  ندـب  تاساسحا  مامت  هدـننک  هرادا  لحم  نت و  ناج و  یـسایس  روما  رد  یـسررب  تاعالطا و  تاماظتنا و 

، تسا یهیدـب  دـشاب . ظوفحم  نوصم و  دـنک  نآ  هجوتم  یتفآ  نیرتکچوک  هک  یتاکیرحت  کـش و  هثداـح و  هنوگ  ره  زا  زغم  دـیاب  لاـح 
لقع و هاگیاپ  هک  زغم  هجوتم  ار  دوخ  بیرخت  مجاهت و  راشف و  نیتسخن  دش . طلسم  باصعا  رب  دوخ  یجراخ  تاکیرحت  اب  یتقو  یقیسوم 

هاگ ره  تقیقح  رد  دنلصتم و  تسا  زغم  هک  دوخ  يزکرم  هاگتسد  هب  هتسویپ  ندب  یسح  باصعا  هیلک  اریز  دیامنیم ، تسا  باصعا  زکرم 
زغم یبصع  زکرم  هب  نفلت  ياهلانگیـس  دننام  نآ  تارثا  تعرـس  هب  دیآ ، دراو  باصعا  هلـسلس  نیا  زا  مادـک  ره  يور  یجراخ  تاکیرحت 

رامـش هب  ندـب  تارباخم  تاـعالطا و  ياهسیورـس  زا  یکی  شوگ  اـجنیا  رد  سکع ) . ) دـیامنیم سکعنم  ار  دوخ  راـثآ  هدـش و  هرباـخم 
یجراخ تاکیرحت  كرد  زکرم  دـناسریم . یبصع  زکرم  هب  رتعیرـس  هچ  ره  ار  یجراخ  تاـکیرحت  دوخ ، باـصعا  هلیـسو  هب  هک  دوریم 

هدارا و شوه و  روعـش و  زکرم  دشابیم ، زغم  زا  مهد  هن  دودح  لماش  عیـسو و  گرزب و  هقطنم  هک  خم  رـشق  میتفگ  قباس  رد  تسا ؟ اجک 
طـسوت تاـساسحا ، كرد   - 1 تـسا : مـهم  لـمع  هـس  ياراد  یکیژوـلویزیف  رظن  زا  خـم  رـشق  ینعی  زکرم  نـیا  تـسا ، كاردا  هظفاـح و 

طسوت تاساسحا  عمجت  یتکرح 3 -  زکارم  طسوت  فلتخم ، تاساسحا  ربارب  رد  بسانم ، لمعلا  سکع  داـجیا  هطوبرم 2 -  ياهرگسح 
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هنوگ ره  لامعا  ای  خم و  رـشق  دـشر  فقوت  تسا و  هارمه  شوه  ناصقن  اب  خـم ؛ يور  شنت  راشف و  عون  ره  تسا  یهیدـب  یطابترا ؛ زکارم 
 - 1 زا : تسترابع  هک  تسا  هدـش  تفای  يزکارم  خـم  ياههرکمین  رد  ددرگیم ؛ یناور  يرامیب  باصعا و  فعـض  ثعاب  نآ ، رد  يراـشف 

. صوصخم ياهساکعنا  زکارم  یطابترا و  زکرم  نتشون 5 -  ملکت و  زکارم  اههرطاخ 4 -  زکارم   - 3 یتکرح . زکارم   - 2 یسح . زکارم 
یهتنم اهنآ  هب  مادـنا  زا  یـسح  ياههتـشر  هک  دـناهتفرگ  رارق  خـم  يرتسکاخ  ياهلولـس  فلتخم  قطانم  رد  یـسح ، زکارم   - 1 حیضوت ] ]

رارق رـس  ِسپ  هقطنم  رد  هک  ییانیب  زکرم  زا - : دـنترابع  زکارم  نیا  دـنوشیم ؛ كرد  یجراخ  تاکیرحت  هک  تسا  اـجنیا  رد  دـندرگیم و 
رک ثعاب  نآ  بیرخت  دراد و  رارق  یهاگجیگ  هقطنم  یناقوف  ثلث  رد  هک  ییاونـش  زکرم  دوشیم - . ییاـنیبان  بجوم  نآ  لـالتخا  هتفرگ و 

لماش هک  یتکرح  زکارم   - 2 دنراد . ار  دوخ  هاگیاج  مادـک  ره  هک  هسمال  زکرم  ییایوب و  زکرم  ییاشچ -  زکرم  رگید  ددرگیم و  ندـش 
ترواجم رد  زکارم  نیا  اههرطاخ : زکارم   - 3 تسا . هتفرگ  رارق  ودنالر )  ) رایش ولج  رد  دشابیم و  اهتسد  هنت و  ندرگ ؛ رـس و  تمـسق  هس 

4 ددرگیم . طبض  اههرطاخ  تروص  هب  روکذم  زکرم  رد  هدش و  شزادرپ  نآ  رد  فلتخم  تاساسحا  دراد و  رارق  یتکرح  یـسح و  زکارم 
ماـن هب  صاـخ  يراـمیب  عون  کـی  مادـک  ره  یبارخ  هک  دـشابیم  فـلتخم  زکرم  راـهچ  لـماش  دوـخ  زکرم  نیا  راتـشون : راـتفگ و  زکرم  - 

یناعم مهف  هقطنم   - 1 زا : دنترابع  نآ  فلتخم  زکرم  راهچ  دریگیم و  صخش  زا  ار  نایب  مهف و  تردق  هک  دیامنیم  داجیا  ( 65 « ) يزافآ »
نتفر نیب  زا  هدش : هتـشون  یناعم  مهف  هقطنم   - 2 دنکیم . لتخم  ار  هدش  هدینـش  تاملک  مهف  زکرم ، نیا  يدوبان  هک  هدش ، هدینـش  تاملک 

زا ار  بلطم  نایب  تردق  نآ  يدـمآراکان  هک  ملکت  هقطنم  ص 74 3 -  سکع ) . ) دنکیم نکممان  ار  هدش  هتـشون  تاملک  مهف  زکرم ، نیا 
یطابترا زکارم   - 5 دیامنیم . وحم  ار  نتشون  تردق  نآ  یبارخ  هک  نتـشون  صوصخم  تاکرح  هقطنم   - 4 دزاسیم . فقوتم  وگتفگ  هار 

زا یمدآ  هک  تسا  یتاساسحا  عمجت  نداد و  طابترا  زکارم  نیا  لمع  دهدیم ، لیکشت  ار  زغم  يرتسکاخ  رشق  هدمع  تمـسق  ناسنا  رد  هک 
هیحان رد  هک  یماُدق  شخب  یطابترا  زکارم  زا : دنترابع  یطابترا  زکارم  مهم  ياهشخب  تسا ، هدرک  طبـض  فلتخم  قطانم  رد  ینیعم  زیچ  ره 

رد هک  یفلُخ  یطابترا  زکارم  تسا . یعاخن  ياهشنکاو  نداد  فیفخت  ناسنا و  تاکرح  لرتنک  زکرم ، نیا  راک  دراد و  رارق  خـم  یناـشیپ 
، ملکت اـههرطاخ  زکارم  عومجم  یلک  روط  هب  دراد ، یناوارف  ومن  دـشر و  نادنمـشناد  غـباون و  رد  زکارم  نیا  دراد ، رارق  رـس  بقع  تمـسق 

يارب ياهدرتسگ  متـسیس  هچ  میدرک ، هراشا  الاب  رد  هک  يزکارم  دـیدومرف ، تقد  بوخ  دـنیوگ . یحور  زکرم  ار  یطابترا  زکارم  تباتک و 
میظنت هاـگیاج  روـما ، یناـگیاب  روتـسد  تـکرح و  ناـمرف  ثداوـح ، مـهف  رد  نـت ، ناـج و  تفارــش  ندـب و  یجراـخ  یلخاد و  تاـماظتنا 

همات تازایتما  ریبدـت و  لقع و  زکرم  هصالخ  نادنمـشناد و  غوبن  هقطنم  تاکرح ، لرتنک  تاساسحا ، نداد  طابترا  تالاقم ، اـهینارنخس و 
هن دودـح  رد  یگرزب  شخب  دوشیم و  هدـیمان  خـم »  » مان هب  زغم  رد  مه  يور  رب  هک  تسا  مهم  قطانم  عیـسو و  هرادا  نیمه  تسا و  يرـشب 

، اهنآ راک  بیترت  هب  هک  دـشابیم  عاخنلا » لصب  هچخم و   » رگید تمـسق  ود  لماش  نآ  رگید  مهد  کی  زا  شیب  هدرک . لاغـشا  ار  زغم  مهد 
هلـسلس مظعا  شخب  هک  تسا  زغم )  ) مهم زکرم  نیمه  زا  تسا و  یـسفنت  تاـکرح  بـلق و  ماـظتنا  مـظن و  ندـب و  تاـکرح  لداـعت  ظـفح 

ربارب رد  هدیناسر و  زغم  یبصع  زکرم  هب  ار  همزال  ياهشرازگ  تاعالطا و  نیعم  عقاوم  رد  ات  هدیدرگ ، رشتنم  ندب  مامت  رد  ادج و  باصعا 
تاـعالطا و ياهسیورـس  زا  یکی  هک  دـش  هراـشا  ـالبق  دـننک . هفیظو  ماـجنا  شاـب  هداـمآ  تروص  هب  یجراـخ ؛ تاـکیرحت  نیرتـکچوک 

نیا هک  يرابخا  عون  تسا  یهیدب  دناسریم ، زغم  هب  دوخ  نارازگراک  هلیسو  هب  ار  اهادص  هلـصاو و  رابخا  هک  تسا  شوگ  ندب ؛ تارباخم 
مامت نت  ناج و  عفن  هب  تسا و  دـیفم  رابخا  تاعالطا و  ای  تسین ، نوریب  لاـح  هس  زا  دـنکیم ؛ هرباـخم  زغم  دوخ  یبصع  زکرم  هب  سیورس 
تایح هب  طوبرم  هک  یلئاسم  نادنمـشناد و  ناگرزب و  نانخـس  یملع ، بلاـج  بلاـطم  دـنمدوس ؛ ياهینارنخـس  ندینـش  لـیبق  زا  دوشیم ،

اب هطوـبرم  زکارم  روعـش و  مهف و  يورین  دراد ؛ تبثم  هبنج  نوـچ  زغم ؛ هب  هرباـخم  زا  سپ  تروـص  نیا  رد  تـسا ؛ رـشب  يدرف  یعاـمتجا و 
لمع هماج  اهنآ  هب  موزل  عقاوم  ای  عقوم  نامه  رد  اـت  ددرگیم  طبـض  هرطاـخ  زکرم  رد  هدرک و  یـسررب  اـهنآ  يور  شمارآ  تقد و  لاـمک 

ای رـضم  تاـغیلبت  هیاـمیب ؛ ياهناتـساد  ندینـش  دـننام  دـسریمن ؛ رظن  هـب  دـیفم  ینعی  دراد ؛ یفنم  هـبنج  هـک  تـسا  ینانخـس  اـی  دنـشوپب .
عوـن نیا  ددرگیم ؛ یتحاراـن  بجوـم  هـک  یبلاـطم  و  اـه ؛ تـمهت  مانـشد و  اـی  دوـشیم ، ماـمت  درف  عاـمتجا و  ررـض  هـب  هـک  یتاـعوضوم 

ناور باصعا و  رب  یقیسوم  www.Ghaemiyeh.comریثات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


؛ لمع يدازآ  تقد و  لامک  اب  نآ ، هب  طوبرم  زکارم  رکفت و  يورین  رد  هدش و  یسررب  روعش  هطوبرم  قطانم  رد  زین  دیفم  ریغ  ياهشرازگ 
ياراد هن  ینعی  تسا ؛ هدننک  جـیگ  رایـسب  هلـصاو  رابخا  اهشرازگ و  یهاگ  اما  دـنهدیم . ناشن  لمعلا  سکع  اهشرازگ  هنوگنیا  ربارب  رد 

نآ هیَلَع  مزال  ياهیـسررب  رد  زغم  هطوبرم  زکارم  هک  دراد  یفنم  هبنج  هن  دوشیم و  ماـمت  ناـسنا  عفن  هب  دـشاب  مولعم  هک  تسا  تبثم  هبنج 
(66  ) یتخرک تلاـح  عون  کـی  دـننامیم و  فقوتم  زغم  شزادرپ  يورین  هرکفتم و  ياوق  هک  تسا  اـجنیا  رد  دـنهد ، ناـشن  یلمعلا  سکع 

شرازگ تـسا  یهیدــب  درادیم . زاـب  دوـخ  یقیقح  فیاـظو  ماـجنا  میقتــسم و  هدارا  زا  ار  اـهنآ  دــنکیم و  داــجیا  هطوـبرم  زکارم  يارب 
بلاطم ياراد  هن  ًالثم  ینعی  دراد ، تبثم  هبنج  هن  زغم  رگشزادرپ  يارب  زغم ، یبصع  زکرم  هب  شوگ  باصعا  هار  زا  زین  یقیسوم  ياهگنهآ 

نایز هب  اراکـشآ  ار  یبلاطم  یفنم  هبنج  زا  هن  ددرگ و  داجیا  تبثم  لـمعلا  سکع  نآ  يور  هطوبرم ، زکارم  رد  اـت  تسا  یعاـمتجا  یملع و 
هدننک جـیگ  تاشرازگ  عون  زا  یقیـسوم  دریگ ، ماجنا  یلمعلا  سکع  نآ  هیَلَع  روعـش  هطوبرم  قطانم  رد  ات  درادیم  هضرع  حور  ای  ندـب و 

هک تسا  ور  نیمه  زا  دزاـسیم و  فـقوتم  لـمعلا  سکع  ربارب  رد  ناـشیرپ و  ار  هشیدـنا  يورین  تـسا و  يریدـخت  صاوـخ  ياراد  تـسا ،
اهمب ریز و  عامتـسا  عقاوم  رد  هک  يروط  هب  دـنکیم ، داـجیا  ناگدنونـش  رد  یعیبط  ریغ  دـیدش و  هجوت  بلج  تلاـح  عون  کـی  یقیـسوم 

فقوتم و ار  هدارا  رایتخا و  هب  طوبرم  زکارم  هک  دوشیم  طلـسم  زغم  باصعا و  رب  نانچ  یقیـسوم  گنهآ  هداد و  تسد  زا  ار  هدارا  يورین 
هدنونش یهاگ  هک  دنکیم ، بلس  دارفا  زا  نانچ  ار  يریگ  میمصت  لالقتسا  درادیم و  زاب  دوخ  میقتسم  ریطخ و  یلـصا و  فیاظو  ماجنا  زا 
صخـش تسا  نکمم  هکنآ  لاـح  و  ، ) دـهدیم ناـکت  ار  اـههناش  دـنکیم و  تکرح  دـصقریم و  هدارا  نودـب  یکرحم ، گـنهآ  ربارب  رد 

جراخ طیحم  رد  هک  یلاح  رد   ) دیآیم رد  برط  هب  ددنخیم و  هدارا  نودـب  زیگنا  طاشن  ياهگنهآ  ربارب  رد  دـشاب ،) یبوجحم  بدؤم و 
البق هکنآ  لاح   ) دنکیم هیرگ  هدارا  نودـب  زاب  زیگنا  مغ  ياهگنهآ  ربارب  رد  و  هدـماین ) شیپ  وا  يارب  دـشاب  یلاحـشوخ  ثعاب  هک  يرما 

ناگدنونـش رد  هدارا  نودـب  هک  تاکرح  راـتفر و  هنوگنیا  تسا ،) هدادـن  خر  وا  يارب  دـشاب  هیرگ  نزح و  ثعاـب  هک  یتحاراـن  تبیـصم و 
هب رداق  رگید  هتفرگ و  رارق  فقوت  یناوتان و  یتخرک و  تلاح  رد  هدارا  روعش و  زکارم  هک  تسا  نیا  رثا  رد  طقف  دوشیم ، داجیا  یقیـسوم 

تاشاعترا و مب و  ریز و  ياهگنهآ  شوگ ، باـصعا  يرازگربخ  تاـعالطا و  سیورـس  هک  یتقو  دـشابیمن . دوخ  ریطخ  فیاـظو  ماـجنا 
هلحرم هس  راـظتنا  دـیاب  تشاد ، دـهاوخ  قطاـنم  نیا  يور  هک  يریثأـت  رثا  رد  داد ، شرازگ  زغم  زکرم  هب  ررکم  ار  یقیـسوم  مـهبم  ياـهاون 

يور تاـکیرحت  نیا  جـیردت  هب  نونج  موس ؛ یگدز  تریح  تهب و  مود ؛ يرکف ، ياـهورین  فـقوت  فعـض و  لوا ؛ تشاد : لـمعلا  سکع 
نآ هجیتـن  نیرخآ  هدرک و  داـجیا  یحور  ياـهيرامیب  يرکف و  تـالالتخا  دوخ  ریـسم  زا  نتـشذگ  نمـض  هتـشاد ، ءوس  رثا  یحور  زکارم 
دوخ شیوخ ، شکلد  ياهگنهآ  هدنبیرف و  ياهاون  هلیسو  هب  رهاظ  رد  یقیـسوم  يرآ ، دوب . دهاوخ  ناتـسرامیت  رد  تشادزاب  یگناوید و 

هجوتم ار  دوخ  هلمح  نیلوا  باصعا ، ریخـست  زا  سپ  هنابیرف ، ماوع  شـشوپ  نیمه  ریز  رد  یلو  دنکیم  یفرعم  یمدآ  رادـفرط  حلـصم و  ار 
ینونک يایند  گرزب  نارادمتسایس  نارادمامز و  دننام  یقیسوم  فده  دیامنیم . تسا ، تامولعم  زکرم  كاردا و  لقع و  هاگیاج  هک  زغم 

حرط دوخ  تاحالـصا  هحول  رـس  رد  ار  فیعـض  للم  یگدرب  هشقن  نطاـب  رد  هدز و  تیناـسنا  افـص و  حلـص و  زا  مد  رهاـظ  رد  یگمه  هک 
باصعا ندرک  فیعض  شناد و  درخ و  يورین  عییـضت  گنهرف و  فیعـضت  ار : دصقم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هارهاش  نیرتکیدزن  دناهدرک و 

ندیشک دنب  رد  هصالخ  دیاقع و  راکفا و  رورت  ندب ، شناد  درخ و  زکارم  نتخاس  ناریو  باصعا و  ریخـست  رامعتـسا و  زج  دننادیم ، اهتلم 
. تسین هدوبن و  يرگید  زیچ  یمدآ  تیناسنا  يورین 

؟ دنکیم هناوید  یقیسوم  ارچ 

هنوگچ یقیسوم ، عامتسا  ماگنه  هک  تسا  هدرک  كرد  ار  بلطم  نیا  یبوخ  هب  دشاب  یقیسوم  ناگدنونش  زا  یکی  دوخ  زیزع  هدنناوخ  رگا 
یقیـسوم ياهگنهآ  بوذجم  هک  تعاس  نآ  رد  هدیدرگ و  ناوتان  یلک  هب  وا  ربدـت  رکفت و  يدـنمدرخ و  يورین  هشیدـنا و  راکفا و  مامت 

نیرتکچوک شیوخ ، طیحم  یعامتجا  دـسافم  حـلاصم و  رد  ای  شیوخ  یگدـنز  داسف  حالـص و  رد  اـت  درادـن  يرکف  تردـق  رگید  تسا ،
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باصعا و يور  یقیـسوم  یجراخ  تاکیرحت  تاشاعترا و  هک  تسا  يدیدش  راشف  طلـست و  نامه  رثا  رد  نیا  دیامنب . ياهشیدـنا  ریبدـت و 
هرـصاحم رد  زغم  یبـصع  زکرم  نوـچ  لاـح  نیمه  رد  تـسا  هتـشادزاب  راـک  زا  ار  هشیدـنا  درخ و  يورین  هدروآ و  دراو  زغم  يرکف  زکارم 

رگید ياههاگتـسد  طابـضنا  مظن و  دـنک ، عطق  ییاههاگتـسد  اب  ار  زغم  یطابترا  ياهمیـس  نمـشد  هکنیا  لثم  تسا ، هتفرگ  رارق  تاکیرحت 
ار طارفا  هار  هدنونـش  ینعی  دـش ، رارکت  لمع  نیا  هک  یعقوم  دریگیم ، رارق  دوشیم  مامت  ندـب  ناـیز  هب  هک  یتارییغت  شوختـسد  زین  ندـب 

تـشادزاب یقیـسوم  تاشاعترا  دـنب  رد  هشیدـنا  درخ و  ماقم  ییوگ  درک ، مالعا  باصعا  رب  ار  دوخ  طلـست  ررکم  یقیـسوم  تفرگ و  شیپ 
؛ يرکف تاـشاشتغا  یغاـمد ، تـالالتخا  مک  مک  هدوـمن و  فیعـضت  ار  رکفت  يورین  جـیردت  هـب  یپ  رد  یپ  ياـهتشادزاب  نـیا  هدـیدرگ ،

زاب دوخ  ریطخ  فیاظو  زا  هدش و  جلف  یلک  هب  هشیدنا  درخ و  يورین  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  هجیتن  رد  هدروآ و  دیدپ  یحور  ياهینارگن 
شیادـیپ للع  زا  یکی  دوش  هتفگ  رگا  نیاربانب  دـش . دـهاوخ  رهاظ  شبحاـص  يارب  یگناوید  نونج و  راـثآ  هک  تسا  اـجنیا  رد  دتـسیایم ،

تاشاشتغا راچد  جیردت  هب  ناگدنزاون  بلغا  لصا  نیمه  يور  تسا . ملسم  حضاو و  نشور و  یلیخ  یملع  رظن  زا  تسا ، یقیسوم  نونج ،
هدومن نونج  یگناوید و  راچد  ار  اهنآ  تبقاع  یقیـسوم  دناهتفاتـش ، رتشیب  یقیـسوم  بیقعت  رد  مادک  ره  هدش و  یحور  تاناجیه  يرکف و 

لوار و خاب ، نسلدـنم ، رنگاو ، ترازوم  هدـش و  هناوید  هرخالاب  ندـلوب  يداب  هچین و  ناـموش ، كاروود ، تربوش ، نُوُهتب ، هچناـنچ  تسا ؛
، لوا هجرد  رد  نادیقیـسوم  دوخ  یفارگویب  اـیآ  دـنداهن . مدـق  نونج ، دـح  رـس  اـت  يرکف  تاـشاشتغا  یحور و  تـالالتخا  رظن  زا  نپوش 

(67 ( !؟ تسا نونج  شیادیپ  رد  یمهم  لماع  یقیسوم  هک  تسین  ام  يارب  يرامآ  لیلد  نیرتهب 

! دوشیم رتدیدش  یقیسوم  نونج 

رشتنم اکیرما  اپورا و  دئارج  دش و  هدهاشم  اراکشآ  یقیـسوم  اهترـسنک و  ياههنحـص  زا  هک  یتانایرج  هدمآ و  لمع  هب  هک  یتاقیقحت  اب 
هک دننادب  ناگدنناوخ  دیاب  فسأت  لامک  اب  هدومیپ و  ار  يرت  لماک  هلحرم  یقیسوم  هلیسو  هب  یجیردت  یگناوید  نونج و  داجیا  دناهدرک ،

سلجم نامه  رد  هلـصافالب  هکلب  هدادن  دوخ  نارادتـسود  هب  ار  نونج  یجیردت  تفرـشیپ  هزاجا  هجو  چیه  هب  یقیـسوم  ياهگنهآ  یهاگ 
هراشا تالجم  رد  یجراخ  دیارج  زا  لقن  كردم  دنچ  هب  ناگدنناوخ  عالطا  يارب  دیامنیم ، التبم  یناهگان  ینآ و  نونج  هب  ار  ناگدنونش 

ياهگنهآ اهرـسپ  اهرتخد و  يارب  یتقو  دنناناوج  ناگدنزاون  اهنآ  : » دسیونیم هحفص 26  هرامش 556  رد  رکفنـشور  هلجم   - 1 دوشیم :
شغ دـنبوکیم ، تشم  مه  شوگ  رـس و  هب  دنـشکیم -  غیج  اهرتخد  دـتفایم  هزرل  هب  رالات  دـنزاسیم ، منرتم  ار  ناـشزیگنا  هشعر  دـنت و 
هحفص رد  تسا و  اهنآ  یقیسوم  ياهگنهآ  ریثأت  دولوم  اهنیا  همه  دنوریم و  شوه  زا  اهرسپ  دننکیم ، ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  دننکیم 

رد و  دـنربیم ». جراخ  هب  کـیزوم  نلاـس  زا  ار  وا  هدرک و  شغ  اـهلتیب  یقیـسوم  رثا  رد  هک  هداد  ناـشن  ار  يرتخد  سکع  هلجم  ناـمه   27
رگج ار  دوخ  هنایشحو  کیزوم  ویرغ  محریب ، لتیب  راهچ  نیا  دنشکیم  زیمآ  جنشت  ياهدایرف  اهرتخد  هک  یماگنه  دسیونیم : هحفص 40 

رـس هیرگ  سپـس  دننزیم و  ههقهق  دنونـشیم  لبط  يادص  هک  اقیرفا  نایـشحو  دـننام  اهرـسپ ، اهرتخد و  زاغآ  رد  دـنزاسیم …  رتشارخ 
هلاس ات 19  ياهرسپ 13  اهرتخد و  تکرش  اب  ياهناخ  هناوید  نلاس ، ره  رد  اهنآ  هصالخ  دنزاونیم و  راتیگ  اههنحص  رد  اهلتیب  دنهدیم … 
ناهج رـسارس  رد  رتخد  رازه  راهچ  یـس و  ندرک  شغ  بجوم  نونکات  هدـنزاون  ياـهلتیب  راـمآ  قبط  دـسیونیم : سپـس  دـنزاسیم ، اـپ  رب 
ناناوج هلجم   - 2 ( 68  ) تسا هدـنام  سیلگنا  مدرم  رطاخ  رد  زونه  دـندرک  شغ  اجکی  رتخد  دصیـس  وکـسالگ »  » رد هک  يزور  دـناهدش :

هورگ روش  رـش و  رپ  ترـسنک  ناـیرج  رد  دـسیونیم : هتفه  مدآ  نیرتهناوید  ناونع  ریز  یقیـسوم  ياـهگنهآ  ینآ  نوـنج  داـجیا  هراـبرد 
سیلپ داتفا ، هار  هب  قیالخ  هوبنا  لوک  رـس و  رب  يزیمآ  نونج  تلاح  اـب  دـش و  هنهرب  ناـجیه  تدـش  زا  يدرم  زنوتـسا ) کـنیلو   ) کـیزوم

. دومن نادنز  هناور  درک و  ریگتـسد  دوب  هدـش  هنهرب  یناوج  نونج  اهگنهآ و  نوسفا  ریثأت  تحت  هک  ار  درم  نیا  درک و  تلاخد  هلـصافالب 
رد رکفنشور   - 3 ( 69  ) دـش پاچ  سیلگنا  ياههمانزور  ماـمت  رد  هک  تفرگ  درم  نیا  زا  یـسکع  تشاد ، روضح  لـحم  رد  هک  یـساکع 

راـب نیلوا  يارب  هک  دوب  وهاـیه  رپ  شیاـمن  نیمه  رد  کـیزوم  هماـنرب  ناـیاپ  زا  سپ  دـسیونیم : یناـهگان  نونج  نیا  هراـبرد  هرامش 790 
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ناجیه رپ  کیزوم  زا  هک  یناـناوج  (، 70  ) اهلتیب همانرب  نایاپ  زا  سپ  داد ، تسد  ترـسنک  رد  رـضاح  ناـناوج  هب  یعمج  هتـسد  يرتسیه ) )
دادعت دندرک و  تراغ  ار  اههزاغم  دنتسکش و  ار  هزاغم  ياههشیش  دندز ، شتآ  ار  اهلیبموتا  دنتخیر . اهنابایخ  هب  دندوب ، هدش  یصاع  اهنآ 

نینچ زور  نیا  زا  اهدعب  ناگدـنزاون ، زا  یکی  ناج ، دـندش . هداد  لاقتنا  ناتـسرامیب  هب  هدرک  شغ  اغوغ  ناجیه و  طرف  زا  اهنآ  زا  رفن   315
ناسنا هک  متفایرد  ار  تقیقح  نیا  دوخ  مشچ  هب  راب  نیلوا  يارب  نم  دوب . نایـصع  یگناوید و  زا  يزیگنا  ناجیه  شیاـمن  زورنآ  : » درک داـی 

شیپ يدنچ   - 4 باـصعا . ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأـت  ياـنعم  تقیقح  زا  یکچوک  شخب  تسا  نیا  (« 71 . ) دـنک دوبان  ار  ایند  تسا  رداـق 
دروآ نوریب  نت  زا  ار  شیاهسابل  مامت  ومرلاپ  رد  پاپ »  » یقیسوم لاویتسف  رد  ییاههمانرب  يارجا  نمض  یـسیلگنا  هدنناوخ  نوارب ) روترآ  )
ناجیه هب  نارگاشامت  نوچ  دروآرد و  ار  شنهاریپ  ادتبا  درک ، ءارجا  ياهمانرب  ومرلاپ  لاویتسف  رد  رفن  رازه  زا 15  شیب  یتیعمج  ربارب  رد  و 
سیلپ دارفا  عقوم  نیا  رد  تخادرپ ، ندیـصقر  ندناوخ و  هب  دش و  نایرع  تخل و  یلک  هب  شتآ  مان  هب  يزاوآ  ندـناوخ  ماگنه  يو  دـندمآ 
يارجا ماگنه  رد  هک  يداع  ریغ  تالاح  تاـناجیه و  نیا  ( 72 . ) دندرک ریگتسد  ار  یسیلگنا  نایرع  هدنناوخ  دندناسر و  هنحـص  هب  ار  دوخ 

هدوـمن و بلـس  اـهنآ  زا  یلک  هب  ار  هدارا  راـیتخا و  شناد ، درخ ، يورین  هک  يروـط  هب  هدـش  هدـهاشم  دارفا  رد  ًاریخا  یقیـسوم  ياـههمانرب 
ات هتفرگ  رارق  یحور  ياـهيرامیب  ناسانـشراک  ناکـشزپناور و  تقد  هجوـت و  دروـم  زورما  تسا ، هدرک  ـالتبم  ینآ  نوـنج  هب  ار  ياهدـع 

 … دنیامن یسررب  هعلاطم و  رتشیب  باصعا  ناور و  رب  یقیسوم  تاریثأت  هرابرد 

یبلق تاریثأت   - 8

دراد و رارق  مگارفاید )  ) يالاب پچ ، تمس  هب  لیامتم  نآ  كون  هدش ، عقاو  هنیس  هسفق  نورد  رد  هک  تسا  نوخ  شدرگ  زکرم  ( 73  ) بلق
یگرهایـس و هریت  نوخ  ياراد  بلق  تسار  همین  دروآیم ، دوجو  هب  اهگر  رد  ار  نوخ  شدرگ  یپ ، رد  یپ  ياهنابرـض  اـب  ياهبملت  دـننام 
ود الاب و  زیلهد  ود  لماش  هک  هدش  میسقت  تمـسق  ود  هب  زاب ، همین  ود  نیا  زا  کی  ره  دشابیم و  یگرخرـس  نشور  نوخ  ياراد  پچ  همین 

نطب هریت  نوخ  هک  یشش  گرخرس  دوشیم و  جراخ  پچ  نطب  زا  هک  ( 74  ) تروئآ زا  دنترابع : بلق  ياهگرخرُس  دشابیم . نیئاپ  نطب 
ياهگرهایـس طسوت  هدـش و  هیفـصت  يویر  ياههچبابح  ترواـجم  رد  اـجنآ  رد  دربیم و  اهـشش  هب  هیفـصت  يارب  هدرک  جراـخ  ار  تسار 

زا دوشیم و  جراخ  تروئآ  هلیـسو  هب  پچ  نطب  زا  تسا  ندـب  ءاضعا  مامت  یتایح  هّدام  هک  نوخ  دوشیم . دراو  بلق  پچ  زیلهد  هب  يویر 
بلق و هک  دنوشیم  ادج  بیترت  هب  پچ  يربنچ  ریز  پچ و  تابـس  تسار و  ییوزاب  ياهگر  دعب  بلق و  دوخ  ياهنایرـش  ادتبا  تروئآ 

تروئآ سپ ، نآ  زا  دنوشیم و  ادج  ياهدند  نیب  نیئارش  هنیـس ، هسفق  لخاد  رد  نآ  زا  سپ  دنزاسیم . بورـشم  ار  اهتـسد  ندرگ و  رس و 
گرخرـس هبعـش  هس  رد  ییاـشحا  گرخرـس  هلیـسو  هب  مگارفاـید ؛ زا  نتـشذگ  زا  سپ  دـیامنیم و  روـبع  زجاـح ) باـجح   ) مگارفاـید زا 

هرخـالاب هدیـسر  اـههیلک  هب  سپـس  اـههدور و  هب  يرگید  گرخرـس  باعـشنا  هلیـسو  هب  دـعب  هتفر و  لاـحط  هدـعم و  رگج و  هـب  یباعـشنا ،
هبعش دنچ  شیادیپ  زا  سپ  ددرگیم و  اهاپ  زا  یکی  دراو  هبعش  ره  هک  هدش  میسقت  یهاگیهت  هبعش  ود  هب  هنت  ياهتنا  رد  تروئآ  گرخرُس 

نایرج بلق و  سکع  . ) دـنکیم عورـش  اهگرهایـس  رد  ار  دوخ  نایرج  نوخ  هاگنآ  هدـش و  یهتنم  ناتـشگنا  اـهاپ و  فک  سوق  هب  رگید 
دسریم ندب  ءاضعا  مامت  هب  هک  ینوخ  تسا و  نوخ  میسقت  شدرگ و  زکرم  بلق  دیدرک ، هدهاشم  لکش  رد  هک  يروط  هب  ص 85  نوخ )
نیاربانب دریگیم ، ماجنا  بلق  مظنم  تاکرح  هلیـسو  هب  همه  هریغ  اههدور و  لاحط و  هدـعم ، رگج ، یلخاد : ءاـضعا  اـپ و  تسد و  رـس و  زا 

تکرح دتـسیا ، زاب  راک  زا  یتعاس  رگا  تسا و  طوبرم  نادـب  ندـب  ءاضعا  مامت  یعامتجا  تاـیح  اریز  دراد ، یـساسح  رایـسب  تیمها  بلق 
هتشاد و نابرـض  هبترم  رازه  دص  زا  زواجتم  تعاس  ره 24  رد  بلق  دوشیم . رهاظ  رگرم  راثآ  هدـش و  فقوتم  ندـب  ءاضعا  مامت  رد  نوخ 
، تسا هجوت  دروم  رتـشیب  بلق  لـمع  رد  هک  هچنآ  هتبلا  دوشیم . جراـخ  نآ  زا  لـخاد و  بلق  هب  نوـخ  رتـیل  رازه  دودـح 9  تعاس  رد 24 

ندـب ءاضعا  مامت  هب  ار  نوخ  هداد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  بلق  هک  تسا  تاـکرح  نیمه  هلیـسو  هب  تسا و  نآ  مظنم  نابرـض  تاـکرح و 
طاسبنا ضابقنا و  تکرح  ای  ياهبملت  دـننام  بلق  دنتـسه . نآ  ماجنا  راد  هدـهع  بلق  باصعا  هک  تسا  مظنم  تاـکرح  نیمه  دـناسریم و 

ناور باصعا و  رب  یقیسوم  www.Ghaemiyeh.comریثات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


زا یتمـسق  دراد . هدهع  هب  ار  مظنم  تاکرح  نیا  تیلوؤسم  هک  تسا  بلق  باصعا  دزادـنایم و  نایرج  هب  اهگر  رد  ار  نوخ  دوخ ، مظنم 
هک هدش  لیکشت  کیتاپمساراپ  کیتاپمـس و  زا  زین  دنوریم ، رامـش  هب  بلق  تاکرح  هدنهد  مظن  هریدم و  تأیه  هلزنم  هب  هک  بلق  باصعا 

رگیدکی اب  مأوت  لداعت و  اب  ود  ره  هک  یتروص  رد  دیامنیم و  دنک  ار  نآ  نابرض  کیتاپمـساراپ  دنکیم و  دنت  ار  بلق  نابرـض  کیتاپمس 
دـنکیرحت و لباق  باصعا  هک  یملع  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  دریگیم . ماـجنا  یبوخ  هب  بلق  مظنم  تاـکرح  ساـسح و  فیاـظو  دـننک  راـک 

یناهگان ياهربخ  ای  زیگنا  مغ  ياهدـمآ  شیپ  دـننام   ) یحور یتح  یتوص و  یکیرتکلا ، یترارح ، یکیناکم ، لیبق : زا  فلتخم  تاـکیرحت 
تیانع اب  دنکیم و  تحاران  کیرحت و  ار  باصعا  هدوب و  رثؤم  اهنآ  يور  نانمشد ) زا  یکی  تاقالم  ای  نامنشد  کی  یتح  زیگنا و  طاشن 

ره طابضنا  مظن و  نابهگن  لداعت ، نیمه  رارقرب و  اهنآ  لداعت  دنشاب  هدشن  کیرحت  قوف  تاهج  هلیسو  هب  هک  یماگنه  ات  باصعا  هکنیا  هب 
دوخ یجراخ  تاکیرحت  اهمب و  ریز و  تاشاعترا و  هلیسو  هب  یقیـسوم  تفگ  ناوتیم  دوب ، دهاوخ  هطوبرم  ياههاگتـسد  ءاضعا و  زا  کی 
دیاب هک  ار  یلداـعت  اـهنآ ، کـیرحت  اـب  هدوب و  رثؤم  زین  بلق  باـصعا  يور  (، 75  ) دـنکیم داجیا  هدنونـش  رد  هک  يدـیدش  هجوت  بلج  و 
هرادا ظفح و  ینابهگن و  يارب  یساسح  رثؤم و  رایسب  وضع  بلق  نوچ  دنزیم و  مهرب  دشاب  رارقرب  روکذم  باصعا  هتـسد  ود  نیب  هتـسویپ 

يرادرب هرهب  بلق  زا  هک  ییاضعا  مامت  طابـضنا  مظن و  رد  دـیآ ، دراو  یللخ  نآ  طابـضنا  مظن و  هب  هاـگ  ره  دـشابیم ، ندـب  ءاـضعا  ماـمت 
، مضه یناویح  یگدـنز  ياههیاپ  ياهدـنیآرف  دوشیم  ثعاب  لـمع ؛ نیمه  دـنزیم و  مه  رب  ار  اـهنآ  یلخاد  مظن  هتـشاد و  ریثأـت  دـننکیم 

اـسب هک  دیآ  دوجو  هب  ییاهيرامیب  هدیدرگ و  لتخم  هریغ  نوخ و  تاکرح  بلق ، تابرـض  ندب ، تاعیام  راشف  عضو  ددغ  حـشرت  بذـج ،
دوشیم عورـش  باصعا  کیرحت  يور  زا  یبلق  ياهيرامیب  زا  یـضعب  دیامن . فلت  ینادرگرـس  تکالف و  هب  ار  دوخ  بحاص  رمع  یتدـم 

هک  ) یبـصع تـالالتخا  یحور و  ياـهیتحاران  لـیبق  زا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دـنراد . هدـهع  هب  یتوص  تاـکیرحت  ار  نآ  زا  یـشخب  هک 
، دیامنیم دنت  جراخ و  يداع  لاح  زا  ار  بلق  نابرض  هدش و  کیرحت  بلق  هدننک  دنت  ِباصعا  تسا ) اهنآ  داجیا  لماوع  زا  یکی  یقیسوم 
. دـنکیم دـییأت  ار  بلطم  نیا  دـشابیم  رثؤم  بلق  زغم و  يور  ادـص  نیرتـکچوک  هکنیا  رب  ینبم  وسوم » رتـکد  روسفورپ   » یملع شیاـمزآ 

هیبش ییاهيرامیب  داجیا  ثعاب  هجیتن  رد  قورع و  یعـضوم  ياهشنکاو  مساپـسا و  لماع  نیرتمهم  دشاب  دـتمم  هاگ  ره  یبصع  تاکیرحت 
رتآت ياههنحص  نارازگراک  ناگدنزاون و  نانادیقیـسوم و  زا  يدایز  هدع  لصا  نیمه  يور  دشابیم . سوتکرافنا »  » و نیرتاوپود » نیژنآ  »

سانـش و تسیز  سانـشناور و  هتفگ  هب  اجنیا  رد  زاب  دناهدومن ! ادف  هار  نیا  رد  ار  شیوخ  ناج  هدش و  یبلق  ياههتکـس  راچد  یقیـسوم ، و 
هدش هتخاس  روعش  زا  زیچ  ره  زا  لبق  یمدآ  ّتیصخش  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  هک  مینکیم  هراشا  لراک  سیـسکلا  رتکد  فورعم  دنمـشناد 

.« دراد مات  یگتسب  بلق  کیتاپمس و  یبصع  متسیس  یلخاد و  ددغ  نوخ و  زغم و  هب  لاح  نیع  رد  روعش  یلو  تسا 

نوخ راشف   - 9

رد يرامیب  نیا  هک  درک  ناعذا  دیاب  تسا ، نوخ ) راشف   ) هتفرگ رارق  ناکشزپ  هجوت  دروم  هزورما  هک  یکانرطخ  ياهيرامیب  زا  ( 76  ) یکی
(77  ) دیدج يایند  هدننک  هتسخ  ياهادص  رس و  دشابیم . تفرشیپ  لاح  رد  طلغ  ندمت  ریس  شودب  شود  هتشاد و  يرتشیب  عویش  ام  رـصع 

تحاران رابخا  شابوا -  لذارا و  ياغوغ  دایرف و  اهتلود -  مرگ  درـس و  ياهگنج  اهیتلادعیب ، زواجت ، ملظ و  اهیزوت ؛ هنیک  اهینمـشد و  - 
! رنهیب نادنمرنه  لاجنج  دایرف و  يریوصت ، یتوص و  مزاول  هتعاس  راهچ  تسیب و  روآ  ماسرس  يادص  رس و  رتمهم  همه  زا  دئارج و  هدننک 

باصعا يارب  هک  تسا  يروما  زا  همه  همه و  تسا ، هدرک  لاغشا  ار  نارگید  ام و  زور  هنابـش  ساسح  تمـسق  یپ ، رد  یپ  ياهیقیـسوم  و 
هلمج زا  نوـخ  راـشف  دراد . تیلخدــم  نوـخ  راـشف  هـجرد  ندرب  ـالاب  یبـلق و  ضارما  یناور و  ياـهيرامیب  رد  هدوـب و  شخبناــیز  رــشب 

رد یقیمع  ینارگن  نآ ، تارطخ  هک  هدیسر  يدح  هب  نآ  عویش  روفو و  هزورما  یلو  هتشاد  عویش  رتمک  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ییاهيرامیب 
بلغا هک  تسا ، یناـهگان  ياـهگرم  يزغم و  ياههتکـس  رد  یگرزب  لـماع  تفر ، ـالاب  یتـقو  نوـخ  راـشف  تسا . هدرک  هداـجیا  عاـمتجا 

لوا و هلحرم  رد  هک  ینایالتبم  یلو  دـنبای  تاجن  گرم  لاگنچ  زا  مود  لوا و  هبترم  يارب  تسا  نکمم  یهاگ  دـنکیم و  فلت  ار  نایالتبم 
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ياهیـسررب قبط  دـنیامن . میلـست  يرامیب  نیا  ياپ  رد  ار  دوخ  ناج  دـیاب  موس  هبترم  رد  تسا ، هدـنام  ظوفحم  ضرم  نیا  زا  ناـشناج  مود 
مجح و موس  یطیحم ، قورع  تمواقم  رادـقم  مود  بلق ، یـضابقنا  يورین  لوا  دراد : یگتـسب  لـماع  هس  هب  نوخ ، راـشف  نتفر  ـالاب  یملع ،

مـساپسا هجیتـن  رد  تاـقوا  رثـکا  تسناد ، دـیاب  زین  و  دـنکیم . دوعـص  نوخ  راـشف  دور ، ـالاب  لـماوع  نیا  زا  یکی  هاـگ  ره  نوـخ و  تظلغ 
راشف نتفر  الاب  یلـصا  للع  زا  یکی  زورما  ملع  دوریم . الاب  نوخ  راشف  هدـیدرگ ، دایز  یطیحم  تمواقم  کچوک ، ياهگر  اهگریوم و 
کی دنادیم . یحور  تاناجیه  هرخالاب  اهیتحاران و  باصعا ، کیرحت  دایز ، هودـنا  هصغ و  رطاخ ، یناشیرپ  يرکف ، تاشاشتغا  ار ، نوخ 
داجیا دـنیارف  نیا  ءوس  تارثا  و  یفلُخ ) سومالاتوپیه   ) زغم یتشپ  تمـسق  تاحـشرت  رثا  رد  هک  تسا  یفاک  يداع  ریغ  ناـجیه  یتحاراـن و 

رثا نیرتگرزب  اهدمآ ، شیپ  ربارب  رد  ندش  ینابـصع  یگدنز و  تامیالمان  ربارب  رد  تاناجیه ، كوش و  دـیامن . نوخ  راشف  یبلق و  ضارما 
ار نوخ  راشف  ندرب  الاب  نآ و  ضراوع  یبلق و  ياهيرامیب  هدز و  مه  رب  ار  اهنآ  لداعت  هتشاد و  قورع  رادج  باصعا  يور  رد  ار  یضابقنا 
، یحور ياـهیتحاران  يرکف ، تاـشاشتغا  بجوـم  دوـخ  یقیـسوم ؛ رد  طارفا  هـک  دـش  هراـشا  هتــشذگ  بلاـطم  رد  دروآیم . ناـغمرا  هـب 

نآ بحاص  هک  يروط  هب  هدـش ، یبصع  تاکیرحت  باصعا و  تالالتخا  رد  ساسح  لماوع  زا  یکی  رتمهم  همه  زا  اجیب و  ياهتیـساسح 
نیمه دوشیم و  يداع  ریغ  تاناجیه  راچد  هداد و  تسد  زا  ار  يدرـسنوخ  تمیالم و  يدـمآ ؛ شیپ  رـصتخم  ای  یتحاران  كدـنا  ربارب  رد 

الاب بجوم  رتمهم  نآ  زا  یبلق و  ياهدرد  و  نیرتاوپود » نیژنآ   » ياههلمح زورب  بجوم  هک  تسا  ررکم  یناهگان و  تاناجیه  اهتینابصع و 
نینچ دناهدروآ  لمع  هب  یقیسوم  يور  باصعا ، نیصصختم  ناکـشزپ و  هک  یتایبرجت  زا  ددرگیم . يزغم  ياههتکـس  نوخ و  راشف  ندرب 

راک رـس و  دایز  يادص  رـس و  یقیـسوم و  اب  هک  یناسک  هب  هدوب و  رثؤم  نوخ  راشف  ندرب  الاب  رد  یقیـسوم  تاشاعترا  هک  دـناهتفرگ  هجیتن 
يایند رد  هک  نوخ ، راشف  للع  سـسجت  نمـض  رد  یکـشزپ  ( 78 : ) مینکیم هراشا  كردـم  ود  هب  اجنیا  رد  دـناهدومن  رطخ  مالعا  دـنراد ،

ریز جیاتن  هب  فلتخم ، ياههمانرب  نداد  شوگ  اب  زاب و  ار  ویدار  هتـشاذگ ، وزاب  هب  ار  نوخ  راشف  دنبوزاب  تسا ، هدـش  ناوارف  رایـسب  دـیدج 
حور و تلاسک  بجوم  هک  ییاهادـص  عامتـسا  عقوم  رد  دوشیم و  هفاـضا  راـشف  دـشاب ؛ هدـننز  عوبطماـن و  اـههمانرب  ردـق  ره   - 1 دیسر :
هب هتـشادن و  يرثا  هنوگچیه  اههمانرب ، بلغا   - 2 تخاسیم . شِّحَوَتُم  رایـسب  ار  کشزپ  راشف ، هجرد  نتفر  الاب  ًاتقیقح  دشابیم ، یتحاران 
دح  ) زا ار  راـشف  دراد  هـمادا  هـک  یتدـم  اـت  هتـشاد و  ياهدـننک  مارآ  رثا  اهیندینـش  یخرب   - 3 دزاسیمن . رثأـتم  ار  امـش  ییوق  َرپ  هزادـنا 

دیدـهت ار  وا  یتمالـس  ًاتقیقح  هک  تشاد  ریثأت  کشزپ  نوخ  راشف  يور  رد  نانچ  یقیـسوم  راشتنا  هرخـالاب   - 4 دروآیم . نیئاپ  یلومعم )
يارب دوریم ، رامش  هب  نوخ  راشف  یساسا  تّلع  ویدار  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  يدایز  تاعلاطم  زا  سپ  نیاودلروگ »  » رتکد ( 79  ) دومنیم

یقیسوم هعطق  کی  زا  ناسنا  ردق  ره  الوا  دمآ ، تسد  هب  هجیتن  نیا  تسب و  دوخ  يوزاب  هب  ار  نوخ  راشف  دنبوزاب  عوضوم ، نیا  زا  نانیمطا 
دوب و بجعت  رد  یقیـسوم  هعطق  دنچ  ندینـش  رثا  رد  نوخ  راشف  رییغت  زا  نیاو  رتکد  دوریم ، الاب  وا  نوخ  راشف  هزادنا  نامه  دـیایب ، شدـب 
هک تسا  نانادیقیـسوم  دوخ  یناور  تالاح  هدـهاشم  رتمهم  همه  زا  درک . شوماخ  ار  ویدار  دوشن  ویدار  رطخ  راـچد  هکنیا  يارب  هرخـالاب 

اهنآ اریز  دنکیم ، حیرشت  ام  يارب  تمسق  نیا  رد  ار  یقیـسوم  نایز  هک  تسا  یلمع  یملع و  ياهشیامزآ  تایبرجت و  شیامن  نیرتگرزب 
يزغم ياههتکـس  نوخ و  راشف  قورع و  ضابقنا  راچد  بلغا  هجیتن  رد  هدش و  اجیب  ياهتیـساسح  یبصع و  تالالتخا  راتفرگ  جـیردت  هب 

تاکیرحت يادف  ار  دوخ  ناج  یناهگان  يهتکس  رثا  رد  هتفر و  الاب  اهنآ  نوخ  راشف  یقیسوم ؛ نتخاون  ماگنه  رد  اهیـضعب  یتح  هدیدرگ و 
رد يزور  یبصع ؛ تالالتخا  هب  ندش  راتفرگ  زا  سپ  هک  تسا  ینانادیقیـسوم  زا  یکی  ینان   - 1 هکنانچ : دناهدرک  یقیسوم  تاشاعترا  و 

ار ناـیچاشامت  يروـط  زاوآ ، ندـناوخ  ماـگنه  هـک  یناوـخ  هزاوآ  هدـنزاون و  ناربیلاـم   - 2 ( 80  ) درم درک و  هتکــس  وناـیپ  نتخاوـن  لاـح 
، دوب روهـشم  نانادیقیـسوم  زا  زین  اسراک  لئونام  شردپ ، دندربیم . نوریب  نلاس  زا  ار  اهنآ  هدش و  دوخیب  دوخ  زا  ياهدع  هک  دینازرلیم 

تسد وا  هب  یـشوهیب  تلاح  ناهگان  دوب  زاوآ  ندناوخ  لوغـشم  هک  یماگنه  رتآت ، زکارم  زا  یکی  رد  یگلاس  نس 27  رد  ناربیلام  هرخالاب 
رد وا  دلوت  هک  ییاکیرمآ  فورعم  تسینایپ  وریپاش ، میسکام   - 3 ( 81 . ) داد ناج  یناهگان  هتکـس  نیا  رثا  رد  دش و  نیمز  رب  شقن  هداد و 

دیدرگ و هتکس  راچد  ناهگان  اینرفیلاک ، تلایا  رد  لمراک  لاویتسف  رد  ترازوم  رثا  يراذگجات  ترسنک  يارجا  ماگنه  رد  يو  دوب  هیسور 
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سولوپورتم يرتیمید  ربماون ) مود  نالیم  هسنارف : يرازگربخ   ) سولوپورتم يرتیمید   - 4 ( 82 . ) درک توف  دندیناسر  ناتسرامیب  هب  ار  وا  ات 
رد ار  رلام  ینوفمس  نیموس  هک  یلاح  رد  يو  رتأت » یقیسوم ،  » نمجنا وضع  نالیم  کینرومالیف  رتسکرا  ربهر  ینانوی و  فورعم  زاسگنهآ 

يور رد  هدیـسرن و  ياهجیتن  هب  وا  تاجن  يارب  ناکـشزپ  کمک  دـیدرگ و  دـیدش  هتکـس  کـی  یناـبرق  درکیم ، يربهر  يالاکـسا »  » رتأـت
نیرتگرزب زا  یکی  هک  لصالا  یـسور  زاسگنهآ  یکـسنیوارتسا  روگیا  كرویوین -  یکـسنیوارتسا   - 5 ( 83 . ) تسب اـیند  زا  مشچ  هنحص 

مود هدرپ  رد  ییاکیرما  روهشم  ناوخزاوآ  نراودرانوئل -   - 6 ( 84 . ) تشذگرد یبلق  هلمح  رثا  رب  دوب  راصعا  نورق و  همه  نانادیقیـسوم 
oh  » دز دایرف  هکنآ  زا  سپ  تمسق  نیا  يارجا  نمض  رد  تشاد …  مارآ  یعیبط و  رایـسب  تلاح  دش  رهاظ  هنحـص  يور  رد  هک  نیمه  ارپا 

یگنس همسجم  کی  دننام  يو  دنمونت  تشرد و  ندب  یچاشامت  رفن  هدز 3900  تریح  نامشچ  لباقم  رد  ناهگان  يداش »! ياهآ  « » gioia
 - 7 ( 85 . ) تسا هتفگ  یگدـنز  دوردـب  يزغم  هتکـس  رثا  رب  يو  هک  دـیدرگ  مـالعا  دـعب  هقیقد  تـسیب  دـش و  نـیمز  رب  شقن  تروـص  اـب 

. دندرک عنم  يراک  رهب  ندز  تسد  زا  ار  وا  ناکشزپ  کبـس  يزغم  هتکـس  کی  لابند  هب  ماگنه  نآ  رد  یـسور ) نادیقیـسوم   ) فیفوکورپ
رد هدز و  الاب  اهنآ  نوخ  راشف  یقیسوم  نتخاون  لمع و  يارجا  ماگنه  رد  کی  ره  هک  تسا  ینانادیقیسوم  یماسا  طقف  رفن  دنچ  نیا  ( 86)

، دـناهدیدرگ ـالتبم  ضرم  نیا  هب  هک  يرگید  هدـع  تشذگرـس  ندروآ  تـسد  هـب  يارب  دـناهدیدرگ و  یناـهگان  ياههتکـس  راـچد  هجیتـن 
زراب لـیلد  دوخ  یقیـسوم ؛ ياـههمانرب  يارجا  ماـگنه  رد  ناگدـنزاون ، ياههتکـس  نیمه  اـیآ  تسا . مزـال  يرتشیب  تاـعلاطم  تاـقیقحت و 

 … دراد تیلخدم  نوخ ، راشف  داجیا  رد  هزادنا  هچ  ات  یقیسوم  هکنیا  رب  ینبم  تسین ، يرگید 

راحتنا هطساو   - 10

رارکت طارفا و  هار  هک  یتقو  دراد  باصعا  هلسلس  يور  هک  یجراخ  تاکیرحت  تلع  هب  یقیـسوم  هک  دش  هراشا  هتـشذگ  بلاطم  ( 87  ) رد
دیدـش باصعا  فعـض  ثعاب  رتمهم  همه  زا  یبلق و  ضارما  يرکف ، تاشاشتغا  یحور ) ياـهيرامیب   ) یغاـمد تـالالتخا  بجوم  دومیپ ،

ياهیتحاران بارطضا و  راچد  تخـس  راوگان ، ثداوح  یگدنز و  تامیالمان  ینارگن و  كدنا  ربارب  رد  صخـش  هک  يروط  هب  ددرگیم ،
دوب و دهاوخ  رتشیب  یبصع  زکارم  رب  شریثأت  دـشاب ، رتدـیدش  هچ  ره  اهینارگن  تامیالمان و  نیا  تسا  یهیدـب  دوشیم ، یبصع  یحور و 
ای یگدـنزاون  فرـص  ار  دوخ  تاـقوا  بلغا  هک  یناـسک  ور  نیا  زا  دوزفا . دـهاوخ  یناور  ياـهیتحاران  یبـصع و  ياـهيرامیب  تّدـش  رب 

تخس دنوش  وربور  يراوگان  ثداوح  اب  یگدنز  رد  هاگ  ره  دیآیم ، دیدپ  اهنآ  رد  هک  یباصعا  فعض  رثا  رد  دننکیم ، یقیسوم  عامتسا 
شیادـیپ بئاصم و  زا  زارف  هار  اهنت  عقاوم  نینچ  رد  نوچ  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  ییابیکـش  لمحت و  نانع  هدـش و  یحور  یتحاران  راچد 

هدننک مرگرس  ياهاون  هب  لسوتم  شیوخ  ینورد  مالآ  نیکـست  يارب  راچان  دننادیم ، یقیـسوم  هب  ندش  مرگرـس  ار ، دوخ  یحور  شمارآ 
، دربیم یشومارف  يایند  رد  ار  اهنآ  یتعاس  هدش و  یحور  مالآ  نیکست  بجوم  يرصتخم  هچ  رگا  یمرگرـس  نیا  یلو  دنوشیم  یقیـسوم 

ياهششک رثا  رد  یقیسوم  اریز  (، 88  ) دنکیم نادنچ  ود  یکیژولویزیف  رظن  زا  ار  لمع  نایز  تسا و  یتقوم  یـشومارف ، نیکـست و  نیا  اما 
زا يریگولج  يارب  یعیبط  ریغ  راشف  عون  کـی  دـنکیم ، داـجیا  ناگدنونـش  ناگدـنزاون و  رد  هک  يداـع  ریغ  هجوت  بلج  دوخ و  ساّـسح 
اما دزاسیم ، فقوتم  ار  یحور  مالآ  دیدش ، هجوت  بلج  یعیبط و  ریغ  راشف  نیمه  رثا  رد  هک  دـیامنیم  دراو  باصعا  رب  لبق  ياهیتحاران 
ياج هب  زونه  ینورد  مالآ  اهیتحاران و  هشیر  للعلا و  تلع  نوچ  دیدرگ ، يرپس  یگدنزاون  تعاس  ینعی  دش  فرطرب  عنام  نیا  هک  نیمه 

ار دوخ  هلمح  يرتشیب  تدـش  هب  یحور  تاریثأت  ناـهگان  دـیدرگ ؛ عفترم  یعیبط  ریغ  راـشف  یجراـخ و  عناوم  هک  نیمه  تسا ، یقاـب  دوخ 
تاـمهوت و تدـش ، نیمه  رثا  رد  درک ، دـهاوخ  زاـغآ  ار  دوخ  هلمح  تاجنـشت  تاـمهوت و  تدـش ، نیمه  رثا  رد  هک  درک  دـهاوخ  زاـغآ 

تخـس نانچ  دوخ  بحاص  رظن  رد  ار  ایند  هک  يروط  هب  هدمآ ، دراو  یبصع  زکارم  زغم و  رب  یحور  تاناجیه  لّمحت و  لباق  ریغ  تاجنـشت 
زا یـضعب  تلع  نیمه  يور  دـیامنیم . رّوصت  دوخ  يدوبان  راحتنا و  رد  ار  شیوخ  تاجن  هار  اـهنت  هک  دـهدیم  هولج  کـیرات  گـنت و  و 

؛ تسا هدادـن  اهنآ  هب  ار  يروف  مادـقا  نیا  هزاجا  یلاحیب  دـیدش و  فعـض  هک  ییاـهنآ  هدز و  یـشکدوخ  هب  تسد  تبقاـع  نانادیقیـسوم 
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هب تسا  یقیسوم  ریهاشم  زا  هک  ناموش  هچنانچ  دناهتـشاد ، راهظا  دوخ  گرم  ندیـسر  يدوبان و  راحتنا و  هب  تبـسن  ار  دوخ  دیدش  قایتشا 
اب ار  دوخ  رمع  یحور  یبصع و  ياهیتحاران  رثا  رد  یـسنیوکود  ساـموت  و  ( 89  ) تخادنا نیار )  ) هناخدور هب  ار  دوخ  یـشکدوخ  روظنم 

« لدنه کیردرف   » و ینیرکوب » یج  ییول   » و نسلدنم »  » و رنگاو »  » و نوهتب ) : ) دننام رگید  ریهاشم  و  ( 90  ) دیناسر نایاپ  هب  كایرت  ندروخ 
(91 . ) دناهتسنادیم لجاع  گرم  لجا و  ندیسر  رد  ار  دوخ  رطاخ  شمارآ  یحور و  شیاسآ  ترازوم ،»   » و

قشع جییهت   - 11

[ قشع یحور  يرامیب  ]

هب یهاگ  يرامیب  نیا  تدش  ( 93  ) تسا قشع  یحور  يرامیب  تسا  ناواکناور  هجوت  ثحب و  دروم  هک  یناور  ياـهيرامیب  زا  ( 92  ) یکی
زا مشچ  یتح  دـنکیم ؛ مومـسم  دزادـنایم ، شتآ  بآ و  هب  ار  شیوخ  هدرک ، مایق  دوخ  تکاله  يارب  دوخ  صخـش ، هک  دـسریم  ییاج 

دـنکیم و اهر  قوشعم  لیبموتا  ریز  ار  دوخ  یمومع ، رباعم  رد  زورما ، ندـمتم  حالطـصا  هب  ياـیند  رد  دـشوپیم و  دوخ  يوربآ  تیثیح و 
هلیـسو هب  ینامز  مشچ و  هار  زا  یهاگ  قشع  یناور  يرامیب  دـیامنیم . يربهر  ار  دوخ  بحاص  ناتـسرامیت  هب  دورو  ات  يرامیب  نیا  یهاـگ 
تـسا نکمم  دوشیم و  مامت  نارگ  یلیخ  اهینارچ  مشچ  اهيزاب و  رظن  بلغا  دـنکیم . ادـیپ  طلـست  يرکف  ياهورین  باصعا و  رب  شوگ 

دوخ رد  یتذل  تسا  نکمم  دیدش ، لیامتم  یفارحنا  ياههاگن  هب  یـسنج  هزیرغ  رظن  زا  یتقو  امـش  دیآ . دوجو  هب  قشع  لوا  هاگن  نامه  رد 
هب ار  امش  هدش و  هدیـشک  نآ  لابند  يزور  دیدرکن ، فرـصنم  هاگن  نیا  زا  ار  دوخ  لّوا  هلهو  نامه  رد  رگا  دینادیمن  یلو  دینک ؛ ساسحا 

تشذـگ و دـیناوتن  ینارچ  مشچ  یهاگن و  دـب  زا  رگید  دومن و  دـهاوخ  التبم  ( 94  ) مسیرویاو مان  هب  یناور  شنکاو  ای  يراـمیب  عون  کـی 
هنحـص ات  لمع  هجیتن  یناور ، ياهيرامیب  هب  ءالتبا  اـی  یـشکدوخ و  تارطاـخ  قشع و  کـیرحت  اـسب  هاـگن ، کـی  ناـمه  لاـبند  هب  هاـگنآ 

اب هاگ  ره  صوصخ  هب  هدـنناوخ  نانز  فیطل  زاوآ  هلیـسو  زین  شوگ  هار  زا  قشع  کیرحت  دومن … ! دـهاوخ  یهارمه  ار  امـش  ناتـسرامیت 
یسنج طباور  لاصو و  هب  طرفم  لیم  قشع و  هداد و  رارق  دیدش  ریثأت  تحت  ار  هدنونش  هدش و  داجیا  دشاب  ماوت  هناقشاع  راعشا  یقیـسوم و 

ار نز  درم و  یسیطانغم  يورین  دننام  تسا و  دوجوم  تبسن  هب  نز  درم و  رد  هزیرغ  نیا  تسا ، یسنج  هزیرغ  ياراد  رشب  دروآیم . دیدپ  ار 
یعفانم ياراد  درادـن ؛ ینایز  هکنآ  رب  هوالع  دـشاب ؛ اج  هب  هاگ  ره  کـیرحت ، نیا  هتبلا  دـناشکیم . رگیدـکی  يوس  هب  یکیرحت  كدـنا  اـب 

هاگ اّما  دوشیم  لسن  ياقب  ثعاب  یـسنج ، طباور  رظن  زا  تذـل  داجیا  رب  هوالع  هک  رهوش ، نز و  نیب  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  دـننام  تسا ؛
طیارـش هک  ياهزیـشود  ربارب  رد  رد  اـی  دراد ؛ رهوش  هک  ینز  ربارب  رد  يدرم  یـسنج  هزیرغ  کـیرحت  دـننام  تسین ؛ عقوم  هب  کـیرحت  نیا 

هب راـک  تروص  ره  رد  تسا و  راـک  رد  یعناوم  اـهنآ  زا  یکی  فرط  زا  هک  ینز  اـب  درم  هزیرغ  کـیرحت  اـی  تسین ؛ دوـجوم  وا  اـب  جاودزا 
یناور يرامیب  دیلوت  دیـسر ، طارفا  تدش و  هلحرم  هب  رگا  تسا و  شخبنایز  عقومیب و  کیرحت  نیا  هک  تسا  اجنیا  رد  دشکیمن ، لاصو 

هبذاج و نز و  نوماریپ  رد  بلغا  قشع  یناور  يرامیب  دیامنیم . داجیا  نآ  بحاص  يارب  ار  یمیخو  بقاوع  بیجع و  ینادرگرـس  هدرک و 
رد یقیـسوم  تامغن  ددرگیم . نانز  بولق  راکفا و  رد  قشع  شیادیپ  ببـس  زین  نادرم  ییابیز  دوشیم ، هاگ  دیآیم و  دوجو  هب  وا  ییابیز 

لاصو ای  ار  دوخ  یحور  شمارآ  هار  اهنت  هک  دنکیم  دیدشت  ار  یگتفیش  قشع و  تلاح  نانچ  دنتـسه ، يرامیب  عون  نیا  راچد  هک  یناسک 
ار نازابقشع  شتآ  اهنت  هن  یقیسوم  دراد . یگتسب  اهنآ  تایح  هب  هچنآ  یتسه و  رمع و  زا  ندرک  رظن  فرـص  ای  دننکیم و  روصت  قوشعم ،

يزرابم درم  مادـک  دـناشکیم . ینادرگرـس  قشع و  هریاد  هب  زین  ار  دـنرانکرب ، یحور  يرامیب  نیا  زا  هک  یناگدنونـش  هکلب  دـنکیم ، دـنت 
مأوت ناگزیـشود  نانز و  نارکیپ و  يرپ  جـیهم  فیطل و  زاوآ  اب  هک  یتقو  ًاـصوصخم  یقیـسوم ، تاـمغن  ربارب  رد  هک  دـنک  اـعدا  دـناوتیم 
زاوآ هناقشاع و  راعشا  اب  نوچ  یقیسوم ، ياهاون  بلغا  تسا ؛ یهیدب  ددرگیمن ؟! یقشع  تاکیرحت  نیا  میلست  هتـشاد و  تماقتـسا  دشاب ؛

بقاوع قشع و  یناور  يرامیب  هب  ار  ناگدنونـش  هدـیدرگ ، یناوهـش  يورین  جـیهم  قشع و  كّرحم  دوخ  تسا ، هارمه  ناگدـنناوخ  يابرلد 
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داب رب  ار  يوقت  تفارـش و  لوصا  هتـسسگ و  مه  زا  ار  اههداوناخ  دوپ  رات و  هتـشر و  طرفم  ياهيزابقـشع  بلغا  تخاس . دهاوخ  التبم  نآ 
( دنتسه یقیسوم  يافواب  راکمه  کی  ره  هک   ) هناقشاع راعشا  سناد و  صقر و  سلاجم  ترسنک و  یقیـسوم و  رد  ارنآ ، زاغآ  تسا و  هداد 

يور هعلاـطم  زا  سپ  كرویوین  فورعم  ناسانـشناور  زا  یکی  یناور و  ضارما  کـشزپ  رکاو  رتـکد  دـینک . وجتـسج  دـیناوتیم  یبوـخ  هب 
رد هک  يرتخد  اهدـص  اب  نم  : » درک میظنت  نینچ  ار  دوخ  یملع  شرازگ  دـندوب ، هدـش  راـچد  اـینام » لـتیب   » يراـمیب هب  هک  يرتخد  اهدـص 

شغ راچد  یتح  دندیشکیم و  دایرف  اهنآ  هدننک  کیرحت  اورپیب و  ناجیه ، رپ  یقیسوم  ریثأت  تحت  دنتشاد و  روضح  اهلتیب  ياهترـسنک 
یتلاح نینچ  راچد  تسا  هدوشگ  هتخانشان  يایند  هب  اهلتیب  کیزوم  هک  ياهزات  هچیرد  زا  نارتخد  نیا  مدرک ، وگتفگ  دندشیم ، فعض  و 
يارب اـهلتیب  تفگ : نم  هب  اـهرتخد  نیا  زا  یکی  دـنتفایرد  ار  دوخ  یگناـنز  تقیقح  دوخ و  دوجو  نارتخد  نیا  هک  تسنآ  تقیقح  دـندش ،

مرتخد و کی  هک  متـسنادیمن  مدوب  هتفرن  اهنآ  ترـسنک  هب  نم  هک  يزور  ات  دندرک و  رادیب  نم  رد  ار  یـسنج  هتفهن  تاساسحا  راب ، نیلوا 
کی دوجوم  نم  هک  داد  تسد  نم  هب  هزاـت  ساـسحا  نیا  ( 95  ) اهنآ زیگنا  کیرحت  کیزوم  ندینـش  زا  سپ  اما  منز ! کـی  میوگب  رتقیقد 

درد و زا  رنگاو  هک  ییاـجنآ  اـت  هدـیدرگ  قـشع  یحور  يراـمیب  راـتفرگ  نانادیقیـسوم  بلغا  يور  نیمه  زا  ( 96 !« ) متـسین شیپ  تعاس 
عوضوم تسا  هجوت  لـباق  رتـشیب  هچنآ  اـّما  ( 97 « ) دوب نز  یقیـسوم  : » دـیوگیم یقیـسوم  هرابرد  هک  هدـش  باتیب  نانچ  قشع  تاـناجیه 

: مینکیم افتکا  ربخ  کی  هب  طقف  اجنیا  رد  هک  تسا  قشع  رد  تسکش  رطاخ  هب  یشکدوخ 

قشع رد  تسکش  زا  یشکدوخ  رامآ 

هب تـسد  سیراـپ  رد  قـشع  رد  تسکــش  رثا  رب  رفن  لاـسکی 466  تدـم  رد  تسا  هدـش  رـشتنم  سیراـپ  رد  ًاریخا  هک  يراـمآ  بجوـم  هب 
زا ندـیرپ  زاگ ؛ اب  یـشکدوخ  هچناپط  زا  سپ  تسا ؛ هدرک  يزاب  ار  یلـصا  شقن  هچناـنچ  نردـم  ياهیـشکدوخ  رد  دـناهدز ، یـشکدوخ 
هک تسا  یکاح  روبزم  رامآ  انمض  دناهدوب . یـشکدوخ  يارب  هلیـسو  نیرتشیب  رهز  زا  هدافتـسا  نس و  هناخدور  رد  قرغ  دنلب ؛ ياهنامتخاس 
ایند هب  ینوناق  ریغ  كدوک   4145 كدوک ، زا 43515  هک  تسا  یکاح  راـمآ  نیمه  دـناهدرک و  جاودزا  نیب 60 و 80  نینـس  رد  رفن   719

(98 . ) دناهدمآ

یگرمناوج رمع و  تسکش   - 12

[ رشب یعیبط  رمع  ]

هب سانـش و  تسیز  سانـشناور و  ياملع  اهتسیژولویزیف و  یلو  تسا  لاس  تسیب  دصکی و  رـشب  یعیبط  رمع  نارود  تسا  ( 99  ) فورعم
زا شباصعا  ناور و  رود و  اهادص  رس و  زا  هک  دریگب  رارق  یطیحم  رد  هاگ  ره  رشب  هک  دندقتعم  باصعا ، یناور و  مولع  ناصصختم  هژیو 
هب وا  رمع  لوط  ددرگ ؛ تاعارم  ًاقیقد  وا  تشادـهب  هدوب و  ملاس  وا  باـصعا  راـنکرب و  راوگاـن  ياهدـمآ  شیپ  نوگاـنوگ و  ياـهیتحاران 

ناوـنع ریز  دـئارج  بلغا  هچناـنچ  دیـسر ، دـهاوخ  مه  نس  نیا  ربارب  دـنچ  هب  یتـح  دـش و  دـهاوخ  لاـس  تسیب  دـصکی و  زا  شیب  بتارم 
یماسا هب  اجنیا  رد  تسا ، هدیـسر  نرق  ود  هب  کیدزن  ناشرمع  یهاگ  هک  دـناهدرک  یفرعم  ار  یناسک  رـضاح ) رـصع  دارفا  نیرتلاـسنهک  )

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  ياهدع 

[ رضاح رصع  دارفا  نیرتلاسنهک  ]

: ناریا یهاتوک  یلعدیس  لاس   190  - 1957 قباس : يوروش  یمانمگ  نز  رمع  تّدم  گرم  خیرات  اهنآ  یگدنز  لحم  ای  روشک  اهنآ  یماسا 
 - 1956 ایبملک : اریئارپ  هیواژ  لاـس   169  - 1956 ناتـسلگنا : زنیکناج  يرنه  لاس   180  - 1955 هیـسور : پیزبآ  سپت  لاس   185  - 1959
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1934 157 افآ -  وداز  لاـس   166  - 1965 قباس : يوروش  فوا  ملـسم  یلعریـش  لاس   158  - 1938 وبملک : تنـس  ویرپ  يرام  لاس   167
لاس  152  - 1935 ناتـسلگنا : راپ  ساموت  لاس   154  - 1957 قباس : يوروش  كازوبولویل  لاـس   156  - 1957 لیزرب : وهنیتوک  لـئونام 

132  - 1955 یبونج : ياقیرفا  اباتوروپاوگ  لاس   149  - 1953 کیزکم : انیپ  لایسرام  لاس   150  - 1958 قباس : يوروش  فزاویا  دومحم 
لاس  125  - 1906 ایناپسا : زوژایرام  لاس   128  - 1957 اگناتاک : يوبماوگاون  لاـس   130  - 1954 یبونج : ياقیرفآ  ناو  تونومار  لاـس 

 - 1950 یبونج : ياقیرفا  لکنیرپ  رلدـناش  هتپ  لاس   123  - 1934 دنلریا : دنالگوب  نیرتاک  لاس   125  - 1957 اکیرمآ : زمایلیو  رکیب  ینآ 
2006 وداوکا : الیووپاک  ودارتسا  ایرام  لاس   115 هدنز - : وکیروتروپ  وداکرمون  ایلیما  لاس   135  - 2006 ناریا : يدارمریپ  یلع  لاس   121

لاس  106 لاس -  هدنز : ناریا  يزاوجشوخ  میهاربا  لاس   111  - 2006 ناملآ : رلوم  ادیرف  لاس   115  - 2006 دنله : مانمگ  نز  لاس   116 - 
يرهوگ نامارخ  لاس  هدنز 110  ناریا  ینامز  میظع  لاس   136 هدنز : ناریا  دنوشاکرت  هیفاک  لاس   115 لاس -  هدنز : ناریا  یمظان  نیسح 

: ناملآ نمدنرود  نامره  لاس   107  - 2006 ایلارتسا : یلرـساک  رتیپ  لاس   140  - 2006 ناریا : هداز  خیـش  مساقلاوبا  لاس  هدنز 120  ناریا 
لوط هک  تسا  يدارفا  نینـس  رامآ ؛ نیا  لاس   123 هدنز : ابوک  زنیترام  وتینب  لاس   128 هدنز : روداولاسلا  زدـنانرف  زورک  لاس   111  - 2006

رامـشیب ماـنمگ و  تارفن  تسا  نکمم  اریز  تسین ، یلک  قیقد و  راـمآ  نیا  تفگ  ناوـتیم  و  ( 100  ) هدـش رتنوزفا  لاس  زا 100  ناشرمع 
رـس هب  اهرهـش  زا  رود  بلغا  نوچ  دشاب و  هدربمان  دارفا  زا  شیب  یتح  ناشرمع  تدـم  هک  دـننک  یگدـنز  نونکا  مه  ناهج  رد  زین  يرگید 

هکلب تسین  لاس  رثکادح 120  رـشب  یعطق  یعیبط و  رمع  تفگ  دیاب  نیاربانب  دـشاب ، هتـشادن  اهنآ  دوجو  زا  یقیقد  عالطا  یـسک  دـنربیم 
! یعطق لماک و  رمع  هن  میناوخب  یعیبط  طسوتم  رمع  دیاب  ار  هلاس  ياهرمع 120 

رمع يزارد  زار 

زا ندوب  رود  ار  ناشرمع  لوط  زار  نیرتمهم  تسا ، هدـمآ  لمع  هب  ياهبحاصم  اهنآ  اـب  ناـشتایح  ناـمز  رد  هک  ریخا  نرق  نـالاسنهک  بلغا 
رپ ياهرهـش  رتشیب  رد  رـضاح  رـصع  رد  مینیبب  دیاب  لاح  دـناهدرک . مالعا  دـیدج  ندـمت  ياغوغ  زا  ندوب  رانک  رب  ادـص و  رـس و  اهرهش و 

: تفگ دیاب  خساپ  رد  دسریمن ؟ یعیبط  طسوتم  رمع  نامه  هب  ناشرمع  لقاال  ارچ  دنیوگیم  یگدنز  دوردـب  هک  یـصاخشا  رثکا  تیعمج 
راتفر و هنوگ  ره  يدازآ »  » ناونع مان و  هب  دیدج  ندمت  اریز  تسا ! رضاح  نامز  طلغ  ندمت  يایازم  ینونک و  نرق  يایاده  زا  یکی  مه  نیا 
صقر و یگراوخیم ، وس  کی  زا  دیدج  ندمت  تسا ، هتـشاذگ  دازآ  رـشب  دارفا  مومع  يارب  ار  یگدنز  حیحـص  مسر  هار و  فلاخم  رادرک 

تالجم راشتنا  نارتخد ، نارسپ و  يزابقشع  نارسوه ، نانز  ندش  نایرع  توهـش ؛ جیهم  ياهملیف  شیامن  تفع ، فالخ  ياهيرادیب  بش 
ار یمومع  ترسنک  تاسلج  يزور و  هنابـش  ياهیقیـسوم  شک  باصعا  يادص  رـس و  لوا  فیدر  رد  تیبرت و  میلعت و  قالخا و  فالخ 

ندرک مومـسم  اه ؛ هناسر  زیگنا  تشحو  رابخا  مدرم ، قوقح  هب  زواـجت  ملظ ، یتلادـعیب ، رگید ، يوس  زا  تسا . هتـشاذگ  دازآ  مدرم  يارب 
يراب دنبیب و  ریـسم  رد  ار  همه  هدـمآ ، دـیدپ  نیناوق  ییاسران  گنهرف و  نادـجو و  مدـع  رثا  رد  هک  يرگید  تازواجت  اهیکاروخ و  عاونا 

هتشاد و میقتـسم  ریثات  رمع  لیلقت  رد  هرخالاب  یناور و  ياهيرامیب  باصعا و  فعـض  رد  هک  تسا  یلماع  کی  ره  اهنیا  تسا . هداد  جاور 
رس و نیا  زا  رشب  هک  لبق  نرق  ود  یکی  رد  هکنآ  لاح  و  ( 101  ) دیامنیم گرم  میلست  دوز  هتخاس و  ناوتان  ار  رضاح  رصع  رشب  هجیتن ، رد 

شمارآ باـصعا و  تمالـس  رثا  رد  دربیم ، رـس  هب  يرتـشیب  شیاـسآ  رد  ار  رمع  نارود  دوـب و  رود  دـیدج  ندـمت  قارطمط  رپ  ياهادـص 
یبوخ هب  دشاب ، تصش  ای  هاجنپ  نونکا  ناشنس  هک  یناسک  ناریا  رد  دسرب . لاس  طسوتم 120  یعیبط  رمع  هب  تسناوتیم  یبوخ  هب  طیحم ،
تسد هب  اصع  هک  دندرکیم  هدهاشم  ار  ینانز  ریپ  نادرمریپ و  يرایـسب  رازاب  هچوک و  زا  روبع  ماگنه ، هک  دنراد  دای  هب  یکدوک  نارود  زا 
يرشب تاعامتجا  هک  لبق  نرق  ود  یکی  ات  يرآ  دندومنیم ! مالعا  نیرظان  هب  ار  دوخ  لاس  تسیب  دص و  یلومعم  رمع  هدیمخ ، ياهرمک  اب 

ار خـلت  تقیقح  نیا  دـیاب  یلو  دیـسریم  رتنوزف  یهاـگ  یعیبط و  نارود  هب  مه  مدرم  رثـکا  رمع  دوب ، رود  دـیدج  ياـیند  ياـهیگدولآ  زا 
باسح هب  رشب  يارب  یناور  شیاسآ  رطاخ و  شمارآ  نارود  هک  یگدنز  راودا  زا  کی  ره  رد  هتشذگ و  نارود  نامه  رد  هک  درک  فارتعا 
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نارازگراک زج  یناسک  هورگ  نیا  اهنآ ، یناگدـنز  خـیرات  هب  هجوت  اب  هک  دـناهدوب  مورحم  یعیبط  رمع  زا  نّیعم  هورگ  کی  اهنت  هدـمآیم ،
رمع هب  هک  درک  دیهاوخن  ادیپ  ار  رفن  کی  یتح  هنومن  يارب  دینک ، هعجارم  نانادیقیسوم  یگدنز  خیرات  هب  یتقو  امـش  دناهدوبن ! یقیـسوم 

زا دوب ؛ دهاوخ  تشادهب  تعیبط و  فالخ  رما ، نیا  اریز  دنسرب ، مه  دیابن  دشاب و  هدیسر  لاس  ینعی 120  يرشب  یعیبط  طسوتم  یلومعم و 
ًامّلسم دش . یحور  یبصع و  تالالتخا  ثعاب  دیبوک و  مهرد  ار  باصعا  هک  یتقو  تسا  باصعا  کی  هرامش  نمشد  یقیـسوم  هک  ور  نآ 

زور ره  هک  یسک  ناوتیمن  یکشزپ  تاررقم  يژولوکیـسپ و  يژولویزیف و  ملع  رظن  زا  دروآیم و  دهاوخ  رتنیئاپ  نآ  ره  ار  هدنونـش  رمع 
(102 . ) دسرب یعیبط  رمع  هب  دنیبیم ؛ یحور  یبصع و  هبرض 

تسا رمع  لوط  تخس  رس  نمشد  یقیسوم 

[ حیضوت ]

بیـصنیب و یعیبط  رمع  زا  اهنآ  یلک  روط  هب  هکنآ  رب  هوـالع  ماهتـشاد  نانادیقیـسوم  یگدـنز  خـیرات  رد  هک  یتاـعلاطم  نمـض  هدـنراگن 
ياهنس رد  ینعی  دـناهدش ، گرم  ناوج  ًابلاغ  هدیـسرن و  زین  لاـس ) ینعی 60   ) یعیبط طسوتم  رمع  فصن  هب  اـهنآ  بلغا  دـناهدوب ، مورحم 

هک نانادیقیـسوم  زا  يرامآ  ددرگ ، رتنشور  بلطم  نیا  تقیقح  هکنیا  يارب  دـناهتفگ : دوردـب  ار  ایند  لاـس  و 50  و 40  نیب 30  فلتخم 
: مینارذگیم ناگدنناوخ  رظن  زا  کنیا  هدش و  هیهت  تسا ، هدوب  رتمک  زین  لاس ) زا 60  ینعی   ) یعیبط طسوتم  رمع  فصن  زا  یتح  ناشرمع 

ییایلاتیا ناگدنزاون 

: يدلابوکسرف لاس   55  - 1612  - 1557 یلیرباگ : لاس   52  - 1602  - 1550 ریلاواک : رمع  تدم  گرم -  خیرات  دـلوت -  خـیرات  مان - 
لاس  36  - 1681  - 1645 الدارتسا : لاس   48  - 1692  - 1644 یلاتیو : لاس   46  - 1669  - 1623 یتسج : لاس   53  - 1640  - 1587

 - 1710 يزولوگرپ : لاس   50  - 1744  - 1694 وئلوددرانوئل : لاس   53  - 1739  - 1686 ولچرام : لاس   59  - 1716  - 1657 یناساب :
: ینیلب لاس   51  - 1848  - 1797 یتست : یند  لاس   58  - 1840  - 1782 ینیناگاپ : لاس   52  - 1801  - 1749 ازورامیچ : لاس   26  - 1736

لاس  58  - 1924  - 1866 ینوزوب : لاس   57  - 1936  - 1879 یکپیسر : لاس   52  - 1886  - 1834 یلیکنوپ : لاس   34  - 1835  - 1801

يوسنارف ناگدنزاون 

تسیتاب لاس   49  - 1677  - 1628 ربماک : تربر  لاس   47  - 1287  - 1240 لاهالود : مدآ  رمع  تدم  گرم -  خیرات  دلوت -  خیرات  مان - 
58  - 1830  - 1772 نوروش : لاس   54  - 1817  - 1763 لوهم : لاس   56  - 1809  - 1753 كاریلاد : لاس   56  - 1688  - 1632 یلول :

 - 1803 مادآ : فلدآ  لاـس   43  - 1833  - 1791 دـلوره : لاس   59  - 1834  - 1775 ویدـلاوب : لاس   56  - 1830  - 1774 درریپ : لاس 
لاس  27  - 1835  - 1808 ناربیلام : لاس   59  - 1861  - 1802 ریمردین : لاس   59  - 1840  - 1781 کبناه : اوسنارف  لاـس   53  - 1856

53  - 1894  - 1841 هیرباش : لاس   55  - 1891  - 1836 بیلدوئل : لاس   37  - 1875  - 1838 هژیبژرژ : ( 103  ) لاس  32 ینیرگودالکین :
: راینام کیربلآ  لاس   46  - 1909  - 1863 درب : لراش  لاس   56  - 1918  - 1862 یسوبودولک : لاس   30  - 1890  - 1855 نوسوش : لاس 

 - 1894  - 1870 وکول : مویگ  لاس   48  - 1921  - 1873 كاروس : لاس   59  - 1925  - 1866 یتاس : کیرا  لاس   49  - 1914  - 1865
لاس  40  - 1940  - 1900 ربوژ : سیروم  لاس   24

یناملآ ناگدنزاون 
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لاس  54  - 1615  - 1641 کنارف : گنافلو  لاس   47  - 1651  - 1604 تربلآ : شیرنیاه  رمع  تدم  گرم -  خیرات  دلوت -  خـیرات  مان - 
 - 1761 کسود : لاس   56  - 1826  - 1770 نوهتب :  1739 1792 53 نوهتب ) ردـپ   ) ناهوی لاس   44  - 1753  - 1709 لبگ : گروئگ 
لاس  50  - 1851  - 1801 کنیسترل : لاس   40  - 1826  - 1786 ربو : نفایرام  لاس   55  - 1837  - 1782 دلیف : نوج  لاس   51  - 1812

1874  - 1824 سویلنرکرتپ : لاس   46  - 1856  - 1810 ناموش : لاس   39  - 1849  - 1810 ییالکین : لاس   38  - 1847  - 1809 نسلدنم :
نابلآ لاس   43  - 1916  - 1873 رگر : سکام  لاس   51  - 1910  - 1860 رلامواتسوگ : لاس   43  - 1903  - 1860 فلووگوه : لاس   50 - 

لاس  50  - 1935  - 1885 كرب :

یسور ناگدنزاون 

لاس  56  - 1869  - 1813 یکسجیموگراد : لاس   53  - 1857  - 1804 اکنیلگ : چیوناویا  رمع  تدم  گرم -  خیرات  دلوت -  خـیرات  مان - 
: فدایل لاس   53  - 1893  - 1840 یکسوکیاچ : لاس   42  - 1881  - 1839 یکسگرسوم : لاس   53  - 1887  - 1834 نیدربردناسکلا :

لاس  57  - 1929  - 1872 فلیگاید : لاس   43  - 1915  - 1872 نیبایرکسا : لاس   59  - 1915  - 1856 فینات : لاس   59  - 1914  - 1855

یشیرطا ناگدنزاون 

 - 1801 رنال : لاس   31  - 1828  - 1797 تاربوش : لاس   35  - 1791  - 1756 ترازوم : رمع  تدم  گرم -  خیرات  دـلوت -  خـیرات  مان - 
لاس  50  - 1935  - 1885 گرب : نابلآ  لاس   58  - 1924  - 1866 ینوزوب : لاس   45  - 1849  - 1804 سوارتشا : لاس   42  - 1843

ییاکیرما یسیلگنا و  ناگدنزاون 

لاس  48  - 1623  - 1575 سکلیو : ساموت  لاـس   45  - 1602  - 1557 هلروم : ساموت  رمع  تدم  گرم -  خـیرات  دـلوت -  خـیرات  مان - 
کم لاس   55  - 1837  - 1782 ییاکیرما :)  ) دـلیف ناج  لاس   37  - 1695  - 1658 لسرپ : يرنه  لاس   47  - 1677  - 1630 كالویتام :

: ندـلوب يداب  زلراچ  لاس   60  - 1945  - 1885 نورک : مورج  لاـس   39  - 1937  - 1898 نیوشرک : لاـس   47  - 1908  - 1861 لواد :
لاس  58  - 2001  - 1943 نوسیره : جرج  لاس   53  - 1938  - 1885 رویلوا : گنیکوج  لاس   54  - 1931  - 1877

نیچ یقرش و  ياپورا  ناگدنزاون 

: سنیبلآ لاس   56  - 1809  - 1753 كاریلاد : لاس   54  - 1783  - 1729 ولوس : هرداپ  رمع  تدم  گرم -  خـیرات  دـلوت -  خـیرات  مان - 
 - 1835 یکسواینیو : لاس   39  - 1849  - 1810 یناتـسهل :)  ) نپوش لاس   49  - 1916  - 1867 سودانارگ : لاس   49  - 1909  - 1860

1621 59 يدنله )  ) کنیلوسرتپ  1850 1900 50 یکاولـسکچ )  ) کیبیف لاس   54  - 1937  - 1883 یکسونامیشود : لاس   45  - 1880
لاس  56  - 1940  - 1884 ینیچ : يوروهایسیه  رتکد   1562

یناریا ناگدنزاون 

1265 هداز : لیعامسا   1294 لاس -  يرجه 60   1234 هاش ) نیدلارصان  نز  رات   ) یلقنیـسح رمع  تدم  گرم -  خیرات  دلوت -  خیرات  مان - 
بیبح لاس   56 هتکـس -  رثا  رد   1333  - 1277 یبوجحم : اضر  لاـس   54  - 1305  - 1251 شیورد : نیـسحمالغ  لاس   55  - 1320 - 
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رثا رد   1338  - 1284 يریزو : كولملارمق  لاس   55 هتکس -  رثا  رد   1336  - 1281 ابص : نسحلاوبا  لاس   45  - 1325  - 1280 یعامس :
 - 1312 یعیدب : هللا  بیبح  لاس   52  - 1337  - 1285 رابت : يریزو  یلعنسح  لاس   59  - 1344  - 1285 یقلاخ : هلا  حور  لاس   54 هتکس - 

1366  - 1313 يدومحم : دومحم  لاس   58  - 1344  - 1286 یفورعم : یسوم  لاس   39  - 1324  - 1285 یلظ : یلقاضر  لاس   59  - 1371
(104  ) لاس  60  - 1385  - 1325 تایب : کباب  لاس   37  - 1386  - 1349 یهللادبع : رصان  لاس   53 - 

[ لاس تصش  يالاب  نانادیقیسوم  ]

دنتسه هدوب و  یناسک  ًابلاغ  دشاب  هدش  رتشیب  لاس  تصش  زا  ناشرمع  هک  مینک  ادیپ  يدارفا  نانادیقیسوم  نیب  رد  رگا  هک  میراذگن  هتفگان 
. تسا هتشذگ  مارآ  فلتخم و  ياهلغش  هب  اهنآ  یگدنز  ساسح  مهم و  تمسق  هدوبن و  یقیسوم  یمئاد  يرتشم  دایز  هک 

تسا باسح  رامآ و  رصع  ام  رصع 

رامآ رد  تقد  اب  دیامن و  تسیز  مه  رتشیب  هکلب  لاس  تسیود  دـناوتیم  رـشب  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نالاسنهک  نس  رامآ  هب  هجوت  اب 
، نانآ یگدنز  خیرات  رب  يرذگ  رامآ و  نیا  دسریمن . هدیـسرن و  مه  لاس  هب 60  یّتح  نانآ  تیرثکا  رمع  هک  نانادیقیـسوم  رمع  یهاتوک 

ناشن افو  افص و  يور  ناکم  نامز و  چیه  رد  ناگدنزاون ، دوخ ، رادافو  نارادتسود  هب  یقیـسوم  هنوگچ  هک  تسا  دهاش  كردم و  نیرتهب 
رمع لاس  زا 100  شیب  دـهدیمن  هزاجا  اـهنآ  زا  رفن  کـی  هب  هنومن  يارب  یتح  هکنآ  رب  هوـالع  تسا . هدرک  یفطل  مک  هزادـنایب  هدادـن و 
بوخ زیزع : ناگدنناوخ  تسا ؟! هدرک  مادـعا  عقاو  رد  رتشیب  یمک  ای  ات 50  ياهنس 20  نیب  رد  هدومن و  گرمناوج  ار  اهنآ  بلغا  دـننک ؛

یلاـمعا هب  هدولآ  ار  دوخ  یگدـنز  حیحـص  هار  ییاسانـش  زا  ندوب  رود  درخ و  ییاـسران  تلفغ و  رثا  رد  رـشب  هنوـگچ  هک  دـینکیم  تقد 
ناهج يدابآ  ياـج  هب  هداد و  لـیلقت  نآ  زا  رتمک  ثلث و  فصن و  هب  تسا ؛ یگدـنز  هیامرـس  نیرتشزرا  رپ  هک  ار  زیزع  رمع  یتح  دـنکیم 

! دزاسیم ناهنپ  روگ  كاخ  ریز  هب  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره  هدرک و  دابآ  ار  اهناتسروگ  هعماج ، هب  يرازگتمدخ  شیوخ و 
هب زین  ار  رگید  یعامتجا  عوضوم  دـنچ  میدـیناسر ، ناگدـنناوخ  رظن  هب  یـسانشناور  ّبط و  رظن  زا  هک  هناـگ  هدزاود  داوم  زا  ریغ  اـجنیا  رد 

: مینک هفاضا  دیاب  هتشذگ  بلاطم  لابند 

یگدرب ریجنز   - 13

، دناهتـسنادن رتاوران  رـشب ؛ يدازآ  بلـس  یگدرب و  زا  ار  یلمع  چیه  یناسنا ، گنهرف  رد  تسود ، رـشب  نادنمـشیدنا  و  ( 105  ) نادنمشناد
شـالت هـب  ناگدـنب ! ناـگدرب و  ریجنز  نتــسسگ  يارب  اـت  دـندوب ، هشیدــنا  راـکیپ و  هزراـبم و  رد  تخــس  رورپداد  هدازآ و  نادرم  اـهلاس 

یناگرزاب قاتا  دتـس  داد و  همانرب  زا  هک  دش  عضو  ینوناق  هصالخ  دش و  ادیپ  یتیقفوم  تیعقوم و  هجیتن  رد  دـندرگ ؛ قفوم  ياهنادـنمزوریپ 
يدیدج یگدرب  هرهچ  هک  دوب  هدروخن  قرو  خیرات  نیا  يزوریپ  زا  ياهحفـص  زونه  اما  ددرگ ، وغل  مدآ  نادنزرف  شورف  دـیرخ و  يرـشب ،

ریـسا ار  اهرـشب  مسج  لکیه و  میدق  یگدرب  رگا  دومنیم ، رتدـیدش  نیـشیپ  یگدرب  زا  بتارم  هب  نآ  یکانلوه  یکیرات و  هک  دـش  نایامن 
راتفرگ یگدرب  ریجنز  رد  دـیدهت و  ار  يرـشب  ناور  رکف و  لالقتـسا  هشیدـنا و  يورین  تیونعم و  قـالخا و  دـیدج  یگدرب  درکیم ؛ دوخ 
رِّدَُخم داوم  دایتعا  قالخا ؛ دض  هزره و  ياهملیف  یقشع ، ياهنامر  سکـس ، تالجم  رـشن  اهگنیـسناد ، اههراباک و  حاتتفا  تسا ؟! هدومن 
هاگداد رد  کی  ره  اههناسر  رد  یقیـسوم  ياههمانرب  بارـش و  لکلا و  جاور  رتمهم  و  هراکدب ! نانز  يدازآ  نیئاکوک و  نیئوره و  لیبق  زا 

رد دـیاب  رـشب  دـندقتعم  سانـش  هعماج  نارکفتم  تسا ! هداتفا  راک  هب  اهمدآ  ناور  یگدرب  يارب  هک  تسا  ریجنز  یعون  نادنمـشیدنا ، قطنم 
قالخا و قامعا  زا  هک  یلاع  ياهفده  هب  دناوتب  ات  دنک  یگدنز  تراسا  زا  رود  هشیدنا  دازآ و  رکف  اب  یگدـنز  نارود  خـیرات و  راودا  مامت 
رد قیفوت  هرابرد  یسیلگنا  فورعم  هدنسیون  زلو  دیامن . لصاح  قیفوت  دوخ  طیحم  هعماج و  يرازگتمدخ  رد  دریگیم ، همـشچرس  تیونعم 
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نآ هب  هتـسب  یقیقح  قیفوت  يزوریپ و  تسین ، یگدـنز  رد  یقیقح  قیفوت  يزوریپ و  لیلد  ماقم ، ای  ترهـش  اـی  تورث  : » دـسیونیم یگدـنز 
هزیاج هدنرب  ( 107  ) هشیر لراش  رتکد  ( 106 « ) میهد ماجنا  يرـشب  هعماج  قح  رد  دوخ و  هعماج  قح  رد  میاهتـسناوت  ام  هک  تسا  یتمدـخ 

تلاسر یناسنا و  ياهفده  تسرد و  قالخا  اب  رگا  دنک ، تفرـشیپ  مه  ردق  ره  يدام  ندـمت  : » دـسیونیم يژولویزیف ) تاقیقحت  رد   ) لبون
فیاظو زا  هعماج ، دارفا  زا  يدرف  رگا  درادـن …  شزرا  ییاـهنت  هب  تسین و  یفاـک  یناـسنا  لـماکت  يارب  زگره  دزیماـین ، یحور  يونعم و 
یناسنا هعماج  شدوخ و  هعماج  ربارب  رد  وا  ياهتیلوؤسم  هک  دنادن  دـشاب و  هتـشادن  لماک  عالطا  دوخ  یگداوناخ  یـسایس و  یعامتجا و 

هجیتن دوخ  ياههتـشون  زا  یکی  رد  لِسار  دـناِرترب  ( 108 « ) دراد یلـصاح  هچ  وا  يارب  شتاناکما  لیاسو و  مامت  اـب  يداـم  ندـمت  تسیچ ،
هدیـشخب وا  هب  ییاناوت  تردـق و  لامعا  يارب  ملع  هک  یلیاسو  اب  اـت  دـشاب  هتـشاد  یکین  دـصق  ریخ و  هدارا  هراومه  دـیاب  ناـسنا  : » دریگیم
يدنمدرخ نیا  وترپ  رد  دراد . یلدنشور  يرادیب و  لقع و  تردق  یفاک و  روعش  هب  جایتحا  هک  تسا  اجنیا  رد  درواین و  دوخ  رـس  رب  ییالب 

زا یکی  ( 109 .« ) دنکن هدافتسا  ءوس  دروآیم  تسد  هب  ملع  تردق  هب  هک  ینوزفا  زور  ياهورین  زا  دناوتیم  هک  تسا  یلدنشور  روعش و  و 
تسا یلدرادیب  ینیب و  نشور  عوضوم  دراد ، وا  يرازگتمدخ  يانبریز  یعامتجا و  يدرف و  تایح  هب  یگتسب  هک  رشب  يرورض  مهم  لئاسم 

مهف و ياهورین  رکف و  ياهنامزاس  هب  هک  تفرگ  رارق  یلماوع  ذوفن  رایتخا و  رد  ماش  ات  حبص  یمدآ ، يرصب  یعمـس و  ياهورین  هک  یتقو 
يرکف و دازآ  اب  دـناوتیم  رـشب  هنوگچ  دومن ، ییرم  ریغ  ییرم و  تالوحت  شوختـسد  ار  وا  یغامد  رعاشم  داد و  تسیا  ناـمرف  وا  هشیدـنا 

ریجنز دوشیم ، بلـس  وا  زا  رکف  يدازآ  نوچ  هک  تسا  اج  نیمه  دسرب و  دوخ  یلاع  ياهفده  هب  یلد  رادیب  ینیب و  نشور  ملاس و  هشیدنا 
تاحفـص هک  ردقنآ  دنکیمن ؛ راک  اهتموکح  دنکیم ، راک  اهگنهآ  هک  ردقنآ  زورما  ددرگیم . مهارف  وا  یناماسبان  يارب  يرکف  یگدرب 

دنناوتیمن اهروتاتکید  دبای  طلست  رشب  يرکف  ياوق  رب  دناوتیم  دیدج  یگدرب  ياهریجنز  ریاس  اهنویزیولت و  اهویدار و  همانرب  یقیسوم و 
نیرتکچوک يارب  دـناوتب  اـت  دـشاب  اـناوت  باـصعا  لـقع و  ياراد  دـیاب  هشیمه  رـشب  دـنیامن ! هبلغ  اههشیدـنا  رب  یگنج  لـیاسو  همه  نآ  اـب 

. درادرب دـیفم  تبثم و  ياـهماگ  نارگید  دوخ و  تفرـشیپ  یقرت و  رد  دـشیدنیب و  کـین  دـنک و  رکف  بوـخ  شیوـخ  یگدـنز  ياـههمانرب 
رکف و دـهدیمن و  دوخ  نارادتـسود  هب  ياهشیدـنا  نیرتکچوک  هزاجا  هک  دـبوکیم  مهرد  نانچ  ار  يرکف  ياـهنامزاس  ماـمت  یقیـسوم 

یگدـنز خــیرات  رد  تـسا  لـصا  نـیمه  يور  دزاـسیم ، فـقوتم  دوـخ  یگدرب  ریجنز  رد  ار  اـهنآ  یلدنــشور  هشیدــنا و  يژولوئدــیا و 
! درک دیهاوخن  ادیپ  هعماج  يارب  یقیقح  رازگتمدخ  فشتکم و  عرتخم و  رفن  کی  هنومن  يارب  دینک  یـسررب  ردـق  ره  امـش  نانادیقیـسوم 
یقیـسوم و زا  هک  یگدرب  عوـن  نـیا  هراـبرد  ( 111 ( ) نادنمـشناد زا  عاـفد   ) باـتک رد  ( 110  ) لماهود سانـش  هعماـج  رکفتم و  دنمـشناد 
اهنویزیولت و اهویدار و  تفابتـسد  ای  تسا ، اهتموکح  هناخراک  تخاس  یگمه  اـیوگ  زورما  رـشب  : » دـسیونیم دـیآیم  لـمع  هب  اـههناسر 

ایند هب  اههناخراک  تادیلوت  ندرک  فرصم  لسن و  دیلوت  يارب  طقف  ییوگ  هک  ییاهمدآ  تسا ! هدش  یگتفه  ياههمان  نیگنر  اههمانزور و 
(« 112 ! …  ) دناهدمآ

وغل یگدوهیب و   - 14

یمومع و ياهراک  هب  یگدیـسر  یعامتجا و  تامدـخ  راـک و  رب  فورـصم  رتشیب  اـهنآ  ّمه  تقو و  هک  قباـس  دنمـشیدنا  ( 113  ) نادرمریپ
دوخ یلو  دندرکیم  یفرعم  هدوهیب  وغل و  لمع  دارفا  يارب  ار  نآ  دمآیم  نایم  هب  یقیسوم  زا  ینخـس  یتقو  دوب  هعماج  هب  تبـسن  يزوسلد 

هب هعجارم  اب  دـناهدربمان . هتخانـش و  تایوغل  فیدر  رد  ای  وغل  زا  ار  یقیـسوم  هیاـم  هیاـپ و  یتح  اـیند  گرزب  نادنمـشناد  هک  دنتـسنادیمن 
، رّحبتم ناسیون  گنهرف  سانشنابز و  دنمـشناد  ناداتـسا  هک  دوشیم  فشک  بلطم  نیا  یجراخ ، ياهنابز  کچوک  گرزب و  ياههمانتغل 
. دنیامن راکشآ  ناهوژپ  شناد  هب  ار  نآ  یقیقح  موهفم  هجیتن و  هک  دناهدرک  همجرت  دوخ  ياهگنهرف  رد  ار  نآ  تالآ  یقیـسوم و  يروط 

يارب هدومن و  بلج  هسنارف  یـسیلگنا و  ياـهگنهرف  رد  یقیـسوم  تـالآ  همجرت  هب  ار  رکفنـشور  ناگدنـسیون  ناـققحم و  هجوت  نوـنکا ،
یـسراف ياههمجرت  نیع  میـشاب  هدرکن  نآ  هسنارف  یـسیلگنا و  ياههمجرت  رد  ياهلخادـم  هنوگچیه  هدرک و  ظفح  ار  دوخ  یفرطیب  هکنیا 
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FIDDLE: violon Jouer du ندنل پاـچ 1908  هسنارف  هب  یـسیلگنا  هماـنتغل  مینکیم : لـقن  نارهت  پاـچ  ياـهگنهرف  زا  ار  نآ 
یسمش پاچ 1287  هدازیلع  دومحم  دیـس  رتکد  فیلاـت  یـسراف  هب  هسنارف  گـنهرف  زا  همجرت :  violon ***To trifle) , Niaiser

چیه  Niaiser ندرک فلت  تقو  تایوغل  هب   Jouer ندرک دیلقت  ندز -  زاس  ندرک -  يزاب   Violon نالوارق سبحم  نلویو -  نارهت 
یـسراف هب  هسنارف  گنهرف   Musique یقیسوم  Musico يرازاـب برطم   Niaiserie وـغل راـک  يزغم -  یهت  تقاـمح -  چوـپ -  و 
گنهرف  Niaiser ندش مرگرـس  چوپ  زیچ  هب   Violon نادـنز نز -  نلویو  نلویو -  نارهت  یـسمش  پاچ 1332  یناتـسلگ  ن . فیلأت :

To trifle ندــنارذگ  هدوـهیب  ییزج -  زیچ  نارهت  پاچ 1317  دـنمورب  یـسواک  رغـصا  یلع  ياقآ  فیلأـت  یـسراف  هب  یـسیلگنا  یبیج 
Trifle نداد رارق  هچیزاب  ییزج -  لباقان -  نارهت  پاچ 1332  شورفلاش  يدهاز  نیسح  ياقآ  فیلأت  یسراف  هب  یسیلگنا  مایخ  گنهرف 
Violon , Fiddle , Violonist VIOLON: ندنل پاچ 1908  یـسیلگنا  هب  هسنارف  هماـنتغل   Trifle نارذـگ تـقو  درگ -  هزره 

همجرت ( Fiddler ; Cell; Round House Lock uf) Prison) NIAISER: To Pla The Fool) Nonsense
لیذ رد   Fiddle بوچراچ نولویو -  هچنامک -  لوا  دـلج  پاچ 1930  مییح  نامیلس  ياقآ  فیلأت  یـسراف  هب  یـسیلگنا  عماج  گنهرف 

 - نلویو دراد  يزارد  سوحنم و  تروص   His Face is as Long as a Fiddle هدش  هتشاگن  نآ  همجرت  اب  ریز  ترابع  تغل  نیا 
Fiddle ندـنارذگ تقو  ندرک ؛ رزرز  نلویو -  نارهت : يدیـشروخ  پاچ 1332  مییح  کچوک  گـنهرف   Fiddlestick چوپ هواـی - 
Fool یگدول قمحا -  ناداـن -   Player هدـنزاون زاب -  رامق  نک -  يزاب   Play نتفر رو  ندـیبنج -  دازآ  ندز -  زاس  ندرک -  يزاـب 

پاچ يدیشروخ  شورفلاش 1332  يدهاز  نیسح  ياقآ  فیلأت  یسراف  هب  یسیلگنا  مایخ  گنهرف   Nonsense ینعمیب نخس  دنرچ - 
چوـپ ینعمیب و  زیچ  نلوـیو ، اـی  هچناــمک  هـشرا   Fiddle ندرک هدوـهیب  راــک  ندرک ، رز  رز  ندز ، هچناــمک  نلوــیو  هچناــمک  نارهت 

هرخسم ندز -  لوگ   Fool هرخـسم هلبا -  قمحا -  نادان -   Play ندـیبنج ندز -  زاس  ندرک -  يزاب  نداد -  شیامن   Fiddlestick
گنهرف : Jazz طرفم طاشن  ادص -  رس و  بیرف -   Nonsense گنفج تفم -  فرح  ینعمیب -  فرح  چوپ -  فرح   Fool ندرک

روکذـم و تاغل  هب  هجوت  فطع   Fiddle سحن ییوگ -  هوای  هچنامک -  جورم  یـشورفباتک  نارهت  پاچ  ییامـسک  ا . ع . فیلأت : طـیحم 
عبتتم و نادنمشناد  هک  دوشیم  راکشآ  یبوخ  هب  بلطم  نیا  تسا ، سرتسد  رد  یناریا  ییاپورا و  ياهگنهرف  رد  اهنآ  زا  هک  ییاههمجرت 
Violon - To Fiddle - Jouer;Play - لـیبق : زا  نآ  تـالآ  همجرت  یقیـسوم و  نتخاون  ندز و  زاـس  هنوگچ  ناـسیون  گـنهرف 

دیلقت ندرک ، يزاـب  لـیبق ، زا  یتاـملک  اـب  فدارتـم  ار  همه  تسا ، ندز  زاـس  هچناـمک و  نلوـیو و  ینعم  هب  کـی  ره  هـک   Fiddlestick
؛ ینادان نتفر ؛ رو  ندنارذگ  تقو  ندرک  رزرز  ندنارذگ ، تقو  هدوهیب  ندش ، مرگرس  چوپ  زیچ  هب  ندرک ، فلت  تقو  تایوغل  هب  ندومن ،
؛ ینعمیب لعف  چوپ ، فرح  هوای ، لمع  ندرک ، هرخـسم  ندز ؛ لوگ  ندرک ، هدوهیب  راـک  ینعمیب ؛ نخـس  دـنرچ ، ندرک ؛ یگدول  یقمحا ؛

يا امـش  دـناهدومن . نشور  ناهذا  رب  ار  تغل  یقیقح  موهفم  دنمـشناد ؛ سیون  گنهرف  ناداتـسا  هلیـسونیدب  دـناهداد و  رارق  گـنفج ، راـک 
لمع دینک  رکف  يردق  ًانمض  ددرگ ، فشک  رتشیب  امش  رب  ام  راتفگ  تقیقح  ات  دییامرف  هعجارم  هطوبرم  ياهگنهرف  هب  دوخ  زیزع  هدنناوخ 

؟ تسین الاب  هطوبرم  ياههمجرت  اب  فدارتم  وغل و  ًاتقیقح  ایآ  زاوآ  زاس و  یقیسوم و 

تقو فالتا   - 15

[ تسا الط  تقو  ]

، تسا رتـشیب  زین  ـالط  زا  تقو  شزرا  هک  تسا  هدرک  تباـث  زورما  ياـیند  تفرـشیپ  یلو  ( 114  ) تسا الط  تقو  دـنتفگیم  ًاقباس  ناـگرزب 
زا ـالط  اریز  تسا ، رتـالاب  ـالط  زا  بتارم  هب  تقو  شزرا  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتهب  دوخ  یتعنـص  تاـعارتخا  یملع و  تاـفاشتکا  نیمه 

یتشادـهب و یگنهرف ، یملع و  تامدـخ  نیرتـگرزب  فرـص  دـیاب  هک  ار  رمع  ياـهبنارگ  تاـعاس  نیا  یقیـسوم  دوـشیم ، جارختـسا  تقو 
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مولع و مامت  و  هدروآرد ؛ دوخ  شخب  تذل  هدنبیرف و  ياهاون  هنابـصاغ  فرـصت  رد  ار  همه  اجکی  دوش ، یعامتجا  روما  حالـصا  یتعنص و 
یـشومارف و نادـنز  هب  شیوخ ، هنارگوداج  ینومراـه  رد  تسا ، نآ  تذـل  هتخاـبلد  هک  سکنآ  يارب  ار  يونعم  يداـم و  تفرـشیپ  نونف و 

هدرک طلسم  یعقاو  ياهرنه  گرزب و  عیانص  هب  ار  رکفنشور  دنمشناد و  للم  هک  تسا  تقو  هب  نداد  شزرا  نیا  يرآ  تسا ، هدرپس  تلفغ 
یبـیجع ياهتفرـشیپ  تسا و  رگید  تارُک  زا  يرادرب  هرهب  یـسررب و  رکف  رد  یتـح  هک  هدومن  دـنمتردق  ناـهج  روما  رب  ناـنچ  ار  رـشب  و 

. تسا هدینادرگ  وا  بیصن  نونکات 

نادان دنمشناد و  تقو  شزرا 

رد اهتلود ، نادنمشناد ، زا  يرادرب  هرهب  يارب  دناهدیدرگ . لئاق  یتازایتما  نادان  دنمـشناد و  تقو  شزرا  يارب  یقرتم ، ياهروشک  بلغا  رد 
ادـص رـس و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  تاناکما و  ماـمت  هب  زّهجم  یلاـع ، ياـهنامتخاس  عاـمتجا ، فیثک  طـیحم  زا  رود  اوه و  بآ و  شوخ  زکارم 

تاقوا فرـص  هطـساو  هب  تسا  نکمم  تسا و  دادعتـسا  يرکف و  غوبن  ياراد  رفن  کـی  دـنبای  عـالطا  هک  يدرجم  هب  اـت  دـناهدرک ، هداـمآ 
یملع لیاسو  هب  زهجم  ادص و  رسیب و  زکارم  نیا  هب  مارتحا ؛ لیلجت و  لامک  رد  ار  يو  دیآ  لئان  یفاشتکا  ای  عارتخا  هب  هدنیآ  رد  شیوخ ؛

؛ نارکف هتوک  نادان و  صاخشا  تسد  زا  یتحار  يارب  هک  یتروص  رد  دنیامن ، هدافتـسا  وا ، يرکف  غوبن  زا  یفکم  قوقح  اب  هدرک و  توعد 
اهنآ ات  هدرک  هیهت  یلیاسو  دنتسه  یناویح  باوخ  روخ و  ریسا  یهاوخدوخ و  تلاهج و  راتفرگ  هرهبیب و  غوبن  دادعتسا و  زا  هک  یناسک  و 

هدوب و یحیرفت  ياههاگشاب  یقیسوم و  ترسنک و  ياهنمجنا  رتأت و  زکارم  اهامنیـس و  هب  مرگرـس  يدازآ ؛ لامک  رد  اهرهـش  لخاد  رد  زین 
اب اما  دنـشاب . هتفرگ  رظن  رد  ار  یحطـس  دارفا  نادان و  تاقبط  يدازآ  مه  هدومن و  تاعارم  ار  دنمـشناد  تازایتما  تقایل و  مه  هلیـسو  نیدب 

يرآ دنیامن . يریگولج  ناکمالا  یتح  تسا ، رـشب  تمالـس  کی  هرامـش  نمـشد  هک  ادـص  رـس و  زا  هک  دـنراد  تقد  زاب  اهیدازآ  نیا  همه 
ربارب رد  دناوتیم  اناد  ِرشب  ایآ  تفگ : دیاب  ددرگیم ، یشوخ  فرـص  یقیـسوم  تاعاس  تسا و  شخب  تذل  یقیـسوم  دنیوگیم ، یهورگ 
شناد درخ و  لیـصحت  لئاضف و  بسک  تیناسنا و  نییآ  لماکت  يارب  وا  شنیرفآ  هک  يرـشب  دشاب ؛ طرـش  دـیق و  نودـب  میلـست  یتذـل  ره 

دوخ و رعاشم  لاوز  هب  رجنم  هک  يرکف  تراسا  یگدرب و  دـح  رـس  اـت  تسین ، زاـجم  یگدـنز  گـنهرف  ملع و  رظن  زا  هجو  چـیه  هب  تسا ،
، رعاـشم نداد  تسد  زا  بجوـم  یگدـنز ، مـسر  هار و  رد  هـک  یتذـل  ( 115 ! ) دـیامن يزاـبناج  تذـل  یـشوخ و  هار  رد  دوشیم ، نارگید 
تهب و یگراـچیب ، قشع و  يریگ ، هشوگ  اوزنا و  هعماـج ، هب  ینیب  دـب  يدومخ ، یتسـس و  یحور ، تـالالتخا  باـصعا ، فعـض  شیادـیپ 

زاب هعماج  يرازگتمدخ  یگدنز و  یقیقح  ریسم  زا  ار  یمدآ  رتالاب  همه  زا  ددرگ و  هریغ  یگناوید و  راحتنا و  تقو ، فالتا  یگدز  تریح 
، دشوکب هزور  همه  یگدنز  قیاقح  كرد  هعماج و  هب  تمدخ  هار  رد  تسا  فظوم  هک  يدرف  دراد ؟ ییانعم  هچ  هدیمهف  مدرم  يارب  دراد ،

ناونع هب  ار  یگدنز  ياهبنارگ  تاعاس  دیاب  هک  تسا ؛ هدرک  ینعم  ریـسفت و  سوماق ؛ گنهرف و  مادک  دـسرب . تیناسنا  لماکت  هلحرم  هب  ات 
داتعم ناگدنناوخ  هرخسم  ياهفینصت  هناقـشاع و  راعـشا  ندناوخ  ای  ندینـش  یقیـسوم و  مب  ریز و  عامتـسا  فرـص  تّذل  ربارب  رد  یگدرب 

. ددنخیم دونـشیم  هک  اجیب  مالک  ربارب  رد  ارچ  ای  دیوگیم و  اجیب  مالک  ارچ  هک  مینکیم ، شنزرـس  ار  ياهناوید  ام  نز  درم و  دـیامن ؟!
اب ای  مینکیم و  رارکت  ار  اهادص  نآ  میونشیم و  اجیب  ياهادص  هدرک و  زاب  ار  یتوص  لیاسو  يادص  ماش  ات  حبـص  هک  ام  دوخ  تقو  نآ 
ایآ و  میتسین ؟ ناگناوید  رامـش  رد  اـیآ  مینکیم . فلت  ار  ـالط  زا  رتـالاب  ياـهبنارگ  تقو  ناگدـنناوخ ؛ ياوتحمیب  زاوآ  نلویو و  گـنهآ 

ام لاح  هب  هدـنخ  ياج  هب  دوش ؛ لـقاع  رگا  هناوید  هک  دـنکیم  يربهر  یملاـع  هب  ار  اـم  طـلغ ، نّدـمت  موش  راـثآ  میا ؛ هدرک  رکف  هاـگچیه 
، هعماج يرازگتمدـخ  شناد و  بسک  ياج  هب  ار ، دوخ  زیزع  رمع  هک  تسا  راوگاـن  رایـسب  شناد ، درخ و  هب  دـقتعم  رـشب  يارب  دـیرگیم !
وا يور  هب  شناد  درخ و  قطنم و  زا  ياهچیرد  هن  دـنک و  يربهر  یملع  تاماقم  هب  ار  وا  هن  هک  دـیامن ؛ ییاهراک  ای  اـهزیچ  ندینـش  فرص 

چیه نوماریپ  رگید  مهدیم ، لوق  امـش  هب  نم  دوش ، دوخ  ياهبنارگ  تاقوا  شزرا  هجوتم  دـیآ و  شوهب  ًـالماک  رـشب  يزور  رگا  دـیاشگب !
یقرش و زا  معا  لاح ، هتشذگ و  نادنمـشناد  تامحز  هب  یقیقد  هجوت  امـش  رگا  ددرگن و  دنک  لاغـشا  هدوهیب  ار  وا  زیزع  تاقوا  هک  یلمع ،
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بورکیم دنمشناد  رفن  کی  ای  و  ( 116  ) هدرک فیلأت  باتک  دلج  دص  دنچ  دوخ ، رمع  تدم  رد  رفن  کی  هنوگچ  هک  دیشاب  هتـشاد  یبرغ ؛
هزاجا دوخ  هب  ياهدـیمهف  درف  ره  رگید  دـینکیم ، رکف  هاگنآ  تسا ، هدرک  فشک  ار  يرامیب  عون  اههد  زا  زواجتم  ناـمرد  يوراد  ساـنش ؛

زیچ ( 119  ) يداـصتقا و  ( 118  ) یتشادـهب نایز  و  ( 117  ) تقو فالتا  زج  هک  دـنک  يروما  فرـص  ار  شیوخ  ياهبنارگ  تاـقوا  دـهدیم 
… ؟ تسین روط  نیا  ایآ  دینک ، رکف  بوخ  دشاب . هتشادن  هارمه  هب  يرگید 

رامعتسا رازبا   - 16

، دنتـسه فیعـض  ياهروشک  تورث  اهجنگ و  ندوبر  یعیبط و  عبانم  زا  يرادرب  هرهب  ماقم  رد  هک  نابلط  رامعتـسا  ناگناگیب و  ( 120  ) يارب
هب هتـشاد و  حیحـص  گنهرف  یتلم  رگا  دـننادیم ، بوخ  اهنآ  تسین . اهتلم  شناد  درخ و  یناوتاـن  و  گـنهرف ؛ یگتفـشآ  زا  رترثؤم  يزیچ 

نیمه يور  دهدیمن ؛ نارگید  هب  زواجت  هزاجا  هاگچیه  دشاب ، ملاس  باصعا  میلـس و  لقع  ياراد  انـشآ و  دوخ  یعامتجا  یندـم و  قوقح 
فعـض و نیا  زا  ات  هتخاس ، ناوتان  ار  کچوک  ياهتلم  هدارا  مزع و  شناد و  درخ و  يورین  فلتخم ، لیاسو  هب  ات  دنـشوکیم  تخـس  لصا 

نتخاس هدرب  دوصقم و  نیا  هب  ندیسر  يارب  دوخ  یسایس  رتفد  رد  هک  ییاههمانرب  هلمج  زا  دنریگ . هدافتسا  شیوخ ، ییاناوت  عفن  هب  یناوتان 
، توهـش جـیهم  ياهملیف  شیامن  اههراباک ، ترـسنک و  صقر و  یتسـس و  سلاجم  دایدزا  هتخیـسگ  راسفا  يدازآ  دـناهدرک . میظنت  مدرم ،

قیوشت اههصاقر ، شیاتـس  كرحم ، ياهنامر  اهناتـساد و  رـشن  اههناسر و  هلیـسو  هب  زابـسوه  ناـنز  ناـیرع  همین  ناـیرع و  سکع  راـشتنا 
توهش جیهم  ياهفینصت  شخپ  لودج ، ندرک  لح  هب  یتح  ياهلیـسو  ره  هب  اهتلم  نتخاس  مرگرـس  یگدنناوخ ، یگدنزاون و  هب  ناناوج 

هتفر راکب  اهتلم  هشیدنا  نتخاس  ناوتان  يارب  رامعتـسا ، هشقن  رد  هک  تسا  یلماوع  زا  همه  اهنیا  اهمناخ ، صقر  شیامن  هناقـشاع و  راعـشا  و 
، تسا یـسارکومد  يدازآ و  رـصع  دنیوگیم  دوخ  هک  دـیدج  يایند  رد  قوف ، ياههمانرب  يارجا  هلیـسو  هب  دـنهاوخیم  اهنآ  يرآ  تسا .
، يرکف ياهیناوتان  ینادرگرـس ، تریح و  راچد  یحور  تائالتبا  رثا  رد  ار  اهناسنا  زا  يرایـسب  هدع  هدروآ و  دوجو  هب  يدـیدج  یگدرب 
؛ نونج یحور ؛ تاناجیه  يرکف ؛ تاشاشتغا  يوق  ياههزیگنا  فیعضت ؛ باصعا ؛ فعض  يدومخ ، یگدرـسفا و  صیخـشت  يورین  عییـضت 
، دوخ ییاقآ  دوس  هب  نانآ  یگدرب  زا  ات  دناهدومن ، رامعتسا  ربارب  رد  میلست  هرخالاب  رمع و  تسکش  قشع ، جییهت  راحتنا ، یبلق ، ياهيرامیب 

ناگناگیب هک  ار  هچنآ  مینیبیم  مینک ، تقد  یقیـسوم  درکراک  لـمع و  نوماریپ  رد  اـم  یتقو  تسا  یهیدـب  دـنربب ! لاـمک  ماـمت و  هدافتـسا 
هچنآ دراد و  هارمه  هب  دوخ  تاکیرحت  ذوفن  تردق و  رد  یقیـسوم  ار  همه  دنروآ ؛ تسد  هب  دوخ  يرامعتـسا  تسایـس  عفن  هب  دـنهاوخیم 
هتفرن اطخ  هار  ( 121  ) تسا رامعتسا  رازبا  نیرتزهجم  یقیـسوم  زورما  يایند  رد  مییوگب  رگا  و  تسا ! اراد  ییاهنت  هب  وا  دنراد  همه  نابوخ !
رـشب یتایح  روما  يرورـض و  لئاسم  زا  کی  چـیه  هرابرد  دوشیم ، غیلبت  نآ  راشتنا  یقیـسوم و  نوماریپ  رد  هک  ردـقنآ  ساسا  نیا  رب  میا ؛

نیرتهب یمومع و  راـکفا  حطـس  ندرب  ـالاب  شناد ، شرتسگ  تیبرت ، میلعت و  يارب  یـساسح ؛ هاگتـسد  هک  امیـس  ادـص و  دوشیمن - ، غیلبت 
هنابش تاقوا  رثکا  یقیسوم  هلیسو  هب  تسا ، یگدنز  حیحص  مسر  هار و  هب  هعماج  نتخاس  انشآ  يونعم و  روما  قالخا و  رشن  يارب  هاگتـسد 

گنهرف و راک و  هک  یتلم  اسب  هچ  تسا . هتفرگ  رارق  یقیسوم  ياهمب  ریز و  عاعشلا  تحت  یحالصا  ياههمانرب  مامت  هدش و  لاغشا  شزور 
یفرعم رنه »  » یقیـسوم رامعتـسا  همانرب  رد  تسا ! رتلماک  زیچ  همه  زا  نآ  یقیـسوم  همانرب  تسا . هجاوم  یناوارف  تالکـشم  اـب  وا  تشادـهب 

ریثأت ناسنا  واـگ و  ریـش  داـیدزا  رد  یقیـسوم  ددرگیم ! رثؤم  ناـهایگ  دـشر  رد  یقیـسوم  دـنناوخیم ، حور  ياذـغ  ار  یقیـسوم  دوشیم ؛
مسج و هب  هدننز  نایز  هن  دشاب  رـشب  رازگتمدـخ  دـیاب  رنه  هکنآ  لاح  و  ( 122 ! ) ددرگیم نادنفسوگ  ندش  هبرف  ببـس  یقیـسوم  دنکیم !
يرکف و ياـهیناوتان  یحور و  ياـهيرامیب  يوس  هب  ار  وا  هن  دربـب ، ـالاب  ار  يرـشب  گـنهرف  شناد و  حطـس  دـیاب  حور  ياذـغ  وا و  ناـج 
و مسالپوتیـس »  » ياهتمـسق مادنا و  اههتخای و  اهتفاب و  رد  ات  تسا ، مزال  یعیبط  دوک  بآ و  ناهایگ  دشر  يارب  دنک و  راپـسهر  یگناوید 

كاروخ هب  جایتحا  تاناویح  ندش  هبرف  ناسنا و  واگ و  ریـش  دایدزا  و  ناگدنزاون ! برـض  رات و  هن  ددرگ ، عقاو  رثؤم  ناهایگ  مسالپوترپ » »
هب یقیـسوم  ياون  دزاس ؛ يوق  ار  ناویح  هثج  ای  دروآ  دوجو  هب  بوخ  ریـش  هاگنآ  هدش و  ندب  بذج  مضه و  هکنآ  ات  دراد  یفاک  بوخ و 
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ناهج ملع و  ملاع  هب  هک  تسا  یتمهت  رتمهم  همه  زا  دـنکیم . کمک  ریـش  دایدزا  اذـغ و  بذـج  مضه و  هب  روآ  ناـیز  یعیبط و  ریغ  روط 
دادعت رب  زور  هب  زور  ارچ  تسا  نینچ  رگا  دنکیم ». هجلاعم  ار  یحور  ياهيرامیب  یگناوید و  یقیسوم   » هک دننکیم  غیلبت  هدز و  یکشزپ 

اهیماکان اهیـشکدوخ و  رامآ  ارچ  دوشیم و  هدوزفا  رگید  ياهروشک  اکیرمآ و  اپورا و  یناور  یناـمرد  زکارم  ترثک  یحور و  ناراـمیب 
ارچ دـنکیم  هجلاـعم  ار  ناـگناوید  یقیـسوم  رگا  تسا ! هتخاـس  شِّحَوَتُم  ار  ناسانـشناور  هک  يروـط  هب  ( 123  ) دوریم ـالاب  زور  هـب  زور 

، اهتسینایپ اهتسینلویو و  دنهدیمن  هزاجا  تیرشب ، ناهج  هب  تمدخ  يارب  تشادهب  بط و  رکفنشور  ناداتسا  ناسانشناور و  نادنمشناد و 
لجاع يافـش  ار  ناگناوید  دـنزاونب و  دـنناوخب و  یتدـم  دـنوش و  اهناتـسرامیت  دراو  هتـشادرب و  ار  دوخ  یقیـسوم  لیاسو  برـض و  رات و 

؛) 124  ) دنیامن مدرم  يالقع  عضو  دوبهب  فرص  لقاال  ار  دوشیم  ناگناوید  هجلاعم  اهناتسرامیت و  فرـص  هک  ینیگنـس  هنیزه  ات  دنـشخب 
هب طاقن  نیرترود  رد  دناوتیم  یناسآ  هب  هک  تسا  رشب  دیدج  یگدرب  زهجم  لیاسو  زا  یکی  یقیـسوم  اریز  تسا ، تاغیلبت  اهنیا  همه  يرآ 

لـصا نیمه  يور  دـیامن . تموـکح  نز  درم و  يرکف  يورین  رب  ددـنبب و  رـشب  ياـپ  تسد و  هب  ار  دوـخ  یگدرب  ریجنز  اـههراوهام  هلیـسو 
نیا هب  ار  نایناهج  ات  هدمآرب  تیرشب  هعماج  يرادیب  ماقم  رد  ایند ، زوسلد  گرزب و  ناسانشناور  نادنمشناد و  يرشب و  ناهج  نارازگتمدخ 

اکیرما اـپورا و  یملع  عماـجم  ماـمت  رد  هک  فورعم  سانـش  تسیز  دنمـشناد  لراـک  سیـسکلآ  رتکد  دـنزاس . فقاو  دـیدج  یگدرب  زرط 
لبون هزیاج  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هتشاد و  تفایرد  ییالط  ياهلادم  یلاع و  ياهناشن  گرزب  یملع  زکارم  زا  دراد و  ییازـسب  ترهش 

هن يرکف و  هن  يداصتقا و  هن  تسا ، مدرم  تیرثکا  هدافتـسا  دروم  زورما  هک  يدازآ  نآ  : » دـسیونیم هراب  نیا  رد  تسا  هتفرگ  اکیرما  رد  ار 
رگید و هبلک  هب  ياهبلک  زا  هک  دـنرادروخرب  يدازآ  نیا  زا  طقف  دـنرادن ، طاسب  رد  یلقع ) یملع و  رظن  زا   ) هآ هک  یناسک  تسا ؛ یقـالخا 

شوگ اههناسر  ضیقن  دض و  تاغیلبت  هب  دنناوخب و  ار  تالجم  غورد  اپارـس  بلاطم  دـنورب و  رگید  یـشورف  هلایپ  هب  یـشورف  هلایپ  کی  زا 
ام یعاـمتجا ، یگدـنز  تالیکـشت  رد  دـناهدرب ! مـالغ و  يداـصتقا  رظن  زا  یلو  دازآ  یـسایس  رظن  زا  ناـنیا  دـنهدب ، يأر  هرخـالاب  دـننک و 

تیلوؤسم تسا ، هدیدرگ  ندـمت  تسکـش  ببـس  اهيژولوئدـیا  يزوریپ  میاهداد و  ناحجر  یملع  تاعالطا  رب  ار  دوخ  يرکف  ياهسوه 
غورد و طـیحم  رد  تسین ؟ اـم  طـلغ  تـیبرت  مـیلعت و  هجوـتم  اـیآ  تـسا ، هدـش  اـم  طوقـس  هـب  رجنم  هـک  يزورما  یقـالخا  يرکف و  رغص 

سدـقت ِییاـبیز  هک  یطیحم  رد  يزورما ، یگدـنز  دومخ  رد  دـنروآیم ، دوجو  هب  یعمج  طاـبترا  ياههاگتـسد  هک  یچوـپ  ياـهیمرگرس 
مخز هایس  لس و  هب  التبم  نایاپراهچ  تشوگ  فرـصم  هک  تسا  ینامز  رید  اهتموکح  ددرگیم . جلف  ساسحا  لقع و  ياپ  دوشیم ، ریقحت 
ویدار اههراوهام ، اهملیف ، زا  هک  یناور  ياهيرامیب  سیلفس و  مسیلکلا و  هیَلَع  ار  ناوج  هقبط  دیاب  زین  زورما  دناهدرک . عونمم  ار  هشمشم  و 

تتـشت یمئاد و  بارطـضا  وهایه و  اب  دناوتیمن ، یمدآ  هک  دسریم  رظن  هب  دنیامن  تظفاحم  دریگیم ، همـشچرس  تالجم  اههمانزور و  و 
طیارـش هک  تسا  مزال  دشاب  نینچ  رگا  دـنک ؛ شزاس  اهرهـش  ياوه  یگدولآ  همهمه و  یـسنج و  تابـسانم  رد  طارفا  و  مسیلکلا ؛ رطاخ و 

مولع و یقرت  اهندـمت ، فدـه  زیچ  ره  زا  رتالاب  اریز ، مییاـمن  نوگرگد  برخم ، بـالقنا  کـی  ياـهب  هب  یتح  ار  دوخ  طـیحم  یگدـنز و 
ینویزیولت و ياههکبـش  ياهیمرگرـس  اـهيزادرپ و  غورد  ناـیم  رد  اـم  اـکیرما ؛ اـپورا و  رد  تسا . تّیناـسنا  لـماکت  هکلب  تسین ، عیاـنص 

نیا يراوخ  رطخ و  هب  ام  و  دـنا ؛ هدرک  بلـس  ار  ام  رکفت  يدازآ  المع  یتاـغیلبت  هنارهاـم  قرط  لـیاسو و  میروهطوغ  اـهباتک  تـالجم و 
اپورا لوا  هجرد  نادنمـشناد  یملع و  تاماقم  هک  دینک  هجوت  بوخ  ناگدنناوخ ! (.« 125 …  ) میاهدشن فقاو  زونه  دـیدج  یگدرب  لکش 
داقتنا تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  يرامعتـسا  ياهتسایـس  دیدج و  ندمت  هک  اههناسر  یفارحنا  ياههمانرب  عضو  زا  هنوگچ  اکیرما ، و 

رشب دیدج ، ندمت  يدازآ و  مان  هب  زورما  يرآ  دناهدرک ، یفرعم  دیدج  رـصع  یگدرب  تاغیلبت  هنارهام  قرط  زا  یکی  ار  عضو  نیا  هدرک و 
زا نداـتفا  رود  رثا  رد  رـشب  دور ، شیپ  نازیم  نیمه  يور  یلعف  عـضو  رگا  هـک  دـناهدرک ، فرحنم  یگدـنز  حیحـص  هارهاـش  زا  يروـط  ار 

، اـهینماان اـهیماکان ، اـب  هک  تشاد  دـهاوخ  شیپ  رد  ار  يرتکـیرات  زور  یقـالخا ، يونعم و  روـما  اـب  نتفرگ  هلـصاف  یگدـنز و  قیاـقح 
، يرکف تاشاشتغا  یناور ، فلتخم  ضارما  دصرد   95 دوب . دهاوخ  وربور  يرتشیب  ياهیگتشگرس  یناور و  ياهيرامیب  اهیـشکدوخ و 
هک یناور  ياهدرد  بلغا  سردوز و  ياهگرم  اهناطرـس و  يزغم  یبلق و  ياههتکـس  روفو  اهیگناوید  ماسقا  عاونا و  یحور  لداعت  مدـع 
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موش ندـمت  نیمه  راـثآ  هجیتـن  رد  تسا ، هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  گرزب  ناکـشزپ  رکف  دوریم و  ینوزف  هب  ور  زور  هب  زور  اـیند  ماـمت  رد 
رس و داجیا  رثا  رد  دشابیم ، ترسنک  زاوآ و  زاس و  سلاجم  دایدزا  اههناسر و  هلیسو  هب  یقیسوم  میمعت  نآ  مهم  تمـسق  هک  تسا  دیدج 
هک تسا  یبصع  یحور و  ياهیتحاران  نیمه  هرخالاب  اهگنیسناد و  اههراباک و  اهملیف و  يزور و  هنابش  ياهیقیسوم  اهترـسنک ، ادص ،

ياههاگتمادـن اهناتـسرامیت و  هرامـش  رب  زور  ره  هتفر و  داـیدزا  هب  ور  اـهروشک  ماـمت  رد  زور  هـب  زور  یناور  ناراـمیب  ناـگناوید و  راـمآ 
صوصخ هب  اپورا و  مدرم  هک  دـننک  نامگ  ام  زیزع  نانطومه  دـیاش  دوشیم . هدوزفا  اکیرما  اپورا و  ًاصوصخم  ناـهج  گرزب  ياـهروشک 

نـشور ام  رب  ًالماک  دسریم  تسد  هب  اهیرازگربخ  زا  هک  يرامآ  یلو  دنرتملاس  دنراد  دوخ  تشادهب  هب  يرتشیب  هجوت  نوچ  اکیرما  یلاها 
، دـیازفایم اـپورا  اـکیرما و  مدرم  یحور  یبـصع و  ضارما  یگناوـید و  رب  زور  هـب  زور  یقیــسوم  رب  ینتبم  دـیدج  ندـمت  راـثآ  دــنکیم 

رامآ اـکیرمآ ! يارب  لاـس  رد  نکـسم  صرق  رـالد  نویلیم   2/5 دـییامرفب - : يرتـشیب  هجوت  ریز  راـمآ  هب  رتقیقد  عـالطا  يارب  ناگدـنناوخ 
ياهصرق دیرخ  فرص  رالد  نویلیم  زا 2/5  شیب  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  مدرم  هتشذگ  لاس  فرظ  رد  هک  دهدیم  ناشن  اکیرمآ  یتشادهب 

نیرپسآ دننام  ییاهصرق  دوشیم و  لامعتسا  باصعا  نیکـست  يارب  هک  تسا  ییوراد  اهصرق  نیا  هتبلا  دناهدومن . روآ  باوخ  نکـسم و 
زا سپ  دنربیم . جنر  یبصع  یحور و  ياهتلاسک  زا  اکیرما  مدرم  دح  هچ  ات  هک  دهدیم  ناشن  مقر  نیا  تسا ، هدـماین  باسح  هب  هریغ  و 

ناتـسلگنا سیئوس ، دنرارق : نیدـب  ناشتیعمج  تبـسن  هب  دـننکیم  اهوراد  نیا  دـیرخ  فرـص  يدایز  غلابم  هک  يرگید  ياهروشک  اکیرمآ 
رد ( 127  ) رامآ نیا  ناگدـنناوخ ، ( 126 …  ) ناتـسودنه نانوی و  دـنله ، دـئوس ، ایناپـسا ، نپاژ ، نیتناژرآ ، ایلاتیا ، ناملآ ، کیژلب ، هسنارف ؛

دوش قیقحت  ندمتم  ياهروشک  رد  هچ  ره  دنیامنیم و  رمع  همیب  ار  دوخ  يرایسب  دنراد و  تشادهب  هب  یقیقد  هجوت  مدرم  هک  تسا  ییایند 
ندـمت راثآ  هک  یطاقن  رتشیب  اکیرما و  رد  هک  تسا  نیا  میوشیم  روآدای  ـالاب  راـمآ  رد  هک  یقیقد  رایـسب  هتکن  ددرگیم . رتشیب  راـمآ  نیا 

هک ایند  رد  دیدج  ندمت  راثآ  دننکیم ، رکف  دـنوشیم ، رتشیب  زور  هب  زور  یحور  نارامیب  تسا ؛ هدیـسر  یلعا  يهبترم  هب  اجنآ  رد  دـیدج 
؛ یتسرد ای  عیانـص ، مولع و  تفرـشیپ  ای  شناد  لیـصحت  ایآ  تسیچ ؟ تسا ، هدیدرگ  ناهج  یلاها  یحور  ضارما  رد  تدش  هنوگنیا  ببس 

ناگناوید رامآ  هب  زور  هب  زور  تسا  هدش  ببس  هک  تسا  تافص  نیا  لاثما  عامتجا و  هب  تمدخ  يوقت ؛ تفع ، ینمادکاپ ، تناما ، یتسار ،
؛ هراباک امنیس ، جیهم  ياهملیف  شیامن  سناد : ترـسنک ، سلاجم  لیکـشت  دیدج : ندمت  راثآ  ای  دیازفیب . مدرم  یبصع  یحور و  نارامیب  و 
اب بلغا  هتشاد و  یقیسوم  اب  کیدزن  رایسب  يدنواشیوخ  یگتسب و  همه  ًاقافتا  هک  تسا  هریغ  یشون و  هداب  یحیرفت ، دتمم  ياهینیشن  بش 
رب اهروشک  ریاس  اکیرمآ و  رد  زور  هب  زور  هک  تسا  عوضوم  ود  نیا  زا  کیمادک  ایآ  و  دباییم ؟ نایاپ  یقیسوم  اب  هدش و  عورش  یقیسوم 

رتکد مینکیم . هجوتم  يرگید  راـمآ  هب  ار  امـش  مه  زاـب  ناگدـنناوخ  دـیازفایم ؟ یبـصع  یحور و  ضارما  ناراـتفرگ  ناـگناوید و  دادـعت 
دارفا دادعت  ینوزاتا  رسارس  رد  : » دسیونیم هتخانشان » دوجوم  ناسنا   » باتک رد  یمان  فورعم و  سانش  تسیز  دنمـشناد  لراک  سیـسکلآ 

یتاسسؤم رد  دیدج  رامیب  رفن  بیرق 68000  لاس  ره  تسا و  اهناتـسرامیب  رد  نیلولـسم  زا  رتشیب  ربارب  تشه  ًابیرقت  هناوید  لقع و  صقان 
زا شیب  بیرق  نع  دور  شیپ  تعرـس  نیا  اب  لاونم و  نیمه  هب  عضو  رگا  دوشیم و  هتفریذپ  هتفای  صیـصخت  ناگناوید  يرادهگن  يارب  هک 

صاخ ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  دـیاب  دوز  ای  رید  دـننکیم  لیـصحت  اههاگـشناد  سرادـم و  رد  هک  یناناوج  ناکدوک و  زا  نویلیم  کی 
دیاب مقر  نیاـب  تسا و  هتـشاد  دوخ  رد  هناوید  رازه  ًابیرقت 340000  یتلود  ياهناتـسرامیت  لاس 1932  رد  دـنوش ، يرتسب  یحور  ضارما 
اوادم یصوصخ  ياهناتـسرامیب  رد  هک  ار  یناگناوید  هرامـش  رامآ  نیا  دوزفا ؛ ار  يرتسب  ریغ  نت  يرتسب و 10951  عورصم  هلبا و   81289

هب هک  یتاعلاطم  اهیـسرزاب و  نیا  رب  هوـالع  دراد ؛ دوجو  زین  لـقع  صقاـن  بیرق 500000  روشک  رـسارس  رد  ددرگیمن . لماش  دـنوشیم 
لیصحت یمومع  سرادم  رد  هک  یناکدوک  زا  نت  لقاال 400000  هک  تسا  هداد  ناشن  هدمآ  لمع  هب  یناور ) تشادهب  یلم  هتیمک   ) هلیـسو

هب هک  یناـسک  دادـعت  تـقیقح  رد  ( 128 . ) دـنهد همادا  ار  دوـخ  یلیـصحت  هرود  ماـمت  دـنناوتب  هک  دـننآ  زا  رتشوـه  مـک  یلیخ  دـننکیم 
التبم یناور  یبصع و  ضراوع  هب  يداع  دارفا  رازه  دـص  نیدـنچ  زا  زواجتم  و  تسا ؛ ماقرا  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  دـنراتفرگ  یناور  تالالتخا 

یتح يویلک و  یبلق و  ياهيرامیب  ناطرـس و  لس و  زا  رتكانرطخ  یلیخ  دنکیم و  دیدهت  ار  تیناسنا  هدنیآ  یناور  ياهيرامیب  دنتـسه .
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زرط هک  تسین  کش  ياـج  دـنکیم و  راکـشآ  رـضاح  ندـمت  رد  ار  یگرزب  صقن  یناور  ياـهيرامیب  روفو  تسنوعاـط  اـبو و  سوفیت و 
رد هک  دـنعلطم  یبوخ  هب  ناگدـنناوخ  ام ، ناریا  رد  اما  تسا ». هدـیدرگ  بجوم  ار  یغامِد  تالالتخا  ام ، ياـیند  دـیدج  ندـمت  یگدـنز و 
رد رکف  یتمالـس  عضو  یـسرزاب  هک  لـلم  ناـمزاس  هب  هتـسباو  یحور  تشادـهب  یللملا  نیب  سانـشراک  سورک  روسفورپ  هاـم 1335  نمهب 

هراشا یکانتـشحو  زرط  هب  دوخ  شرازگ  رد  ناریا  مدرم  یحور  تالاح  هب  تبـسن  قیقد  تاـعلاطم  زا  دـعب  دوب  هدـمآ  ناریا  هب  هناـیم  رواـخ 
رد دیآیم و  شیپ  یکانرطخ  عضو  دوشن  ذاختا  ناریا  مدرم  یحور  لداعت  مدع  زا  يریگولج  يارب  ياهنالقاع  ریبدـت  رگا  : » تشون هدرک و 

همانزور رد  نارهط  یناور  نیـصصختم  ریاس  سورک و  روسفورپ  هیرظن  هصالخ  تشاد و  دهاوخ  ناریا  يارب  یمیخو  رایـسب  بقاوع  هدـنیآ 
رفن ناریا 95  یلاها  رفن  دص  ره  زا  هک  دـیدرگ  رـشتنم  روط  نیا  هام 1335  نمهب  خروم 19 و 20  هرامش 9142  هرامش 9141 و  تاعالطا 
مدع یبصع و  یحور و  ضارما  راچد  اهنآ  نویلیم  روشک 19  نیا  تیعمج  نویلیم  تسیب  زا  ینعی  دنتسه ، یبصع  یحور و  ضارما  راتفرگ 

تاعاس بلغا  ماش  ات  حبص  زا  ( 129  ) ینویلیم تسیب  روشک  کی  تیعمج  زا  نویلیم  هک 19  درک  يرتشیب  تقد  دیاب  دنتسه . یناور  لداعت 
لماوع و هچ  اب  تسا ، ادص  لاقتنا  تاعالطا و  سیورس  هک  اهنآ  شوگ  دراد و  راک  رـس و  رتشیب  زیچ  هچ  اب  ناشباصعا  زغم و  زور ، هنابش 
ات ار  اهنآ  هدـیدرگ و  سکعنم  کیتاپمـساراپ  کیتاپمـس و  باصعا  زغم و  ياهلولـس  يور  نآ  راثآ  هک  تسا ، وربور  یجراخ  تاکیرحت 

لماوع یقیـسوم ، زا  ریغ  میدرک  هراشا  هچنانچ  هتبلا  (! 130  ) تسا هتخاس  التبم  یحور  لداعت  مدـع  یناور و  یبصع و  ضارما  هب  دـح  نیا 
مدرم سرتسد  رد  رتشیب  هک  يزیچ  مینکیم  هدـهاشم  هچنآ  قبط  اّما  دراد ، تیلخدـم  یبصع  یناور و  ياهيرامیب  تفرـشیپ  رد  زین  يرگید 

لر یحور  یبـصع و  ياـهيرامیب  يرادـیدپ  هار  رد  هک  تسا  و …  [ MP3 ، ] اهویدار هلیـسو  هب  یقیـسوم  يادص  رـس و  زورما  دراد  رارق 
یقیسوم هک  تسا  یناور  یبصع و  ياهيرامیب  نیصصختم  ناکـشزپ و  هیلک  دییأت  دروم  زین  بلطم  نیا  ( 131 . ) دنکیم يزاب  ار  يرتبلاج 

هدزون نویلیم ، تسیب  زا  یتشادـهب  ناسانـشراک  شرازگ  قبط  یتقو  تسا و  شخبنایز  باـصعا  فعـض  هب  ناـیالتبم  يارب  ادـص  عون  ره  و 
يارب یقیـسوم  هک  تسین  یقاب  يدیدرت  هنوگچیه  ياج  رگید  ام  يارب  رامآ  نیمه  قبط  دنـشاب  یحور  یبصع و  ضارما  راچد  اهنآ  نویلیم 

زا دنتسه و  تسدرود  قطانم  رد  ًامتح  تفگ  دیاب  هک  رگید  دارفا  هیقب  يارب  تسا و  شخبنایز  ملسم  روط  هب  روشک  نیا  دارفا  زا  نویلیم   19
ظفح رد  لقاال  دنشاب ، هتشادن  راک  رس و  رگید  يادص  عون  ره  یقیسوم و  اب  هک  یعقوم  ات  دنرود  زورما  ندمت  ياهالب  اهادص و  رس و  نیا 

رب طلـست  روظنم  هب  نارگرامعتـسا  هک  دیمهفیم  رـشب  شاک  يا  دراد . تیلخدـم  ملـسم  روط  هب  اهنآ  ناور  باصعا و  تمالـس  تشادـهب و 
ياهيرامیب يرکف و  تاشاشتغا  داجیا  باصعا و  فعـض  ریدـخت و  رد  لـکلا  یقیـسوم و  هار  زا  هنوگچ  اـهتلم ، يرکف  يورین  باـصعا و 

يارب هک  دمآیم  دوخ  هب  متا  رصع  ناسنا  شاک  يا  و  دناهدیدرگ ! ثبـشتم  يرثؤم  لیاسو  هچ  هب  دننکیم و  تیلاعف  ضارما  عاونا  یناور و 
(132 !! … « ) تسا هتشاذگ  نانمشد  رایتخا  رد  شدوخ  تسد  اب  ار  دوخ  قالخ  يژرنا  هنوگچ  شون  شیع و  فیک و  یتعاس 

یقیسوم هرابرد  ناهج  گرزب  نارّکفتم  نادنمشناد و  هاگدید 

( ایبملک هاگشناد  داتسا   ) رلدآ فلو  رتکد 

تیمها زا  نادنمشناد  زا  ياهدع  یلو  دراد  ییوس  تاریثأت  ناسنا  باصعا  رب  یقیـسوم  هک  دناهدیمهف  شیب  مک و  ریخا  نرق  ياملع  هکنیا  اب 
ار راثآ  نیرتموش  یقیـسوم  ياهاون  نیرتشکلد  نیرتهب و  هک  درک  تباث  ( 133  ) رلدآ فلو  رتکد  لبق  لاس  دنچ  هکنیا  ات  دـندوب  لفاغ  نآ 

نوچ هّراـح  قطاـنم  رد  دوشیم و  رتشیب  یلیخ  برخم  ریثأـت  نیا  دـشاب ، مرگ  اوه  رگا  ًاـصوصخم  دـشخبیم  ناـسنا  باـصعا  هلـسلس  يور 
یقیسوم : » دسیونیم هدرک و  حیرـشت  رتشیب  ار  یقیـسوم  نایز  رلدآ  فلو  روسفورپ  دراد  ار  رثا  ءوس  ياهتنم  ناریا  طاقن  یخرب  ناتـسبرع و 

ماجنا یقیسوم  رد  هک  یتوص  شاعترا  لمع  دنکیم ، هتسخ  تخس  نآ  یعیبط  ریغ  تقد  بلج  رثا  رد  ار  ام  باصعا  هلسلس  هکنیا  رب  هوالع 
رارق يرگید  ضارما  ءدـبم  تسا  نکمم  تسا و  شخبناـیز  رایـسب  هک  دـیامنیم  تسوپ  رد  یعیبـط  دـح  زا  جراـخ  یقرع  دـیلوت  دوـشیم 
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بیبط تایفـشک  تسا . هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  یلـصفم  هلاسر  رد  هک  هتفاـی  یقیـسوم  يارب  زین  يرگید  رایـسب  ياـهنایز  رلدآ  رتکد  دریگ ».
دنتـشاذگ و رانک  ار  یقیـسوم  هدرک  راتفر  شروتـسد  هب  دـندش و  وا  وریپ  مدرم  زا  نت  رازه  نارازه  هک  درک  ریثأت  اـکیرما  رد  ناـنچ  روبزم 

یکی هک  باصعا  فعض  زا  يریگولج  هعماج و  تاجن  يارب  هک  دنتـشاد  میدقت  اکیرمآ  يانـس  سلجم  هب  هدرک  هیهت  یلـصفم  هحیال  یتح 
نیدب هنافاکشوم  دید  اب  هک  یتقو  ( 134 . ) ددرگ عونمم  یمومع  ترـسنک  هنوگ  ره  تسا  مزال  تسا  زورما  ندمتم  يایند  ياهیتخبدـب  زا 
یناور تـالالتخا  اـهدوبمک و  زج  ار  نآ  لـلع  هک  هدروآ  دوـجو  هب  یتلاـح  اـیند  رد  زورما  ندـمت  هـک  دـید  میهاوـخ  مـینک  رظن  عوـضوم 
دصرد دون  دیاش  یقالخا  طاطحنا  تسا و  یناور  یفنم  ياهلمعلا  سکع  رتشیب  ءاشحف  و  اهيراوخبارـش ؛ اهیقالخادب ، تسناد  ناوتیمن 

زا یکی  ار  یقیـسوم  زورما  ندـمت  اریز  درک  وجتـسج  دـیاب  یقیـسوم  میمعت  رد  طـقف  ار  نآ  گرزب  تلع  هک  تسا  یتخبدـب  نیا  موـش  رثا 
. تسا اههعماج  بیرخت  لماوع  نیرتدب  زا  یکی  هکنآ  زا  لفاغ  هداد ؛ هولج  یگدنز  تایرورض 

( يوسنارف سانش  تسیز  تسیژولویزیف و   ) لراک سیسکلآ  رتکد 

امنیس دننام  زین  ویدار  دنریگب ، ار  یعامتجا  دنمدوس  ياهراک  اهتیلاعف و  ياج  دنناوتیمن  اهشزرو  اهلیبموتا و  اهترسنک و  زاوآ و  زاس و  »
رـس و دروآیم و  رد  اپ  زا  ار  ام  نارگراک  متـسیلکلا ، کش  نودـب  دنمرگرـس ، نآ  اب  هک  دـشخبیم  یناسک  هب  لماک  یتسـس  لاـکیزوم  و 

.« دنکیم جلف  ار  نادنزرف  هیحور  بسانمان  ياهشزرو  امنیس و  ویدار و  يادص 

، لگه

شقن و سوقان و  هدبرع  اب  اسیلک  ياعد  دروآیم و  رکف  دوخ  شیالآیب  دباعم  رد  ناناملسم  رکذ  : » دیوگیم یناملآ  ریهش  فوسلیف  لگه 
(135 .« ) رظان فارصنا  رطاخ و  شیوشت  راوید  رد و  راگن 

هسوموددرفلآ

.« دنکیم يربهر  تسا  لوهجم  ناسنا  يارب  هک  یملاع  رد  ریس  هب  ار  ام  یقیسوم  : » دسیونیم يوسنارف  هدنسیون  هسوموددرفلآ ،

یکسروسوم

امش و یشارتگنس ، هن  یشاقن و  هن  تسا و  مزال  یقیـسوم  هن  ام  يارب  : » دیوگیم هتـشاد  یقیـسوم  نف  زا  یتاعالطا  دوخ  هک  یکـسروسوم ،
(136 .« ) میراد رادیب  هدنز و  راکفا  هب  جایتحا  ام  ناتراک ، یپ  دیورب  نانزغورد  ناراکایر و  امش  لاثما 

يوسنارف ریهش  هدنسیون  وگوه . روتکیو 

.« میوریم ورف  دوخ  مالحا  اهایور و  يایند  رد  هک  تسا  نیا  دیآیم  نامشوخ  یقیسوم  زا  ام  هکنیا  ّتلع  »

دنه رکفتم  ربهر  يدناگ  امتاهم 

یقیـسوم صقر و  روطچ  یباسح ، درم  متفگ  دوخ  اـب  يزور  مریگب …  داـی  نلویو  مدرک  رکف  موش ؛ انـشآ  یبرغ  یقیـسوم  هب  هکنیا  يارب  »
هتـشاد هاگداد  رد  تلاکو  یگتـسیاش  هک  ینک  يراک  یتسیاب  یناوخب  سرد  دـیاب  ياهسردـم  درگاش  هک  وت  دزاـس ؟ نملتنج  ارت  دـناوتیم 

 … ورب اهشهاوخ  لابند  هب  تروص ؛ نیا  ریغ  رد  يدرم و  يوشب  ياهتـسیاش  درم  قـالخا  ثیح  زا  رگا  يوشب ، مدرم  رازگتمدـخ  یـشاب و 
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سپ اقافتا  دشورفب . میارب  دوشیم  هک  تمیق  ره  هب  ار  نلویو  مدرک  شهاوخ  شیوخ  لیالد  رکذ  زا  سپ  متفر و  یقیسوم  ملعم  دزن  ًاصخش 
لیـصحت و همادا  هب  ارم  دـش و  داـش  موریم ؛ طـلغ  هار  ماهدرک  كرد  هدرب و  یپ  تقیقح  هب  هکنیا  زا  یقیـسوم  ملعم  دوخ ، لـئالد  رکذ  زا 

(137 .« ) دوب هدیماجنا  لوط  هب  یهام  راهچ  هس  ینادان  تقامح و  نیا  مرظن  هب  درک و  قیوشت  یگدنز  همانرب  لماک  رییغت 

يوسنارف يداقتنا  رعاش  هیتوگ  لیفوئت 

(138 .« ) مهدیم حیجرت  اههمغن  نیرتزیگنا  لد  رب  ار  توکس  نم  ًاتقیقح  تسا . اهادص  رس و  نیرتعوبطمان  یلو  زیزع  یقیسوم  »

يوسنارف هدنسیون  رتلو 

.« دنروآیم رد  یقیسوم  زاوآ و  تروص  هب  ار  نآ  دوب ، دنرچ  یلیخ  رعش  هک  یتقو  »

یناملآ روهشم  فوسلیف  تناک 

. تسا رتتسپ  اهرنه  مامت  زا  دزومآیمن  يزیچ  رشب  هب  نوچ  یلو  دشاب  رتعوبطم  اهرنه  همه  زا  رگا  یقیسوم 

نایپوکاه ز . رتکد .

(139 .« ) درک یقلت  تیمها  لباق  دح  نیا  زا  شیب  دیابن  درمش و  دیابن  یقیسوم  دوخ  ییامندوخ  يارب  ياهلیسو  و  هناهب »  » زج ار  یقیسوم  »

لیه نوئلپان 

زغم هک  ياهناگ  هد  لیاسو  نیا  دوشیم ، زغم  کیرحت  ناجیه و  ثعاب  هک  تسا  زیچ  هد  : » دـسیونیم ییاکیرمآ  هدنـسیون  لـیه -  نوئلپاـن 
یسنج 2 هقالع  قایتشا و   - 1 دشابیم : ریز  حرـش  هب  دناسریم  هجرد  العا  هب  ار  نآ  تاناسون  هدومن و  راداو  تیلاعف  ناجیه و  هب  ار  ناسنا 
نز و کی  ای  نز  ود  اـی  درم  ود  نیب  تقاـفر  یتسود و  یقیسوم 5 -  لام 4 -  لیصحت  ای  ترهـش  بسک  يارب  نازوس  قایتشا  قشع 3 -  - 
تمحز و لمحت  سفن 8 -  هب  نیقلت  تیقفوم 7 -  هب  لین  يارب  رتشیب  ای  رفن  ود  نیب  يراگزاس  داحتا و  حور  اب  راکفا  لداـبت  درم 6 -  کی 

(140 .« ) لکلا تاردّخم و  سرت 10 -  دایز 9 -  تقشم 

یکسروسوم

مربب و یپ  ناـنآ  هشیدـنا  رکف و  قاـمعا  هب  مناوتیم  منکیم  وگتفگ  ناوج  ناراّـجح  ناـشاقن و  اـب  هک  یناـمز  ارچ  منادـب  ( 141  ) دییوگب »
موشیم تبحص  مه  نانادیقیـسوم  اب  یتقو  هک  یتروص  رد  دنروآیم ؛ نایم  هب  نخـس  دوخ  زا  تردن  هب  یلیخ  مبایرد و  ار  نانآ  تالیامت 

رب يروط  هب  یقیـسوم  دـنناریم . نخـس  یقیـسوم  ياهلومرف  نف و  دـعاوق و  لوصا و  زا  طقف  دـننکیمن و  راـهظا  هدـنز  رکف  کـی  زگره 
دروآیم رد  تکرح  هب  رایتخا  نودب  ار  ناسنا  حراوج  ءاضعا و  یهاگ  دنایرگیم ، یهاگ  دنادنخیم و  یهاگ  هک  دوشیم  ّطلسم  باصعا 

رکف لقع و  رب  هدومن و  دوخ  مالغ  هدرب و  ارم  هک  مراپسیمن  يزیچ  تسد  هب  ار  دوخ  هاگچیه  نم  دنکیم ، توهش  قشع و  جییهت  ینامز  و 
(142 .« ) دیامن تموکح  نم  باصعا 

لراک سیسکلآ  رتکد 
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لیبموتا اب  رهـش  رود  ندیـصقر و  هب  رـصحنم  یگدـنز  رگا  تسین ؛ درذـگب  حـیرفت  هب  هک  یگدـنز  کی  زا  رتیقطنم  ریغ  زیچ  ( 143  ) چیه
یسرد ياههمانرب  صقاون  ویدار و  امنیس و  کش  نودب  دراد . يدوس  هچ  تسا ، ندینش  یقیسوم  زاوآ و  زاس و  نتفر و  امنیـس  ندیخرچ و 

نیرتشوهاب زا  هتشذگ  رد  هک  تسا  تلم  نیا  طوقس  یلصا  للع  زا  یکی  یلادتعایب  هک  تسین  یکش  دنمیهس و  هسنارف  يرکف  نارحب  رد 
. دوب هدش  یفرعم  ایند  للم 

رصاعم ناگدنسیون  زا  یکی 

کبند برـض  یقیـسوم و  هب  تاـفاشتکا ؛ هب  هجوت  تاـعارتخا و  عیانـص و  هب  هعماـج  قـیوشت  ياـج  هب  هک  يرکفیب  ناداـن و  دارفا  نآ  هب  »
فیعـض ار  اهتلم  باصعا  دنهاوخب  ناگناگیب  نارگرامعتـسا و  یتقو  دیرادم . اور  روشک  هب  تنایخ  نیا  زا  شیب  دییوگب  دنهدیمن ، تیمها 

.« دنهدیم تیمها  تعنص  راک و  زا  شیب  نانآ  زاوآ  زاس و  یقیـسوم و  همانرب  هب  دنرادزاب ، یعامتجا  دنمدوس  ياهراک  زا  ار  نانآ  هدومن و 
(144)

وطسرا

یتقو .« » دـنوش دایز  عامتجا  رد  نیرّکفتم  درک  يرکف  دـیاب  تسا  یمدآ  لاوحا  نتخاـس  مرن  يارب  یقیـسوم  ندـب و  تحـص  يارب  شزرو  »
یقیـسوم و زاوآ و  زاس و  هلیـسو  هب  راک ، داجیا  یتعنـص و  روما  تافاشتکا و  تاعارتخا و  هب  هجوت  ياـج  هب  عاـمتجا  گـنهرف  نارادـمامز 

رشتنم ار  تیبرت  میلعت و  گنهرف و  گرم  یهگآ  دییوگب  رادیب  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  هب  دندومن ، نییعت  تقو  فالتا  همانرب  یـشایع ،
هزاوآ رگتعنـص ، فشتکم و  عرتـخم و  ياـج  هب  تسا و  مورحم  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  هک  دـیدید  ار  يروـشک  تقو  ره  ( » 145 .« ) دنیامن

(146 .« ) دنکیم راک  نآ  گنهرف  رد  تنایخ  ياهتسد  دینادب  دیامنیم ، یفرعم  دنمرنه  ار  زاون  یقیسوم  ناوخ و 

اهنیسیزوم تائالتبا 

لقث هعماج -  هب  ینیبدـب  يرکفناـشیرپ -  نوهتب   1 ( 147  ) نانآ یمـسج  یحور و  تائالتبا  یقیـسوم -  فورعم  ناداتـسا  یماسا  فیدر - 
 - باـصعا فعـض  یحور -  بیجع  ياـهداضت  رنگاو  یگرمناوج 3  لـس و  رکف -  یناـشیرپ  يدـیقال -  ترازوـم  یگناوید 2  هعماـس - 

هتکـس و ییوخ -  دنت  یبصع -  یحور و  تالالتخا  نسلدنم  یگرمناوج 5  رقف -  يراوخبارش -  ینارتوهـش -  قشع و  تربوش  ینیبدب 4 
فعـض ساوح -  لالتخا  نایتسابـس »  » خاـب يروک 7  هرـصاب و  فعـض  هعماج -  هب  ینیبدـب  تینابـصع -  لدـنه  کـیردرف  یگرمناوج 6 

 - يرکفناشیرپ ینیرکوب  هرصاب 9  فعـض  ییوخ -  دنت  يدیقیب -  باصعا -  فعـض  یـسنیووکود  يروک 8  یجازم -  دـنت  باـصعا - 
رهاوخ  ) ینان يدـیماان 11  تکالف  یتخبدـب و  يراـکیب -  نونج  باـصعا -  فعـض  كاروود  یتخبدـب 10  تکـالف -  رقف و  یلاـحیب - 

يروک 13 هرخالاب  تینابـصع -  يرکف -  تاشاشتغا  لوار  سیروم  یقیسوم 12  نتخاون  لاح  رد  هتکس  یحور -  ياوق  فعـض  نسلدنم )
هتکس ناربیلام  یگناوید 15  نایاپ  یحور -  ياهداضت  باـصعا -  فعـض  هچین  یگرمناوج 14  لس  یتخبدب -  باصعا -  فعـض  نپوش 

يرامیب ناموش  يروک 17  هرـصاب و  هوق  فعـض  یحور -  ياههجنکـش  ـالیواتلآ  اـیرام  زاوآ 16  ندـناوخ  لاح  رد  یگلاـس  نـس 27  رد 
نامدیرف  19 ونایپ ) نتخاون  ماگنه   ) هتکـس یحور . مـالآ  وریپاـش  میـسکام  یگناوید 18  ییاونـش  ییانیب و  فعـض  ناتـشگنا . جلف  یبصع .
یقیسوم يارجا  لاح  رد  هتکس  نوخ ، راشف  یبصع ، تالالتخا  سولوپورتم  تکالف 20  یتخبدب و  يرکف ، یتحاران  يراوخبارش ، یشایع ،
يرامیب سمارب  ناهوی . یگرمناوج 23  یتحاران -  جازم -  لالتخا  ین  یناـگاپ  یحور 22  تالالتخا  یماکان -  قشع -  يـالتبا  تسیل   21

یکسنیوارتسا دـیدش 25  یتحاراـن  جـنر -  درد و  تخـس -  يراـمیب  یـسوبددولک  یماـکان 24  باـصعا -  فعـض  یگدرـسفا -  قشع - 
ربهر  ) ندلوب يزغم 27  هتکـس  نوخ -  راشف  باـصعا -  فیفوکورپ  نیتوکین 26  اب  تیمومـسم  اهاپ -  جـلف  یتحاران ، یبصع -  ياـهدرد 
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یبلق هتکس  یگدوسرف -  یمومع -  فعض  زاج ) ناطلس   ) کنارتسمرآ یگناوید 28  یحور -  ياهیتحاران  یبصع -  تالالتخا  زاج )

[ یحور ضارما  نوزفا  زور  تفرشیپ  يهرابرد  ینرف  يا . يرناه . رتکد  رظن  ]

نینچمه یحور و  ضارما  نوزفا  زور  تفرـشیپ  هرابرد  ار  يوسنارف  فورعم  کشزپناور  ینرف  يا . يرناه . رتکد  رظن  تسا  مزال  اجنیا  رد 
رظن هب  دناهتـسناد  یقیـسوم  ار  اـهنآ  زا  یکی  هـک  یناور  ياـهيرامیب  لـلع  هراـبرد  ار  نارهت  هـبزور  یناور  ناتـسرامیب  ناکـشزپناور  رظن 

.[ دینک عوجر  باتک  مئامض  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا  باتک  متشه  پاچ  نامز  هب  طوبرم  بلاطم  نیا  هتبلا  ( ] 148 . ) میناسرب ناگدنناوخ 
نیا رد  هدـش  يرتسب  ناتـسرامیب  لک  زا  دـصرد  مک 22  تسد  هتـشذگ  لاس  جـنپ  یط  هک  دـهدیم  ناـشن  هبزور  یناور  ناتـسرامیب  راـمآ 
ّتلع هب  هک  تسا  نارهت  ناـگناوید  هتـسد  نیمود  ربارب  هس  ًاـبیرقت  نازیم  نیا  تـسا ، هداد  لیکـشت  نوـنج  هـب  ـالتبم  ناـناوج  ار  ناتـسرامیب 

؛ ینرف يا . يرناه . رتکد  تسا . رفن  دودح 60  رد  ریخا  هتسد  هدع  دناهداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یحور  تمالـس  نامیاز ، زا  سپ  ياهيرامیب 
دـش هجوتم  دروآ  لمع  هب  نونج  هب  نایالتبم  نوماریپ  فلتخم  ياهروشک  رد  شیپ  يدنچ  هک  یقیقحت  رد  يوسنارف  فورعم  کشزپناور 

. دنتسه یناوج  نونج  يرامیب  هب  التبم  مدرم  دصرد  رثکادح 85  لقادح 36 و  فلتخم  تاعامتجا  رد  هک 

يرامیب عون  نیرتناوارف 

رد ار  فورعم  کشزپ  نیا  سدح  رگا  تسا و  نرق  یناور  ياهيرامیب  عون  نیرتناوارف  یناوج  نونج  هک  تسا  دقتعم  ًاصخـش  ینرف  رتکد 
ربـکا یلع  ياـقآ  دنتـسه . ـالتبم  يراـمیب  نیا  هب  رفن  دـصراهچ  مک  تسد  اـم  روشک  مدرم  رفن  رازه  زا  مینادـب  قداـص  دوخ  روـشک  دروـم 

هلاس ات 25  ناناوج 17  نایم  رد  يرامیب  نیا  هک  تشاد  راهظا  ام  ناراگنربخ  هب  هبزور  یناور  ناتسرامیب  سیئر  هاگشناد و  داتسا  یساپسریم 
کـشزپ یلدگیب  رتکد  ياقآ  دـنوشیم . نآ  راچد  مه  هلاس  نانز 35  نادرم و  هلاـس و  ناکدوک 10  تاقوا  زا  یهاـگ  یلو  دوشیم  هدـید 

طقف هک  تخاس  ناشن  رطاخ  تشاذـگ  ناراگنربخ  رایتخا  رد  هبزور  ناتـسرامیب  ریخا  هلاس  جـنپ  نارامیب  زا  هک  يرامآ  یط  یناور ، ضارما 
نارامیب لک  دادعت  هدنهد  ناشن  هک  روبزم  رامآ  ربارب  تسا . هدـش  ربارب  هب 2  کیدزن  يرامیب  نیا  هب  نایالتبم  نازیم  هتـشذگ  لاس  جنپ  یط 

1340 لاس 118 -  رد  نز -  درم 79   1339 لاس 112 -  رد  نز -  درم و 72  لاس 122 1338  رد  تسا  هبزور  ناتـسرامیب  رد  هدش  يرتسب 
يرتسب ناتسرامیب  نیا  رد  نز  درم و 112   146 نمهب » رخآ  ات   » لاس 1342 رد  و  نز -  درم و 98   1341 لاس 136 -  رد  نز -  درم و 87 

هک دشابیم ؛ رفن   258 هام ) دنفسا  زا  ریغ   ) لاس 1342 رد  نز و  درم و  رفن   1338 لاس 194 -  رد  یناوج  نونج  نارامیب  لک  عمج  دناهدش .
لاس هد  یط  هک  تشاد  راهظا  ناراگنربخ  هب  یلدـگیب  رتکد  ياـقآ  تسا  تقد  هظحـالم و  لـباق  هدـننک و  نارگن  ظاـحل  ره  زا  شیازفا  نیا 

دناهدش يرتسب  یناوج ، نونج  هب  التبم  ناوج  نز  درم و 594  رفن  هبزور 1131  یناور  ناتسرامیب  رد  ات 1341  لاس 1331  زا  ینعی  هتشذگ 
نانز دصرد  نادرم و 20  دصرد  دودح 26  رد  ناتـسرامیب  نارامیب  لک  هب  تبـسن  مقر  نیا  دوشیم ، رفن  رب 1725  غلاب  هدـع  نیا  عمج  هک 

هب هدننک  هعجارم  رفن  ره 1000  زا  هک  دهدیم  ناشن  نینچمه  هبزور  ناتسرامیب  ییاپرـس  نارامیب  لوا 1342  ههام  شـش  رامآ  تسا ، هدوب 
هجرد رد  يراودا ، نایالتبم  لوا  هجرد  رد  ییاپرـس  نارامیب  دروم  رد  دـنا ؛ هدوب  یناوج  نونج  هب  ـالتبم  رفن  ناتسرامیب 103  نیا  هاگنامرد 

هب هبزور  یناور  ناتـسرامیب  ناکـشزپ  يرامیب : للع  دـنوشیم . هدـید  یناوج  نونج  نارامیب  موس  هجرد  رد  عرـص و  هب  التبم  ناراـمیب  مود 
طیحم تیبرت ، عون  ردام ، ردپ و  طباور  یـسنج ، لئاسم  هداوناخ ؛ طیحم  ثرا ، لماع  تسا ، ددعتم  يرامیب  نیا  للع  هک  دنتفگ  ناراگنربخ 

. دـنوشیم یناوج  نونج  زورب  بجوم  هک  دنتـسه  یللع  زا  همه  نویزیولت  هنابـش و  ياهینامهم  یقیـسوم ، امنیـس ، هلجم ، باـتک  عاـمتجا ،
ار یناور  ياهيرامیب  للع  زا  یکی  هبحاصم ، نمض  هدربمان  ناتسرامیب  دنمشناد  ناکشزپناور  هک  دیدومرف  تقد  بوخ  زیزع : ناگدنناوخ 

نادنمـشناد دنکیم و  رتراکـشآ  ار  یگدنز  مسر  هار و  قیاقح  قیاقد و  دیامن  تفرـشیپ  هچ  ره  ملع  يرآ  دناهداد . صیخـشت  یقیـسوم  زین 
. دنراذگیم هعماج  رایتخا  رد  ار  یملع  قیاقح  هرخالاب  رشب  ناهاوخریخ  تسود و 
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تسنادرگرس رشب 

قرب و فشاـک  نیمه  زیمآرارـسا و  بیجع و  هثج  نیا  تادوجوم ! هبخن  ندـمتم و  ناـسنا  نیا  وهاـیه ! رپ  رـشب  نیا  یبیجع ! نادرگرـس  هچ 
دوشیم قئاف  عیانص  مولع و  تفرـشیپ  هب  ندمت  ریـس  رد  هچ  ره  تسا ! رکف  ناشیرپ  لفاغ و  هچ  نوبز و  هراچیب و  هچ  یتسار  متا ، هدنفاکش 

مهرد ناشیرپ و  ینادان  كدوک  تسد  رد  هک  ینامـسیر  فالک  دـننام  ییوگ  ددرگیم  لـئان  تاـفاشتکا  تاـعارتخا و  فلتخم  قرط  هب  و 
تلادع نوناق و  رادتسود  رورپ و  عون  وجحلص ، ندمتم ، یقرتم و  حالطصا  هب  رشب  يرشب ؟! هچ  هآ  ددرگیم  مگرد  رـس  هفالک  دشاب ، هدش 

ره تسین و  مارآ  تیرـشب  لـسن  عطق  يارب  هک  یلاـح  رد  تسا  یـسارکومد  رادـفرط  وجحلـص و  بجع  یتسار  يدازآ ! حلـص و  راداوه  و 
لآ و هدـیا  نوناق و  چـیه  اب  درادـن و  ینعم  سوماق  گنهرف و  چـیه  هب  يزیرنوخ  گـنج و  تسا  دـقتعم  يو  دزیریم  یگنج  هشقن  هظحل 
هب يرگید  هجیتن  اهاسیلک ، دـجاسم و  یتح  یخیرات و  هینبا  یناریو  مادـهنا  يزیرنوخ ، یگراچیب و  زج  گـنج  تسین ، رـشب  عفن  هب  يروئت 

ناکدوک هب  دراذگیمن  زایتما  ار  نادان  دنمـشناد و  دسانـشیمن ، حـلاط  حـلاص و  گنج  هک  تسا  مکحم  رایـسب  يو  داقتعا  درادـن . هارمه 
مـشچ هب  دـنزیم ، جوم  رـشب  نیا  بلق  رد  هک  تاداـقتعا  نیا  همه  اـب  دـیامنیمن ، محرت  هجو  چـیه  هب  موـب  زرم و  ره  نـالاهنون  موـصعم و 

، تیرشب لسن  عطق  تَّینَدَم و  ساسا  ندز  مه  رب  يارب  دنکیم  تیوقت  ار  اهشترا  دیامنیم ! زهجم  اوق  مامت  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  مینیبیم 
حلـص ظفح  دیاب  تسا  یعدم  هزات  دیازفایم و  يزاس  هحلـسا  تاجناخراک  دادعت  رب  زور  هب  زور  دنکیم ، شیامزآ  نژوردیه  متا و  بمب 

؟ تسا نیمه  يدازآ  تداعـس و  حلـص و  ینابهگن  يرادـهگن و  یقیقح  ینعم  ایآ  درک ؟! محرت  رـشب  لسن  هب  دوب ، نازیرگ  گـنج  زا  دومن 
حلص و ًاتقیقح  ناسنا ، رفن  اهنویلیم  نوخ  نداد  داب  رب  گنج و  نتخاس  اپ  رب  هصالخ  یمتا و  ياهحالس  ندرب  راکب  اهورین و  زیهجت  اب  رگا 
ات دنیامن ؟! عورـش  ار  یمومع  گنج  رتدوز  هچ  ره  یناهج  حلـص  يارب  هک  مینکیم  اّنمت  ناهج  نیحلـصم  زا  ام  دیآیم ، تسد  هب  تداعس 

نوبز و هاوخدوخ و  یلیخ  رشب  یتسار  دنیآ . لئان  تسا  رشب  یگشیمه  تداعـس  حلـص و  هک  دوخ  نیرید  يدازآ  هب  رـشب  ناهاوخریخ  هکلب 
مادهنا هشقن  اب  و  دیامن ! رارقرب  یمومع  حلص  دهاوخیم  گنج  هلیسو  هب  ندمتم  رکفنشور و  رشب  نیا  يرآ  تسا ، نادرگرس  رکفناشیرپ و 

! تسا رکف  نشور  حلـصم و  هتـشذگ و  دوخ  زا  ردقچ  دازیمدآ  نیا  یتسار  دهد : شیاسآ  شمارآ و  دیون  ار  يرـشب  عماجم  يرـشب  عماوج 
سلاجم لیکشت  اب  دیامن و  لیمکت  ار  دوخ  ندمت  ییاقترا  ریس  یگراوخیم ، یـشورفیم و  نتـشاذگ  دازآ  هلیـسو  هب  دهاوخیم  هک  يرـشب 

هب و  دـیامن ! ظفح  ار  یمومع  تفع  عامتجا و  سومان  لوردـنا ، كار  صقر  نایرع و  تخل و  ییاج  ره  نانز  شیاـمن  گنیـسناد و  رتأـت و 
همین تخل و  نایرع و  ياهسکع  رشن  اب  دزومایب و  ناوج  ناگزیـشود  نارـسپ و  هب  يراکزیهرپ  سرد  تریغ  سومان و  دض  ياهملیف  هلیـسو 

هلیـسو هب  دـیامن ، کمک  تفع  قالخا و  گنهرف و  هعـسوت  يرکف و  دـشر  هب  زیگنا ، توهـش  ياهناتـساد  راـشتنا  تـالجم و  ناـنز  تخل 
توکس نادنمشناد و  یشومخ  اب  و  دنک ! تیبرت  دنمرنه  نانز ، هلفاس  ءاضعا  نداد  تکرح  ویدار و  هزره  ياهفینـصت  زاوآ و  یقیـسوم و 

دوجو لالقتسا  تایح و  ندمت و  سوماق  رد  قحلا  دیامن ، يریگولج  تکلمم  کلم و  طوقـس  یقالخا و  طاطحنا  زا  اهروشک ، روما  ءایلوا 
يراکاطخ يدنسپدوخ و  رثا  رد  هک  تسا  يداسف  رپ  هثج  نیمه  یهاوخن  یهاوخ  رشب  دومن ؟! ینعم  ریبعت و  دیاب  ياهبقرتم  ریغ  تمعن  ار  وا 

ناهج رد  ار  قالخا  داسف  تالجم ، امنیس و  هراوهام و  هلیسو  هب  قالخا  بیذهت  مان  هب  دزیریم و  گنج  هشقن  شمارآ  حلص و  میمعت  يارب 
راکفا و فارحنا  یقالخا و  طوقـس  كانتـشحو  هاگترپ  هب  رتدـیدش  هچ  ره  اهتنایخ  نیا  اب  ار  هدـنیآ  موصعم  نادـنزرف  دـهدیم و  شرتسگ 
همانرب و هچ  اب  و  تسیچ ؟ هراچ  سپ  دیامنیم . ییازـسب  تیدـج  هدـنیآ  لسن  یگناوید  یناور و  ضارما  هعـسوت  رد  هدومن  کیدزن  دـیاقع 
هار و باتک  رد  فورعم  تسیژولویزیف  لراـک  سیـسکلآ  رتکد  درک ؟ يریگولج  يرـشب  مظنماـن  ياـههمانرب  نیا  زا  ناوتیم  یمظنم  هشقن 

یگدنز رب  مکاح  هنوگچ  هک  مینادیمن  مینک و  يربهر  هنادـنمدرخ  ار  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  میاهتـسناوتن  ام  : » دـسیونیم یگدـنز  مسر 
شقوقح هک  یناـسنا  تسا . هدـش  ياهناـسفا  دـنمدرخ  ناـسنا  تسا ، اـم  رـصع  صوصخم  درخ  يربـهر  زا  یناوتاـن  نیا  میـشاب . دوخ  يدرف 
يدارفا ییوگ  تسا . ام  مهدـجیه  نرق  راکفا  دولوم  هک  تسین  شیب  یعازتنا  موهفم  کی  زج  يزیچ  دـیاش  تسا  یفورعم  هیمـالعا  عوضوم 
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. . دنام ناما  رد  زورما  يایند  برّخم  ذوفن  زا  دـیاب  هنوگچ  سپ  دـننک . هدافتـسا  دوخ  یقیقح  حـلاصم  قفو  رب  يدازآ  زا  هک  دـنرادن  دوجو 
. دنونـشن ار  اههناسر  ياهيزادرپ  غورد  ًالثم  دننک . تعاطا  یعطق  تاررقم  زا  دنیایب و  درگ  مه  رود  دنراد  لآ  هدیا  کی  هک  یناسک  دـیاب 

هعلاطم هدش  هتشاگن  ریصب  دنمتفارـش و  ناگدنـسیون  هلیـسو  هب  هک  ییاهباتک  ای  تالاقم  طقف  دنناوخن و  ار  دیفم  بلاطم  زج  اههمانزور  زا 
بئاصم یتقو  نینچمه  دشوکیم . قیرح  ءافطا  يارب  دنکیم و  كرت  ار  دوخ  ياهراک  سک  همه  دریگیم  شتآ  ياهناخ  هک  یتقو  دنیامن 
یمومع ياهنادیم  نایم ! زا  تـالوحت  درک : لـمع  هب  عورـش  تفگ و  كرت  ار  دوخ  تالاغتـشا  یتسیاـب  دـنروآیم  ور  یعاـمتجا  گرزب 

لوا يهَلهَو  رد  تیبرت  میلعت و  تایرورـض  اب  یعامتجا  طیحم  قفاوت  دریگیم ». همـشچرس  دـنچ  ینت  بلق  قامعا  زا  هکلب  دوشیمن ، عورش 
اههراباک و اهگنیـسناد و  زا  يرایـسب  نتـسب  ياهراوهام و  ياههکبـش  امنیـس و  یقطنم  مظنم و  روسناس  تسا . ياهنمادرپ  هیفـصت  مزلتـسم 

نیا راـتفگ  زا  ( 149 . ) تسا هلمج  نآ  زا  دریگیم  رارق  ناـناوج  ناـکدوک و  هعلاـطم  دروـم  هک  یتاـعوبطم  عـضو  رد  یلوـحت  اـههناخیم و 
رادآ فلو  رتکد  هیرظن  زا  تسا و  اکیرما  اپورا و  یملع  عماجم  مامت  هجوت  دروم  وا  یعامتجا  یملع و  تیّمها  هک  سانش  تسیز  دنمـشناد 

یللملا نیب  سانـشراک  سورک  روسفرپ  هدـیقع  راـهظا  زا  یقیـسوم و  رثا  رد  باـصعا  فعـض و  طـسب  هب  عـجار  اـیبملک  هاگـشناد  روـسفرپ 
هک طلغ  ندمت  رثا  رد  رشب  هک  دیآیم  تسد  هب  هجیتن  نینچ  هریغ  باتک و  مئامـض  رد  جردنم  بلاطم  اهرامآ و  یمامت  یحور و  تشادهب 

تاـکرح و زا  نونج  راـثآ  هک  دراد  رارق  یبـصع  یحور و  ضارما  رطخ  ضرعم  رد  تخـس  يروـط  هب  دـنکیم  يوریپ  نآ  زا  هناروـکروک 
دـندرگن و عمج  مه  درگ  اهروشک  یعقاو  ناراد  مامز  یعامتجا و  نیحلـصم  نادنمـشناد و  رگا  تسا و  راکـشآ  ًالماک  وا  راـتفگ  رادرک و 

یـشحوم ناتـسرامیت  تروص  هب  ار  ایند  دیاب  بیرق  نع  دـننکن  مدرم  یحور  یقالخا و  يرکف و  تافارحنا  زا  يریگولج  يارب  یلجاع  رکف 
هکنآ لوا  تـسا : هداد  داهنــشیپ  ار  ساـسح  عوـضوم  ود  یعاــمتجا  یحور و  تارطخ  زا  يریگوـلج  يارب  لراــک  رتـکد  درک ! هدــهاشم 
قرط ینعی  یعطق  تاررقم  هب  ار  نارادمامز  هعماج و  دنیایب و  عمج  مه  درگ  دیاب  دنتسه  اجک  ره  رد  متح  روط  هب  نیحلـصم  نادنمـشناد و 

ياههمانرب لیبق  زا  دـنوشیم  قالخا  داسف  یحور و  ضارما  داـجیا  ثعاـب  هک  يزورما  ندـمت  رهاـظم  هکنیا  مود  دـنیامن ، انـشآ  یحالـصا 
زاوآ زاس و  گنیسناد و  هراباک و  ياج  هب  دندرگ و  روسناس  لرتنک و  ًاقیقد  دئارج  تالجم و  ياههتـشون  اهامنیـس و  تنرتنیا ، ياهراوهام ،
نیا بلاطم  هب  هجوت  اب  دوش . هتـشاذگ  مدرم  راـیتخا  رد  یناور  حالـصا  ياـهسنارفنک  یملع و  یقـالخا و  ياـههمانرب  هریغ  یقیـسوم و  و 
لوا تسین ، دیدرت  کش و  هنوگچیه  ياج  زیچ  ود  رد  ام  يارب  زورما  يایند  رد  هک  تفگ  دیاب  سانـشناور  نادنمـشناد  ریاس  نادنمـشناد و 
مود و  تسا ؛ یقیسوم  اههاگتسد ، نیا  همه  يهدننادرگ  هک  اهگنیسناد  هراباک و  هدولآ و  ياهینیشن  بش  امنیـس و  رتأت و  سلاجم  دایدزا 
رتکد راـتفگ  هب  هجوت  اـب  هک  رگید  یحور  ضارما  اـهیگناوید و  عاونا  عویـش  اهناتـسرامیت و  سیـسأت  یبـصع و  یناور و  ضارما  داـیدزا 

یقالخا طوقس  هاگترپ  هب  ار  رشب  هک  تسا  یمیقتسم  ساسح و  هطبار  عوضوم  ود  نیا  نیب  هک  دوشیم  راکـشآ  یبوخ  هب  بلطم  نیا  لراک 
ای یـشکدوخ  هب  رجنم  یهاـگ  هک  اـهیماکان  اـهتیمورحم و  زا  يرایـسب  تسا . هدرک  کـیدزن  یبصع  یناور و  ضارما  هب  رتـالاب  نآ  زا  و 

سپ تسا . هتفرگ  همـشچرس  يزورما  ندـمت  موش  راثآ  نیمه  زا  يوریپ  رثا  رد  مینک  یفاکـشوم  بوخ  یتقو  دوشیم  رگید  یناور  ضارما 
قباطم الا  درک و  يریگولج  ًادج  دیدج  ندمت  موش  راثآ  زا  اهروشک  مامت  رد  دیاب  سانـشناور  ياملع  هیرظن  قبط  هکنیا  زج  تسیچ ؟ هراچ 

جراخ ینونک  رشب  هدهع  زا  زین  نآ  نامرد  هک  تخس  رایسب  یناور  ياهيرامیب  هار  رد  دیاب  رشب  کشزپ ، ناور  نادنمـشناد  ياهینیب  شیپ 
زا تسرد ، تیبرت  میلعت و  طوقـس  طلغ و  ندـمت  رثا  رد  هک  يرـشب  رـشب ! تخبدـب  يا  تفگ : دـیاب  هک  تسا  اجنیا  رد  دـشاب ، رظتنم  تسا 

؟! تسا هدیدرگ  فرحنم  یگدنز ، حیحص  هارهاش 

زیزع هدنناوخ  يا  وت  هب 

رظن زا  ار  فلؤم  قیقد ، هعلاطم  زا  سپ  ناوخب و  لماک  تقد  هب  ار  نآ  بلاـطم  هدـش ، هتـشون  وت  هعلاـطم  يارب  تسا و  وت  نآ  زا  باـتک  نیا 
، وت تسود  نیا  باصعا  ناور و  رب  اریز  متـسه ، وت  رادتـسود  لاح  ود  ره  رد  نم  فلاخم ، ای  یـشاب و  نم  قفاوم  هاوخ  وت  زاس . هاگآ  دوخ 
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دوخ هدـید  زا  ار  باـتک  نیا  بلاـطم  رگا  یهاوخدوخ ، ربکت و  بصعت و  رادـنپ  هن  دـنکیم ، تموکح  یهاوخ  ریخ  یتـسود و  رـشب  قطنم 
رکّذتم ارم  دیـسر ، ترظن  هب  یـشزغل  رگا  یتسه و  رـشب  تداعـس  رادفرط  نم  لثم  هب  مه  وت  منادب  ات  نک  هبتاکم  هدنراگن  اب  یتفای  دنمدوس 

وت و يرکف  مه  هب  لوا  تسا ، شزرا  اب  نم  يارب  ود  ره  وت ، دـیقنت  قیوشت و  میامن . فارتعا  دوخ  شزغل  هب  ای  مزاـس و  عناـق  ار  وت  اـت  هدرک 
یگدنز ریـسم  رد  ود  ره  ینعی  وت ؟ نم  یتسه و  نم  وت  ینادیم ؟ ایآ  مربیم . یپ  یـشاب ) هدیمهف  رتهب  ار  یتقیقح  رگا  ، ) تیرایـشه هب  مود 

ياههمانرب زا  مینک و  يوریپ  تسا  تسود  رشب  نادنمشناد  ناهاوخکین و  هجوت  دروم  هک  یگدنز  حیحص  ياههمانرب  زا  میشابیم ، فظوم 
میراد هفیظو  ود  ره  تروص  نیا  رد  میئامن ، يرود  تسا  دیدج  رصع  ناریگ  هدرب  هتخادرپ  هتخاس و  رتشیب  زورما  هک  نآ  شخبنایز  طلغ و 

نامیا و يور  زا  هک  شاب  هتـشاد  نیقی  مینک ، یعاسم  كارتشا  رگیدـکی  اب  یعامتجا  یقالخا و  ياهتیلوؤسم  تیناـسنا و  نییآ  رظن  زا  هک 
( فلؤم . ) متسه وت  رادتسود  تقیقح 

متفه پاچ  مئامض 

دسیونیم نامرکآ » سیلیف  »

یعامتجا حلصم  کی  زیچ ، ره  رب  مدقم  يو  تشاد  تبسانم  ترـضح  نآ  دوصقم  تیعقوم و  اب  دمحم ، بناج  زا  یقیـسوم  ( 150  ) میرحت
هجوت دروم  تخس  هک  ار  یقیسوم  دمحم ، ترـضح  دوب . یقالخا  ضرتعم  کی  ماقم  رد  وا  تردق  عبنم  شلامعا  ریثأت  مالک و  ذوفن  دوب و 
يرطف هکلم  هک  دوب  يدـنب  دـیقیب و  یبلط  ترـشع  ياـههشیر  ندـنک  رب  ددـصرد  يو  درمـشیم  ناطیـش » نذؤم   » دوب راـب  دـنبیب و  مدرم 

ار اون  نیا  سپ  دشیم ، رازگرب  یقیـسوم  ياهاون  اب  هارمه  بارعا  روجف  قسف و  يراسگهداب و  زوسنامناخ . ياهمزب  دوب . هدـش  شنانطومه 
رپ دـسیونیم : باتک  نیا  رد  مه  دنراپـسب و  رتنیتم  ياهفدـه  هب  لد  دـنهد و  ارف  شوگ  راـگدورپ  يادـن  هب  مدرم  اـت  درک . شوماـخ  دـیاب 

شیوخ هلاسر  رد  مهد  نرق  ربتعم  ناگدنسیون  زا  یکی  تسا . هتشاد  ار  ینکفا  درم  رکـسم  مکح  نایناریا  يارب  یقیـسوم  هک  تسا  راکـشآ 
(151 . ) دناهداد ناج  یتح  ای  هتفر  شوه  زا  یقیسوم  ریثات  تحت  هک  تسا  هداد  یصاخشا  مان  رکذ  هب  صاصتخا  ار  مامت  یلصف 

تایبدا رنه و  ناهج  رد 

زیزع و ناگدنناوخ  رظن  هب  نونکا  هدش و  هدورـس  لاـس 1338  رد  هک  تسا  یبدا  رنه  رثا و  کـی  زا  ياهنومن  فلؤم و  عبط  رثا  ریز  راعـشا 
يا ریپ  هچ  انرب و  هچ  نوتفم ، وت  ریز  مب و  زا  ریز  مب و  زا  تسا  رپ  وت  ياون  هک  يا  یقیـسوم ، یقیـسوم  اب  وگتفگ  دسریم : بدا  رنه و  لها 

تـسیماد هچ  نیا  درب  اهلفحم  لد ز  درب ! اهلد  وت  گنر »  » ریبدت لقع و  زکرم  ادف  هدرک  تهر  رد  ریـسا  وت  ياون  تسد  رـشب ، هدـیدرگ  هک 
زا هاگ  تساوه  تسا و  سفن  تسا و ز  صقر  شاغوغ ز  هاگ  تساغوغ  اجنامه  داتفا ، وت  گناب  اـجک  ره  تسار  پچ و  ردـنا  هدـنکفا  هک 

توهش و اب  قشع  زاسمه  دیآ  برط  اب  نوچ  وت  دجو  هلان  تسم  رایشه و ز  مه ز  تسد  هتفر ز  وت  لد ز  تساپ  هب  هنتف  دص  وت  قشع  همزمز 
ددرگ همه  زاوآ  زاس و  ویم  زانب  هقوشعم  دـتفایم و  يوس  قشاع  لـیم  زاوآ  درآ  رب  همخز »  » زا وت  زاـس  اـجک  ره  زارمه  اـجنآ  دوش  یتسم 

گنچ و زا  دوش  رب  نوچ  وت  گنهآ  گناب  بآ  رب  شقن  دش  وت  تمـصع ز  تفع و  اسب  يا  بارخ  وت  زا  دش  هک  دابآ  هناخ  اسب  يا  زاسمه 
رد هاگ  منایرگ  ینک  وت  ترـشع ، سلجم  رد  هاگ  دور  گنچ  زا  لقع  دور  گنچ  رب  گنچ  بارـس  بآ و  لد  هدید  رگد  قرف  دهدن  بابر 
مب ذوفن  زا  ریسا  هدرک  ارم  وت  مناوخ  ناونع  هچب  طلست  روز و  نیا  نم  هک  مناریح  ینم ، باصعا  رب  هن  طلـسم  رگ  منادنخ  ینک  وت  رثأت  طرف 
مک رمع  دیازیم  رطخ  تشگ  رگا  هدرسفا  بصن  دیامیپ  هگ  همه  تمالس  ار ، ناج  مسج و  دیآ  تحـص  هب  باصعا  رگ  دنیوگ  همه  ریز  و 

ریبدـت و لقع و  داهن  هجنر  مدـق  وت  قشع  هر  رد  یـسک  ره  ینک ! تسین  بصع  هک  ینک ؟ تسیچ  لـمع  نیا  دـیازفا  يرـشب  جـنر  هب  هدرک ،
دوشیم هناخ  نیا  رکون  داـتفا  رخآ  یگناوید  هب  هک  لـقاع  يدـید  داتـسا  دوبیم  هلحرم  نیا  رد  هکنآ  نووهتب  دادـب  تسد  زا  همه  تساـیک 
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« ترازوم  » و نپوش »  » و لوار »  » دـنداد دوخ  فک  زار  رـصب »  » و مهف »  » و بصع »  » دـنداتفا خآ  هب  وت  زا  خاب »  » و لدـنه »  » و رنگاو » !! » هناوید
دنتشگ وت  مزب  نیا  رد  هک  نانآ  راب  تسکـش ! دندروخ  همه  تسد  دنتفر ز  هلمج  دنداهنب  مدع  هب  اپ  لس »  » و يروک »  » هر رد  دندای  ردنا  هک 

هدـش هناوید  همه  ناموش  وچمه  كار »  » و نسلدـنم »  » و هچین »  » مه و  ندـلوب »  » و ربوش »  » كاردا دـندادب  تسد  زا  هناوید و  هدـش  كـاله 
دحیب و ینک  هدوسآ  دوخ  رش  زا  رشب  رشب  لسن  ینک  هناوید  هک  مزج  وت  مزع  کیزوم  خیرات  هب  وج  کین  لقاع  يا  كردم  كاپ  هرـسکی 
ره تسا  سک  هناخ  رد  هک  نوچ  تسا  سب  غیلبت  داد و  رواخ  رد  نارگرامعتسا  تسد  تلآ  ربلد »  » و بارـش »  » و زاوآ »  » وت ناقیفر  يا  زرم 

بوخ يژولویزیف  يژولورون و  زا  رگ  تسه  ربخ  اـب  يژولویـسوس  شور  زا  درخ  سرد  وا  هدـناوخ  يژولوئدـیا  شدوب  تقیقح  هار  رد  هک 
تعنص رنه  تسین ، رنه  نیا  رنه  ياج  ام ، فک  رد  ار  وت  هناگیب  هداد  زاوآ  دزیرگب ز  زاس  یپ  رد  دورن  يژولوکیسپ  زا  یقیسوم  ررـض  دناد 

زغم درب  لقن  تردق  درب  لقع  نآ  هک  هن  رـس  ردـنا  دـنکف  یلاع  هشیدـنا  رکف و  رذـگب  دراذـگ  ياپ  نوچ  هک  تسنآ  رنه  رثا  تسا و  راک  و 
یم و فصو  نآ  ياج  دنک  رارحا  هشقن  همه  وحم  وت  گنر »  » دنک راکیپ  يدازآ و  رکف ز  رگد  یک  دـنک  راک  نآ  رد  وت  ياون  هک  سکنآ 

هوشع مد   » و رای » خر   » و فلز »  » یپ هن  نارگ  تسا و  دـنلب  راـکفا  بلاـط  اـم  لـسن  هناـخ  نیز  وش  رود  هناـگیب  رکون  دـنک  راـی  خر  فلز و 
ار هک  ره  راـت  هرود  ین  تسه ، راـک  تعنـص و  هرود  ناربـخیب  مد  و  زاوآ » همغن و   » یپ هن  نارگد » ياوـن   » و راـت » مب  ریز و   » یپ هن  نارگ »

بورضم هک  اسب  يا  تسا  رامعتسا  هشقن  همه  زاوآ  زاس و  تسا » راک  نامز   » تسا ملع  تعنص و  هرود  تسا  رایشه  رسب  تسا  یلاع  تمه 
دادرخ 1338 فلؤم - )  ) دوب رای  وا  نم  اب  دوب  رادیب  هک  ره  تسا  رات  برض  ز 
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درک رایشه  دیاب  ار  ناوج  لسن 

[ تسا هدنز  زونه  اهنآ  رد  یبوخ  هب  ناناوج  قیاقح  كرد  صیخشت و  يورین  ]

وا هدنیآ  تیـصخش  دیابن  دوریم ، ناتـسریبد  فرط  هب  هتفرگ و  تسد  هب  کچوک  باتک  دلج  دنچ  دینکیم  هدـهاشم  زورما  هک  ار  یناوج 
تیعقوم دـیاب  زورما  زا  دوشیم و  هعماـج  لاـعف  ساـسح و  وضع  ادرف  درف ، نیمه  تسیرگن ، وا  هب  کـچوک  يهدـید  هب  درک و  شومارف  ار 

داتفا و زورما  طلغ  ندـمت  مادـب  دـش و  راتفرگ  دـیدج  يایند  ناـهاوخ  هدرب  یگدرب  ریجنز  رد  ناوج  نیا  رگا  میریگب . رظن  رد  ار  وا  يادرف 
هک تسا  ادرف  ددرگیم و  یناور  يرکف و  تافارحنا  ناشیرپ  ریسا و  دوخ  زورما ، دیدرگ ، فرحنم  یگدنز  حیحـص  مسر  هار و  زا  هصالخ 

ًاصوصخم هتشاذگاو و  دوخ  هب  ار  هعماج  زورما  هک  ینادنمـشناد  دنکیم . یقالخا  فارحنا  یناشیرپ و  ینادرگرـس و  راچد  ار  يدایز  هدع 
نادجو قالخا و  هاگداد  ربارب  رد  ار  دوخ  تیلوؤسم  تخـس  میتسه ، سویأم  ام  دنیوگیم  دناهدرب و  دای  زا  ار  ناوج  لسن  يربهر  تیبرت و 
دـسافم ربارب  رد  توکـس  میتـسه . دـیماان  لالقتـسا  قـالخا و  یگدـنز و  ملع و  زا  اـم  دـنیوگب  هک  تسنیا  لـثم  تسرد  هدرک و  شوـمارف 
یتسود رـشب  هعماج و  ریخ  زج  هک  یناسک  تسنآ . ندرک  ناریو  يارب  هعماج  نتخاس  هدامآ  عامتجا و  ماظن  ندز  مه  رب  مکح  رد  یقـالخا ،

ادیپ ار  ساسح  هقبط  نیا  دنسیونب و  دنیوگب و  ناوج  لسن  ظفح  يارب  دیاب  دنرادن ، يرظن  یگدنز  حیحص  دیاقع  راکفا و  لالقتسا  ظفح  و 
تاجن تسا  هتفرگ  همـشچرس  برغ  طـلغ  ندـمت  ياـههمانرب  زا  نآ ، مهم  تمـسق  هک  یقـالخا  دـسافم  یهارمگ و  هریت  بادرگ  زا  هدرک ،
تالجم ءاشحف و  لکلا و  میتفگ : هچنانچ  دنتـسه و  یعامتجا  دـسافم  یناور و  تاکیرحت  راـتفرگ  تخـس  زورما  اـم  زیزع  ناـناوج  دـنهد .

اهنآ تدشب  دوشیم  یشکدوخ  هب  رجنم  یهاگ  هک  یناور  ياهیتحاران  اهنویزیولت و  ویدار و  اهامنیـس و  طلغ  ياههمانرب  زیگنا و  توهش 
یقیقح نادنزرف  ینعی  ناوج  لسن  تظافح  ماقم  رد  زور ) قطنم  ملع و   ) اب نادنمشناد ، ناگدنـسیون و  دیاب  تسا ، هداد  رارق  هرطاخم  رد  ار 

زا یکی  هک  ماهدوب  وربور  يدایز  تالکـشم  عناوم و  اب  هک  یلاح  رد  تسا  اهلاس  یعامتجا ، تیلوؤسم  عفر  رظن  زا  هدـنراگن  دـنیآ . رب  دوخ 
دوخ ریطخ  تیلوؤسم  زا  هنافـسأتم  دنتـسه و  یعامتجا  روما  هنوگنیا  رد  يراـکمه  يراـی و  هب  فظوم  هک  تسا  یناـسک  هجوت  مدـع  اـهنآ 
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رگا هدرک و  هفیظو  ماجنا  رصتخم  ییاناوت ، دح  ات  دئارج  رد  تالاقم  رـشن  بتک و  فیلأت  هار  زا  يراکمه  تسدمه و  نودب  اهنت و  دنلفاغ ؛
تامدخ هب  نونکات  دیاب  ملسم  دوب  یملع  تاقیقحت  هنوگنیا  يارب  یحیحص  تالیکشت  نامزاس و  ناماس ، نیا  رد  متـشاد و  يرتشیب  تغارف 

هجو چیه  هب  هک  تسنیا  یکی  هدش  مولعم  فوشکم و  نم  رب  تامحز  نیا  جیاتن  زا  تدم  نیا  نمـض  رد  هچنآ  دـشاب . هدـش  لئان  يرتگرزب 
دناهدیدرگ یقالخا  یناور و  ياهیگدولآ  راچد  یگدز  برغ  رثا  رد  اهنآ  زا  يرایسب  هچ  رگا  ام  ناناوج  ًاصوصخم  اریز  دوب  سویأم  دیابن 

رب هوالع  دـش ، حیرـشت  اهنآ  يارب  یعامتجا  قیاقح  هک  نیمه  تسا و  هدـنز  اهنآ  رد  یبوخ  هب  قیاقح  كرد  صیخـشت و  يورین  زونه  یلو 
جیاتن زا  يرایـسب  دـهاش  نونکات  هدـنراگن  دـنرثؤم . زین  رگید  تاـقبط  يرادـیب  رد  دوخ  دـننکیم  ضوع  ار  يرکف  تاهابتـشا  ریـسم  هکنآ 

. دوشیم هراشا  نآ  تمسق  هس  ود  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدوب  دوخ  کچوک  ياههتشون 

[ هنومن دنچ  ]

یقیسوم ریثأت  زا  هوزج  کی  اقآ  تشاد . راهظا  دمآ و  بناجنیا  هناخباتک  هب  یعیبط  مشـش  لاس  نازومآ  شناد  زا  یکی  لبق  يدنچ  فلا - )
هعلاطم دـنداوس  اـب  ود  ره  هک  زین  مرداـم  ردـپ و  مداد ، دوخ  نارهاوخ  هب  سپـس  ناردارب و  هب  هعلاـطم  زا  سپ  مدرب  لزنم  هب  هتفرگ  ار  اـمش 

هک میدـش  دـهعتم  همه  درک و  داجیا  ام  يهداوناخ  رد  يرکف  بالقنا  کی  هوزج  نیمه  هرخالاب  دـش  نشور  ام  رب  یقیاـقح  نوچ  دـندرک ؛
زا یکی  رد  ب - ) مینک . يراددوخ  اهامنیـس  هب  نتفر  زا  میریگن و  ار  نآ  دنمدوس  بلاطم  اهینارنخـس و  زج  هب  ویدار ، ياههمانرب  زا  رگید 

یلیخ روط  هب  یقیـسوم  سالک  تهج  نیمه  هب  دهدیم  رییغت  زین  ار  نآ  رگید  راکفا  باتک  نیا  هعلاطم  اب  اهنآ  زا  ياهدع  تختیاپ  سرادـم 
هتفه ره  رد  نم  دسیونیم : ياهمان  رد  ناناوج  زا  یکی  ج - ) دنتخادرپ . رگید  دیفم  یملع و  ياهسرد  هب  نازومآ  شناد  دش و  لیطعت  مارآ 

يرامیب عون  کی  راچد  مک  مک  مومـسم و  مراکفا  قالخا  دـض  زیگنا و  توهـش  ياهملیف  ندـید  اـب  متفریم و  امنیـس  هب  بش  هس  لقادـح 
هتـسج يرود  ینونک  طلغ  ياههمانرب  زا  ماهتفرگ  میمـصت  هدرک و  كرت  ار  امنیـس  نونکا  امـش  بتک  زا  یکی  هعلاطم  اب  مدوب ، هدش  یحور 

نینچ هدرک و  هراشا  اههمان  زا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  تسین  دب  دناهدرکیم . یط  ناهج  ناگرزب  نادنمشناد و  هک  مریگ  شیپ  رد  ار  یهار 
ات دوش  هتشون  یبلاطم  زور  قطنم  نابز و  هب  رگا  دنتسه و  یگدنز  قیاقح  كرد  يارب  هدامآ  زیزع و  رایسب  ام  ناوج  لسن  هک  میریگب  هجیتن 

: کنیا دشابیم  رثؤم  اهنآ  تشونرس  رد  هزادنا  هچ 

[ همان دنچ  ]

لوا همان 

قفوم مایا  هتسویپ  مراودیما ، دیریذپب -  ار  ماهنامیمص  مرگ و  مالس  شوروخ  یهللادبع  ياقآ  ترضح  دنمشناد ، هدنسیون  ردقیلاع و  داتـسا 
یعقاو و  ) دنمتدارا دیزادرپب -  عامتجا  هب  ناتلیصا  ایریب و  تامدخ  هب  دنمتداعس  ملاس و  دیـشاب و  یلاعت  يراب  فرط  زا  روصنم  دیؤم و  و 
ماهدرک و راک  فلتخم  ياهلغش  رد  نارهت  رد  تسا  اهلاس  ماهلاس و  تسا 23  يزاریش  یتآرم  مترهش  رصان و  ممسا  امـش ، فراعت ) نودب 
امنیس و اب  ماهتسشن و  فلتخم  صاخشا  اب  فلتخم  عماجم  رد  فلتخم و  مدرم  اب  فلتخم  ياهلغش  رد  ماهتـشاد و  یعونت  رپ  یگدنز  نوچ 
زا هدومن و  هعلاطم  اهنآ  يور  هتشاد و  سامت  يزورما ) راختفا  ياهلوبمس   ) رنه اب  هصالخ  یساکع و  یشاقن و  تایبدا و  یقیسوم و  رتائت و 

همه منکیم  هعلاطم  هک  تسا  لاس  ًابیرقت 15  مدش و  هعلاطم  لها  متخانـش  ار  ءابفلا  هک  یناوا  نامه  زا  ماهدرک ، ادـیپ  یتاعالطا  هشوگ  ره 
یقیـسوم ریثأت  زا  لامالا و  یهتنم  ات  نیقتملا  ۀـیلح  زا  وگوه و  روتکیو  نایاونیب  ات  شَوهَم  وناب  یبایماک  زار  زا  ماهدـناوخ  مه  ار  یباتک  عون 

ره بتکم و  ره  زا  هصالخ  یملع ، ات  یسکس  تالجم  زا  نردم ، ات  کیسالک  کیتنامر و  راثآ  زا  ینسح ؛ يدعس  یقیـسوم  ریـسفت  ات  امش 
نامدوخ ینطو )! ياهلئوتکلتنا  ام  لوقب  اهیوسنارف و  لوقب  یلئوتکلتئا   ) ماوع نیب  میهاوخب  رگا  ماهدناوخ و  لقادح  ینایب  یمالک و  یعمجم 
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تـسایس یمـسینالکوئن  تاغیلبت  تامیلعت و  ریز  هک  نم  نوچ  یناوج  یفرعم  يارب  اهنیا  نوچ  میرذگب  متـسه . اهنآ  زا  یکی  نم  مینک  ادیپ 
رد لاـح  رهب  تسیفاـک ، دراد  ار  كاـخ  بآ و  نیا  رگید  ناوج  نارازه  هباـشم  رکف  زرط  هتفاـی و  شرورپ  تیبرت و  میقتـسم  ریغ  رامعتـسا ،

یناوارف ياهشکمشک  اهثحب و  نآ  يور  داد ، هئارا  ار  امش  باتک  لبق ) لاس  ود  هتبلا  یقیسوم  يور   ) متشاد ناتـسود  زا  یکی  اب  هک  یثحب 
سپ یلو  مدرکیم  هلمح  مه  امش  هب  یگدنمرش  لامک  اب  یتح  منک و  در  ار  امش  بلاطم  هک  متشاد  یبیجع  رارـسا  عقوم  نآ  یتح  مدرک و 
لیبق زا  نارهت  دیارج  رد  امـش  تالاقم  يور  هعلاطم  ًاصوصخم  مدش و  انـشآ  امـش  رگید  راثآ  اب  مدرک و  هعلاطم  تقد  هب  ار  باتک  هکنیا  زا 

وفع دیما  مبلطیم و  شزوپ  تلجخ  لامک  اب  امـش  زا  نونکا  دـیرادن و  هعماج  حالـصا  یهاوخریخ و  زج  يرظن  متـسناد  هریغ  قح و  يادـن 
ناـتعالطا هب  مرادیم و  هضرع  ناـتمرتحم  رـضحم  هب  ار  مصـالخا  دوـخ و  یعقاو  هناـصلاخ  تدارا  بتارم  یهاوـخ  شزوـپ  نمـض  مراد و 

رثایب تقیقح  نید و  ادخ و  هار  یگدنز و  حیحص  نییآ  فرط  هب  نم  ندینادرگرب  رد  یلاع  ترـضح  ياههتـشون  رثا  دینادب  هک  مناسریم 
مدنمـشهاوخ ماهدش ، امـش  راثآ  امـش و  هب  دـنمهقالع  ًابلق  هداتفا و  ملد  رد  امـش  رهم  مشاب  هدـید  ار  امـش  مه  راب  کی  هکنیا  نودـب  هدوبن و 

زا سپ  دیـسیونب . میارب  ریخ ؟ اـی  دیاهدیـشخب  ًاـبلق  ارم  اـیآ  هک  بلطم  نـیا  رکذ  ناـتدوخ و  یملق  راـثآ  اههتـشون و  تاـفیلأت و  زا  یتروـص 
. يزاریش یتآرم  رصان  نارهت -  مراتساوخ . لاح  ره  رد  ار  امش  تاقیفوت  تشاد -  مهاوخ  ار  شتفایرد  راظتنا  هجو  نداتسرف 

مود همان 

مالـس ضرع  زا  سپ  شوروخ ، یهللادـبع  ياقآ  بانج  گرزب : ربهر  زیزع و  رورـس  اناوت ، يهدنـسیون  راوگرزب ، دنمـشناد  مرتحم  روضح 
شوروخ ياقآ  بانج  درادب ، ظوفحم  اهالب  مامت  زا  ار  دارفا  امش  لاثما  دوجو  هک  مهدیم  مسق  شهاگرد  ناگتـشرف  نیرتزیزع  هب  ار  ادخ 

تمیق هتبلا   ) مدرک يرادـیرخ  نارهت  ياههزاغم  زا  یکی  رد  باصعا » ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت   » مانب ار  یلاعبانج  ياهباتک  زا  یکی  هدـنب 
ناموت هکلب 100  چیه  هک  ناموت  هد  مدید ، هعلاطم  زا  سپ  هدـنب  تخورف ) ناموت  هد  نمب  هدنـشورف  دوب  لایر  نآ 25  دلج  يور  هک  باتک 

تافیلأت تسا  رتهب  متفگ  دوخ  اب  متـسرفب ، دـنکیم  لیـصحت  اکیرمآ  رد  هک  مردارب  يارب  ار  باتک  نیا  متفرگ  میمـصت  هدـنب  دراد . شزرا 
یلو متـسرفب  اکیرمآ  رد  مردارب  يارب  هدرک و  يرادـیرخ  ار  همه  باتک ) دـلج   21 هدش ) هتـشون  باتک  دـلج  تشپ  هک  ار  یلاعبانج  رگید 

هاش نابایخ  ورسخ و  رصان  ياهیشورفباتک  مامت  مالـسا  ربمغیپ  هب  هداتـسرف و  رـشب  لسن  تاجن  يارب  دنوادخ  هک  ینآرق  هب  شوروخ  ياقآ 
امـش ياههتـشون  اهباتک و  هتفیـش  قشاع و  ماهداوناـخ  نم و  نوچ  متفاـین ، ار  نآ  دـلج  کـی  یتح  یلو  متـشاذگ  اـپ  ریز  ار  رازاـب  داـبآ و 

ایند کی  یلاـعبانج  مدرگیم ، ار  اـههناخباتک  یلاـعبانج ، تاـفیلأت  ریاـس  ندرک  ادـیپ  يارب  نادرگرـس  مدآ  لـثم  بش  زور و  نم  میاهدـش .
هماـن نآ  رد  دـیهدب و  هماـن  کـی  مینکیم  ثحب  امـش  ياههتـشون  امـش و  هراـبرد  زور  بش و  هک  ماهداوناـخ  نم و  يارب  دـییامرفب  تبحم 
یسک اهنت  منک -  هیهت  ار  اهباتک  مناوتیم  هلیسو  هچب  هدیـسر و  پاچ  هب  نونکات  ناتدوخ  تافیلأت  راثآ و  زا  دلج  دنچ  هک  دیوش  روآدای 

نارهت هاگشناد  يوجشناد  روپکاخ -  رغصا  تسا : لوغشم  امش  ردقنارگ  دوجو  ییوگاعد  هب  هشیمه  هک 

موس همان 

رود زا  ار  ماهنامیمـص  مرگ و  مالـس  مدـنموزرآ  شوروخ  یهللادـبع  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد  كرابم  رـضحم  همان : کی  زا  هصـالخ 
، مدش باصعا » ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت   » باتک تئارق  هب  قفوم  شیپ  یتدم  ینادابآ . جیورت و  یهاپـس  یمیخف  هلا  ترـصن  هدنب  دـیریذپب 

لیلد هب  دش ، داجیا  یقیـسوم  زا  نم  رد  يرفنت  قارغا  نودب  امـش ، یقیقحت  یملع و  دنمدوس  رـسارس  باتک  نیا  ندـناوخ  اب  دـییامرفب  رواب 
متسه یبلاطم  ندناوخ  ای  ندینش  هنشت  نم  اریز  دوب ، دهاوخ  نم  تقو  فالتا  بجوم  راکفا  شیوشت  رب  هوالع  مدرک  سح  یبوخ  هب  هکنآ 

هن دوخ و  زا  امش  ندرک  دونشخ  روظنم  هب  هن  ار  بلطم  نیا  نم  دزاس ، انشآ  یگدنز  حیحص  هارهاش  هب  هدرک و  عناق  یملع  شور  هب  ارم  هک 
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ياج هب  مناوتیم  مدـیمهف  دـش و  نم  یگدـنز  يامنهار  نیرتهب  امـش  باتک  منک ، رارقا  طـقف  مهاوخیم  هکلب  مسیونیم . رهاـظت  ناونع  هب 
نیا رد  هک  مراد  نانیمطا  دص  رد  دص  مزادرپب و  دـنمدوس  یملع و  ياهباتک  هعلاطم  هب  ناور ، باصعا و  برخم  ياهاون  هب  ندرک  شوگ 

نتسیز و رتهب  شور  هب  یملع  بلاطم  ندوب  اراد  رظن  زا  ار  هدرک  لیصحت  دارفا  نایهاپس و  زا  رفن  نیدنچ  امش  باتک  دش . مهاوخ  قفوم  هار 
امـش یملع  تاقیقحت  امـش و  تامحز  نویدم  مناتـسود  نم و  تهج  نیدب  دومن و  يربهر  رمع  نارذـگ  ياههظحل  زا  هدافتـسا  یگنوگچ 

ترصن هقئاف  تامارتحا  میدقت  اب  دیامرفب ، ماکداش  قفوم و  شیپ  زا  شیب  تیناسنا  ملاع  هب  تامدخ  هتـشر  نیا  رد  ار  امـش  دنوادخ  میتسه .
یقرش ناجیابرذآ  یمیخف -  هلا 

مراهچ همان 

تیدج یعس و  مالس ، يادا  زا  سپ  شوروخ  یهللادبع  ياقآ  بانج  هیامنارگ  رعاش  بیدا و  دنمجرا و  ققحم  هدنسیون  دنمـشناد و  داتـسا 
نیـسحت و روخ  رد  ًاتقیقح  دیاهدومرف  لیمحت  دوخ  رب  باصعا ) ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت   ) باتک رـشن  فیلأت و  رد  بانج  نآ  هک  یناوارف 

یفاکشوم سانـش  هعماج  هدنـسیون و  چیه  نونکات  یـسراپ  نابز  رد  هک  ار  ياهقباسیب  رثا  نینچ  هک  امـش  رب  دورد  تسا ، میظعت  شیاتس و 
ناریا فیرش  تلم  هب  ار  شزرا  رپ  رثا  نیا  دیاهتفای  قیفوت  دوخ ، عیـسو  تاقیقحت  اب  یلاعبانج  دروآرد ، شراگن  ریرحت و  هتـشر  هب  هتـسناوتن 

ياهناسنا يارب  یـشخبافش ، يوراد  نوچمه  تسناوج و  لسن  يارب  یـشاب  رادیب  گنهآ  باتک  نیا  دیراد ، هضرع  تیرـشب  يایند  هب  هکلب 
هدرک یگدنز  لوهجم  بذاک و  ياهایؤر  نیا  میلست  هنادازآ  ار  دوخ  دنت ، یهاگ  نوگانوگ و  ياهیقیسوم  رثا  رب  هک  تسادرف  هکلب  زورما 

، زور دم  یقیسوم  ياهادص  نیمه  ای  ینیشام و  ياهادص  رس و  رثا  زا  هک  مسانشیم  ار  یناسک  دوخ  نم  دناهتفرگ . هدیدان  ار  نآ  بقاوع  و 
، باصعا حور و  نیکـست  ناونع  هب  طلغ  هب  هدینارذگ و  نویزیولت  يادـص  رـس و  ویدار و  ياهاون  هنارت و  ياپ  رد  ار  دوخ  تاقوا  بلغا  هک 

شیوخ يدوبهب  رد  لماک  تیقفوم  زونه  نیگنـس ، جراخم  اب  یتح  هک  هدش  یبصع  یحور و  ياهیتحاران  راچد  نونکا  دناهدرب ، هانپ  نادب 
هب باتک  نیا  ندش  همجرت  اب  تسا  دیما  هتفگ ، کیربت  تیرـشب  ناهج  هب  هکلب  امـش  هب  ار  سیفن  رثا  نیا  رـشن  دوخ ، مهـس  هب  نم  دناهتفاین .
هک زورما  ًاصوصخم  دوریم و  شیپ  یملع  دـنمدوس  تاقیقحت  يوس  هب  هزور  همه  ام  زیزع  ناریا  دوش ، تباث  ایند  هب  زور . هدـنز  ياهنابز 

يراـکمه و هب  هک  يروـط  هب  هداد  هعماـج  لـیوحت  ار  یلاـعبانج  نوـچمه  ینیب  نشور  لد و  رادـیب  ناروـشناد  تسا ، ملع  تفرـشیپ  رـصع 
زا یتمـسق  ماهدورـس . هراب  نیا  رد  هک  ار  يرعـش  تیب  دـنچ  مهاوخیم  هزاجا  ناـیاپ  رد  دـنرادیم ، رب  مدـق  ناـهج  نادنمـشیدنا  يرکفمه 

ربهر مالس ، وت  رب  هیامنارگ  بیدا  رعاش و  يو  دنمشناد  لضاف و  داتسوا  يا  مراد : میدقت  مزال  تامارتحا  نمض  ار  شیوخ  یبلق  تاساسحا 
هر زا  دنهر  او  ات  اهناسنا  تداعـس  یپ  یتسه  یناسنا  هب  دنرب  هر  قلخ  ات  اهلد  دنک  هدنز  تست  راثآ  هیاپ  نیهم  وت  یتداعـس  رد  يا  رگنـشور 
هک نیقی  مراد  ییاـم  رب  ملع  شخبرون  وت  اـم  ناوج  لـسن  نومنهر  يا  ییاـج  رهب  ملع  ناـبیتشپ  وـت  یتـیگ  نز  درم و  هاوـخریخ  يا  یناریح 
ره رد  هک  تسا  ندمت  گنن  دنزیرگب  همه  دب  تشز و  هار  زو  دنشوکیمه  ملع  رشن  هار  رد  دنشیدنا  همه  ام  لسن  ام و  ات  یـشیدنیب  تخس 

تـسا یتحاران  اهاغوغ  هنتف و  اهگنج و  نیا  دزیر  ام  هلبا  یمهف و  نوخ  داب  رب  دـهد  حلـص  افو و  رهم و  دزیخ  اپب  هنتف  قافن و  گنج و  اـج 
باصعا رب  نمـشد  تسا  یقیـسوم  تسیچ ؟ زارگ  تسه و  هاـج  ِّبُح  زو  تسا  یقیـسوم  لـکلا و  شاهمـشچرس ز  تسا  یحور  نآ  ءدـبم 
یقیسوم همه  نیا  ياج  زورما  تسا  هتسب  وا  رب  قوش  طاشن و  هار  دیآ  فیعض  هک  یـسک  ره  باصعا  تسا  هتـسخ  اج  همه  ناوتان  باصعا 
ياهملیف اب  از  توهش  یقـشع و  ياههمغن  اب  میهاوخ  يرتبوخ  کین و  يایند  شمارآ  دهد  ام  مسج  حور و  ات  میهاوخ  يرتگرزب  هشیدنا 

گنج هب  یسک  اب  ات  شوروخ »  » ام ربهر  تست  راثآ  یهاوخ  رمث  هنوگچ  رـشب  رخآ  وگ : نیئوره  شناد و  تارکـسم و  اب  یهاوخ  رـشب  ّدض 
رد دنـشاب  يرـشب  تداعـس  رکف  وت  نوچ  رگا  رهد  ناروشناد  میزیرگب  همه  اههنتف  گنج و  زا  میرآ  تسد  همه  افـص  تینما و  میزیخ  رب  هن 
هک ياهزیگنا  يداد  ام  هب  گرزب  هزیگنا  تیالاو  يالاو  تمه  ز  ناوج )  ) دـیوگ دنـشاب  يرگ  هولج  غارچ  اهنآ  اـهتملظ  همه  نیا  ياـنگنت 

راعشا تیب  نیدنچ  پاچ  زا  هکنیا  نمض  ناوج )  ) ینیما یلع  رفعج  ناهفـصا -  يداد  افـص  لقع و  سرد  وت  ام  رب  تسا  یتخبـشوخ  يهیام 
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ینعی  ) کچوک درف  نیا  يارب  دوشیم  يروآدای  دـش  رظنفرـص  تشاد  ار  فلؤم  زا  فیرعت  هبنج  رتشیب  هک  هحیرق  شوخ  رعاش  ینیما  ياقآ 
ادخ رب  هانپ  دنزادرپ و  هغلابم  هب  دح  نیا  ات  باتک  نیا  رـشن  نوماریپ  زیزع  ناگدنناوخ  هک  تسا  یتفگـش  بجوم  باتک ) هدنراگن  ّفلؤم و 
دوخ رد  یتیدوجوم  هرذ  نیا  دـنادب  دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  ریبعت  ییاتـسدوخ  رب  ار  اههمان  نیا  زا  یخرب  جرد  يریگ ، هدروخ  رگا 

اههمان نیوانع  یضعب  متساوخ  مرتحم  ناکشزپ  ياههتشون  ظیرقت و  رد  یتح  دیامن ، ضرف  دوخ  يارب  یتلیضف  ار  اههتشون  نیا  هک  دنیبیمن 
باتک و یملع  یقیقحت و  شزرا  يارب  نایاقآ  هتـشون  نیع  پاچ  دنتـشاد  راهظا  رگنزیت  روشناد و  ناتـسود  زا  نت  دنچ  یلو  منک  فذـح  ار 
هب هدوب و  يرورـض  ناوج  لسن  تیاده  یلـصا و  فده  سپ  تشاد ، دهاوخ  يرتشیب  ریثأت  بتارم  هب  هدوب و  يرورـض  ناوج  لسن  تیاده 

یگدـنز قیاقح  رگا  ددرگ  راکـشآ  هکنآ  لوا  تسا : زیچ  دـنچ  اههمان  پاچ  زا  یلـصا  فدـه  سپ  تشاد ، دـهاوخ  يرتشیب  ریثأـت  بتارم 
ددرگیم ناشیا  بیصن  هک  یتیاده  زا  هدوب و  رثؤم  نانآ  يرکف  یحور و  بالقنا  رد  هزادنا  هچ  ات  دوش  نشور  ناوج  لسن  يارب  زور  نابزب 
دیامیپیم یهارمگ  رد  ار  یهار  ناوج  لسن  دنیوگیم  هک  یناسک  مود  دنتـسه ، دوخ  يرکف  ریـسم  رییغت  يارب  هدامآ  رورـسم و  دح  هچ  ات 

اهنآ هجوتم  میقتـسم  ریـصقت  یگدـنز  تاهابتـشا  رد  هدوب و  دارفا  نیرتهتـسیاش  ام  ناوج  لـسن  دـننادب  تسین  رّوصتم  نآ  رب  یتشگزاـب  هک 
دزاسیم و فرحنم  یگدـنز  حیحـص  هارهاش  زا  ار  نانآ  هک  تسا  دـیدج  رـصع  ناریگهدَرب  زومرم  هشقن  نانمیرها و  هسوسو  هکلب  تسین ،
رد یمّلـسم  ریثأـت  اـههمان  نیمه  جرد  هکنآ  موس  دنـشابیم و  يرازگـساپس  ماـقم  رد  هنوگچ  دـنتفای  ار  تسرد  هار  ياهلیـسو  هب  هک  نیمه 

هجوت لباق  دـح  زا  شیب  همان  کی  هب  مه  زاب  دـشابن ، باتک  دوخ  بلاـطم  زا  رتمک  دـیاش  نآ  رثا  هک  تشاد  دـهاوخ  رگید  ناـناوج  هیحور 
: اههمان نایم  رد  دوشیم : هراشا 

هدنزاون کی  زا  مجنپ  همان 

صولخ نینچمه  عماج و  عیسو و  تاقیقحت  تقد و  تدارا ، ضرع  اب  ًامرتحم  شوروخ  یهللادبع  ياقآ  بانج  ردقنارگ  دنمـشناد و  داتـسا 
عجار یحرش  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  دیاهتـشاد ، باصعا » ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت   » دنمدوس باتک  فیلأت  رد  بانج  نآ  هک  يرظن  كاپ  و 
متـسه یناوج  هداز  یمور  یفطـصم  بناجنیا  مسیونب : امـش  يارب  تسا  هدش  نم  یگدنز  رد  یلّوحت  بجوم  هک  باتک  نیا  دیفم  تارثا  هب 

، ماهتـشاد زین  یهجوت  لباق  تفرـشیپ  هار  نیا  رد  ماهدوب و  لوغـشم  یقیـسوم  ّنف  يریگارف  هب  لاس  شـش  تدم  هک  ناهفـصا ، لها  هلاس   21
هدنزرا بلاطم  ریثات  تحت  نانچ  هیدـه و  نمب  مناتـسود  زا  یکی  فرط  زا  باصعا ) ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت   ) ناونع تحت  یباتک  يزور 

ات هدنزرا  شناد  نیا  یقیـسوم ، تسا  نکمم  ایآ  تسا ؟ تقیقح  اهنیا  ایآ  متفگیم  دوخ  اب  مدنام ، توهبم  دنچ  یقیاقد  هک  مدـش  عقاو  نآ 
مناوتب دوخ  دیاش  ات  مروایب  لمع  هب  ییاهشیامزآ  هک  مداتفا  رکفب  ناهگان  اما  دوب ! یندرکن  رواب  میارب  دشاب ؟ هتشاد  ءوس  تاریثات  دح  نیا 

، مجنـسب دوخ  باصعا  يور  رب  ار  نآ  تاریثأت  منک و  كرت  ار  یقیـسوم  تقوم  روط  هب  یتدم  متفرگ  میمـصت  مشاب ، قیاقح  نیا  رگنـشور 
نآ زا  رگید  تـسا ، هدــش  هتــشادرب  مـشود  زا  ینیگنــس  راـب  مدرکیم  ساـسحا  مدیــسر ، ياهرظتنم  ریغ  هجیتـن  هـب  مدرک و  ار  راــک  نـیا 
نیا هن  دوب ، یندرکن  رواب  میارب  مه  زاب  دوبن . يربخ  دـشیم  هداوناـخ  ياـضعا  اـب  یتح  دروخ  دز و  هب  رجنم  هاـگ  هک  اـجیب  ياهتینابـصع 

هـشیمه دـندروآ ؟ يور  نم  هب  لبق  تالاح  نامه  زور  دـنچ  زا  سپ  متفرگ ، رـس  زا  ار  یقیـسوم  زاب  تسا  هدوب  یقافتا  ًاـمتح  تسین  نکمم 
یناماس رس و  دوخ  هدش  یشالتم  یگدنز  هب  هدرک و  كرت  ار  یقیسوم  یلک  هب  متفرگ  میمصت  هکنیا  ات  مراد  مک  يزیچ  مدرکیم  ساسحا 

. تسا هتـشاد  میگدنز  رد  یبیجع  تارثا  یقیـسوم  كرت  هک  مریگیم  دهاش  ار  دنوادخ  مناهرب ، ار  دوخ  سأی  ینادرگرـس و  نیا  زا  مهد و 
موشیمن و ینابصع  لیلد  نودب  زگره  متسین و  عورشمان  قرطب  یسنج  هزیرغ  ءاضرا  یپ  رد  مرادن . یلکلا  تابورـشم  ندیـشونب  لیم  رگید 

یگدـنز هب  نوـنکا  یقیـسوم  كرت  زا  سپ  ارچ ! مهد  همادا  ار  هتفاـی  هزاـت  هار  نیا  هک  تسین  یفاـک  اـهنیا  اـیآ  مـنزیمن . کـتک  ار  یـسک 
ساسحا زور  ره  مهدیم و  همادا  مدوب ، هدرک  كرت  یقیـسوم  هب  دـیدش  هقالع  رثا  رد  لاـس  ود  هک  ار  متالیـصحت  زاـب  ماهدـش ، رتراودـیما 

یگدـنز و حالـصا  رکفب  یقیـسوم ، كرت  زا  سپ  ارچ  هک  ور  نیا  زا  دـش  فشک  نم  رد  هک  يزیچ  نیرتمهم  میاـمنیم . يرتشیب  تداـعس 
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تردـق هک  هدادیم  رارق  ریثات  تحت  ارم  نانچ  یقیـسوم  شخبتذـل  یهاگ  عونتم و  ياهگنهآ  مدـیمهف  هک  دوب  نیا  مداتفا  لیـصحت  همادا 
ریثأـت باـتک  هعلاـطم  زا  سپ  دوـب . هدرک  بلـس  نم  زا  یلک  هـب  رگید  ياهتفرـشیپ  یگدـنز و  ياـههمانرب  مـیظنت  يارب  ار  هشیدـنا  رکف و 
كرت رب  ارم  ور  نیا  زا  دیدرگ و  نشور  فشک و  یقیسوم  دنمنایز  تارثا  دح  نیا  ات  نم  رب  هک  دوخ  ياهشیامزآ  تایبرجت و  یقیسوم و 
كاپ ناسنا  نیا  زا  مناوتیم  اهنت  تسا ، هداد  تسد  نمب  يریذپان  فصو  ساسحا  هرظتنم  ریغ  تمعن  نیا  زا  نونکا  دومن ، ممصم  یقیـسوم 

هب هدرک  ناناوج  ام  تداعـس  فقو  ار  دوخ  یگدـنز  مظعا  تمـسق  هک  هدربماـن  باـتک  دـنمجرا  مرتحم و  ّفلؤم  ینعی  رظن  کـین  تنیط و 
بلق میمـص  زا  دـنراد  یگرزب  سب  ناـیاش  مهـس  نـم  یگدـنز  لوـحت  تداعـس و  تیادـه و  يرایــشه و  يرادـیب و  رد  هـکنآ  صوـصخ 
زوریپ دـیؤم و  هشیمه  هعماج  ییامنهار  رد  هک  یقیفوت  امرف و  اـطع  ناـشیا  هب  نادـیواج  یـشاداپ  ادـنوادخ . میوگب : هدومن و  يرازگـساپس 

هداز یمور  یفطصم  ناهفصا -  دنشاب .

دیدج پاچ  مئامض 

یمومع لضاف  سدنهم  زا  یمئامض  دمآرد و  شیپ 

ابیز و باذـج ، رایـسب  نآ  رکفنـشور  ناوت و  رپ  هاگآ ، هدنـسیون  تامحز  تاـقیقحت و  رثا  رد  هک  باـتک  یلـصا  نتم  ناـیاپ  زا  سپ  نونکا 
ملع و ياهتفرشیپ  هک  نرق 21  يادـتبا  رد  ایند  زورما  ياهشهوژپ  جـیاتن  جرد  دـسریم  رظن  هب  تسا ، ایند  زور  تاقیقحت  مولع و  قباطم 
هک تسا  یناـمز  زا  رتناـسآ  بتارم  هب  تاـقیقحت  جـیاتن  یملع و  عباـنم  هب  یـسرتسد  دوشیم و  رتلماـک  تعاـس  هب  تعاـس  یکیژوـلونکت 

طوبرم تاکن  مامت  يایوگ  باتک  بلاطم  ًاعقاو  هکنیا  مغر  یلع  ، ) دناهدومن یملع  راذگ و  رثا  باتک  نیا  نتشون  هب  مادقا  مرتحم  هدنـسیون 
قرغ ار  دوخ  هک  دیدج  لسن  ناگدنناوخ  جیاتن ، نیا  هب  یهاگآ  ات  دشاب  يرورض  مزال و  دشابیم ،) یتوص  یگدولآ  زا  یشان  ياهنایز  هب 
دوخ هب  ار  دنربیم ، تذل  تعنـص  نیا  ياهتفرـشیپ  هب  طوبرم  رابخا  ندینـش  زا  یتح  دـننیبیم و  يریوصت  یتوص و  نردـم  تازیهجت  رد 
حور مسج و  هب  زورما  یتوص  هدننک  شخپ  ياههاگتـسد  هک  يریذپان  ناربج  تاراسخ  نایز و  ررـض و  هب  ات  دـنک  کمک  اهنآ  هب  دروآ و 
اجنآ زا  هکلب  دروآیمن ، یگرزب  راختفا و  رابتعا و  اهنآ  يارب  اهنت  هن  یقیسوم  ندینـش  لاغتـشا و  هک  دننادب  دنربب و  یپ  دنکیم ، دراو  اهنآ 

ملع و لیـصحت  زا  ار  اـهنآ  دـهاکیم و  اـهنآ  تیـصخش  زا  بذاـک  ینارذگـشوخ  ندرک و  فـلت  تـقو  يارب  تـسا  ياهلیـسو  ًاـقلطم  هـک 
اب اهنیبرود  لباقم  رد  هک  اهنآ  هدـش  میرگ  ياههرهچ  یقیـسوم و  لها  هدـنبیرف  رهاظ  هب  هجوت  درادیم . زاب  یعقاو  گرزب و  ياهتیقفوم 
هک یلاح  رد  تساه  هناسر  نیبطاخم  زا  يرایـسب  یهارمگ  ثعاب  دـنهدیم ، گنر  بآ و  نآ  هب  يرون  عباـنم  اـهروتکژرپ و  عاونا  ندـنابات 

یعون هب  مادک  ره  هک  تسناد  دیهاوخ  دیرگنب ، اهنآ  نورد  هب  یعقاو  روط  هب  دیشاب و  هتشاد  دروخرب  ییاهتیصخش  نینچ  اب  کیدزن  زا  رگا 
اهيراتفرگ نیا  هک  دننکیم  لایخ  دارفا  نیا  ندید  اب  حول  هداس  دارفا  یضعب  دنتـسه و  التبم  یناور  ياهيرامیب  یقالخا و  داسف  دایتعا ، هب 

هطوبرم و،…  ياهرامآ  ناور و  باصعا و  رب  یتوص  یگدولآ  راثآ  زا  رتشیب  یهاـگآ  تهج  دـنزادرپیم . اـهنآ  نیـسحت  هب  تسا و  بوخ 
: مییامنیم بلج  اهنآ  هب  ار  امش  هجوت  هک  تسا  هدیدرگ  همیمض  باتک  هب  یتنرتنیا  عبانم  زا  یبلاطم 

میسانشب ار  یتوص  یگدولآ  : 1

هزادنا لیاسو  زا  هدافتـسا  نودـب  ینعی  دـشابیم ، ( subjective  ) ینهذ یگدولآ  یعوـن  یتوـص  یگدوـلآ  ادـص  راوآ  ریز  نادـنورهش 
هدنتسرف نیب  هک  دیآیم  دوجو  هب  تلع  نیا  هب  ادص  رـس و  درک . ساسحا  ار  نآ  یترابع  هب  ای  دومن  رظن  راهظا  نآ  هب  عجار  ناوتیم  يریگ 

نآ رد  ادـص  هک  ياهنیمز  دـمآیمن . دوجو  هب  ییادـص  دوبیم  ألخ  رگا  تساوه . ناـمه  هک  دراد  دوجو  ینیباـنیب  ياـضف  کـی  هدـنریگ  و 
 - 2 جوا ،  - 1 یتوص : یگدولآ  رب  رثؤم  لـماوع  دـنکیم . لـقتنم  ار  ادـص  بآ  زا  رتهب  اوه  ًـالثم  دراد . رثا  نآ  يدـنلب  رد  دوشیم  لـقتنم 
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جوم لوط  هک  تسا  ییادص  زا  رتناسآ  رایـسب  شلمحت  دشاب ، مظنم  نآ  جوم  لوط  یلو  الاب  ادـص  جوا  رگا  مظن .  - 3 سناکرف ، ای  ناسون 
یبوخ يادـص  هدنونـش  رظن  زا  تسا  نییاپ  جوا  ياراد  هک  نیا  اـب  ناـهوس  ندیـشک  يادـص  ًـالثم  تسا . نییاـپ  نآ  جوا  یلو  دراد  مظنماـن 

رتلکشم نآ  رد  ادص  لمحت  دشاب  رتتکاس  یناکم  ردق  ره  دراد . یگتسب  نامز  لحم و  تیعقوم  هب  ادص  هب  ناسنا  يرابدرب  هجرد  تسین .
ات هتـساوخان  يادص  شریذپ و  لباق  يادص  نیب  فالتخا  تسا . زور  زا  رتلکـشم  ادـص  لمحت  تسا  مارآ  طیحم  نوچ  زین  بش  رد  تسا .
رد یتوص  یگدولآ  هرابرد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  دراد . مان  (« db  ) لب یسد   » توص يریگ  هزادنا  دحاو  دراد . درف  هب  یگتـسب  يدایز  دح 

رتتولخ 55 کچوک و  ياهرهش  رد  لب و  یسد   75 یتوص 80 -  یگدولآ  دح  طسوتم  روط  هب  گرزب  ياهرهش  رد  هک  هداد  ناشن  ناریا 
هک دنکیم  دیلوت  ادص  لب  یـسد   180 يرتم ، زا 300  تج  يامیپاوه  کی  نتـساخرب  دراد . ادـص  لب  یـسد  اوجن 20  دشابیم . لب  یـسد 

راچد ًارثکا  يراوس  روتوم  ياهتسیپ  اـههاگدورف و  کـیدزن  تاـناویح  هک  هداد  ناـشن  اهیـسررب  تسا . كاـنرطخ  رایـسب  هدنونـش  يارب 
تاجناخراک یمومع و  نکاما  رد  تسا . هدش  یهتنم  اهنآ  ییاونـشان  هب  تارثا  نیا  دراوم  يرایـسب  رد  دنوشیم و  شوگ  لخاد  يزیرنوخ 

رد لب ، یـسد  بـش 50  رد  لـب و  یـسد  زور 65  رد  دتــس  داد و  زکارم  رد  لــب ، یــسد  دودـح 70  یتوص  یگدولآ  راـشتنا  زاـجم  دـح 
ياهوردوخ لب و  یـسد   80 کبس 90 -  ياهوردوخ  تسا . لب  یـسد  بش 30  رد  لب و  یـسد  زور 45  رد  اهناتسرامیب  اههاگـشیاسآ و 

ماسجا ناروناج و  ناهایگ ، ناسنا ، يور  رب  اهیگدولآ  ریاس  دننام  زین  یتوص  یگدولآ  دننکیم . دیلوت  ادص  لب  یـسد   85 نیگنس 100 - 
تارثا هلمج  زا  هـک  تـسا  ییاونـش  تردـق  نداد  تـسد  زا  ناـسنا  يور  رب  تارثا  نیرتـمهم  زا  یکی  دراد . يددـعتم  یفنم  تارثا  ناـجیب 

هب تبـسن  ار  شوگ  تیـساسح  تسا و  روآ  نایز  ناسنا  يارب  زین  هدنهد  رازآ  ریغ  ياغوغ  یتح  موادم و  يادـص  دـشابیم . ادـص  میقتـسم 
ياهادـص میقتـسم  ریغ  تارثا  دنـشابیم . یبـصع  عون  زا  ًاتدـمع  ناـسنا  يور  رب  یتوص  یگدولآ  تارثا  دـهدیم . شهاـک  اهادـص  عاوـنا 

دنور رد  لالتخا  ضبن ، سفنت و  متیر  رد  تارییغت  روهظ  بلق ، نابرـض  شهاک  یبصع ، تیـساسح  زا : دـنترابع  ناـسنا  يور  رب  هتـساوخان 
، یبصع كوش  ینالـضع ، یگتفرگ  ییاونـش ، هوق  یگدـید  بیـسآ  نوخ ، راـشف  شیازفا  قورع ، یگنت  ندـب ، مسیلوباـتم  شیازفا  باوخ ،
، لتق یـشکدوخ و  هب  لیامت  ندـب ، لداـعت  نداد  تسد  زا  يژرلآ ، بارطـضا ، سرت و  اـیلوخیلام ، هجیگرـس ، یمـسج ، یحور و  یگتـسخ 

نیا عومجم  ًاـتیاهن  هک  مئاد  تقوم و  يرک  همـضاه ، ءوس  تَسوُبی و  هدـعم ، مروت  یبـلق ، ضارما  یـسنج ، هوق  فعـض  ییاـنیب ، هوق  فـعض 
ار یمـسج  يرکف و  یهدزاب  شهاـک  دـنکیم و  تیوقت  ار  يرگـشاخرپ  سح  هدومن ، یگلـصوحیب  یگتـسخ و  داـجیا  ناـسنا  رد  تارثا 

دشر دنریگیم . رارق  ادص  رـس و  ریثأت  تحت  زین  يزرواشک  ياههدروارف  هژیو  هب  ناهایگ  دشر  هک  هداد  ناشن  تاقیقحت  ددرگیم . بجوم 
، نینج طقـس  ناگدـنرپ ، شحو و  تایح  عقومیب  ترجاهم  دـنکیم . ادـیپ  ياهظحالم  لباق  شهاـک  دـنلب  يادـص  رـس و  رثا  رب  اـهنآ  رثکا 

هلمج زا  رمع  لوط  ندـش  هاتوک  هد و  ریـش  تاناویح  رد  ریـش  شهاـک  يرگـشاخرپ ، ياـهتلاح  زورب  ییاهتـشایب ، شوگ ، ياـهيزیرنوخ 
ماـسجا يور  رب  دـنلب  رایـسب  ياهادـص  عقاو  رد  یتوص و  یگدوـلآ  تارثا  نیرتـمهم  زا  دـشابیم . ناروناـج  رب  داـیز  يادـص  رـس و  تارثا 

رد فاکـش  داـجیا  اههشیـش و  ندـش  هتـسکش  دوشیم . دراو  نیمز  یعیبـط  ضراوع  ینوکـسم و  یحاوـن  هب  هک  تسا  یتاراـسخ  ناـجیب ،
دوجو نمهب  شزیر  لاـمتحا  دریگ . تروـص  یتوـص  قوـف  اـم  زاورپ  یکـسا ، ياهتـسیپ  زارف  رب  رگا  تسا . تارثا  نیا  هلمج  زا  اـهنامتخاس 

هدـیدپ دنـشابیم . یعامتجا » یعیبط و   » هدـیدپ ود  یتوص ، یگدولآ  تابجوم  هک  هداد  ناشن  نارهت  رد  ریخا  ياهیـسررب  تشاد . دـهاوخ 
دوجو یعامتجا  هدیدپ  دنکیم و  هارمه  اهوردوخ  زا  دایز  ياهادص  دیلوت  اب  ار  هیلقن  لیاسو  رورم  روبع و  هک  تساهنابایخ  بیـش  یعیبط 

یقیـسوم شخپ  لـیاسو  يراّـفَح  ياـههتم  اـههاگدورف ، اـهلیبموتا ، ریژآ  يروتوم ، هیلقن  لـیاسو  زا : دـنترابع  هک  تسا  ياهدـنیالآ  عباـنم 
نامتخاس و ياهتیلاعف  زا  یشان  يادص  رس و  نابایخ ، هچوک و  رد  تیعمج  يادص  رـس و  تباث ، ياهوگدنلب  یتسد و  ياهوگدنلب  یگناخ ،

يریگراـک هب  اـب  اذـل  درادـن . دوجو  لـضعم  نیا  زا  لـماک  يریگولج  ناـکما  مه  زاـب  ادـص  رـس و  شهاـک  تهج  شـالت  مغر  یلع  هریغ .
اهناـمتخاس رد  یتوـص  ياـهقیاع  زا  هدافتــسا  داد : شهاــک  ار  یتوـص  یگدوـلآ  تارثا  لقادــح  ناوـتیم  ریز  حرــش  هـب  ییاــهراکهار 

رس و رپ  راک  ياهلحم  رد  صوصخم  ياهیـشوگ  زا  هدافتـسا  اههرجنپ ، اهرد و  يارب  هرادج  ود  ياههشیـش  ندرب  راک  هب  و  کیتسوکآ ) )
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نیرتهب رانچ  ارفا و  ایقاقا ، نارهت ، جاک  زاریـش ، ورـس  ناتخرد  اهورهدایپ . اهراولب و  رد  ًاصوصخ  بسانم  یهایگ  ياـههنوگ  تشاـک  ادـص ،
یفنم تارثا  زا  عالطا  اب  دننک و  یقلت  مهم  یطیحم  تسیز  ياهیگدولآ  ریاس  دننام  زین  ار  یتوص  یگدولآ  دیاب  مدرم  دنـشابیم . اههنومن 

(. 152  ) دنیامن شالت  دننک ، یگدنز  تمالس  مارآ و  یطیحم  رد  دنراد  قح  هک  ناشنایفارطا  دوخ و  تمالس  ظفح  فده  اب  نآ 

یتوص یگدولآ  : 2

؟ تسیچ یتوص  یگدولآ 

رگید دـیناسر  بیـسآ  شوگ  هب  هک  یماگنه  يرامیب  نیا  تسا . نیغلاب  یباستکا  یبصع  ییاونـش  شهاک  تلع  نیرتعیاش  یتوص  یگدولآ 
هک تسا  کیژولویب  ياز  سرتسا  لماع  یعون  یتوص  یگدولآ  دایز و  يادص  رس و  ًالوصا  تسا . يریگشیپ  لباق  یلو  تسین ؛ نامرد  لباق 
رب ریثأت  يزکرم ، باصعا  متـسیس  کیرحت  ثعاب  هک  تروص  نیدـب  دراذـگیم . رثا  ناسنا  ندـب  لـک  رب  هکلب  ییاونـش  متـسیس  رب  اـهنت  هن 

صخـش دوش . ییاونـش  شهاک  ثعاب  هک  یماگنه  دوشیم و  تمالـس  مدع  ینومروه و  تالالتخا  داجیا  لانردآ ، زیفوپیه و  هدغ  متـسیس 
ار يراب  دوشیم و  وا  یناور  تمالـس  یگدنز و  تیفیک  شهاک  ثعاب  دوخ  نیا  دنک و  رارقرب  طابترا  عامتجا  دارفا  اب  یتحار  هب  دناوتیمن 

. دراذگیم هعماج  عامتجا و  شود  رب 

؟ دراذگیم رثا  ناسنا  ییاونش  متسیس  رب  هنوگچ  توص 

هِّقََرت و کجنران و  هلولگ و  کیلـش  یناهگان ، راجفنا  لثم ، داح  عون  دوشیم . شوگ  هب  همدـص  ثعاب  نمزم  داـح و  تروص  ود  هب  توص 
زا هدافتـسا  یهاـگآ و  نودـب  هک  تسا  يدارفا  اهنادیقیـسوم و  رد  رتـشیب  نمزم  عون  تسا . هفرط  کـی  ًـالومعم  هک  شوگ  کـیدزن  هریغ 
هک دناهدش ، ناششوگ  ندش  نیگنـس  هجوتم  یماگنه  دـناهدرک و  راک  اهلاس  ادـص  رـس و  رپ  ياههناخراک  رد  یتظافح  یفاک  تادـیهمت 

شوگ هدرپ  یگراپ  هب  رجنم  دناوتیم  یناهگان  راجفنا  جوم  تسا . هدش  رید  یلیخ  هدش و  دراو  ییاونش  باصعا  هاگتـسد  هب  يدج  بیـسآ 
شوگ یلاقتنا  هاگتسد  ینایم ، شوگ  بیسآ  عون  نیا  هناتخبشوخ  دوش . ینایم  شوگ  ياههچناوختـسا  یگتخیـسگ  اب  هارمه  یهاگ  یتح  و 

. تسا نامرد  لباق  یحارج  لمع  اب  یبصع  عاونا  فالخ  رب  دراوم  بلغا  رد  تلاح  نیا  دریگیم . رب  رد  ار 

؟ تسیچ یتوص  نمزم  یگدولآ  ضرعم  رد  رامیب  ینیلاب  تایصوصخ 

دنوشیم یبصع  ییاونـش  شهاک  ثعاب  هک  شوگ  ياهيرامیب  هیقب  زا  ار  نآ  ناوتب  هک  درادـن  یـصخشم  ینیلاب  تایـصوصخ  تقیقح  رد 
رامیب یهاگ  تسا . رودـقم  یجنـس  ییاونـش  تاشیامزآ  هنیاعم و  درف و  راک  لحم  لاـح و  حرـش  نتفرگ  هار  زا  نآ  صیخـشت  درک و  ادـج 

. دشاب هتشاد  مه  شوگ  زِو  زِو  تسا  نکمم 

؟ دنتسه یتوص  ياهیگدولآ  برخم  راثآ  هب  التبا  ضرعم  رد  رتشیب  يدارفا  هچ 

نیا دـنراد  یبآ  نامـشچ  روب و  ياهوم  هک  يدارفا  رد  ًالثم  تسا ؛ نارگید  زا  ریذـپ  بیـسآ  دارفا  یـضعب  یبصع  ییاونـش  هاگتـسد  ًـالوصا 
ناتسوپ هایس  رد  ییاونش  یبصع  هاگتسد  یلک  روط  هب  ای  دنراد و  هایس  نامشچ  اهوم و  هک  تسیدارفا  زا  رتشیب  يریذپ  بیسآ  تیـساسح و 
اکیرمآ رد  ناتسوپ  هایـس  تیفورعم  دشر و  هار  اهنت  لیلد  نیمه  هب  تسا . ریذپ  بیـسآ  یتوص  یگدولآ  هب  تبـسن  ناتـسوپ  دیفـس  زا  رتمک 

ای نیریپسآ و  صرق  ای  نیسیاماتنج ،) لثم   ) اهدیزوکیلگونیمآ لثم  دنراد  ییاونش  ياهلولس  رب  یمس  رثا  اهوراد  زا  یضعب  تسا ! یقیـسوم 
. دـنریگ رارق  دـیدش  یگدوـلآ  ضرعم  رد  هک  یتروـص  رد  دـننکیم  هدافتـسا  اـهوراد  نیا  زا  هـک  يدارفا  روآ . راردا  ياـهوراد  زا  یـضعب 
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، نارگنهآ راک ، هتم  نارگراک  هاگدورف ، دـناب  ناـیامنهار  لـماش ، یلغـش  ياـههورگ  نیا  دوشیم . رتریذـپ  بیـسآ  اـهنآ  ییاونـش  باـصعا 
، دننکیم راک  دایز  يادص  رس و  اب  اهنیـشام  ياراد  ياههناخ  پاچ  ای  یگدنفاب و  یگدنـسیر و  ياههناخراک  رد  هک  ینارگراک  ناراجن ،

. دننکیم هدافتسا  دنلب  يادص  اب  نمکاو  هاگتسد  زا  ًامئاد  هک  یناسک  ای  اهناد و  یقیسوم  یماظن ، دارفا  نایچراکش ،

؟ درک يریگشیپ  ییاونش  هاگتسد  هب  بیسآ  زا  ناوتیم  روطچ 

دارفا زا  رتمک  رایسب  دننکیم  یگدنز  اهاتسور  رد  هک  يدارفا  تسا . گرزب  ياهرهـش  صوصخم  یتوص  یگدولآ  ادص و  رـس و  يهدیدپ 
یسد اب 100  كوکناب »  » یتوص یگدولآ  رظن  زا  ایند  رهش  نیرتهدولآ  دنوشیم . التبم  ییاونش  هاگتسد  بیـسآ  یـشوگریپ و  هب  نیـشنرهش 
شوـگ هب  یتوـص  بیـسآ  زا  يریگ  شیپ  يارب  یتظاـفح  هماـنرب  ًـالوصا  درادـن . نآ  زا  یمک  تسد  مه  نارهت  تـسا و  یتوـص  يژرنا  لـب 

: تسا ریز  تروص  هب  دننکیم  راک  تاجناخراک  لثم  ادص  رس و  رپ  ياهطیحم  رد  هک  یناسک 

مادختسا زا  لبق  یجنس  ییاونش  تاشیامزآ  ماجنا 

رگا نآ  نیسدنهم  طسوت  هناخراک  طیحم  ِيادص  رس و  لرتنک  هناخراک  رد  شوگ  ظفاحم  زا  هدافتـسا  هنایلاس  یجنـس  ییاونـش  تاشیامزآ 
رد دـنکیم ، راک  تعاس  زور 8  ره  هــتفه  رد  زور  تسا و 5  لـب  یـسد  نآ 90  توص  تدـش  هک  دـنکیم  راـک  یطیحم  رد  ًـالثم  يدرف 
راک تعاس  دوش  رتشیب  مه  زاب  توص  تدـش  رگا  دوش و  تعاـس  دیاب 4  وا  راک  تعاس  دسرب  لب  یـسد  هب 95  توص  تدـش  هک  یتروص 

.http: //www. irib. com/health/html/Audio - pollution. htm دبای . شهاک  مه  زاب  دیاب 

[ شارخشوگ ياهادص  رابنایز  تارثا  هب  مدرم  یهجوت  مک  : ] 3

هدیلوژ و ياهوم  دـیودیم و  فرط  نآ  هب  نابایخ  فرط  نیا  زا  دوب  کینوفمـس  رتسکرا  شا  ناهد  دزیم ، یلبلب  توس  دـیدنخیم ، مادـم 
نانآ هب  یبیسآ  ادابم  ات  دریگب  هلصاف  وا  زا  درکیم  یعـس  سک  ره  هاگآدوخان  دوب و  روآ  شِدنِچ  نارباع  يارب  وا  فیثک  رایـسب  ياهسابل 

ببسم دیاش  هک  میاهدرک  رکف  ًالصا  مینکیم ، رکف  امش  نم و  هک  دنتسه  يدح  نآ  زا  رترازآیب  شاهباشم  دارفا  زا  يرایسب  وا و  اما  دسرب .
دراذگیم یمیقتسم  ریثأت  یمدآ  ناور  يور و  رب  هک  تسا  یللع  هلمج  زا  یتوص  یگدولآ  میشاب ؟ ام  دوخ  نانآ  زا  یضعب  یساوح  لالتخا 

ياهادـص قوب و  دـننام  ادـص  شـش  هقیقد  ره  رد  ناسانـشراک  داقتعا  هب  رگید  تراـبع  هب  دنتـسه . نادنورهـش  زین  یگدولآ  نیا  ببـسم  و 
هدیشارخن ياهادص  نیا  راب  نویلیم  دیاب 255  طسوتم  روط  هب  رمع  نایاپ  ات  نارهت  رهـش  نیمه  رد  يدرف  ره  دـسریم و  شوگ  هب  راجنهبان 

ییاج هب  راک  تیاهن  رد  دیآیم و  دورف  هتفـشآ  راتفرگ و  ياهمدآ  هتـسخ  نت  رب  هظحل  هب  هظحل  یکتپ  دننام  اهادـص  نیا  دـنک و  لمحت  ار 
مه هب  زین  کیفارت  مظن  دریگیم و  تروص  دروخ  دز و  نارباـع  ناگدـننار و  نیب  هار  راـهچ  کـی  رـس  رد  قوب  کـی  ندز  اـب  هک  دـسریم 

دباییم همادا  هریجنز  نیا  دنربیم و  راک  لحم  ای  هناخ  هب  ار  یجازمدنت  تینابصع و  نارفاسم ، ناگدننار و  میظع  لیخ  رخآ  رد  دروخیم و 
یگتفشآ عوهت ، دردرس ، ناطرس ، دننام  یضراوع  راچد  نادنورهش  زا  یضعب  رذگ  نیا  رد  دوشیم و  هدوزفا  نآ  تعرـس  رب  زور  هب  زور  و 

هلغـش دنچ  يداصتقا و  تالکـشم  لمحت  زا  دعب  تسا  هدـش  هتخاس  تشوگ  تسوپ و  زا  هک  یناسنا  ًاعقاو  دـنوشیم  یناور و …  یحور و 
، هیاسمه رد و  ياهنیـشام  ریژآ  اهقوب و  اهیقیـسوم و  دنلب  يادـص  یتوص و  ياهیگدولآ  يارب  ییاج  ایآ  رگید ، لکـشم  اههد  ندوب و 

ياهادـص راـبنایز  تارثا  هـب  مدرم  یهجوـت  مـک  دـنکیم  دـیدشت  هعماـج  رد  ار  یتوـص  ياـهیگدولآ  هـچنآ  هنافــسأتم  دــنامیم ؟ یقاـب 
نارگید و هعماج و  رد  ار  تامیالمان  زا  یخرب  ییوج و  هزیتس  یلاوحا ، ناشیرپ  للع  هکنیا  بلاـج  تسا و  ناـشدوخ  طـسوت  شارخشوگ 

نیا هب  ملع  اب  دنتـسه و  اهیتحاران  نیا  زورب  لماوع  زا  نایانـشآ  ناتـسود و  ناشدوخ و  هکنیا  زا  لفاغ  دـننکیم ، وجتـسج  یبناـج  لـماوع 
ياهادـص زورب  تهج  زا  نارهت  هک  تشاد  دـیابن  دـیدرت  سپ  دـنرادیمن . رب  يرهـش  گرزب  لـضعم  نـیا  لـح  يارب  یمدـق  مـه  عوـضوم 
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ره رظتنم  دـیاب  مینک  ظفح  ار  یناهج ! سوکعم  هبتر  نیا  دـیاب  هک  مینکیم  رکف  رگا  و  تسا ! ناـهج  رترب  ياـهروشک  فیدر  رد  راـجنهبان 
هک یتروص  رد  مینک و  تاقالم  دشاب ) یلاخ  یتخت  هک  یتروص  رد   ) اهناتسرامیب زا  یکی  رد  لاح  ره  هب  ار  رگیدکی  میشاب و  يرامیب  عون 

ماحدزا رد  هک  یتقو  زورما  نیمه  زا  هک  تسا  يرورـض  میـشیدنایم  هعماج  هداوناخ و  ناـناوج ، ناـکدوک ، یمـسج  يرکف و  تمالـس  هب 
ای مینک  يراددوخ  درومیب  ياهندز  قوب  زا  دـباتیم ، اهنیـشام  ینهآ  فقـس  رب  اهمدآ و  قرف  رب  هجرد  لهچ  باتفآ  میتسه و  اهنیـشام 

حطـس رد  ار  اهوردوخ  دـمآ  تفر و  نفلت )  ) یطابترا لیاسو  قیرط  زا  مینکن و  شوماـخ  نشور و  اـههیاسمه  شوگ  رد  ار  اهنیـشام  ریژآ 
ناریا همانزور  تیاس  میهد . لیلقت  رهش 

نازومآ شناد  يارب  یتوص  یگدولآ  ياهدمایپ  : 4

هسردم فیلاکت  ماجنا  رد  اهنت  هن  نویزیولت  يادص  ای  یقیـسوم  هکنیا  رب  ینبم  ار  نازومآ  شناد  ياعدا  گروب  نِدُلا  هاگـشناد  نادنمـشناد 
زاوآ ندرک و  تبحـص  زا  یـشان  يادص  رـس و  دـننکیم . در  ار  دراد  اهنآ  تیلاعف  رب  یبولطم  رثا  سکعلاب  هکلب  دـنکیمن ، داجیا  یلالتخا 
زومآ شناد  فعض  ثعاب  رما  نیا  دنکیم و  دراو  بیـسآ  صخـش  یـشوه  هرهب  هب  زین  هاتوک  عطاقتم و  تاملک  نایب  یتح  دارفا و  ندناوخ 
زومآ شناد  هک  یناـکم  رد  نیارباـنب  دوـشیم ؛ تاـغل  يریگداـی  لکـشم و  بلاـطم  مهف  یـضایر ، تاـیلمع  ماـجنا  نتـشون ، ندـناوخ ، رد 
ققحم یجنس و  ییاونش  صصختم  کیش -  تسوگآ  روسفورپ  هتفگ  هب  دشاب . رارقرب  شمارآ  توکس و  دیاب  دهدیم ، ماجنا  ار  شفیلاکت 

رس و دنتـشاد  داقتعا  هک  ینالاسگرزب  يور  رب  شیامزآ  اب  يو  دنکیمن  تداع  طیحم  يادص  رـس و  هب  درف  هاگ  چیه  يریگدای -  هنیمز  رد 
ییاناوت یقیسوم  شخپ  ماگنه  هک  داد  ناشن  دنکیمن ، داجیا  ناشيراک  دنور  رد  یلالتخا  ًالصا  ای  دوشیم  اهنآ  زکرمت  عنام  تردنب  ادص 

دش مولعم  یسررب  زا  سپ  دوب و  سرد  ياهسالک  رد  ادص  كاوژپ  گروب ، نِدُلا  نادنمشناد  قیقحت  یلـصا  عوضوم  دوشیم . رتمک  اهنآ 
شرف هک  ییاهسالک  رد  دسریمن . نازومآ  شناد  شوگ  هب  مزال  دح  هب  مالک  تسا و  دایز  رایسب  سرد  ياهسالک  رد  ادص  كاوژپ  هک 
اـضف رد  يرتشیب  نامز  تدم  ادص  تسا . هدشن  هدافتـسا  هچراپ  زا  اهنآ  رد  تسا و  يزلف  ای  یبوچ  نآ  ياهیلدنـص  درادـن و  دوجو  هدرپ  و 
اهادص نیا  هکنیا  يارب  ملعم  تسا و  یلدنص  اب  دادم  دروخرب  ذغاک و  شخ  شخ  چپ ، چپ  هفرس ، يادص  زا  رپ  سالک  ور  نیا  زا  دنامیم .

رد يریگدای  شزومآ و  تسا . دب  بولطمان و  نازومآ  شناد  يارب  هک  دنکیم  تبحـص  دـنلب  يادـص  اب  ًابلاغ  دـهد ، رارق  عاعـشلا  تحت  ار 
، طیارـش نیا  تحت  زکرمت  یلو  دنونـشیم  حـضاو  ًابیرقت  ار  ملعم  يادـص  نازومآ  شناد  بلغا  تسا . ریذـپ  ناکما  تردـنب  مارآ ، طـیحم 

هزادنا لب  یسِد  ات 77  ادص 70  نازیم  ناتسبد  رد  سیردت  تاعاس  لوط  رد  دهدیم . شهاک  ار  زومآ  شناد  ییاناوت  تسا و  راوشد  رایـسب 
شیب لب  یسِد  دودح 55  ار  طیحم  يادص  رـس و  دنزادرپیم ، ینهذ  ياهتیلاعف  هب  هک  يرادا  ياهناکم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  يریگ 

رد دوجوم  ياهادـص  رـس و  ناـیم  زا  ار  شملعم  يادـص  دـناوتیم  دـنکیم ، شوگ  بوخ  هک  يزومآ  شناد  دـناهدرک . ینیب  شیپ  زرم  زا 
اب زین  يو  هتبلا  دوشیم . نکمم  ریغ  هاـگ  لکـشم و  شیارب  راـک  نیا  دراد ، ییاونـش  فعـض  هک  يزومآ  شناد  یلو  دونـشب  سرد  سـالک 

يرتشیب تالکشم  اب  بلاطم  كرد  ملعم ، زومآ و  شناد  نایم  ياضف  شیازفا  اب  یلو  دنک  لابند  ار  سرد  دناوتیم  لوا  فیدر  رد  نتـسشن 
نیا زا  دمهفب ؛ دـهدیم ، حیـضوت  شیارب  ملعم  ار  هچنآ  تسین  رداق  نیاربانب  دونـشب ، بوخ  دـناوتیمن  زومآ  شناد  نوچ  دوشیم و  وربور 

هک دـهدیم  ناشن  ناییاکیرمآ  تاقیقحت  دـهد . ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  شاهسردـم  فیلاـکت  زومآ  شناد  هک  تشاد  راـظتنا  ناوتیمن  ور 
دودرم یکی  دنراد ، ییاونـش  فعـض  هک  يزومآ  شناد  هس  ره  زا  لاثم  روط  هب  تشاد . دـهاوخ  لابند  هب  یفنم  ياهدـمایپ  ییاونـش  فعض 

دوجو اهنآ  نایم  یفیفخ  ییاونـش  فعـض  هک  دش  مولعم  دنونـشیم ، يداع  دـشیم  روصت  هک  ینازومآ  شناد  ریاس  یـسررب  رد  دوشیم و 
هک دننادیمن  دوخ  نازومآ  شناد  زا  يرایـسب  دراد و  دصرد )  11/3 ییاونش ) لکـشم  رفن  کی  زومآ  شناد  ره 10  زا  یلک  روـط  هب  دراد .

صـصختم کشزپ  ای  یجنـس  ییاونـش  ياههاگیاپ  هب  هعجارم  اـب  هک  دوشیم  هیـصوت  زیزع  نیدـلاو  هب  نیارباـنب  دـنوشب . بوخ  دـنناوتیمن 
هب يریگولج  ناکدوک  طسوت  یقیسوم  نداد  شوگ  زا  رتشیب  هچ  ره  دننک و  صخشم  ار  دوخ  كدوک  ییاونـش  نازیم  ینیب  قلح و  شوگ ،
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. دنروآ لمع 

يژولوئدیا یقیسوم و  : 5

کی لاـقتنا  ناوت  یقیـسوم  هکنیا  درک و  ناونع  یقیـسوم  رد  صخـشم  دـحاو و  ییاوتحم  دوجو  مدـع  يارب  ناوـتیم  هک  ياهدـمع  لـیلد 
یقیـسوم هک  تسا  نیا  نآ  دنروآیم و  یقیـسوم  ترورـض  هیجوت  يارب  یخرب  هک  تسا  یلیلد  هب  خساپ  درادن ، لماک  روط  هب  ار  یموهفم 

دید دیاب  لاح  دیآیم . دوجو  هب  ینیشام  ًاصوصخم  یگدنز  لوط  رد  هک  یتالکـشم  زا  ییاهر  تهج  رد  شمارآ  داجیا  يارب  تسا  یلماع 
ترابع هب  دوشیم ؟ یگدـنز  زا  یـشان  ياهیگتـسخ  تالکـشم و  ندرب  نیب  زا  ثعاب  هزادـنا  هچ  ات  یقیـسوم  زا  يرازبا  هدافتـسا  عون  نیا 

ای ددرگیم  ناسنا  لماکت  دشر  هجیتن  رد  تالکشم و  رب  ندمآ  قئاف  ثعاب  یقیسوم  ندینش  زا  یشان  یناور  تالاعفنا  لعف و  نیا  ایآ  رگید 
ندش مامت  ضحم  هب  هتفرگ و  هلصاف  یگدنز  تایعقاو  نیا  زا  تقوم  روط  هب  دهدیم . شوگ  یقیـسوم  هب  هک  یتاظحل  رد  اهنت  ناسنا  هکنیا 

هبنج ًافرـص  یقیـسوم  اجنیا  رد  ینعی  دریگیم ! رارق  ناسنا  ربارب  رد  یتساک  مک و  چـیه  نودـب  تالکـشم  تایعقاو و  نآ  هراـبود  یقیـسوم 
روط هب  یقیـسوم  ینعی  دتفایم ؛ قافتا  ًالومعم  ریخا  تروص  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  تفگ ، دـیاب  خـساپ  رد  تشاد . دـهاوخ  يریدـخت 

نآ مامتا  اب  هدرک و  دوخ  لوغـشم  ار  درف  نهذ  ًافرـص  دـنک . ییامنهار  یگدـنز  لئاسم  لح  تهج  رد  ار  ناسنا  دـناوتب  هکنیا  نودـب  تقوم 
فرـص یقیـسوم  هک  تسا  نیا  الاب  يریگ  هجیتن  زا  ام  روظنم  هکلب  ددرگیم . زاب  دوخ  لوا  تلاح  هب  هجیتنیب  تیلاعف  کی  زا  سپ  هراـبود 

هب راکفا و  دیاقع و  نایب  لابند  هب  هک  ياهدع  تفگ  ناوتیم  حیضوت  نیا  اب  دوب . دهاوخن  شخب  ماهلا  یگدنهد ، نیکـست  تیـصاخ  زا  رظن 
تیهام تاذ و  رد  هک  یقیسوم  رگید  ترابع  هب  دناهتفرن . ههاریب  زج  هب  یهار  دنتسه ، یقیسوم  هلیـسو  هب  ایند  هب  ناشـشرگن  عون  حالطـصا 

همغن ِیـصخش  دـیاقع  راکفا و  نایب  يارب  ياهلیـسو  دـناوتیمن  عبطلاب  تسین ، يدام  یکیزیف و  یتینیع  یتیعقاو و  چـیه  هدـننک  هضرع  دوخ 
یقیـسوم اب  ار  دوخ  يرکف  جیاتن  دـنهد  حـیجرت  هک  دـندوب  ینارکفتم  خـیرات  رد  تسیابیم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . زاسگنهآ  ای  زادرپ 

تلاح نآ  داجیا  هک  درک  یقلت  تسا  زاسگنهآ  رظن  رد  هک  صاخ  یـساسحا  تلاح و  نایب  يارب  یلماع  ناوتیم  ار  یقیـسوم  دننک . هضرع 
مئالع دـعاوق و  اب  ًایناث  دنـشاب و  هتفرگ  رارق  صوصخم  لاح  نآ  رد  دـیاب  ناگدنونـش  ًالوا  ینعی  تسین ؛ ریذـپ  ناکما  ناگدنونـش  مامت  رد 
یتهج زا  انعم  نیا  رد  یقیـسوم  سپ  دـننک . رارقرب  طاـبترا  یقیـسوم  نآ  اـب  دـنناوتب  اـت  دنـشاب  انـشآ  یقیـسوم  عون  نآ  صاـخ ) گـنهرف  )

ًاتاذ بآ ، تغل  ًالثم  تسین . دنکیم  هضرع  هک  یموهفم  تیعقاو  هدننک  نایب  یتاذ  تروصب  مه  نابز  اریز  دوب ؛ دهاوخن  نابز  اب  تهابـشیب 
رارق بسح  رب  زین  يرگید  نابز  رد  مییوگیم و  بآ  عیام  نیا  هب  یسراف  نابز  رد  ام  نوچ  تسین . شخب  تایح  یعیام  يانعم  هدنریگرب  رد 

. دـنناسریم ار  دوخ  بولطم  یموهفم  لماک  روط  هب  رگید  نئارق  رانک  رد  دـشابیم و  دوخ  صاخ  يانعم  هدـنرادرب  رد  هراومه  ًـالوصا  داد 
ینهذ و لـیلد  هب  یقیـسوم  هک  یتروـص  رد  تسا ؛ سوـسحم  لـماک و  روـط  هب  لاـقتنا  لـباق  یتـح  تباـث و  هارمه  نئارق  اـهدادرارق و  نیا 

نایب رگیدـکی و  اب  طابترا  يارب  اهناسنا  ور  نیا  زا  دـشاب . بولطم  تروص  هب  نئارق  اهدادرارق و  نیا  يواـح  دـناوتیمن  شندوب  يدـیرجت 
نئارق نیناوق و  ياراد  مه  یقیسوم و  زا  رتریگارف  مه  هک  دننکیم  هدافتـسا  تسا ، نابز  نامه  هک  هار  نیرتهداس  زا  شیوخ  رظن  دم  میهافم 

يژولوئدیا ای  دننادیم ، نآ  یکیژولوئدیا  هناوتشپ  ار  یقیـسوم  تلاصا  لماع  هک  ياهدع  میریگیم ، هجیتن  سپ  تسا . تباث  ياهدادرارق  و 
هب هک  دنراد  رـس  رد  يرگید  فادها  ای  دـناهتفرگن و  ارف  لماک  روط  هب  میهافم  لاقتنا  يارب  ار  نابز  دربراک  ای  دـننکیمن ، لابند  ار  یـصاخ 

؟! تسین تیرشب  عفن 

رامعتسا فادها  یقیسوم و  ياههورگ  قَرِف و  لیکشت  : 6

ِیناوارف تهج  هب  دیدج  لسن  دیاش  هزورما  هک  یقیسوم  هگرج  رد  جیار  یماسا  اهناونع و  یخرب  اب  زیزع  ناگدنناوخ  رتشیب  ییانـشآ  تهج 
نیا نوماریپ  یتاحیـضوت  نایب  هب  دنـشاب ، هتـشاد  يرهاظ  ییانـشآ  اهنآ  اب  هریغ  تنرتنیا و  اههراوهام ، هناتـسود ، لفاحم  رد  اهنآ  يریگراکب 
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نیا هکنیا  زا  لبق  هتبلا  دـنکفا ، هیاـس  برغ  رب  لاس 1955  زا  نآ  هب  طوبرم  ياهکبـس  زا  یهورگ  كار و  یقیـسوم  میزادرپیم : نیواـنع 
لاس رد  هک  كاتـسیوات  مان  هب  ياهسـسؤم  رد  نآ  زا  لبق  دوب و  هتخاس  هدولآ  ار  اپورا  دهد ، رارق  عاعـشلا  تحت  ار  اکیرمآ  یقیـسوم  کبس 

یسررب نآ  یعامتجا  راثآ  ریثکت و  دیلوت ، همانرب  هدیدرگ ، لیکشت  ( R. I. I. A  ) ایناتیرب للملا  نیب  روما  یتنطلس  هسـسؤم  نامرف  هب   1922
( یناهج ياههئطوت  نوناک   ) هتیمک 300 ءاـضعا  زا  یگمه  هک   RIIA هسسؤم ءاضعا  روتسد  هب  كاتـسیوات  هسـسؤم  دوب . هدش  بیوصت  و 

نیا زکرم  دش . هدرپس  ( 153 « ) ْزیِر زلگنیل  وار  ناج   » مان هب  ناتسلگنا  شترا  رادافو  نارسفا  زا  یکی  هب  نآ  تسایر  دیدرگ و  لیکـشت  دندوب 
نیا زا  يدایز  نیـصصختم  تساراد . ناـهج  رد  ار  يزغم  يوشتـسش  تاـناکما  نیرتشیب  هک  تسا  سْکِـساس  هاگـشناد  رد  فوخم  هسـسؤم 
مان هب  یهورگ  فرعم  ياهیقیسوم  زا  یکی  كار  دناهدش . راک  هب  لوغشم  ایناتیرب  یناور  گنج  هرادا  رد  هدش و  لیـصحتلا  غراف  هسـسؤم 

« لوردنا كار   » لماش كار  یقیـسوم  یلـصا  ياهکبـس  ریاس  دـش . دـهاوخ  هراشا  نآ  دروم  رد  یبلاطم  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  اهلتیب 
ریز ياراد  اهکبـس  نیا  زا  مادـک  ره  دراد . رارق  ییاـکیرمآ  هایـس  نازاـسگنهآ  ذوـفن  تـحت  هـک  تـسا  ( 155 « ) زوـلب دـنامتیر   » و ( 154)

رد بلغا  كار  یقیـسوم  رد  يروآون  هک  یلاـح  رد  تسا . گـنارگ »  » و کـناپ » ( » 156 « ) لاتم يوه   » نوچمه ینوگانوگ  ياـههعومجم 
هب كار  یقیـسوم  ریثأـت  نونکا  اـما  تسا . هداـتفا  قاـفتا  لوپرویل  اـکیئاماج و  نوتـسگنیک ، كروـیوین ، رد  كاتـسیوات  ذوـفن  تحت  زکارم 

هعومجم نوفیسکاس و  لماش  دننکیم ، افیا  كار  عاونا  رد  ياهدمع  شقن  هک  یتالآ  دوشیم . ساسحا  ناهج  رسارس  رد  هدرتسگ  تروص 
کی زا  هدافتـسا  لماش  نآ  يداع  ینومراه  لیاسو  ددرگیم . هدافتـسا  ناهج  یقیـسوم  رد  هک  تسا  یتنـس  یقیـسوم  تالآ  زا  ياهدرتسگ 

رب ییاقیرفآ  ییاکیرمآ و  یقیـسوم  رـصانع  زا  يرایـسب  تساهدروکآ . موادم  تکرح  ریز و  ياهادـص  دـیلوت  يارب  صاخ  یقیـسوم  تلآ 
زولب ياهتن  شنکاو و  شنک و  ياهوگلا  تیب ، کب  ررکم ،) ياههلمج   ) فیر هب  ناوتیم  هلمج  زا  دناهتشاد . موادم  ریثأت  كار  یقیسوم 

هدش تیوقت  نوگانوگ و  ياهتکفا  هب  هک  كار  ناگدـنناوخ  زا  يرایـسب  يارب  ییایقیـسوم  تلآ  کی  ناونع  هب  زین  نفورکیم  درک . هراشا 
ناماگشیپ كار  نازاس  گنهآ  تسا . ياهدیچیپ  رایسب  یفنم  ياههبنج  لماش  نینچمه  كار  یقیسوم  تسا . هدش  هدافتـسا  دنتـسه ، یکتم 

رد یتح  دیامنیم  لاسرا  هدنونش  شوگ  هب  ار  يدایز  هداعلا  قوف  يادص  تدش  هک  دندوب  دیدج  ییویدوتسا  طبض  ياهکینکت  زا  هدافتـسا 
ناگدنونـش رب  يدایز  زایـسب  یتوص  راشف  دوریم و  رتارف  شوگ  كاندرد  تلاح  زا  ادص  تدـش  تفگ  ناوتیم  كار  ترـسنک  ياهنلاس 

رد ار  لوردنا  كار  یقیسوم  یمیدق  ياهکبس  یفن  روظنم  هب  ناناوج  یناهج ، مود  گنج  نایاپ  زا  سپ  لاس 1975  رد  دیامنیم . لامعا 
ناگدنونش نازاونگنهآ و  دندومن ، داجیا  ار  از » مهوت  ِكار   » ای وکـسیسنارف » نس  ِكار  یقیـسوم   » لاس 1966 رد  دـنداد و  جاور  هعماج 

روهظ كار » دراه   » کبـس ههد 60  رخاوا  رد  دـندرکیم . هدافتـسا  يد  سا . لا . دـننام  از  مهوت  ياـهوراد  زا  ترـسنک  يارجا  ماـگنه  رد 
یتوص دیدش  یگدولآ  یعقاو  هنومن  هک  دوب  زکرمتم  راتیگ  يژولونکت  ادص و  يالاب  حوطس  یتوص ، میخض  ياههیال  رب  کبـس  نیا  درک .
رازاب دـیدرگ و  یقیـسوم  هب  عماوج  رتشیب  یگدولآ  هب  رجنم  یکیژولونکت  ياهتفرـشیپ  ههد 80  رد  دیآیم . باسح  هب  ناگدنونـش  يارب 

« لاتم يوه   «، » پر  » ياهیقیسوم رد  دنور  نیا  ههد 90  رد  تفای . قنور  هدرشف  ياهکسید  وئدیو و  دیدج  ياهناسر  يوگلا  اب  یقیـسوم 
ماـمت يریوصت  یتوص و  مزاول  نوزفا  زور  ياهتفرـشیپ  اـب  نرق 21  رد  تیاـهن  رد  دـمآرد و  دوسرپ  یتراـجت  ِتروـص  هب  تیب » دـلرو   » و

ناهج و یگدولآ  دروم  رد  رـصتخم  یبای  فده  یبای و  هشیر  کی  هب  نونکا  تسا . هدـمآرد  یبرغ  ياهیقیـسوم  لماک  هرطیـس  رد  ناهج 
يرگزواجت یناور و  راشف  ریز  دعب  هب  ياهلاس 1960  زا  اهتلم  ینامرآ  لوصا  يزاس  نوگرگد  میزادرپیم . یلضعم  نینچ  هب  يرشب  عماوج 

هب ارذـگ  یهاـگن  هنوـمن  يارب  تسا ، هداـهن  ینوزف  هـب  ور  ( RIIA  ) ناتـسلگنا للملا  نیب  روما  یتنطـس  نامزاس  شـشوپ  تحت  تاسـسؤم 
رد هژیو  هب  یسنج  روما  تایئزج  شخپ  دیبایرد . ار  اهنآ  يزوریپ  ات  دیزادنایب  نونکات  اهلاس  نآ  زا  ياهراوهام و …  ینویزیولت ، ياههکبش 

رگا هتبلا   ) تسا يدرم  اههکبش  نیا  رثکای  هراتـس  دنهدیم . لیکـشت  ار  اههمانرب  مامت  ياوتحم  لوردنا » كار   » ِروآ عوهت  ِصقر  ياهلاناک 
زاوآ بل  ریز  ندش ، ور  ریز و  ناوارف ، ياهشخرچ  اب  نوسکج » لکیام   » مان هب  مدرم  هب  انتعایب  نیگمـشخ و  تیاغ  هب  دشاب )!؟ درم  ًاعقاو 
نیمه همادا  رد  تسا . هدـش  ینازرا  يو  هب  مه  نامرهق  ناونع  ییاکیرمآ ، اـهنویلیم  نامـشچ  لـباقم  رد  شیاهندیـشک  داـیرف  ندـناوخ و 
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یتح هک  يدارفا  دناهدرک . بسک  زین  یلم  ههجو  يرسارس  ياههکبش  رد  جاودزا  رد  تسکـش  راب  نیدنچ  اب  هک  دینیبیم  ار  ینانز  اههمانرب 
اهتعاس ناشدـساف  یقیـسوم  ياههورگ  اب  اهنآ  دنتـسه . گنم  جـیگ و  رِّدَُـخم  داوم  لامعتـسا  رثا  رب  ًالامتحا  دـنرادن و  یلوبق  لـباق  تفاـظن 

هک یلاح  رد  دـنریگیم . رایتخا  رد  گنگ  ظفلت  هدـننز ، ياهسابل  روآ ، شدـنچ  ياهشخرچ  راجنهان ، يادـص  اب  ار  اههناسر  ياههمانرب 
ههد 1960 و رد  دیآیمن . لمع  هب  حیبق  تاکرح  هدش و  تنعل  تشز و  ياههنحـص  نآ  اب  نوباص  ياِرُپا  يارجا  هب  تبـسن  یـضارتعا  چـیه 

يداـع يرما  تروص  هب  ییاههنحـص  نینچ  شیاـمن  هزورما  هک  یلاـح  رد  هدوبن ، لـمحت  لوبق و  لـباق  ًادـبا  ییاههنحـص  نینچ  نآ  زا  لـبق 
هتشاداو تیعبت  میلست و  هب  هداد و  تداع  دمانیم ، هدنیآ » ياههبرـض   » هچنآ هب  ار  ام  هک  تسا  كاتـسیوات »  » يهسـسؤم نیا  تسا . هدمآرد 

کی دـح  رد  یتـح  میباـییم و  اـنتعایب  ناوتاـن و  ار  دوخ  یگنهرف  موجه  یپ  رد  یپ  تابرـض  ریز  هک  تسا  نوـنکا  مه  هدـنیآ  نآ  تسا .
ریغ بیجع و  هدوهیب ، يراک  زین  هاگآ  دارفا  یـضعب  ضارتعا  دوشیمن و  هدید  لمعلا  سکع  ناهج  تلم  يهیحان  زا  مه  کچوک  ضارتعا 

. دیدرگ مهارف  نارگرامعتـسا  فادها  يارب  يزورما  طیارـش  تفای و  شیازفا  یگنهرف  راشف  هجرد  لاس 1986  رد  دـیامنیم . هولج  یقطنم 
ینوزف ای  دوش  رکنم  ددرگیم ، ناوج  نارازه  ندـش  هدولآ  بجوم  زور  ره  هک  ار  رِّدَُـخم  داوم  هدـنهد  ناکت  شیازفا  دـناوتیم  یـسک  هچ 

ای تسا ، رتالاب  ماـنتیو  هرک و  ياـهگنج  رد  اـکیرمآ  حلـسم  ياـهورین  راتـشک  دادـعت  زا  هک  ( 157  ) نینج طقـس  لاـفطا و  راتـشک  نتفرگ 
لتق زدـیا و  لضعم  ای  ددرگیم ؟! عضو  يرتشیب  نیناوق  لاس  ره  اهنآ  قوقح  ظفح  هار  رد  هک  نادرم  نانز و  نایم  يزاب  سنجمه  شریذـپ 

هب ناناوج  ياههورگ  گنج  لاثم  ناونع  هب  دهد . رارق  دـیلوت  دروم  ار  زاجم ،»   » بسچرب اب  هارمه  حـیبق  ياهملیف  هدـنیازف  جوم  ای  تراغ  و 
لاس رد  دمآرد . ارجا  هلحرم  هب  بارطضا ، جوم  يدمع  داجیا  هعماج و  نتخاس  شوشم  يارب  دش و  يزیر  همانرب  كاتـسیوات  رد  قیقد  روط 

اکیرمآ رد  هدش و  کیرحت  دـش  هتخاس  دوویلاه  رد  هک  لاکیزوم  ياهملیف  هلیـسو  هب  رگنایـصع  ناناوج  نیا  زا  هورگ  زا 200  شیب   1958
هدراذگ ارجا  هلحرم  هب  كاتـسیوات  هلیـسو  هب  هک  دوب  اهلتیب  هدنور  شیپ  همانرب  اههورگ  نیا  هتـسجرب  ياههنومن  زا  یکی  دـنتفای . تیفورعم 

نودب یتح  ار  گرزب  ياههورگ  ناوتیم  هنوگچ  دهد ، ناشن  هک  دوب  شیامزآ  کی  زا  یشخب  اکیرمآ  عامتجا  هصرع  هب  اهنآ  ندروآ  دش .
یشرازگ اهلتیب  دروم  رد  نومراه  سیلیو  تیریدم  هب  دروفناتسا  یـشهوژپ  هسـسؤم  داد . رارق  يزغم  يوشتـسش  تحت  دنبای ، یهاگآ  هکنآ 

شوجدوخ نایـصع  کـی  دـیابن  ار  اـهلتیب  روهظ  تسا . هدـیدرگ  تبث  هرامـش 72/4/4  هب  هک  دومن  نیودـت  یعاـمتجا  تسایـس  ناوـنع  ریز 
رگ هئطوت  داهن  کی  هلیـسو  هب  هک  تسناد  هدش  باسح  ًالماک  ياهئطوت  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دروآ . رامـش  هب  یعامتجا  ماظن  ربارب  رد  ناناوج ،

هـسسؤم اـهلتیب ، اـب  هارمه  تسناد . گرزب ، ياـههورگ  بناـج  زا  ینوـگرگد  شریذـپ  تـهج  رد  هدـنیازف ، یبـیرخت  يورین  اـب  هتخانـشان و 
نیت  «، » كار  » دننام ییاههژاو  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دومن . یفرعم  اکیرمآ  مدرم  هب  مه  ياهزات  دننام  زمر  تالمج  اههژاو و  كاتـسیوات 

اپ اـهتیب  اـجک  ره  هب  درب . ماـن  دنتـسه ، رِّدَُـخم  داوم  لامعتـسا  زا  روآ  عوـهت  ییاـهدامن  هک  پاـپ » یقیـسوم   «، » فـشک « » شمارآ  «، » رجیا
نودـب تفرگیم . تروص  الاب  ِبوخ  ًارهاظ  ظاـفلا  هلیـسو  هب  طـقف  راـک  نیا  دـندادیم و  جاور  ار  رِّدَُـخم  داوم  زا  هدافتـسا  دنتـشاذگیم ،

نینچ هب  اهلتیب  زگره  ددرگیم ، افیا  نآ  رد  نارگ  هئطوت  بناج  زا  ياهدـمع  شقن  هک  ینویزیولت  ویدار و  ياههمانرب  اههناسر و  يراـکمه 
نآ اب  بیرغ  بیجع و  ِیلوپرویل  رفن  هدزاود  هب  یهجوت  هجو  چیه  هب  دوبن ، اههناسر  هدرتسگ  غیلبت  رگا  دندیسریمن . يریگمـشچ  تیقفوم 

صقر و  ( 158  ) سوسینوید هقرف  حلص  یقیسوم  نیگنس  يرارکت و  ياهمتیر  زا  رفن  هدزاود  نیا  تأیه  دشیمن . لوذبم  هرخـسم ، یقیـسوم 
. تسا كاتـسیوات  وـضع  ناتـسلگنا و  هکلو  ِکـیدزن  ناتـسود  زا  وـنرودا  ياـقآ  تسا . هدـش  ساـبتقا  وـنرودا »  » ِتخاـس ناشیـشک ، لاـب » »

كار یقیسوم  اب  هارمه  هراومه  هک  دندیرفآ  يزیگنا  ناجیه  ياههژاو  تسا  نآ  هب  هتـسباو  هک  دروفناتـسا  شهوژپ  هسـسؤم  كاتـسیوات و 
دروآ دوجو  هب  ناوج ، ياـههورگ  مدرم و  ناـیم  يراکـشآ  ِینوگمهاـن  هدـش ، هدـیرفآ  ياـههژاو  تفرگیم  رارق  یناـگمه  هدافتـسا  دروم 

رظن دم  یقیـسوم  نوسفا  نیقلت و  کمک  هب  ار  ناناوج  هبناج  همه  راهم  دـندوب و  هدـش  میظنت  كار  یقیـسوم  روحم  رب  هک  يزمر  ياههژاو 
یتاکرح اهنت  اهلتیب  دندناسر . ماجنا  هب  ياهتسیاش  روط  هب  ار  دوخ  هفیظو  سیلگنا  رامعتسا  كاتـسیوات و  رتقیقد  نخـس  هب  ای  اهلتیب  تشاد .

شقن رد  اهنآ  هک  دـییاپن  يرید  دـیدرگیم . نیمأت  صاخ  رِّدَُـخم  داوم  قیرط  زا  اـهنآ  يژرنا  هک  دـندادیم . ناـشن  دوخ  زا  ینهآ  مدآ  هیبش 
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دروم بسانمان ، نتفگ  نخس  اهوم و  راجنهان  شیارآ  ندیـشوپ ، سابل  دب  هویـش  رد  شقن  نیا  دندش . رهاظ  یعامتجا  ياهراتفر  رد  ياهزات 
ییادج دنور  زا  یشخب  اهنیا  همه  دیبوک . مهرد  ار  دیدج  لسن  یگدنز  هدش ، ینیب  شیپ  ياهمانرب  ساسا  رب  راک  نیا  تفرگ . رارق  هدافتسا 

يارب یکینورتکلا ، ياههناسر  پاچ و  يرشب  عماوج  رد  تفرگ . ماجنا  رامعتسا  ناربهر  طسوت  هک  دوب  هتشذگ  ياهتنـس  زا  هزات  ياهلـسن 
نایوگشیپ ارگ و  هرازه  ياههقرف  اهلتیب و  کش  نودب  دنراد . یتایح  شقن  یناسنا ، گرزب  ياههورگ  يزغم  يوشتسش  زیمآ  تیقفوم  ماجنا 
دناهدیـسر دوب  هدش  نییعت  اهنآ  يارب  دوهی  ناروشناد  ياهلکتورپ  رد  ًالبق  هک  دوخ  یناطیـش  فادها  مامت  هب  نیراوکآ )  ) یبهذم نیغورد 

زا ناهگان  دـناهداد و  ماجنا  یبوخ  هب  ار  هلوحم  فیاظو  هدـش  صخـشم  فرـصم  خـیرات  رد  طقف  ناشدوخ ، یناـمز  عطقم  رد  مادـک  ره  و 
. دیدرگ هدش ، هدیرفآ  هزات  هقرف  يوس  هب  ناوج  اهنویلیم  بلج  بجوم  اهلتیب ، بیجع  یگدنز  هویـش  دـناهدیدرگ . فذـح  اههناسر  هحفص 
رگ هراظن  هنادـیماان  طـقف  یعفادـت  مادـقا  هنوگ  ره  ماـجنا  زا  رود  هب  نارحب و  یعقاو  عبنم  تخانـش  زا  ناوتاـن  رت ، نسم  لـسن  هک  یلاـح  رد 

يرام  » دننام يرِّدَُخم  داوم  فرـصم  هدولآ  هاگآدوخان  روط  هب  دوب و  هدـش  یبیجع  ینوگرگد  راچد  ناوج  لسن  دوب . هدـنیآ  لسن  يدوبان 
هکنیا بلاج  دـیدرگ . دـشیم ، شخپ  دـیلوت و  سیئوس  رد  زردـناس »  » يزاس وراد  هناخراک  طسوت  یتحار  هب  هک  يد » سا . لا .  » و اـناوج »
دیلوت هیاـپ  دـیاش  درکیم و  یلاـخ  ًـالماک  ار  نهذ  هک  دومنیم  دـیلوت  نیماـتوگریا »  » ماـن هب  يرِّدَُـخم  يد  سا . لا . زا  لـبق  هناـخراک  نیا 

كاتـسیوات و هسـسؤم  طسوت  داوم  نیا  دـیلوت  ياههنیزه  هیلک  دـشاب . رِّدَُـخم  نیمه  يزورما  یـساتسکا  ای  نادرگناور  ياهوراد  اهصرق و 
اکیرمآ هب  یلسکاه » سودلآ   » مان هب  یفوسلیف  طسوت  رِّدَُخم  نیا  هوبنا ، دیلوت  زا  سپ  تفرگیم و  تروص  نآ  هب  هتسباو  یسیئوس  ياهکناب 

ياههقرف دباعم  یقیسوم ، ياهنلاس  سرادم ، یهاگـشناد ، ياهطیحم  رایتخا  رد  ناگیار  هنومن  تروص  هب  رِّدَُخم  نیا  دش ؟! هدروآ  تاغوس 
ناشن دهاوش  دیدرگ . عیزوت  دوب  رِّدَُخم  داوم  زا  هدافتسا  یعیبط  لحم  هک  كار  ياهترسنک  رد  صوصخ  هب  دش . هتـشاذگ  نیغورد و … 

یلو تسا  هتـشاد  داوم  نیا  عیزوت  دـنور  زا  لـماک  عـالطا  ناـمز  نآ  رد  ( DEA ( ) 159  ) اکیرمآ رِّدَُـخم  داوم  اب  هزرابم  ناـمزاس  دـهدیم 
یـسیلگنا و ِكار  ياهترـسنک  ماجنا  تازاوم  هب  درواین !؟ لمع  هب  نآ  زا  يریگولج  تهج  رد  یمادقا  چـیه  هک  دوب  هتفرگ  دـیکا  روتـسد 
هب یقیـسوم  تالآ  زاج و  يادـص  یناطیـش  نیگنـس و  نینط  تفای و  یناوارف  شرتسگ  ناناوج  ناـیم  رد  رِّدَُـخم  داوم  لامعتـسا  ییاـکیرمآ 

فوخم ماد  رد  ار  دوخ  دننکیم ، لامعتسا  همه  هکنیا  هناهب  هب  یـسک  ره  دناوخ و  ارف  رِّدَُخم  داوم  لامعتـسا  هب  ار  ناگدنونـش  نهذ  یناسآ 
زین ناتسود  رارصا  هتبلا  دومن . ریزارـس  رامعتـسا ، رگ  هئطوت  ياهنوسامارف  بیج  هب  ار  يراشرـس  لوپ  درک و  راتفرگ  رِّدَُخم  داوم  نایچقاچاق 

تحت ناـنچ  هئطوـت  نیا  دـندرکیم و  یفرعم  ددـجت  يرکفنـشور و  رهظم  ناوـنع  هب  ار  هزاـت  گـنهرف  هک  ارچ  دوـبن ، رثایب  دروـم  نیا  رد 
یبهذـم و ناربهر  زا  يدادـعت  تشادـن . رب  رد  هنیزه  نارگرامعتـسا  يارب  يرانید  یتح  هک  تفرگ  رارق  تفـص  هابور  ياـههناسر  شـشوپ 

نیا رد  هک  یناسک  اهنت  تشادن و  رب  رد  عاضوا  ندش  رتدب  زج  هب  ياهجیتن  چیه  اما  دنتـساخرب ، دـیدج  هدـیدپ  نیا  اب  تفلاخم  هب  یناحور 
طـسوت ینویزیولت  لصفم  هنیزه و  رپ  همانرب  کی  هکنیا  رتبلاج  دندوب . هدرپ  تشپ  نارگ  هئطوت  دـنتفرگن ، رارق  اهـشنزرس  دـنزگ  دروم  نایم 

ياهصرق زا  ياهدرتسگ  غیلبت  ناگیار  روط  هب  هک  دـش  هیهت  رلیم » نمرون   » و گرب » زنیگ   » ياهمان هب  ياهناوید  بیدا  تفـص و  رکون  رعاش 
ياههناسر نابحاص  هکنیا  بلاج  دـندومن . ارجا  ییاههمانرب  اهنآ  زا  دـیلقت  هب  كار  ياههورگ  اهدـعب  هک  دـنتخادنا . هار  هب  ار  يد  سا . لا .

دوخ زا  یفـصولا  دـیاز  یتسد  هداشگ  ناشرتراجنهان ، ياههشیدـنا  راجنهان و  تادوجوم  نیا  هب  ناگیار  تقو  نداد  دروم  رد  یکینورتکلا 
ءاقترا ون و  ياههشیدنا  شـشوپ  ریز  اناوج » يرام   » يد و سا . لا . هرابرد  ینویزیولت  يرـسارس  شیامن  دـنچ  گرب  زنیگ  دـندادیم . ناشن 

؟! تفرگ تروص  ناگیار  ًاقلطم  رِّدَُـخم  داوم  لامعتـسا  يارب  تاغیلبت  نیا  مامت  دـیناسر و  ماجنا  هب  یناهج ، یقیـسوم  رنه و  رد  اـهگنهرف 
ناج رتکد  هتـشون  یناهج » ياههئطوت  نوناک  هتیمک 300   » باتک زا  هک  لیذ  بلاطم  هب  نارگ  هئطوت  فادـها  اب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  لاح 
اهتلم یقالخا  تفاب  ناراکیب ، هوبنا  رب  ندوزفا  هار  زا  : » دـسیونیم هتیمک 300  فادها  دنب 10  رد  دییامن : هجوت  تسا  هدـش  باختنا  نملوک 

هانپ رِّدَُخم  داوم  لکلا و  هب  هدرک و  دوفن  نارگراک  ِیگدنز  رد  يدیما  ان  دش …  دهاوخ  دوبان  اههداوناخ  قالخا  ینابم  هدرک ، فیعـضت  ار 
دنهاوخ بیغرت  اهتنـس  هیَلَع  نایـصع  يارب  رِّدَُخم  داوم  كار و  دـننام  ییاهیقیـسوم  هب  شیارگ  قیرط  زا  اهروشک  ناناوج  درب . دـنهاوخ 
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حلـسم و نادزد  كار ، رادفرط  ياههورگ  دننام  دوجوم  ياههقرف  ندومن  لاعف  هزات و  ياههقرف  یفرعم  ندروآ و  دوجو  هب  اب   … « » دـیدرگ
ناگدـننک فرـصم  هعماج و  نیئاپ  تاقبط  فذـح  هنیمز  دنتـسه ، اـپورا  هایـس  تیفارـشا  هجوت  دروم  رایـسب  هک  رگید  راـجنهان  ياـههورگ 

يرت یمیدـق  لمعلاروتـسد  نویهـص  ناروشناد  ياهلکتورپ  باتک  رد  يدوهی  ياـهماخاخ  (« 160 …  ) مییاـمنیم و مهارف  ار  فرـصمیب 
ار اهتلم  بارش  لکلا و  : » دنسیونیم … لوا  لکتورپ  رد  دییامرف : هجوت  نآ  زا  ییاههنومن  هب  دناهدروآرد . ریرحت  هتشر  هب  ناشفادها  يارب 

زرم رد  هک  يروط  هب  تسا  هدرک  لبنت  ار  اهنآ  بعل  وهل و  تهالب و  دناهدش و  ندوک  لقع  ندش  لئاز  رثا  رب  ناشناناوج  تسا  هدرک  جـیگ 
قیوشت نیا  دنوشیم . راک  نیا  هب  قیوشت  رتشیب  زور  ره  دنراذگیمن و  رتارف  یمدق  نآ  زا  دـناهدش و  فقوتم  یگنهرف  نهک  ثاریم  هعلاطم 

ایآ دینک  هجوت  بوخ   … دنهد » قوس  تمـس  نیا  هب  ار  تسپ  ياهتلم  ناناوج  ات  دناهدش  تیبرت  هک  دریگیم . تروص  ام  زا  يدارفا  طسوت 
ریدـخت يور  يرتشیب  بتارم  هب  ِرثا  رِّدَُـخم  داوم  شعورـشمان  دـنزرف  یقیـسوم و  ای  دریگیم  تروص  لکلا  طسوت  طقف  لقع  ندـش  لـئاز 

ام تردق  دنیارگ . فعـض  هب  تسپ  ياهتلم  دوش و  مکاح  رقف  هک  تسا  نیا  ام  تساوخ  : » دنـسیونیم … موس  لکتورپ  رد  دنراد !؟ ناهذا 
هتفگ هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب   … میزاسیم » شیوخ  هدارا  هدرب  ار  اهنآ  قیرط  نیا  زا  اریز  تسنارگراـک  مئاد  یناوتاـن  رقف و  ِورگ  رد 

دننامب و یهارمگ  رد  هراومه  اههدوت  هک  نآ  يارب  : » دنـسیونیم … مهدزیـس  لکتورپ  رد  دینک . عوجر  لبق  هحفـص  دـنچ  رد  هتیمک 300 
روآ و هدنخ  هدیافیب و  ياهيزاب  یمرگرس و  ملاسان و  یحیرفت  لیاسو  داجیا  اب  دوشیم ، هچ  اهنآ  اب  درذگیم و  هچ  ناشفارطا  رد  دننادن 

زین اههناسر  درک . میهاوخ  لوغشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  للجم ، قرب و  قرز و  رپ  ياههناخ  ندرک  دایز  ینارتوهـش و  هدوهیب و  ياهشزرو  عاونا 
رد دیدرگ . دنهاوخ  لفاغ  ام  ياههمانرب  زا  دـش و  دـهاوخ  روما  نیا  هجوتم  هدوت  ناهذا  بیترت  نیدـب  دومن ، دـنهاوخ  ام  هب  ینایاش  کمک 

ار ناسنا  تقو  طقف  هک  هدوهیب  یمرگرـس  لیاسو  دـییامرف  هجوت  بوخ  زیزع ؛ ناگدـنناوخ   … مینکیم » میهاوخب  هک  يراـک  ره  اـم  هجیتن 
حیرفت عون  باختنا  دروم  رد  دیشاب و  اریذپ  ار  ریقح  نیا  هناتسود  هیصوت  اذل  تسا . تیرـشب  نانمـشد  تسد  رد  رازبا  نیرتهب  دنکیم  فلت 

اقیرفآ و…  اکیرمآ و  یتنـس  یقیـسوم  دروم  رد  هک  یلئاسم  ناـمه  تسا  یهیدـب  دـیروآ . لـمع  هب  ار  تقد  تیاـهن  شیوخ  یمرگرـس  و 
قدص دناوتیم  زین  یقرش  یناریا و  یتنس  یقیسوم  دروم  رد  تسا  قداص  رِّدَُخم و …  داوم  یحور و  یگدولآ  یتوص ، یگدولآ  هب  تبسن 
نارگ هئطوت  نامه  طسوت  هک  تسا  ياهدش  باسح  هشقن  یبرغ و …  لیصا و  یتنس ، هب  یقیـسوم  يدنب  هتـسد  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دنک و 

ياهدش نییعت  شیپ  زا  فادها  هب  ندیسر  تهج  رامعتسا ، تسد  رد  رازبا  نیرتهب  زا  یکی  یقیسوم  تروص  ره  رد  تسا . هدش  يزیر  حرط 
ناسوساج تارطاخ  (، » 162 « ) گـنرین يزادرپ و  تسایـس  ( » 161 « ) هتیمک 300  » دـننام ییاهباتک  هب  هعجارم  اـب  مدنمـشهاوخ  هک  تسا 

مالـسلاو دومن . دـیهاوخ  ادـیپ  یلماک  یهاگآ  اـهنآ  موش  هئطوت  زا  و …  ( 164 « ) نویهـص ناوشناد  ياهلکتورپ  ( » 163 « ) یقرـش یبرغ و 
یمومع 1385/9/17 لضاف  دمحم 

« شهوژپ تایلمع   » كاتسیوات و : 7

: هدشن نالعا  گنج 

هتفـشآ يارب  لماک  یماظن  یلمع و  ِروتـسد  کی  ات  دوب  نآ  رب  كاتـسیوات ، یناسنا  طباور  هسـسؤم  راذـگناینب  ( 165 « ) ْْزیِر زگنیلوار  ناـج  »
، دشاب اهنایپملا  ای  هتیمک 300  رظن  دروم  هک  ییوس  ره  هب  ار  وا  ناوتب  هک  دروآ  دیدپ  ياهنوگ  هب  یمدآ ، ندیشیدنا  راهم  سپـس ، يزاس و 

یفرعم اهناسنا  هب  ار  راکدوخ  تینهذ  کی  ناوتب  دـیاب  تشاد ، رظن  رد  زیر  ياقآ  هچنآ  دـننامه  یفدـه  نتخاس  یلمع  يارب  درک . يربهار 
یگدـنز ياههبنج  همه  راهم  زیر ، ياقآ  ییاـهن  فدـه  تسا . یللملا  نیب  یلم و  حطـس  رد  ناوارف ، ییارجا  داـعبا  ياراد  فدـه  نیا  درک .

ياهراتـشک هار  زا  ناوتب  دیاب  دشاب ، شزرا  دقاف  ناسنا  یگدنز  ياههبج  زا  یکی  هک  یتروص  رد  هدربمان ، هاگدید  زا  تسه . هدوب و  ناسنا 
هتسد راتشک  همانرب  ، » هدش دای  هسسؤم  تامادقا  زا  یکی  درک . مادقا  هبنج  نآ  بیرخت  هب  تبسن  یناگمه ، یگدرب  هار  زا  ای  یعمج و  هتـسد 
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زا مدرم  يزاس  هدرب  هماـنرب ، رگید  هتکن  دریگیم . رب  رد  لاس 2010  ات  ار  ناسنا  رفن  نویلیم  نتشک 500  همانرب ، نیا  تسا . یعمج 2000 »
رد رگیدـکی  يولهپ  هب  ولهپ  اکیرما  رد  نونکا  مه  هدوب و  ارجا  لباق  الاب ، همانرب  لصا  ود  ره  تسا . يداـصتقا  ياـهمرها  يریگراـک  هب  هار 

ماظن هک  تفاـیرد  يدوز  هب  زیر  درک . زاـغآ  كاتـسیوات  رد  لاس 1921  رد  ار  دوخ  ياهشیامزآ  زیر ، زگنیلوار  ناـج  تسا . ماـجنا  لاـح 
هار دنک ، ینیب  شیپ  دـناوتیم  وا  هک  اجنآ  ات  دوب ، هتفگ  يو  دـشاب  هتـشاد  دربراک  یماظن  يروشک و  ياههنیمز  رد  دـناوتیم  وا ، رظن  دروم 

یقالخا ای  ینید  ياهشزرا  هب  هجوت  نودب  هنامحریب ، هنالدگنس و  ياهشور  زا  هدافتسا  دنمزاین  حرط ، نیا  هار  رس  رب  ياهلکـشم  لح 
نارادمتسایس تسا . یهاوخ  نطو  ییارگ و  یلم  هب  ندرکن  هجوت  نآ  دوزفا و  دوخ  نیشیپ  ياهطرش  رب  مه  يرگید  طرش  رتناسپ ، وا  تسا .

80000 روظنم ، نیدب  دنک . ادیپ  ناماس  يرگید  گنج  ییاپرب  هار  زا  دیاب  نانآ ، هعماج  يداصتقا  ياهلکـشم  هک  دندوب  هتفایرد  ییایناتیرب 
« شهوژپ تایلمع   » دـش هداد  حرط  نیا  هب  هک  یمان  دـنداد . رارق  ْزیِر  راـیتخا  رد  یهاگـشیامزآ  كوخ  ناونع  هب  ار  اـیناتیرب  ناـیماظن  زا  رفن 

شهوژپ تایلمع  ياهشور  زا  هدافتسا  اب  اکیرما ، داصتقا  هعلاطم  يارب  ار  ْزیِر  كاتسیوات ، هسسؤم  هب  ینالک  سروب  نداد  اب  اهرلفکار  دوب .
هژیو هنومن  کی  دـناوتب  هک  داد  رارق  دراوراه  هاگـشناد  راـیتخا  رد  هلاـسراهچ  سروب  کـی  ناـمزمه  رلفکار ، داـینب  دـنداد . رارق  راـشف  ریز 
هژیو يداصتقا  هنومن  کی  كاتـسیوات ، هویـش  ساسا  رب  دیـشوک  دراوراه  هاگـشناد  لاس 1949 ، رد  دروآ . دـیدپ  ار  اـکیرما  يارب  داـصتقا 
حرط رسارس  رد  كاتسیوات  ياهشور  يریگراک  هب  تشاد ، نیعم  دراوراه  هاگـشناد  اب  دوخ  يراکمه  يارب  زیر  هک  یطرـش  اهنت  دنیرفایب .

رد یناملآ  نارگراک  ياههناخ  مکارتم  رایـسب  ياهنارابمب  هوحن  هب  تشاد ، مان  شخب » ناـنیمطا  ياـهنارابمب  یـسررب   » هک ْزیِر  ِحرط  دوب .
هتفرگ راک  هب  اهنآ  ندرک  لیطعت  ناملآ و  یماظن  عیانـص  نارگراک  نداد  يرارف  يارب  اـهنارابمب ، هنوگ  نیا  تشاد . هراـشا  گـنج  نارود 
کی راهم  ریز  يداصتقا ، ماظن  کی  هکنآ  يارب  دوب . هدـش  زین  یماظن  ریغ  ياهسایقم  رد  يریگراک  هب  هدامآ  نونکا  اهشور  نیا  دـشیم .

اب دراوراه ، هاگـشناد  رد  ْزیِر  شهوژپ  تایلمع  حرط  دـشاب . يراکتـسد  لباق  لماک  روط  هب  ینیب و  شیپ  لباق  دـیاب  دریگ ، رارق  هئطوت  داهن 
هب یبایتسد  يارب  هک  دوب  هتفای  یهاگآ  هتکن  نیدب  ْزیِر ، دوب . هتفریذپ  ماجنا  ياهنومن  نینچ  كرادت  هار  رد  یعامتجا و  تاناکما  زا  هدافتسا 

همه لاـح  نیع  رد  دروآرد و  یگدرب  تلاـح  ياهنوگ  راـهم و  ریز  ار  یعاـمتجا  ياـهلماع  دـیاب  یتیعمج ، ياـههورگ  هراـبرد  ینیب  شیپ 
ای داحتا  ياههویـش  زا  ات  دوشیم  ببـس  تیفیک  نیا  تشاد  هاگن  رود  ناـشسرتسد  زا  مه  ار  ناـنآ  راوگاـن  تیعـضو  ییاسانـش  ياـهرازبا 

لاح رد  هدحتم ، تالایا  طاقن  همه  رد  كاتسیوات ، یسانش  شور  دننامب . رود  نارگید  زا  نتـسج  يرای  ای  عافد ، يارب  رگیدکی  هب  نتـسویپ 
اجک هب  یهاوخ  يرای  يارب  دـننادیمن  دنتـسه ، يراوگاـن  تیعـضو  ياراد  هکنآ  اـب  مدرم ، نخـس ، رگید  هب  تسا . هدـهاشم  لـباق  ماـجنا و 

رد هک  دراوراه  شهوژپ  تایلمع  حرط  دنروآیم . يور  تلود  ینعی  عجرم ، نیرتدـب  هب  یهاوخ ، يرای  يارب  تاقوا  یهاگ  دـننک . هعجارم 
هئطوت داد . لاقتنا  شهوژپ  تایلمع  هب  ار  اهنآ  همه  رخآ ، تسد  تفرگ و  راک  هب  ار  ْزیِر  هدـش  هیـصوت  لوصا  همه  دـش ، زاـغآ  لاس 1948 

رصع ندیسر  ارف  دنریگب . رایتخا  رد  ار  روشک  کی  تیعمج  داصتقا و  راهم  لیاسو  دنناوتیم  رگیدکی  هب  نتسویپ  اب  دندرک  ساسحا  نارگ 
. دزاسیم نکمم  ار  يریذپ  راهم  یمدآ  شناد  دنفده و  هب  ندیسر  هلیـسو  مولع  تخاس . ریذپ  ناکما  رتهداس  ياهنوگ  هب  ار  رما  نیا  هنایار ،

میمـصت يزاس  راهم  نیا  زا  ناگدننک  هدافتـسا  هدافتـسا و  یگنوگچ  هرابرد  هک  تسا  هتیمک 300  دـننام  یناهنپ  ياهداهن  رخآ ، تسد  اـما 
ندرک شکورف  زا  ياهناشن  چیه  هدیسر و  یگلاس  هب 47  نونکا  دراد ، نایرج  اکیرما  مدرم  هیَلَع  كاتـسیوات  يوس  زا  هک  یگنج  دریگیم .

تـسایس هار  زا  دوریم ، رامـش  هب  تایح  نایرج  يدیلک  يورین  يژرنا ، نیمز ، هرک  نیا  يور  رد  هکنآ  هب  هجوت  اب  دروخیمن . مشچ  هب  نآ 
تـسد رد  ار  ورین  يژرنا و  عبانم  هیلک  راـهم  تسا  هتـسناوت  هتیمک 300  از ، نارحب  نشخ و  ياـهشور  يریگراـک  هـب  گـنرین و  يزادرپ و 
تـسد رد  دـناهتفای ، نامجرت  يداصتقا  ياههژاو  هب  هک  ار  یعامتجا  ياهورین  راهم  یتسردان ، گنرین و  هار  زا  نینچمه  هتیمک 300  دریگب .

نآ رد  تشاد ، هاـگن  رود  يداـصتقا  باـتک  باـسح و  زا  ار  يداـع  دنورهـش  ناوـتیم  هک  مـیهد  رارق  نآ  رب  ار  ناـمگ  رگا  تـسا . هـتفرگ 
خر هک  تسا  یتیعقاو  نیا  درک . قرغ  يداصتقا  یگدرب  رد  ار  نادنورهـش  ناوتیم  هک  میـشاب  هتـشاد  رواب  مه  رادـنپ  نیدـب  دـیاب  تروص ،

نارگ هئطوت  هدرب  تروص  هب  بیترت ، نیدب  هدرپس و  يداصتقا  ناگدننکراهم  تسد  هب  ار  دوخ  يداصتقا  تایح  هتشر  مدرم ، ام  تسا . هداد 
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یقح شوه ، نودـب  تاناویح  زا  شیب  دـنربیمن ، راک  هب  ار  دوخ  شوه  هک  یناسک  هتـشاد ، نایب  ْزیِر  یناـمز  هک  هنوگ  ناـمه  میاهدـمآرد .
تسد هب  هک  ینیریش  هویم  زا  مه  مکاح  هقبط  دوریم و  رامش  هب  راک  لوصا  زا  يداصتقا  یگدرب  مظن ، ظفح  يارب  تسین . روظنم  ناشيارب 

تصرف زونه  دیاش  دسرب ، مدرم  هب  ماگنه  هب  يداصتقا ، نازیر  همانرب  نیا  مایپ  هنیآ ، ره  رگا  درب . دهاوخ  تذل  دوشیم ، دیلوت  هدرب  ِرگراک 
يزاب یتیمها  اب  شقن  دناوتیم  گنرین ، يزادرپ و  تسایـس  هک  تساجنیا  رد  دوش . فقوتم  یناهج  نیون  مظن  یگدرب  همانرب  ات  دـشاب  یقاب 

اب ار  ناـنآ  ناوـتیم  مدرم ، ياههشیدــنا  رد  ذوـفن  نـینچمه  شرورپ و  شزوـمآ و  یناـگمه ، ياـههناسر  هار  زا  نخــس ، رگید  هـب  دــنک .
نالک ياهتسایـس  هعلاطم  هسلج  کی  رد  تشاد . هاگن  رود  هب  زاس  تشونرـس  یلـصا و  لئاسم  زا  هدرک و  ریگرد  تیمهایب  ياهعوضوم 

ناربهر نارادکناب و  یتلود ، هیاپ  دـنلب  تاماقم  يداصتقا ، ناصـصختم  همه  يارب  دـش ، رازگرب  هتیمک 300  روتـسد  هب  لاس 1945 ، رد  هک 
یناهج کناب  قبسا  سیئر  ارامان ، کم  تربار  دریگ . تروص  يرتشیب  باتش  اب  دیاب  مدرم  هیَلَع  گنج  هک  دش  نشور  یتعنـص  یناگرزاب و 

یلم تورث  دیاب  دریگیم ، رارق  تیعمج  راهم  زا  نوریب  دشر  دیدهت  دروم  هراومه  یعامتجا ، هداتفا  اج  مظن  حلص و  هک  اجنآ  زا  دوب ، هتفگ 
هک دوب  رواب  نیا  رب  ارامان  کم  دوش . هدرپس  هتفای  طابضنا  مدرم  زا  كدنا ، يرامش  تسد  هب  هدش و  جراخ  طابضنایب  ياههدوت  لاگنچ  زا 
ام : » تسا نینچ  وا  نایب  دزاسیم . تنوکـس  لباق  ریغ  یناکم  ار  نآ  دـنکیم و  دـیدهت  ار  ام  ینوگرگد  لاـح  رد  ناـهج  تیعمج ، شیازفا 

گنج ماهدرک ، هراشا  يرگید  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  مینک . زاغآ  تیعمج  دـشر  تیمها  اب  رایـسب  ياـهعوضوم  اـب  ار  وگتفگ  میناوتیم 
همادا تیعمج  دشر  ینونک  شیارگ  رگا  هچ ، دوب . دـهاوخ  وربور  نآ  اب  هدـنیآ  ياهههد  رد  ناهج  هک  تسا  یعوضوم  نیرتمهم  ياهتـسه 

، تسا لاس 2020  ات  هداوناخ  ره  رد  دـنزرف  ود  زا  تراـبع  هک  تیعمج  شیازفا  اـب  حطـس  مه  يزیخ ، لـصاح  هطقن  هب  زگره  ناـهج  دـبای ،
ینونک نامز  رد  ناهج  تیعمج  رامش  اب  هسیاقم  رد  رفن  درایلیم  حطس 10  رد  تیعمج  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  رگید  يانعم  دیسر ». دهاوخن 
دهاوخ ریذپ  ناکما  یتابث  حطس  عون  هچ  اما  میناوخب ، تیعمج  تباث  حطس  ار  نآ  میراد  شـشوک  ام  .« » دنامب تباث  تسا ، درایلیم  هک 5/6 

هک دش  دنهاوخ  ببس  هدش  دای  لماوع  مینک ؟ ینز  هنامگ  ار  یگدرسفا  یغولش و  یبصع ، راشف  یگنسرگ ، رقف ، حطـس  میناوتیم  ایآ  دوب ؟
رد ایآ  دنک ؟ نیمأت  ار  یعامتجا  تابث  دناوتیم  یطیارش  نینچ  ایآ  دنوش ، راتفرگ  اهتبیـصم  نادب  نیمز  هرک  يور  رد  رفن  هد  ره  زا  رفن  هن 
هار ود  اهنت  دنک ؟ یگدنز  یناهج  نینچ  رد  هک  تسین  دـنموزرآ  یـسک  « »؟ دروآ نایم  هب  یماظن  تابث  زا  نخـس  ناوتیم  یتح  موهفم ، نآ 
هب ریم  گرم و  خرن  ای  دوش و  هدروآ  نییاـپ  باتـش  اـب  ینونک  دـیلوت  خرن  دـیاب  اـی  مینک . تسیز  هدـنیآ ، ناـهج  رد  میناوتب  هک  دراد  دوجو 
رد دراد . دوـجو  یناوارف  ياـههار  ریم  گرم و  خرن  ندرب  ـالاب  يارب  هک  تسا  نشور  دـسریمن . رظن  هب  يرگید  هار  دـبای . شیازفا  تعرس 

نهک یعیبط و  راهم  لماع  ود  يرامیب ، نامز و  دناسر . ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  تقد  اب  یبوخ و  هب  دـناوتیم  گنج  ياهتـسه ، ترارح  رـصع 
يارب ار  مایپ  نیا  ارامان » کـم  ، » لاس 1979 رد  دناهدشن ». رود  هنحـص  زا  زونه  اهلماع  نیا  زا  کی  چیه  دنتـسه . تیعمج  دـشر  هنیمز  رد 

هدـحتم تالایا  هجراخ  روما  ترازو  هیاپ  دـنلب  ياهماقم  زا  سردـنیا » ساموت  ، » هسلج نامه  رد  درک و  رارکت  ناـهج  ياـهکناب  ياـسؤر 
ای میهد . شهاک  ار  تیعمج  دـشر  دـیاب  ای  دراد . دوجو  ریذـپانرییغت  لصا  کی  اـم ، تامادـقا  همه  تشپ  رد  : » تشاد ناـیب  ار  ریز  بلاـطم 

ناـنچ راـچد  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـنهد . ماـجنا  تـسرد  بوـخ و  ياهنوـگ  هـب  مییوـگیم  اـم  هـک  ییاههویـش  هـب  ار  شهاـک  نـیا  مدرم 
اهنت دور ، نوریب  تسد  زا  تیعمج  دشر  راهم  هک  یماگنه  دنتـسه . التبم  اهنادب  نانبل  ای  رداولاسلا ، مدرم  هک  دش  دـنهاوخ  ییاهيراتفرگ 

يرای هنیمز  نیا  رد  دناوتیم  یلخاد  گنج  دشاب . هتـشاد  ار  نآ  شهاک  هدارا  دـناوتیم  تسیـشاف  تلود  کی  دـیاش  ردـتقم و  تلود  کی 
ار نامدرم  همه  دیاب  داد ، شهاک  نامز  نیرتهاتوک  رد  ار  تیعمج  ناوتب  هکنآ  يارب  دشاب . هتـشاد  ار  مزال  یگدرتسگ  دیاب  اما  دشاب . ناسر 
. تشادرب نایم  زا  گنج  ياهههبج  رد  دنراد ، ندرک  رواب  دادعتسا  هک  ار  نانآ  زا  ياهظحالم  لباق  رامش  و  تخاس ! هناور  اهههبج  يوس  هب 

تلع هب  نادنمتورث  هک  یناهج  رد  درک ! ». لامعا  ار  تامادقا  هنوگ  نیمه  دنتسه ، ندش  راد  هچب  نس  رد  هک  ینانز  هب  تبسن  دیاب  نینچمه 
(166  ) مر هاگـشاب  هب  تسا . نآ  مدرم  یناگمه  راتـشک  لکـشم ، لـح  هار  دنـشاب ، هتـشادن  ار  نآ  رد  نتـسیز  هب  شیارگ  تیعمج ، شیازفا 
اب ناهج 2000 )  ) لابولگ 2000 مان  ریز  همانرب ، نیا  دـننک . میظنت  ياهماـنرب  تیعمج  نویلیم  يدوبان 500  يارب  هک  دوب  هدش  هداد  روتـسد 
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روهمج سیئر  هلیسو  هب  یمسر ، روط  هب  لابولگ 2000  همانرب  دش . ماجنا  یلمع  روط  هب  لیزرب  اقیرفا و  رـسارس  رد  زدیا  سوریو  شرتسگ 
. تفرگ رارق  شریذپ  دروم  هدحتم  تالایا  تسایس  ناونع  هب  اکیرما ، قبسا 

[ مُر هاگشاب  سنارفنک  ءاضعا  همان  تقفاوم  ]

، نییاپ ياهنس  رد  دنریگ و  رارق  لماک  راهم  ریز  دـیاب  هعماج  نییاپ  هیال  رـصانع   - » 1 هک :]  ] دندرک تقفاوم  مر  هاگـشاب  سنارفنک  ءاضعا 
دیاب دنروآ ، تسد  هب  ینامگدب  يارب  یتصرف  هکنآ  زا  شیپ  اهتدـم  هعماج ، نییاپ  هیال  دـنوش . هدرامگ  فیاظو  ماجنا  هب  شزومآ  نمض 

ردپ و نودب  یتلود  ياهلحم  رد  ار  ناکدوک  زور ، لوط  رد  دـیاب  ینف ، رظن  زا   - » 2 دننیبب ». شزومآ  دوخ  یعامتجا  هاگیاپ  شریذپ  يارب 
الاب هب  ور  تکرح  دوخ و  یعامتجا  هاگیاپ  زا  نتـسج  يرود  هب  هعماج  نییاپ  ياههیال  ییاه ، شور  نینچ  لامعا  اب  درک . يرادـهاگن  ردام 

هدیدنسپ و یعامتجا  مظن  کی  ندمآ  دیدپ  يارب  میراد ، نهذ  رد  ام  هک  یگدرب  لکش  تشاد . دنهاوخ  یکدنا  دیما  یعامتجا ، نابدرن  رد 
، اهشزرا هب  هلمح  يارب  نام ، یعامتجا  روما  ناصصختم  شناد  زا  هدافتـسا  اب  ام   - » 3 دوریم ». رامش  هب  یـساسا  ياهناینب  زا  زیمآ ، حلص 

عبانم میناوتیم  يراکتـسد ، كرد و  اهمرها و  نیمه  يریگراک  هب  اب  میراد . رایتخا  رد  ار  مزال  عبانم  هعماج ، دارفا  ياهییایوپ  اـههنیزگ و 
یساسحا یمـسج و  ینهذ ، ياههنیمز  رد  ار  ناشیتساک  ییاناوت و  طاقن  بیترت ، نیدب  هداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  نانآ  دمآرد )  ) يازورین

يداصتقا و ياهتداع  يریگ  هزادنا  اب  دننزیم . زابرس  دوخ  تاینهذ  يزاس  هنیهب  زا  مدرم  لومعم ، روط  هب  میراذگب . هدنبوک  تابرض  ریز 
هب اب  ناوتیم  دننک ، رارف  اهتیعقاو  زا  اهیمرگرـس  هلیـسو  هب  دنیوج و  يرود  دوخ  تالکـشم  زا  دـنراد  شـشوک  اهناسنا  هکنیا  هب  هجوت 

نداهن ندرگ  لماک و  راهم  يارب  هک  ار  هدش ) هدـیرفآ  ياهدادـیور   ) یلامتحا یبیکرت  ياههبرـض  شهوژپ ، تایلمع  ياهشور  يریگراک 
.« دـشاب هارمه  تاغیلبت )  ) ییامن گرزب  اـب  دـیاب  هویـش  نیا  يریگراـک  هب  دروآ . دراو  دراد  ترورـض  داـصتقا  ندرک  نوگرگد  هب  تیعمج 
هب اـهروشک  میـسقت  نخـس ، رگید  هب  دراد . رارق  اـم  راـیتخا  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدـش ، داـی  بلاـطم  هماـن ] تقفاوـم  نیا  رب  یحیـضوت  ]

نانآ هک  ياهنوگ  هب  ياهقطنم  ياهدروخرب  هب  هجوت  نان ، ياهمقل  يارب  ینارگن  هزرابم و  لاح  رد  تیعمج  نتشاد  هاگن  ياهلیبق ، ياههورگ 
دح زا  شیب  شهاک  لاح ، نامه  رد  تالکـشم و  اب  هزرابم  رد  مدرم  ندراذگ  اهنت  دـنرواین ، تسد  هب  اهدادـخر  زا  ینـشور  ریوصت  زگره 
هک يروشک  يوالسگوی ، رد  ناوتیم  ار  رادنپ  هویش  نیا  یلمع  ياههناشن  تسا . مُر  هاگشاب  يداهنشیپ  تاکن  نیرتمهم  زا  ناهج ، تیعمج 

ياهمخ چـیپ و  رد  زونه  یـشوکتخس ، همه  اب  یلومعم  ياههداوناخ  هک  اکیرما  رد  نینچمه  هدـش و  میـسقت  ياهلیبق  کچوک  ياههعطق  هب 
لیدبت رد  ار  نتشیوخ  ندروخ  بیرف  هک  دنرادن  ار  نآ  تصرف  یتح  یلومعم ، ياههداوناخ  ءاضعا  درک . هدهاشم  دنتـسه ، راتفرگ  یگدنز 
تکاـس راـهم »  » رثا رب  هـک  ار  ناـشروشک  دـنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد  تـصرف  رگا  ناـییاکیرما ، نوـنکا  دـنبایرد . يداـصتقا  هدرب  هـب  ندـش 

. دوب گرزب  بیـسآ  کـی  اـکیرما  يارب  شوب  يروهمج  تساـیر  دـننیبب . هتفرگ ، رارق  هدـنور  شیپ  لکـشم  کـی  هناتـسآ  رد  كاتـسیوات ،
ینیب شیپ  روشک  نیا  يارب  يزاوم  تموکح  يزیر  همانرب  رد  هک  تسا  نامه  دـنور ، نیا  نآ . زا  رتدـب  زین  نوتنیلک  لیب  يروهمج  تساـیر 
رتشیب تورث  هدعو  ءازا  هب  ناییاکیرما  دنهدیم . تسد  زا  روشک  ناوت  اهداهن و  هب  تبـسن  ار  دوخ  رواب  جیردت  هب  اکیرما  مدرم  تسا . هدـش 

چیه هب  هک  یکناب  يراد  هیامرـس  ماظن  ماد  رد  روشک ، نیا  مدرم  دنهدیم . تسد  زا  جـیردت  هب  ار  دوخ  یعقاو  تورث  اهتراسخ ، ناربج  و 
هیامرـس دـسریم  رظن  هب  رهاظ  رد  هچنآ  یکناب ، يراد  هیامرـس  ماظن  رد  دـناهداتفا . ورف  دـیمان ، لیـصا  يراد  هیامرـس  ار  نآ  ناوتیمن  يور 
گنرین يراد ، هیامرـس  هنوگ  نیا  دوریم . رامـش  هب  یفنم  هیامرـس  ياهنوگ  عقاو  رد  یگنیدـقن  یخیرات ، ياهنومزآ  رب  انب  اما ، تسا . يراد 

هب روشک  نآ  تلود  يراد  ماو  يراکهدـب و  زا  یـشخب  عقاو ، رد  اما  دراد ، ار  جـیار  لوپ  رهاظ  هکنآ  اب  اکیرما  رالد  تسا . برخم  زادرپ و 
گنج و هار  زا  جیار ، لوپ  دراد ، رارق  مه  ناگمه  نامـشچ  ربارب  رد  دراد و  ییانـشآ  هدنـسیون  هک  اجنآ  ات  دراذـگیم . شیامن  هب  ار  مدرم 

نیمه زرم  ات  ناوتیم  ار  لوپ  دنهدیم . لیکشت  ار  روشک  کی  هیامرـس  تامدخ ، اهالاک و  لک  عمج  دنکیم . ادیپ  نزاوت  یناگمه  راتـشک 
نوگژاو يورین  کی  تروص  هب  برخم و  لوپ  نآ  دنک ، زواجت  نازیم  نیا  زا  جـیار  لوپ  راشتنا  هک  یماگنه  درک . رـشتنم  پاچ و  رادـقم ،
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زادنا سپ  هک  یناگدنهد  رابتعا  ندش  هتـشک  اب  اریز  دـنکیم . ییامندوخ  لح  هار  اهنت  تروص  هب  گنج  لاح ، نیا  رد  دـیآیم . رد  يزاس 
نودـب جـیار ، مروتم  لوپ  تفایرد  اب  ریزگان  مدرم  تروص  نآ  رد  هچ  دیـشخب . نزاوت »  » یلوپ ماظن  هب  ناوتیم  دـنراد ، راـیتخا  رد  ار  مدرم 

ورین نیمز ، هرک  يور  رد  یناـسنا  ياهشـشوک  همه  یلـصا  دـیلک  دـنرذگیم . دوخ  نیـشیپ  لوپ  یعقاو  شزرا  زا  یتمواـقم ، هنوـگ  چـیه 
کت ناـهج  تسا . داـصتقا  اـهگنج  همه  همـشچرس  هک  دـنکیم  دـیکأت  هراومه  هدنـسیون ، هک  تسور  نیا  زا  تسا . يداـصتقا ) لـماوع  )

ياـهشور رد  ذوفن  هیلوا و  داوـم  اـهالاک ، تامدـخ ، همه  يراکتـسد  يارب  یعـضوم  هب  اـت  دراد  دـیکأت  یناـهج  نیوـن  مظن  اـی  یتـموکح 
مدرم دریگ . تسد  هب  ار  ناهج  راهم  دناوتیم  یناهج  نیون  مظن  هک  تسا  یهار  اهنت  نیا  هک  دش  روآدای  دیاب  دـنک . ادـیپ  تسد  يداصتقا ،
راهم يارب  ار  یتموکح  کت  ناهج  دوشیم ،) هدـیمان  یجراخ  ياهکمک   ) هک دوخ  داصتقا  زا  یـشخب  صاـصتخا  هار  زا  هدـحتم ، تـالایا 

. دناسریم يرای  ناهج  رسارس  یعیبط  عبانم 

[ كاتسیوات شهوژپ  تایلمع  يهتسجرب  تاکن  ]

تـسد هب  هار  نیرتهداس  هک  دـهدیم  ناشن  ام  ياهشهوژپ   - » 1 دروخیم : مشچ  هب  اههلمج  نیا  كاتـسیوات  شهوژپ  تایلمع  هماـنرب  رد 
ینامزاسیب و یناماسیب ، هطرو  رد  ناشندرک  اهر  لاح ، نامه  رد  مهبم و  مظن و  نودـب  یتیعقوم  رد  نانآ  نتـشاد  هاگن  مدرم ، راهم  يریگ 

هاگن رود  هار  زا  دناوتیم  فده  نیا  هب  یبایتسد  تدم ، دـنلب  يذوفن  ياهشور  رب  نوزفا   - » 2 تسا ». ییزج  لئاسم  هب  ناشندرک  مرگرس 
، قطنم تایـضایر ، ياههنیمز  رد  هژیو  هب  یناگمه ، شرورپ  شزومآ و  ياههمانرب  نتـشاد  هاگن  یهت  ینهذ ، ياهشـشوک  زا  مدرم  نتـشاد 

ياههزیگنا زا  هک  دـنکیم  باـجیا  راـک  تیهاـم   - » 3 دوـش ». لـصاح  ینف  ياـهشنیرفآ  زا  ناـشندرک  درـسلد  داـصتقا و  یحارط و  ماـظن 
هدافتسا تاغیلبت  ینویزیولت و  ياههمانرب  دهدیم و  شهاک  ار  سفن  هب  ءاکتا  هک  ییامن  گرزب  ياههویش  زا  هدافتسا  رب  ندوزفا  یساسحا ،

مدرم ینهذ ) زواجت   ) تاـساسحا هب  هلمح  نیهوت و  فدـه ، هب  ندیـسر  هار  نیرتهب  هک  میاهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  كاتـسیوات  رد  اـم  .« » مینک
یکینورتکلا و ياههناسر  رد  يداژن  ياهدروخرب  گنج و  يرگبوشآ ، نایـصع و  قیوشت  یـسنج ، ياهتیدودـحم  هب  دـناوتیم  هک  تسا 

هدیمان تسا ؛ یقیـسوم  نآ  قادصم  نیرتهب  هک  هدیدنگ ) ياهاذغ  اب  یناور  هیذـغت   ) مان هب  دـناوتیم  یمئاد  هویـش  نیا  دـماجنیب . یـشراگن 
هاـگن رود  هجیتن  رد  یفارحنا و  ياـهشنیرفآ  هب  مدرم  میلـست  نوناـق و  خـیرات ، رد  رظن  دـیدجت  زا  دـیاب  اـهلماع  نیرتمهم  زا   - » 4 دوش ».

زا هک  تسا  نیا  رب  هدعاق  درب . مان  ناهج ، ياهتیولوا  هدش  هتخاس  شیپ  زا  ياهبوچراچ  هب  یـصخش و  ياهزاین  زا  نانآ  هشیدنا  نتـشاد 
هلحرم هب  ار  فده  نیا  دناوتیم  هک  ییاههار  زا  یکی  تسا . رتدایز  يدنمهرهب  دشاب ، رتشیب  قیوشت  هچ  ره  دیآ . دـیدپ  يدـنمهرهب  قیوشت ،
فاکش مدرم  نایم  رد  هک  تسا  نیا  رد  ساسا   - » 5 تساه ». لح  هار  ندرک  داهنشیپ  سپس  تالکشم و  ندروآ  دیدپ  دنک ، کیدزن  لمع 

ار ناناوج  دوش . مرگرـس  تیمها  مک  ياهعوضوم  هب  ناشهشیدـنا  هدـش و  فرحنم  یعقاو  لئاسم  زا  لاـسگرزب  هورگ  هجوت  دوش و  داـجیا 
اب ار  اههورگ  همه  دیاب  درکن . هضرع  نانآ  هب  ار  خیرات  داصتقا و  تسرد  شزومآ  زگره  تشاد و  هاگن  رود  هب  تایـضایر  نتخومآ  زا  دـیاب 

رارق ناشرایتخا  رد  تسرد ، یقطنم و  ندیـشیدنا  يارب  یتصرف  هک  تشاد  لوغـشم  نانچ  فده ، نودب  ياهریجنز  تالکـشم  اهعوضوم و 
هدافتسا دشابن ، رتشیب  ییادتبا  مشش  سالک  زومآ  شناد  کی  روعش  حطـس  زا  هک  یحیرفت  ياهیمرگرـس  زا  دیاب  هک  تساجنیا  رد  دریگن .

، دریگب رایتخا  رد  بسانم  ياهب  ندرک  ناربج  نودب  ار  مدرم  یـصوصخ  كالما  دناوتب  تموکح  هک  یماگنه   - » 6 دروآ ». لمع  هب  لماک 
ایوپ يارب  دناهداد . رد  نت  یناسآ  هب  نوناق ، مان  ریز  ییوگروز  شریذپ  یگدرب و  هب  دنتـسه و  ندش  میلـست  هدامآ  مدرم  هک  تسانعم  نادب 

راتخاس رد  ناشهاگیاج  هفیظو و  زا  یهاگآ  یندـب و  ياهراک  ماجنا  اـب  مدرم  تقفاوم  هیلوا ، داوم  دوجو  مه  ییادـتبا  داـصتقا  کـی  ندرک 
ار دوخ  زا  سپ  هلصافالب  هقبط  راهم  هدرک و  نیمأت  ار  دوخ  دمآرد  حطس  یعامتجا ، هقبط  ره  بیترت  نیدب   - » 7 تسا ». يرورض  یعامتجا 
زا دوشیم و  لاـمعا  نآ  رب  یتخـس  راـهم  هک  دـنه  یتساـک  ماـظن  رد  ناوتیم  ار  هویـش  نیا  ياـههنومن  نیرتهب  زا  یکی  دریگیم . تسد  هب 

رارقتـسا نینچمه  تابث و  تینما و  شور ، نیا  رد  درک . هدـهاشم  دـنکیم ، يریگولج  الاب  تاقبط  دـیدهت  تلع  هب  نییاـپ  تاـقبط  كرحت 
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زا نییاپ  تاقبط  هک  دریگیم  رارق  دیدهت  دروم  یماگنه  نادـنمتورث  تیمکاح   - » 8 تسا ». یـسرتسد  لباق  الاب ، زا  هدش  هتخاس  یتموکح 
دارفا زا  ياهراپ  هک  لاور  نامه  رب  دـبای . یهاـگآ  دوخ  يـالاب  هقبط  تورث  تردـق و  زا  شرورپ ، شزومآ و  هب  یـسرتسد  تاـطابترا و  هار 
کی نیا  دـننکیم . ادـیپ  شیارگ  رتالاب  هقبط  هب  يداصتقا ، يورین  شناد و  هب  ءاکتا  اب  دـنوشیم ، رادروخرب  يرتهب  شزومآ  زا  نییاپ  هقبط 
هقبط هک  یماگنه  ات  نییاپ  تاقبط  ءاقترا  هک  دوش  هتفگ  دیاب  بلطم  نیا  لابند  هب  .« » دوب دهاوخ  مکاح  هقبط  تیمکاح  يارب  يدج  دـیدهت 
دروم داصتقا ، عبنم  نیرتمک  ناونع  هب  نییاپ  هقبط  یندـب  راک  لاح ، نیع  رد  دـبای و  تیمکاح  دوخ  داـصتقا )  ) يورین ءاـکتا  هب  دـناوتب  هبخن 

درب دنهاوخ  راک  هب  لکـشم  لح  يارب  هقبط  ود  ره  هک  یـشور  رد  یـساسا  فالتخا  کی  اما  .« » دتفیب بقع  دیاب  دریگ ، رارق  ناگمه  قفاوت 
راـتخاس کـی  ندروآ  دـیدپ  هار  رد  دارفا  شـشوک  تلع  هک  دـنراد  تسد  رد  یعطق  لـیلد  اـم ، یعاـمتجا  مولع  نادنمـشناد  دراد . دوـجو 

شیوخ هاگآدوخان  رد  نانآ  هچنآ  هداس ، نایب  هب  .« » تسا یکدوک  نارود  هب  یگتسباو  رارمتـسا  نانآ و  هاگآ  دوخان  رد  ییوزرآ  یـسایس ،
، دـخرچیمن یتسرد  رادـم  رب  روما  هک  یماگنه  دـهاکب و  ناشیگدـنز  رد  رطخ  نازیم  زا  هک  تسا  ینیمز  دوجوم  کی  دوجو  دـندنموزرآ 

تـسد هک  تسا  ریذـپان  يریـس  يوزرآ  کی  نک ، دودـحم  رطخ  ِياشگلکـشم  کی  نتـشاد  .« » دزاس مهارف  ار  مزال  ياهکمک  ناشیارب 
هب خـساپ  ایآ  تسا ؟ رادمتـسایس  کی  دوشیم ، نیـشناج  نیمز  رد  هک  یجنم  نآ  ایآ  دـماجنایم  ینیمز  یجنم  کـی  ندـمآ  دـیدپ  هب  رخآ 

کی هـک  تـسا  نآ  هراـشا  لـباق  هـتکن  اـما  دوـشیم ؟ ءاـضرا  هدـعو  نداد  اـب  ناـبیتشپ ،»   » کـی نتــشاد  يارب  مدرم ، ناـیاپیب  ياـهوزرآ 
نداد رارق  هطلـس  ریز  ای  ندرک  راهم  نایمدآ ، ياـیوپ  هشیمه  ياـهوزرآ  زا  درادـن ». شیاههدـعو  هب  تبـسن  يدـهعت  نیرتمک  رادمتـسایس ،
ینید یقالخا و  ياهعوضوم  اب  دروخرب  رد  نایمدآ  یناوتان  هچ  ره  دننکیم . دیدهت  ار  نانآ  هنازور  یگدـنز  تیدوجوم  هک  تسا  یناسک 

( یتبرـض نادرم   ) مان هب  ییاهيا  هفرح  هب  ار  اهعوضوم  لح  هار  نانآ  هک  تساجنیا  رد  دسریم . روهظ  هب  رتشیب  یلامعا  نینچ  دشاب ، رتشیب 
تـسرهف ریز  رد  هک  یلئالد  هب  اهروحم و  رب  نارادمتـسایس  تامدخ  دننکیم . راذگاو  میناوخیم  رادمتـسایس  ار  نانآ  یلک  روط  هب  ام  هک 

نودب لمع ، هب  یبایتسد  نآ 2 . یهد  ناماس  تیلوؤسم  نودـب  تدـم ، زارد  تینما  ندروآ  تسد  هب  . 1 دریگیم : ماجنا  تسا ، هدـمآ  اهنآ 
ندیسر اهشیارگ 4 . رطاخ  هب  تیلوؤسم  زا  زیهرپ  . 3 دشاب . هتشاد  ياهشیدنا  وزرآ  دروم  لمع  هب  تبسن  هکنآ  نودب  لمع و  ماجنا  هب  زاین 

ناونع ریز  شخب  کی  مینک . میـسقت  شخب  ود  هب  ار  تلم  کی  میناوتیم  یناسآ  هب  ام   » يزاب دعاوق  زا  يوریپ  نودب  یعقاو ، يدـنمدوس  هب 
هک دنتسه  یماظن  هبـش -  يورین  ياهنوگ  ياراد  نارادمتـسایس ، يدنب  هقبط  نیا  رد  عیطم . یعرف  تلم  مان  ریز  رگید ، یـسایس ، یعرف  تلم 

يوس زا  جـیار  روط  هب  اـکیرما ، رد  روهمج  تساـیر  ماـقم  دـنریگیم . رارق  عفادـم  يـالکو  ناـنآ  زا  سپ  تسا . سیلپ  يورین  نآ  نیرتمک 
، میراذـگب مه  رانک  هتیمک 300 )  ) ياههمانرب اب  ار  باـتک  نیا  رد  هدـش  حرط  ياـهعوضوم  هک  یماـگنه  دوشیم . یهدـناماس  نارادـکناب 
هک 75 دـهدیم  ناشن  ریخا  ياهرامآ  تسا . هدوب  زیمآ  تیقفوم  نازیم  هچ  ات  كاتـسیوات  شهوژپ ) تایلمع   ) همانرب درک  میهاوخ  هظحـالم 
، هلحرم نیا  رد  یضایر  نومزآ  دنرادن . ار  دوخ  هب  طوبرم  یـضایر ) نومزآ   ) ندنارذگ ناوت  ییادتبا  مشـش  لاس  نازومآ  شناد  زا  دصرد 

ایآ تسا . هدـشن  هدـیناجنگ  نآ  رد  تایـضایر  هدـیچیپ  هلأـسم  هنوگ  چـیه  دوشیم و  لیکـشت  ییادـتبا  سرادـم  هداـس  باـسح  بیکرت  زا 
»… ؟ دروآ رامش  هب  تلم  کی  ندناشک  یتسس  هب  هرابرد  يرادشه  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن 

[ یشکدوخ لماوع  للع و  : ] 8

یشان تالضعم  زا  یکی  هب  دسریم  رظن  هب  اذل  دیدرگ  وگتفگ  ناور  باصعا و  رب  یقیـسوم  برخم  راثآ  زا  رـضاح  باتک  رد  هک  اجنآ  زا 
یهاـگن یلاـمجا  روط  هب  دـشابیمن ، یقیـسوم  اـب  طاـبترایب  تسا و  هدومن  بلج  دوخ  هب  ار  همه  هجوت  هزورما  هک  یناور  ياـهيرامیب  زا 

، میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  تسا  هدش  تفایرد  تنرتنیا  زا  هک  یمـسر  ریغ  یمـسر و  رامآ  زا  ياهعومجم  ادتبا  روظنم  نیا  هب  میزادنیب .
ار دوخ  ناج  یشکدوخ  رثا  رب  هک  یمدرم  دادعت  یناهج ، تشادهب  نامزاس  هتفگ  هب  تخادرپ : میهاوخ  یـشکدوخ  لماوع  للع و  هب  سپس 

هتشذگ لاس  رد 45  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنریمیم . یناـبایخ  هناحلـسم  ياـهيریگرد  رد  هک  تسا  یمدرم  زا  شیب  دـنهدیم  تسد  زا 
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يارب دنتسه ، یشکدوخ  هب  مادقا  رطخ  ضرعم  رد  هک  يدارفا  صیخـشت  تسا . هتفای  شیازفا  دصرد  ناهج 60  رسارس  رد  یشکدوخ  رامآ 
زا دننزیم  یشکدوخ  هب  تسد  هک  يدارفا  يرکف ، ینهذ و  مولع  ناسانـشراک  هتفگ  هب  هتبلا  تسا . لکـشم  رایـسب  یـسانش  ناور  ناکـشزپ 

عماوج نـالاسگرزب  گرم  رد  یلـصا  لـماوع  زا  یکی  ناـناوج و  ریم  گرم و  لـماع  نیموـس  یـشکدوخ  دنتـسه . یناور  راـمیب  ینهذ  رظن 
کی هیناث  ره 40  رد  ینعی  دنزابیم ، ناج  یشکدوخ  هجیتن  رد  رفن  نویلیم  کی  زا  شیب  هنالاس  (، WHO  ) شرازگ هب  انب  دشابیم . يرهش 

. دننزیم یشکدوخ  هب  تسد  ناناوج  رتشیب  ینوناق  یکشزپ  نامزاس  دروآرب  قبط  تسین و  یصاخ  نس  هب  صتخم  یـشکدوخ  یـشکدوخ .
تـسد زا  ار  دوخ  ناج  قفوم  یـشکدوخ  لیلد  هب  رفن  رازه  دصراهچ  دودح  هنایلاس  هک  دهدیم  ناشن  تشادهب ، یناهج  نامزاس  ياهرامآ 

گرم و رامآ  هک  یلاح  رد  تسا . ناهج  ياهروشک  رتشیب  رد  نینس  مامت  يارب  ریم  گرم و  تلع  نیمهد  فیدر  رد  یـشکدوخ  دنهدیم .
یـشکدوخ هب  مادـقا  اـهدرم  زا  رتـشیب  ربارب  راـهچ  اـهنز  یلو  تسا  ناـنز  زا  رتـشیب  ربارب  هـس  نادرم  نـیب  رد  هدرک  یـشکدوخ  ناراـمیب  ریم 

رد دننزیم . یشکدوخ  هب  تسد  فده  نودب  یگدنز  مولعمان و  هدنیآ  لیلد  هب  ناوج  رازه  مک 30  تسد  هلاس  همه  اکیرمآ  رد  دننکیم .
دئوس سیئوس و  هلمج  نآ  زا  ییاـپورا و  روشک  دـنچ  رد  دـننکیم و  یـشکدوخ  هب  مادـقا  فلتخم  لـیالد  هب  رفن  زور 438  ره  زین  هـسنارف 

ناهج 15 رد  نانز  یشکدوخ  رامآ  تسا . هدش  شرازگ  رفن  رازه  دصرد  ناتسراجم 58  رد  رازه و  دصکی  رد  ات 25  یشکدوخ 15  نازیم 
تأرج هب  تسا . هدش  شرازگ  رفن  رازه  ره 100  رد  ناتسودنه 148  رد  رازه و  رد 100  ناتسلگنا 2  رد  رامآ  نیا  رفن و  رازه  ره 100  رد 
ناریا رد  تسناد ، نیچ  هب  قلعتم  ار  نانز  یشکدوخ  رامآ  نیرتشیب  نآ  زا  دعب  ناهج و  رد  نانز  یـشکدوخ  تختیاپ  ار  ناتـسودنه  ناوتیم 

هلاـس ره  فلتخم  ياـهشرازگ  ساـسا  رب  باـتفآ : يرازگربخ  شرازگ  هب  تسا . يزوسدوخ  شور  هب  اهیـشکدوخ ، دـصرد  زا 50  شیب 
لقادح 500 ار  تیعمج  نیا  رامآ  یناهج  تشادهب  نامزاس  دنهدیم و  نایاپ  دوخ  یگدـنز  هب  یـشکدوخ  قیرط  زا  يدایز  اتبـسن  تیعمج 
ات ياهلاس 2001  رد  تسا ، سرتسد  رد  اـهنآ  تاـعالطا  راـمآ و  هک  ییاـهروشک  بلغا  رد  دـهدیم  ناـشن  راـمآ  نیا  دـنادیم . رفن  رازه 

ایناتیرب رد  باتفآ  يرازگربخ  شرازگ  هب  تسا . هدوب  ناهج  رد  یگلاس   34 نینس 15 -  رد  گرم  لوا  تلع  نیب 10  رد  یشکدوخ   2005
یشکدوخ دنلریا  ایناتیرب و  رد  رفن  دودح 6300  رد  هلاس  ره  يرازگربخ  نیا  هتفگ  هب  دنکیم . یـشکدوخ  رفن  کی  هقیقد  ره 84  دنلریا  و 

يروط هب  تسا . هتـشاد  دشر  ام  روشک  رد  ریخا  لاس  دنچ  رد  یـشکدوخ  هدیدپ  ناریا ، سیلپ  رامآ  زکرم  یمـسر  رامآ  ساسا  رب  دننکیم .
نازیم هرابرد  هدـش  مـالعا  راـمآ  نیرخآ  دـناهدرک . یـشکدوخ  هب  مادـقا  روشک  رد  درم  نز و   1384 ( 3275 هتـشذگ ) لاس  کـی  یط  هک 

هس گرم  زا  رامآ  نیا  دش . رـشتنم  یناهج  تشادهب  نامزاس   who تیاس رد  هک  تسا  لاسیم 2003  هام  هب  طوبرم  ناریا  رد  یشکدوخ 
رامآ نینچمه  دـهدیم . ربخ  یـشکدوخ  قیرط  زا  لاـس  رد  رفن  رازه  ره 100  زا  نادرم  دـصرد  کـی  رفن و  رازه  ره 100  زا  نانز  دـصرد 
ایبملک زا  سپ  يدالیم  لاس 2001  رد  روشک و  نیمجنپ  دنه  نیچ و  لیزرب ، ایبملک ، زا  سپ  ار  ناریا  لاس 1991  رد  تیاس  نیا  زا  يرگید 
نارگن زرط  هب  نارتخد  نانز و  نیب  رد  هژیو  هب  یـشکدوخ  نازیم  ناریا  رد  دنادیم . یـشکدوخ  رامآ  نیرتالاب  ياراد  روشک  نیموس  دـنه  و 
تیعمج دشر  هک  یلاح  رد  هدیدرگ  ربارب  روشک 2  رد  یشکدوخ  نازیم   1993 ياهلاس 1989 -  لالخ  رد  تسا . هتفای  شیازفا  ياهدننک 
نونکا تسا . ینوزف  لاح  رد  تیعمج  دشر  زا  رتعیرـس  یگنهآ  اب  یـشکدوخ  دـشر  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  رما  نیا  هدوبن و  نازیم  نیا  هب 

، یقشع لئاسم  هب  دودحم  یـشکدوخ  لیالد  لبق ، لاس  دودح 20  رد  میزادرپیم : یشکدوخ  لماوع  للع و  هرابرد  يرـصتخم  یـسررب  هب 
یگداوناخ و یگدـنز  طیارـش  ندوب  بسانمان  ییوشانز ، تافالتخا  هزورما  یلو  دوب  جاودزا  رد  اـهتفلاخم  یلاـم و  ياـهنایز  یفطاـع و 

رامآ نتفر  الاب  دایتعا  مهبم و  هدـنیآ  زا  ینارگن  سرت و  ناناوج ، يراکیب  تیـصخش ، لداعت  نتـشادن  قشع ، رد  تسکـش  یناور ، یتحاراـن 
ياهجاودزا رامآ  شیازفا  اههداوناخ ، یطابـضنا  ياهراشف  یلام ، ياهتیدودـحم  اهتیمورحم و  هعماـج ، رد  طاـشن  شهاـک  یگدرـسفا ،

یشکدوخ هب  دارفا  شیارگ  للع  اههشیر و  نیرتمهم  زا  هعماج  رد  یشزرا  ياهرایعم  ندش  گنر  مک  یلیـصحت و  ياهتسکـش  تسردان ،
هدام کی  نادقف  هک  دناهدرک  فشک  یـسیلگنا  نادنمـشناد  تسا . هدش  هتخانـش  لماوع  نیا  وزج  زین  دـح  زا  دایز  هافر  هکنیا  بلاج  تسا .

ار ییایمیش  هدام  نیا  دیلوت  نازیم  نژ  کی  دوشیم و  یـشکدوخ  هب  شیارگ  بجوم  ناسنا  زغم  رد  نینوتورـس )  ) H. T. 5 مان هب  ییایمیش 
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لیامتم دارفا  دننادیم . رثؤم  یشکدوخ  هب  مادقا  رد  مه  ار  یلکلا ، تابورـشم  فرـصم  دننام  یلماوع  نینچمه  نادنمـشناد  دنکیم . لرتنک 
تحت الاب  للع  رب  هوـالع  زین  ناـنز  دـنوشیم ، باوخ  دوبمک  ییاهتـشایب و  راـچد  دـننیبیم و  هتفر  تسد  زا  ار  دوخ  يژرنا  یـشکدوخ  هب 

ياهيرامیب ریاس  یگدرـسفا و  نوچمه  یناور  تالالتخا  شقن  هب  دـیاب  اما  نایم  نیا  رد  دـننکیم . یـشکدوخ  هب  مادـقا  یطیحم  ياهراشف 
فلتخم ياهدوبمک  هجیتن  یگدرـسفا  دننام  یناور  لماوع  مینیبیم  نیاربانب  دنتـسین . هدش  ناونع  لیاسم  اب  طابترایب  هک  درک  هراشا  یناور 

لماـع ناوـنع  هب  یناور  ياـهيرامیب  تیمها  دروـم  رد  دوـش . یـشکدوخ  هب  رجنم  دـناوتیم  هک  تسا  مدرم  یعاـمتجا  یناور  یگدـنز  رد 
تروص هب  ار  نآ  تامدقم  دننکیم و  رکف  گرم  زا  لابقتسا  هرابرد  اهتدم  نایالتبم  هک  درک  هراشا  ینرفوزیکـسا  هب  ناوتیم  یـشکدوخ 

لابند هب  اهنآ  تیصخش  ندش  یـشالتم  تلع  هب  هک  تسا  یعافد  شنکاو  هلزنم  هب  یـشکدوخ  دارفا  هنوگ  نیا  رد  دنزاسیم . مهارف  یناهنپ 
ردپ و نتشک  هژیو  هب  دراد . دوجو  رشق  نیا  دزن  زین  یشُک  رگید  ناکما  دریگیم . تروص  شیازفا  هب  ور  یـسپاولد  بارطـضا و  هنیمز  کی 
هب التبم  دارفا  يرتسیه و  عرص ، هب  التبم  نارامیب  رد  نینچمه  دیآیم . شیپ  رامیب  یشکدوخ  هب  مادقا  تبون  دنچ  لابند  هب  الومعم  هک  ردام 
ای هدـننک و  کـیرحت  کـی  دـناوتیم  قوف  دراوم  رتشیب  رد  یقیـسوم  دوشیم . هدـید  رتشیب  یـشکدوخ  دراوم  یناور  یبـصع -  یلداـعتیب 

، اینرفوزیکـسا هب  ـالتبم  دارفا  دروخیم . مه  هب  تیعقاو  لاـیخ و  زرم  نآ ، رد  هک  ینرفوزیکـسا  رد  صوصخ  هب  دـشاب  يوـق  هدـننک  دـیدشت 
. دنرادن یکرحم  هک  تسا  یتاکاردا  يانعم  هب  مهوت  دـیآیم . یعقاو  ناشرظن  هب  اهنآ ، تالایخ  راکفا و  دـنوشیم و  نایذـه  مهوت و  راچد 

تـسرد اینرفوزیکـسا ، هب  التبم  نارامیب  دـنوشیمن . فرطرب  لالدتـسا  اب  دـنرادن و  درف  گنهرف  اب  قباطت  هک  طلغ  راـکفا  ینعی  مه  نایذـه 
راـچد هک  تیعقاو  نیا  كاردا  هجیتـن  رد  نوچ  دـننکیم  یـشکدوخ  دوبهب ، نارود  رد  ینعی  دنتـسه ، راـمیب  دـنوشیم ، هجوتم  هک  یناـمز 

تاضراعت و نیا  رب  هوالع  دنراپـسیم . ناـج  یـشکدوخ  رثا  رد  ناراـمیب  نیا  دـصرد   10 دننکیم . ادیپ  یگدرـسفا  دناهدش ، اینرفوزیکـسا 
ًاتیاهن یگدرـسفا و  هب  ءالتبا  يارب  ار  هنیمز  دـنکیم و  فعـض  تراـقح و  یناوتاـن ، داـجیا  دارفا  نیا  رد  نارگید ، اـب  طـباور  رد  تـالالتخا 

10 دنراد . هدمع  یگدرسفا  نانآ  دصرد  یناور و 50  لالتخا  ًانیقی  دننکیم  یشکدوخ  هک  یناسک  دصرد   90 دزاسیم . دعتسم  یشکدوخ 
زا رگید  دـصرد  یعامتجا و 10  دـض  تیـصخش  اهینرفوزیکـسا  زا  دـصرد   10 دـنریمیم . یـشکدوخ  رثا  رب  اهینرفوزیکـسا  زا  دـصرد 
زا یضعب  دنتسه . ینرفوزیکسا  ناینابرق  ریاس  دنتـسه  یبطق  ود  لالتخا  دایتعا و  راچد  هک  يدارفا  دنراد . يزرم  تیـصخش  اهینرفوزیکـسا 

نیا یناور  تلاح  اریز  دنراد ، رارق  یـشکدوخ  هب  مادقا  رطخ  رد  زین  دارفا  نیا  دنتـسه ، دوخ  تیـصخش  راکفا و  رد  یگناگود  ياراد  دارفا 
اهنآ یتیـصخش  یگناگود  نیا  هب  هک  دنتـسه  يژرنا  اب  دح  زا  شیب  ینامز  هدوب و  طرفم  یگدرـسفا  راچد  ینامز  هک  تسا  هنوگنیدب  دارفا 
ینعی تـالاح ، نیا  يود  ره  دـش ). هداد  حیـضوت  دروم  نیا  رد  باـتک  نتم  رد   ) دوـشیم هتفگ  ( manic  ) کینام اـی  و  ( mania  ) اینام

زا تفر  نورب  دارفا  نیا  يارب  دراد و  ریثأت  نانآ  شرگن  تواضق و  رب  ددرگیم و  نانآ  راـکفا  فارحنا  ببـس  یلاـعف  شیب  اـی  یگدرـسفا و 
میـالع زا  یـشکدوخ  هک  دـیوگیم  هناسانـشناور  هیرظن  کـی  تـسا . شلاـچ  کـی  اـهنآ  اـب  هلباـقم  رد  هناراودـیما  تواـضق  تالکـشم و 

ار دوـخ  هک  سک  نآ  تسا  دـقتعم  دـیورف » . » دـنزیم یـشکدوخ  هب  تسد  نایذـه  زا  یتلاـح  رد  اـهنت  ناـسنا  تسا و  یناور  ياـهلالتخا 
اهنارحب و هب  میکرود ،»  لیما   » یماگشیپ هب  هناسانش  هعماج  هیرظن  تسا . هدش  اریذپ  ار  گرم  هزیرغ  هدش و  یهت  قشع  هزیرغ  زا  دشکیم ،

يارب ار  درف  هعماج  یقالخا  یگدیـشاپ  دـیوگیم : میکرود  دوشیم . اهایور  نتفر  داب  رب  هب  رجنم  هک  دراد  هراشا  یعاـمتجا  ياهیـشاپورف 
ناور ناواکناور و  هیرظن  یکی  دنتفرگ . رارق  مه  يوربور  یشکدوخ  یـسررب  دروم  رد  بتکم  ود  هدس 19  رد  دنکیم . دعتسم  یشکدوخ 

تخانـشیم و یناور  تالالتخا  میـالع  زا  یکی  ار  یـشکدوخ  لوریکـسا » ، » لوا بتکم  ربهر  ناسانـش . هعماـج  هیرظن  يرگید  ناـسانش و 
زا یجوا  ینابرق  دـنزیم  یـشکدوخ  هب  تسد  هک  یـصخش  نایذـه و  تلاح  رد  رگم  دـهدیمن  همتاخ  دوخ  یگدـنز  هب  ناـسنا  تفگیم :
هک تسا  دـیورف »  » نآ زا  رگید  هیرظن  ددرگیم . هجوتم  صخـش  دوخ  يوس  هب  هعماـج ، هب  ندـش  لـیامتم  ياـج  هب  هک  تسا  يرگـشاخرپ 

هزیرغ هدش و  یثنخ  قشع  هزیرغ  اهنآ  رد  هک  دنایناور  نارامیب  زا  هورگ  نآ  الامتحا  دننکیم  یـشکدوخ  هب  تردابم  هک  یناسک  دیوگیم 
هب دـهدیم . خر  ییارگدرف  یعامتجا و  یگتـسبمه  ییاهن  دـح  ود  رد  یـشکدوخ  میکرود »  » رظن زا  دوشیم . دراو  لمع  يدازآ  اـب  گرم 
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للع ( 1 دوشیم . هراشا  اهيدنب  هقبط  نیا  زا  یکی  هب  اجنیا  رد  دراد ، دوجو  يددعتم  ياهيدـنب  هقبط  یـشکدوخ  للع  هنیمز  رد  یلک  روط 
تالکـشم يراکیب ، لماش  يداصتقا  للع  ( 2 یگدرسفا . نوچمه  یناور  ياهيرامیب  یمسج ، ياهيرامیب  لماش  یناور  یتخانـش  بیـسآ 

زا قشع ، رد  تسکـش  لماش  یفطاع  لـلع  ( 3 یعامتجا . ياههاگیاپ  نتفر  تسد  زا  ندـش و  تسکـشرو  راـک  زا  ندـش  جارخا  يداـصتقا ،
هداد ناشن  تاقیقحت  یگداوناخ . تالالتخا  اهيریگرد و  ناکیدزن ، زا  یکی  كانرطخ  يرامیب  ای  گرم  هقالع ، دروم  صخش  نتفر  تسد 

ياههتفگ هب  هجوت  اب  نیاربانب ، دراد ، یـشکدوخ  هب  لیامت  صخـش  هک  درب  یپ  ناوتیم  هریغ  یمالک و  مئالع  راتفر و  رد  تقد  اب  هک  تسا 
باصعا ناور و  رب  یفنم  رثا  هزادنا  هچ  ات  یقیسوم  هک  تفایرد  ناوتیم  دش ، هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  باتک  نتم  رد  هک  یقیـسوم  ناگرزب 

فورعم و ههجو  زا  هک  يدرف  یـشکدوخ  ربخ  جرد  اب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اهشهوژپ  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا و  هتـشاذگ  اـهنآ 
یعامتجا برخم  رثا  نادیقیـسوم  یقیـسوم و  هزادـنا  هچ  ات  دـینیبب  تسا ، هتفر  الاب  تدـش  هب  یـشکدوخ  راـمآ  تسا ، رادروخرب  یبوبحم 

؟ دراد

Anotates

هلجم ياههرود  يوفطصم و  لالج  رتکد  ياقآ  مرتحم  دنمـشناد  فیلأت  یکـشزپ » تضهن   » باتک هب  ار  ناگدنناوخ  رتشیب ، عالطا  يارب  ( 1
دننکیم یقیــسوم  يارب  هزورما  هــک  یفیرعت  ( 2 مینکیم . ییاـمنهار  ناـهج » ندـمت  رد  ناریا  مهـس   » باـتک هـب  نـینچمه  مـلع و  ياـیند 

هک دننادیم  یلماع  ار  یقیـسوم  یـسانشناور  رظن  زا  یلو  دشاب  دنیآ  شوخ  ار  حور  هک  یتروص  هب  اههمغن  تاوصا و  بیکرت  زا  تسترابع 
کبس ( 3 دـهد . قوس  توخر )  ) ناصقن تهج  رد  اـی  کـیرحت )  ) ینوزف تهج  رد  هاوخ  ار  نآ  هدرک و  جراـخ  يداـع  تلاـح  زا  ار  حور 

هچ کش  نودب  دشاب ، هدش  رکف  اهتدم  نآ  يور  ای  دوش  هیهت  ههادب   … پاپ و ،) كار ، کلوف ، کیسالک ، زاج ،  ) دشاب هچ  ره  یقیـسوم 
. درک میسقت  ( Releases  ) اهییاهر و  ( Tensions  ) اهشنت زا  ياهعومجم  هب  ار  نآ  ناوتیم  هدنونـش  رظن  زا  هچ  هدننک و  ارجا  رظن  زا 
بارطضا و یباداش ، ناجیه ، امـش  رد  هک  تسا  یقیـسوم  زا  یتمـسق  شنت   Tension تسا ) رتبساـنم  تغل  نیا  يارب  شمارآ  همجرت  )

ياههلصاف ماگ و  زا  هدافتسا  ریز ، ياهتن  زا  هدافتـسا  نازیم  ندرب  الاب  ادص ، مجح  ندرب  الاب  زا  هدافتـسا  اب  ًامومع  دنکیم و  داجیا  تردق 
داضت و زا  هدافتسا  وپمت ، شیازفا  اهفیتوم ، رارکت   … گنچ و ، الود  گنچ و  هب  هایس  زا  هایـس ، هب  دیفـس  زا  اهنت  شـشک  شهاک  صاخ ،

ساسحا ناسنا  نآ  ندینـش  اب  هک  تسا  شنت  لباقم  هطقن  تسرد  شمارآ  ییاـهر و  تلاـح   Release دوشیم . داجیا  یقیـسوم  رد  … ، 
جوا هطقن  نیا  هب  دوـشیم . لـصاح  شنت  ندیـسر  جوا  هـب  زا  سپ  هراوـمه  یقیـسوم  رد  شمارآ  تاـقوا  بلاـغ  دـنکیم . بذاـک  شمارآ 
هبنج رتشیب  یقیـسوم  دـسیونیم : تسا  هتـشون  لاـس 1806  رد  هـک  دوـخ  باـتک  رد   Leurant ناروـل ( 4 دوـشیم . هـتفگ   Cliamax

داش و تاکرح  دـشاب و  شرام  نتفر  هار  تلاح  هیبش  هک  ینامز  دور و  راـک  هب  روژاـم  ياـهماگ  اـب  هک  یناـمز  ًاـصوصخم  دراد ، یکیرحت 
(Transposition 6 ( 5 دشابیم .) دوجوم  نارهت  هاگشناد  هناخباتک  رد  هرامش 4045  هب  هلاسر  نیا  . ) دشاب هتشاد  هارمه  هدنزو  شاشب 

هدـید رتـشیب  نآ  رد  ییوـگ  قارغا  تاـفارخ و  هناـسفا و  هبنج  یلو  هدـش  رکذ  اـهباتک  رد  نهک  رایـسب  ياـهنامز  زا  یقیـسوم  اـب  ناـمرد 
دنچ تشاد ، روضح  هلودـلا  فیـس  سلجم  رد  یباراف  يزور  : » تسا هدروآ  ریبکلا » یقیـسوم   » باتک رد  یباراـف  لاـثم ؛ ناوع  هب  دوشیم ،

دندرک و هیرگ  همه  تخاون ، يرگید  نحل  هاگنآ  دـندیدنخ . نارـضاح  تخاون ، درک و  بیکرت  مه  اب  دروآ و  رد  شاهسیک  زا  بوچ  هراپ 
برخم ریثأـت  رب  تسا  ینـشور  لـیلد  دوخ  دـشابن ، مه  هناـسفا  ناتـساد  نیا  رگا  هک  تفر » نوریب  دوخ  دومن و  باوخ  ار  همه  موس  نحل  اـب 

جنر يراـتفر  اـی  یناور  يراـمیب  کـی  زا  اـیند  مدرم  زا  رفن  نویلیم  دودـح 450  هزورما  ( Esquirol 8 ( 7 ناور . باـصعا و  رب  یقیـسوم 
ياهيرامیب لیلد  هب  ( YLD  ) یناوتان اب  دارفا  هدش  يرپس  رمع  زا  دصرد  لاس 33 2001  رد  یناهج  تشادهب  نامزاس  رامآ  قبط  دـنربیم .

نویلیم دودـح 1  دـنربیم . جـنر  یگدرـسفا  زا  نامز  زا  ههرب  ره  رد  اـیند  مدرم  زا  رفن  نویلیم  زا 150  شیب  تسا . یکـشزپناور  یبـصع - 
زا شیب  عرص و  زا  رفن  نویلیم   38 ینرفوزیکسا ، زا  ناهج  مدرم  زا  رفن  نویلیم  دودح 25  دراد و  دوجو  ناهج  رد  لاس  ره  قفوم  یشکدوخ 
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هحفص هرامش 13668  تاعالطا  تنرتنیا 9 ) عبنم : دنربیم . جـنر  داوم  ریاس  ای  لکلا و  فرـصم  هب  هتـسباو  يرامیب  کی  زا  رفن  نویلیم   90
(Neurologist 13 تسیژوــلورون ( Psychanalist 12 تسیزیلاناکیــسپ ( Psychologist 11 تیــسیژولوکیسپ ( 10 19
Psychiatrist 15) System neurons relational تسیژولاتاپوکیـسپ ( Psychopatalogist 14 تسیژولاتاپوکیسپ
16) System Neurons Vegetal 17) Sympathice 18) Para Sympathice 19) Epine. Irritative 20)

نمجنا سیئر  اکیرمآ و  ریاشمِه » وین  هاگـشناد   » سانـشناور داتـسا  لوراـک  تربره  رتکد  ( Vago Sympathice 21) Manie 22
هب هک  ار  نآ  لوا  هجرد  مئالع  تسا و  هدرک  میسقت  هجرد  هس  هب  ار  ینام  یناور  يرامیب  یحور ، تشادهب  باتک  رد  اکیرمآ  ناسانـشناور 
رد دیاب  هک  دـنکیم  سح  زین  رامیب  تسا ، يرامیب  فیعـض  تلاح  هلحرم  نیا  دـنکیم : حیرـشت  روط  نیا  ار  تسا  هدرب  مان  هداس  ینام  مان 

برــض هدز و  زیم  يور  رب  شناتــشگنا  ًاـبلاغ ؛ دـهدیمن و  شوـگ  نارگید  يهـتفگ  هـب  دریگ . مارآ  دـناوتیمن  دـشاب و  تیلاـعف  شبنج و 
مه ضیرم  یمارآ  ان  دـنکیم ، ادـیپ  تدـش  يرامیب  هچ  ره  تسا . هنالوجع  هدز و  باتـش  دـهدیم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  هراومه  دریگیم ،

دناهدومن و تیهولا  ياعدا  هک  دورمن و …  نوعرف ، یماطـسب ، دیزی  اب  يولوم ، دـننام  يدارفا  ( Paranoia 24 دوشیم … 23 ) رتدایز 
كوراب يرنه  ( Transposition 26) Cyclothymie) Manie pressive) 27 ( 25 ققحم ) . ) دـناهدوب یقیـسوم  لها  ًابلاغ 

میراد راک  رـس و  یـسک  اب  اجنیا ؛ رد  دـسیونیم : یمیتولکیـس  يرامیب  هب  عجار  یبصع  یحور و  ياهيرامیب  باتک  رد   HenriBaruk
لد يداـش و  ناـهگان  نیگمغ . هتفرگ و  وُرْـشُْرت ، لـبق  تلاـح  فـالخ  هب  ًـالماک  یهاـگ  تسا و  لاـعف  ور و  هداـشگ  نادـنخ ، یهاـگ  هـک 

دنناوتب هک  دنتـسین  يوـق  نادـنچ  تاـساسحا  نیا  یلو  دریگیم  ار  نآ  ياـج  یماـکان  يدـیمون و  تلاـح  دوریم و  ناـیم  زا  يو  یگتفکش 
، هدش ربارب  هد  تالالتخا  نیا  تسا  نکمم  یهاگ  یلو  دنیوگ . هداس  یمیتولکیـس  ار  نآ  تلاح  نیا  رد  دننک  جـلف  ار  درف  یعامتجا  تیلاعف 

تروـص نیا  رد  ددرگ . لیدـبت  یـشکدوخ  هب  لـیامت  زیمآ و  نوـنج  عـضو  مظنم  ریغ  لاـمعا  دـیدش و  تاـکرح  هرود  هب  يدنـسرخ  هرود 
يرامیب دهاش  دوخ  هدنراگن  دوشیم . بوسحم  دـیدش  یمیتولکیـس  تلاح  نیا  هک  دـنکیم  هولج  ایلوخیلام  نونج و  لکـش  ود  هب  يرامیب 

هدش يدیدش  رثأت  راچد  نوچ  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لاسدرخ  كدوک  ییوناب  تسا : نینچ  وا  ناتساد  هک  مدوب  یمناخ  یمیتولکیس 
هک ياهنوگ  هب  دیدرگ  یحور  هضراع  نیمه  راچد  یتدم  زا  دـعب  دـندوب . هدومن  لوغـشم  فلتخم  ياهیقیـسوم  هب  ار  يو  شنایفارطا  دوب ،

لوغـشم هدرک و  ادـیپ  طاشن  برط و  تلاح  یتدـم  زا  سپ  زاب  داتفایم و  هیرگ  هب  هدـنخ  نیح  رد  ناهگان  دـیدنخیم و  تدـش  هب  یهاـگ 
نیا راچد  لاسکی  بیرق  داتفایم و …  هیرگ  هب  زاب  دـشیم و  هودـنا  هب  لدـبم  وا  طاـشن  تلاـح  هک  دیـشکیمن  یلوط  زاـب  دـشیم . هدـنخ 

يونعم روما  ِضوع  رد  هدوب و  التبم  یحور  یتحاران  کی  هب  شدنزرف  نادقف  تلع  هب  ًالبق  رامیب  نوچ  هک  تسا  نشور  رایسب  دوب . يرامیب 
هجیتن رد  هتفرگ و  رارق  داضتم  تلاح  ود  نیب  شکمـشک  رد  ناور  باصعا و  هتـساوخرب ، لوا  تلاح  اب  هزرابم  هب  زیگنا  طاشن  یقیـسوم  اـب 
راظتنا رد  ياهدـننک  تحاران  كانرطخ و  تشونرـس  هچ  دـینیبب  لاح  تسا . هتخاس  رهاـظ  ار  دوخ  راـثآ  هدـمآ و  دـیدپ  وا  رد  يراـمیب  نیا 
عوجر ( Stop Faction 29) Pathologice 30) Henri Baruk 31 ( 28 … دوب ؟! دهاوخ  رـشب  یناگدـنز  ناور و  باصعا و 

« ناگرزب نانخس   » باتک زا  لقن  ( Loss of mental abilities 33) Stupeur 34 نانادیقیسوم 32 ) ياهيرامیب  لودج  هب  دینک 
هدومن يزغم  ياوق  فلتخم  زکارم  ییاسانش  فرص  ار  دوخ  ِّمه  هک  زیلاناکیـسپ  ياملع  زا  ياهدع  ( 35 یتنج . مساقلاوبا  رتکد  ياقآ  فیلأت 

یقالخا ياوق  رس و  یماُدق  تمسق  رد  یناسنا  هک  ردم  ياوق  دندقتعم  دناهدرک ، لصاح  یتریـصب  یـسانش  همجمج  ملع  رد  حالطـصا  هب  و 
ملع نیا  دناهدرک ، نییعت  یـصوصخم  زکارم  کی  ره  يارب  تسا و  هتفرگ  رارق  غامد  یفلُخ  تمـسق  رد  یناویح  ياوق  یناقوف و  تمـسق  رد 
نیا هب  رپماگ  لاگ ، زا  لـبق  یلو  تفرگ  رارق  نارگید  هجوت  دروم  تشاد ، تمـسق  نیا  يور  تاـعلاطم  قیقحت و  اـهلاس  هک  لاـگ  هلیـسو  هب 

هلیـسو هب  هک  دوب  هیـضق  نیا  تابثا  ماقم  رد  لاگ  دراد ، يو  یناشیپ  يزغم و  دـشر  اب  میقتـسم  طابترا  یناسنا  تواـکذ  هک  دوب  هداـتفا  رکف 
زین يرگید  ناواکناور  نونکات  دومن و  لصاح  تفرعم  رس  هساک  رد  رثؤم  یعیبط  تاساسحا  اوق و  هب  ناوتیم  زغم  یتایح  لامعا  هب  تفرعم 
راک رازبا  نیرتهب  یقیسوم  ایوگ  ( 36 تسا . نادنمشناد  نیا  تاعلاطم  راکفا و  زا  يرادومن  ریوصت  نیا  دناهدیـشک ، یتامحز  هتـشر  نیا  رد 
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داجیا بادآ و  قالخا و  وحم  باصعا ، نتخاس  ناوتان  يرکف ، ياوق  يازآ  يارب  هک  تسا  يرشب  نارگرامعتـسا  زّهجم  هلیـسو  نیرتقیقد  و 
راک هب  شناد  درخ و  وحم  يرـشب و  هکارد  ياهورین  تسکـش  هصالخ  یناور و  ياهيرامیب  هب  ءالتبا  رطاـخ ، شیوشت  یلاـحیب ، یتسس و 

یقیسوم ریثأت  دروم  رد  باتک  هرامش 4  همیمض  هب  دینک  عوجر  ( Pert of Judgment 38) Melancholia 39 ( 37 تسا . هداتفا 
هب دینک  عوجر  ( Neurasthenia 42) Neurotic 43 باتک 41 ) نیمه  هرامش 4  همیمـض  هب  دینک  عوجر  نازوـمآ 40 ) شناد  رب 

هلصاف یکدنا  اب  ار  باصعا  فعض  اب  ینیتسارون  تلاح  ناکشزپناور  زا  یضعب  يژولوئدیا 44 ) یقیسوم و  ناونع  تحت  هرامش 5  همیمض 
Vaso - Moteur ( 45 تسا . یکی  ود  ره  تسا و  یبصع  تالالتخا  نامه  نآ  یلـصا  همـشچرس  دـندقتعم  بلغا  یلو  دـننادیم  ادـج 

همانزور هام 1335 47 ) تشهبیدرا  خروم 23  مود  لاـس  هرامـش 49  ناریا  دـیما  يهلجم  رد  جردـنم  یملع  بلاج  هلاقم  کی  زا  لـقن  ( 46
لاس هرامـش 59  اهیندناوخ  ( 48 مکی ) لهچ و  لاـس   ) مجنپ نوتـس  مهدزاـی  هحفـص  دادرم 1345  لوا  خروــم  هرامـش 12034  تاعالطا 

یتوص 50) یگدولآ  دروـم  رد  هرامش 1 و 2 و 3 و 4  همیمـض  هب  دینک  هعجارم  تسردـنت 49 ) هلجم  زا  لقن  هب  دنفسا 1329  مهدزای 26 
هب یتوص  یگدولآ  دروـم  رد  رتـشیب  یهاـگآ  يارب  هحفص 9 51 ) هاـم 1347  رذآ  هبنـشکی 10  خروم  هرامـش 12754  تاعالطا  همانزور 
زا ( R. Wagner 55 دادرم 1319 54 ) مجنپ  هرامش  مود  لاس  یقیسوم  هلجم  ( Bethoven 53 ( 52 دیئامرف . هعجارم  باتک  مئامض 
Loss of vision 59) هام 1339 58 ) رهم  هرامش 45  یقیـسوم  هلجم  ( Modest 57 نارهت 1336 56 ) پاچ  رنگاو  دراشیر  باـتک 
Oculolisso moteur 60) Capsul of Tenon 61) Nerf optique 62) Atrophie Optique 63) Alcoolo

ینسح يدعس  فیلات  یقیـسوم  خیرات  باتک  هب  یجراخ  نانادیقیـسوم  زا  ياهدع  ندش  انیبان  زا  عالطا  بسک  يارب  ( Tabanique 64
هداد و تسد  زا  ار  ییانیب  يورین  رفن  نیدنچ  یناریا ، نانادیقیـسوم  زا  ًانمـض  دـینک ، هعجارم  نانآ  لاح  حرـش  رد  تالجم  بتک و  ریاس  و 
زا نایناغط » دمحم   » وا دنزرف  و  نایناغط » ناضمر  (: » نلایو رات و  هتشر  رد  صصختم   ) ناجنـسفر لها  زا  هداز  لیکو  هلمج : زا  دناهدش  روک 

تسد زا  ار  هرصاب  يورین  جیردت  هب  ین  هتشر  رد  صصختم  ناهفصا  لها  زا  يروای  نیسح  ياقآ  و  هچنامک » رد  صصختم   » درکرهـش لها 
هتـشون هراب  نیا  رد  روصم  نارهت  دندرک  رـشتنم  نارهت  دیارج  ار  وا  ندش  انیبان  ربخ  هک  امیـس  ادـص و  نادیقیـسوم  رابت  يریزو  دـناهداد و 

ین هرق  داتـسا  فورعم و  نادیقیـسوم  رابت  يریزو  میدرک  لصاح  عالطا  فسأت  لامک  اب  دـش : مورحم  ییانیب  تمعن  زا  رابت  يریزو  تسا :
مورحم ییانیب  تمعن  زا  هدوب  هدرک  ترفاسم  اپورا  هب  دوخ  مشچ  يرامیب  هجلاعم  يارب  تسا و  هدرک  ناریا  یقیسوم  هب  يدایز  تامدخ  هک 

هحفص هرامش 779  روصم  نارهت  هلجم  . ) تسا هدش  لتخم  دایز  فعض  رثا  رب  زین  وا  یمسج  تمالس  یجازم و  عضو  هوالع  هب  تسا ، هدش 
ناکـشزپناور اـب  هک  ياهبحاـصم  یط  ناـهیک  هماـنزور  راـگنربخ  هاـم 1342  دنفــسا  رد  ( Aphasie 66) Stupeur 67 ( 65 ( 42

یقیـسوم ار  یگناوید  یناوج و  نونج  يرامیب  ترثک  لـلع  زا  یکی  نادنمـشناد  نیا  تسا : هتـشون  هدومن  نارهت  هب  زور  یناور  ناتـسرامیب 
ام زیزع  ناریا  رد  هتبلا  هدش ، رشتنم  پاچ و  دنفسا 1342  خروم 27  هرامش 6196  ناهیک  همانزور  رد  روکذم  هبحاصم  هک  دناهدرک  یفرعم 
هب ًانلع  ناشراک  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  ییاـجنآ  اـت  دـناهداد  تسد  زا  ار  شیوخ  هاـگآ  دوخ  روعـش  جـیردت  هب  نانادیقیـسوم  زا  ياهدـع  زین 
زا هک  وا  ردارب  دندرک ، رـشتنم  نارهت  دـئارج  ار  وا  نونج  ربخ  هک  نارهت  فورعم  هدـنزاون  یبوجحم  اضر  هلمج  زا  تسا  هدیـشک  یگناوید 

تفریم شدوخ  قاتا  هب  هرسکی  دمآیم  هناخ  هب  یبوجحم  اضر  هک  ناتـسمز  ياهبـش  : » دسیونیم هدید  ار  وا  یناور  ياهیتحاران  کیدزن 
نآ تقو  نآ  دـشیم ، تسرد  لگ  هب  هیبش  يزیچ  ات  تخیریم  تفن  ردـقنآ  دوب  رتسکاخ  زا  ولمم  تشاد و  دوخ  قاـتا  رد  هک  یلقنم  رد  و 

هرابود اضر  یلو  مدرکیم  زاـب  دوب  هدـش  تفن  دود  زا  رپ  هک  ار  وا  قاـتا  رد  متـساخیم و  رب  اهبـش  نم  دـیباوخیم ، سپـس  هدز و  شتآ  ار 
رایسب وا  لاح  حرش  هیقب  هحفص 32 ) نابآ 1333  خروم 18  مهدزناپ  لاس  مهدراهچ  هرامـش  اهیندناوخ  ! ) تفرگیم رـس  زا  ار  راک  نامه 

متفه هرامش 556 -  رکفنـشور  ( 68 … دـش » يراددوخ  نآ  تشون  زا  دوشیم ، ناگدـنناوخ  یتحاراـن  بجوـم  ًاـعطق  هک  دوـب  روآ  تقر 
هچخیرات و هرامش 6  همیمض  هب  دینک  ج  ر . لاس 1349 70 ) هحفص 11  مراهچ  لاس  ناناوج  هلجم  دادرخ 1343 ص 26 و 27 و 40 69 )
هحفص 54 هاـم 1347  يد  مهن  هرامش 790 -  رکفنـشور  هلجم  ینابایخ 71 ) ياهيریگرد  كار و  یقیـسوم  اهلتیب و  هورگ  داـجیا  فدـه 

ناور باصعا و  رب  یقیسوم  www.Ghaemiyeh.comریثات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


ياههمیمض هب  ج  ر . ( effectson hearths 74) Aorte 75 هحفص 25 73 ) رویرهش 1349  خروم 29  هرامش 835  ناریا  دیما  ( 72
هرامش 1 و 2 و 3 و 4 78) همیمض  هب  دینک  عوجر  ( Hypertension 77 ناسنا 76 ) رب  یتوص  یگدولآ  ریثأت  هرامش 1 و 2 و 3 و 4 
و یبئاص 79 ) نیسح  رتکد  ياقآ  همجرت  Reader`s digest تسجیاد زردـیر  هلجم  زا  همجرت  مود  لاس  لوا  هرود  شناد  رون  هلجم 
هحفـص 19 81) گرزب  نادرم  یباـیماک  زار  باـتک  هحفـص 9 80 ) دادرم 1338  موـس  خروـم  هرامـش 99690  تاعالطا  هماـنزور  رگید :

همانزور نوتس 5 83 ) هحفص 8  دادرم 1337  مود  هرامش 9670  تاعالطا  دادرخ 1337 82 ) خروم 19  هحفص 12  هرامش 9632  تاعالطا 
یقیسوم هلجم  نیدرورف 1350 ص 2 85 )  13461  - 18 تاعالطا ش -  هماـنزور  ناـبآ 1339 84 ) مهدزاود  هرامش 10350  تاعالطا 

هب ج  ر . ( Cause of Suicide 88 ص 14 87 ) دادرخ 47   12595 تاـعالطا 7 -  هحفـص 62 86 ) تـشهبیدرا 1339  هرامش 43 
یگدـنز خـیرات  لاـح و  حرـشب  گرزب 91 ) نادرم  یباــیماک  زار  باـــتک  موـس 90 ) هرامـش  هنـالاس  تاـعالطا  هرامـش 5 89 ) هـمیمض 

نیملعم زا  یکی  بشید  درک ، راـحتنا  هلولگ  ود  اـب  ناوج  کـی  دـیناوخب : ناـمدوخ  روشک  زا  زین  ار  ربـخ  نیا  دوـش  هعجارم  نانادیقیـسوم 
هب انب  تشذـگیم و  شرمع  زا  لاس  تشاد و 23  مان  یمهف  دـشر  یقیـسوم  ملعم  نیا  درک ، راحتنا  هلولگ  ود  اب  گنهرف  ترازو  یقیـسوم 

دوب هدش  یفعتـسم  شدوخ  ياضاقت  بسح  رب  شیپ  یتدم  هدرکیم و  راک  زین  ابیز  ياهرنه  هرادا  رد  یتدـم  یمهف ، ياقآ  سیلپ  تاقیقحت 
يرارق هب  دنداد . تاجن  ار  وا  شاهناخبحاص  کمک  اب  سیلپ  نیرومأم  هک  هتشاد  راحتنا  دصق  فلتخم  مومـس  اب  راب ، راهچ  تدم  نیا  رد  وا 

یقیـسوم هتـشر  رد  ایلاتیا  رد  یتدـم  یمهف  ياـقآ  دوب  هعلاـطم  لـها  مارآ و  بدؤم و  یناوج  وا  دنتـشادیم ، راـهظا  یفوتم  ناـگیاسمه  هک 
رهم خروم 8  هرامش 10034  هیموی  تاعالطا   ) تسا هدیسرن  پاچ  هب  زونه  هک  هدرک  فیلأت  یقیسوم  رد  يدایز  راثآ  دوب و  هدرک  لیـصحت 

تسا یقـشع  نامه  مینکیم ، وگتفگ  نآ  زا  ثحبم  نیا  رد  هک  ار  یقـشع  ( excitement of passion 93 ( 92 هحفص 18 )  1338
يارب زج  نآ  شـشوک  شـشک و  رثا  هک  دنیوگ  یم  Erotrisme ار نآ  حالطـصا  هب  هتفرگ و  همـشچرس  یناویح  یمیهب و  ياـیند  زا  هک 

، تقیقح قح و  هار  رد  هک  تسا  یـسدقم  قـشع  نآ  زا  ریغ  قـشع  نیا  تسین و  يرگید  زیچ  ندوـب ، قوـشعم  راـنک  سوـه و  ندرب ، تذـل 
دوشیم ادیپ  ناهج  نادرم  كاپ  یـضعب  هشیدنا  رد  یلاع ، دصاقم  گرزب و  ياهفده  هب  ندیـسر  هعماج  هب  يرازگتمدخ  هار  رد  يراکادـف 

نادرم دازآ  صوصخم  طقف  سدـقم  قشع  نیا  دـننکیم و  يراکادـف  يرادـیاپ و  شیوخ  یلاع  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  ناج  ياپ  اـت  هک 
ياهمب ریز و  يدام و  رگید  ذئاذل  یقیـسوم و  نز ، تسایر ، لام ، تذل  لیبق  زا  ایند  ذـئاذل  مامت  زا  دوصقم  هار  رد  هک  تسا ، ملاع  گرزب 

(Voyeurisme 95 ( 94 تسا . هدوب  تقیقح  ینعم و  لها  یقیقح و  يافرع  هجوت  دروم  هک  تسا  قشع  نیمه  دناهدیـشوپ و  مشچ  ایند 
دراشیر باتک  ( 97 دشابیم . هحفص 40  دادرخ 1343  هرامش 556  رکفنـشور  زا  لقن  رکاو  رتکد  شرازگ  هرامش 6 96 ) همیمـض  هب  ج  ر .

هب رفن  نویلیم  کی  زا  شیب  هنالاس  (: WHO  ) یناهج تشادهب  نامزاس  شرازگ  هب  انب  یـشکدوخ  دیدج  رامآ  ( 98 وا . یناگدنز  رنگاو و 
رامآ لـماوع و  زا  رتشیب  ییانـشآ  يارب  تنرتنیا ) . ) دـهدیم خر  یـشکدوخ  کـی  هیناـث  ره 40  رد  ینعی  دـنهدیم  ناج  یـشکدوخ  رطاـخ 

dying ( 99 هحفـص 11 ) رذآ 1339  مـهد  خروـم  هرامـش 10374  تاعالطا  هماـنزور  . ) دـینک عوجر  هرامش 7  همیمـض  هب  یـشکدوخ 
نپاژ اوانیکوا  هریزج  دـنراد . رمع  لاـس  زا 100  شیب  نـپاژ  ناـنکاس  زا  رفن  نپاژ 23  تلود  هدـش  رـشتنم  رامآ  ساـسا  رب  ( young 100

يرازگربخ شرازگ  هب  ( 101 دراد . تیعمج  رفن  رازه  دصیس  نویلیم و  کی  اهنت  هک  یلاح  رد  تسا  لاس  دص  يالاب  دارفا  رفن  ياراد 630 
نمض دراذگیم و  هعماج  رب  یناور  یحور و  تاریثأت  لماع ، نیا  تسا  یناهج  درادناتسا  ربارب  ود  ًابیرقت  نارهت  رهش  یتوص  یگدولآ  رهم 

شنکاو سرتسا  دـیتسه  علطم  هک  روطنامه  ( 102 تنرتنیا ) . ) ددرگیم مدرم  یگدـنز  تیفیک  تفا  بجوم  نادنورهـش  رمع  لوط  شهاک 
ام رد  يدـنیاشوخان  ساسحا  یلک  روط  هب  هداد و  شیازفا  ار  یبلق  ياهيرامیب  هب  ـالتبا  کـسیر  دـهدیم ، شهاـک  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس 
زا شیب  سرتسا  هک  تسا  هدرک  تباث  وکـسیسنارفناس  رد  عقاو  اینرفیلاک  هاگـشناد  یکـشزپناور  داتـسا  لپا » اـسیلا   » رتکد دـنکیم . داـجیا 
رما نیا  دنوش . ریپ  دنسرب ، لماک  دشر  هب  اهلولس  هکنیا  زا  شیپ  دوشیم  ثعاب  دراذگیم و  ءوس  ریثات  اهلولـس  کت  کت  يور  رب  هزادنا 

ًالماک هصخـشم  کی  سردوز  يریپ  دوشیم . نآ  فیعـضت  هب  رجنم  هداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  ندـب  ینمیا  متـسیس  يدایز  رایـسب  دـح  اـت 
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یعـس دراد . سرتسا  شیازفا  اب  یمیقتـسم  طابترا  لکلا  فرـصم  هک  درادن  دوجو  یکـش  نمـض  رد  دـشابیم . دارفا  تسد  نیا  رد  یهیدـب 
رد هنیـس  هرجنح و  هیلک ، ناطرـس  هتکـس ، ریظن  ییاهيرامیب  هب  التبا  کسیر  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک . يراددوخ  لکلا  فرـصم  زا  دینک 
لاس وا 32  نس  طقف  دشن و  هدید  وا  گرم  دـلوت و  زا  یخیرات  یقیـسوم  خـیرات  باتک  رد  تنرتنیا 103 ) عبنم : دنکیم . ادـیپ  شیازفا  درف 

سابتقا ینسح  يدعس  فیلأت  یقیسوم  خیرات  باتک  زا  ناگدنزاون  نانادیقیسوم و  نس  رامآ  زا  یمّهم  تمـسق  ( 104 دوب . هدش  تشاددای 
نرق باتک  ( the chain Slavery 106 ( 105 تسا . هدیدرگ  جارختسا  یقیـسوم  تایرـشن  تنرتنیا و  زا  رگید  یتمـسق  تسا و  هدش 

ییامسک 109) ربکا  یلع  ياقآ  فیلات  هناوید  نرق  باتک  ( Dr. Charles Richet 108 ییامسک 107 ) ربکا  یلع  ياقآ  فیلات  هناوید 
trifling 114) و 7 113 ) هرامـش 6  همیمـض  ج  ر . ( Gerges duhamel 111) Defense des letters 112 نامه 110 )

نیا تحت  تسا  هتفرگ  رارق  هعلاطم  تحت  رگرامعتسا  نارـس  عمج  رد  ياهمانرب  يدالیم  لاس 1921  دودح  زا  ( Waste of time 115
نیا رب  دنوش . فذح  راگزور  هحفـص  زا  ناهج  مدرم  زا  يدایز  تیعمج  دیاب  دـشابیم  مامتا  هب  ور  تسا و  دودـحم  نیمز  عبانم  هک  ناونع 

رد هریغ  يراـمیب و  یگنــسرگ و  ندروآ  دوـجو  هـب  ياهـقطنم ، ياـهگنج  داـجیا  هار  زا  يدــالیم  لاس 2000  اـت  دنتـشاذگ  رارق  ساـسا 
. دیآ مهارف  دناهدیمان ، فرـصمیب  ناگدننک  فرـصم  ًاحالطـصا  هک  ار  یناسنا  درایلیم  هس  دودح  گرم  تابجوم  موس ، ناهج  ياهروشک 

نارکیب فطل  هب  دـهدیم  ناشن  تسا و  ناگراچیب  هانپ  یطیارـش  ره  رد  هک  تساهناسنا  هدـنهد  يزور  قلاخ و  هب  داقتعا  مدـع  هناشن  نیا 
رد هتیمک 300 ص 26 116 ) باتک  دناهدنام . ماکان  دوخ  موش  فده  نیا  هب  ندیـسر  رد  نارگرامعتـسا  نونکات  شناگدـنب  هب  راگدرورپ 

ياج هب  دوخ  زا  هلاسر  باتک و  دلج  زا 1075  شیب  هک  یلاح  رد  تسبورف  ناهج  زا  مشچ  یمالسا  گرزب  ِنادنمشناد  زا  یکی  لاس 1381 
فرـص ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  مامت  هک  هر )  ) يزاریـش ینیـسح  دـمحم  دیـس  جاـح  یمظعلا  تیآ ا …  رگم  دوبن  یـسک  وا  دوب ، هتـشاذگ 

یمرگرـس يارب  تنرتـنیا  زا  نونکا  یتـنرتنیا  ناربراـک  زا  رفن  نویلیم   40 ( 117 درکن . رمع  لاـس  زا 79  شیب  هک  یلاـح  رد  دوـمن  فیلأـت 
! دننارذگیم یقیسوم  ندرک  دولناد  ای  تچ  يارب  تنرتنیا  رد  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  ناوج  ناربراک  زا  يرایـسب  نینچمه  دننکیم . هدافتـسا 

ترازو ياـهشهوژپ  ساـسا  رب  دـنربیم . جـنر  يراـتفر  اـی  یناور  يراـمیب  کـی  زا  اـیند  مدرم  زا  رفن  نوـیلیم  دودــح 450  هزورما  ( 118
ياراد تیعمج  تسا ، دـصرد  یناـهج 20  ساـیقم  رد  مقر  نیا  هک  دنتـسه  یناور  تـالالتخا  ياراد  ناریا  تـیعمج  دـصرد  تشادهب 21 
يرادا ياهراک  هب  تراسخ  رـالد  نویلیم  هنازور 4  اـیند  رـسارس  رد  یتوص  یگدولآ  ( 119 دـشابیم . رفن  نویلیم  ناریا 14  یناور  لـالتخا 

تهج هب  ررـض  نیا  دیازفایم : شرازگ  نیا  مالعا  اب  یناهج  تشادـهب  نامزاس  ناریا ، یبآ  نامـسآ  يرازگربخ  شرازگ  هب  دـنکیم . دراو 
، یگلصوحیب ناوتیم  ار  ناسنا  يور  رب  یتوص  یگدولآ  زا  یشان  ضراوع  رگید  زا  نینچمه  تسا ، توافتم  صاخشا  رد  ندینـش  هابتـشا 

یناور يرامیب  هنیزه  فرـص  رـالد  نویلیم  هنالاس 148  اـکیرمآ ، رد  درمـشرب . سرتسا  بارطـضا و  ینرگیم ، ياهدردرـس  عوهت ، دردرس ،
زا لیلد  هب  نآ  دصرد  هک 45  دوب  هدرک  دروآرب  دنوپ  نویلیم  ار 32  یناور  ياهيرامیب  هنیزه  ناتسلگنا  لاس 1996 و 1997  رد  دوشیم .
رد و 7 122 ) هرامـش 6  همیمـض  هب  ج  ر . ( Colonialistic 121 تنرتنیا 120 ) عبنم  دوب . یگدـنزاس  ییاـناوت  ییآراـک و  نداد  تسد 
هک دیامنیم ، حـشرت  ریـش  رد  واگ  ندـب  زا  يدایز  یمـس  داوم  یقیـسوم  طسوت  واگ  ریـش  دایدزا  اب  هک  تسا  هدـش  تباث  هزورما  هک  یلاح 

نیمه یقرواـپ ص 121  هب  ج  ر . باتک 124 ) هرامش 8  همیمـض  هب  ج  یـشکدوخ ر . رامآ  ( 123 تنرتنیا )  ) تسا رضم  رـشب  يارب  یگمه 
تسور نیا  زا  درادن . دوجو  ایند  رـسارس  هتفای  نامزاس  نایدا  یتح  دشابن ، روصت  لباق  نآ  رب  رامعتـسا  هطلـس  هک  يداهن  چیه  باتک 125 )

عباـنم و نتـشاد  راـیتخا  رد  رامـشیب و  یلاـع  زکارم  اـب  هتفاـی ، یپ  ندـنل  رد  ناشتردـق  ّرقم  هک  هتیمک 300  ناـمه  اـی  اـهنیپملا »  » هورگ هک 
کیزوم رکتبم  نیرفآ و  هقرف  نیـصصختم  ییوراد ، رِّدَُـخم و  داوم  كاـیرت  نیئاـکوک ، یتـمیق ، ياهگنـس  تازلف ، یناـک ، داوـم  تـالماعم 

هتیمک 300 زا  ار  دوخ  راک  ( CBS و NBC، ABC  ) اکیرمآ نویزیولت  یلصا  هکبش  هس  ره  تسا . ناوج  داهن  نیرتاناوت  نیرتالاب و  كار ،
کی هتیمک 300  رد  اههکبـش  تسایر  هب  ناشباصتنا  زا  شیپ  اهنآ  ياسؤر  دـنراد . رارق  ایناتیرب  تاعالطا  نامزاس  ذوفن  ریز  دـندرک و  زاغآ 

دودح 450 هزورما  هرامش 42/1/24 127 ) اهیندناوخ -  هلجم  ( 126 دناهدیناسر . نایاپ  هب  ار  يزغم  يوشتسش  ياههویش  یـشزومآ  هرود 
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زا دصرد  لاس 33 2001  رد  یناهج  تشادهب  نامزاس  رامآ  قبط  دـنربیم . جـنر  يراتفر  ای  یناور  يرامیب  کی  زا  ایند  مدرم  زا  رفن  نویلیم 
تلع 15/12 یبطق ، کت  یگدرسفا  يرامیب  تسا . یکـشزپناور  یبصع -  ياهيرامیب  لیلد  هب  ( YLD  ) یناوتان اب  دارفا  هدش  يرپس  رمع 

 - یبصع ياهيرامیب  لیلد  هب  یناوتاـن  یلـصا  تلع  زا 6  دروم   4 دراد . اـهيرامیب  لـک  نیب  ار  هبتر  نیموس  تسا و  اـهیناوتان  زا  دـصرد 
دوخ هب  یبطق  ود  يرامیب  ینرفوزیکـسا و  لکلا ، فرـصم  هب  هتـسباو  ياهيرامیب  یگدرـسفا ، نوچ : یناور  ياهيرامیب  ار ، یکـشزپناور 

یشکدوخ نویلیم  دودح 1  دنربیم . جـنر  یگدرـسفا  زا  نامز  زا  ههرب  ره  رد  ایند  مدرم  زا  رفن  نویلیم  زا 150  شیب  تسا . هداد  صاصتخا 
نویلیم زا 90  شیب  عرص و  زا  رفن  نویلیم   38 ینرفوزیکسا ، زا  ناهج  مدرم  زا  رفن  نویلیم  دودح 25  دراد و  دوجو  ناهج  رد  لاس  ره  قفوم 
دوجوم ناسنا   » باتک شراگن  نامز  هب  طوبرم  راـمآ  نیا  ( 128 دنربیم . جنر  داوم  ریاس  ای  لکلا و  فرصم  هب  هتـسباو  يرامیب  کی  زا  رفن 
ترازو ياهشهوژپ  ساـسا  رب  ( 130 تسا . باتک  نیا  لوا  پاـچ  لـبق و  ياـهلاسب  طوبرم  تیعمج  راـمآ  نیا  ( 129 دشابیم . هتخانشان »

نیا يوگنخـس  تسا . دـصرد   20 یناـهج ساـیقم  رد  مقر  نیا  هـک  دنتـسه  یناور  تـالالتخا  ياراد  ناریا  تـیعمج  دـصرد  تشادهب 21 
لماوـع یگدرـسفا ، یبارطـضا ، تـالالتخا  تفگ : تسا ، نادرم  ربارب  ود  ناـنز  رد  یناور  تـالالتخا  نیگناـیم  هـکنیا  ناـیب  اـب  هناـخترازو 

تالالتخا نیا  هدمع  للع  زا  عامتجا  هداوناخ و  طیحم  رد  هناگدـنچ  فیاظو  يافیا  يرادراب و  ینامـسج ، ینومروه و  تارییغت  یعامتجا ،
یگدرـسفا یناهج  تشادـهب  نامزاس  تاقیقحت  ساسا  رب  دوزفا : درک و  ناونع  رفن  نویلیم  ار 14  یناور  لـالتخا  ياراد  تیعمج  يو  تسا 

هب ( 131 تسا . ماوت  درکلمع  تفا  سردوز و  گرم  لیلد  هب  رمع  هتفر  تسد  زا  ياهلاس  هصخاش  ود  اب  هک  تسا  ایند  رد  يرامیب  نیرتمهم 
، دنلب يادص  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  تشاد : راهظا  ناگیشیم  هاگشناد  یجنس  ییاونش  شخب  ریدم  نلیکرآ ، لپ  ، HealthDay شرازگ

نمجنا هداوناخ و  ناکشزپ  نمجنا  رامآ  ساسا  رب  دوشیم  شوگ  زِو  زِو  زین  ییاونـش و  نادقف  هجیتن  رد  شوگ و  مرن  تفاب  بیـسآ  بجوم 
هتفگ هب  دنتـسه . راـچد  زین  ییاونـش  شهاـک  هب  یتوص  یگدوـلآ  رثا  رد  شوـگزوزو ، هب  ـالتبم  ناراـمیب  دـصرد  اـکیرمآ 90  شوگزوزو 

نالاسنایم و یتح  ناناوج و  رتشیب  هدافتـسا  بجوم  اـهداپ  يآ  اـه و  MP3 نتفرگ ياـج  شوگ  رد  یتحار  هب  ندوب و  کبـس  ناسانـشراک 
هرامش زا  حرش  نیا  ( Dr. vollf Adler 134 باتک 133 ) هرامش 6 و 7  همیمـض  هب  ج . ر . ( 132 تسا . هدش  ناسانـشراک  نیا  ینارگن 

تشذگرس باتک  ناگرزب 137 ) راـکفا  نانامرهق 136 ) یقرواـپ  ( 135 تسا . سیراپ  پاـچ   D. illustre رتسولیا شناـمید  هلجم   630
هحفص 9 هرامـش 9603  تاعالطا  گرزب 139 ) نادرم  ياههشیدـنا  نیزرب 1335 138 ) دوعـسم  همجرت  وا ) دوخ  ملق  هب  يدـناگ  اـمتاهم 

یگدنز گنهرف  ( 142 ناگرزب ) نانخـس  پاچ 1342 141 ) لیهـس ص 86  ینواعت  یلع  ياـقآ  همجرت  لـیه  يرگناوت  هار  باـتک  ( 140
لیذ باتک  زا  قوف  لودج  بلاطم  یگدنز 147 ) گنهرف  یگدنز 146 ) گنهرف  یگدنز 145 ) گنهرف  یگدنز 144 ) مسر  هار و  ( 143

یقیسوم دراچیر و  یگنراک -  لیو  فورعم  صاخشا  هرابرد  لوهجم  بلاطم  يدعس  ینسح  هتشون  یقیسوم  خیرات  تسا : هدش  جارختـسا 
 - دنمشناد هلجم  هنازور -  تاعالطا  شنارـصاعم  هچین و  موس -  هرود  ناگرهم  همانزور  ایند -  ناگرزب  گرزب -  نادرم  یبایماک  زار  وا - 
هار باتک  هحفص 1 و 19 149 ) دنفسا 1342  هبنش 27  هس  خروم  هرامش 6196  ناهیک  همانزور  تنرتنیا و … 148 ) تاعالطا -  همانزور 

مشش دلج  زا  همجرت   AckermanPhylis نامرکآ سیلیف  فیلأت   A Survey of Persian Art باتک زا  یگدنز 150 ) مسر  و 
نیاربانب یبهذـم . هن  دراد  یعامتجا  یملع و  هبنج  ًافرـص  باصعا ) ناور و  رب  یقیـسوم  ریثأت   ) رـضاح باتک  ثحابم  هکنیا  اب  ( 151 باتک :

یصاصتخا ياههبنج  رظن  زا  هن  هدش  پاچ  ناگدنناوخ  رتشیب  عالطا  باتک و  رد  طبض  روظنمب  نامرکا ) سیلیف   ) ققحم داتـسا  هتـشون  رکذ 
ههام هس  هیرـشن  مشـش  هرامـش  یگدنز » گنهرف و   » هیرـشن زا  لقن  زین  دنمـشناد  نیا  هتـشون  همجرت  تسا و  جراخ  ام  ثحب  زا  هک  یبهذـم 
هلمج دنچ  باتک ، نتم  رد  هک  یگدنز ) گنهرف   ) باتک اب  هیرشن  نیا  ًانمض  دشابیم ، هام 1350 ) رویرهش  پاچ   ) رنه گنهرف و  هناخریبد 

(153 تسیز ) طیحم  ناسانـشراک  تاـقیقحت   ) تنرتنیا زا  لـقن  ( 152 تسا . فـلؤم  زا  یمود  هک  تـسا  شراـگن  ود  هدـش  هتـشاگن  نآ  زا 
ساسا رب  ( John Raw lings Reese 154) Rock and roll 155) Rythm and blues 156) Hevy Metal 157
شیشک ( 158 تسا . هتـشاد  دوـجو  اـکیرمآ  رد  نـینج  طقـس  دروـم  لاـس 1590750 1997  رد  طـقف  تنرتـنیا  زا  هدـمآ  تسد  هـب  راـمآ 
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(Drug Enforcment Agnecy 160 ( 159 ع )  ) حیسم ترـضح  دالیم  ساسا  رب  يدالیم  میوقت  راذگ  هیاپ  سوجیزگا  سوسینوید 
سمش ییحی  رتکد  همجرت  نملوک  ناج  رتکد  هتشون  گنرین  يزادرپ و  تسایس  هتیمک 300 و  باتک  ود  هب  دینک  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 

رتکد همجرت  نملوک  ناج  رتکد  هتـشون  هزوریف 1379 162 ) تاراشتنا  پاچ  سمـش  ییحی  رتکد  همجرت  نملوک  ناـج  رتکد  هتـشون  ( 161
همجرت ضهیوـن  جاـجع  هتـشون  یکروـگلاد 164 ) زاـینک  رفمه و  رتـسم  تارطاــخ  هزوریف 1379 163 ) تاراـشتنا  پاـچ  سمــش  ییحی 

هـتیمک 300 رظن  ریز  زکارم  زا  یکی  ( John Raw Lings Reese 166 يوضر 1373 165 ) سدق  ناتسآ  پاچ  یخیـش  اضردیمح 
. تسا هداد  بیترت  ایند  رد  یگرزب  ياهرورت  اههنتف و  هک 

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 
، 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 
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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 .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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