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نتفکش لصف  یناوجون 

باتک تاصخشم 

، داژن يدیلقا یلع  یفرـش ،  اضر  دمحم  ناگدنروآ : درگ  / نتفکـش لصف  یناوجون  روآدیدپ :  مان  ناونع و  اضر  دـمحم  ، یفرـش هسانـشرس : 
یبایتسود رگفیصوت :  ناوجون  یـسانشناور  رگفیـصوت :  ص 12 . يد 1377 :)   5  ، ) مالـسا ناهج  هلاقم ، :  اشنم  يدـمحم  اضردـمحم 

ناناوجون رگفیصوت : 

نآ تالکشم  تاعبت و  یناوجون و  تخانش 

تیبرت میلعت و  ماظن  یناسنا ، يورین  تیبرت  هاگتـساخ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  يرـشب  عماوج  هبناج  همه  هعـسوت  دیلک  شرورپ  شزومآ و 
يروآدای هب  مزال  یفرط  زا  تسا . هدـش  هراـشا  هلاـقم  نیا  رد  تیبرت  میلعت و  ياـیند  زا  يا  هشوگ  هب  عوضوم  نیا  تیمها  هب  رظن  اذـل  تسا 

نتسناد 2- هنوگچ  يریگدای  - 1 تسا : ریز  حرش  هب  نرق 21  رد  يریگدای  یناهج  زادنا  مشچرب  یللملا  نیب  یملع  عماوج  قفاوت  قبط  تسا 
یناوجون هرود  یناوجون  تخانـش  ندـش . هنوگچ  يریگداـی  نتـسیز 4 - نارگید  اـب  هنوگچ  يریگداـی  نداد 3 - ماـجنا  هنوگچ  يریگداـی 

هرود “، ” یفنم نارود   ” یناوجون هرود  تسا . ناـسنا “ هراـبود  دـلوت   ” هرود اـی  تیـصخش و  يریگ  لکـش  یلجت  تارییغت  لوـحت و  نارود 
هرود  ” و یبای “ تیوه  تیادـه و  هرود  “، ” یباداش طاشن و   ” هرود یناوجون  هرود  تسا . راـشف “ ناـفوت و  هرود   ” و زیگنا “ جنـشت  یگدـنز 

یکدوک و نیب  لصافدح  هک  تسا  یخزرب  یناوجون  هرود  تسا . ناسنا “ یگدنز  فطع  هطقن   ” یناوجون هرود  تسا . يریذـپ “ تیلوئـسم 
لالقتـسا هب  یبایتسد  هتفیـش  رگید  يوس  زا  یکدوک و  نارود  اب  دوخ  ياهدـنویپ  نتخیـسگ  لاـح  رد  وسکی  زا  ناوجون  تسا . یلاـسگرزب 

سپ ناوجون  کش  یب  تسا . ریسا  شکمشک  نیا  رد  زین  دوخ  نآ و  هن  تسا و  نیا  هن  لماک  روط  هب  یلو  تسا  یلاسگرزب  یناوج و  هرود 
دوش و یم  رتدنم  هقالع  هداوناخ  تفوطعرپ  مرگ و  نوناک  هب  شمارآ  یمرن و  اب  جـیردت  هب  غولب  زیمآ  ناجیه  ساسح و  نارود  زا  رذـگ  زا 

نارود نایاپ  ات  هک  تسا  يا  هداوناخ  تخبشوخ  دنک . یم  زاربا  هداوناخ  هب  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  یلدمه  یگتسبلد و  ششوج و  تبحم و 
هجوت اب  نیدلاو  امالومعم  دننام . یم  یقاب  دوخ  ناوجون  دنزرف  شمارآ  رظتنم  يریذپ  فاطعناو  ردص  هعس  ییابیکـش و  ربص و  اب  یناوجون 

هدوب ناوجون  دوخ  هک  ینارود  هب  تسا  رتهب  هک  یتروص  رد  مینک  یم  یباـیزرا  ار  ناوجون  راـتفر  راـکفا و  دوخ ، تشادرب  رکفت و  زرط  هب 
میهاوخ ار  نآ  قیفوت  تروص  نیا  رد  میروایب . رطاخ  هب  میتشاد  هک  ار  ییاـهوزرآ  اـه و  ناـمرآ  اـه و  هدـیقع  تاـساسحا ، میدرگرب و  میا 

ار اه  مشچ  يرهپـس : بارهـس  ریبعت  هب  مینک . رارقرب  يرتبـسانم  طابترا  وا  اب  میناوتب  ات  مینک  هاگن  دوخ  ناوجون  دـید  زا  ار  لئاسم  هک  تفای 
اب ار  ناتدوخ  نامز  موسر  بادآ و  (ع ): یلع ماما  هدومرف  هب  ای  تفر  دیاب  ناراب  ریز  تسب  دیاب  ار  اهرتچ  دید  دـیاب  رگید  روج  تسـش  دـیاب 

لاقتنا هرود  یناوجون  یناوجون  فیرعت  دنا . هدش  هدیرفآ  امش  نامز  زا  ریغ  ینامز  يارب  نانآ  اریز  دینکن  لیمحت  ناتنادنزرف  هب  راشف  روز و 
زا هدـنکآ  تسا  يا  هرود  دـبای . یم  همادا  یگلاس  هدـجه  اـت  دوش و  یم  زاـغآ  یگلاـس  هدزاـی  زا  اـبیرقت  تسا . یلاـسگرزب  هب  یکدوک  زا 

. دـهد خر  تسا  نکمم  یقافتا  هثداح و  ره  نآ  رد  هک  ایور  هب  هیبش  تسا  يا  هرود  یناوجون  لالقتـسا . یگتـسباو و  نیب  ناسون  ضراعت و 
يرما اه  يزادرپ  لایخ  ای  تارکفت  نتخیمآ  مه  رد  اهشزرا و  نتـسکش  مهرد  اه ، سرت  اه ، سوباک  اه ، هرهلد  اه ، بارطـضا  هرود  نیا  رد 

، یگلـصوح مک  دروخ . یم  مه  هب  همه  اب  یلک  روط  هب  شناتـسود و  اب  شا ، هداوناخ  اب  شدوخ ، اـب  ناوجون  هطبار  دوش . یم  یقلت  يداـع 
یناوجون ینوگانوگ  ياه  هولج  نیا  اما  دهد . یم  هولج  مارآان  ار  ناوجون  لیبق  نیا  زا  يدراوم  ییوج و  هثداح  یبلط ، لالقتسا  تیساسح ،

شیاه ییوج  هزیتس  رد  تسوج  هزیتس  ناوجون  رگا  الثم : دنراد ، يا  هفـسلف  دوخ  يارب  مادک  ره  دنتـسین و  هنوگرامیب  هدوهیب و  مادک  چیه 
ناونع هب  ار  وا  همه  دـشاب و  هتـشاد  یـصاخ  تیعقوم  دوخ  هورگ  رد  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دراد  تسود  دراد ، ندرک  هولج  مهم  هب  لـیم 

رگا ناوجون  تسوگلا . امنهار و  لدـم و  هب  ناوجون  کی  زاین  زا  یکاح  شا  یتسود  ناـمرهق  یتسرپ و  دـم  دنـسانشب . شزرا  اـب  درف  کـی 
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یگدنز تسرد  موهفم  انعم و  دهاوخ  یم  تسا ، هعسوت  هب  ور  وا  صیخـشت  يرواد و  سح  هک  تسا  نیا  يارب  تسوج  بیع  ریگ و  هدرخ 
دوخ هعماج  هب  عجار  دبایرد و  ار  اه  تسایـس  عون  نیرتهب  دـهاوخ  یم  وا  دسانـشب . رتهب  ار  یبهذـم  ینید و  قیاقحدـهاوخ  یم  دـبایرد ، ار 

بسک لالقتـسا و  هب  لیم  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دناوت  یم  تسا  تاررقم  تعاطا و  زا  نازیرگ  طابـضنا و  یب  رگا  ناوجون  دنک . رظنراهظا 
دراد تسود  ، دراد يراتخمدوخ  يدازآ و  هب  قوش  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  دـناوت  یم  تسا  شکرـس  زابجل و  ناوجون  رگا  دراد . تیـصخش 

. دـنک نیئزت  ار  نآ  شدوخ  هقیلـس  اـب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  صوـصخم  قاـتا  دراد  تسود  دـننکن ، تلاـخد  شیاـهراک  رد  نـالاسگرزب 
رگا تسا ، شیوخ  ياه  نامرآ  اهدادعتـسا و  فشک  مولعمان و  يا  هدنیآ  يوجتـسج  رد  شیاه  يزادرپ  لایخ  اه و  يزاسایور  رد  ناوجون 

هب ناوجون  یعیبط  ياه  لیم  رگاو  دوب  دهاوخن  يراوشد  راک  ناناوجون  اب  یگدنز  دنوش  هتخانـش  هدیمهف و  یتسرد  هب  یناوجون  ياه  هولج 
ياهزاین دـهد . قیبطت  هعماج  اـب  ار  دوخ  یناـسآ  هب  دـناوت  یم  ناوجون  دـنیآرد  تکرح  هب  دوخ  ریـسم  رد  دـنوش و  اـضرا  حیحـص  هزادـنا 

دـشاب و یم  تیلاعف  لیـصحت و  يارب  ینورد  شمارآ  دـنمزاین  ینامز  ره  زا  شیب  هرود  نیا  رد  ناوجون  رطاخ : تینما  هب  زاـین  یناوجون 1 -
هب زاین  - 2 دـنا . هدومن  نیمات  ار  وا  بولطم  یگدـنلاب  دـشر و  دـنیامن  مهارف  ار  وا  یحور  شمارآ  دـنناوتب  هعماج  هسردـم و  هناخ و  هچره 

ساسحا هک  یملظ  ضیعبت و  نیرتکچوک  لباقم  رد  تسا و  ییارگ  نامرآ  یهاوخ و  تلادع  هرود  نیا  رد  ناوجون  بلاغ  هیحور  تلادـع :
یتح دجنس . یم  هورگ  قلعت  هب  هجوت  اب  ار  دوخ  تقایل  نازیم  ناوجون  هورگ : هب  قلعت  زاین  - 3 دنک . یم  ضارتعا  هداد و  ناشن  شنکاو  دنک 

هب قلعت  اب  ناوجون  ریغتم  يایند  نیا  رد  . دنزب تسد  كانرطخ  ياهراک  هب  تسا  رضاح  دوخ  هقالع  دروم  صاخ و  هورگ  رد  تیوضع  يارب 
فشک اب  تسا  لیام  ناوجون  میسانش و  یم  تیوه  مان  هب  ار  تیصخش  زا  یشخب  یبای : تیوه  هب  زاین  - 4 دنک . یم  شمارآ  ساسحا  هورگ 

: تیونعم هب  زاین  - 5 دناسانشب . دسانـشب و  ار  دوخ  تیـصخش  تیوه و  منک ؟ یم  یگدنز  هچ  يارب  و  متـسیک ؟ نم  هک  لاوس  نیا  هب  خساپ 
هب زاین  - 6 تسا . هلوقم  نیا  زا  زین  یقـالخا  داـعبا  نید و  هب  شیارگ  تسا و  ناوـجون  لـسن  يدوـجو  تسبراد  ادـخ  هب  ناـمیا  تیوـنعم و 
هن درک  هسیاقم  شدوخ  راتفر  اب  ار  وا  تسا  رتهب  ناوجون  رد  سفن  تزع  تیقفوم و  تیوقت  حیحـص و  كرد  يارب  سفن : تزع  تیقفوم و 
زا شیب  ناوجون  تبحم : میرکت و  هب  زاـین  - 7 نازوس . يارحـص  رد  دوب  دـهاوخ  ییاراوگ  بآ  دـننامه  وا  يارب  تیقفوم  نیا  نارگید و  اب 

زاین - 8 دشاب . هتشاد  طاشناب  یلد  داش و  یناور  هراومه  ات  دشاب  یم  نیدلاو ) هژیوب   ) نارگید يوس  زا  تبحم  میرکت و  دنمزاین  نالاسگرزب 
تسا و نازیرگ  یگـشیمه  تخاونکی  يداع و  ياهراتفر  زا  تسا و  دـیدج  ياه  هدـیدپ  فشک  لابند  هب  هناواکجنک  ناوجون  ییوجون : هب 
نافرع و حور  یقالخا ، رظن  زا  دراد . عیرـس  دـشر  ناوجون  نزو  دـق و  یناوجون  ياه  یگژیو  ددرگ . یم  يرت  هزات  ياوه  لابند  هب  هراومه 
. دراد يدیمون  سای و  تلاح  اه  یماکان  لباقم  رد  دراد . یبلط  هزرابم  يراکادف و  ساسحا  دـبای . یم  یلجت  ناوجون  رد  تیونعم  قالخا و 

رایعم دـنک . یم  ادـیپ  ینادرگدوخ “  ” تلاح ینعی  دـنک  یم  فشک  ار  دوخ  ناوجون  دراد . يزادرپ  لایخ  ییایور و  یگتـسارآدوخ  تلاح 
ریذپ تیلوئـسم  ناوجون  دـنک . یم  ادـیپ  طابترا  لیامت  شیارگ و  فلاخم  سنج  هب  دریگ . یم  لکـش  فطاوع  يانبم  رب  رتشیب  شا  یتسود 

يدردـمه زاربا  نالاسمه ) هژیوب   ) رگید اب  ناوجون  دریگ . یم  هدـهع  رب  ار  شیوخ  لامعا  تیلوئـسم  دـنک و  یم  میمـصت  ذاـختا  دوش . یم 
. دوش یم  ینابـصع  یکیرحت  نیرتـکچوک  اـب  ناوـجون  تسا . تیـساسح “  ” هرود یناوـجون  يادـتبا  دـنک . یم  كرد  ار  نارگید  هدوـمن و 

يرهاظ راتفر  مشخ ، عقوم  رد  تسا . عونتمالماک  يوخ  قلخ و  ياراد  ناوجون  دنتسه . ضقانتم  ریغتم و  رایـسب  یناوجون  هرود  ياه  ناجیه 
ابیز و ار  اـیند  ناوجون  ناوجون  ياـه  هشیدـنا  تسا . یناـجیه  یفطاـع و  لداـعت  مدـع  تلاـح  ياراد  دـنک و  لرتنک  دـناوت  یمن  ار  شیوخ 

سدقت یکاپ و  هب  دنم  هقالع  تقیقح و  قح و  قشاع  دشاب ، یم  دنبیاپ  یقالخا  نادجو  ماهلا  يرطف و  يادـن  هب  ناوجون  دـنیب . یم  گنـشق 
رد هراوـمه  ناوـجون  ددرگ . یم  طاـشناب  لاحـشوخ و  درب و  یم  تذـل  نآ  زا  دراد و  تیـساسح  يراکتـسرد  یکین و  هب  ناوـجون  تـسا .

تـسردان لامعا  زا  ناوجون  دـشاب . راوتـسا  یتسرد  یتسار و  رب  شراتفر  راـتفگ و  دـشوک  یم  تسا و  تباـجن  تلیـضف و  یکاـپ ، هشیدـنا 
ظاحل هب  ناوجون  یبای  تسود  دـنک . يراذـگ  هیاپ  فاصناو  لدـع  قالخا ، ساسارب  يدـیدج  ياـیند  تسا  لـیام  درب و  یم  جـنر  نارگید 
امنهار هب  زاین  شیوخ  تیصخش  داینب  يارب  ناوجون  تسا . نوصم  یهابت  یکاپان و  عون  ره  زا  تقیقح  يوس  هب  لیم  يراکادف  دایز  تیمها 
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یلمع ياـهراکهار  یناوجون و  تالکـشم  دنتـسه . نیدـلاو  ادـتبا  وگلا  نیرتـهب  دـهد . رارق  دوخ  يوگلا  ار  يو  دـناوتب  اـت  دراد  يربـهر  و 
زین ناوجون  تیبرت  رد  یلمع  ياهراکهار  یناوجون و  تالکشم  اب  هک  تسا  يرورـض  یناوجون ، هرود  هبناج  همه  تخانـش  زا  دعب  نیدلاو 

تسد زا  تسا  یلاسگرزب  یکدوک و  نارود  لصاف  دح  هرود  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  یگتسباو : لالقتسا و  نیب  شکمـشک  - 1 میوش . انشآ 
ندوب و اهنآ  نابیتشپ  تیامح و  دروم  تذـل  فرط و  کی  زا  لالقتـسا  ساسحا  بسک  يارب  نیدـلاو  طرـش  دـیق و  یب  ياه  تیامح  نداد 

ینورد شکمـشک  ناوجون  رد  رگید  فرط  زا  نتفرگ  رارق  تبحم  دروم  هشیمه  رـسدرد  تمحز و  نودـب  ندـنام و  كدوـک  روـط  ناـمه 
. دنراد ضقانتم  تاعقوت  وا  زا  زین  هعماج  هسردم و  هداوناخ و  اضعب  دروآ . یم  دوجو  هب  وا  نهذ  رد  یقیمع  یناور  گنج  دنک و  یم  داجیا 
هب تسوا و  ناوت  دـح  زا  شیب  وا  زا  تاعقوت  مه  یهاگ  دـنراد و  زیمآریقحت  يدروخرب  هدرک و  هاـگن  كدوک  کـی  مشچ  هب  ار  وا  یهاـگ 

-2 دزاـس . یم  وربور  لکـشم  اـب  ار  وا  هدز و  نماد  ناوجون  ینورد  ياـه  شکمـشک  هب  دوـخ  نیا  هک  دـنرگن  یم  وا  هب  نـالاسگرزب  مشچ 
. دـنک یم  نایغط  هسردـم  رداـک  نیدـلاو و  هلمج  نم  تردـق  عجارم  همه  هیلع  لالقتـسا  بسک  يارب  ناوجون  تردـق : عجارم  هیلع  ناـیغط 
اب ار  وا  طباور  هک  دنز  یم  تسد  یلامعا  هب  دیامن و  یم  داجیا  ییاه  يریگرد  ، دـهد یم  ناشن  دوخ  زا  اهنآ  هیلع  ییاهراتفر  تاقوا  یهاگ 

هتـساوخ فالخ  رب  دـهد . یم  ماجنا  ینالوط  هلداجم  ثحب و  دـنک ، یم  وگموگبالثم  دـنک . یم  هریت  تدـش  هب  تردـق  عجارم  ریاس  اهنآ و 
لاـمعا هب  تسد  تسا  نکمم  یتح  دـشک و  یم  راگیـس  دـنک ، یم  يراددوخ  یـسرد  فیلاـکت  ماـجنا  زا  دـیآ ، یم  هناـخ  هب  رید  نیدـلاو 

یهاوخرظن و نودـب  ار  کشخ  تخـس و  تاررقم  هک  یـسرادم  ای  داـیز و  تیدودـحم  اـب  ياـه  هداوناـخ  رد  دروم  نیا  دـنزب . هناراـکهزب 
اب ناوجون  هک  یمهم  تالکـشم  زا  رگید  یکی  يدرف : تیوـه  - 3 تسا . رادروخرب  يرتالاب  تدـش  زا  دـننک  یم  ارجا  ناوجون  اب  تروشم 

، یگدنز رد  وا  شقن  یگدنز ، موهفم  هرابرد  يددعتم  ياهلاوس  هک  ینعم  نادب  تسوا . يدرف “ تیوه   ” لیکشت هلئسم  دوش  یم  وربور  نآ 
یم لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  نهذ  مور ؟ یم  اـجک  هب  و  متـسیک ؟ نم  ریظن  ییاـهلاوس  یلک  روط  هب  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  گرم و  موـهفم 
اهنآ هتـشذگ  فلتخم  ياه  يزاس  دـننامه  ساسارب  مک  مک  ناناوجون  رد  یـصخش  تیوه  ساسحا  دـهد . خـساپ  اـهنآ  هب  دـیاب  هک  دـیامن 

حرطم زین  نالاسگرزب  ریاس  ناملعم و  ياه  یباـیزرا  نینچمه  نـالاسمه و  هورگ  ياهـشزرا  یناوجون ، هرود  هب  دورو  اـب  دـبای . یم  نیوکت 
هتـشاد يرتشیب  یناوخمه  ناملعم  نیدـلاو و  ياهـشزرا  اب  دوش  یم  زاربا  نـالاسمه  ناتـسود و  فرط  زا  هک  ییاهـشزرا  هزادـنا  ره  تسا و 

ددغومن دشر و  یسنج ):  ) دیدج ياهزاین  ياضرا  یگنوگچ  - 4 دور . یم  شیپ  رت  ناسآ  ناوجون  یبای  تیوه  راک  تبـسن  نامه  هب  دشاب 
هب تبـسن  یـسنج  شـشک  هزیگناو و  دـهد  یم  ار  یـسنج  طـباور  يرارقرب  ناـکما  ناوجون  هب  یـسنج  ياـه  نوـمروه  تاحـشرت  یلخاد و 

. تسا هارمه  رطاخ  یناشیرپ  سرت و  اب  بلغا  فلاخم  سنج  اـب  ناوجون  دروخرب  نیتسخن  یفرط  زا  ددرگ و  یم  داـجیا  وا  رد  سنجمهریغ 
سنج يوس  هب  هدرک و  جراخ  شدـلج  زا  ار  وا  هک  دـنک  یم  ساسحا  ار  یمولعمان  يوق و  تالیامت  مهبم و  دـیدج و  زاین  غلاب  هزاـت  ناوج 

. دزاس یم  هتفـشآ  ار  وا  هک  یلیلد  نودـب  تاکرح  ریذـپان و  حیـضوت  ياه  ینیـشن  بقع  تبحم ، دـیدش  ياه  شهج  دـناشک . یم  فلاخم 
لاح نیع  رد  اـما  دـیامن  شیاـمزآ  ییاـج  رد  تسا  هدـش  وا  ناـجیه  بجوم  هدـمآ و  دوجو  هب  هک  ار  يژرنا  همه  نیا  دـهاوخ  یم  ناوجون 

تسا و ینیمزریزـالماک  یـسنج  هزیرغ  نوچ  درادـن و  فدـه  یلو  درادار  یـسنج  تـالیامت  دـشر  يرادـیب و  وا  تسا . نآ  بقاوع  نارگن 
هک یعماوج  رد  دـنک . یم  داـجیا  یجیگ  بارطـضا و  یعون  ور  مک  بوـجحم و  درف  رد  دوـش و  یم  ماـجنا  یلاـمروک  اـب  نآ  یباـی  تهج 
رد تسا و  فعاـضم  لکـشم  نیا  دوش  یمن  هداد  شزومآ  ناوجون  يارب  نآ  لرتـنک  ياـههار  یـسنج و  هزیرغ  حیحـص  ياـضرا  شزوـمآ 

یمـسج و تارییغت  زا  یـشان  تاناناجیه  راتفر و  رب  لرتنک  مدـع  - 5 تسا . نیمک  رد  هاگترپ  رد  طوقـس  شزغل و  هنافـساتم  هک  تساـجنیا 
ياـهراتفر زا  یـضعب  غولب  نارود  رد  ناوجون  ندـب  ياـه  مادـنا  رد  دوهـشم  تارییغت  یمـسج و  عیرـس  دـشر  لـیلد  هب  غولب : نارود  یناور 

ای ینیب و  ندـش  گرزب  ای  شندرگ و  ندـش  رتدـنلب  ساسحا  لیلد  هب  ناوجون  رـس  ندـمآ  ولجالثم  . تسا یعیبط  وا  لرتنک  مدـع  یناجیه و 
نیا اب  هلباقم  رد  وا  حیحـص  شزومآ  یهاگآ و  مدـع  یفرط  زا  فیرظ  يایـشا  اـصوصخ  ییاـج  هباـج  يارب  شیاـه  تسد  رد  لرتنک  مدـع 

هک دـیامن  یم  تراـقح  یتیاـفک و  یب  ساـسحا  دوـخ  رد  هک  يروـط  هب  هداد  رارق  ریثاـت  تحت  یحور  رظن  زا  ار  وا  رگید  فرط  زا  لـئاسم 
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يوس هب  شـشک  ناوجون و  رد  دیدج  ياهزاین  شیادیپ  اب  هدـنیآ : زا  سرت  - 6 دروآ . یم  مهارف  يو  رد  ار  بارطـضا  تاـبجوم  رما  نیمه 
نیمات یگنوگچ  یتح  هک  يروط  هب  دیامن  یم  ریوصت  سرتسد  زا  رود  مهبم و  ناوجون  نهذ  رد  ار  هدـنیآ  یعطقم  ینآ و  ياهزاین  ياضرا 

هب یبایتسد  هک  درادـنپ  یم  سرتسد  زا  رود  ییاه  هلق  ار  یلاع  تالیـصحت  جاودزا و  هدـنیآ و  رد  دوخ  يارب  هداوناخ  لیکـشت  يداـصتقا و 
هعماج و هسردـم و  هداوناخ ، نورد  رد  یـشزومآ  یتیبرت و  صیاقن  هتبلا  هک  تسا  تـالاحم  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  راوشد و  رایـسب  اـهنآ 

تالکـشم نیرتمهم  زا  یکی  يداصتقا : هغدـغد  - 7 دـیازفا . یم  زین  لکـشم  نیا  قمع  تدـش و  هب  هداوناخ  یلاـم  دـیدش  ياـه  تیمورحم 
بسک لالقتسا و  لابند  هب  نوچ  یفرط  زا  تسا و  هدیسر  یـسنج  غولب  هب  دسرب  يداصتقا  غولب  هب  هکنیا  زا  لبق  درف  هک  تسا  نیا  یناوجون 

هک ار  یناناوجون  مینیب  یم  طابترا  نیا  رد  تسا و  يداصتقا  عفانم  هب  رتدوز  یبایتسد  رکف  هب  هشیمه  دشاب  یم  زین  دوخ  يارب  دـیدج  تیوه 
يونعم یناسنا و  ياهـشزرا  هک  یعماوج  رد  اصوصخ  نیا  دنـشاب و  یم  دمآرد  بسک  لغـش و  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  لیـصحت  هسردم و 

تسا و رتدوهشم  رایسب  دریگ  یم  رارق  یبایزرا  دروم  اهنآ  لوپ  دمآرد و  بسحرب  دارفا  تیصخش  هداد و  يدام  ياهشزرا  هب  ار  دوخ  ياج 
لماوع زا  هداوناخ  یلام  رقف  تاناکما و  دوبمک  يراکیب  گنج  هعماج ، یتابث  یب  یعاـمتجا و  يداـصتقا ، لاوحا  عاـضوا و  طاـبترا  نیا  رد 
رتشیب ناوجون  نارود  نیا  رد  نوچ  نالاسمه : هورگ  نیدـلاو و  ياه  هتـساوخ  نیب  ضراعت  - 8 دنوش . یم  بوسحم  لکـشم  هدننک  دیدشت 
كرد ار  وا  رـضاح  رـصع  ياه  هتـساوخ  اهزاین و  هک  دناد  یم  هتـشذگ  لسن  هب  طبترم  ار  نیدـلاو  دـشاب و  یم  نالاسمه  هورگ  ریثات  تحت 

رد دهدب . تسد  زا  مه  ار  نیدلاو  تبحم  هک  تسین  رـضاح  نوچ  دنک  یم  ساسحا  جیگالماک  نایم  نیا  ردار  دوخ  ناوجون  اذل  دننک  یمن 
. دـنوش رادوخرب  ود  ره  نالاسمه  هورگ  نیدـلاو و  تیلوبقم  زا  ات  دـننک  یم  يزاب  شقن  اه  هشیپرنه  دـننامه  اضعب  ناناوجون  یعقاوم  نینچ 
زا سرت  دننام  دوش  یم  ناوجون  رد  بارطضا  سرت و  دیدشت  بجوم  دیدج  ياه  تیعقوم  اب  يراگزاس  رد  یناوتان  بارطـضا : سرت و  - 9

دروم ای  فلاخم  سنج  اب  طابترا  تیلوئـسم و  شریذپ  زا  سرت  هسردم ، هناخ و  رد  نتفرگرارق  شنزرـس  دروم  ای  ناحتما  رد  تیقفوم  مدع 
یم بجوم  نارود  نیا  رد  یعامتجا  یفطاـع و  یناور  ياـهراشف  نارگید : اـب  طاـبترا  یگتخیر  مه  هب  - 10 ندشن . عقاو  ناتـسود  شریذپ 

ندرمش کچوک  ساسحا  دروخ و  یم  مه  هب  شا  هطبار  همه  اب  یلک  روط  هب  شناتـسود و  اب  شا ، هداوناخ  اب  شدوخ ، اب  ناوجون  هک  دوش 
تیصخش تخانش  یناوجون 1 - تالکـشم  شهاـک  يارب  ییاـهراکهار  دـبای . یم  شیازفا  وا  رد  یبـصع  تلاـح  دراد و  تراـقح  دوخ و 

زورب بجوم  هک  میرادنپن  یعیبطریغ  ار  نانآ  دنیاشوخان  ياهراتفر  زا  يرایسب  یناوجون  هرود  ياه  یگژیو  تخانـش  اب  نیدلاو  ام  ناوجون :
ياهـشور نیرترثوم  زا  نتفرگ ): هدـیدان   ) لفاغت شور  زا  هدافتـسا  - 2 دـماجنین . ناوجون  اب  طـباور  یگریت  هب  دوش و  اـم  رد  لـمعلا  سکع 

وا ای  دیامن و  تشحو  داجیا  وا  رد  هک  میهدن  ناشن  گرزب  ار  ناوجون  تالکـشم  لئاسم و  ینعی  . تسا لفاغت “ شور   ” هرود نیا  رد  یتیبرت 
ییامنهار شقن  يافیا  - 3 دـشاب . اجر  فوخ و  تلاح  رد  هراومه  یتسیاب  ناوجون  هکلب  مییامنن  تساوخزاب  مئاد  شیاهراتفر  ظاـحل  هب  ار 

لح لوئـسم  نیتسخن  هک  دـنادب  ار  تیعقاو  نیا  ینعی  میریگب  کمک  شدوخ  زا  تسا  رتهب  ناوجون  لئاسم  اب  دروخرب  رد  روتـسد : ياج  هب 
شدوخ میمـصت  بقاوع  زا  هک  میراد  ار  وا  ییامنهار  هفیظو  طقف  نیدلاو  ام  دیامن و  مادـقا  دـیاب  نآ  لح  يارب  تسا و  شدوخ  وا  لکـشم 
يرورض هکدشاب  یم  عوضوم  نآ  هب  تبـسن  یهاگآان  لهج و  یعوضوم  ره  زا  بارطـضاو  سرت  لیلد  نیرتمهم  شزومآ : - 4 دوش . علطم 

، تغارف تاقوا  ندنارذگ  هلئسم  لح  یبای ، تسود  غولب ، دروم  رد  مزال  ياهـشزومآ  یناوجون  ياه  بارطـضا  سرت و  شهاک  يارب  تسا 
تبقارم اب  نیدـلاو  ام  هنالقاع : هناتـسود و  هطبار  يرارقرب  - 5 دوش . هداد  شزومآ  ناوجون  هب  لـیبق  نیا  زا  يدراوم  یـسرد و  يزیر  هماـنرب 

سح هنوگچ  هک  میزومایب  دیاب  يزاسدامتعا : - 6 مینک . یم  داجیا  ناوجون  دوجو  رد  ار  نانیمطا  ینمیا و  ساسحا  دوخ  هنالقاع  هناتسود و 
دوخ لئاسم  لح  يارب  وا  دوش  گنرمک  نیدلاو  ناوجون و  نایم  دامتعا  هچنانچ  مینک  بذج  بلج و  نامدوخ  هب  تبـسن  ار  ناوجون  دامتعا 

رد بسانم  يزاسرتسب  دوخ و  راک  تاعاس  میظنت  اب  نیدـلاو  ام  یفطاع : طابترا  همدـقم  یمـالک  طاـبترا  - 7 دـنک . یم  هعجارم  نارگید  هب 
دوخ یمالک  طابترا  هک  ارچ  میروآ  مهارف  ار  ناوجون  هژیوب  هداوناخ  ياضعا  اب  یمالک “ ياه  طاـبترا   ” يارب یفاـک  تصرف  یتسیاـب  لزنم 
رگا ناوجون  اب  طابترا  تنوشخ : زا  زیهرپ  تبحم و  رب  دـیکات  - 8 تسا . دنمزاین  نآ  هب  تخـس  ناوجون  هک  تسا  یفطاع “ طابترا   ” همدقم
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دشاب هارمه  تنوشخ  راشف و  اب  رگاو  دیامن  یم  نیمضت  نیمات و  وا  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  دشاب  راوتسا  تیمیمـص  هقالع و  قشع و  ساسارب 
هک تسا  دـنم  هقالع  ناوجون  نیدـلاو : يراتفر  ياـهوگلا  -9 دوش . وا  رد  یناور  ياـه  يراوـشد  یبـصع و  فـالتخا  بجوـم  تسا  نکمم 

نیدلاو هجوت  تسا و  دنمزاین  نانآ  يزاسدننامه  تیصخش و  ياکتا  هب  نوچ  دنشاب  رادیاپ  تابث و  اب  مکحتسم و  یتیصخش  ياراد  نیدلاو 
يارب یمکحتـسم  نماو و  شمارآ  لحم  دـیاب  هناـخ  یگداوناـخ : تاـشقانم  زا  زیهرپ  - 10 تسا . دـیکات  دروم  دوخ  يراـتفر  ياـهوگلا  هب 

زا ناوجون  زیرگ  هناهب  دـنزن و  همطل  نآ  هب  نیدـلاو  ینلع  ياهاوعد  اـه و  ثحبورج  تاـشقانم و  دـشاب و  ناوجون  هژیوب  هداوناـخ  ياـضعا 
شوگ بوخ  هک  مینادب  میهد و  ارف  شوگ  هقالع  اب  وا  نانخـس  هب  مینک و  تبحـص  ناوجون  اب  نداد : شوگ  - 11 درواین . مهارف  ار  هداوناخ 

ریقحت و ار  ناوجون  اه  فعـض  یخرب  هدـهاشم  اـب  توق : طاـقن  رب  هیکت  - 12 تسوا . اـب  رثوم  طاـبترا  زمر  ناوجون  ياـه  فرح  هب  ندرک 
-13 میشخب . یلجت  ار  شتوق  طاقن  شیاه  فعـض  ندرب  نیب  زا  يارب  مییامن  یعـس  رتشیب  هکلب  مینکن  شا  هسیاقم  نارگید  اب  ای  شنزرس و 

اطخ هزاجا  - 14 میشاب . هتشادراظتنا  يو  زا  شیدوجو  تیفرظ  ناوت و  هزادنا  هب  ناوجون ، زا  هبناج  همه  تخانـش  بسک  اب  هزادنا : هب  راظتنا 
لح هار  فشک  لابند  هب  شتالکـشم  لح  يارب  هکلب  دـشابن  نازیرگ  تالکـشم  زا  هک  دزومایب  دـیاب  ناوجون  میهدـب : ار  ناوجون  هب  ندرک 

ار لح  هار  نتفای  تصرف  دـناوتب  دـنکن و  هانگ  ساسحا  ندرک  اطخ  زا  ات  میهدـب  وا  هب  ار  ندرک  اـطخ  هزاـجا  هک  تسا  یناـمز  نیا  دـشاب و 
وا یتسیاب  هکلب  مینک  لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  دیاقع  یتسیابن  نیاربانب  تسا  ندش  لقتسم  هشیدنا  رد  ناوجون  ناوجون : اب  تروشم  - 15 دبایب .

تیبرت رد  ردـپ  شقن  ندوـب  لاـعف  - 16 مینک . شا  يراـی  لالقتـسا  بـسک  رد  هناـخ  روـما  رد  وا  زا  نـتفرگ  تروـشم  اـب  درک و  لـمحت  ار 
ناوجون کی  زاین  دروم  رایـسب  هک  هچنآ  تسا  یعامتجا  یگدنز  هب  ناوجون  كدوک و  هاگرذگ  نیتسخن  ردام “  ” هک هنوگ  نامه  ناوجون :

طرـش دیق و  نودب  شریذـپ  - 17 دـشاب . روشرپ  ناـبرهم و  مرگ و  هک  يردـپ “ . ” دـنک هیکت  وا  رب  دـناوتب  هک  تسا  يردـپ “  ” دوـجو تسا 
ناوجون رگا  مینادـب  مینک و  یم  روصت  دوخ  لیخت  ایور و  رد  هک  روط  نآ  هن  میریذـپب  دـهد  یم  ناشن  هک  روط  نامه  ار  ناوجون  ناوجون :

. دریذپب تسه  هک  روط  نآ  ار  شدوخ  دریگ  یم  دای  دریگ  رارق  مارتحا  دروم  هداوناخ  رد 

ناوجون یعیبطریغو  یعیبط  ياهراتفر 

مان هب  دناهدرک  رذگ  دوخ  یگدنز  رد  ینارود  زا  ناردام  ناردپ و  همه  یعیبطریغ ؟ اهراتفر  مادک  تسا ؛ یعیبط  ناوجون ، ياهراتفر  مادـک 
نینچ نیدـلاو  زا  یخرب  دـنکیم . بارطـضا  سرتسا و  راـچد  ار  نیدـلاو  تسا ، هارمه  ناـناوجون  غولب  اـب  هک  نارود  نیا  یناوجون . نارود 

ياـهراتفر هسیاـقم  يارب  تسا . یعیبط  اـهراتفر  نیا  زا  یخرب  هکنآ  لاـح  تسا ، يراـمیب  ناـشناوجون  رد  اـهراتفر  یخرب  هک  دـنرادنپیم 
تخانـش تفای ، یهاگآ  ناناوجون  هیحور  زا  ناوتیم  هک  ییاههار  نیرتهب  زا  یکی  دـیناوخب . ار  ریز  بلاطم  ناناوجون ، یعیبطریغ  یعیبط و 

وا ياهيزابمه  دیاب  اما  دینک  بیقعت  اج  همه  ار  ناتدـنزرف  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  هتبلا  تسا . نالاس  مه  اب  نآ  هسیاقم  ناوجون و  راتفر 
رد یناناوجون  هک  ینیدلاو  اب  دینک . یبایزرا  نانآ  اب  هسیاقم  رد  ار  دوخ  دنزرف  راتفر  دیناوتب  اهنآ  هیحور  راتفر و  زا  عالطا  اب  ات  دیـسانشب  ار 
زا شیپ  دینک . هسیاقم  نانآ  اب  ار  دوخ  دنزرف  راتفر  دیناوتب  دـیوش و  هاگآ  ناناوجون  رگید  راتفر  زا  ات  دـینک  تروشم  دـنراد ، دوخ  هداوناخ 

یـشزرا ياهرایعم  ندیـشوپ و  سابل  هویـش  یقلت ، زرط  راـتفر ، دـیریگب ، میمـصت  ناتدـنزرف  ياـهرواب  راـتفر و  ندوب  يداـع  هراـبرد  هکنیا 
هک یناناوجون  اب  ار  ناتدنزرف  دیاب  ورنیا  زا  دنراد ، یتالکـشم  ناناوجون  زا  یخرب  هتبلا  دـیهد . رارق  یـسررب  دروم  ار  وا  لاسمه  ناناوجون 
اب لومعم  روط  هب  دنراد ، راکورس  ناناوجون  اب  رتشیب  هک  يدارفا  یتیبرت و  نارواشم  یشزرو و  نایبرم  ناملعم ، دینک . هسیاقم  دنتـسه ، ملاس 

دنچ ره  دـنهد ، صیخـشت  ار  ناناوجون  يداعریغ  ياـهراتفر  دـنناوتیم  یناـسآ  هب  دارفا  نیا  دـنراد . ییانـشآ  ناـناوجون  یعیبط  ياـهراتفر 
صخـشم راتفر  کی  دنهد . شزومآ  ار  یعیبطریغ  زا  یعیبط  راتفر  صیخـشت  شور  دننک و  هیارا  نآ  يارب  یلیلد  دنـشابن  رداق  تسا  نکمم 

نیا دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  يریگهشوگ  تلاح  ای  دننکیم و  هرجاشم  دنوشیم ، قالخادب  یهاگ  ناناوجون ، همه  دوشیم ؟ رارکت  ردـقچ 
زا رود  هناخاتسگ و  يراتفر  ای  دوریم  رد  هب  هروک  زا  هراب  کی  هاگ  هک  یناوجون  دنتـسه . هدننک  نارگن  ندش ، رارکت  تروص  رد  اهراتفر 
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راتفر کی  رارکت  نازیم  هچ  ره  تسین . یعیبطریغ  قالخاشوخ ، بدوم و  یناوجون  اب  هسیاقم  رد  عطق  روط  هب  دهدیم ، ناشن  دوخ  زا  بدا 
یهاگ ام  همه  ناـناوجون  یگلـصوحیب  دوب . نارگن  راـتفر  نآ  ندوب  یعیبطریغ  هراـبرد  ناوتیم  نازیم  ناـمه  هب  دـشاب ، رتشیب  دـنیاشوخان 

زاب هرمزور  فیاظو  ماجنا  زا  ار  ام  ای  میورب و  دوخ  راک  لـحم  هب  هک  دوش  نیا  زا  عناـم  هیحور  نیا  رگا  یلو  میوشیم  هلـصوحیب  ریگلد و 
نآ هرابرد  دیابن  درواین ، دراو  ام  هنازور  ياهتیلاعف  رب  یللخ  یناور  یحور و  ياهتلاح  نیا  رگا  یلو  دوب  دـهاوخ  ینارگن  بجوم  دراد ،

اهراتفر ای  تایحور  نیا  رگا  اما  دنتـسه  رازیب  هناخ  رد  ندرک  راک  ای  یـسرد  فیلاـکت  ماـجنا  زا  ناـناوجون  رتشیب  تشاد . ینادـنچ  ینارگن 
زا دزاسن و  دراو  اهنآ  ياهتیلاعف  هب  ياهمطل  رگا  هکنآ  لاح  درک . یقلت  یعیبط  ار  نآ  ناوتیمن  دوش ، اهنآ  یلیصحت  حطـس  شهاک  ببس 

نیا رگا  اما  دـننکیم  اوعد  مه  اب  ناناوجون  زا  يرایـسب  اوعد  داد . هار  دوخ  هب  يداـیز  ینارگن  دـیابن  دـننامن ، بقع  طـسوتم  كدوک  کـی 
ناـناوجون اـب  هشیمه  هک  یناوجون  درک . یقلت  یعیبـط  ار  نآ  ناوتیمن  دوـش ، لـباقم  فرط  رد  یفنم  شنکاو  زورب  سرت و  بجوـم  راـتفر 

ياهمطل ناتـسود  هداوناخ و  ياضعا  رگید  هب  وا  راتفر  هک  یتروص  رد  دزیریم ، مه  هب  ار  لیاسو  زین  هناخ  طیحم  رد  دنکیم و  اوعد  رگید 
یکی دنتـسه . توافتم  ياهتیـصخش  ياراد  ناناوجون  دـینکن  شومارف  ار  ناـناوجون  تواـفت  تسا . هدـش  جراـخ  یعیبط  تلاـح  زا  دـنزب ،

مه وا  صاخ  تیـصخش  هب  ناناوجون ، رگید  اب  وا  هسیاقم  رب  نوزفا  ورنیا ، زا  یتلاجخ . ای  فرحرپ  يرگید  دـشاب و  جـنردوز  تسا  نکمم 
، تسا هدرکن  راکـشآ  ار  دوخ  تاـساسحا  هدوبن و  فرحرپ  هاگچـیه  یکدوک  نارود  رد  هک  یناوجون  لاـثم  روط  هب  دیـشاب . هتـشاد  هجوـت 
رد هک  یماگنه  قشهلک ، جمـس و  ناوجون  کی  دزاسیم . نایامن  يرتشیب  تدش  اب  ار  هدـش  دای  ياهراتفر  دـسرب ، غولب  نس  هب  هک  یماگنه 

شتالکشم ندرک  فرطرب  يارب  هدوب و  لعفنم  یکدوک  نارود  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناوجون  زا  رتشکرس  رایسب  تفرگ ، رارق  غولب  هلحرم 
نیا یعیبـطریغ ، راـتفر  زا  یعیبـط  راـتفر  صیخـشت  يارب  یلک  روـط  هب  تـسا . هدرکیم  یهاوـخداد  اـهنآ  زا  هتـسج و  دادمتـسا  نارگید  زا 

ایآ دوشیم ؟ رارکت  ردقچ  صاخ  راتفر  کی  دراد ؟ توافت  ناناوجون  رگید  راتفر  اب  دح  هچ  ات  امش  دنزرف  راتفر  دینک : حرطم  ار  اهشسرپ 
دراو اههیاسمه  ناتـسود و  نازومآشناد ، نیدلاو ، دـننام  فارطا  طیحم  اب  ندـشهبور  رد  ناتدـنزرف  ییاناوت  هب  ياهمطل  صاخ  راتفر  کی 

؟ دنکیم

ناناوجون نیمک  رد  یگدرسفا 

زا هک  تسا  یتدـم  امـش  ناوجون  هک  دـیاهدرک  ساسحا  ایآ  رـسپ . ای  رتخد  دـنکیمن  یقرف  دـیراد ؟ ناوجون  دوخ  هداوناخ  رد  مه  امـش  ایآ 
یباوخرپ ای  یباوخمک  راچد  هکنیا  ای  دربیم  رـس  هب  دوخ  قاتا  رد  ار  تاـقوا  رتشیب  دراد ، هجوت  رتمک  امـش  هب  دـنکیم ، يریگهراـنک  عمج 

هک دندقتعم  نارگـشهوژپ  دشاب . هدش  یگدرـسفا  راچد  دراد  لامتحا  دوشیم ، هدهاشم  امـش  دنزرف  رد  تایـصوصخ  نیا  رگا  تسا ؟ هدش 
ناوجون ندـب  رد  هک  یمـسج  تارییغت  ینومروه و  تارییغت  غولب  نارود  رد  تفرگ . هابتـشا  غولب  میالع  اـب  ار  ناـناوجون  یگدرـسفا  دـیابن 
يراـمیب یعوـن  هک  یگدرـسفا  هک  یتروـص  رد  تسا . ارذـگ  تلاـح  نیا  هتبلا  هک  دـنکیم  يوزنم  نارگید  زا  یمک  ار  وا  دـتفایم ، قاـفتا 

رد دنربیم  جنر  یگدرـسفا  زا  ناناوجون  دصرد  زا 20  شیب  هک  دـهدیم  ناشن  تاقیقحت  دوشیم . هتخانـش  يرگید  میالع  اب  تسا  یحور 
رد یشکدوخ  رطخ  گرزب  لکشم  کی  یگدرـسفا ؛ تسا . ریذپنامرد  يزیمآتیقفوم  روط  هب  نیدلاو  رتشیب  هجوت  اب  تلاح  نیا  هک  یلاح 
زا شیب  يزیچ  ینعی  تسا  هلاس  ات 19  ناناوجون 15  گرم  لماع  یـشکدوخ  هتفای و  شیازفا  دصرد  زا 200  شیب  ریخا  ههد  رد  ناـناوجون 

يوس زا  ینـس  هورگ  نیا  رد  یگدرـسفا  میالع  ناناوجون ، رد  یگدرـسفا  يـالاب  ياـهرامآ  دوجو  اـب  ناطرـس . یقورع و  یبلق  ياـهيرامیب 
اضعب دوشیم و  رجنم  اهنآ  يدرف  نیب  طباور  راک و  هسردم ، رد  يدج  تالکشم  زورب  هب  نیا  دوشیم و  هتفرگ  هدیدان  نیدلاو  زا  يرایـسب 

زا يرایـسب  تسا . ییارگنورد  یقلخ و  يرادـیاپان  یگتفـشآ ، نارود  یناوجون ، نارود  ارچ ؟ تلفغ ، دـنکیم . ادـیپ  همادا  یلاـسگرزب  اـت 
قلخ و تارییغت  اهراتفر و  هدهاشم  ساسارب  دیاب  اهنت  هن  صیخـشت  ور  نیا  زا  دنوشیم . تدمهاتوک  رذگدوز و  تاساسحا  راچد  ناناوجون 

همه ناتسود  ناملعم و  نیدلاو ، میربب . هرهب  دنراد ، طابترا  ناوجون  اب  هک  یناسک  تایبرجت  زا  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هکلب  دشاب  ناوجون  يوخ 
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یهاگ تسا . شزرااب  رایـسب  کـشزپ  يارب  ناوجون  هتـشذگ  ياـهراتفر  دنـشاب . هتـشاد  شقن  ناوجون  یگدرـسفا  صیخـشت  رد  دـنناوتیم 
اب دوخ  تاساسحا  نایب  رد  ناوجون  تاقوا  یضعب  تسا . رثوم  يو  یگدرـسفا  زورب  رد  تسا ، هداتفا  ناوجون  يارب  هتـشذگ  رد  هک  یتاقافتا 

نیا دنک . تبحص  اهنآ  اب  دوخ  ینورد  تارییغت  تالاح و  زا  ات  دنکیمن  دامتعا  دوخ  ملعم  نیدلاو و  هب  یتح  دنکیمن و  يراکمه  کشزپ 
کی زا  شیب  ياههبحاصم  هب  زاین  ناناوجون  رد  یگدرـسفا  میـالع  ییاسانـش  يارب  یهاـگ  دـنکیم . تخـس  نکممریغ و  ار  صیخـشت  رما 

ییاههناشن نامه  اب  ناناوجون  رد  یگدرـسفا  عیاش  ياههناشن  دسریم . رظن  هب  هتـسجرب  رایـسب  عقاوم  نیا  رد  نیدـلاو  شقن  هک  تسا  هسلج 
هریت و ياهسابل  ندیـشوپ  اـب  تلاـح  نیا  هتـشاد و  زیگنامغ  تلاـح  هدرـسفا  ناـناوجون  دوشیم . هدـید  نـالاسگرزب  رد  هک  دوشیم  رهاـظ 
بش و لوط  مامت  رد  ندنام  رادیب  باوخ ، تالالتخا  دوشیم . صخشم  مارآ  ياهیقیسوم  ندینش  هدننکنیگمغ و  راعشا  نتشون  یکـشم ،

ماجنا رد  هک  يژرنا  شهاـک  هزیگنا و  نادـقف  زور و  تدـم  رد  یگدولآ  باوخ  اـی  باوخ و  زا  ندـش  رادـیب  رد  یتخـس  ندـید ، نویزیولت 
هدـش و یلیـصحت  تفا  راچد  نینچمه  هدرـسفا  ناناوجون  تسا . ناناوجون  رد  یگدرـسفا  ياههناشن  زا  دراذـگیم ، ریثات  هسردـم  فیلاـکت 

ناناوجون زا  ياهدع  تسا . میالع  رگید  زا  یبصع  يروخرپ  ای  ییاهتشایب  ای  اهتشا  شهاک  دباییم . شهاک  اهنآ  رد  هجوت  زکرمت و  نازیم 
لامتحا ياههناشن  زا  یکی  یشکدوخ  میالع  ییاسانش  دنوشیم . داتعم  لکلا  ندیشون  هب  مه  ياهدع  هدروآ و  يور  داوم  زا  هدافتساءوس  هب 

روط هب  یـشکدوخ  دـسرپیم . گرم  هرابرد  یتالاوس  نایانـشآ  ناتـسود و  زا  ناوجون  نیا  هک  تسا  نیا  هدرـسفا  ناناوجون  رد  یـشکدوخ 
اب دـیدش  هلداجم  دـیدش ، یلیـصحت  تفا  تسود ، کی  نداد  تسد  زا  دـتفایم . قافتا  ناناوجون  یگدـنز  رد  داح  نارحب  لاـبند  هب  لومعم 
هک یناناوجون  نایم  رد  یـشکدوخ  راکفا  دوجو  دنوش . رجنم  یـشکدوخ  هب  تسا  نکمم  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  ملعم  ردام و  ردـپ و 

رگید زا  مه  لکلا  فرصم  یسنج و  هدافتـساءوس  اهنآ ، ییادج  ای  نیدلاو و  قالط  تسا . عیاش  دناهتـشاد ، يدایز  سرتسا  ناشیگدنز  رد 
نایم رد  زیمآتیقفوم  یشکدوخ  زا  رتشیب  رایسب  یشکدوخ  يارب  شالت  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  تسا . ناناوجون  رد  یشکدوخ  للع 

ود یناـمرد  وراد  یناـمرد و  ناور  دراد . دوجو  یناـمرد  هدـمع  شور  ود  ناـناوجون  یـشکدوخ  رد  ناـمرد  يارب  شـالت  تسا . ناـناوجون 
راـچد هک  یناـناوجون  زا  يرایـسب  دوشیم . هدافتـسا  دـننکیم ، یـشکدوخ  هب  مادـقا  هک  یناـناوجون  ناـمرد  رد  بلغا  هک  دنتـسه  ياهویش 
يارب اهنآ  قیوشت  اب  ناناوجون و  ياهتبحص  هب  ندرپس  شوگ  اب  دنراد . جایتحا  ینامرد  ناور  هب  اهنت  دنتسه  طسوتم  فیفخ و  یگدرـسفا 

رد مه  ناناوجون  نیا  هداوناخ  یهاگ  درک . کـمک  ناـناوجون  نیا  هب  ناوتیم  دـهاکیم ، اـهنآ  یگدرـسفا  زا  هک  ییاـهتیلاعف  رد  تکرش 
لالتخا بارطـضا ، دـننام  میالع  ریاـس  هارمه  هب  ناـناوجون  رد  یگدرـسفا  هک  یتروص  رد  دراد . تکرـش  هدرـسفا  ناوجون  ناـمرد  دـنیآرف 

هک يدراوم  رد  دریگ . تروص  نانآ  يارب  یـصاخ  ياهنامرد  دیاب  دـشاب ، یهجوتمک  لالتخا  ای  يریگدای و  تالالتخا  يربج ، یـساوسو 
یلو هـتفرگ  تروـص  یـشکدوخ  هـب  مادـقا  اـی  دراد و  دوـجو  یــشکدوخ  راـکفا  هـک  ییاـهنآ  رد  صوـصخ  هـب  تـسا ، رتدـیدش  يراـمیب 
نیا رد  دوشیم ، زیوجت  کشزپناور  يوس  زا  هک  یگدرـسفا  دـض  ياهوراد  دوش . زاغآ  مه  یناـمردوراد  دـیاب  تسا ، هدوبن  زیمآتیقفوم 

. دریگیم ماجنا  یصاخ  تیعقوم  طیارـش و  تحت  تسا ، التبم  یگدرـسفا  هب  هک  یناوجون  يرتسب  ناتـسرامیب  هب  عاجرا  دراد . دربراک  دارفا 
ياههویـش اب  توکـس  اب  نانچمه  ناوجون  دـشاب و  هتـشاد  ناوجون  ناـمرد  يارب  يزیمآتیقفوم  يوگتفگ  دـناوتن  کـشزپ  هک  یتروص  رد 

ماجنا لامتحا  هک  ینامز  ای  دشاب و  دیدش  رایسب  یگدرسفا  هک  ینامز  دهد . عاجرا  ناتسرامیب  هب  ار  وا  تسا  نکمم  دنک ، تمواقم  ینامرد 
تسا نیا  هجوت  لباق  هتکن  دریگ . رارق  يرتشیب  رظن  تحت  ات  داد  لاقتنا  ناتسرامیب  هب  عیرـس  ار  وا  دیاب  دراد ، دوجو  ناوجون  رد  یـشکدوخ 

تنرتنیا دنوشیم . نامرد  يزیمآتیقفوم  روط  هب  کشزپناور ، ینامرد  ییادتبا  هیلوا و  تامادقا  اب  هدرـسفا  ناناوجون  زا  يدایز  دادـعت  هک 
اهنآ رد  یگدرسفا  لامتحا  دشاب ، رتشیب  تنرتنیا  اب  ناناوجون  راک  نامز  یگتسباو و  هچره  هک  دنتسه  رظن  نیا  رب  نارگشهوژپ  یگدرـسفا  و 

نتفای يارب  اهنت  یصاخ ، فده  روظنم و  چیه  نودب  یلیصحت  عطقم  نس و  تیسنج ، زا  رظنفرص  تنرتنیا  هب  داتعم  ناناوجون  تسا . رتشیب 
. دننزیم هسرپ  هکبش  نیا  رد  جیهم  دیدج و  ياهزیچ 

نانآ ياهزاین  ام و  ياهسرت 
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نانآ ياهزاین  ام و  ياهسرت 

دض و اهداضت و  نامز  نینـس ، نیا  دشابیم . نادنزرف  رمع  ياهلاس  نیرتزیگنا  ناجیه  نیرتطاشن و  رپ  بلغا  یگلاس ، ات 18  نیب 13  نینس 
ادـیپ یناور  یحور و  یکیزیف ، تارییغت  دـشر و  هک  دـنراذگیم  ياههرب  هب  مدـق  ناناوجون  تساهنآ . نیدـلاو  ناـکدوک و  يارب  اـهضیقن 

تالکـشم لح  دیلک  نانآ ، يرکف  لالقتـسا  تیوه و  ندرک  وجتـسج  نینچمه  نامنادنزرف و  دشر  غولب و  یگنوگچ  زا  یهاگآ  دننکیم .
ناــمز نارود  نـیا  نـینچمه  تـسا ، گرزب  ياهدــیما  ندــیرفآ  ینامــسج و  دــشر  ناــمز  یناوــجون ، نارود  تـسا . یناوــجون  نارود 
یـسک هچ   » نم هک  لاؤس  نیا  دـشابیم . شایـصخش  تیوه  يوجتـسج  يارب  وا  شالت  ناوجون و  تینما  مدـع  گرزب و  ياـهیمگردرس 

. تسا رثؤم  وا  یعقاو  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  دـنکیم و  يزاـب  وا  راـتفر  تاـساسحا و  رکفت ، یگنوگچ  رد  ار  یگرزب  شقن  متـسه ،»
تسا و نانآ  هارمه  وزرآ ، نیا  اب  زین  ياهمهاو  سرت و  لاح  نیع  رد  یلو  دنوش  غلاب  گرزب و  ناشنادنزرف  هک  دـنراد  تسود  دارفا  یگمه 

نادنزرف لابق  رد  ار  دوخ  ییاناوت  ذوفن و  دیاب  نیدلاو  تاقوا  یهاگ  تسا . ناشندـش  گرزب  يهطـساو  هب  نادـنزرف ، نداد  تسد  زا  زین  نآ 
نامز و رد  نیدلاو  تیلوئـسم  عقاو  رد  دور . شیپ  دوخ  يدوخ  هب  اهراک  هک  دنهد  هزاجا  هک  تسا  رتهب  زین  عقاوم  یـضعب  دـنریگ و  راک  هب 

لمعلا روتـسد  باـتک و  عقاو  رد  درادـن . دوـجو  نآ  يارب  یـصاخ  نوناـق  دراد و  ییاهبیـشن  زارف و  دـنکیم و  رییغت  فـلتخم  ياـهطیحم 
ینامز هچ  تفرگ و  تخس  وا  هب  دیاب  ینامز  هچ  هک  نیا  ای  دنک و  صخشم  ار  ناوجون  هب  هدش  هداد  يدازآ  نازیم  هک  درادن  دوجو  یصاخ 

. تسا هتـسباو  شفارطا  طیحم  وا و  دـشر  غولب و  نازیم  هب  دراد و  یگتـسب  ناوجون  دوخ  هب  هلئـسم  نیا  تاـقوا  بلغا  تشاذـگ . دازآ  ار  وا 
ییاهيدازآ هنوگچ  دنهدب و  يدازآ  يهزاجا  وا  هب  تقو  هچ  هک  دـننادب  دـیاب  درف  ناوجون  راتفر  ناکم و  نامز و  هب  هجوت  اب  نیدـلاو  سپ 

ردام و ردـپ و  تاراظتنا  دـندرگیم ، یناوجون  نس  دراو  دـنوشیم و  گرزب  نادـنزرف  هک  روط  نامه  تارییغت  دـنراذگب . وا  راـیتخا  رد  ار 
دنزرف نیدـلاو ، رظن  هب  دوشیمن . عقاو  رثؤم  تسین و  ارجا  لباق  هتـشذگ  تاررقم  زا  يرایـسب  ناـمز  نیا  رد  دـنکیم . رییغت  ناـکدوک  دوخ 

زا ابترم  نیدلاو  تسا . هدیدرگ  هاوخ  دوخ  شکرـس و  يدرف  هب  لیدـبت  تسا ، یناوجون  نارود  تنطیـش  قوش و  روش و  زا  رپ  هک  ناشناوج 
رد شنیدلاو  ناوجونرظن ، زا  يوشیم »؟ گرزب  تقو  هچ  سپ  «،»؟ يوش یمن  گرزب  وت  ارچ   » دنیوگیم دنراد و  تیاکـش  نادـنزرف  راتفر 

دوخ نیدـلاو  تسد  زا  نامز  نیا  رد  ناوجون  دـننکیم ، لرتنک  ار  وا  ياـهراک  اـمئاد  هک  دـناهدش  ریگتخـس  يدارفا  هب  لیدـبت  نارود ، نیا 
ود ياـهراتفر  دراد و  دوـجو  نارود  نیا  رد  اـهداضت ، هنوـگ  نیا  تهج  ره  هب  دـینکیمن »؟ كرد  ارم  ارچ  :» هک دـیوگیم  تـسا و  یکاـش 

تاروصت و يهیاپ  رب  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـننآ و  دـهاش  فرط  ود  ره  هک  تسا  یتاراـظتنا  اـهنیا  لاـح  ره  هب  اـما  تسا  زیمآقارغا  زین  فرط 
هن تروص  نیا  رد  درگنب ، نمـشد  مشچ  هب  ار  رگیدکی  نیدلاو ) دـنزرف و   ) فرط ود  زا  کی  ره  رگا  دـننکیم . لمع  دـنراد  هک  یتاراظتنا 
زا کی  ره  یعقاو  شقن  درک و  دهاوخ  ادیپ  همادا  شکمـشک  داضت و  انئمطم ، دوب و  دنهاوخ  هبناج  ود  هجوت  هن  رگیدـکی و  كرد  هب  رداق 

ماـن هب  دوخ  ياوتحم  رپ  باـتک  رد  فورعم ، سانـش  ناور  (، 1  ) نلف ساموت  دش . دـهاوخ  رادهشدـخ  یگدـنز ، دـنور  رد  هداوناخ  ياضعا 
اب يرایـسب  یـساسا  ياهتوافت  هکلب  دنتوافتم  يرهاظ  ظاحل  زا  اهنت  هن  ناناوجون  نیدـلاو و  هک  درادیم  نایب  یتسرد  هب  ناناوجون » ياقب  »

ناشیاهایؤر يهلیـسو  هب  یگدنز  زا  ناشمهف  كرد و  دنتـسه و  وزرآ  ایور و  زا  رپ  ناناوجون  هک  تسا  نیا  توافت  نیلوا  دنراد . رگیدـکی 
نتفای هاگـشناد ، هب  دورو  نوچمه  ینورد  ياهشکمـشک  لاح  نیع  رد  اما  تساهنآ ، راظتنا  رد  ناـجیه  زا  رپ  ياهدـنیآ  دریذـپیم ، لـکش 

هب هک  دـنراد  رارق  وا  نیدـلاو  ناوـجون ، لـباقم  رد  دزاـسیم . لوغـشم  دوـخ  هب  ار  اـهنآ  رکف  زین  هدـنیآ  رد  لزنم  لـیبموتا و  دـیرخ  لـغش ،
، ضوبق تخادرپ  لاثم  روط  هب  دنراد ، نآ  ياهتیعقاو  یگدنز و  ینآ  ینونک و  تالکـشم  لح  رد  یعـس  دنراد و  هجوت  زورما  تالکـشم 

یگدنز ياهنارحب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تاعوضوم  نیا  هب  نانآ  هجوت  دنرادن . ینایاپ  هاگ  چـیه  هک  یلغـش  تالکـشم  هناخ و  ياهراک 
هب یگتفیـش  زا  ار  دوخ  دیاب  درادـن و  ینادـنچ  طابترا  ناشیاهدـیما  اب  نانآ  ياهایؤر  هک  دـناهدش  هجوتم  اهنآ  هدرک و  دراو  هبرـض  اهنآ  هب 

شوخ بوخ و  ياهشیدنا  لابند  هب  درگنیم و  شیاهایور  هب  ناوجون  نیدلاو ، فالخرب  دنزاس . اهر  دوشیمن ، ققحم  زگره  هک  ییاهایؤر 
ره ناوجون  نیدـلاو و  طلغ . هن  تسا و  تسرد  هن  شرگن  نیا  دنتـسه . نامگدـب  رازیب و  ایند  نیا  هب  تبـسن  ردام ، ردـپ و  یلو  تسا  هناـنیب 
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نیدـلاو و نایم  یـساسا  توافت  نیمود  دـنراد . زین  یتوافتم  ياهشرگن  سپ  دـنرگنیم  یگدـنز  هب  رگیدـکی  فلاـخم  هاگدـید  زا  مادـک 
دیق و زا  ییاهر  یشیدنا و  دازآ  راتساوخ  تسا و  یگتسباو  زا  ییاهر  لالقتـسا و  بسک  ناناوجون ، یلـصا  يهفیظو  هک  تسا  نیا  ناوجون 

ییامنهار ار  وا  دـنهد و  رارق  نادـنزرف  لباقم  رد  ار  تسرد  هار  هنوگچ  هک  دنتـسه  عوضوم  نیا  لاـبند  هب  نیدـلاو  اـما  دـننیدلاو ، ياهدـنب 
اب ینامز  یفالت  ود  نیا  اریز  ددرگیم . ناوجون  نیدلاو و  نیب  يریگرد  داجیا  ببـس  دـماجنایم و  تسکـش  هب  دـنور  نیا  الومعم  دـنیامن .

زاین ناوجون  درف  یناور ، یحور و  تمالس  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . توافتم  یگدنز  هب  تبسن  ناشـشرگن  دنرادن و  رگیدکی 
، دسریم رظن  هب  رطخیب  اتبسن  نادنزرف  هب  نداد  يدازآ  دراوم ، یضعب  رد  تسا . هدیدرگ  غلاب  هدش و  یلقتـسم  درف  دنک  ساسحا  هک  دراد 
زا تسا  كانرطخ  یتح  رضم و  نادنزرف  يارب  هک  دوشیم  هدهاشم  زین  يدراوم  نایم  نیا  رد  یلو  یقیـسوم ، سابل و  عون  يدازآ  نوچمه 

ردام ردپ و  يهفیظو  نایم  نیا  رد  درب . مان  ار  ردخم  داوم  لکلا و  فرـصم  رورم و  روبع و  نیناوق  تیاعر  مدـع  ناوتیم  روما  نیا  يهلمج 
ردپ نیدلاو و  نیب  طابترا  تروص  نیا  ریغ  رد  دندنب ، راک  هب  دنزومایب و  ار  دنزرف  اب  حیحـص  دروخرب  زرط  هک  تسا  نیا  دنمـشوه  لقاع و 
تسا یلسن  نیب  فالتخا  یگنهرف و  ياهتوافت  دوش ، هجوت  نادنزرف  دروم  رد  دیاب  هک  یموس  يهتکن  دیدرگ . دهاوخ  رتهنامصخ  ردام  و 

دننک روبجم  ار  اهنآ  نادنزرف ، قیالع  رگید  یقیـسوم و  عون  شـشوپ ، زرط  دروم  رد  دیابن  هاگ  چیه  نیدلاو  دنراد . دوخ  ردام  ردپ و  اب  هک 
ببس تسا و  ییاجبان  راک  نیدلاو ، ششوپ  راتفر و  زا  ندرک  دیلقت  يارب  نادنزرف  ندومن  رابجا  دننک . لمع  ردام  ردپ و  يهقیلـس  قبط  هک 

اما يدرف ، لالقتسا  نداد  ناشن  نوچمه  دنراد  یتاجایتحا  ناناوجون  ددرگیم . ناتسود  هب  ناشیگتـسبلد  ردام و  ردپ و  زا  اهنآ  ندش  رود 
دنـشاب و هتـشاد  يریذپفاطعنا  نادنزرف ، لابق  رد  دیاب  نیدلاو  دـندنمزاین . زین  ردام  ردـپ و  هجوت  شریذـپ و  قشع و  هب  اهنآ  لاح  نیع  رد 

هتـشاد دوخ  نادـنزرف  لابق  رد  یتسرد  درکلمع  نیدـلاو  رگا  دنـشاب . اریذـپ  ار  دوخ  تاهابتـشا  هدوب و  هاـگآ  ناشنادـنزرف  اـب  وگتفگ  يارب 
هدنیآ رد  دناهتخومآ و  دوخ  نادنزرف  هب  عامتجا ، رد  لباقتم  طابترا  تیلوئسم و  لوبق  يهنیمز  رد  ار  یبوخ  سرد  تروص ، نیا  رد  دنـشاب ،
Thomas Phelan (. 1  : ) تشون یپ  تشاد . دنهاوخ  دوخ  ناکدوک  لابق  رد  هعماج و  رد  ار  یحیحص  دروخرب  زین  نادنزرف  نیا 

یعامتجا تایح  ناوجون و 

هجو زا  یکی  میرگنب  نآ  هب  تهج  ره  زا  هک  درک  هیبشت  یهجودـنچ  يروشنم  هب  ناوت  یم  ار  هعماج  ناوجون و  هطبار ي  لداـعت  ناوجون و 
هب یبای  تسدرد  وا  تیقفوم  دهاش  يا  هنوگ  هب  رظن  دروم  ياه  هنیمز  رد  هک  دوش  یم  رارقرب  ینامز  ناوجون  لداعت  . میبای یمرد  ار  روکذـم 

یمانمگ و زا  ساره  هورگ  هب  قلعت  هب  ناوجون  زاین  تسا : هعماج  ناوجون و  طباور  رگناـیب  لـیذ  ياـهروحم  . میـشاب هدوب  یگدـنز  فادـها 
یم رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  نانچنآ  ندنام  هتخانشان  جنر  . دهد رارق  نالاسمه  هورگ  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  ات  دزیگنا  یمرب  ار  ناوجون  ییاهنت ،

لحارم ریاس  زا  رتیوق  هلحرم  نیا  رد  یهورگ  یگتـسبمه  . دـهد یم  زورب  دوخ  زا  ار  تیلاعف  نیرتشیب  هورگ  هب  قلعت  ساسحا  يارب  هک  دـهد 
شریذپ و موهفم  هب  هورگ ، هب  قلعت  هبزاین  ددرگ . یم  بوسحم  اهناوجون  رثکا  يارب  تیقفوم  صخاش  کی  ناونع  هب  ًابلاغ ، تسا و  یگدنز 
هب يدامتعا  یب  ساسحا  لزلزت ، راـچد  ار  ناوجون   ، راذـگ رثا  شریذـپ  نیا  رب  هک  يدادـیور  عون  ره  تسا . ناـناوج  رظن  دروم  هورگ  لوبق 

ددنویپ یم  یعامتجا  ملاسان  ياههورگ  اهدناب و  هب  هورگ  زا  هدروخرـس  ناوجون  يدراوم ، رد  . دومن دـهاوخ  تیافک  مدـع  ساسحا  دوخ و 
یم هدهاشم  نالاسمه  طسوت  هنافرحنم  راتفر  قیوشت  زا  يریوصت  (10-1  ) رادومن رد  . دیآ قیاف  شیوخ  یعامتجا  قلعت  مدـع  ییاهنت و  رب  ات 
هـس رد  نانآ  ياهلمعلا  سکع  هنیمز  نیارد  . دریگ یم  رارق  قیوشت  دـییأت و  دروم  لاسمهریغ  لاسمه و  دارفا  طـسوت  هناـفرحنم  راـتفر  دوش .

شناد هب  جایتحا  هورگ ، هب  قلعت  هب  زاین  ياـضرا  يارب  ناـناوجون  نـالاسمه  ياـهلمعلا  سکع  حطـس  دریگ . یم  رارق  یـسررب  دروم  حـطس 
تدرابم شقن  ياـفیا  هب  قوف  ياـههورگ  رد  دـنناوتب  اـت  دـنراد  يرورـض  ياهـشزومآ  یعاـمتجا و  طـباور  يرارقرب  یگنوگچ  یعاـمتجا ،

رد ات  تسا  ددص  رد  ناوجون  تسا . هارمه  دیدرت  ینارگن و  ماهبا ، زا  يا  هیاس  اب  هراومه  تیوه ، يوجتـسج  ییوج  تیوه  هب  زاین  دـنیامن .
ار رظن  دروم  تیوه  ات  دننآرب  ناناوجون  . دروآ تسد  هب  شیوخ  زا  یتیوه  دبایب و  ار  دوخ  هاگیاج  رصاعم ، ریغتم  ًادیدش  ماحدزارپ و  يایند 
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یب مینک »؟ یم  یگدنز  هچ  يارب  و  میتسیک ؟ ام   » هک دـنهد  خـساپ  یگـشیمه  لاؤس  نیا  هب  دـنروآ و  دوجو  هب  دنتـسه ، لیام  هک  هنوگ  نآ 
ناوجون هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  تسا ، نانآ  ياهـشرگن  اهـشیارگ و  یگداوناخ ، تیبرت  گنهرف ، لوصحم  ًابلاغ  یتیوه ، نینچ  کـش 

ياهتیلوئـسم دـنیرفایب . ار  یتـیوه  وـن  زا  تسا  ددـص  رد  دزیخ و  یمرب  یگداوناـخ  یگنهرف و  تاریثأـت  اـب  هضراـعم  هب  ًاـضعب  یطیارـش  رد 
يارب ار  ناوجون  شالت  هک  تسا  يدراوم  زا  ینعم ، اب  هدنزاس و  ياهشقن  هئارا  دوخ ، هب  طوبرم  لیاسم  رد  نانآ  نداد  تکراشم  یعامتجا ،

اهیریگ و میمـصت  رد  ار  نانآ  ناوت  یم  یـشزومآزکارم  ریاس  اهناتـسریبدرد و  دـشخب . یم  ماـظتنا  نآ  هب  دـهد و  یم  تهج  تیوه ، نتفاـی 
هب زاـین  درک . داـجیا  ار  ینعم  اـب  نیون و  یتیوه  دومن و  تیوقت  ناـنآ  رد  هنوگ  نیدـب  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  اـت  درک  میهـس  اـهرظن  راـهظا 

ریظن ناسانش  ناور  زا  یخرب  . تسا یعامتجا  هنحص ي  رد  دورو  یگداوناخ و  ياهیگتسباو  زا  ندش  اهر  هرود ي  یناوجون  یبسن  لالقتـسا 
یم ادـج  هداوناخ ، زا  یفطاع  یگتـسباو  تهج  زا  ناوجون  هک  موهفم  نیا  هب  . دـنیوگ یم  ( 2 «) یناور ماـطف   » ار هلحرم  نیا  سبد » سیروم  »

هنیمز ي رد  ناوجون  قفوم  تایبرجت  يارب  دـنک . یم  هبرجت  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  هعماج  هب  نتـسویپ  دوخ و  هب  ياکتا  جـیردت  هب  دوش و 
ات دنیامنن  یکتم  هتـسباو و  ناشدوخ  هب  دایز  ار  نادـنزرف  نیدـلاو ، لوا  هلحرم ي  رد  تسب : راک  هب  دـیاب  دـنچ  یتادـیهمت  یبسن ، لالقتـسا 

کت هداوناخ ، لوا  نادـنزرف  اب  دروخرب  رد  نیدـلاو  ًالومعم  دریذـپ . ماجنا  یمارآ  تلوهـس و  هب  هداوناخ  زا  یجیردـت  يزاسادـج  هنیمز ي 
طباور يرارقرب  رد  لیدعت  دننک  یم  هتـسباو  دوخ  هب  ار  اهنآ  یعون  هب  هاگآدوخان  دنوش و  یم  طارفا  راچد  نادنزرف ، نیرخآ  ای  اهدنزرف و 
یبسن لالقتسا  هب  مارتحا  ناوجون و  لوبق  اب  هعماج  مود ، هلحرم ي  رد  دوش . یم  ییاهدادیور  نینچ  زا  عنام  نادنزرف  نیدلاو و  تابـسانم  و 

تقایل و تابثا  اب  دناوت  یم  دوخ  ناناوجون  موس ، هلحرم ي  رد  دیامن . یم  لوبق  لباق  شخب و  تیاضر  ناناوجون  يارب  ار  هلحرم  نیا  نانآ ،
نیا لوبق  لاغتشا  هب  زاین  دنیامن . تابثا  رتشیب  لالقتـسا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  هداد و  تبثم  خساپ  لالقتـسا  نیا  هب  دامتعا ، لباق  تیـصخش 

یمرب ار  اـم  دـنوش ، یم  هجوتم  دوخ  يوـس  هب  هدـینادرگرب و  يور  جراـخ  ياـیند  زا  هدوـب و  « ارگ نورد  ، » ناـناوجون زا  یخرب  هک  تیعقاو 
یم یفطاـع » یگتفرورف  دوخ  رد   » یعون هب  دـنک  زواـجت  لادـتعا  دـح  زا  « ییارگ نورد   » رگا . میـشیدنیب تهج  نیا  رد  يریبدـت  هک  دزیگنا 

تانایرج هب  تبـسن  یتوافت  یب  نارگید ، اب  طابترا  عطق  مسیتوا ، یلـصا  ياـه  هصخـشم  مییوگ . یم  « مسیتوا  » نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دـماجنا 
اهراک زا  هتـشر  کی  رد  ار  نانآ  ياهیژرنا  هدومن و  اهر  دوخ  زا  ار  ناناوجون  هک  ییاهتیلوغـشم  دشاب . یم  ناناوجون  كرحت  نتفای  شهاک 

رد یگدنز  زا  يا  هچخیرات  ياهیسررب  مسیتوا ، اب  هطباررد  . دوش یم  بوسحم  هنیمز  نیرتهب  دزادنا ، یم  نایرج  هب  هدومن و  دازآ  اهتیلاعف  و 
دعب و هب  دـلوت  زا  لبق  زا  درف  یگدـنز  زا  يا  هچخیرات  یـسررب  ددرگ . یم  بوسحم  هنیمز  نیا  رد  صخاش  یعون  یناوجون ، زا  لبق  نارود 

هورگ راـکهزب  هورگ  دراوم  دادـعت  یتیـصخش  ياـهیگژیو  تسا  هدوب  ناسانـش  بیـسآ  زا  يرایـسب  ثحب  دروم  يراـکهزب  اـب  نآ  هطبار ي 
رایسب ردام   6 13 تسا . هدوب  دوخ  یگلماح  رما  رد  ناوتان  رایسب  ردام  تسا 10 3  هدوب  یگلماح  نارگن  دایز  ردام  دـشر : هچخیرات  لرتنک 
عورـش ار  ندروخاذغ  هشیـش  اب  دوز  یلیخ  تسا 12 5  هتـشاد  نزو  دوبمک  دـلوت  زاغآ  رد  كدوک  تسا 12 5  هدرک  لمح  عضو  لکـشم 
هچیهام رب  طلست  تسا 14 5  هتـشاد  یکدوک  رد  يریگداریا  یقلخ و  جـک  تسا 7 4  هدروخ  ریـش  ناتـسپ  اب  رید  یلیخ  تسا 10 8  هدرک 

قباوس  8 28 تسا . هتـشاد  تخـس  ياهیرامیب  ای  هدوب و  ـالتبم  يراـمیب  هب  داـیز  كدوک  تسا 31 13  هدروآ  تسد  هب  لکـشم  ار  شیاـه 
ندوب و نزو  مک  نتشاد 10 % نزو  فارحنا  لامرن  دح  زا  هعلاطم : نامز  رد  یندب  طیارش  تیعـضو و   75 44 تسا . تشاد  بوخ  یتمالس 
ینیب 6 یگتفرگ  نتشاد 20 12  هزول  يرامیب  نتشاد 17 6  ییانیب  صقن  ندوب 5 1  هدنام  بقع  دشر  رظن  زا  نتشاد 11 10  نزو  هفاضا  % 20
راکهزب و نیبب 105  هک  اـه  هسیاـقم  زا  یخرب  (10-2  ) لودج نوگانوگ 7 3  ياـهیناوتان  نادند 27 19  دـیدش  ياه  یگدیـسوپ  یخرب   2
هنیمز ي یعامتجا  تافارحنا  هنیمز ي  یناتسبد  نارود  رد  يراتفر  تالکـشم  تسا . هدش  ماجنا  هداوناخ  کی  زا  ( راکهزبریغ  ) لرتنک هورگ 

طیارـش موادـت  تروص  رد  دریگ و  یم  لکـش  جـیردت  هب  دـیآ و  یم  دوجو  هب  لبق  ياـهلاس  رد  ًـالامتحا  ناـناوجون ، بولطماـن  ياـهراتفر 
زتنارپ ینعی  دریگ ؛ یم  رب  رد  ار  یناتـسبد  ياهلاس  ثحب  دروم  هنیمز ي  دوش . رجنم  زین  ینکـش  نوناق  يراـکهزب و  هب  دـناوت  یم  دـعاسمان ،
يارب یصاخ  يراتفر  تالکـشم  یگلاس  ات 11  نیب 6  نینـسرد   ، تاقیقحت ساـسارب  میریگ . رظن  رد  میناوت  یم  ار  لاـس  ات 11 نیب 16 ینس 
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رد ار  يراکهزب  عاونا  هدمآ و  لمع  هب  اکیرمآ  رد  هک  ار  یتاقیقحت  زا  یکی  (10-3) هرامش رادومن  رد  دیآ . یم  دوجو  هب  نارتخد  نارسپ و 
هوـالع یعاـمتجا  تاـفارحنا  ناـناوجون و  مینک . یم  هدـهاشم  ، تسا هداد  ماـجنا  نارـسپ  نارتخد و  دروم  رد  لاـس  (6-11) ینس ياههورگ 

؟ دوش یم  هتـسکش  مه  رد  هنوگچ  زرم  نیا  و  دوش ؟ یم  هدیـشک  راجنهان  هب  راجنهب  زرم  زا  هنوگچ  ناناوجون  راـتفر  لـبق  ياـهلاس  ریثأـترب 
يا هفقو  هاگ  یعامتجا ، تابـسانم  يرارقرب  رد  هک  دـنیامن  یم  رظن  راهظا  هنوگ  نیا  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  یناوجون  ناسانـش  ناور  بلاغ 

يدعاسم رتسب  یعیبط  روط  هبو  دـنک  یم  ضراعت  یماکان و  راچد  ار  وا  دریگ و  یم  رارق  ناوجون  هار  رـس  رب  یعنام  ًاضعب  دـیآ و  یم  شیپ 
اههاگباوخ هب  هناخ  لیدـبت  میزادرپ : یم  نارحب  ياه  هشیر  زا  ییاه  هنومن  هب  ریز  ياـهروحم  رد  . دوش یم  مهارف  یفارحنا  ياـهراتفر  يارب 

ظاحل هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدروآ  دیدپ  ناناوجون  نیدلاو و  طباور  راتخاس  رد  ار  یتارییغت  دوخ  هبون ي  هب  نیون ، هدیچیپ ي  هعماج ي 
رورم هب  روکذم ، طباور  دننک و  یم  ادـیپ  دوخ  ناناوجون  اب  یمالک  یفطاع و  طابترا  يارب  یتصرف  رتمک  اهنآ  نیدـلاو ، نوزفازور  لاغتـشا 

، دـندرگ یمرب  هناخ  هب  هدـننک  هتـسخ  شالترپ و  يزور  زا  سپ  هک  ینامز  هداوناخ ، کـی  دارفا  هک  ناـس  نآ  دوش ؛ یم  رتمک  رتدودـحم و 
يارب دنباوخب و  ات  دنیآ  یم  هناخ  هب  ًافرـص  دـنرادن و  دوخ  نادـنزرف  اب  یحور  طابترا  تبحـص و  يارب  یفاک  هلـصوح  مزال و  يژرنا  رگید 

ات دنهد  یمن  نیدلاو  هب  ار  یتصرف  هک  تساههاگباوخ  هب  اه  هناخ  لیدبت  فورعم  يدژارت  نامه  نیا  دـنوش و  هدامآ  يرگید  شالترپ  زور 
هک دزیگنا  یمرب  ار  ناـناوجون  لـماع  نیا  دـننک و  عفترم  ار  یلکـشم  اوادـم و  اـهنآ  لد  زا  يدرد  دننیـشنب و  وگتفگ  هب  دوخ  ناـناوجون  اـب 

دـیدج و یفطاع  ياهنوناک  هب  تبـسن  یتخانـش  دنتـسه و  دودـحم  هبرجت  رظن  زا  نوچ  دـنیآرب و  يرگید  یفطاع  ياهنوناک  يوجتـسجرد 
دیاب یلبق ، تلاح  سکعرب  اه  هداوناخ  هک  یلاحرد  . دریگ یم  رارق  یعامتجا  فارحنا  ریـسمرد  هدـش و  اهنآ  بذـج  دـنرادن ، هدولآ  ًاـنایحا 

ار اهنآ  لداعت  ات  دـنروآ  دوجو  هب  ناشنادـنزرف  اب  یحور  یفطاع و  رظن  زا  يرتیوق  طباور  هدومن و  رتمک  ناناوجون  اب  ار  دوخ  ياـه  هلـصاف 
ینورد رارسا  اهزار و  ندومن  حرطم  ناناوجون  مهم  زاین  . دنربن هانپ  تساهنآ ، راظتنا  رد  هک  يا  هدولآ  كوکـشم و  زکارم  هب  دزیرن و  مهرد 

(10-4  ) رادومن رد  دوش . یم  هتفرگ  رظن  رد  یتسود  ياهـصخاش  نیرتـمهم  زا  یکی  ناونع  هب  تسا و  داـمتعا  دروم  قثوم و  دارفا  دزن  دوخ 
ام يایند  باتـشرپ  تارییغت  دوش . یم  هدـهاشم  لیـصحت  فلتخم  ياهلاس  رد  ناتـسود  هب  دوخ  ياهزار  رازبا  هب  لیامت  ناوجون و  تیعـضو 
ار یتابث  یب  يرادیاپان و  عون  کی  دریگ و  یم  دوخ  رد  ار  ناناوجون  وس  ره  زا  هک  تسا  يا  هدنیازف  دیدش و  تالوحت  رییغت و  هطاحارد ي 

یم حالـس  علخ  یتحار  هب  هدـش و  ریگلفاغ  اهینوگرگد  نیا  اب  دروخرب  رد  ًابلاغ  ناـناوجون  . دـیامن یم  نیقلت  نآ  هب  تـالوحت  نیا  يارو  رد 
زارف نیا  اب  ییورایور  رد  ناناوجون  هک  نآروظنم  هب  دشاب . یم  روکذم  ثداوح  اهدادـیور و  زا  یقیقد  لیلحت  نتـشادن  لیلد  هب  نیا  دوش و 

هب تبسن  دنناوتب  اهنآرب  هیکت  اب  ات  میهد  هئارا  ناناوجون  هب  ار  ییاهلیلحت  تسا  مزال  دوشن ، لعفنم  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  لداعت  اهبیشن  و 
، تروص نیا  ریغ  رد  دـنبای ؛ هطاحا  اهنآ  رب  دـنیامن و  ذاختا  ار  یحیحـص  عضوم  ددـنویپ ، یم  عوقو  هب  ناشفارطا  رد  هک  یتاقافتا  لـیاسم و 
، ملاسان عامتجا  یـسایس و  تانایرج  هب  ندـش  بذـج  ًاـنایحا  بساـنمان و  ياـه  هیور  ذاـختا  هب  رجنم  ناـناوجون ، یفیلکتـالب  ینادرگرس و 

یصصخت ترورض  نآ  لابند  هب  نردم و  قوف  هلحرم ي  هب  نآ  ندیـسر  هعماج و  ندش  یتعنـص  تیافک  مدع  صـصخت و  دیدرگ . دهاوخ 
يارب دـنراچان  ناناوجون  وس ، نیا  زا  . تسا هدروآ  دوجو  هب  ناناوجون  هژیو  هب  اـهناسنا و  یگدـنز  رد  ار  يدـیدج  هرود ي  لـغاشم ، ندـش 

رد دنناوتب  ات  دننک  لیصحت  اهلاس  دیاب  صـصخت  يارب  وس ، رگید  زا  دنـشاب و  رادروخرب  صـصخت  یعون  زا  هعماج  رد  ندوب  دیفم  ساسحا 
راچد دـنناسرب  هلحرم  نیا  هب  ار  دوخ  هک  تسین  اهنآ  همه ي  ناوت  رد  نوچ  دـنروآ و  تسد  هب  دوخ  يارب  یلغـش  نیون ، یتعنـص  هعماج ي 
قیرط نیا  زا  نانآ  سفن  هب  دامتعا  يزکرم  هتـسه ي  دنـسر و  یم  تیافک  مدع  ساسحا  هلحرم ي  هب  يدیماان  ابو  دـنوش  یم  یگدروخرس 

یـشزومآ متـسیس  یفرط  زا  . دـهد یم  قوس  یعامتجادـض  ياهراتفر  اهـشزرادض و  يوس  هب  دـنک و  یم  لزلزتم  ار  نآ  دروخ و  یم  هبرض 
هک دنتسین  رادروخرب  نف  ای  هفرح  یعون  زا  دنوش ، هاگشناد  دراو  دنناوتن  یناناوجون  رگا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  رـضاح  لاح  رد  ام  هعماج ي 

گرزب ياهرهش  ییاز  مرج  هسوسو  دننک . تیافک  ساسحا  دنتسیاب و  دوخ  ياپ  يور  دنناوتب  نآ  زا  یشان  ياهتیلوئـسم  یگدنز و  لابق  رد 
باکترا يارب  يدـعاسم  رتسب  دـناوت  یم  اهنآ ، نوزفازور  ياهیگدـیچیپ  گرزب و  ياهرهـش  یعامتجا  تفاب  هک  دـندقتعم  ناسانـش  هعماج 
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لاگنچ زا  اهرهـش و  هنوگ  نیا  هوبنا  هدرـشف و  تیعمج  نایمرد  دوخ  ندرک  مگ  ساسحا  وس  کـی  زا  دـشاب . ناـناوجون  ياـه  هزب  میارج و 
سکول ییارگ و  لمجت  گرزب و  ياهرهش  یفرـصم  تلاح  رگید ، يوسزا  دنهد و  یم  قوس  هزب  باکترا  يوس  هب  ار  وا  ندنام  رود  نوناق 

رد يارب  یفاک  دـیرخ  تردـق  نوچ  دـنوش و  رادروخرب  اـهنآ  زا  یعون  هب  دـنناوتب  اـت  دـهد  یم  رارق  ریثأـت  تحت  ار  ناـناوجون  رثکا  ، ییارگ
ناناوجون یتح  . دنک یم  کیرحت  تدش  هب  ار  اهنآ  رگید  میارج  هناحلسم و  تقرـس  يدزد ، هسوسو ي  دنرادن ، ار  اهنآ  نتفرگ  رارق  رایتخا 

قطانم ماـحدزارپ ، گرزب و  ياهرهـش  رد  اـکیرمآ و  هعماـجرد ي  . دـنهد یم  ناـشن  دوخ  زا  ار  ییاز  مرج  شزغل و  دادعتـسا  رتشیب  رجاـهم 
: دوش یم  هدهاشم  (10-5  ) رادومنرد تیعقاو  نیا  . دـهد یم  ناشن  دوخ  زا  ار  ییاز  مرج  دادعتـسا  ، يرهـش هموح ي  قطانم  زا  شیب  يزکرم 

یم لیذ  دراوم  زا  ترابع  ار  ییارگرهـش  تایـصوصخ  هدنـسیون  « یعامتجا تافارحنا  یـسانش  هعماـج   » باـتک رد  رهـش  يزکرم  هزادـنا ي 
نوزفا زور  كرحت  یگنهرف 3- یعاـمتجا و  ياـهراجنه  اهـشقن و  نیب  هزیتس  یعامتجا 2- یگدنز  نوئـش  رد  عیرـس  تارییغت  -1 ( 7 :) دناد

نیب هنامیمـص  طباور  شهاـک  -5 یفرــصم . ياــهالاک  شیازفا  موزل  ییارگ و  درف  اــی  درف  تیــصخش  هـب  مارتــحا  هجوــت و  -4 تـیعمج .
هعماج ي رد  یعامتجا . یمسر و  ياهلرتنک  زا  مدرم  ییاهر  -6 مدرم . نیب  هناقداص  ياهیتسود  ندش  ریذپ  للخ  ناگتـسب و  نادنواشیوخ و 

رامآ دـهد . یم  ناـشن  ار  میارج  نیا  زا  يریوصت  (10-6  ) هرامـش رادومن  دنهد . یم  لیکـشت  ار  تایانج  ناینابرق  نیرتشیب  ناهایـس  اکیرمآ 
هدـیدرگ هئارا  یـسانش  مرج  هنیمز  رد  قیقحت  یلم  هسـسؤم  طـسوت  رد 1937  هدـش  ماجنا  ياهتنوشخ  نایرج  رد  هک  یتسوپهایـس  ناـینابرق 

رب سناسنر  ریثأت  هرابرد ي  « یتیبرت هفـسلف ي  خیرات   » باتکرد « ریام کیردرف   » یبهذـم تردـق  یقالخا و  تراظن  نتفای  شهاک  ( 8 .) تسا
یبرـصع دش و  هراپ  دوب ، هدش  هدیچیپ  نیمز  هرکرود ي  هب  هک  نامیا  دـنبرمک  دـسیون : یم  اپورا  مدرم  یبهذـم  تاداقتعا  یطـسو و  نورق 

رـصع زا  هک  ار  يا  هجیتن  وا  نکیل  تسا ، زور  نآ  ياپورا  هب  عجار  ًاقیقد  « ریام  » رظن راهظا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دش . زاغآ  ( کیئال  ) ینامیا
لاحره هب  تسا . هنالوجع  هدزباتش و  میمعت  نیا  دشخب و  یم  میمعت  عماوج  یمامت  هب  دنک ، یم  ذاختا  نویسیزیگنا  همکحم  یطسو و  نورق 
یقالخا تراظن  ًابیرقت  هک  تفگ  دـیاب  هتفای و  شهاک  دـیدج  لسن  هب  اه  هداوناخ  قیرط  زا  یقالخا  تردـق  بهذـم و  ذوفن  عماوج  رثکارد 

روما و يایلوا  لابق  رد  یقالخا  رظن  زا  يدهعت  ناناوجون  ناناوج و  تسا و  هدیسر  رفـص  هب  عماوج  هنوگ  نیا  رد  روما  يایلوا  اه و  هداوناخ 
یبهذـم و ياهرواب  هئارا  زا  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  عماوج  نیارد  سرادـم  یـشزومآ  متـسیس  رگید ، يوس  زا  . دـننک یمن  ساـسحا  نیدـلاو 
هدننک ي نییعت  ساسح و  هرود ي  هب  عماوج  نیا  ناوج  ناوجون و  لسن  هک  ینامز  ور ، نیا  زا  . تسا میقع  زجاع و  دارفا  هب  یقالخا  تراظن 

ربارب رد  ار  نانآ  یقالخا  عافد  هبنج ي  لماع  نیمه  دننک و  یمن  ساسحا  دوخ  رب  ار  یلرتنک  تراظن و  نیرتمک  ، دنسر یم  شیوخ  یگدنز 
ياهـشیارگ دنب  ياپ  ناناوجون  هک  هزادنا  ره  . دوش یم  اهنآ  رد  يراجنهان  یفارحنا و  ياهـشیارگ  بجوم  دناسر و  یم  لقادح  هب  تافارحنا 

، هعماجرهرد يداصتقا  لداعت  ندروخ  مه  هب  لداعتمان  داـصتقا  دـنهد . یم  خـساپ  اهـشیارگ  هنوگ  نیا  هب  رتمک  دنـشاب ، یبهذـم  یقـالخا و 
يراکیب بذاک و  لغاشم  بسانتمان ، ياهدـمآرد  لیبق  زا  يراثآ  تدـم  هاتوکرد  . دروآ یم  لابند  هب  ار  یتدـمزارد  تدـم و  هاـتوک  تارثا 

ياهفاکـش وس ، کی  زا  دراذـگ . یم  ریثأـت  یقـالخا  ياـهرایعم  یـشزرا و  ياهمتـسیس  يور  رب  تدـمزارد  رد  دراد و  هارمه  هب  ار  یئرماـن 
ار نانآ  كرحت  دیامن و  یم  سویأم  دیماان و  هدنیآ  ياهزادنا  مشچ  هب  تبـسن  ار  ناناوجون  هفرم ، هقبط ي  مورحم و  هقبط ي  نیب  يداصتقا 

مورحم هقبط ي  یگداوناخ  نورد  طباور  رد  لداعتمان  داصتقا  رگید ، يوس  زاو  دـنک  یم  دودـحم  تیلاـعف  راـک و  ملاـس  طـیحم  هب  تبـسن 
تـسا يداصتقا  لداعت  ندروخ  مه  هب  تاعبت  زا  هدـنیازف ، مروت  دـیرخ و  تردـق  ندـش  مک  دـنک . یم  داجیا  یتالالتخا  هعماـج ، طـسوتمو 
فافک اـهنآ  دـمآرد  نوچ  دـیامن و  یم  هداوناـخ  ناتـسرپرس  ناونع  هب  ناردـپ  صوصخب  اـه و  هداوناـخ  هجوتم  ار  ییاـهینارگن  ًامیقتـسمو 

هب ار  طباور  دننک و  یم  رارقرب  هداوناخ  ياضعا  ریاس  اب  ار  يراجنهبان  ملاسان و  طباور  هدراو ، ياهراشف  ریثأت  تحت  دـنهد ، یمن  ار  جراخم 
یبایزرا شخبدیما  ار  شیوخ  تیعقوم  هدنیآ ، لاح و  عضو  هب  تبـسن  میب  ینارگن و  زا  هدـنکآ  ییاضف  نینچ  رد  ناناوجون  . دـنزیر یم  مه 

ياه هسوسو  هب  لقادح  دنوش و  یم  لسوتم  یبسانمان  ياهـشیارگ  هب  یقالخا ، ياهدرادناتـسا  ندوب  فیعـض  تروصرد  اذـل  دـننک و  یمن 
ار هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  ، لغـش نتفای  ناکما  بویعم ، يداصتقا  متـسیس  دوجو  رگید  فرطرد  . دنهد یم  تبثم  خساپ  ًاضعب  لوپ ، هیهت 
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. دـش دـنهاوخ  هعماج  حطـس  رد  یقالخا  ياهنارحب  یعامتجا و  ياهبیـسآ  دـجوم  دوخ  هبون ي  هب  اـهنیا  دـنک و  یم  دودـحم  ناوجون  يارب 
بجوم اهنآ  زا  کی  ره  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  یبویعم  هریاد ي  يراکهزب ، ردـخم و  داوم  هب  دایتعا  يراکهزب  ردـخم و  داوم  هب  داـیتعا 

دوخ زا  یعیسو  حطس  رد  ار  یعامتجا  ياهیورجک  یقالخا و  ياهیگدولآ  دادعتسا  داتعم ، درف  هک  موهفم  نیا  هب  دوش ؛ یم  يرگید  تیوقت 
یگتـسباو يارب  ار  هنیمز  دنکـش و  یم  مه  رد  ار  درف  یناور  ياهتمواقم  نیرخآ  روکذم ، میارج  باکترا  رگید ، يوس  زا  دهد و  یم  ناشن 

، ناکـشزپ ناور  ياـهلیلحت  رد  دـنک . یم  مهارف  هنیمز  نیا  رد  يو  تیلاـعف  هنماد  شرتسگ  داوم و  نیا  هلداـبم ي  زینو  ردـخم  داوم  هب  رتشیب 
هک يا  هبرجترد  « رـسمرو نوئل  . » تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  دایتعا  يارب  يدـعاسم  هنیمز ي  ناونع  هب  درف  رد  قیمع  یفطاع  ياهألخ  دوجو 

هدشن لالتخا  راچد  ًاقیمع  وا  فطاوع  هک  مدیدن  ار  يداتعم  زگره  دـسیون : یم  تسا ، هتـشاد  داتعم  رازه  زا  شیب  دروم  رد  لاس  دودح 10 
(9 .) دشاب هدیـسرن  يدـنژن  ناور  یـشیرپ و  ناور  نایم  نامز  رورم  هب  دـشابن و  اهدوبمک  تاضراعت و  شوختـسد  شا  یگدـنز  رد  دـشاب و 

یطیارش : یلبق طیارش  -1 دراد : دوجو  ریز  حرـش  هب  یلولعم  تلع و  هلداعم ي  راهچ  نیداـتعم  دروم  رد  هک  تسا  دـقتعم  نینچمه  « رـسمرو »
هدـیدپ ینآ  داـجیا  هب  رداـق  زین  ییاـهنت  هب  طیارـش  نیا  لاـح ، نیع  ردو  دـیآ  یمن  دوـجو  هب  رظن  دروـم  هدـیدپ ي  اـهنآ  نودـب  هـک  تـسا 

هدش زکرمتم  هداوناخ  هنوگرامیب  تخاس  رد  یگتفیـشدوخ و  یلک  تالالتخا  یگدنز ، هچخیرات ي  رد  نیداتعم ، رد  یلبق  طیارـش  . دنتـسین
یتاروصت رد  یگتفیشدوخ  هب  طوبرم  طیارش  . تسا هدش  زکرمتم  هداوناخ  هنوگرامیب  تخاس  رد  یگتفیـشدوخ و  هب  طوبرم  طیارـش  تسا .

رد هک  دنتـسه  یللع  صاخ ، ياهتلع  : صاخ ياهتلع  -2 تسا . هتفهن  دـهد ، یم  دوـخ  هب  هک  يرترب  ياهـشزرا  دراد و  نتـشیوخ  زا  درف  هک 
، دایتعارد . دنزاس یم  لماک  ار  یلبق  طیارـش  دنوش ، مهارف  مزال  هزادنا  هب  تیمک  تیفیک و  ظاحل  زا  هک  یتقو  دـنراد و  دوجو  تالاح  مامت 
ینورد و ایو  دـیدش  شیب  مک و  دـنناوت  یم  ییاهنارحب  نیچ  دوش . یم  یگتفیـشدوخ  تالالتخا  دـیدشت  بجوم  یگتفیـشدوخ  ياـهنارحب 
ادیپ و يرامیب  يریگ  همه  یعامتجا و  هعلاطم ي  رد  هک  دنتسه  ییاهتلع  ، هدننک تکرـش  ياهتلع  : هدننک تکرـش  ياهتلع  -3 دنشاب . ینوریب 
یلبق و طیارـش  اـب  هارمه  یلو  تسین ، لولعم  داـجیا  لـماع  دوخ  يدوخ  هب  درادـن و  دوجو  دراوم  ماـمت  رد  لـماوع  نیا  . دـنوش یم  لـیلحت 

يا هلیـسو  ار  ردخم  داوم  ایو  هورگ  کی  هب  نتـشاد  قلعت  نیداتعمرد  . دزاس یم  لماک  ار  اهتربع  هلداعم ي  دـنک و  یم  لمع  صاخ  ياهتلع 
. دنتسه اهتلع  نیا  هلمج ي  زا  ندرک ، نورد  يایند  رد  تارییغت  ییوداج  ساسحا  هرخالاب  نتسناد و  نارگید  تردق  طلـست  زا  ییاهر  يارب 

شقن دایتعا ، رد  دنوش . یم  لمع  دراو  لولعم  روهظ  زا  لبق  تسرد  تاظحل و  نیرخآ  رد  ًارهاظ  هک  دنتسه  یللع  : هدنهد باتش  ياهتلع  -4
هدهاشم یناداتعم  رد  رتشیب  هدنهد  باتـش  ياهتلع  هدننک و  تکرـش  ياهتلع  تسا . هدنهد  باتـش  ياهتلع  هلمج  زا  ردخم  هدام ي  زا  تذل 

هب دایتعا  یلـصا  لماوع  زا  صاخ  ياهتلع  یلبق و  طیارـش  اما  دـنوش ، یم  داتعم  ینآ  ياهیتحاران  راشف  تحت  اـب  عونت و  يارب  هک  دـنوش  یم 
، يراکهزب هب  ناناوجون  ياهـشیارگ  زا  ییاـهریوصت  ( 10-10 (، ) 10-9 (، ) 10-8 (، ) 10-7  ) هرامـش ي رادوـمن  رد  ( 10 .) دنور یم  رامش 

دایتعا یگنوگچ  زا  يرگید  ریوصت  دوش : یم  هدهاشم  تسا ، اکیرمآ  رد  ناسانـش  ناور  ياهیـسررب  لصاح  هک  یـشکدوخ  ردـخم و  داوم 
رد یـشکدوخ  هب  باکترا  هب  لیامت  ینـس  شیازفا  مییامن . یم  هدهاشم  ریز  رد  توافتم  نینـس  رد  فلتخم  داوم  هب  ار  ییاکیرمآ  ناناوجون 

یکی « روبیگ سیند   » هتفگ ي هب  تغارف  تاقوا  لضعم  تسا . یبرغ  عماوج  رد  يراکهزب  دـشر  زا  يرگید  هنومن ي  رـسپ ، رتخد و  ناوجون 
اهیتخـس و اب  هک  ردـقنآ  ناسنا  تسا : هداد  ماجنا  يدایز  تاعلاطم  ناناوجون  نازومآ و  شناد  تغارف  تاـقوا  هنیمز ي  رد  هک  یناـققحم  زا 
هب یتصرف  تغارف ، تاقوا  . دوش هجاوم  همانرب  یب  عیسو و  تغارف  تاقوا  اب  تسین  رداق  دریذپب ، ار  طیارش  دیایب و  رانک  دناوت  یم  تالکشم 

دور و زره  هب  اهتصرف  نیا  هک  یتروص  رد  نکیل  دوش و  لیان  ییافوکـشدوخ  تیقالخ و  هب  دنک و  دازآ  ار  شیاهیژرنا  ات  دهد  یم  ناوجون 
تـسا هدـش  ماـجنا  هک  یقیقحت  ساـسارب  دوب . دـهاوخ  وا  ياـهیورجک  تاـفارحنا و  زاـس  هنیمز  دزیگنارب ، تیلوغـشم  هب  ار  ناوجون  دـناوتن 

دننارذگ یم  يا  هثداح  جـیهم و  ياهملیف  ياشامت  هب  نویزیولت و  ياپ  ار  شیوخ  تغارف  تاقوا  يوسنارف 25 % نازومآ  شناد  ناکدوک و 
یقالخا ياهیناماسبان  اهیورجک و  زورب  دهاش  ناگمه  دوشن ، هدیـشیدنا  يریبدت  ناوجون  دـنمورین  هوقلاب ي  ياهیژرنا  يارب  هچنانچ  (15)و 

میناوت یم  هناگیب  عماوج  رد  اهنآ  تغارف  تاقوا  نارذـگ  یگنوگچ  نارتخد و  تاـحیرفت  زا  ییاـهوگلا  (10-12  ) رادومن رد  دوب . میهاوـخ 
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، لهأتم -C تقو همین  راک  دـنزرف  نودـب  رـسمه ، اب  یگدـنز  لهأتم ، -B دـنک . یم  راـک  تقو  ماـمت  ، درجم  - A میهد . رارق  یـسررب  دروـم 
يا و هسردـم  شیپ  نادـنزرف  ياراد  رهوش ، اب  یگدـنز  لهأتم ، -D راد هناخ  يا ، هسردـم  شیپ  نادـنزرف  ياراد  طقف  رهوش ، اـب  یگدـنز 

ناناوجون ( یـسانش بیـسآ   ) يژولوتاپ راد . هناخ  ور ، هسردـم  نادـنزرف  ياراد  طقف  رـسمه ، اب  یگدـنز  ، لـهأتم -E راد هناـخ  ور ، هسردـم 
یعیبـط تلاـح  زا  ناـنآ  راـتفر  هک  دزادرپ  یم  ناـناوجون  تیعقوم  یـسررب  هب  ادـتبا  ثحبم  نیا  : اـهلالتخا عاونا  ( 18  ) یناوجون ياـهلالتخا 

یم هراشا  هلئسم  نیا  هب  ام  تسا و  يدایز  تیمها  زئاح  ناوجون  یسانش  بیسآ  رد  یناور  يرامیب  هلئسم  لاح  ره  هب  دنک . یم  ادیپ  فارحنا 
ياهلالتخا تیرثکا  يواسم ، روط  هب  ریز  هلوقم ي  جنپ  ساسارب  يدنب  هقبط  هک  دنک  یم  جاتنتسا  شتایبرجت  لالخ  زا  (1960 «) چنیف . » مینک

کی لیکـشت  دوش و  یم  ریگرد  يرادـیاپان  یتیـصخش  ياهلالتخا  اب   : يراـگزاس ياهـشنکاو  -1 دوـش : یم  لـماش  یناوـجون  رد  ار  یناور 
رد ًابلاغ  تسا و  هارمه  ییانثتـسا  بایمک و  زاس  هدرـسفا  ياهـشنکاو  اـب  (: زورونوکیـسپ  ) يروجنر ناور  -2 دـهد . یمن  ار  گرزب  لـالتخا 
زا ناوت  یم  تالالتخا  نیا  هرمز ي  رد  : يژولویزیف ناور ـ  ياهلالتخا  -3 دوش . یم  راکشآ  یهباشم  تروص  هب  نالاسگرزب  رد  ناناوجون و 

دشاب و یم  يراکهزب  اهنآ  هلمجزا ي  : یتیـصخش ياهلالتخا  -4 دوش . یم  بیکرت  ناوجون  لیاسماب  صوصخب  هک  درب  ماـن  یـضرم  یقاـچ 
یـشیرپ ناور  ياـهلالتخا  -5 دــشاب . یم  تـیمها  زئاـح  تـسا و  عیاــش  ( هلاــس اـت 19 ناــناوجون 13  ) اــهرجیا نـیت  ناــیم  رد  صوـصخب 

، دش ماجنا  (1966  ) شنارایتسد »و  نوسرتسام  » طسوت هک  يرگید  یسررب  رد  تساهنآ . عون  نیرت  یمومع  ینرفوزیکسا  هک  (: کیتوکیـسپ )
هتفرگ رارق  ییاسانش  دروم  تسا ، هدش  هبـساحم  یناوجون  یناور  ( ياه هناشن   ) ياه مردنـس  رتشیب  يارب 85 % هک  ییاه  هناشن  زا  هتـسد  جنپ 
مهرد یفطاعراکفا و  سونأمان ، تاروصت  مهوت ، نایذـه ، راثآ  اـب  ًاـصاصتخا   ) رکف لـالتخا  مردنـس  -1 زا : دـنترابع  اـه  هلوـقم  نیا  تسا .
يزیر نورب  مردنس  -3 ندب ) هب  دح  زا  شیب  هجوت  سرت و  یندب ، ياهتیاکش  ینهذ ، بارطضا   ) روجنر ناور  مردنـس  -2 تاداع ) یگتخیر 

هیرگ  ) یگدرسفا مردنس  -4 هنوگرامیب ) ییوگغورد  يراکهزب و  هناکت ،»  » هزیگنا لرتنک  نادقف  يراجفنا ، قلخ  هسردم ، زا  درمت  تقرس ، )
ییایرتسیه تیصخش  لالتخا  مردنـس  -5 يرامـش ) کچوک  دوخ  هناراکهانگ و  تاـساسحا  هناـیارگ ، یـشکدوخ  لـیامت  هدـننک ، دوع  ي 

هجیتن رظن ، دیدجت  ددـجم و  تاقیقحت  زا  سپ  (، 1970 «) رنیو (. » یطارفا یسنج  يرایشه  هجوت و  يوجتـسج  یناوهـش ، ای  شیامن و  راتفر  )
یمک ياه  هنیمز  درادن و  دوجو  یسانش  بیسآ  تایبرجت  هنیمز ي  رد  يرگید  ینس  هورگره  ناناوجون و  نایم  يدایز  تهابـش  هک  تفرگ 

زا هدـع  نآ  ، راجنهب تیوه  نارحب  روصت  لباقمرد  لاحره  هب  . دراد دوجو  راـجنهب  یعیبط و  ناوجون  رد  یناور  ياـهلالتخا  ینیب  شیپ  يارب 
رد یناور  ياهلالتخا  ًاتیاهن  . دـنبای یم  تهابـش  ، ناـفرحنم نیرتناوج  اـب  رتشیب  دـننک ، یم  ادـیپ  كاکطـصا  دوخ  نیدـلاو  اـب  هک  یناـناوجون 

دروم دـبای و  تیمها  دریگ ، یم  رارق  هجوـت  دروـم  یلاـسگرزب  رد  اـهلالتخا  نیا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  هک  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  ، یناوـجون
هب . دریگ رارق  تلفغ  یـشومارف و  دروـم  اـهنآ  دـید  زا  ناـناوجون  لـیاسم  هعلاـطم  یـسررب و  هک  دور  یمن  راـظتنا  دوـشن و  عـقاو  یـشومارف 
هن دبای و  یم  دلوت  غولب  رد  هک  مینادب  يریگ  همه  یگناوید  ار  اهبیسآ  ًافرص  هن  هک  تسا  نآ  مزلتسم  یقیقح  یسانش  بیـسآ  هصالخروط ،
Social Development: Joane Grusec -- 1 تشون :  یپ  ( 19 .) تسشن دهاوخ  ورف  یلاسگرزب  رد  هک  میـشاب  دقتعم  هک  نیا 
Developmental-3 115 ص نادراــک ، رتــکد  هـمجرت  سبد ، سیروــم  تـیبرت ؛ لــحارم  -and Lytton. 1988. P.47 2
psychology: Liebert. poulos and Marmor. p.490 4-Ibid, p.233 5-Ibid, p.233 6-Criminal

رتکد یعامتجا ؛ تافارحنا  یسانش  هعماج  -Behavior and social System: Antony. L. Guenther, 1976. P.143 7
راهب هرامش 2و3 ، دنز ، يویدخ  رتکد  یعامتجا ؛ یناور ـ  لیاسم  رد  شهوژپ  -Criminal Behavior, P.140 9-8 ص 201 . داجرف ،

صص 64 و عبنم ، نامه  -11 ص 56 . راهب 67 ، هرامش 2و3 ، دنز ، يویدخ  رتکد  یعامتجا ؛ یناور ـ  لیاسم  رد  شهوژپ  -10 ص 56 . ، 67
ياه هصالخ  -Developmental psychology: Hurlock, p.242 13-Ibid. P. 241 14-Ibid. P. 255 15-12 . 65
رتـکد لاـفطا ؛ ناکـشزپ  كدوک و  نویزیولت ، هلاـقم ي  هاـم 69 ، ناـبآ  ناریا ، ناـکدوک  ناکـشزپ  نـمجنا  هنـالاس ي  هرگنک  رد  ینارنخس 

Developmental psychology: Hurlock, p.236 17-Ibid. P. 278 18-The-16 ص 24 . فارــص ، یقتدـمحم 
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هب ناوت  یم  هنیمز  نیارد  رتـشیب  هعلاـطم ي  يارب  -Psychology of Adolescence: Dorotty Rogers ،1971،p.141 19
. دومن هعجارم   Diagnostic and Statitical Manual of Mental Disorders هب ای  یناور و  ياهیرامیب  صیخشت  باتک 

یقالخا تایح  ناوجون و 

یتح منیب ، یم  منهج  رد  ار  دوخ  ناضمر  هاـم  زا  دـعب  یلو  مناد ، یم  نیمز  يور  درف  نیرت  تخبـشوخ  نیرترب و  ار  مدوخ  ناـضمر  هاـم  رد 
ار مردام  دـییامرفب . ییامنهار  مناوخب ، مظنم  میاد و  روط  هب  ار  مزامن  مناوت  یمن  نم  مناوخ . یمن  عقوم  هب  ناضمر  هام  زا  دـعب  مه  ار  مزامن 
؟ منک راـک  هچ  تسا ، ( دـشاب س)  ) ماـما ترـضح  نیمارف  تهج  رد  منک  یم  یعـس  هک   ) نـم رظن  فلاـخم  وا  رظن  یلو  مراد  تـسود  یلیخ 

منک یم  شرافـس  یکین  هب  ناناوجون  هرابرد ي  اهامـش  هب  ( 1 ( ؟ میهد صیخشت  اهـشزرا  دض  زا  ار  اهـشزرا  میناوت  یم  هنوگچ  هک  دییوگب 
تواسق و هک  نیا  زا  لبق  متخادرپ ، وت  بدا  تیبرت و  هب  یناوجون  هرود ي  رد  ، مدنزرف ( 2 .) دنراد ریذپ  تلیضف  یبلق  رتقیقر و  یلد  اهنآ  هک 
هچ و  دشیدنا ؟ یم  هنوگچ  يونعم  یقالخا و  لیاسم  هنیمز ي  رد  ناوجون  اهشزرا  يادن  -1 ( 3 .) دریگ ارف  ار  تبلق  ( يریپ نارود  رد   ) یتخس

دنمقـالع دوش و  یم  بلج  یعیبط  ءارواـم  لـیاسم  هب  شهجوت  غولب ، نارود  رد  ناوجون  دراد ؟ اهـشزرادض  اهـشزرا و  هب  تبـسن  یـشرگن 
، تایونعم يایند  زا  دفاکـشب و  ار  نآ  درذـگب ، یتسه  هتـسوپ ي  زا  شراکفا  دـبای و  یهاگآ  تعیبط  هدرپ ي  يوس  نآ  دروم  رد  هک  تسا 

یم هتخیگنارب  يونعم  ياهییابیز  هب  وا  لیامت  ، زین یـساسحا  یبلقرظنزا و  دوش . ربخاب  ییارگدـهز  یقـالخا و  ياـهلآ  هدـیا  ترخآ ، ناـهج 
هب ارم  دـنوادخ  . دـنراد رتساسح  رتقیقر و  یلد  رتریذـپ و  تلیـضف  یبلق  اـهنآ  دومرف : هک  دوش  یم  عقاو  ص)  ) ربماـیپ مـالک  قادـصم  دوش و 

نامیپ نم  اب  دنتفریذپ و  ار  منانخس  ناناوجون  ناناوج و  . مناسرتب شباذع  زا  مهد و  تراشب  یهلا  تمحر  هب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  يربمایپ 
درک و هراشا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  ص)  ) ادخ لوسر  هاگنآ  دنتـساخرب . متفلاخم  هب  دندز و  زابرـس  متوعد  لوبق  زا  ناریپ  یلو  دنتـسب ، تبحم 

تلیضف ( 4 .) تفگ تخـس  دـنا ، هدـش  یلد  تخـس  تواسق و  راچد  هدیـشک و  ازارد  هب  اهنآ  یگدـنز  تدـم  هک  لاسنهک  مدرم  هراـبرد ي 
یم شیازفا  نانآ  رد  یناهج  لوحت  ملاع و  حالـصا  هب  لیم  دـنک و  یم  ادـیپ  يرت  هدرتسگ  عاعـش  یهاـگ  ناـناوجون  یهاوخریخ  یتسود و 

هچنانچ . دنشیدنا یمن  هلضاف  هنیدم ي  زج  يزیچ  هب  دنک و  یم  رّخـسم  ار  ناناوجون  دوجو  یمامت  یقالخا  ياهلآ  هدیا  اهدرادناتـسا و  . دبای
ییافوکش و هرود ، نیا  رد  اهـشزرا  تایح  ، دیآرد ماجـسنا  مظن و  هب  دبای و  شرورپ  دنک و  ادیپ  بولطم  تهج  یقالخا  لیامت  هدارا و  نیا 
هب هنیمز  نیا  رد  زین  ناسانـش  ناور  زا  یخرب  ددرگ . یم  ناوجون  ياهدـشر  اـهتکرح و  زاـس  هنیمز  دـنک و  یم  ادـیپ  یـصاخ  یگدنـشخرد 

ینعم نیا  هب  غولب  هرود ي  رد  یقالخا  ياهـشزرا  يادن  دسیون : یم  « سبد سیروم   » هلمج زا  دنا ، هدرک  هراشا  ناناوجون  یقالخا  تالیامت 
ینید یبهذم و  هنیمز ي  نودـب  ناوجون  کی  تسا : دـقتعم  « مولدوا سیرود  ( » 5 .) تسا رتساسح  یکین ، هب  لـیامت  يارب  ناوجون  هک  تسا 
يوس هب  ندروآ  يور  يارب  شخرچ  يارگ و  یفنم  دادعتـسارانک  رد  ناوجون  یقالخا  ياهـشیارگ  ( 6 . ) تسا ناکـس  ندب  یتشک  هب  هیبش 

فیعضت یکی و  تیوقت  بجوم  شیارگ ، هتـسد  ود  نیا  زا  کیره  هب  ناوجون  خساپ  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  دوجو  اهـشزرادض ،
هطقن ي رد  هـک  دـنناد  یم  یتشرـس  یلبج و  یتاذ ، ياهـشیارگ  زا  تراـبع  ینعم ، رد  ار  ترطف  ترطف  ندروآربرـس  -2 دوـش . یم  يرگید 

یلجت میرگنب  نآ  هب  هبنجره  زا  مینادـب ، يروـشنم  نوـچمه  ار  ترطف  رگا  دریگ . یم  رارق  تیبرت  میلعت و  طـیحم و  ریثأـت  ، باـستکا لـباقم 
يا هنوگ  هب  رشب  یکاردا  هاگتسد  تساهشزرادض . یفن  اهشزرا و  هب  شیارگ  ناسنا ، ترطف  ملسم  هوجو  زا  یکی  . مینیب یم  نآ  رد  یـصاخ 
نیا . دهد یم  زورب  راجزنا  هارکا و  دوخ  زا  ، يدب رـش و  لابق  رد  دهد و  یم  ناشن  یبلق  لیامت  یکین ، ریخ و  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هدـیرفآ 

نارظنبحاص ناگدنـسیون و  زا  یکی  دـشاب . هدـشن  یقـالخا  تاـفارحنا  ترودـک  اـهیگدولآرابغ و  شوختـسد  ، ترطف هک  تسا  يدراومرد 
یعیدب تاراشا  رادیبی ،» هدنز   » ای « ناظقی نب  یح   » مان هب  دوخ  یقالخا  یفسلفروهشم و  هلاسر ي  رد  هک  تسا  « یسلدنا لیفط  نبا  ، » ناملسم

هلاسر ي رد  بلطم  نیا  هک  دناد  یم  يو  يرطف  ياهورین  لقعزا و  رثأتم  ار  رشب  تفرعم  یگنوگچ  دراد و  رشب  دوجو  رد  ترطف  هلئـسم  هب 
، یقالخاریخ ندوب  يرطف  هلئـسم  هبزین  یحیـسم  ناگدنـسیون  ( 7 . ) تسا هدمآ  زین  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  خیـشرثا  « ۀـیبرغلا هبرغلا  هصق  »

نتفکش لصف  www.Ghaemiyeh.comیناوجون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 21 



یم رـشب  دوجو  رد  يرطف  تایعقاو  نایب  نمـض  هلاقم » هس   » باتک رد  هک  دـشاب  یم  « نت هن  هکود  یگ  هنات   » نانآ زا  یکی  دـنا . هدرک  هراـشا 
زا کـی  چـیه  هب  نآ  تمـسق  نیرت  يوهاـم  نیرتیلـصا و  تسا . ناـسنا  حور  یعیبـط  تباـث و  هیلوا ي  رـصانع  زا  یکی  ینید  سح  دـسیون :

ناور ياـفرژ  ياـه  همــشچرس  زا  یکی  زا  هـک  تـسا  یلقع  ءارو  يرطف  كاردا  هوـحن ي  هـکلب  . تـسین لیدــبت  لـباق  رگید  ياهدادــیور 
موهفم )و  ملع هب  طوبرم   ) یتـسار )و  قـالخا هب  طوبرم   ) یکین )و  رنه هب  طوبرم   ) ییاـبیز میهاـفم  هب  تبـسن  دـنک و  یم  ناروف  هاـگآدوخان 

ینید سح  ( 8 .) تسا رگید  موهفم  هس  لالقتسا  تلاصا و  نامه  يراد  هک  تسا  یمراهچ  هلوقم   ، بهذم موهفم  رتحیحص  روط  هب  ای  ینید 
هب دنهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  تدش  هب  ارناوجون  دوجو  یمامت  دروآ و  یمرب  رـس  یناوجون ، رد  اهـشزرادض  حـیبقت  اهـشزرا و  سیدـقت  ای 
هب ناوجون  نداد  هجوت  دریگ . یم  رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروم  یکین  هب  شیارگ  يرطف و  شنیب  اـب  يو  ياـهکاردا  اـهتفایرد و  هک  يا  هنوگ 

تردق و دح  رد  زیارغ  هک  دریگ  یم  تروص  ینامز  رد  یقالخا ، ياهشزرا  سیدقت  يدنمقالع و  حور  داجیا  يرطف و  اهشیارگ  هنوگ  نیا 
یم ارف  اهـشزرادض  اهـشزرا و  لباقت  هماگنه ي  دوش و  کـلام  ار  وا  دوجو  یماـمت  اـت  تسا  لـیام  دوش و  یم  طلـسم  ناوجون  رب  یگریچ 

هب یمالـسا ، یلم و  یگنهرف  تخانـش  یخیرات ، دنتـسم  عیاقو  یقالخا ، تاـیاکح  ناـیب  قیرط  رد  ناوجون  يرطف  ياـه  هبنج  تیوقت  دـسر .
ياهیـشکرس رب  نتفای  هبلغ  رد  ار  وا  دـناوت  یم  رنه ، یطابترا  نابز  زا  يریگ  هرهب  یمالـسا و  نافرع  دنمـشزرا  ياـه  هرهچ  ندیـشک  ریوصت 

راد تهج  شـشوج  یناسنا ، ياه  هولج  نیرتانعم  اب  نیرتابیز و  زا  ییارگ ) لامک   ) لامک هب  شیارگ  -3 دهد . يرای  لداعت ، ظفح  زیارغ و 
یم یلجت  ار  تیناسنا  ياـنعم  هک  تساـهیرترب  اـهرترب و  هب  قشع  تادوجوم ، ریاـس  زا  ناـسنا  کـیکفت  زرم  . تسا لـماکت  یلاـعت و  هب  يو 

لامک رظنم ، نیا  زا  . دـشخب یم  یگدـنز  هب  ییایوپ  دـنیرفآ و  یم  تکرح  بولطم ، ناسنا  هلق ي  هب  دوجوم  ناسنا  هاـگیاپ  زا  لوحت  . دـشخب
ار يزاین  نینچ  « ولزاـم ماـهاربآ   » ناـنآ شیپاـشیپ  رد  لاـمک و  بتکم  ناسانـش  ناور  دوش . یم  یقلت  رـشب  یحور  زاـین  هلزنم ي  هب  ییارگ ،

یمامت نتخاس  ققحم  هب  نآ  يارو  رد  دور و  یم  رتارف  راـجنهب  زرم  رد  ناـسنا  هک  اـجنآ  دـنا ؛ هدـیمان  نتـشیوخ  ققحت  اـی  « ییافوکـشدوخ »
نیون ینامرآ  دشخب و  یم  ییایوپ  نانآ  زا  شیب  یتح  نالاسگرزب و  نوچمه  زین  ناناوجون  هب  ، ییارگ لامک  دـشیدنا . یم  ینورد  ياهتیلباق 

اریز تسا . دوصقم  هب  لین  يارب  نیتسخن  ياهماگ  ، لامک موهفم  قیقد  نییبت  ریـسفت و  ناوجون و  يزیگنادوخ  . دنیرفآ یم  ناشیگدنز  هار  ارف 
لباق عبانم  لیـصا و  ياه  همـسچرس  زا  بهذم  دراد . نهذ  رد  ار  نآ  زا  یـصاخ  ریوصت  دـشیدنا و  یم  نآ  هرابرد ي  يا  هنوگ  هب  سک  ره 

یقـالخا و ياهـشزرا  صوصخ  رد  ناوجون  يرطف  ياهـشسرپ  يارب  دـنک و  اـضرا  ار  ناوـجون  ییارگ  لاـمک  دـناوت  یم  هک  تسا  ییاـکتا 
جارختـسا درک . انب  ناوت  یم  رتهب  بهذـم  هدولاش ي  رب  ار  ناسنا  یقالخا  كولـس  دوش . اهـشزرا  راتخاس  نیودـت  راکردـنا  تسد  يونعم ،

بولطم و وحن  هب  اویـش ، ناور و  یبلاق  رد  اهنآ  نیودت  العتـسا و  ییوج و  لامک  هنیمز  رد  یمالـسا  گنهرف  زا  باذج  عیدـب و  ياه  هنومن 
اب ناوجون  . دراد رب  رد  ار  نایوج  لامک  زا  يا  هدنهد  ناکت  ریظن و  مک  رهاظم  یمالـسا ، نافرع  . تسا ناناوجون  نهذ  هدننک ي  عانقا  يرثؤم 
یم فقاو  يرـشب  ياهوزرآ  زا  يرایـسب  یچوپ  یلـصاح و  یب  هب  هک  دـسر  یم  يا  هطقن  هب  ییارگ ، لاـمک  حیحـص  ریـسفت  قیقد و  كرد 

يالعتسا زا  یگدنز ، هرمزور ي  يوپاکت  رد  درگن و  یم  يرشب  ياهتکرح  رتسب  هب  یهاگآ  هلق ي  زا  هدرتسگ  يزادنا  مشچ  اب  هاگنآ  دوش ،
لد لاـح  زا  لـفاغ  ارچ  هک  منخـس  بش  همه  تسا و  نـیا  نـم  رکف  اـهزور  یتاـیح  هفـسلف ي  کـی  لیـصحت  -4 دـنام . یمن  لـفاغ  یحور 

ياهزاین زا  يدادعت  هک  دندقتعم  نارظنبحاص  زا  يا  هراپ  منطو  ییامنن  رخآ ، مور  یم  اجک  هب  دوب  هچرهب  مندمآ  ما ، هدمآ  اجکز  منتشیوخ 
هب زاین  یکی  اهنآ ، هلمج ي  زا  دـنهاوخ ؛ یم  يا  هدـننک  عناق  يروف و  ياضرا  دـنوش و  یم  حرطم  تدـش  هب  یناوجون  هرود ي  رد  یـساسا 

ناهج تیهام  هرابرد ي  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  يرامـش  یب  ياهلاؤس  اب  لاسدرخ  كدوک  تسا . هدـننک  اـضرا  یتاـیح  هفـسلف  لیـصحت 
تایح موهفم  ینعم و  هراـبرد ي  راوتـسا  اـجرباپ و  رظن  کـی  هب  وا  هک  تسا  یناوجون  هرودرد ي  اـهنت  یلو  دراد ، ییاـسران  ياـه  هشیدـنا 

ناوجون تقیقحرد  ( 9 .) تسا بولطم  لامک  بهذم و  تقیقح ، هب  طوبرم  رتشیب  تسا  حرطم  ناوجون  يارب  هک  ییاهلاؤس  دوش . یم  دقتعم 
نارود رد  وا  ياـهداقتعا  . دـهد یم  رارق  دـقن  یــسررب و  دروـم  ار  اـهنآ  دزادرپ و  یم  شیاـهرواب  تادـقتعم و  يرگنزاـب  هـب  هرود  نـیارد 
اهرواب تادقتعم و  زا  یماظن  ات  تسا  ممـصم  ناوجون  نکل  . تفرگ یم  تأشن  نیدـلاو ، ياهداقتعا  زا  تشاد و  يدـیلقت  هبنج ي  یکدوک ،
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کش و هاگرذـگ  زا  راچانب  ، نیقی هاگلزنم  هب  ندیـسر  يارب  وا  دـهد . رارق  شا  یگدـنز  هاـگ  هیکت  دروآ و  دوجو  هب  شیوخ  يارب  ون  زا  ار 
دیامن یم  نارگن  هتفشآ و  ار  اهرتگرزب  نیدلاو و  تسا و  هارمه  ماهبا  يروابان و  ، کش زا  يا  هلاه  ًاضعب  وا  ياهلاؤس  دنک . یم  روبع  دیدرت 

زاغآ ار  ناوجون  کـش  دـیاب  دوش . یم  ثعاـب  ار  هداوناـخ  نورد  ياهکاکطـصا  اـهدروخرب و  هنیمز ي  عوضوم ، نیمه  دراوم  یخرب  رد  و 
زا ار  وا  هک  دنتـسه  یمزال  یـساسا و  رـصنع  ود  یـشخب  یهاـگآ  يراد و  نتـشیوخ  دـناسر . یم  نیقی  هب  ار  وا  هک  مینادـب  دـیدج  تکرح 

تـصرف هدومن و  يراددوخ  دیاب  ناوجون  ریفکت  زا  دناسر . یم  تسا ، نیقی  هک  نانیمطا  شمارآ و  همـشچرس ي  هب  دـناهر و  یم  اهدـیدرت 
هاگرذـگ کش  : » هک مینک  میهفت  وا  هب  دـیاب  لاح  نیعرد  میهدـب و  وا  هب  شا ، يداقتعا  لـیاسم  هراـب ي  رد  وگتفگ  ثحب و  يارب  ار  مزـال 

بوـچ نوـچمه  ناوـجون ، یبهذـم  هیـضرف ي  هک : تسا  نآ  رب  ناسانـش  ناور  زا  یکی  دوـب ». دـهاوخن  یبوـخ  هاـگلزنم  یلو  تسا  یبوـخ 
نم تفگ : یم  یناوجون  ( 10 .) دوش یم  لیدـبت  ینمیا  هب  اهنآ  تیلوئـسم  ساسحارما  نیا  هجیتن  رد  دراد و  یم  هگن  ار  وا  تیـصخش  ، تسب

زا مناوت  یم  تسرد  راتفر  اب  هک  مناد  یم  اریز  . دناسرت یمن  ارم  دراد ، دوجو  یمنهج  هک  داقتعا  نیا  ًادـبا  متـسه . اجک  منادـب  مراد  تسود 
نم . تشاد مهاوخ  تشهب  شاداـپ  منک ، تیادـه  یبوخ  تهج  رد  ار  دوـخ  شـشوک  نیرتـشیب  رگا  هک  مناد  یم  نینچمه  منک و  زیهرپ  نآ 

كاپ مدرک و  هبوت  یتقو  . دزاس یم  اهر  اهتیلوئـسم  دـیدش  ساسحا  هانگ و  ساسحا  زا  ارم  راک  نآ  اریز  . مراد تسود  مه  ار  ندرک  فارتعا 
مدرم منک  ساسحا  هک  مراد  تسود  نم  . مهد همادا  دوخ  راک  هب  مارآ  ینادـجو  هدوسآ و  يرکف  اب  مناوت  یم  هک  منک  یم  ساـسحا  مدـش ،

رگا دنا و  هدرک  یگدنز  نآ  اب  راصعا  نورق و  یط  هک  دنا  هدروآ  دوجو  هب  ناسنا  يارب  ار  ییاهرایعم  هک  دنتسه  هدوب و  يرتبرجم  رتلقاع و 
(11 .«) منک یم  يرتشیب  ینمیا  ساسحا  دنا ، هتشاد  نامیا  نادب  نورق  یط  رد  مدرم  اهنویلیم  هک  مشاب  هتسباو  یبهذم  تالیکشت  کی  هب  نم 

يرکف هاـگ  هیکت  دـننک  یم  ساـسحا  تسا ، هنوگچ  یتـسه  ماـجنا  زاـغآ و  دـننک و  یم  یگدـنز  ناـهج  مادـک  رد  دـنناد  یم  هک  یناـسک 
رد اهنآ  دشخب . یم  ار  لیاسم  نییبت  لیلحت و  تردق  اهنآ  هب  نوچ  . دنک یم  ظفح  اهبیـشن  زارف و  اب  هلباقم  رد  ار  اهنآ  هک  دـنراد  يدـنمورین 

قلعم ساسحا  ناوجون  تروص ، نیا  ریغرد  . تشاد دـنهاوخ  لیاسم  یبایزرا  يارب  يرایعم  دـنبای و  یم  تسد  یتسه  يدـنمنوناق  هب  تیاهن 
یناسک دـیامرف : یم  قیمع  یلو  هاتوک  ینایبرد  ع)  ) یلع نینمؤملاریما  دـیامن . یم  مزال  لداعت  نتـشادن  ینزو و  یب  ساسحا  اضف ، رد  ندوب 
یتعاس ( 12 .) دنراگدرورپ تمحر  دروم  تفر ، دنهاوخ  اجک  هب  دننک و  یم  یگدنز  ( ناهج مادک   ) اجک رد  ، دـنا هدـمآ  اجک  زا  دـننادب  هک 

ات تباـسح  زا  یتسین  رب  نزب  ار  یتسه  عمج  یتسیز  يرمع  هچ ، رهب  ناـهج  رد  یتسیچ  ییاـج  هچ  زو  ییاـجک  زا  یتـسیک  اـت  رگن  دوخ  رد 
أدبم : شنیرفآ هفسلف ي  -1 تسا : ریز  روحم  هس  رب  لمتـشم  ناوجون  زاین  دروم  یتایح  هفـسلف ي  تقیقحرد  ساـسا ، نیا  رب  منک  ترادربخ 

يدوصقم انعم و  هچ  يارب  یگدنز  : یگدنز هفسلف ي  -2 تسا ؟ هدوب  هچ  ناهج  زاـغآ  و  دوش ؟ یم  نییبت  هنوگچ  شینرفآ  تسیچ ؟ یتسه 
يزیچ هنوگچ  گرم  تسبرب ؟ تخر  ناهج  نیا  زا  دـیاب  ارچ  : گرم هفـسلف ي  -3 دومن ؟ لمحت  ار  اهتنحم  دیـشک و  جنر  دـیاب  ارچ  تسا ؟

: هک تسا  دقتعم  غولب  ناسانش  ناور  زا  یکی  « رگنارپشا  » ناسانـش ناور  ياههاگدید  یـسررب  و ... دش ؟ دهاوخ  هچ  گرم  زا  سپ  و  تسا ؟
موهفم لماش  نآ ، هکلب  . تسناد هفرح  کی  باختنا  هب  دودحم  اهنت  ناوت  یمن  هلحرم  نیا  رد  ار  یگدنز  ياه  هشقن  اهفده و  يریذـپ  لکش 
تعرس هب  ناوجون » ، » دنک یم  یگدنز  لاح » نامز   » رد رتشیب  كدوک ، هک  یلاح  رد  . تسا هدنیآ » هب  هجوت   » و یگدنز » هفـسلف   » کی یلک 

عماج دـحاو  کی  تروص  هب  ار  دوخ  وا  . دـهد یم  شرتسگ  ( وس ود  ره  هب   ) هتـشذگ هدـنیآ و  يوس  هب  ار  دوخ  يرکف  نامز  ای  یناـمز  دـید 
لوحت رد  هبرجت  ره  ددرگ و  یم  يو  درف  هب  رـصحنم  دوجو  لک  دحاو  زا  ییزج  هدش ، بذج  وا  رد  هبرجت  ره  هک  درگن  یم  دشر ، لاحرد 

، دـندروآ دوجو  هب  ار  تعیبط  هب  تشگزاب  تضهن  هک  تیبرت  میلعت و  ناراکردـنا  تسد  زا  یخرب  ( 13 . ) دوش یم  عقاو  رثؤم  وا ، هدـنیآ ي 
هک تسا  نآ  هجوت  بلاـج  ( 14 .«) دـنراد هبلغ  ناوجون  رب  یبهذـم  ياه  هقالع  یگلاس ، ات 20  هلحرم ي 15 رد   » هک دندقتعم  « وسور  » دـننام

ناور زا  نت  ود  کیپال »  » »و فکتچوک . » دنا هدومن  ناعذا  یقالخا  یبهذم و  تالیامت  نیا  هب  ًاضعب  ارگ  يدام  گرزب  ناسانـش  ناور  یتح 
لح هجوتم  هک  يونعم  تاساسحا  ناناوج  رد  دنیوگ : یم  ناناوجون  یقالخا  ياهـشیارگ  هنیمزرد ي  اهنآ  دنتـسه . یـسور  گرزب  ناسانش 

تاـیبدا تعیبـط و  رنه ، ییاسانـش  هب  طوـبرم  هک  دـنک  یم  دـشر  یـسانش  ییاـبیز  تاـساسحا  تازاوـم  هب  تسا ، یملع  اـی  یـسرد  هلئـسم 
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همادا رد  زین  یبرغ  ناسانشناور  زا  نت  ود  (16 « ) زنوج  » »و رلب . » دـنک یم  لاغـشا  یقالخا  تاساسحا  نس ، نیا  رد  ماقم  نیرتمهم  ( 15 .) تسا
هفسلف ي کی  . دنک رپ  ار  شا  یگدنز  رد  دوجوم  ألخ  تخانش ، تفرعم و  رظن  زا  هک  تسا  لیام  ناوجون  : دسیون یم  دوخ  یلبق  تایرظن  ي 

هرود رد  هک  دهد  یم  ناشن  دوجوم  دهاوش  دهد . یم  يرکف  شمارآ  تینما و  یناور ، رظن  زا  وا  هب  نقتم ، دیاقع  هتسد  کی  ای  هدننک  اضرا 
هنیمز ( 17 . ) دـسر یم  تردـق  جوا  هب  یـسایس  یلـصا  ياهتیلاعف  نینچمه  نآ و  نداد  رییغت  ًانایحا  بهذـم ، هب  طوبرم  لیاسم  یناوجون ، ي 

شا يرکف  یحور و  ياهزاین  يوگخساپ  هک  عماج  هفـسلف ي  تیلک و  کی  هب  ار  وا  یبای  تسد  ناکما  ناوجون ، یتیبرت  یگداوناخ و  ياه 
، دـنک یم  ساـسحا  هک  يا  هنوـگ  هب  دـش ؛ دـهاوخ  یقیمع  یحورـألخ  راـچد  ناوـجون ، تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـیامن و  یم  مـهارف  دـشاب ،

ياهشیارگ هب  ار  ناوجون  يداقتعا ، ألخ  دوب . دهاوخ  روآ  جنر  شیارب  یعضو  نینچ  لمحت  اذل  تسا و  « تیوه یب   » »و اوه رد  اپ   » يدوجوم
لیبـق زا  هعماـج  ياهینکــشراجنه  زا  یخرب  زاـس  هـنیمز  دـهد و  یم  قوـس  رگید  ییاـه  « مـسیا  » اـههورگ و هـب  نتــسویپ  لذـتبم ، یگنهرف 

داهج يزکرم  رتفد  یناسنا  مولع  هورگ  طسوت  نکـشراجنه » ياهراتفر  کناپ و  یـسررب  ، » ناونع تحت  هک  یقیقحت  رد  دوش . یم  « کـناپ »
ریز رد  هک  تسا  هدش  هراشا  نکـشراجنه  راتفر  نیا  هب  ناناوج  ناوجون و  شیارگ  للع  زا  یخرب  (18  ) هب تسا  هتفرگ  تروص  یهاگشناد 

ناـناوج  ) ناـناوج رثـکا  هک  تسا  نآ  دوـش ، یم  صخـشم  اهـشرازگ  نیا  یط  هک  هچنآ  میزادرپ : یم  نآ  ياهدرواتـسد  زا  یخرب  لـقن  هـب 
نیا هب  ناناوجون  شیارگ  نیرتیلـصا  نیرتمهم و  نیاربانب  دـنزادرپ . یم  نآ  زا  دـیلقت  هب  کناپ  هفـسلف ي  موهفم و  زا  یهاگآ  نودـب  ( کناپ

یعقاو تیوه  ندرک  مگ  هطبار  نیمه  رد  دـنراد و  هک  تسا  يدوبمک  ألخ و  تافارحنا ،) ریاـس  کـناپ و   ) شزرا و یب  ياـه  هدـیدپ  هنوگ 
ناشیا تسا و  هدـش  ماـجنا  يدـمحادمحا  رتکد  اـب  زین  يا  هبحاـصم  اهـشرازگ  نیا  یط  رد  تسا . رثؤم  یتیوه ، یب  يدراوم  رد  اـی  شیوخ 

رد و  دنا . هتساخرب  نامیا  تیونعم و  دقاف  راد  هلئسم  ياه  هداوناخ  زا  دننک ، یم  ادیپ  برغزا  دیلقت  هب  شیارگ  هک  یناناوج  رتشیب  دندقتعم :
تاصخـشم تیوه ، نتـشاد  هب  زاین  -1 دـنا : هتـشاد  ناـیب  دـناشک ، یم  يراـتفر  نینچ  يوـس  هب  ار  ناـناوج  هچنآ  هراـبرد ي  هبحاـصم  همادا 

یب عفر  يارب  یهار  فدـه  نتفای  یناسنا 3- هورگ  کی  هب  نتـشاد  قلعت  هب  دیدشزاین  -2 دروآ . نوریب  یمانمگ  زا  ار  اهنآ  هک  یـصوصخم 
نکـشراجنه نارتخد  هک : تسا  هدـمآ  ، هدـش رکذ  هحفــص ي 18  رد  هـک  قـیقحت  نـیا  یمک  ياـه  هداد  لـیلحت  رد  یگدـنز و  رد  یفدـه 

یگنهرف راب  هک  ییاه  هداوناخ  زا  یخرب  هچنانچ  دنشاب . یم  داقتعا  مک  رایسب  تاداقتعا ، رظن  زاًابیرقت  نارهت ، رهش  بونج  لامش و  ( یکناپ )
لیـصا داقتعا  هشیدـنا و  زا  ار  نانآو  دـنیامن  مامتها  ، شیوخ ناناوج  ناناوجون و  « ییادز نامرآ   » هب دنـشک ، یم  شود  رب  ار  برغ  یتیبرت  و 

دـنوش و یم  عافد  یب  حالـس و  علخ  رگناریو ، مجاهم و  راکفا  اه و  هشیدـنا  اب  دروخرب  رد  یناناوجون  نینچ  تقیقحرد  دـنزاس ، یهت  ینید 
تـسه تلد  غارف  ریپ  دـیاین ز  یناوج  ادرف  هک  ریگ  زورما  تعاط  هر  اـناوج  تیونعم  ياـقلا  دـننک . یم  طوقـس  دـنزیر و  یمورف  تیاـهن  رد 

تیونعم ياه  هناوج  ( 19  ) دوب ردق  یبش  يو  زا  يزورره  هک  دوبر  رد  نمز  يراگزور  اضق  نزب  ییوگ  تسا  خارف  نادـیم  وچ  نت  يورینو 
تیونعم و نیقلت  هچنانچ  یناوجون  رد  . دـنوش یم  ثعاـب  ار  ناـسنا  ینورد  ياهـششوج  دـنروآ و  یمرب  رـس  ترطف  لـالز  همـشچرس ي  زا 
. دوش یم  تسا ، یبهذم  یقالخا و  دـُعب  نامه  هک  درف  يدوجو  داعبا  نیرتزراب  زا  یکی  رهظم  دروخ ، دـنویپ  يرطف  ياهـشهاوخ  هب  قالخا 

کیدزن دـنوادخ  هب  يرگید ، ناـمزره  زا  رتـشیب  تسادـخ و  بوبحم  تسا ، لـالز  كاـپ و  وا  بلق  لد و  هک  دومن  میهفت  ناوجون  هب  دـیاب 
للیحت هک  يا  ههرب  رد  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  تیرـشب  یفرژ  كانلوه و  ألخ  هک  یناهج  نامیا و  نازخ  هفطاع و  لاس  طـحق  نیا  رد  تسا .

يریسفت اب  ناوجون  ندومن  انشآ  ترورض  تسا ، هتفرگ  مان  « نامیا یطحق  رصع   » تسا و هدیـسر  تسب  نب  هب  یتسه ، زا  يدام  یتسیناکم و 
هتشرف دومرف : ص)  ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دوش . یم  رگ  هولج  رگید  نامز  ره  زا  شیب  شنیرفآ  ماظن  زا  يونعم 

(20 .) دییامن هدهاجم  دوخ  تداعـس  لامک و  هب  لین  يارب  دینک و  تیدج  شـشوک و  : دهد یم  ادن  هلاس  تسیب  ناناوج  هب  بش  ره  یهلا  ي 
دیراد هاوخ  تلیضف  یبلق  كاپ و  یلد  نوچ  دیتسه  ادخ  تمحر  تیانع و  دروم  امـش  کنیا  هک  میهد  رارق  باطخ  دروم  ار  ناناوجون  دیاب 

امش مامت  هب  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  كاپ  لوسر  رگید  راب  دنتسین و  راگدرورپ  هجوت  دروم  هزادنا  نیا  ات  رگید  ینس  هورگ  چیه  و 
رگا ( 21 .) دیرادب مرتحم  یمارگ و  ار  نانآ  تیصخش  دینکراتفر و  يراکوکین  یکین و  اب  ناناوج  هب  تبسن  هک  منک  یم  هیـصوت  ناناملـسم 
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نارگید یتـح  تسا و  یـصاخ  تشاد  یمارگ  میرکت و  زا  رادروـخرب  وا  هب  تبـسن  ص)  ) مرکا ربماـیپ  هاگدـید  هـک  مینـالوبقب  ناوـجون  هـب 
یم نوگرگد  یبهذم  تاداقتعا  تایونعم و  هب  تبسن  ار  ناوجون  شرگن  همه  اهنیا  دنیامن ، دروخرب  هناهاوخریخ  يا  هنوگ  هب  وا  اب  دنفظوم 
بلط یهلا  هاگـشیپ  زا  دـنک و  هبوـت  هاـنگ  زا  هک  تسا  یناوـج  دـنوادخ  دزن  زیچره  زا  رتـبوبحم  هک : تیعقاو  نیا  ناـیب  راـب ، رگید  و  دـنک .

(23 .) تسا رت  هدیدنـسپ  رتهب و  یناوج  نینـس  رد  یلو  تسا  هدیدنـسپ  هشیمه  هانگ ، زا  هبوت  هک : بلطم  نیا  اـی  و  ( 22 .) دیامن یم  شزرمآ 
یناـسفن و ياـهاوه  هبذـج ي  زا  ار  دوـخ  هـک  يا  هنوـگ  هـب  دـنیرفآ ؛ یم  ناوـجون  رظنمرد  ار  یکرحترپ  نیرفآدــیما و  ياهزادــنا  مـشچ 
زا ار  شیوخ  نماد  دهد و  رارق  دراد ، وا  ترطف  رد  هشیر  هک  یهلا  يونعم و  ياه  هبذاج  ریـسمرد  ار  دوخو  دنیبب  رتالاب  رترب و  اهـشزرادض 

، میونـش یم  ای  میناوخ و  یم  ار  ناگرزب  زا  یکی  لاح  حرـش  هک  یماگنه  نامیا  ياـه  هوسا  اـهوگلا و  دراد . هگن  ظوفحم  هزنم و  یگدولآ 
یم ساسحا  عیفر  ياهناتـسهوک  للق  زارف  رب  ار  دوخ  هک  ناـنچنآ  دـیآ ، یمرد  زازتها  هب  ار  اـم  حور  دزو و  یم  اـم  رب  یحرفم  میـسن  ییوگ 

رد ار  تکرح  قوـش  دروآ و  یم  دـجو  هب  ار  اـم  دزو  یم  تسد  رود  ياـهرابیوج  زبسرـس و  ياـه  هنماد  زا  هک  یـشخب  حرف  میـسن  مینک و 
یلاعتم و ياهفده  هب  ار  تیرـشب  ناوراک  دنا و  هدوب  هعماج  هکرحم ي  يورین  هشیمه  ، یقالخا ياه  هنومن  اهوگلا و  دنک . یم  هدـنز  ناملد 

ياه هولج  نیا  ربارب  رد  دـنا ، هدوب  تیناسنا  یلاع  ياهقـشمرس  نانامرهق و  بوذـجم  هشیمه  هک  ناـناوجون  هژیو  هب  . دـنا هداد  قوس  ییـالاو 
هب زاـین   » اـنامه هک  رـشب  مهم  زاـین  نیارب  مـیرک  نآرق  یهلا  هوـسا ي  -1 دـنروآ . یم  دورف  مـیظعت  رـس  دـنوش و  یم  راـیتخا  یب  دنمـشزرا ،
رد و  دـیامرف : یم  هک  اـجنآ  دـیامن . یم  یفرعم  تیرـشب  قشمرـس  نیرتهب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  « هللا لوسر  هدومرف و« دـیکأت  تسا ، « وگلا

دیاب هنوگ  نیا  يونعم  ياهشزرا  هب  ناناوجون  كرحم  ياهوگلا  و  ( 24 . ) دراد دوجو  یهلا ، ییوگلا  امش  يارب  ص)  ) ادخ لوسر  تیصخش 
یفرعم نازومآ  شناد  هب  ناشیا  یناوج  یناوجون و  نارود  رد  هژیو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ذوفنرپ  تیصخش  رگا  . دوش یفرعم  هئارا و  نانآ  هب 

يارب تقیقح  نیا  صوصخب  دوـش و  دـیکأت  دوـب ، هتفاـی  بقل  « نیما دـمحم   » هک یمارگ  لوـسر  نآ  تیـصخش  یقـالخا  رـصنع  رب  ددرگ و 
یم دـجو  هب  ار  ناوجون  تکرح ، تسادـق و  ، یکاپ زا  يا  هلاه  دـش ، رختفم  بقل  نیا  هب  یناوجون  رد  ترـضح  نآ  دوش و  ناـیب  ناـناوجون 

تیموصعم و تقادـص ، یکاـپ ، تناـما ، نوـچ  ییاـهیگژیو  ناـیب  دوـش . یم  وا  تیـصخش  بوذـجم  ص)و   ) هللا لوـسر  هتفیـش ي  دروآ و 
یهلا و ياهـشزرا  لیـصحت  هار  رد  ار  نانآ  دروآ و  یم  دـجو  هب  ار  ناناوجون  یناوج ، یناوجون و  نینـس  رد  یتح  ص)  ) هللا لوسر  تیونعم 

ياهیدرمیاپ تازرابم و  حرـش  دزادـنا . یم  نایرج  هب  هدومن و  رادـیب  ار  ناـنآ  دـکار  ياهدادعتـسا  هتفخ و  ياـهورین  دزیگنا ، یمرب  يونعم 
ار یناـشخرد  لـصف  مادـک  ره  تسا ، هتفرگ  تروص  قح  هملک ي  يـالتعا  يارب  هک  شا  یناگدـنز  نارود  یماـمت  رد  ص)  ) مرکا لوـسر 
هب دـیاب  هژیو  هب  دـیامن . یم  مهارف  ییاـمن  هوـسا  يزادرپوـگلا و  يارب  ار  يا  هدرتـسگ  هنیمز ي  تسا و  هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  خـیراترد 
اب هک  دوب  دـیقم  هزادـنا  هچ  ات  ص)  ) هللا لوسر  هک  نیا  نایب  دومن و  هراشا  ناناوج  ناناوجون و  اب  راوگرزب  نآ  زاس  تیـصخش  ياهدروخرب 

لـسن يارب  نآ  رب  هوـالع  دوش و  راـتفر  یهاوخ  تروـشم  يراپـس و  تیلوئـسم  نداد ، تیـصخش  مارتـحا و  ساـسارب  ناـناوج  ناـناوجون و 
مرکا لوسر  يزور  دندومن . راوگرزب  نآ  اب  ار  یهارمه  تدعاسم و  نیرتشیب  ناوج ، لسن  مالـسا ، يالتعا  هار  رد  هک  دوش  نییبت  هتـساخون 

مالـسا شریذـپ  رد  ار  راـید  نآ  مدرم  : دومرف دوب ، هدـش  راد  هدـهع  ار  اهرهـش  زا  یکی  رد  مالـسا  غـیلبت  تیرومأـم  هک  شناراـی  زا  یکی  هب 
مالـسا هـب  هتفریذـپار و  میاـه  هـتفگ  ناـشناناوجون  ناـناوج و  یلو  دندینـش  ار  منانخــس  یگمه  : درک ضرع  صخــش  نآ  یتفاـی ؟ هنوـگچ 

یم قوف  یخیراـت  تیعقاو  ناـیب  دـندییارگن . مالـسا  هبو  دـندز  زاـب  رـس  نآ  نتفریذـپ  زا  ناشنادـنملاس  ناـگرزب و  هک  یلاـحرد  ، دـندیورگ
هریس مالـسا و  خیراترد  دحوم  ناوجون  نیلوا  (، ع  ) یلع -2 دروآرد . رازتها  هب  ار  وا  كاپ  حور  دنیرفایب و  ناوجون  رد  روش  هبذـج و  ، دـناوت

رتشیب لاـس  ماـگنه 13  نآ  رد  هک  دوـب  مالـسلا  هیلع  « یلع ، » تسوـیپ ص)  ) ربماـیپ هب  نادرم  زا  هک  یـسک  نیلوا  هـک  تـسا  هدـمآ  يوـبن  ي 
دندرک بیذکت  ار  ربمایپ  موق ، ناریپ  هنیدم و  فارشا  شیرق ، ناگرزب  هک  نامز  زا  يا  ههرب  رد  دوب . دوخ  یناوجون  زاغآ  رد  ینعی  تشادن ؛

نینمؤملاریما دییارگ ، مالسا  هب  تفگ و  کیبل  ربمایپ  هبرادیب  يریمض  نطاب و  يافـص  اب  هک  یتیـصخش  هناگی  دندمآرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  و 
اهدربن و نیرتکانرطخ  رد  داتسیان و  زاب  مالسا ، هار  رد  راثیا  يراکادف و  زا  يا  هظحل  نآ  زا  سپ  ص)و   ) ربمایپ تایح  نامز  رد  هک  دوب  (ع)
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رد وا  نتفر  موهفم  هب  نیا  هک  دـیباوخ  وا  رتسب  رد  دومرف ، ترجاهم  هکم  زا  ربماـیپ  هک  یبش  رد  دوب و  ربماـیپرانک  رد  تاـظحل  نیرتساـسح 
زاغآ مالسا  اب  ار  دوخ  غولب  نارود  ع ،)  ) یلع تقیقح  رد  تفریذپ . ناج  هب  ار  همه  مالـسا  تمظع  دجم و  رطاخ  هب  وا  یلو  . دوب گرم  ماک 

ياهینامرهق اهیروالد و  حرش  دادن . هار  دوخ  هب  دیدرت  يا  هظحل  تداهـش ، نامز  ات  دیدرگ و  راوتـسا  شدوجو  مامت  رددیحوت  نییآ  درک و 
یسامح و هیحور ي  هتفیش ي  هک  یناوجون  يارب  ناناولهپ ، ریاسو  « يدوهی بحرم   » »و دودبع نبورمع   » اب راکیپ  رد  صوصخب  ترضح  نآ 

قشع حیبذ  لیعامسا ، -3 دـشاب . یم  گرزب  یتیبرت  راـثآ  هدـنریگرب ي  رد  راوگرزب  نآ  ياوقت  صالخارـصنع و  راـنکرد  تسا ، تعاـجش 
ترضح  ) ردپ هک  ینامز  . تسا ع ) «) لیعامسا  » ترضح راگدرورپ ، تعاطا  هار  رد  گرزب  یـصالخا  رولبت  زادرپ و  هسامح  هرهچ ي  رگید 

هب قشع  افـص و  رهظم  نآ  داهن و  نایم  رد  ناوجون  دنزرف  يارب  ار  ارجام  درب ، یم  قشع  خلـسم  هب  ار  شدنزرف  هک  دـید  باوخ  رد  میهاربا )
ادخ بناج  زا  هک  ار  هچنآ  ردپ  يا  تفگ : نینچ  نیا  ردپ  اب  داهن و  تدارا  نادـیم  رد  ياپ  دیـسارهن و  نامیا  ترثک  اب  اما  نس  تلق  اب  ، ادـخ

اب مأوت  صالخا  نامیا و  رصانع  هک  يا  هثداح  نینچ  نایب  ( 25 .) یبایب نارباص  زا  ارم  هار  نیا  رد  تسا  دیما  . هد ماجنا  يا ، هدش  رومأم  نآ  هب 
بلق دیامن و  یم  ادخ  هب  قشع  نامیا و  ياه  هناوتـسا  زا  یکی  بوذـجم  ار  ناناوجون  دروخ ، یم  مشچ  هب  نآ  رد  یبلط  تداهـش  هیحور ي 

سفن و اب  راکیپ  رد  هک  یناوجون  يزیتس  سفن  يالعا  لـثم  ع ،)  ) فسوی -4 دیامن . یم  یهلا  يونعم و  ياهـشزرا  زا  رثأتم  ار  اهنآ  ساسح 
هدیناهر اهیگدولآ  زا  نماد  هکرعم ، نیا  رد  هک  تسا  یعقاو  ییوگلا  دـنمزاین  دـنک ، یم  یناوتان  فعـض و  ساسحا  ًابلاغ  ، دـنمورین تاوهش 

دای ، زوریپ دنمورین و  هوسا ي  کی  ناونع  هب  وا  زا  نآرق  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  « قیدص فسوی  ، » يزیتس سفن  گرزب  لبمس  نآ  تسا و 
نامیا تبثم و  هبنج ي  هب  اخیلز ، فسوی و  ناتـساد  زیمآ  کیرحت  ياه  هبنج  زا  رظن  فرـص  نایبرم ، اه و  هداوناـخ  تسا  مزـال  . تسا هدـش 
دنمورب تیـصخش  نیا  اب  ار  ناناوجون  هدومن و  هراشا  تسا ، یناوهـش  دنمورین  هبذاج ي  کی  رب  فسوی  ندـمآ  بلاغ  انامه  هک  نآ ، يازفا 

نیا ضرعم  رد  یناوج  نینـس  رد  قیدص  فسوی  ترـضح  هک  دوب  دـهاوخ  رثؤم  رایـسب  ناناوجون  يارب  هتکن  نیا  رکذ  دـنیامن . انـشآ  یهلا 
یبایماک عون  ره  يارب  ار  هنیمز  قیدـص  ربماـیپ  نآ  هداـعلا ي  قوف  يدـنمورین  ییاـبیز و  نآ ، رب  هوـالع  تفرگ و  رارق  یهلا  راوشد  ناـحتما 

جراخ نامیا  تمالـس  هب  التبا  نیا  زا  وا  دـندش و  عقاو  اوقت  ظفح  ادـخ و  هب  نامیا  تمدـخرد  لماوع  نیا  یگمه  نکل  دوب ، هتخاـس  مهارف 
روحم هس  رد  گرزب  زیتس  سفن  نامرهق  نیا  . تسا هدننک  نییعت  رثؤم و  قیدص  فسوی  ترـضح  يزوریپ  زمر  هب  هراشا  اهنیارب ، هوالع  دش .

راگدورپ ار  وا  -2 نداد . رارق  وا  راوتسا  ژد  نیـصح و  نصح  رد  ار  دوخ  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  -1 ( 26 :) دـنک یم  هراشا  دوخ  تیقفوم  زار  هب 
، تسا هتشاد  وکین  ار  مهاگیاج  نم  راگدرورپ  نوچ  هک  نیا  -3 ندرک . ساسحا  دوخ  لامعا  رب  ار  وا  تراظن  لاح  همه  رد  نتـسناد و  دوخ 
رثؤم و تیاکح  هلاس  نامرهق 13  ع ،)  ) دوواد تخورف . مهاوخن  ناهانگ  هب  ار  دوخ  هدومنن و  لزنت  تیونعم  عیفر  هاـگیاج  نیا  زا  زگره  نم 
رد هک  تسا  مالـسلا  هیلع  « دوواد  » ترـضح ناتـساد  دـیامن ، یم  یعقاو  نیتسار و  ياـهوگلا  بوذـجم  ار  ناـناوجون  هک  رگید  زیگنا  تربع 
هار رد  ياپ  يادـخ ، رب  لکوت  یتاذ و  تماهـشو  نامیا  يورین  هب  تشادـن  ار  تولاج  اب  هزراـبم  ياراـی  سک  چـیه  هک  نیگمهـس  يراـکیپ 

نامیا اب  هّیرذ  -6 ( 27 .) دیـشخب یگنازرف  ییاورنامرف و  ماقم  رد  ار  وا  گرزب  رما  نیا  شاداپ  هب  زین  دنوادخ  درب . نیب  زا  ار  وا  داهن و  هزرابم 
یهلا رما  هب  « نارمع نب  یسوم   » ترضح هک  ینامز  هک  تسا  هدمآ  (28 « ) هموق نم  هیرذ  ّالا  یسومل  نما  امف   » هیآ ي ریسفت  رد  ع )  ) یـسوم

ناـمیا يو  هب  یـسک  ناـناوجون ، ناـکدوک  ینعی  موق  نآ  نادـنزرف  يرارذ و  زا  یعمجزج  ، دومن توعد  قـح  نییآ  هب  ار  مدرم  درک و  ماـیق 
هک هاگنآ  (30 .) دـناد یم  یهلا  بیجع  تایآ  عیاقو و  زا  یکی  ار  « فهک باحـصا   » ناتـساد نآرق  فهک  باحـصا  ناناوج  -7 ( 29 .) درواین
ات دـندرک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دـندیزگ ، هانپ  راغ  رد  دوخ  داقتعا  نامیا و  ظفح  يارب  دـندش و  نارگن  دوخ  ناـمیا  زا  ناوج  هورگ  نیا 

دیامن یم  یفرعم  تسرپادخ  ارگ و  قح  ار  ناناوج  نیا  نآرق  ددرگ . مهارف  ناشتیادـه  دـشر و  هنیمز ي  دوش و  نانآ  لاح  لماش  شتمحر 
ناناوج ناتساد  یلیصفت  نایب  دومن . نانآ  لاح  لماش  ار  دوخ  صاخ  فاطلا  دنوادخ  ندرک و  ترجاهم  دوخ  داقتعا  رواب و  ظفح  يارب  هک 
دهاوخ رب  رد  ار  نانآ  نامیا  ماکحتـسا  توق و  تسا و  ناناوجون  هدـننازیگنارب ي  نآرق ، صـصق  ریـسافت و  زا  هدافتـسا  اـب  فهک  باحـصا 

هرهچ زا  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  -8 دنوش . یم  بوسحم  رفک  كرـش و  رهاظم و  اب  فاصم  رد  یهلا  نیتسار و  ییاهوگلا  اهنیا  اریز  . تشاد
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دوـخ هب  ار  ـالبرک  هدـنزرا ي  ياهلـصف  زا  یکی  هک  تسا  مالـسلا  هـیلع  ربـکا  یلع  ترـضح  اروشاـع ، هساـمح  ریظن  یب  ناـشخرد و  ياـه 
و میتسین ؟ قح  رب  ام  رگم  : دسرپ یم  دیامن ، یم  وگتفگ  ع)  ) نیسح ماما  ترضح  اب  البرک  هار  نیب  رد  ناشیا  هک  ینامز  دهد . یم  صاصتخا 
زا ار  ام  سپ  : دیوگ یم  تسا ، رادروخرب  دنمورین  راوتسا و  نامیا  زا  هک  يا  هلاس  ناوج 18  نیا  هاگنآ  میقح . رب  ام  مدنزرف  ارچ  : دومرف ماما 

يوگتفگ نیا  رد  ار  لطاب  هیلع  قح  هزرابم  هار  رد  صولخ  خـسار و  داـقتعا  ناـمیا و  رهوج  نیرتیلاـع  تقیقح  رد  تسین . یـسک  اـب  گرم 
نبدیـس دراد . یم  او  هدارا  نتخیگنارب  یحور و  زازتـها  هب  ار  ناـناوجو  ناـناوجون  زاـس ، خـیرات  تیعقاو  نیا  ناـیب  . تفاـی ناوـت  یم  هاـتوک 

كاچ ياهندـب  اب  ع)  ) نیـسح يافو  اب  ناراـی  ( 31 :) دـسیون یم  نینچ  اروشاـع  زور  رد  ع)  ) ربـکا یلع  تـالاح  رد  هیلع  هللا  هـمحر  سوواـط 
مدرم همه  زا  شا  هرهچ  هک  ع )  ) ربکا یلع  شدـنزرف  ماگنه  نآ  رد  دوب . هدـنامن  یـسک  شتیب  لها  زج  هب  هداـتفا و  كاـخ  يور  رب  كاـچ 

یهاگن سپـس  داد ، شنذا  گنرد  نودـب  ع )  ) نیـسح . تساوخ گنج  هزاجا  دـمآ و  ردـپ  يوس  هب  دوب ، رتوکین  همه  زا  شقالخا  رتاـبیز و 
نیا يوس  هب  یناوج  هک  شاب  دهاش  وت  ادنوادخ  : تفگ دش و  يراج  شتروص  رب  کشا  تارطق  رایتخا  یب  تخادنا و  وا  مادـنا  رب  هناسویأم 

هب میدش  یم  ربمایپ  رادید  قاتـشم  ام  هاگره  دوب و  رت  هیبش  وت  لوسر  هب  مدرم  همه  زا  نتفگ  نخـس  قالخا و  مادنا  ظاحل  زا  هک  تفر  هاپس 
نینوخ تخس و  دروخودز  تخادرپ و  گنج  هب  هدش و  کیدزن  نمشد  هب  ع)  ) ربکا یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  میتسیرگن . یم  ناوج  نیا 

ارم گنج  تالآ  ینیگنس  هدیناسر و  بل  هب  ار  مناج  یگنشت  ردپ  يا  : تفگ دمآ و  ردپ  يوس  هب  سپـس  تشک و  ار  يدایز  هدع ي  هدومن ،
درگزاب و مزیزع  دنزرف  : دومرف تسیرگ و  ع)  ) نیـسح ماما  یهد ؟ تاجن  یگنـشت  زا  ارم  بآ  يرادقم  اب  تسا  نکمم  ایآ  ، هتخادـنا بعت  هب 

نآ زا  هک  یشونب  يراشرس  ماج  وا  تسد  زا  ینک و  تاقالم  ار  ص)  ) دمحم تدج  هک  تسا  هدش  کیدزن  رایسب  اریز  نکب  یگنج  رصتخم 
زاغآ ار  يدیدش  رایسب  هلمح ي  دش و  تداهش  هدامآ  هتسش و  ناج  زا  تسد  . تشگزاب نادیم  يوس  هب  ربکا  یلع  يوشن . هنـشت  زگره  سپ 
مساق ترضح  -9 دیسر . تداهش  هب  داتفا و  نیمز  يور  هب  دش و  بلـس  وا  زا  عافد  يورین  ریت  رثا  زا  هک  تفرگ  رارق  يریت  فده  هاگان  . درک

نـسحلا نب  مساق  ترـضح  داد ، صاصتخا  اروشاع  نادواج  باتک  هب  ینیرز  گرب  دوخ  راثیا  يراکادـف و  اـب  هک  يراـختفارپ  ناوجون  (ع )
میظعزوف هب  دش و  میهاوخ  هتشک  یگمه  ادرف  هک  دومرف  نانآ  هب  تفگ  یم  نخس  شناکیدزن ، نارای و  يارب  اروشاع  بش  رد  مالـسلا  هیلع 

یلاح رد  داد ، یم  ارف  شوگ  نانخس  نیا  هب  دوب و  هتـسشن  يا  هشوگرد  هک  ع)  ) مساق ترـضح  دنـسیون : یم  نیخروم  میـسر . یم  تداهش 
نادیهـش وزج  مه  نم  اـیآ  ناـجومع  : تفگ ( مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما   ) شراوگرزب يومع  هب  دوب  هتـشذگن  رتشیب  شرمع  زا  راـهب  هک 13 

. تسا رت  نیریـش  لسع  زا  میارب  گرم  : تفگ ع)  ) مساق ترـضح  و  تسا ؟ هنوگچ  وت  دزن  رد  گرم  مردارب ، دنزرف  : دومرف ع)  ) ماما متـسه ؟
نانمـشد زا  یکی  . دش لوغـشم  گنج  هب  دوب و  هام  هراپ  دننام  شتروص  هک  دمآ  نادیم  يوس  هب  یناوج  ( 32 :) دسیون یم  نیخروم  زا  یکی 

زاب دـننام  ع )  ) نیـسح ماـما  . باـیرد ارم  ومع ، يا  : دز داـیرف  داـتفا و  نیمز  يور  تروص  هب  تفاکـش و  اروا  رـس  دز و  شرـس  رب  يریـشمش 
دوخ هنیـس ي  هب  ار  وا  دناسر و  ع )  ) مساق ترـضح  هب  ار  دوخ  درک و  هلمح  هاپـس  نآ  رب  كانبـضغ  ریـش  نوچ  دش و  نادیم  دراو  يراکش 

هب ناناوج ، ناناوجون و  يارب  یگرزب  يوگلا  مساق ، ترـضح  تداهـش  داـهن . نیمز  رب  درب و  دوخ  تیب  لـها  يادهـش  ناـیم  رد  دنابـسچ و 
و رارز » نبدعـسا   » ياـهمان هب  هنیدـم  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  یناـمز  ص )  ) ربماـیپ ناوجون  ریفـس  ، ریمع نب  بعـصُم  -10 درک . هئارا  خـیرات 

هنیدم هب  اهنآ  اب  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  یسک  هک  دندرک  تساوخرد  راوگرزب  نآ  زا  دندمآ و  ص )  ) ربمایپ رـضحم  هب  « سیقدبع نب  نارکذ  »
هنیدم هب  اهنآ  اب  دوب  هداعلا  قوف  نامیا  يورین  اب  روشرپ و  یناوجون  هک  ار  « بعصم ،» ربمایپ دیامن ، انشآ  مالـسا  نآرق و  اب  ار  اهنآ  ات  دتـسرفب 

رد ردب  گنج  رد  روضح  رب  هوالع  دیدرگ و  شبیصن  یناشخرد  تاراختفا  هار  نیا  رد  داد و  رارق  ریثأت  تحت  تدش  هب  ار  مدرم  داتـسرف و 
، دیسا نب  باتع  -11 ( 33 .) دیـسر تداهـش  هجرد  هب  گنج  نیمه  رد  دوب و  ربمایپ  صوصخم  رادـمچرپ  زین  دـحا  گنجرد  ، ربمایپ باـکر 

ربمایپ . دوب لاس  شنـس 21  زور  نیا  رد  هک  داد  رارق  هکم  یلاو  ار  « دیـسا نب  باـتع  (» ص  ) مرکا لوسر  هکم ، حـتف  زا  سپ  هکم  ناوج  یلاو 
رگا : » دومرف ص)  ) هللا لوسر  درک و  تعامج  زامن  هماقا ي  هکمرد  ، حـتف زا  سپ  هک  دوب  يریما  نیلوا  وا  راذـگب و  زاـمن  مدرم  اـب  هک  دومرف 

هدنامرف ي دـیز ، نب  هماسا  -12 ( 34 .«) مدرک یم  لوحم  يو  هب  ار  ماـقم  نیا  ًاـمتح  متخانـش  یم  رت  هتـسیاش  وـت  زا  ار  یـسک  نیملـسم  نیب 
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طقف شنس  هک  یلاح  رد  دیسر  نیملسم  هاپس  یهدنامرف  ماقم  هب  مور ، دنمورین  روشک  اب  نیملـسم  گنجرد  هک  یناوجون  نیملـسم  ناوجون 
ناوجون هدیمهف ، نیسح  -13 ( 35 . ) تسا ریظن  مک  لقاال  تسا ، ریظن  یب  مییوگن  رگا  ناهج  یماظن  خـیرات  رد  عوضوم  نیا  دوب و  لاـس  18

»و هدیمهف نیسح  (» 36 . ) تخادـنا نمـشد  کـنات  ریز  ار  شدوخ  هک  تسا  يا  هلاـس  ناوجون 13 نآ  ام  ربهر  یمالـسا  بـالقنا  هلاـس ي  13
اب نانآ ، . دنا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ییالاو  مقام  هلاس ، تشه  سدقم  عافد  یمالـسا و  بالقنا  خـیرات  رد  ناوجون ، ياه  هدـیمهف  رگید 

ناناوجون نامیا  يورین  هکلب  تسین ، هدننک  نییعت  حالس  يورین  اهنت  هک  دندرک  راداو  تیعقاو  نیا  لوبق  هب  ار  ایند  ، دندیرفآ هک  ییاهیتفگش 
صالخا ياهوگلا  نیا  حورشم  همانیگدنز ي  تسا  دیما  دزادنا . یم  راک  زا  ار  نمشد  هدیچیپ ي  نردم و  حالس  هک  تسا  یمالسا  بالقنا 
یمالـسا ياهروشک  نامیا  اب  ناناوجون  ریاس  یمالـسا و  نهیم  رایتخا  رد  دوش و  هتـشون  یلیـصفت  دنتـسم و  روط  هب  نامیا ، ياـه  هناوتـسا  و 

هئارا نیقلت و  نانآ  هب  ار  تیونعم  نامیا و  ات  دریگ  رارق  تسا ، هدـش  زادـنا  نینط  اهنآرد  یبـالقنا  مالـسا  يادـن  هک  ییاـقیرفآ  ییایـسآو و 
، ثیدحلا ص)  ) مرکا لوسر  ترـضح  -2 يراس . ناتـسرهش  نازومآ  شناد  زا  يدادـعت  ياـه  هماـن  زا  يا  هصـالخ  -1 تشوـن :  یپ  دـیامن .
، ثیدحلا -4 هرامـش 31 . همان  زا  یـشخب  هغالبلا ، جـهن  ع )  ) یبتجم ماما  شدـنزرف  هب  ع)  ) یلع ماـما  هماـن  زا  یـشخب  -3 ص 349 . ، 1 دلج
هدنز ي -7 ص 149 . مولدوا ، سیرود  غولب ؛ رد  يریـس  ص 116 6- يرافـص ، نسح  همجرت  سبد ، سیروم  غولب ؛ -5 ص 349 . ، 1 دلج

همجرت نت ، هن  هـکود  رگ  هناـت  هلاـقم ؛ هـس  -8 لاس 1224 . باتک ، رـشن  همجرت و  هاـگنب  رفنازورف ، ناـمزلا  عیدـب  همجرت  ، لـیفط نبا  ؛ رادـیب
رد يریس  -100 ناـیروپاش . اـضر  همجرت  زنوج »  » و رلب » « ؛ یناوجون یـسانشناور  -9 و 8 . صص 7  راشتنا  یماهـس  تکرـش  ینایب ، سدنهم 

يداینب ياه  هیرظن  -13 نیَا . یِلا  نیَا و  یف  نیَا و  نِم  َِملَع  ًارِما  هللا  مِـحَر  -12 ص 145 . عبنم ، نامه  -11 ص 145 . مولدوا ، سیرود  غولب ؛
تیبرت یسانش و  ناور  -15 ضایف . رغـصا  یلع  همجرت  ریام ، کیردرف  یتیبرت ؛ هفـسلف  خیرات  -14 و 111 . ص 110  یناوجون ، هراـبرد ي 

»و رلب  » یناوجون یـسانشناور  -Glenn Blair, Jones 17-16 ص 176 . هداز ، یقتدـمحم  هـمجرت  کـیپال ، فـکتچوک و  یـسنج ؛
نوماریپ یلیلحت  کناپ و  هدیدپ ي  یعامتجا ، ياهیراجنهان  یبای  هشیر  هنیمز  رد  قیقحت  نیا  -18 ص 93 . نایروپاش ، اضر  همجرت  زنوج ،» »

ص عبنم ، نامه  -22 ص 349 . عبنم ، ناـمه  -21 ص 353 . ، 1 دلج ثیدحلا ، -20 يدعس . -19 دـشاب . یم  نآ  دـشر  نیوکت و  یگنوگچ 
، هرقب هروس  -27 هیآ 23 . فسوی ، هروس  -26 هیآ 102 . تافاص ، هروس  -25 هیآ 21 . بازحا ، هروس  -24 ص 355 . عبنم ، نامه  -23 . 355

هللادبعابا یناگدنز  -31 هیآ 9 . فهک ، هروـس  -30 ص 349 . ، 1 دلج ثیدحلا ، -29 هیآ 83 . زا  یتمـسق  سنوـی ، هروـس  -28 هیآ 251 .
نامه -34 ص 344 . ، 1 دلج ثیدحلا ، -33 ص 129 . عبنم ، ناـمه  -32 ص 126 . یفحصدمحم ، دیس  همجرت  سواط ، نبدیـس  نیـسحلا ،

. هیلع هللا  همحر  ینیمخ  ماما  -36 ص 347 . عبنم ، نامه  -35 ص 345 . عبنم ،

فیلکت ناوجون و 

غولب و ( 1 .) هد رارق  یگدـنز  ماـمت  رد  دوخ  دـیع  نیرتـگرزب  هکلب  ، دـیع ار  زور  نآو  راپـسب  رطاـخ  هب  ار  دوخ  ( یعرـش  ) غولب زور  مدـنزرف 
نیا ًاحالطصا  . دشاب یم  مامت  يرمق  لاس  15 نارسپ ، رد  مامت و  لاس   9 نارتخد ، رد  هک  تسا  یعرش  غولب  ، غولب ياه  هولج  زا  یکی  فیلکت 

صخشم تسا ، فرعم  ( فیلکت  ) یعرـش غولب  یـسنج و  غولب  مان  هب  هک  ار  هچنآ  توافتدیاب  نونکا  دنیوگ ، یم  مه  فیلکت »  » ار غولب  عون 
یم عقاو  یگلاس  یلاوح 13/5-14/5  نارـسپ  رد  یگلاس و  یلاوح 12/5-13/5  نارتخد  رد  یـسنج  غولب  هک  میتشاد  يا  هراشا  ًـالبق  دومن .

تیفیک و ، مالـسارظن زا  تسا . هدـش  ررقم  یگلاس  رد 15  نارـسپ  رد  یگلاس و  رد 9  نارتخدرد  ( فیلکت  ) یعرـش غولب  هک  نآ  لاـح  . دوش
لاومارد ریغـص  دارفا  دروخ : یم  مشچ  هب  عوضوم  نیاریز  تیاوررد  هلمجزا  تسا ، هدـش  حرطم  نوگانوگ  ياهتروص  هب  غولب  ياه  هناـشن 

. تروع يالاب  نشخ  ياهوم  ندییور  : لوا دوش : یم  هتخانـش  هناشن  هس  هب  غولب  ( 2 . ) دنـسرب دشر  غولب و  دح  هب  هک  یتقو  ات  دنعونمم  دوخ 
(3 .) رتخد يارب  لماک  لاس  رسپ و 9  يارب  لماک  لاس  هب 15  ندیسر  : موس نارتخد . رد  هناهام  تداع  عورش  نارـسپ و  رد  ینم  جورخ  : مود
ات 5/4 ات 5/13 9 5/3  رتخد 5/12  هجیتن  یلاوح )  ) لاس بسحرب  توافت  فیلکت )  ) یعرـش غولب  نس  یلاوح )  ) یـسنج غولب  نس  تیـسنج 
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دوش یم  عقاو  یسنج  غولب  زا  دعب  ًابیرقت  یعرـش ، غولب  ات 5/1  ات 5/14 15 5/0  رسپ 5/13  دوش  یم  عقاو  یسنج  غولب  زا  لبق  یعرـش ، غولب 
لیان اب  ناوجون  هک  تسا  نیا  ضرغ  دیآ و  یم  يراوشد  یتخس و  يانعم  هب  « تفلک  » هشیر ي زا  ، يوغل حالطصارد  فیلکت  فیلکت  موهفم 

هلحرم نیا  زا  لبق  دنا و  هتفرگ  مان  تابجاو  ضیارف و  عرـش ، رد  هک  دیامن  یلاعفا  لامعا و  ياریذپ  ار  دوخ  یگدنز ، زا  هلحرم  نیا  هب  ندش 
هتکن دوش ، یم  قالطا  فیلکت  تادابع ، لامعا و  زا  هعومجم  نیا  هب  ارچ  هک  نیا  تسا . هدوبن  اـهنآ  ماـجنا  هب  فظوم  یکدوک ، نینـسرد  و 

هک يا  هنوگ  هب  . تسا حـماست  لهاست و  یعون  اب  هتخیمآ  ناسنا  تعیبط  دومن . وجتـسج  ناسنا  تعیبطرد  ار  نآ  هشیر ي  دـیاب  هک  تسا  يا 
یعون اب  ، ضیارف تادابع و  هک  یلاح  رد  تسا . رادروخرب  صاـخ  یتردـق  یگریچ و  زا  وا  دوجو  رد  ییارگ  ناـسآ  یبلط و  تحار  رـصنع 

هرهب اب  دیاب  ناسنا  دـشاب . یم  ناسنا  يارگ  ناسآ  عبطرب  هبلغ  مزلتـسم  اهنآ  ماجنا  تسا و  هارمه  تقـشم  یتخـس و  اب  يدراومرد  تمحز و 
يا هضیرف  هزور ، ، لاثم ناونع  هب  دوش . ضیارف  یمامت  ماجنا  هب  قفوم  ات  ددرگ  قیاـف  شیوخ ، تعیبط  ياـه  هبذاـجرب  هدارا  يورین  زا  يریگ 

ناـمز رد  دروـخب و  يزیچ  یگنـسرگ  عـقاوم  رد  هک  دراد  اـضتقا  ناـسنا  تعیبـط  ؛ تسین ناـسنا  يداـم  تعیبـط  تهج  مه  یلو  تسا ، یهلا 
یهلارماوا عاعـشلا  تحت  اهنیا  یمامت  ، ناضمر كرابم  هامرد  نکل  دیامن . اضرا  کیرحت ، ضحم  هب  ار  يزیرغ  ياهزاین  دماشایب و  یگنـشت 

هبرما ، داهج ، جـح نوچمه  يرگید  ضیارف  لیبق  نیا  زا  دوش و  یم  هتخیگنارب  یهاوخ ، نتـشیوخ  دـض  رب  يراد  نتـشیوخ  دریگ و  یم  رارق 
تکرح قح  ياضرریسم  رد  تفرگ و  هرهب  یهلا  ددم  يدارا و  يورین  زا  دیاب  اهنیا  یمامترد  هک  دنتـسه  مهلاثما  رکنم و  زا  یهن  فورعم و 
ياـیند هب  مدـق  یکدوک  تیلوئـسم  یب  هداـس و  نارود  زا  هک  یناوجون  يارب  دوش . یم  هتفگ  فیلکت  هک  تسا  يزیچ  نآروـلبت  نیا  درک و 

درک انـشآروما  نیا  اب  تبحم ، تمیالم و  اب  یکدوک  نارود  زا  ار  وا  تسا  يرورـض  تسا ، هتفاین  شرورپ  زونه  شا  هدارا  هداهن و  يدیدج 
اب مأوت  لماک  یهاگآ  اب  ار  وا  فیلکت  ودـب  رد  نآ  زا  سپ  دومن و  ایهم  یبوخ  هب  ساسح  مهم و  هلحرم ي  نیا  هب  ار  وا  دورو  ياه  هنیمز  و 

أدـبم هک  نیا  هب  رظن  فیلکت  نس  هبـساحم ي  تخیگنارب . اهنآ  هب  لـمع  يارب  ار  ناوجون  هدارا  تیوقت  اـب  دومن  سونأـم  شفیاـظو  هب  قفر 
نانیمطا يارب  اذل  تسا ، توافتمزور  هام و  ثیح  زا  رگیدکی  اب  ًالماک  ناناوجون ، دلوت  دشاب و  یم  درف  دلوت  زاغآ  ، فیلکت نس  هبساحم ي 

لمع هنوـگ  نیا  هب  دـیاب  ماـمت ، يرمق  لاـس  هب 9  هجوت  اـب  نارتـخد  يارب  دوـش : تیاـنع  ریز  تاـکن  هب  تسا  مزـال  ناـیبرم  اـیلوا و  لـماک 
يرمق یـسمش و  لاس  فالتخا  دوش : یم  هبـساحم  ریز  شور  هب  اذـل  تسازور ، ًادودـح 11  يرمق  لاس  یـسمش و  لاس  توافت  نوچ  . دومن
هسیبک لاس  هبـساحم ي  اب  رتشیب  نانیمطا  يارب   9×11=99 ینعی : غولب  يرمق  لاس  يرمقو ×  یـسمش  لاس  توافت  ياهزور  زور = بسحرب 

رب نارتخد  فیلکت  نس   9 ( - 99 + 5 = ) 9-104  = یـسمش 16و 8 و 8 لاس  زور  هسیبک  لاس  زور  یـسمش  لاس  هام  زور  هجیتن : رد  زور   5 = 
نارسپ درومرد  تفرگ و  رظن  رد  ار  روکذم  لومرف  ناوت  یم  نارتخد ، دروم  رد  ایلوا  نیدلاو و  قیقد  عالطا  يارب  اذل  یـسمش  میوقت  ساسا 

: ینعی غولب  يرمق  لاس  يرمقو ×  یسمش  لاس  توافت  ياهزور  زور = بسحرب  يرمق  یـسمش و  لاس  فالتخا  دومن : لمع  ریز  رارق  هب  زین 
یسمش 16و لاس  زور  هسیبک  لاس  زور  یسمش  لاس  هام  زور  هجیتن : رد  زور   5 هسیبک =  لاس  هبساحم ي  اب  رتشیب  نانیمطا  يارب   9×11=99

یم ( یـسمش  ) يا همانـسانش  نس  زا  عالطا  اب  بیترت  نیا  هب  یـسمش  میوقت  ساـسا  رب  نارتخد  فیلکت  نس   9 ( - 99 + 5 = ) 9-104  = و 8  8
مهمرایسب هک  یعرش  فیاظو  ماجنا  ثیح  زا  ات  دومن  هبساحم  ار  نارـسپ  نارتخد و  ( فیلکت نس   ) یعرـش غولب  لاس  هامو و  زور  ًاقیقد  ناوت 

يو نایفارطا  ایلوا و  اب  هطباررد  مه  ناوجون و  رظنرد  مه  نآ  هب  نداد  تیمها  دوشن و  دراو  یللخ  اـی  هفقو و  نیرتکچوک  تسا ، ساـسح  و 
رـسپ رتخد و  ناناوجون  هک  نیا  نتفرگرظن  رد  اب  دـننادب  ناناوجون  دـیاب  عطقمرهرد  هک  یماـکحا  یعرـش و  لـیاسم  دراد . ییازـس  هب  ریثأـت 

اب یلیصحت و  عطقم  ره  يارب  اذل  دوش ، یم  بوسحم  بجاو  نانآ  يارب  نید  ماکحا  زا  عالطا  دنسر و  یم  یعرش  غولب  هب  یتوافتم  نینسرد 
، تسا مزال  یناوجون  ره  يارب  اهنآ  زا  عالطا  هک  ار  لیاسم  ماکحا و  عون  نیا  نایبرم ، ایلوا و  دوش  یم  داهنشیپ  ناناوجون ، تیسنج  هب  هجوت 
نس 9 رد  نارتخد  هک  نیا  هب  رظن  نارتخد  صوصخم  ییادتبا ، عطقم  : لوا هلحرم ي  دنزومایب . ناناوجون  هب  یحیحص  بولطم و  هویـش ي  اب 
هب لیاسم  حرط  تسا  مزال  دـننک ، یم  لیـصحت  ییادـتبا  عطقمرد  ناشیا  نس  نیا  رد  دـنوش و  یم  یهلا  فیلاکت  ماـجنا  هب  فلکم  یگلاـس 

-1 زا : دنترابع  مهم  دراوم  هک  دـشاب  وا  یلیـصحت  عطقم  اب  بسانتم  زومآ و  شناد  يارب  مهف  لباق  هداس و  تارابع  بلاقرد  هصالخ و  روط 
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زا يا  هصالخ  -3 تاهورکم ) تابحتـسم و  رکذ  ندـب   ) تراهط ماـکحا  دـیلقت 2- هلئـسم  نآ و  میـالع  غولب و  نارود  هب  طوـبرم  ثحاـبم 
زا هدافتسا  اب  تاهورکم  تابحتسم و  رکذ  نودب   ) وضو ماکحا  نآ 5- ماسقا  لسغ و  ماکحا  زا  يا  هصالخ  نآ 4- ماسقا  تاساجن و  ماکحا 

تعامج زامن  ًاصوصخم  ریواصت ، رکذ  ابزامن  ماکحا  زا  يا  هصالخ  -7 ریواصت ) زا  هدافتسا  اب   ) ترورض دح  رد  ممیت  ماکحا  -6 ریواصت )
يا هصالخ  -8 تایآ . زامن  لثم  نآ ، طیارـش  اب  دوش  یم  بجاو  فلکمرب  هک  ییاهزامن  ًاصوصخم  زامن ، ماسقا  نآ ، تیفیک  سرادـم و  رد 

مراحم 11- هب  طوبرم  لیاسم  زا  يا  هصالخ  ریواصت 10- زا  هدافتسا  اب  شـشوپ  باجح و  هب  طوبرم  لیاسم  هزور 9- هب  طوبرم  لیاسم  زا 
بارخ ناحتما ، سورد و  رد  ندرکن  بلقت  ، دـنک یم  ادـیپ  ناسنا  هک  ییاهزیچوءایـشا  ندرک  یقلت  تناما  هب  طوبرم  لیاسم  زا  يا  هصـالخ 
ماکحا زا  يا  هصالخ  نداد 12- مانشد  ندرک و  هرخسم  تمرُح  نایب  هسردم ، هب  طوبرم  لیاسو  ءایشا و  یصخش و  لیاسو  ءایـشا و  ندرکن 

شناد ردام و  وردـپ  هب  تبـسن  نادـنزرف  فیاظو  هب  طوبرم  لـیاسم  ندروخاذـع 13- هرفـس و  بادآ  صوصخم  اهیندـیماشآ ، اهیندروخ و 
طوبرم لیاسم  زا  يا  هصالخ  رکنم 15- زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  لیاسم  زا  يا  هصالخ  اهرتگرزب 14- ملعم و  هب  تبسن  نازومآ 

، شـشوپ باجح و  هب  طوبرم  لیاسم  زا  ریغ  رکذت : ندز  كاوسم  تیمها  یفاک 17- دح  رد  يدرف  تشادهب  تیاعر  يّربت 16- ّیلوت و  هب 
هب رظن  نارـسپ  صوصخم  ییامنهار ، عطقم  : مود هلحرم  دوش . یم  هدروآ  زین  نارـسپ  يارب  دـش  نایب  نارتخد  تمـسقرد  هک  لـیاسم  هیقب ي 
رت هدرتسگروط  هب  ییادـتبا  هرود ي  لـیاسمرب  هوـالع  هرود  نیا  رد  اذـل  دنـسر ، یم  دـشر  فیلکت و  نس  هب  ًـالومعم  عطقم  نیا  رد  هک  نیا 

لیاسم طیارـشلا 2- عماج  هیقف  زا  يوریپ  ترورـض  تیبغ و  نارود  تایـصوصخ  رکذ  اب  نآ  ماکحا  دیلقت و  -1 دوش : یم  نایب  ریز  ماـکحا 
يا هصالخ  یلامجاروط 4- هب  هیقف  تیالو  تیالو و  هب  طوبرم  لـیاسم  رت 3- هدرتسگ  تروص  هب  مراحم  هب  ندرک  هاـگن  ماـکحا  هب  طوبرم 

لیاسم یمامت  نارتخد  صوصخم  ییامنهار ، عطقم  : مود هلحرم ي  اهنآ  نتخانـش  هقیرط ي  ریواصت و  اب  تشوگ  لالح  تاـناویح  ماـسقا  زا 
حرطم ریز  لیاسم  هوـالع ، هب  دوش ؛ یم  ناـیب  رت  هدرتسگ  تروص  هب  ییاـمنهار  عطقم  رد  دـیدرگرکذ ، نارتخد  يارب  ییادـتبا  عطقمرد  هک 

رد هک  ماکحازا  یضعب  عیرشت  ياهتلع  زا  يا  هراپ  رکذ  نآ 2- هب  طوبرم  ياهلـسغ  ماسقا  هناهام و  تداع  هب  طوبرم  ماکحا  -1 دش : دهاوخ 
نآ ماکحا  تایصوصخ  زا  یضعب  رکذ  مالسا و  رد  نانز  ششوپ  هب  طوبرم  لیاسم  باجحرب ، هوالع  تسا 3- هدمآ  هفیرش  تایاورو  تایآ 

یمامت نارـسپ  صوصخم  ناتـسریبد ، عطقم  : موس هلحرم ي  تشوگ  لالح  تشوگ و  مارح  تاناویح  هب  طوبرم  بلاـطم  زا  يا  هصـالخ  -4
لیاـسم هوـالع  هب  دوش  یم  حرط  يرت  هدرتسگ  تروص  هب  هرود  نیا  رد  تسا ، هدـش  حرط  ییاـمنهار  ییادـتبا و  هرود ي  رد  هک  یماـکحا 

، حاکن هب  طوبرم  لـیاسم  زا  یـضعب  هحاـبا 2- تمرح و  رظن  زا  نآ  ماـسقا  تـالماعم و  -1 دـش : دـهاوخ  حرطم  زین  ریز  ثحاـبم  هب  طوبرم 
تهج هیلمع ، هلاسر ي  تاحالطصا  رکذ  هداوناخ 3- لیکشت  ریطخ  فیاظو  یگداوناخ و  تیلوئسم  شریذپ  تهج  مزال  یگدامآ  حیضوت 

عافد 5- داهج و  هب  طوبرم  لیاسم  رگید 4- يرورض  تاحالطصا  یضعب  هورکم و  بحتسم ، مارح ، بجاو ، لثم  ماکحا ؛ مهف  رد  تلوهس 
نیب تسا  نکمم  هک  ییاهاوعد  ندرک  حرطم  تاـید و  نامض 10- ماکحا  هعمج 9- زامن  همیب 8- مسق 7- رذن و  دـهع و  هیراع 6- ماکحا 
متـش برـض و  زا  اـهنآ  نتـشاد  رذـح  رب  دوش و  یم  هید  بجوم  هک  دـننک  دراو  رگیدـکیرب  مخز  تحارجو و  دوش  داـجیا  نازومآ  شناد 
ریاس ای  )و  هللا همحر   ) ماـما دـیدج  ياـهاوتف  محر و  هلـص  دـیدج 12- لیاسم  نآ و  ماـکحا  نلکدا و  تاـیرطعزا و  هدافتـسا  رگیدکی 11-
داوم هب  دایتعا  ندیـشک و  راگیـس  هب  طوبرم  لیاسمرکذ  نساحم 14- ندرک  هاتوک  هب  طوبرم  لـیاسمرکذ  دروم 13- نیا  رد  مظعم  عـجارم 

ییامنهار تاررقم  نیناوق و  تیاعر  تعامجزامن 16- صاوخ  بادآ و  يریگـشیپ 15- يارب  ناریارد  یملع  تاقیقحت  جیاتن  رکذو  ردخم 
هب طوبرم  هریبک  ناهانگ  زا  یـضعب  هب  هراشا  ناریا 17- یمالـسا  يروهمج  تلود  يوس  زا  هرداص  یعامتجا  تاررقم  رگید  یگدـننار و  و 

گرزب دـنوادخ  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  تدـنزرف  قح  هلمج  زا  یبهذـم  ياـهتیلقا  اـب  دروخرب  هوحن  نآ 18- زا  رت  نییاـپ  یناوـجون و  نینس 
يارب ار  نآ  راپـسب و  رطاخ  هب  ار  دوخ  غولب  زور  ، دـمحم مدـنزرف  ( 4 .) ییامن شا  يرای  ، راگدرورپ یگدـنب  تعاطا و  رد  ینک و  ییاـمنهار 

گرزب قیفوت  وت  هب  هکروآ  ياج  هب  ار  يادخرکـش  نک و  ماعطا  هدب ، هقدـص  ادـخ  هاررد  يزور ، نینچ  رد  لاسره  رادـب و  یمارگ  هشیمه 
رد هشیمه  يارب  ار  یعرـش  غولب  مهم  زور  ناوـت  یم  هنوـگچ  تداـبع )  ) فـیلکت نشج  ( 5 .) تسا هدومرف  تیانع  ار  شهاـگراب  هب  فرـشت 
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نییعت مهم و  ياـهزور  میناوتب  رگا  هک  دـندقتعم  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  ناراکدـنا  تسد  رتشیب  تخاـس ؟ هنادواـج  ناوجون  رواـب  نهذ و 
یقالخا و هدـنیآ ي  هب  میناوت  یم  يدایز  دودـح  اـت  میرادـهگن ، هدـنز  ناوجون  رطاـخ  رد  هشیمه  يارب  ار  ( یعرـش  ) غولب نوچ  يا  هدـننک 

هتسیاش یخساپ  (، تدابع  ) فیلکت نشج  تسا . فیلکت  زور  يارب  ینیرفآ  تمظع  يرازگشزرا و  ورگ  رد  نیا  میـشاب و  راودیما  وا  يونعم 
ياهتـصرف یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياـهلاس  رد  یهلاددـم  هب  هناتخبـشوخ  . تـسا یتـیبرت  هتـساوخ ي  زاـین و  نـینچ  هـب  یفکم  و 

ییادتبا سرادم  زا  یخرب  رد  تسا و  هدش  مهارف  ( تدابع  ) فیلکت نشج  هیجوت  هلمج  زا  ، مالسا ماکحا  ققحت  يارب  يا  هدنزرا  دنمشزرا و 
یخیرات و ياهتبـسانم  هللا و  مایا  درومرد  تسا . هدمآرد  لمع  هلحرم ي  هب  مهم  نیا  ، نمؤم دقتعم و  ياه  هداوناخ  زا  يدادعترد  هنارتخد و 

نآ دیاب  ناوج ، ناوجون و  لسن  هشیدنا ي  رد  گرزب  ياهزور  يریذـپ  شقن  ینیرفآ و  تمظع  يارب  . تسا قداص  هفـسلف  نیازین  یمالـسا 
هغبص ي زا  اهنآ  هچرگا  ، داد اهنآ  هب  یگنادواج  هغبص ي  دودز و  اهنآ  زا  ار  یگنهک  گنر  هژیو ، مسارم  ییاپرب  اب  تشاد و  یمارگ  ار  مایا 

اهنآ هرطاخ ي  ات  دنشوکب  یهلا  یمالسا و  ياهـشزرا  نیا  هعـسوت ي  قیمعت و  تهجرد  هک  تساهناسنا  هفیظو  نیا  نکل  ، دنرادروخرب یهلا 
يونعم و ياهتدالو  »و  رطف  » و نابرق » «،» ریدغ  » نوچمه گرزب  يدایعا  ظفحرب  نایاوشیپ  ناگرزب و  شالت  دنرادهگن . هدنز  هشیمه  يارب  ار 
، گرزب تاحوتف  اه و  « ترجه ، » اه « ناضمر ، » اه « اروشاع  » لیبق زا  یگرزب  ياـه  هساـمح  تشادـیمارگ  زین  موصعم و  ناحلـصم  نآ  ینارون 
میرکت و هب  اـهرابزین  ( هرـس سدـق   ) ینیمخ ماـما  ترـضح  بـالقنا  دـیقف  ربـهر  گرزب  نآ  هک  ناـنچمه  . تسا ینتبم  قـیمع  هفـسلف  نـیارب 

نـشج دنا . هدرمـشرب  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  ياقب  ظفح و  هیام  ار  نآ  دنا و  هدومرف  دـیکأت  اه  « نمهب  22  » اه و « دادرخ  15  » تشادگرزب
، دوش رازگرب  لـصا  نیا  ظـفح  اـب  دـناوتب  رگا  هک  تسا  یهلا  نیتم  مکحم و  هفـسلف ي  يونعم و  حور  نینچ  زا  رثأـتمزین  ( تداـبع  ) فیلکت

نیا ییاپرب  رد  هک  میزادرپ  یم  یتاکن  رکذ  هب  کـنیا  تداـبع )  ) فیلکت نشج  هب  طوبرم  يرورـض  تاـکن  دـش . دـهاوخ  لـصاح  دوصقم 
ره زا  دوش و  ظفح  یمالـسا  یگداـس و  حور  تسارتهب  فیلکت  نشجرد  -1 دوش : عقاو  رثؤم  دـناوت  یم  هدـنزرا ، مهم و  تبـسانم  نشج و 

سابل زا  هدافتسا  اب  -2 دوش . يراددوخ  تسا ، موسرم  هک  رگید  ياهتبـسانم  ای  اهدـلوت و  نشج  رد  هک  یتـالمجت  دـیاز و  تافیرـشت  هنوگ 
زور یگنادواـج  تهج  رد  دیفـس ، رداـچ  ًاـنایحا  دیفـس و  هـعنقم ي  اـب  هارمه  نارتـخد  يارب  صوـصخب  يزور ، نـینچ  يارب  زیمت  دـیفس و 

تدابع يارب  زیمت  دیفـس و  سابل  زا  هدافتـسا  هب  یمالـسا ، ثیداحا  تایاور و  رد  نآ  رب  هوالع  تشاد ؛ دـهاوخ  یبوخرایـسب  ریثأت  فیلکت ،
يارب مدنزرف  هک : تسا  هدمآ  « دمحم  » شدنزرف هب  « سوواط نبدیس   » ینابر ملاع  موحرم  تاشرافـسرد  یتح  . تسا هدش  یناوارف  هیـصوت ي 

زور نیا  تیبثترد  ناوجون  هب  نداد  هیده  -3 زاس . ایهم  راگدورپ  تدابع  يارب  ار  دوخ  نک و  نت  رب  يزیمت  دیفـس و  هماـج ي  يزور  نینچ 
ات دـیهدب  هیدـه  رگیدـکی  هب  هک  تسا  هدـش  هیـصوتزین  هداوناخ  ياضعا  نینمؤم و  نایم  یناسنا  طـباور  رد  یتح  . تسا هدـنزرا  یلمع  ، مهم

هدنریگرب ي رد  يوحن  هب  هکلب  دشابن ، یتسرپ  لمجت  ییارگ و  فرصم  تهج  رد  ًافرص  ایاده  هک  دومن  تقد  دیاب  نکل  . دوش رتشیب  اهتبحم 
گرزب ياهناسنا  هریس ي  لاح و  حرش  یعامتجا ، یقالخا و  ياهناتساد  یندناوخ ، دیفم و  بتک  يادها  ًالثم  دشاب ؛ يدابع  یمالسا و  حور 

ایلوا و عـالطا  دروآ . دوجو  هب  ناوجون  رد  يا  هدـنزاس  تبثم و  ریثأـت  دـناوت  یم  لـیبق ، نیا  زا  يرکف و  ياـهیزاب  اـهراک و  هتخاـسدوخ ، و 
، هناخباتک باتک و  لیاسم  ناسانشراک  اب  تروشم  دشاب و  اهباتک  نابطاخم  نس  اب  بسانتم  هک  دامتعا  دروم  دیفم و  ملاس و  بتک  زا  نایبرم 

شیب تمیقنارگ  يایاده  هب  يویند ، قیالع  تهج  هب  ناوجون  هک  دندرک  ساسحا  ایلوا  نیدلاو و  هچنانچ  دوش . عقاو  دیفم  رایـسب  دناوت  یم 
ياهوگتفگ يو و  هب  ندیـشخب  یهاگآ  اـب  تسا ، هدـش  تیوقت  وا  رد  ییارگاـیند  فرـصم و  حور  تسا و  هدـش  دـنمقالع  لادـتعا  دـحزا 

لیامت ناناوجون ، زا  یخرب  دـیآ . دوجو  هب  وا  رد  مزـال  لداـعت  اـت  دـنیامن  هیدـه  يونعم  يرکف و  شزرا  هجوتم  ار  وا  یقـالخا ، هدـنزاس ي 
رد اهدعب  دوشن ، لرتنک  هک  یتروص  ردرما  نیا  دننک و  یبایزرا  نانآ  هیده ي  يدام  شزرا  بسحرب  ار  دوخ  ناگتسب  نایفارطا و  هک  دنراد 

يارب يونعم  دشر  لیاسو  زا  يا  هعومجم  كرادت  هیهت و  -4 تشاذگ . دهاوخ  ياجرب  ییوس  راثآ  ، ناوجون یعامتجا  یقالخا و  تیصخش 
رد دراد ، یگتـسب  نایبرم  ایلوا و  صاخ  هقیلـس ي  قوذ و  هب  هک  رما  نیا  . دروایب ناغمرا  هب  یندـشن  شومارف  يا  هرطاـخ  دـناوت  یم  ناوجون 

هیشیش بسانم و  هداجـس ي  هارمه  ون  بترم و  زامناج  ندومن  هدامآ  نارـسپ  يارب  ًالثم  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  سرادم  اه و  هداوناخ  زا  یخرب 
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کی دـیجم و  هللا  مالک  دـلج  کی  هارمه  هب  ، بساـنتم دیفـس و  هعنقمو ي  زاـمنرداچ  نارتخد ، يارب  حـیبست و  بوخرطع و  زا  یکچوک  ي 
نیلوا تشاد و  دهاوخ  وا  تایحور  رد  ازس  هب  يریثأت  ناوجون ، هب  اهنآ  يادها  دشاب و  هدش  هیهت  هقیلـس  اب  ون و  یگمه  هک  اعد  باتک  دلج 

بلق هشیدنا و  رد  هشیمه  يارب  داد و  دهاوخرارق  تیونعم  زیگنا  لد  رطع  تینارون و  زا  يا  هلاه  رد  ادـخ ، اب  ار  وا  يدـج  یمـسر و  طابترا 
ياهسالکمه نالاسمه و  زا  توعد  اب  تسارتهب  دریگ ، یم  تروص  هداوناخ  طسوت  لزنمرد ، نشج  نیارگا  -5 تخاس . دهاوخ  نادواج  وا 

ار نشج  نیا  يراذگریثأت  دنراد ، يونعم  یقالخا و  ياضف  نیا  اب  ار  مزال  بسانت  هک  ییاه  هداوناخ  ناتسود و  ناگتسب ، نینچمه  ناوجون ،
هگن هدنز  ناوجون ، ناتسود  نالاسمه و  هیحور ي  تیصخش و  رد  ار  هنادنـسپادخ  مسر  زا  تمظع  اب  هرطاخ ي  نآرب  هوالع  داد و  شیازفا 

رد نشج  نیا  هچنانچ  -6 دریگ . یم  رارق  بسانم  قیوشت  دروم  نانآروضح  ناتـسود و  طسوتزین  فلکم  ناوجون  لاح ، نیع  رد  هک  تشاد 
موس ياهـسالک  رد  نازومآ  شناد  ًـالومعم  هک  هنارتـخد  هسردـمرد ي  هژیو  هب  ، دریگ یم  ماـجنا  یعمج  یـسالک و  تروـص  هب  هسردـم و 

ناـیبرم ناـملعم ، یماـمتروضح  دـنهد و  تکرـش  هسردـم  نشج  رد  ار  ناـنآ  هک  تسا  مزـال  دنـسر ، یم  یعرـش  فیلکت  دـح  هب  ناتـسبد 
میرکت تیمها و  هب  دـناوت  یم  زین  (، ناکما تروص  رد   ) موس سالک  نازومآ  شناد  ياـه  هداوناـخ  صوصخب  هسردـم و  رداـک  یـشرورپ ،
هیجوت تهجرد  دـناوت  یم  ًاـنیقی  نشج  نیا  رد  نارنخـس  ناونع  هب  طیارـش ، دـجاو  هاـگآ و  يدرف  روـضح  -7 دـیازفیب . یگرزب  زور  نـینچ 

اب يدرف  نینچ  تسا  مزال  . دـشاب هدـنزاس  تسارادروخرب ، تیونعم  تسادـق و  حور  زا  هک  نآ  يرازگرب  هزیگنا ي  نشج و  يالاو  فادـها 
اب هک  تسا  یهیدب  . دیوگ نخس  نانآ  دوخ  صاخ  نابز  اب  بسچلد ، نیریـش و  یتایاکح  رکذ  اب  هداس و  ناور و  رایـسب  یتاملک  تالمج و 
هب هکلب  دـشاب ، هدـننک  هتـسخ  ینالوط و  دـیابن  ینارنخـس  نیا  نانآ ، يریذـپان  یگتـسخ  نشج و  سلجم  ، ناـناوجون طیارـش  نتفرگرظن  رد 
رد دوش و  یم  رازگرب  فیلکت  نشج  هک  یسرادم  رد  -8 دوش . ماجنا  هقیقد  تدم 20-30  هب  رثکادح  دیفم و  رـصتخمو و  بذاج  یتروص 

عمـش يدادـعت  اب  ًالثم  دومن ؛ داجیا  یبسانم  یناحورو  يونعم  ياضف  یـصاخ ، هقیلـسو ي  قوذ  اب  ناوت  یم  ناکمالا  یتح  لزانم ، زا  یخرب 
ای و  مییوگ » یم  کیربت  ار  وت  يونعم  دلوت  زور   » نوچمه یبلاج  ياهراعـش  هک  یگنر  ياهاوقم  زا  هدافتـسا  نآرق ، نیـشنلد  ياوآ  نشور ،

هاگراب هب  ار  وت  نتفای  هار  زور  «،» مییوگ یم  کیربت  نادحوم  فص  هب  ار  وت  نتسویپ  زور  «، » داب كرابم  امـشرب  فیلکت  گرزب  نشج  نیا  »
نیا تمظع  هوکشرب و  ناوت  یم  هریغ  »و  داب فرـشم  گرزب  دنوادخ  رـضحم  هب  تهوکـش  اب  دورو  «، » میراد یم  یمارگ  دنوادخ  یتوکلم 

غوـلب زور  دــنوش و  ییاسانــش  هسردــم ، ناـیبرم  اـیلوا و  نـمجنا  طـسوت  ًـالبق  تعاــضب ، یب  نازوـمآ  شناد  تسارتـهب  -9 دوزفا . نــشج 
سفن تزع  هک  يا  هنوگ  هب  هاـگنآ  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  يزور  نینچ  يارب  زین  یبساـنم  يایادـه  دوش و  صخـشم  شیپ  زا  ناـنآ  ( فیلکت )

بوخ و طسوتم ، هقبط ي  ناناوجون  اب  هسیاقم  رد  ات  دوش  ادـها  نانآ  هب  یقالخا ، نیزاوم  تیاعر  اب  دوشن ، راد  هحیرج  ناش  هداوناخو  نانآ 
انشآ هنیمزرد ي  -10 دریگ . تروص  لماک  طایتحا  تفارظ و  اب  دیاب  ًامتح  هک  تسا  يرما  نیا  . دـنیامنن هلـصاف  تراقح و  ساسحا  هفرم ، ای 

هب ندش و  گرزب  تیمها  ، یکدوک ياهلاس  ، یگدنز فلتخم  لحارم  دروم  رد  يردق  تسا  رتهب  ( فیلکت  ) یعرش غولب  اب  ناناوجون  ندومن 
دوش هداد  حیضوت  هداس  نابز  اب  تسا ، یناوجو  یکدوک  نیب  لصاف  دح  هک  غولب  هرود ي  هژیو  هبو  ندیـسر  یمـسج  یلقع و  دشر  لحارم 

یمامترد ریظن  یب  اـهبنارگ و  يرهوگ  نوچمه  ار  نآو  دـننک  كرد  یبوخ  هب  دـنا  هتفرگرارق  نآ  رد  هک  ار  يا  هرود  تمظع  تیمها و  اـت 
ياهیگژیو نشج ، نیا  رد  تسارتهب  یمالسا ، ياهشزرا  قیمعت  ریاعـش و  میظعت  يارب  -11 دنهن . جرا  دنیامن و  ظفح  دوخ  یگدـنز  لحارم 

ای ثیداـحا و  زا  يدادـعت  نآرق و  زا  یـشخب  هک  ینازومآ  شناد  زا  لاـثم  ناونع  هب  دریگرارق ؛ قـیوشت  نیـسحت و  دروـم  ینآرق  تیـصخش 
هتفرگارف مظن  اـی  رثن  کبـس  هب  ار  مالـسا  غورف  لوصا و  ماـکحا ، هک  نیا  اـیو  دـنا  هدرک  ظـفح  ار  نآرق  ياـه  هروس  یماـسا  اـی  تاـیاور و 
ناناوجون هب  دوخ  نالاسمه  زا  ییاهوگلا  دنهد ، یم  هئارا  یبلاج  کبـس  هب  دنناد و  یم  سدـقم  عرـش  زا  هچنآ  هئارا  اب  ات  دوش  توعد  ، دـنا

دورو زا  لبق  هک  میهاوخب  وا  زا  میهد و  میلعت  ار  لسغ  ناوجون  هب  هچناـنچ  زور ، نیا  رتشیب  تیونعم  تهجرد  -12 دنهد . هئارا  فلکم  هزات 
وا يونعم  یحور و  ياـه  هبنج  رد  ییازـسب  ریثأـت  دوش  مهارف  ادـخ  هب  وا  رتـشیب  برقت  ياـه  هنیمز  اـت  دـنک  لـسغ  ( فیلکت  ) غوـلب نشج  هب 

لیبق زا  ناگرزب  زا  یکیرهطم  دـقرم  راوج  رد  مسارم  نیا  زا  یـشخب  هک  دـشابرودقم  هداوناخ  اـی  هسردـم و  يارب  رگا  -13 تشاد . دهاوخ 
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سدـق  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  رهطم  دـقرم  اـی  میظعلادـبع و  ترـضح  مرح  (، س  ) هموصعم ترـضح  مرح  ع ،)  ) اـضر ماـما  ترـضح  مرح 
چیه هب  هک  یتروـص  رد  رگا  دوزفا و  دـهاوخ  ناوـجون  هشیدـناو ي  بلق  لد و  رد  مسارم  نیا  ذوـفن  یـشخب و  ریثأـت  رب  دریگ ، ماـجنا  ( هرس

هدافتسا بناوج  همه ي  تیاعر  یلبق و  ياهیگنهامه  اب  تاناکما و  دجاو  ياه  هینیسح  ای  دجاسم و  زا  یکی  ياضف  زا  دشابنرودقم ، ناونع 
رد دیفم  رـصتخم و  ياه  هوزج  اب  هارمه  بسانم  همانتوعد ي  میظنت  -14 درک . دهاوخ  داجیا  يرتخـسار  رتذفان و  تارثا  بتارم  هب  هک  دوش 

هچره ییاپربرد  هسردـم  اب  نانآ  یگنهامه  اه و  هداوناخ  هیجوت  تهج  رد  لزاـنم ، هب  نآ  لاـسرا  نیدـلاو و  يارب  « فیلکت نشج   » هنیمز ي
ماما -4 نامه . -3 ص228 . ، 1 دلج ثیدحلا ؛ سوواط 2- نبدیس  -1 اهتشونیپ : ( 6 .) دوب دهاوخ  بسانم  رایـسب  مسارم  نیا  رترثؤم  رتهب و 

نبدیس تداعس ؛ همانرب ي  ( سوواط نبدیـس  -) 5 قح 24 . ص 123 ، داجـس ؛) ماما  رظن  زا  یگدـنز  مسر  هار و   ) قوقحلا هلاـسر  ع)  ) داـجس
عـالطا يارب  ناوت  یم  هک  تسا  هدـیدرگ  نیودـت  هیهت و  نارهت  ناتـسا  یتیبرت  روما  يوس  زا  يا  هوزج  هنیمز  نیا  رد  -6 ص112 . سوواط ،

. دومن عوجر  نآ  هب  رتشیب 

یناوجون نارود  ياهیگژیو 

، هچرگ دوش . یم  فیرعت  یلاـسگرزب  یگچب و  نیب  يا  هرود  ناونع  هب  بلغا  یناوجون  اـکیناتیرب  فراـعملا  هریاد  رظن  زا  یناوجون  فیرعت 
، تسا لثم  دیلوت  رد  یگدیسر  لماکت و  رد  نآ  جوا  هک  یکیزیف  تارییغت  هرود ي  یـسنج و  غولب  يواسم  ار  یناوجون  نیفلؤم ، زا  یـضعب 
مهبم و همتاـخ ي  یـسنج و  غولب  اـب  نآ ، عورـش  ًـالثم  دوش ؛ یم  فیرعت  یعاـمتجا  یناور و  میهاـفم  اـب  یناوـجون  بلغا ، یلو  دـنناد ، یم 

دشاب یم  ( یگلاس نینس 20-12 نیب  ًابیرقت   ) درف یگدنز  زا  يا  هرود  تهج  یبسانم  بسچرب  هژاو ، نیا  . تسا یلاسگرزب  اب  نآ ، صخـشمان 
زا يا  هرود  ره  درادن . یناوجون  یـصاصتخا  للع  ای  اهناوجون  دشر  تایـصوصخ  هرابرد ي  یفیرعت  دیق و  هنوگ  چـیه  یلامعتـسا ، نینچ  و 

اهنآ هلمجزا ي  . درک يدنب  هتـسد  یعامتجا  یناور و  یکیژولویب ـ  لئاسم  ریظن : يدـشر ، لیاسم  زا  يا  هراپ  يانبم  رب  ناوت  یم  ار  یگدـنز 
دـشر یلغـش ، ياهیهاگآ  فلاخم ، سنج  اب  تاطابترا  دـتفا  یم  قافتا  یگدـنز ، مود  ههد ي  یطرد  ًاـمازلا ، هن  یلو  صخـشم ، روط  هب  هک 
هرود ، تیعقاو کی  ناونع  هب  یناوجون  ياـهیگژیو  ( 1 .) تسا نیدلاو  اب  یفطاع  ییاه  هرگ  ندشزاب  هنالوئـسم و  ياهیروحمدوخ  اهـشزرا و 

یم زیامتم  یگدـنز  نارود  ریاـس  زا  شیاـهیگژیو  اـب  هک  يا  هرود  . درک یقلت  یگدـنز  زا  مهم  رایـسب  هلحرم ي  کـی  دـیاب  ار  یناوجون  ي 
زا یخرب  یلو  تسا  مهم  رمع  نارود  همه ي  هچرگ  دور . یم  رامش  هب  مهم  هرود ي  کی  یناوجون ، -1 زا : دنترابع  تایصوصخ  نیا  . دوش

ریاس هک  نیا  نتفرگ  رظنرد  اب  . دـشاب یم  درف  هاگدـید  راتفر و  رب  یناهگان  تاریثأت  ياراد  هرود  نیا  اریز  . دـشاب یم  نیریاس  زا  رتمهم  اـهنآ 
هک تسا  ییاه  هرود  زا  یکی  یناوجون ، هرود ي  نکیل  دنتـسه ، هجوت  لباقو  ینعمرپ  نآ ، تدمزارد  تاریثأت  لیلد  هب  یگدنز ، ياه  هرود 
اب یندب  یکیزیف و  تاریثأت  لیلد  هب  یگدنز  راودا  زا  یخرب  . تسا هجوت  لباق  رادروخرب و  تدمزارد  یناهگان و  تاریثأت  هبنج ي  ود  ره  زا 

یـسررب ثحب و  رد  دـشاب . یم  مهم  تهج  ود  ره  زا  یناوجون  نکیل  دنتـسه ، اـنتعا  لـباق  یناور  تاریثأـت  ظاـحل  زا  رگید  یخرب  تیمها و 
یم اهنآ  یگدـنز  ياهلاس  نیرت  هثداـحرپ   16 ات ياـهلاس 12 ناوج ، صاخـشا  تیرثکا  يارب  تسا : هتفگ  (2 «) رنات  » یناوجون یندـب  تاریثأت 

دـشر دلوت ، زا  سپ  لاس  نیمود  ای  نیلوا  ینینج و  یگدنز  لوط  رد  ًاملـسم  . تسا هتخیمآ  ینارگن  اب  اهنآ  لوحت  دشر و  هک  اجنآ  ات  دـشاب ،
ای تسین  ابرلد  باذج و  شدوخ  ناوجون  اما  . دیآ یم  دوجو  هب  رت  يدج  ( کیتاپمس  ) یـسح مه  طیحم  کی  دوش  یم  عقاو  رتعیرـس  مه  زاب 

تـالوحت نیا  ندوب  مأوت  دـنک . شحوتم  دـشاب ، یم  ناوجون  تـالوحت  مدـع  اـی  تـالوحت و  دـهاش  هک  ار  يا  هدـننیب  هک  تسین  هنوگ  نآ 
نیا دـشاب . یم  هرود  نیا  صیاـصخ  زا  ینهذ  باتـشرپ  تـالوحت  اـب  یناوجون  هلحرم ي  نیلوا  لوـط  رد  صوـصخب  عیرـس  مهم و  یکیزیف 

-2 دـسر . یم  رظن  هب  يرورـض  نیون ، قیالع  اهـشزرا و  اههاگدـید ، داجیا  يارب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  یناور  يراگزاس  هب  زاین  تالوحت 
روبع رتشیب  هکلب  دشاب ، یمن  هدـش  ماجنا  ًالبق  هک  هچنآ  زا  رییغتای  هفقو  کی  ینعم  هب  لاقتنا  تسا . ( یخزرب  ) لاقتنا هرود ي  کی  یناوجون ،

رد هک  هچنآ  يور  ار  دوخ  هناـشن ي  هدـش ، عـقاو  ًـالبق  هچنآ  هک  تسا  اـنعم  نآ  هب  نیا  . دـشاب یم  رگید  هلحرم ي  هب  دـشر  زا  يا  هلحرم  زا 
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ياه هبنج  دـیاب  دنـسر ، یم  یلاسگرزب  هب  یلاـسدرخ  زا  هک  یناـمز  رد  ناـکدوک  . دراذـگ یم  یقاـب  . دـتفا یم  قاـفتا  هدـنیآ  لاـح و  ناـمز 
كرت هک  دوش  ییاهزیچ  نآ  نیـشناج  ات  دنزومایب  ار  یـشرگن  يراتفر و  دیدج  ياهوگلا  نینچمه  دیاب  اهنآ  دـنراذگب و  رانک  ار  هناکدوک 

ياهوگلارب تسا و  هتـشاذگ  یقاب  ار  دوخ  ياه  هناشن  تسا ، هدـش  عقاو  ًـالبق  هچنآ  مینک  كرد  هک  تسا  مهم  نیا  لاـحره ، هب  دـنا . هدرک 
رد ییاـه  هیاـپ  ناوجون ، یندـب  ناـمتخاس  تسا : هداد  حرـش  « سیرتـسا  » هک ناـنچمه  . دراذـگ یم  رثا  درف  ياهـشرگن  اـهراتفر و  زا  ینیوـن 

رخاوا لوـط  رد  ًـالبق  دـندش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  یناوـجون  روـهظ  فرعم  ناوـنع  هب  ًـالومعم  هک  یتایـصوصخ  زا  يرایـسبو  دراد  یکدوـک 
هب دراذـگ و  یم  رثا  صخـش  نوزوم  راتفر  رب  دـتفا ، یم  قاـفتا  یناوجون  هیلوا  ياـهلاسرد  هک  یندـب  تارییغت  . دـنا هتـشاد  روضح  یکدوک 

تسا و مهبم  درف  هاـگیاج  عضو و  یلاـقتنا ، هلحرم ي  ره  یط  رد  دوش . یم  یهتنم  اـهنآ  یعاـمتجا  يراـگزاس  اهـشزرا و  ددـجم  یباـیزرا 
لاسگرزب هن  كدوک و  هن  نامز  نیا  رد  ناوجون  . دنک افیا  ار  اهنآ  دراد  راظتنا  درف  هک  دراد  دوجو  ییاهشقن  هرابرد ي  یگتـشگ  مگ  یعون 

ریظن دننک  یعـس  اهنآرگا  . دننک لمع  ناشدوخ  نس  دـننام  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  دـننک ، راتفر  ناکدوک  دـننام  ناناوجون  رگا  تسا ؛
یم ماجنا  هک  یـشالت  نیا  يارب  دنا و  هدش  گرزب  یلیخ  دوخ ، هاتوک  ياهراولـش  يارب  هک  دنوش  یم  مهتم  بلغا  دننک ، لمع  نالاسگرزب 
یم دای  اهنآ  هب  یگدنز  فلتخم  ياه  هویـش  ندومزآ  رگید ، فرطزا  . دـنوش یم  عقاو  شنزرـس  دروم  دـننک ، لمع  اهرتگرزب  لثم  ات  دـنهد 

یناوجون -3 دـنیامن . نیمأت  ار  نانآ  ياهزاین  دـنناوت  یم  رتهب  یـشرگن  یـشزرا و  يراتفر ، ياهوگلا  هچ  هک  دـنریگب  میمـصت  اهنآ  ات  دـهد 
یط رد  . تسا ربارب  یندـب  تیعـضو  رد  رییغت  نازیم  اب  یناوجون  هرود ي  یطرد  راتفر  اهـشرگنرد و  رییغت  نازیم  تسا . رییغت  هرود ي  کی  ،

دوجو هب  باتـش  اب  نینچمه  راتفر  اهـشرگن و  رد  تارییغت  ، دوش یم  ماجنا  تعرـس  اب  یندـب  تارییغت  هک  ینامز   ، یناوجون هیلوا ي  ياهلاس 
تارییغت عون  جنپ  ًابیرقت  دـنبای . یم  رییغتزین  راتفر  اهـشرگن و  تبـسن  نامه  هب  ، دور یم  شیپ  هب  مارآ  یندـب  تارییغت  هک  نانچمه  . دـیآ یم 

، دـبای یم  هعـسوت  ( یلاـعفنا  ) یفطاـع تاـیح  هک ، نآ  تسخن  دوش : یم  عقاو  یناوجون  هرود ي  یط  رد  هک  دراد  دوـجو  یموـمع  مزـالم و 
لیاوا رد  ًالومعم  ، تارییغت نیا  اریز  ددرگ . یم  عقاو  نامز  نیا  رد  هک  دراد  یگتـسب  یناورو  یندب  تارییغت  نازیم  تعرـس و  هب  نآ  تدـش 

نیا مود  دوش . یم  حرطم  یناوجون  ياهتنا  زا  رتشیب  یناوجون  زاغآرد  ًالومعم  یفطاع  تایح  هعـسوت ي  دتفا . یم  قافتا  رت  عیرـس  یناوجون 
ًاّیوق اهنآ  . دزاس یم  نئمطمان  ناشقئالع  اهدادعتـسا و  زا  ناشدوخ و  زا  ار  ناناوجون  تسا ، هارمه  یـسنج  دشر  اب  هک  یتارییغت  تعرـس  ، هک

. دوش یم  دیدشت  دننک ، یم  تفایرد  نیدلاو  ناملعم و  يوس  زا  اهنآ  هک  یمهبمریباعت  اب  بلغا  هک  یـساسحا  ، دـننک یم  یتابث  یب  ساسحا 
یم دوجو  هب  دنیامن ، افیا  دور  یم  راظتنا  نانآ  زا  یعامتجا  ياههورگ  رد  هک  ییاهـشقنو  قیالع  ، ندب رد  هک  تسا  یتارییغت  موس ، هبنج ي 
یم روصت  ًالبق  هک  هچنآ  زا  رتمک  تسا و  دایزرایـسب  تارییغت  نیا  لاس ، نس و  مک  ناناوجون  يارب  . دـنیرفآ یم  ار  يدـیدج  لیاسم  دـیآ و 

ریگرد ناشلیاسم  ناشدوخ و  اب  ، دنـسرب تیاـضر  هب  هدرک و  لـح  ار  ناـشلیاسم  اـهنآ  هک  نیا  زا  لـبق  . دـسر یم  رظن  هب  لـح  لـباق  دـندرک 
یکدوک ناـمزرد  هک  هچنآ  . دوب دـنهاوخ  ریغتم  زین  اهـشزرا  دـبای ، یمرییغتراـتفر  قیـالع و  ياـهوگلا  هک  ناـنچمه  مراـهچ ، دوب . دـنهاوخ 

، ناناوجون نیرتشیب  يارب  لاثم ، ناونع  هب  دنک ؛ یم  ادـیپ  تیمها  رتمک  دـنراد ، رارق  یلاسگرزب  هناتـسآ ي  رد  هک  نونکا  دوب ، مهم  ناشیارب 
هتـشادن وا  اب  یحور  تیخنـس  هک  دـشاب  یم  تسود  يدایز  دادـعت  زا  رتمهم  دنـشاب ، باذـج  پیت و  مه  نالاسمه  زا  هک  یناتـسود  هلئـسم 

یتلاـح تارییغت ، دروم  رد  ناـناوجون  نیرتشیب  هک ، نیا  مجنپ  دـنهد . یم  تیمها  تیمک ، زا  رتـشیب  تیفیک ، هلئـسم  هب  نونکا  اـهنآ  دنـشاب .
ییاناوت یبایزرا  لالقتـسا و  اب  هارمه  هک  ییاهتیلوئـسم  زا  بلغا  دـنراد ، لالقتـسا  ياضاقت  تساوخرد و  اهنآ  هک  یناـمز  دـنراد . یمدـمد 

لیاسم لاح ، نیا  اب  دراد ، ار  شدوخ  صاخ  لـیاسم  ینـسره  هچرگ  تسا . نیرفآ  هلئـسم  نس  کـی  یناوجون ، -4 دنراد . ساره  تساهنآ ،
هلئـسم نیا  يارب  لیلد  ود  . دـنیآ یم  رب  ناشلح  هدـهع ي  زا  یتخـس  هب  اهنآ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نارتخد  نارـسپ و  يارب  بلغا  ناـناوجون 

يرایسب هک  یلاحرد  دوش ، یم  لح  ناملعم  نیدلاو و  طسوت  هرخالاب  اهنآ  لیاسم  یکدوک ، هرود ي  رساترسرد  هک ، نیا  لوا  دراد : دوجو 
دننک ساسحا  دنراد  تسود  ناناوجون  هک  نیا  مود  دنیآ . یمنرب  ناشلیاسم  لح  هدـهع ي  زا  ییاهنت  هب  یگبرجت ، یب  لیلد  هب  ناناوجون  زا 

ییاهششوک دنیآرب و  لیاسم  لح  هدهع ي  زا  دنناوتب  ناشدوخ  هک  دنراد  ار  یهار  هئارا  تساوخرد  اهنآ  . دنتسه دازآ  لقتسم و  يدارفا  هک 
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هب ناشلیاسمرب  هبلغرد  ناناوجون  یناوتان  لـیلد  هب  دـنریذپ . یمن  دوش ، یم  هئارا  اـهنآ  هب  کـمک  يارب  ناـملعم  نیدـلاو و  بناـج  زا  هک  ار 
دوخ تاراظتنا  قوفام  ار  تالکـشم  لیاسم و  لح  اهنآ  زا  يرایـسب  دنرادروخرب ، ییاناوت  زا  دنراد  داقتعا  اهنآ  هک  هزادنا  نامه  هب  ییاهنت ،

، تسا هارمه  هطبار  نیا  رد  يزیگنا  مغ  جیاتن  اب  بلغا  هک  ییاهتسکش  زا  يرایـسب  تسا : هداد  حرـش  (3 «) دیورفانآ  » هک نانچمه  دنبای . یم 
زا هک  ییاهتـساوخرد  هنوگ  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  ینتبم  ًافرـص  هکلب  . تسین درف  يدادعتـسا  یب  لیلد  هب  دوش  یم  روصت  هک  نانچنآ 
هب هک  یلیاسم  رثکا  لح  يارب  شالت  رد  هک  ییاهیژرنا  دریگ ؛ یم  راـک  هب  ار  وا  ياـهیژرنا  دراد ، دوجو  شا  یگدـنز  زا  ییاـه  هظحل  رد  وا 

، یکدوک رخاوا  ییارگ  هورگ  نس  رـسارس  رد  تسا . تیوه  يرگوجتـسج  ناـمز  یناوجون ، -5 دـسر . یمن  رظن  هب  یفاک  دـنیآ ، یم  دوجو 
راتفر راتفگ و  سابل ، رد  دشرا  ناکدوک  دش ، هراشا  ًالبق  هک  نانچمه  . تسا ییارگدرف  زا  رتمهم  رایسب  بتارم  هب  هورگ  ياهرایعم  اب  قابطنا 

تهابـش هورگ  هب  قلعت  هیلع  دـیدهت  هب  هورگ  راـیعمزا  فارحنا  هنوـگره  . دنـشاب هورگ  دارفا  هیبـش  ناـکما  دـحرد  ًاـبیرقت و  هک  دـندنمقالع 
يوجتـسج ددـصرد  اهنآ  جـیردت  هب  . تسا تیمها  زئاح  نارـسپ  نارتخد و  يارب  زونه  هورگ  اـب  قباـطت  ، یناوجون هیلوا ي  ياـهلاسرد  . دراد
گنهرفرد ناوجون  مهبم  تیعقوم  لاحره  هب  دنرادن . دنـشاب ، هورگرد  دوخ  نالاسمه  هیبش  هک  نیا  هب  ینادنچ  لیامت  دـنیآ و  یمرب  تیوه 

هتـشاد ناوجون  اـب  ار  يراـکمه  نیرتشیب  هنیمز  نیارد  هک  دوش  یم  بجوم  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  ضماـغ  هلئـسم ي  کـی  اـم  (4  ) زورما
هک ار  یتـیوه  دـشاب : یم  رارق  نیدـب  تـسا  هداد  حرـش  (5 «) نوسکیرا  » هک نانچمه  « دوخ تیوه   » لکـشم اـب  « تیوه نارحب   » هلئـسم . میـشاب

؟ تسیچ دیامن ، افیا  هعماجرد  دیاب  هک  ار  یـشقن  تسیک ؟» وا   » هک تسا  نیا  دوش ، هجاوم  نآ  اب  نشور  روط  هب  ات  تسا  ددـص  رد  ناوجون 
مغر یلع  وا  ایآ  دـشاب ؟ ردـپ  کی  ای  رـسمه  کی  ناونع  هب  يزور  هک  دراد  ار  نآ  ییاناوت  وا  ایآ  لاسگرزب ؟ ای  تسا  كدوک  کی  وا  اـیآ 

روطـسرد « نوسکیرا « ؟ دراد سفن  هب  دامتعا  ساـسحا  دـهد ، یم  هولج  شزرا  مک  مدرم  رظن  زا  ار  وا  هک  یلم  ياـه  هنیمز  اـی  بهذـم  داژن ،
دیدج ساسحا  يارب  اهنآ  يوجتـسج  رد  دراذگ : یم  رثا  ناوجون  ياهراتفر  رب  تیوه  يوجتـسج  نیا  هنوگچ  هک  دهد  یم  حیـضوت  يدعب 
ماجنا یعنـصت  ار  ییاهراک  هک  دنـشابراچان  اهنآ  هچرگا  . دننک زاغآ  ون  زا  ار  يا  هزرابم  دیاب  ناناوجون  دنراد ، یتخاونکی  رارمتـسا و  زا  هک 

اهنامرآ و ات  دنتـسه  هدامآ  لاحره  هب  اهنآو  دننک  ارجا  هزرابم  رد  ار  فیرح  شقن  دنوش و  یقلت  تین  شوخ  يدارفا  مدرم  رظن  رد  دـنهد و 
هک دوخ  تیوه  زا  یتأیه  رد  دریگ و  یم  لکش  یگچراپکی  نونکا  . دننک انب  دوخ  يارب  ییاهن  تیوه  نابهاگن  دننام  هب  ار  تباث  ياهدوبعم 

دارفا دننام  هب  ار  دوخ  ات  دننک  یم  شالت  ناناوجون  هک  ییاههار  زا  یکی  دبای . یم  یلجت  تسا ، یکدوک  نارود  يزاس  تیـصخش  زا  رتشیب 
هرهب هدـهاشم  لـباق  ياهتیعـضو  ریاـس  اهـسابل و  اهنیـشامریظن ، ( کیلبمـس  ) نیداـمن ییاـهتیعقوم  زا  هک  تسا  نـیا  دـنهد  ناـشن  لاـسگرزب 

، يدعب ثحابمرد  ، یناوجون رد  نیدامن  ياهتیعقوم  تیمها  . دنـسرب رظن  هب  باذج  هجوت و  لباق  يدارفا  هار ، نیا  رد  دـنراودیما  اهنآ  . دـنریگ
یمومع دیاقع  زا  يرایسب  تسا  هدومن  هراشا  (6 «) سیرژام  » هک نانچمه  دشاب . یم  ساره  نس  کی  ، یناوجون -6 دش . دهاوخ  هداد  حیضوت 

يواه اهنآ ، زا  يدادـعت  هنافـسأتمو  تسا  هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  ییاهیبایزرا  اهنآ و  تیعـضو  حرـش  هب  للدـمروط  هب  ناناوجون ، هرابرد ي 
بترمان و يدارفا  () اـه هلاـس  19 ات 13 «) اـهرجیا نیت   » دروـم رد  (7  ) یگنهرف ياـهبلاق  شریذـپ  . دـشاب یم  ناـناوجون  هـب  تبـسن  یفنم  يرظن 
ییامنهار و دـیاب  هک  ار  ینالاسگرزب  زا  يرایـسب  .( دنتـسه یعامتجادـض  راتفر  يرگناریو و  بیرخت ، دادعتـسا  ياراد  هک  دامتعا  لـباقریغ 
رد دنـسارهب و  ناـناوجون  لاـبقرد  یتیلوئـسم  نینچ  زا  هک  تسا  هدرک  تیادـه  هـلحرم  نـیا  هـب  دـنوش  راد  هدـهع  ار  ناـناوجونزا  تیاـمح 

ياه هشیلک  دنـشاب . هتـشادن  یلدمه  ساسحا  ، دوش ذاختا  دیاب  ناناوجون  راتفر  اب  هطبار  رد  هک  يریبادـت  نانآ و  هب  تبـسن  دوخ  ياهـشرگن 
دوخ ياهوگتفگرد  (8 «،) ینوتنآ  » هک نانچمه  . دراذگ یم  ریثأت  دـنراد  ناشیاهـشرگن  دوخ و  زا  ناناوجون  هک  يروصترب  نینچمه  یمومع 

ار عامتجا  بسانم  ياهلمعلا  سکع  هک  يا  هنیآ  ناونع  هب  نینچمه  دـیاب  یگنهرف  ياهبلاق  تسا : هداد  حرـش  ناناوجون  یگنهرف  ياهبلاق  زا 
هب ار  وا  جـیردت  هب  دوش ، یم  هئارا  ناوجون  هب  هک  يریوصت  نینچ  . دـیامن لمع  دراذـگ ، یم  ناوجون  شیامن  ضرعم  هب  سکعنم و  دوخرد 

ناناوجون و طسوت  ( اهبلاق  ) اه هشیلک  نیا  شریذپ  دهد . یم  لکش  ار  شیوخ  راتفر  نآ  قبطرب  دروآ و  یم  رظنرد  دامتعا  لباق  يدرف  ناونع 
نینچ . دزاس یم  راوشد  یلاسگرزب  هلحرم ي  هب  ار  نانآ  لاقتنا  دـنراد ، اـهنآ  هب  تبـسن  يا  هناریقح  شرگن  نـالاسگرزب ، هک  نیا  هب  داـقتعا 
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نتشگرب زا  دنک و  یم  داجیا  ناشنیدلاو  اهنآ و  نیب  یعنام  دوش و  یمرجنم  اهنآ  نیدلاو  هب  تبسن  يدایز  تیـساسح  هب  ، ناناوجون رد  يرما 
ناناوجون تسا . ییارگ  نامرآ  ناـمز  یناوجون ، -7 دـنک . یم  يریگولج  ناشلیاسم  لحرد  نتـساوخ  کمک  يارب  اهنآ  يوس  هب  ناـناوجون 

زا رتهب  دنراد  تسود  هک  دنرگن  یم  نانچنآ  نیریاس  دوخ و  هب  اهنآ  . دننک هاگن  نشور  هیاس و  کنیع  يارو  زا  یگدنز  هب  هک  دنراد  لیامت 
هرابرد طقف  هن  یعقاوریغ  ياهوزرآ  نیا  . تسا قداص  ناوجون  ياهوزرآ  دروم  رد  هژیو  هب  بلطم  نیا  . دننک رواب  ار  دوخ  دنتسه ، هک  هچنآ 

هارمه فطاوع  هعـسوت ي  اـب  یناوـجون  لـیاوا  رد  اـهوزرآ  نیا  . دراد دوـجو  زین  اـهنآ  ناتـسود  ناگتـسب و  يارب  نینچمه  هکلب ، ناـشدوخ 
تسد ار  اهنآ  نارگید  دننک  ساسحا  هک  ینامز  ناناوجون  تسا و  یماکان  رازآ و  دایز ، شجنر  لماش  نانآ  یعقاوریغ  تالاحرتشیب  . دنتسه

یـصخش یعامتجا و  تراجت  هعـسوت ي  اب  دنهد . یم  ناشن  ناشدوخ  زا  ار  تالاح  نیا  دنبای ، یمن  تسد  ناشفادها  هب  ای  دنریگ و  یم  مک 
یم رت  هناـنیب  عـقاو  یلکروـط  هـب  یگدـنز  ناتــسود و  هداوناـخ ، دوـخ ، هـب  ، رت هتفاـی  دـشر  ناـناوجون  ینـالقعرکفت ، تردـق  شیازفا  اـب  و 
نیا . دنـشاب یم  رتارگ  عقاو  دندوب  رتناوج  هک  ییاهلاس  هب  تبـسن  دنرب و  یم  جـنر  لوقعمان  مهوت  يدـیماان و  زا  رتمک  اهنآ  هجیتنرد  . دـنرگن

هک نانچمه  دـهد . یم  تکراشم  تسا ، رت  هتفای  دـشر  ناناوجون  صاـخ  هک  يرتشیب  ياـهیداش  رد  ار  اـهنآ  هک  تسا  ییاـهتیعقوم  زا  یکی 
یگدـنز زا  هک  ییارگ  ناـمرآ  . دـنوش یم  رثأـتم  ییارگ  ناـمرآ  زا  ناـسکی  روـط  هب  نارـسپ  نارتـخد و  دـبای ، یم  همادا  یناوـجون  هرود ي 

یم لیان  نالاسگرزب  تیعقوم  هب  هدومن و  اهر  ییارگ  نامرآ  زا  ار  دوخ  جـیردت  هب  ناـناوجون  . دوش یم  یـشان  درجم  لاـیخ و  یب  راـبکبس ،
اب رتداش و  شیاهتیلوئـسم ، اهیدـنمزاین و  لیبق  زا  نآ  هب  طوبرم  لیاسم  یلاسگرزب و  هرود ي  زا  یناوجون  هرود ي  هک  نیا  ساـسحا  . دـنوش

هناتسآ یناوجون ، -8 دیامن . لدبم  رابکبـس  داش و  هدـنبیرف ، هرود ي  کی  هب  ار  یناوجون  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  یلیامت  تسا ، رت  طاشن 
هلاس 19 ات 13  ) اهرجیا نیت  ياه  هشیلک  نتـشاذگرانک  نارگن  اهنآ  دنـسر ، یم  ینوناق  غولب  هب  ناـناوجون  هک  ناـنچمه  تسا . یلاـسگرزب  ي 
یلو دننک  یم  لمع  اهنآ  دننام  دنشوپ و  یم  سابل  اهنآ  لثم  ، دنتـسه نالاسگرزب  کیدزن  هک  دننک  ادیپ  ار  رواب  نیا  دنهاوخ  یم  هدوب و  ( اه

ترـشاعم نالاسگرزب  اب  دـنناوتب  ات  دـنوش  یم  زکرمتم  ناشیاهراتفر  يور  اهنآ  نیاربانب ، . تسین یفاک  اهنیا  هک  دـننک  یمروصت  لاح  نیا  اب 
Encyclopedia-1 اهتشونیپ : ( 9 .) دروآ یم  دوجو  هب  ار  ناـنآ  زا  هاوخلد  يریوـصت  اـهراتفر  نیا  هک  دـندقتعم  ناـناوجون  دـنیامن .
Erikson 6--5 دشاب . یم  هدـحتم  تالایا  گنهرف  روظنم  -Britanica Volume I, P.96 2-Tanner 3-Anna Freud 4
Majeres 7-Cultural Sterotype 8-Anthony 9-Developmental psychology: Hurlock, P.P 223.225

یگداوناخ تایح  ناوجون و 

هداوناخ ( 1 .) دنهد یمن  تیمها  میاهفرح  نم و  هب  متـسه  ناشجاودزا  هرمث ي  نم  هک  نیا  اب  دنا ، هداد  رارق  دوخ  هچیزاب ي  ارم  مرداموردپ 
رد اهدروخرب  نیا  هک  دـنناد  یمن  ایآ  . تسا هتـشاذگ  يرایـسب  تارثا  نم  یگدـنز  رد  هلئـسم  نیا  دـنرادن و  یقالخا  مهافت  رگیدـکی  اـب  ما 

مردپ منک  یم  رکف  درک ، توف  شیپ  هام  ود  مردام  تسا ، فیعض  ما  هدارا  هک  متسه  هلاس  يرتخد 16  ( 2 ( ؟ دراذگ یم  رثا  ام  ياه  هیحور 
نم ینس  تیعقوم  دنتسه ، هدرکلیصحت  هک  نیا  اب  نم  هداوناخ ي  ( 3 .) دیآ یمن  مشوخ  مردپ  زا  متحاران و  یبصع و  تسوا ، گرم  لوئسم 

هماـن نیا  هداوناـخ  تیمها  ناوجون و  تیعقوم  ( 4 ( ؟ منکب دـیاب  هچ  دـننک ، یم  دروخرب  نم  اـب  كدوک  نوـچمه  دـنریگ و  یمن  رظن  رد  ار 
لح هار  هدومن و  حرطم  ناشیاه ، هداوناخ  اب  هطبار  رد  ار  شیوخ  تالکـشم  هک  تسا  یناناوج  ناناوجون و  ياـهلدرد  لیـس  زا  یـشخب  ، اـه

هظحالم ار  تاملک  نیا  دیاش  دنهد ، هئارا  نامیارب  ناناوجون  زا  يدـیفم  هاتوک و  ریوصت  مییوگب  اه  هداوناخ  زا  یخرب  هب  رگا  دـنا . هتـساوخ 
هدوبن هدننک  هتـسخ  يأردوخ و  راوشد ، وگتفگ ، ثحب و  لها  ردـقنیا  اهنآ ، زگره  مییوگب ، هچ  هآ  دـییوگ ؟ یم  ار  ( ناناوجون  ) اهنآ : » مینک

هک دوب  دهاوخ  نامه  میـشکب ، ریوصت  هب  ناوجون  دید  زا  ار  هطبار  نیا  رگا  و  میدش ». هدنامرد  هک  ام  تسا ، لکـشم  اهنآ  لمحت  ًاعقاو  . دـنا
ندرک ثحب  زا  دـنرادن و  نانیمطا  ام  هب  دـننک ، یمن  كرد  ار  ام  ًالـصا  ردام  ردـپ و  نیا  : » ینعی تسا ؛ هدـمآ  هدـش ، رکذ  همان ي  دـنچ  رد 

ياهتشد هب  یکدوک  لایخ  یب  مارآ و  نیمزرس  زا  هک  جیردت  هب  ناوجون  دنروآ ». یمن  باسح  هب  ار  ام  تیصخش  زونه  دنوش و  یم  هتـسخ 
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یم تسد  يدیدج  تیعـضو  هب  دراد  تعرـس  هب  هک  دنک  یم  ساسحا  . دبای یم  شیوخ  رد  ار  ییاهینوگرگد  دـسر ، یم  غولب  هثداح ي  رپ 
تیمــسر هـب  ار  يو  دــیدج  تیعقوـم  دــننکرواب و  ار  ینوــگرگد  نـیا  ، دارفا نیرتــکیدزن  ناوــنع  هـب  هداوناــخ  هـک  دراد  لــیم  دــبای و 

ار وا  دنک و  یم  راد  هحیرج  تدش  هب  ار  ناوجون  دنز و  یم  همطل  دیدج  تیعقوم  نیا  هب  نیدلاو  هنایـشان ي  تکرح  نیرتکچوک  . دنـسانشب
دیاب دراد ، هک  یـصاخ  یفطاع  هاگیاپ  ظاـحل  هب  هداوناـخ  ، رگید يوس  زا  دـنز . تسد  راشرـس  دـنت و  ياـهلمعلا  سکع  هب  اـت  دزیگنا  یمرب 

زا هک  تسین  یتیعـضو  رد  زونه  ناوجون  هک  نآ  هژیو  هب  . دـیامن نیمأت  وا  يارب  ار  مزال  ياهیگدامآ  تایبرجت و  دریگ و  هاـنپ  رد  ار  ناوجون 
دناشک یم  هناخ  هانپ  هب  ار  ناوجون  یعامتجا ، ياهتیدودحم  اهراشف و  . دتسیاب دوخ  ياپ  يور  دنک و  یگدنز  لقتـسم  دوش و  ادج  هداوناخ 

هلحرم ي هب  تبـسن  نارود ، نیا  رد  ذوفن  تیمها و  دیامن . مادقا  هعماج ، ياهدـیدهت  شیوخ و  ياهنامرآ  نیب  لداعت  داجیا  يارب  دـناوتب  ات 
تـسد رد  لمع  راکتبا  زونه  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  نیدلاو  يارب  نامگ  نیا  ًاضعب  دبای و  یم  شهاک  يردـق  دوب  یکدوک  هرود ي  هک  لبق 

یم دـیدرت  هب  یهاگ  شیوخ  ذوفن  زا  یبایزرا  رد  هداوناخ  اذـل  هنوگچ ؟ مینک ؟ لرتنک  ار  نامدـنزرف  میناوت  یم  زونه  ایآ  و  ریخ ؟ ای  تسام 
یب ، يوق نیب  هرذ  یعون  اـب  هداوناـخ ، طـیحم  رد  شیوخ  تیعقوم  زارحا  يارب  ناوجون  ًـالباقتم  دـنک و  یم  لزلزت  یعوـن  ساـسحا  دـسر و 

یفاک تخانش  مدع  لیلد  هب  زین  هداوناخ  . دهد یم  رارق  هنافاکـشوم  یـسررب  دقن و  دروم  ار  هداوناخ  ياضعا  ریاس  نیدلاو و  راتفر  هنامحر ،
مه شدـنزرف  اب  ندرک  ثحب  هب  رداـق  هکلب  دریگ ، یمن  ار  وا  ماـیپ  اـهنت  هن  هک  دـنک  یم  ساـسحا  نآ ، يراـتفر  تارهاـظت  غولب و  هرود ي 
مه زا  یعوـن  ددرگ و  یم  رجنم  نیباـمیف  طـباور  لـالتخا  هب  ، یتیعـضو نینچ  همادا ي  دوـش . یم  ینیـشن  بقع  هب  راداو  هناـمرتحم  تسین و 

رتهب دراد ، راوشد  ساسح و  هرود ي  نیا  رد  هک  یـصاخ  تیمها  ظاحل  هب  هداوناخ  دوش . یم  هدـهاشم  هداوناـخ  هرکیپ ي  رد  یگتخیـسگ 
نارود اب  یفیک  یمک و  رظن  زا  هک  ار  غولب  همزال ي  تیـصخش  دـهن و  جرا  نآ  هب  دـیامن و  كرد  هناـنیب  عقاو  ار  شناوجون  تیعقوم  تسا 

هب مارتـحا  تیاـعر  يراد و  نتـشیوخ  ، رکفت یـسررب ، اـب  هک  دوش  هتـساوخ  دـیاب  زین  ناوجون  زا  . دـهد هئارا  وا  هب  تسا ، تواـفتم  یکدوـک 
ار اهنآ  هک  يدنلب  راوید  يوس  ود  رد  ناوجون  نیدـلاو و  ییوگ  رگید ، يریبعت  هب  دـهن . انب  هداوناخ  اب  ار  یملاس  لوقعم و  طباور  هداوناخ ،
رد دنونـش . یم  یتخـس  هب  مه  ار  رگیدکی  يادص  هکلب  دنـسانش ، یمن  دننیب و  یمن  ار  رگیدمه  اهنت  هن  . دنا هداتـسیا  دـنک ، یم  ادـج  مه  زا 

نارگن ار  همه  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ناوجون  نانآ و  نیب  یکانلوه  قیمع و  هرد ي  ردام ، ای  ردـپ  ریبدـتءوس  لیلد  هب  اه  هداوناـخ  زا  یخرب 
اه هداوناخ  . مینادن راک  ریـصقت  دراوم  همه ي  رد  ار  ناناوجون  سکعرب  ای  دنتـسین و  رـصقم  نیدلاو  هشیمه  هک  میریذپب  دیاب  نکل  دنک  یم 
رد دننک و  هراظن  یکدوک  زا  توافتم  ار  وا  دنرگنب و  ناشدنزرف  هب  یکدوک  هرود ي  زادنا  مشچزا  ریغ  يرگید  هاگدید  زا  غولب  نینـس  رد 

دوش و یم  عیرس  تالوحت  رییغت و  شوختسد  زیچ  همه  تسا و  یکدوک  ملاع  زا  توافتم  یلکروط  هب  ناوجون » يایند   » هک دنریذپب  تیاهن 
لوحتم يردق  دیاب  زین  ( اه هداوناخ   ) نانآ رگید ، یترابع  هب  دنیامن و  هدامآ  تالوحت  نیا  اب  ندش  هجاوم  يارب  ار  دوخ  دیاب  زین  نیدلاو  اذـل 

زا هراومه  نیدلاو ، نایبرم و  هک  تسا  نیا  لوادتم  لومعم و  هویش ي  دننک . یط  ار  یناوجون  هدیچیپ ي  راوشد و  ًاتبسن  هار  دنناوتب  ات  دنوش 
ار دوخ  دیاب  هک  تسا  نیا  غولب  نارودردرثؤم  لوقعم و  شور  نکل  . دنزادرپ یم  تواضق  هب  دنرگن و  یم  لیاسم  ایاضق و  هب  دوخ  هاگدـید 
هن تـسا و  ناـسآ  هـن  راـک  نـیا  دــنرگنب و  لــیاسم  هـب  وا  هاگدــید  زا  دــنهد و  رارق  دوـخ  ناوـجون  زوـمآ  شناد  دــنزرف و  تیعقوـم  رد 

هتبلا دـیآ . قئاق  لکـشم  نیارب  دـناوتب  ناسنا  ات  دـشاب  یم  تقد  هجوت و  لذـب  ندـش و  لـیاق  شزرا  نداد ، تیمها  دـنمزاین  هکلب  ، نکممریغ
ات دنـسر  یم  قفاوت  هب  دوخ  ناـناوجون  اـب  رتدوز  رتهب و  دـنا ، هدرک  جاودزا  نییاـپ  ًاتبـسن  نینـس  رد  اـهنآ  نیدـلاو  هک  ناوج  ياـه  هداوناـخ 
هک ینامز  دـنوش و  یم  دـنزرف  بحاص  الاب  ًاتبـسن  نینـس  رد  هک  ییاه  هداوناخ  دروم  رد  اما  . دـننک یم  جاودزا  ـالاب  نینـس  رد  هک  ینیدـلاو 

تشاد یم  راهظا  نسم  ناردپ  نیا  زا  یکی  درک ؟ دیاب  هچ  دنرادروخرب ، يدایز  ینس  هلـصاف  زا  اهنآ  دسر و  یم  غولب  نینـس  هب  اهنآ  دنزرف 
نیدلاو يراگزاس  هک  دش  رکذتم  دیاب  مرادن . یلکشم  ًابیرقت  منک و  یمرپ  مهافت  اب  هشیمه  ار  نآ  ألخ  دایز و  ینـس  هلـصاف ي  نیا  نم  : هک

نادرم و يراگزاس  زا  ییاهوگلا  (8-1  ) هرامش ي رادومنرد  . دراد رگیدکی  اب  اهنآ  شزاس  هب  یگتـسب  يدایز  دودح  ات  ناوجون  نادنزرف  اب 
یگدنز ياهلاس  یط  رد  نانز  نادرم و  یگدـنز  رد  يراگزاس  تسا . هدـش  هداد  ناشن  دـعب ، هب  یگدـنز  زاغآ  زا  توافتم  ياهلاسرد  نانز 
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زا ییاهوگلا  (8-1  ) رادوـمن دوـش . یم  هدـهاشم  بلطم  نیا  (8-1  ) رادوـمن رد  دـنراذگ  یم  رـس  تـشپ  ار  يراـگزاس  زا  یفلتخم  لـحارم 
ردپ و ( 5 . ) تسا هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یفلتخم  ياه  هزوحرد  هک  یلاسگرزب  اـت  زاـغآ  زا  تواـفتم  ياـهلاس  رد  ناـنز  نادرم و  يراـگزاس 

هدرکن راذـگورف  میارب  هنیمز  نیارد  يراـک  چـیه  زا  هک  يا  هنوـگ  هب  . دـنا هدوـمن  نم  میلعت  تیبرت و  فـقو  ار  دوـخرمع  هک  مراد  يرداـم 
هنوگچ . متـسه داتعم  يردام  ردپ و  ياراد  ( 6 ( ؟ منکب مناوت  یم  هچ  هک  دـییوگب  نم  هب  تیناسنا  تبحم و  همه  نیا  ناربج  يارب  لاـح  . دـنا

ار میاـهوزرآ  خاـک  اـهنآ  دـینک ، كرد  ارم  عضو  مراودـیما  منک ؟ کـمک  مناوت  یم  منارهاوخ  ردارب و  هب  هنوگچ  منک ؟ تیادـه  ار  اـهنآ 
؟ تسیچ فیلکت  دـیایب ؟ رانک  يردامان  ای  يردـپان و  اب  دـیاب  هنوگچ  دـنریگ ، یم  قالط  شردام  ردـپ و  هک  یـسک  ( 7 .) دنا هدرک  نوفدم 

هداوناخ نوناکرد  ردام  ردپ و  یتخبشوخ  نارامعم  ( 8 .) منک رکف  تسرد  مناوت  یمن  هک  ما  هدینـش  ًالبق  يردامان  يردپان و  روج  زا  ردقنآ 
یماکداش ترـسم و  همـشچرس ي  دـنناوت  یم  دـننابات و  یم  فارطا  هب  ار  دوخ  شخبتاـیح  مرگ و  هعـشا ي  هک  دنتـسه  يدیـشروخ  دـننام 

یمرب رس  راختفا  رورغ و  اب  هک  دنتسه  يراوتسا  دنلب و  ياهورـس  ناسب  ناناوجون  تفوطع  رهم و  زا  هدنکآ  طیحم  نینچرد  . دنـشاب نادنزرف 
ناشیاهوزرآ نیرتگرزب  میـسرپب ، ناناوجون  زا  رگا  دننک . یم  ساسحا  کیدزن  نیدـلاو  ینعی  هداوناخ ، یلـصا  نوناک  هب  ار  دوخ  دـنروآ و 

دهاوخ نیدلاو  نایم  راوتـسا  شخبرمث و  مرگ ، طباور  ظفح  ، تشاد دهاوخ  يرتشیب  یناوارف  هک  اهنآ  ياهخـساپ  زا  یکی  ًالامتحا  تسیچ ؟
صوصخم مرف  هک  رفن  زا 50  دـمآ و  لمع  هب  نارهت  یبونج  قطاـنم  زا  یکی  هنارتخد ي  ياهناتـسریبد  زا  يدادـعت  رد  هک  یقیقحت  رد  . دوب

نانآ دصرد  هب 19  کیدزن  دنـسیونب ، ار  دوخ  هداوناـخ  هب  طوبرم  تالکـشم  لـیاسم و  هک  دوب  هدـش  هتـساوخ  دـنا  هدرک  رپ  ار  همانـشسرپ 
هب ار  نازیم  نیرتالاب  رگید  ياهدـصرد  نیب  رد  مقر  نیا  دـندوب و  هدرک  رکذ  رگیدـکی  اب  نیدـلاو  فـالتخا  ار  شیوخ  لکـشم  نیرتگرزب 

یفطاع مرگ و  طباور  تدـحو و  ظفح  ناوجون  کـی  يارب  شمارآ  عبنم  نیرتگرزب  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اذـل  دوب . هداد  صاـصتخا  دوخ 
رد دوجوم  لداعت  ندروخ  مهرب  دـهد ، یم  رارق  يدـج  دـیدهت  دروم  ار  نانآ  یناور  شمارآ  هک  يزیچ  نآ  سکعرب  تسا و  نیدـلاو  نیب 
ور نیا  زا  تسا ، طباور  نیا  دوبهب  ورگرد  نادـنزرف ، یماکداش  تداعـس و  هک  اجنآزا  . تسا طاـبترا  نیا  رد  فاکـش  داـجیا  طـباور و  نیا 

هداوناخ ياهیگژیو  زا  یخرب  ناونع  هب  هنیمز  نیا  رد  ریز  دراوم  هک  دومن  یـسررب  ار  ( رهوش نز و   ) ردام ردـپ و  طباور  دوبهب  ياههار  دـیاب 
یتناـما ناونع  هب  ار  وا  ینعی   ) رـسمه هب  تبـسن  یلاـعتم  بولطم و  شرگن  لداعتم 1- هداوناخ ي  ياـهیگژیو  دوش : یم  داهنـشیپ  لداـعتم  ي 

ار وا  رسمه و  هب  تبسن  راشرس  ینغ و  فطاوع  نتشاد  -2 ندرک ) شالت  ییادخ  هعیدو ي  نیا  يرادـهگن  ظفحرد و  ندومن و  یقلت  یهلا 
ریسم 5- نیا  رد  هفیظو  يافیا  رـسمه و  دوخ و  لباقتم  قوقح  تخانـش  رـسمه 4- تشادگرزب  مارتحا و  ندومن 3- یقلت  یگدـنز  کیرش 
دنهد و رارق  رظن  دروم  ار  هدـش  دای  ياهیگژیو  رگیدـکی  هب  تبـسن  نیدـلاو  زا  کیره  هچنانچ  يونعم . تیـصخش  نامیا و  زا  يرادروخرب 
هتسه ي نیدلاو ، نایم  دوجوم  طباور  ، ور نیا  زا  تشاد . دنهاوخ  بولطم  لداعتم و  يا  هداوناخ  ًانیقی  دننک ، شالت  اهنآ  يارجا  لامعارد و 

هاررد دنـشاب ، هدش  دای  ياهیگژیو  دنب  ياپ  نیجوز  زا  کی  ره  هک  ینازیم  هب  ؛ تسا یگداوناخ  هکبـش ي  لخاد  رد  طباور  هیلک ي  يزکرم 
هریت و نیجوز  طباور  دـیآ ، دوجو  هب  هدـش  دای  ياهیگژیو  زا  یـصخشم  ألخ  هک  تبـسن  ره  هب  دـنراد و  یمرب  ماـگ  یماـکداش  تداـعس و 

هموظنم هیرظن ي  هب  ارذگ  يا  هراشا  هک  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد  یگداوناخ  هموظنم ي  دیارگ . یم  یتسـس  يدرـس و  هب  هدش ، راوگان 
هب ار  هداوناخ  ، دنمان یم  زین  « ینیب مک  دوخ  اب  هزرابم  ردپ   » ار وا  هک  فورعم  ناسانش  ناور  زا  یکی  « رلدآ درفلآ  .» میشاب هتشاد  یگداوناخ  ي 

نامه دوش ، یقلت  یسمش  هموظنم ي  هباثم ي  هب  هداوناخرگا  -1 ( 9 :) دنک یم  جارختـسا  ار  یتاکن  هیبشت ، نیا  لالخ  زا  هیبشت و  يا  هموظنم 
، دوش یم  عطاـسرون  هموظنم  رـصانع  ریاـس  هب  نآ  زا  تسا و  يدیـشروخ  عشعـشت  نوناـک  تیزکرم و  ياراد  یـسمش  هموظنم ي  هک  هنوگ 
دننکارپ و یم  هداوناخ  طیحم  رد  ار  دوخ  مرگ  یفطاع و  تاعـشعشت  هک  دنتـسه  ردام  ردـپ و  زین  یگداوناخ  هموظنم ي  نوناک  تیزکرم و 

هتخیـسگ مه  زا  نیجوز  طباور  ددرگ و  یهت  امرگ  زا  تیزکرم  نوناک و  نیا  هچناـنچ  ، تسا یهیدـب  دنـشخب . یم  قنور  ار  یفطاـع  طاـیح 
هموظنم ي نینچ  زا  یلماک  ایوگ و  هنومن ي  هتخیـسگ ، مه  زا  ياه  هداوناـخ  دوب . دـهاوخ  مولعم  زین ، هموظنم  رگید  رـصانع  تیعـضو  ، دوش

هموظنمرد -2 ددرگ . یم  دایز  ياهتبیصم  تالکشم و  شوختـسد  نانآ  نادنزرف  یناور  یفطاع و  تایح  دنتـسه و  تیزکرم  نوناک و  دقاف 
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نادـنزرف دـلوت  بیترت  زین  هداوناخرد  ، دراد لباقتم  رثأـت  ریثأـت و  هموظنم  رـصانع  ریاـس  يور  راـمقا  زا  یکیره  تبرتم  عضو و  یـسمش ، ي 
هب دراد ؛ تیمها  ریثأت و  وا  تیـصخش  دـشر  رد  هداوناخ ، رد  زین  لفط  تیعقوم  ماقم و  . دـشاب یم  نادـنزرف  ریاسرب  یلباقتم  تاریثأـت  ياراد 

ياراد کی  ره  ردارب ، دـنچ  ناـیم  رهاوخ  کـی  رهاوخ و  دـنچ  ناـیم  ردارب  کـی  دـنزرف ، نیرخآ  مود ، دـنزرف  دـشرا ، دـنزرف  لاـثم  ناونع 
لداعت هموظنم ، زا  هرایس  کی  جورخ  ای  دورو  هک  هنوگنامه  -3 دش . دهاوخ  نارهاوخ  ناردارب و  رگید  اب  یتوافتم  صوصخب و  تیـصخش 

. دزیرب مه  رد  يدودـح  ات  ار  هداوناخ  لداعت  دـناوت  یم  نانآ ، زا  یکی  گرم  ای  هداوناـخ و  هب  دـیدج  دـنزرف  دورو  دـنز ، یم  مه  رب  ار  نآ 
نیبامیف طباور  یگنوگچ  تسا و  يزکرم  يروحم و  هداوناخ ، رد  نیدـلاو  شقن  هک  تسا  نیا  تفرگ  ناوت  یم  ثحب  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
تداعـس ناوجون ، نادنزرف  هژیو  هب  تشاد و  دهاوخ  رگیدکی  اب  نادنزرف  طباور  نانآ و  اب  نادنزرف  طباور  رد  هدننک  نییعت  یتارثا  نیجوز 

، دنـشاب هتـشاد  مه  اب  يراگزاسرـس  نانآ  ردـق  ره  ؛ دـننیب یم  رگیدـکی  اب  ردامو  ردـپ  هطبار ي  یگنوگچ  هچیرد ي  زا  ار  دوخ  تواقـش  ای 
، دنشاب هتـشاد  مه  اب  تموصخ  يراگزاسان و  رـس  نیدلاو ، هزادنا  ره  دننک و  یم  يدنمتداعـس  رطاخ و  تینما  شمارآ ، ساسحا  ناناوجون 
، هداوناخ تیریدم  تهج  هب  ناردپ  نکل  . دوش یم  هدنیآ  هب  تبـسن  ناناوجون  ینارگن  بارطـضا و  يدامتعا ، یب  زا  هدـنکآ  هداوناخ  ياضف 

دنوادـخ نامیا ، اب  نادرم  يراگتـسر  حالف و  اـب  دومرف : یم  ع)  ) قداـص ماـما  دـنراد . هداوناـخ  طـیحم  رد  مهاـفت  داـجیا  رد  يرتشیب  شقن 
هیلک رد  هک  یقیمع  ریثأت  ظاحل  هب  ار  ردام  ردـپ و  هک  دراد  اج  اذـل  ( 10 .) دنک یم  راگتسر  تخبـشوخ و  ار  اهنآ  ناگدازدنزرف  نادنزرف و 

هک ینیدلاو  . میهد بقل  « یتخبـشوخ نارامعم  ، » دنراد اهنآ  یفطاع  يونعم و  یقالخا ، ياه  هبنج  رد  هژیو  هب  دوخ  نادنزرف  تیـصخش  داعبا 
نوهرم دنمتداعـس ، تخبـشوخ و  عامتجا  رگید ، ترابع  هب  . دـننک یم  انب  ار  دوخ  نادـنزرف  تداعـس  عیفر  خاـک  دوخ ، ناوترپ  ياهتـسد  اـب 

یم قوس  یگدنز  ییانشور  رون و  هداج ي  هب  ار  درف  عامتجا  دوخ ، هتسیاش ي  تیبرت  یگدنزاس و  اب  هک  تسا  ییاه  هداوناخ  نینچ  دوجو 
. مینادب طوبرم  نآ  فلتخم  لحارم  رد  یگدنز  زا  اهنآ  تیاضر  هب  ار  ناشنادنزرف  تیبرت  اب  طابترارد  نیدلاو  تیقفوم  هک  دراد  اج  دـنهد .
، تشونرس هدنیآ و  یگدنز ، هب  تبسن  ار  دوخ  نادنزرف  یتخبدب  ای  یتخبشوخ و  ياه  هیاپ  ردام  ردپ و  یگدنز  لکیس  رد  نیدلاو  تیاضر 

حرطم نآ  رب  مدقم  هک  يرما  نکل  . تسا نیدلاو  اب  نانآ  طباور  یگنوگچ  رب  یکتم  نادـنزرف  یتخبدـب  ای  یتخبـشوخ و  دـننک و  یم  داجیا 
دوخ زا  جراخ  ناهج  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  حور  اب  هک  ینیدلاو  . دشاب یم  نادنزرف  مه و  زا  یگدنز ، زا  نیدـلاو  تیاضر  نازیم  دوش ، یم 
یم هدـهاشم  یگدــنز  فـلتخم  لـحارم  رد  نیدــلاو  تیاـضر  نازیم  . دــنرادروخرب زین  ناشنادــنزرف  اـب  یبوـلطم  طـباور  زا  دــنرگن ، یم 

هب هداوناخ  زا  نادنزرف  ییادج  هلحرم ي  رد  دایز و  یگدنز ، ياهتنا  ادـتبا و  رد  تیاضر  نیا  تسا  صخـشم  رادومن  رد  هک  روطنامه  . دوش
لکیس رد  نیدلاو  یسنج  تیاضر  ( 11  ) یگدنز لکیس  فلتخم  لحارم  رد  نیدلاو  تیاضر  یگدنز  رد  لکیس  لحارم  دسر . یم  لقادح 

فلتخم نارود  رد  ، ددرگ یمرب  نانآ  ياهزاین  ياضرا  یگنوگچ  هب  نیدـلاو ، یناسنا  یفطاع و  طباور  رد  مهم  ياه  هیاپ  زا  یکی  یگدـنز 
ياهلاسرد زاین  نیا  هک  هزادنا  نامه  هک  دوش  یم  صخـشم  . دوش یم  اضرا  مدـع  راچد  ای  اضرا و  یفلتخم  ياه  هویـش  هب  زاین  نیا  یگدـنز 
يراگزاس يارب  یـسنج  تیاضر  یگدـنز  رد  لکیـس  لحارم  تسا . مهم  زین  یگدـنز  ینایم  ياهلاس  رد  تسا  تیمها  زئاـح  یگدـنز  لوا 

ناشن قوف  رادومن  . تسا هجوت  دروم  یلاسگرزب  هیلوا ي  ياهلاس  رد  هک  دراد  تیمها  هزادـنا  نامه  ینایم  ياهلاس  رد  بوخ  جاودزا  کـی 
(12 .) دـبای یم  عونت  هدومن و  تواـفت  جوز  کـی  جاودزا  فلتخم  لـحارم  رد  جاودزا  هب  طوبرم  تیاـضر  هبنج  نیا  هنوـگچ  هک  دـهد  یم 

نیبامیف طباور  زا  صوصخب  دـنا ، هتـشاد  تیاکـش  دوخ  یگداوناخ  تیعـضو  زا  هک  ناناوجون  ياه  همان  یـسررب  رد  بویعم  ياه  هداوناخ 
)و يردامان ای  يردـپان و  اب  یگدـنز   ) رداـم ردـپ و  قـالط  -1 دومن : جارختـسا  ار  ریز  بوـیعم  صقاـن و  ياهلدـم  ناوـت  یم  رداـم ، ردـپ و 

داتعم نیدلاو  -3 بسانم . تسرپرس  نتشادن  )و  نانآ يود  ره  نادقف  دراوم  زا  یخرب  رد  ای  و   ) ردام ای  ردپ  توف  -2 نآ . زا  یشان  تالکشم 
ره مصاخت  ای  ردام و  يراگزاسان  ردپ ، يراگزاسان   ) مصاختم راگزاسان و  نیدلاو  -4 نانآ .) يود  ره  دایتعا  ای  داتعم و  ردام  داتعم ، ردپ  )

يراتفردب -6 ندوب . یفطاع  هاگهانپ  يوجتـسج  رد  تیاهن ، رد  نادنزرف و  ینادرگرـس  هجیتن  رد  نیدـلاو و  ررکم  جاودزا  -5 نانآ .) يود 
ییادج هب  دیدهت  ار  رگیدکی  هک  ینیدلاو  -7 دنک . یم  یلجت  زورب و  حرج ، برـض و  يراک و  کتک  تروص  هب  هک  رگیدـکی  اب  نیدـلاو 
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هداوناخ و طیحم  زا  نیدلاو  زا  یکی  رارف  -8 دننک . یم  مهارف  ار  دوخ  نادنزرف  رطاخ  تینما  مدـع  لزلزت و  تابجوم  هجیتن  رد  دـننک و  یم 
يافیا هجیتن  رد  هک  ینالوط  ًاتبـسن  یتدـم  يارب  نیدـلاو  زا  یکی  یحور  ای  یمـسج و  يراـمیب  -9 نادـنزرف . وا و  تشونرـس  ندوب  مولعمان 

رگیدکی اب  ردام  ردپ و  طباور  رد  هچ  رگا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دیامن . یم  نکممریغ  راوشد و  شرسمه ، لابق  رد  وا  يارب  ار  هفیظو 
ار وا  دیامن و  مورحم  هدنیآ  هب  تبسن  نانیمطا  یناور و  شمارآ  زا  ار  ناوجون  دناوت  یم  ییاهنت  هب  هلئـسم  نیا  نکل  تسا ، هتفای  هار  لالتخا 
هژیو ي یعیبط و  تالکشم  غولب ، نارود  تهج  هب  ناوجون  میدید  هک  تسا  یلاحرد  نیا  . دناشکب وس  نآ  وس و  نیا  هب  هدروخرـس  ماکان و 

یفطاع راب  هدوب و  تلعرب  دـیزم  مه ، اب  نیدـلاو  طـباور  رد  هژیو  هب  يرگید  لکـشم  هنوگ  ره  تسا و  اراد  یفاـک  هزادـنا ي  هب  ار  شیوخ 
هنادازآ ناشنادنزرف ، دلوت  زا  لبق  هک  دننک  تیانع  نیدلاو  یتیبرت  ياه  هیصوت  دنک . یم  لیمحت  ناوجون  ناوتان  ياهـشود  رب  ار  يرتنیگنس 

مان هب  ناوتان  لاـسدرخ و  ییاـهناسنا  کـنیا  یلو  دـنریگب ، دوخ  یگدـنز  هکراـتم ي  اـی  موادـت و  صوصخ  رد  یمیمـصتره  دنتـسناوت  یم 
هک تسا  نآ  زا  « دنویپ  » هیبشت هجو  تسا . هدروخ  دنویپ  نیدلاو  تشونرـس  هب  اهنآ  تشونرـس  دنراد و  روضح  نانآ  یگدـنز  رد  نادـنزرف ،

دننک یم  داجیا  رهوش  نز و  نایم  يدنوادخ  تیشم  ساسارب  صاخ ، یفطاع  یهلا و  یطابترا  هک  دنتـسه  نادنزرف  ناکدوک و  نیا  عقاو  رد 
نآ هنایم ي  هقلح ي  ، دنزرف هتـشر و  نیا  يوس  ود  ردام  ردـپ و  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  يریجنز  نوچمه  ییوشانز  هتـشر ي  تقیقحرد  و 

دنزرف لد  دنب  دلـسگ و  یم  هک  تسا  هتـشر  ود  نآ  ینایم  هقلح ي  نیا  عقاو  رد  دناوخ ، یم  قالط  موش  دـغج  هک  یماگنه  . تسا هتـشر  ود 
یلومعم نکر  هس  دـُعب و  هس  رب  هوالع  اهنآ  هداوناـخ ي  نونکا  مه  هک  دـنبایرد  کـین  دـیاب  نیدـلاو  دوش . یم  هراـپ  هراـپ  هک  تسا  دـنبلد 
یقـالخا يونعم و  دـشر  تیبرت و  عون  »و  هدـنیآ هب  هجوت   » نآ تسا و  هدـیدرگ  زین  یمراـهچ  دـُعب  ياراد  ( دـنزرف نز و  رهوش ،  ) ینعی ، دوخ

اه هداوناخ  رتشیبرد  یتیبرت ، یگداوناخ و  ياهتـسایس  اههاگدـید و  اه ، هقیلـس  فالتخا  لـیبق  زا  یتالکـشم  دوجو  13 ـ ) . ) تسا نادنزرف 
یب عونت  هدرتسگ و  هنماد ي  يدرف ، ياـهتوافت  « دنتـسین رگیدـکی  یپکوتف  رهوش ، نز و  ، » رگید تراـبع  هب  تسا ؛ یلومعم  یعیبـط و  يرما 

دنیوجب یهار  دوخ  ياه  هشیدنا  راکفا و  ییارگمه  يارب  دیاب  نیدلاو  نکل  دنک ، یم  یهاوگ  ار  یناور  یقوذ و  یحور و  تافالتخا  رامش 
هقیلس فالتخا  اب  دروخرب  درجم  هب  نیدلاو  دنیامن ـ . هدافتسا  دراد ، دوجو  قوف  تالکشم  لح  يارب  هک  يدیدج  یملع و  ياه  هویـش  زا  و 

نآ شیادیپ  رد  یـشقن  اهنت  هن  ًالامتحا  هک  دـنیامن  يا  هثداح  ریگرد  ار  اهنآ  دـننکزاب و  هکرعم  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ياپ  دـیابن  هاگدـید ، و 
رادیاپان و نیدلاو  هب  تبـسن  نادنزرف  يدامتعا  یب  رب  هک  نیا  زج  راک  نیا  . دنیامنب نآ  لح  يارب  دنناوت  یمن  مه  یکمک  هکلب  دنا ، هتـشادن 
هب ار  ناـناوجون  ناـکدوک و  نیرفآ ، جنـشت  زیگنارب و  فـالتخا  ياـه  هنحـص  نیا  همادا ي  درادـن ـ . يرگید  ریثأـت  دـیازفیب ، شنم  كدوک 

، هدـنیآ يارب  ناناوجون  هژیو  هب  ناکدوک و  دـنک ـ . یم  لیدـبت  یگدـنز  تالکـشم  اب  هلباقم  يارب  ناوتان  رگـشاخرپ و  یبصع ، ییاـهناسنا 
رظن رد  دوخ  هدـنیآ ي  يارب  ییانبم  ار  ردام  ردـپ و  یگداوناـخ  لدـم  هک  نیا  زج  دـنرادن  يروصت  هنوگچیه  هداوناـخ  لیکـشت  جاودزا و 

نیدلاو طباور  هزادناره  . دنیامن مسر  دوخ  كرتشم  یگدنز  زا  يریوصت  دوخ ، نهذ  رد  ردام ، ردـپ و  یلعف  طباور  هچیرد ي  زا  دـنریگب و 
ناناوجون هنوگ  نیا  ًالامتحا  دوزفا و  دـهاوخ  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  هب  تبـسن  نادـنزرف  یتبغر  یب  رب  دـشاب ، بویعم  ملاـسان و  مه  اـب 

بوـیعم ياـه  هداوناـخ  ناـناوجون  زا  يا  هراـپ  هـک  یتروـص  رد  دـننک ـ . یمن  جاودزا  ًالــصا  اـی  دــننک و  یم  جاودزا  رید  رایــسب  اهدــعب 
راتفر ًانطاب  مه  رگا  . دوب دنهاوخن  رادروخرب  دوخ ، رـسمه  دنزرف و  اب  یملاس  بوخ و  طباور  زا  ًالامتحا  دـننک ، جاودزا  اهدـعب  (، راگزاسان )

مک و نانآ  هدنیآ ي  یگدنز  رب  نیدلاو  یطابترا  ملاسان  ياهلدم  یئرمان  هیاس ي  هاوخان  هاوخ  نکل  دننک ، یفن  تمذـم و  ار  دوخ  نیدـلاو 
بولطمان یفنم و  تاریثأت  زا  ار  دوخ  دـناوت  یم  رتشیب  دـشاب ، هدارا  اب  هتخاسدوخ و  ناوجون  هک  هزادـناره  هبتلا  دوب . دـهاوخ  هدـنکفا  شیب 

طلـسم دوخ  فطاوع  تاساسحا و  رب  هک  دـنا  هتفایرد  هبرجت  هب  نیدـلاو  زا  یخرب  هچناـنچ  دراد ـ . هگن  لقتـسم  راـنکرب و  نیدـلاو  طـباور 
ياـهعوضوم دـنزادرپب و  رگیدـکی  اـب  يوگتفگ  هب  یناـمز  تسا  رتهب  دـنروآرد ، لرتـنک  تحت  ار  دوخ  ياـهناجیه  دـنناوت  یمن  دنتـسین و 

زا یکی  تاساسحا  ندـشنراهم  تروص  رد  هک  دنتـسه  باوخرد  ًاعقاو  ای  دنتـسین و  هناـخ  رد  نادـنزرف  هک  دـنراذگب  ثحب  هب  ار  یفـالتخا 
لح يارب  ( راـگزاسان  ) نیدـلاو هنوگ  نیا  هب  هک  يرگید  شور  دـهدن ـ . رارق  ریثأـت  تحت  ار  نادـنزرف  نآ ، بولطماـن  راـثآ  عاعـش  نیفرط ،
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فطاوع تاساسحا و  نایلغ  رثا  رب  اـما  دـنیوگب  دوخ  رـسمه  هب  دـنهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هیـصوت  یفـالتخا  لـیاسم 
رد هک  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  دنـسیونب و  شیوخرـسمه  هب  باطخ  هنامیمـص  هنامرتحم و  يا  همانرد  دنتـسین ، اهنآ  ییوگزاب  هب  رداق  عوبطماـن ،

ناـسنا يارب  ار  تصرف  نیا  هک  تسا  نآ  دراد ، شور  نیا  هک  یبولطم  یگژیو  . دـنهد هئارا  دوـخ  رـسمه  هب  دریگنرارق ، نادـنزرف  سرتـسد 
یپ دناسرب . شرـسمه  عالطا  هب  جنـشت ، زا  رود  بولطم و  يا  هنوگ  هب  هتـشاد ، ار  نآ  راهظا  دصق  اهتدم  هک  ار  هچنآ  ره  ات  دـنک  یم  مهارف 

-5 ناریمــش . زا  یناوــجون  رـــسپ  -4 ظوـفحم . ءاــضما  -3 هدــیدمغ . رتـخد  کــی  -2 يراــس . رهــش  زا  یناوجرـــسپ  -1 اــه : تشوــن 
. تخبدب هداوناخ ي  کی  گرزب  رـسپ  -7 يراس . زا  يا  هلاـس  رتخد 19  -Devlopmental psychology: Hurlock, p.267 6
-11 ص 296 . ، 1 دلج ثیدحلا ، -10 ص 663 . ، 2 دلج این ، یک  يدـهم  رتکد  یـسانش ؛ مرج  ینابم  -9 یـشالتم . هداوناخ  کی  رتخد  -8
ص ینامزلا ، بحاص  رتکد  رـشب ؛ حور  باـتک  -Devlopmental psychology: Hurlock< p.313 12-Ibid: p.366 13
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یفطاع تایح  ناوجون و 

زا ناوجون  دـبای و  یم  لمع  يارب  يرتعیـسو  نادـیم  ( یفطاع  ) یلاعفنا تایح  هک  تسا  يا  هرود  یناوجون ، یناوجون  یفطاـع  تایـصوصخ 
زا هک  یلمعلا  سکع  ناجیه و  هبرـض ي  نیب  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ دـیدش  یفطاع  یناجیه و  ياهلمعلا  سکع  زورب  هداـمآ ي  ثیح  نیا 

یناجیه ياه  هیرـض  زا  رتداح  رتیوق و  ًالومعم  اهلمعلا  سکع  درادـن و  دوجو  ینادـنچ  بساـنت  دـیآ ، یم  دوجو  هب  ناوجون  رد  هبرـض  نآ 
ار ناوجون  تیصخش  يرگید  هرود  ره  زا  شیب  اه  « یجنردوز  » اه و « نتفرگدوخ  » هب اه ، « تیـساسح ، » هرود نیا  رد  رت ، هداس  نابز  هب  تسا .
ار دوخ  هاگچیه  ناناوجون ، رد  اهتیـساسح  نیا  دنک . یم  هولج  رتصخـشم  رتنایامن و  وا  تیـصخش  زا  هبنج  نیا  دنهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت 

نیرتـگرزب زا  یکی  یفطاـع ، ياـهناسون  یفطاـع  یتاـبث  یب  دـنبای . یم  شرتـسگ  یتـحار  هب  هکلب  دـنیامن ، یمن  روـصحم  طـیحم  کـی  رد 
یم ساسح  نارگید  داقتنا  هب  تبـسن  نانیمطا  مدـع  يداـمتعا و  یب  رثا  رد  ناـناوجون  رگا  تلع ، نیمه  هب  تسا . هرود  نیا  ياـه  هصخـشم 

دوجو اب  یهاگ  ًَالثم  دزاس ؛ یم  داقتنا  اب  هجاوم  ار  اهنآ  ریزگان  یناـجیه ، یفطاـع و  یتاـبث  یب  ًاـبلاغ  هنافـسأتم  . تسین بجعت  ياـج  دـنوش ،
یفطاـع یتاـبث  یب  یتقو  دراوم ، یخرب  رد  فسـالا  عم  دـنارذگب . ییاـهنت  رد  ار  دوخ  تاـقوا  هک  تسا  دـنمقالع  ددـعتم  ناتـسود  نتـشاد 

ناناوجون هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ؛ یم  رجنم  یفطاع  یناشیرپ  یعون  هب  دزیمآ ، یم  مه  رد  نالاسگرزب  بسانمان  ياـهدروخرب  اـب  ناـناوجون 
داضتم ياهشهاوخ  دنرادن . دوخ  یفطاع  تیعضو  هب  ندیشخب  ناماسورـس  يارب  یهاگ  هیکت  دنزیر و  یم  ورف  دنراد  هک  دننک  یم  ساسحا 

تفگ ناوت  یم  ًابیرقت  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس ؛ یم  دودحم  ناوجون  يارب  ار  صخـشم  حیحـص و  یعطق و  باختنا  ناکما  یفطاع ، یتابث  یب 
« داضتم ياهشهاوخ   » هرود ي (1  ) ناسانش ناور  زا  یخرب  ار  نارود  نیا  . تسا رادیاپ  یگـشیمه و  تیعطاق  دقاف  شیاهدروخرب  رد  ناوجون 

کیرحت ًادیدش  نارود ، نیا  رد  وا  يواکجنک  ( 2 . ) دنز یم  رس  نشخ ،» تاساسحا   » هاگ »و  فیرظ تاساسحا   » وا زا  هاگهگ  دنا . هداهن  مان 
تارهاظت نیا  « لاه . » تس « انتعا یب   » لیاسم نیا  هب  تبـسن  زین  تاقوا  یهاگ  هتبلا  . دـنک یم  ادـیپ  « لیاسم لح   » هب يداـیز  لـیامت  دوش و  یم 

(3 . ) دـنک یم  نایب  راشف » نافوط و   » موهفم بوچراهچ  رد  ار  نآ  دـناد  یم  غولب  نارود  مهم  ياـه  هصیـصخ  هلمج ي  زا  ار  ضیقن  دـض و 
اهنآ شنکاو  هک  يا  هنوگ  هب  دنشاب ؛ یم  رثأتلا » عیرـس   » حالطـصا هب  هدوب و  تخیگنادوز »  » غولب نارود  رد  ناناوجون  تاساسحا  رد  طارفا 

هیانک و کی  هملک ، کی  اب  هک  تسا  يدـح  هب  زین  اهنآ  رد  تاساسحا  ناروف  تسا . رتناجیهرپ  رتشیب و  ناکدوک  زا  ًاـبلاغ  لـیاسم ، ربارب  رد 
هرهچ ي گنر  دوش و  یم  صخـشم  ناش  هرهچ  رد  حوضو  هب  نآ  راثآ  هک  ( 4  ) دـننک یم  اپ  هب  تاساسحا  زا  ینافوط  تکرح ، کی  یتح 

روکذـم ناناجیه  دـبای و  یم  هعـسوت  زین  تارثأت  عون  دادـعت و  دوش ، یم  دایز  تاناجیه  تدـش  هک  روطنامه  . دـیارگ یم  یخرـس  هب  ناشیا 
رد هک  تسا  يدیدج  مظن  هجیتن ي  همه  دهد ، یم  خر  یگدنز  تاناجیه  رد  هک  یتارییغت  تشاد ، هجوت  دیاب  . دنوش یم  رتناوارف  رت و  مهبم 

هتـشامگ راک  هب  ندب  فرط  زا  يدیدج  ياههاگتـسد  ییوگ  هک  تسا  نانچ  بلطم  دوش . یم  ادیپ  باصعا  هاگتـسد  ینومروه و  هاگتـسد 
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ناسنا يارب  اهنآ  كاردا  دـننک ، یمن  راک  اههاگتـسد  نیا  هک  یماگنه  دنـشاب و  یم  ساسح  هزات  تاـناجیه  نیا  لـباقم  رد  هک  تسا  هدـش 
ییأر هظحل  ره  دزپ و  یـسوه  مد  ره  هک  ياپ  کبـس  زیترـس ، يأر ، هریخ  بجعم ، یناوج  تسد  هب  يدمآ  راتفرگ  هن  ( 5 . ) تسا نکممریغ 

يوج و يرتهب  دوخز  دنیارس  رگید  یلگ  رب  مد  ره  هک  مشچ  نالبلب  زا  رادم  يرادافو  دریگ . يرای  زور  ره  دبـسخ و  ییاج  بش  ره  دنز و 
هک تسا  نیا  هلئـسم  مییایب ؟ رانک  هنوگچ  دوخ  تاساسحا  اب  هک  دـییوگب  اـم  هب  ( 6  ) راگزور ینک  مگ  يدوخ  نوچ  اـب  هک  رامـش  تصرف 

یهاگ ناوجون  هچ  رگا  عوبطمان  تاـساسحا  ( 7 ( ؟ میهاوخ یم  هچ  درذـگ و  یم  اـم  نورد  رد  يزیچ  هچ  میناد  یمن  مه  ناـمدوخ  یهاـگ 
نوچمه يدیمون  تلاح  ینعی  تسا ؛ یفنم  عوبطمان و  تاساسحا  اب  يرترب  هبلغ و  عومجم  رد  اما  تسا ، دـیماانو  سویأم  یهاگ  راودـیما و 

دوخ ندیناهر  يارب  هک  دراد  ار  یقیرغ  تلاح  طیارـش  نیا  رد  ناوجون  . دـنک یم  درـسلد  یناسآ  یتحار و  هب  هطاحا  ار  وا  یناشورخ  جاوما 
تاساسحا راکفا ، رد  لمأت  نامز  غولب ، تسا . ناوجون  یگتفرورف » دوخ  رد  ، » نآ تسین و  ثبشتم  لسوتم و  ای  هلیـسو  ره  هب  جاوما ، نیا  زا 

رد رـس  هک  تسا  یناسک  نوچمه  ناوجون  ینعی  نورب ؛ يایند  ات  دراد  شیارگ  نورد  يایند  هب  رتشیب  درف  تسا و  نوگانوگ  ياه  هشیدنا  و 
. دنهد یم  حیجرت  عمج  رد  روضح  رب  ار  ییاهنت  هشوگ ي  اذل  دننک . یم  دودحم  ار  جراخ  ناهج  اب  طابترا  دـنرب و  یم  ورف  تلزع  نابیرگ 

راثآ دناوت  یم  لداعتم  تروص  هب  تیعقوم  نیا  هک  ارچ  . تسا ناناوجون  يارب  دنمـشزرا  یتصرف  هشیدنا ، زکرمت  ندرک و  رکف  يارب  ییاهنت 
ناوت دوش و  یم  فیعـضت  وا  هیحور ي  درب ، رـس  هب  ییاهنت  رد  يرورـض  مزال و  دح  زا  شیب  ناوجون  هچنانچ  . دشاب هتـشاد  هارمه  هب  یتبثم 

، تسا یـشیدنادوخ  رکفت و  دنمزاین  طیارـش ، نیا  رد  ناوجون  هک  اجنآ  زا  دهد . یم  تسد  زا  ار  یگدـنز  تالکـشم  اب  ییورایور  هلباقم و 
تایحور تالاح و  بقارم  دننکن و  تلفغ  وا  زا  دیاب  لاح  نیع  رد  دشاب . اهنت  دوخ  اب  ات  دنهدب  وا  هب  ار  تصرف  نیا  دیاب  نایبرم  ایلوا و  اذـل 

لک لحم  رد  ناشیا  ات  دننک  یمن  مهارف  ناناوجون  يارب  یتیعقوم  دـنزرو و  یم  یتسـس  صوصخ  نیا  رد  هک  ینایبرم  نیدـلاو و  دنـشاب . وا 
رگید هب  هجوت  اب  عوضوم  نیا  دوب . دـنهاوخ  ینیبدـب  نظءوس و  زا  یکاح  یطباور  داجیا  ببـسم  دنـشاب ، اهنت  یتاظحل  دوخ ، قاـتا  اـی  راـک 
دهاوخ دراو  بیـسآ  نیبامیف ، هدنزاس ي  ملاس و  طباور  بوچراهچ  لوصا و  هب  دش و  دهاوخ  تلع  رب  دـیزم  ناوجون ، صاخ  ياهیراوشد 

هب وا  يارب  ار  یطیارـش  ًاـعومجم  دوش و  یم  رتارگ  نورد  یکدوک  نارود  اـب  هسیاـقم  رد  ناوجون  فطاوع ، تاـساسحا و  ظاـحل  هب  دومن .
اهتـساوخ و نیب  هک  تسا  يا  هدـمع  توافت  یماکان  ساسحا  للع  زا  یکی  دـیاش  . ددرگ یم  یماکان  شوختـسد  ًاضعب  هک  دروآ  یم  دوجو 

خـساپ شیاه  هتـساوخ  هب  دـنک  یم  وزرآ  ًالومعم  دراد و  یتیاهن  یب  دودـحمان و  ياهتـساوخ  ناوجون  وس ، کی  زا  دراد  دوجو  شیاهتیلباق 
هیامرـس قیبطت  مدـع  ظاحل  هب  ور  نیا  زا  تسا . یلومعم  ناسنا  کـی  زا  رتمک  شیاهتیدودـحم  اـهییاناوت و  وس ، رگید  زا  دوش و  هداد  تبثم 

یعس هچره  تسا . هلداعم  نیا  یلومعم  یعیبط و  دنیآرب  هک  دسر  یم  نامرح  یماکان و  هب  ماجنارـس  اهوزرآ ، لایما و  اب  شا  يدوجو  ياه 
نتـشادن نم  لکـشم  دوش . یم  قفوم  رتمک  هنافـسأتم  منک ، عمج  ار  دوخ  ساوح  تاناحتما  مایا  صوصخب  ندناوخ و  سرد  عقوم  منک  یم 
هنافسأتم و  منام . یم  زاب  ما  یلصا  فیاظو  زا  هک  منک  یم  مسجم  رظن  رد  ار  هدنیآ  منک و  یم  رکف  اهتـسد  رود  هب  ردقنآ  . تسا رکف  زکرمت 

هک موـش  یم  قرغ  راـکفا  نیا  رد  ردـقنآ  یهاـگ  . دـنک یم  لوغـشم  دوـخ  هب  ار  نـم  یگدنـسیون ، جاودزا و  عوـضوم  ود  عـقاوم  رتـشیب  رد 
ناتباوج رظتنم  منک ؟ هچ  هک  دییوگب  ًافطل  . دوش یم  رتشیب  متسه  اهنت  هک  یعقاومرد  هلئـسم  نیا  دننک و  یم  ریقحت  شنزرـس و  ارم  منایفارطا 

هچیرد تالیخت ، تسا . ناوجون  عیـسو  دـیدش و  يزادرپلایخ  یفطاع ، رظن  زا  هرود  نیا  صخـشم  زراب و  تفـص  ییارگ  لـّیخت  ( 8 .) متسه
هک دـنک  یم  روصت  ناوجون  دنتـسه . اهایؤر  تالایخ و  مارآ  يایند  هب  ندرب  هانپ  تالکـشم و  زا  تقوم  ییاهر  يارب  شخب  نانیمطا  ییاـه 

تیوقت بجوم  تالیخت  تسین  کش  . دـنک یم  ور  تالیخت  ملاع  هب  اذـل  تسا ، سرتسد  لباق  زین  لایخ  ملاعرد  جراـخ ، ياـیند  ياـهتیعقاو 
هب ندیشخب  زکرمت  هب  نداد  تهج  نآ ، همزال ي  نکل  دوش ، یم  یملع  یقوذ و  يرکف ، يرنه ، ياهتیقالخ  دجوم  هشیدنا و  نهذ و  يورین 

، اـهنآ هلمج  زا  هک  درک  وجتـسج  ناوـت  یم  نرو » لوژ   » لـیبق زا  یناگدنـسیون  راـثآ  رد  ار  دـنمدوس  دـیفم  تـالیخت  عوـن  نـیا  تـسا . نآ 
هریزج «، » ییاـیردریز لـنوت  «، » اـیرد ریز  گنـسرف  رازه  تسیب  «، » هاـم هرک ي  هب  ترفاـسم  «، » نـیمز زکرم  هـب  ترفاـسم  :» نوـچ ییاـهباتک 

هـس رد  نرو ،» لوژ   » راثآ هدـمع ي  ياهیگژیو  تسا . هدـنزاس  دـیفم و  رایـس  ناـناوجون ، لـیخت  يورین  شرورپ  يارب  هریغ ، و  زیمآرارـسا »
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تلاـح زا  لـیخت  يورین  هچناـنچ  تشاد  رظن  رد  دـیاب  تسا . صیخـشت  لـباق  یقـالخا ، تمالـس  ندوب و  یلیخت  ندوب ، یملع  هصخـشم ي 
ناوجون نارتخد  رد  هک  تلاح  نیا  . دـنیوگ یم  « یناموتیم  » ار نآ  ًاحالطـصا  هک  دـش  دـهاوخ  رجنم  يرامیب  یعون  هب  دوش ، جراـخ  لادـتعا 

یم ادیپ  هقالع  تسا ، یناموتیم »  » يرامیب زا  یتروص  هک  دننام  هناسفا  يزادرپغورد  یعون  هب  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دوش  یم  هدهاشم  رتشیب 
تواضق ناناوجون و  هدـهاشم ي  رد  دـیاب  اذـل  دـنیامن . یم  ریبعت  تالیخت  ریواصت و  زا  یجاوما  يارو  زا  ار  تقیقح  ناـناوجون ، ( 9 .) دننک

هب ار  وا  يو ، اـب  ناوـجون  ناـیفارطا  نیدـلاو و  بساـنمان  بوـیعم و  طـباور  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  دوـمن . طاـیتحا  ناـشیا  هراـبرد ي 
يزادرپغورد ددرگ . یم  یعافد  ياهـشور  ذاختا  هب  رجنم  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  هجیتن  ردو  دهد  یم  قوس  رتشیب ، ییوجاوزنا  يزادرپلایخ و 

هک تسا  یبسانم  عورش  هطقن ي  یلو  . تسین نایبرم  بولطم  دوخ  يدوخ  هب  ناوجون ، تالیخت  تساهشور . زا  یکی  یتالیخت ، يا و  هناسفا 
يژرنا فرـص  لمحت و  يراد ، نتـشیوخ  دـنمزاین  رما  نیا  هک  دیـسر  تاـیعقاو  نشور  ياـیند  هب  جـیردت  هب  دومن و  تکرح  وا  اـب  ناوت  یم 

هعـسوت ي رگید  يوس  زا  . تسا یعونتم  ياـهعوضوم  لـماش  تواـفتم و  اـهنآ  نس  تیـسنج و  بسحرب  ناـناوجون  یفاـبلایخ  تسا . یناور 
مجحو نازیم  زا  دوـش ، رتـشیب  ینیب  عـقاو  صیخــشت و  يورین  دـشر  هزادـنا  ره  ینعی  دراد ؛ سوـکعم  تبــسن  ینـالقع  دـشر  اـب  یفاـبلایخ 

ياهعوضوم هک  ینامز  . تسوا دوخ  دوجو  ناوجون ، تاروصت  تالیخت و  فادـها  زا  یکی  دوخ  فشک  دـش . دـهاوخ  هتـساک  يزادرپلایخ 
نیا رد  .و  ددرگ یم  فوطعم  دوخ  تیـصخش  هلمج  زا  لـیاسم و  نآ  بناـج  هب  وا  هجوت  دـنتفرگ ، رارق  ناوجون  تـالیخت  فدـه  یعوـنتم 

ًاحالطـصا ار  تلاـح  نیا  . دـیامن لـیلحت  هیزجت و  ار  شیوـخ  ياـه  هشیدـنا  راـکفا و  یناور و  تـالاح  هک  دراد  تـسود  ناوـجون  هـلحرم ،
. تسوا دوخ  طسوت  ناوجون ، تاساسحا  راکفا و  اه و  هشیدنا  اهایؤر ، یفاکشدبلاک  نآ  یلصا  هصخـشم ي  دنیوگ و  یم  زین  « ییارگدوخ »

تیقفوم اب  زین  ار  هلحرم  نیا  هک  دـیناسر  يرای  وا  هب  ناوتب  هک  تسا  یبسانم  هنیمز ي  شیوخ ، ینورد  يایند  فاشتکا  هب  ناوجون  هقالع ي 
راکفا و لیلحت  دوخ و  تخانش  یگنوگچ  هرابرد  يو  اب  ناوجون  نایفارطا  هدنزاس ي  هنامیمص و  ياهوگتفگ  لاثم ، ناونع  هب  دزاس ؛ يرپس 

نایبرم نیدـلاو و  کمک  هب  هنیمز  نیا  رد  ملاس  دـیفم و  ییاهباتک  دیـشخب . دـهاوخ  ییاناوت  راوشد  ریطخ و  رما  نیا  رد  ار  وا  شتاـساسحا ،
عون نیا  دادعت  هنافـسأتم  هک  دومن  ناعذا  دیاب  هچرگ  دـنهد . رارق  دـنمقالع  ناوجون  رایتخا  رد  يدـیفم  تاعالطا  دـنناوت  یم  دنباتـش و  یم 

تاعالطا و گرزب  ألخ  ات  دنریگ  راک  هب  ار  شیوخ  يالاو  تمه  دیاب  انشآ ، درد  دهعتم و  ناگدنـسیون  نکل  تسا ، ردان  دودحم و  اهباتک 
ياهداتـس نایبرم و  طسوت  سرادـم  رد  ار  یـشرورپ  تاعاس  اهتـصرف و  زا  یـشخب  دـننک . رپ  دوخ  تخانـش  هنیمز ي  رد  ار  ناوجون  یملع 

تسـشن و وگتفگ  هب  رما  یگنوگچ  دوخ و  تخانـش  دروم  رد  ناوجون  نازومآ  شناد  اـبو  داد  صاـصتخا  مهم  رما  نیا  هب  ناوت  یم  یتیبرت 
هک تسا  نیا  زا  یـشان  غولب  نارود  تالکـشم  زا  یـشخب  کش ، یب  دوب . ناناوجون  رامـش  یب  ياـهلاؤس  يارب  ینیتم  روبـص و  يوگخـساپ 

عقاو یگدنز  لحارم  زا  يا  هلحرم  هچ  رد  و  دنکب ؟ دیاب  هچ  تسیک ؟ هک  دناد  یمن  اذل  درادن و  دوخ  زا  یحیحـص  قیقد و  ریوصت  ناوجون 
: تسا یناوجون  نینچ  لاح  نابز  تیب  نیا  دنک . یم  لبق  زا  رتدیماان  رت و  ینابصع  رت ، هتسخ  ار  وا  خساپ ، یب  ياهلاؤس  نیا  اذل  تسا ؟ هدش 
نایبرم و هدـهع ي  رب  تیلوئـسم  نیا  ( 10  ) تسه يراـمیب  هک  هناـخ  نآ  رد  تسین  یتـحار  تسه  يراز  لد  هنیـس  نیا  رد  هک  ملاـنن  نوـچ 
. دبای تسد  دوخ ، زا  حیحص  هنانیب و  عقاو  يریوصت  هب  ات  دنیامن  يرای  وا  هب  دنهدب و  تخانـش  ناوجون  هب  دننک  شـشوک  هک  تسا  نیدلاو 

دنزرف نیا  زج  هب  شیوخ  رمع  هب  ارم  هک  درک  تیاکح  یبش  يوربوخ . يدـنزرف  تشاد و  ناوارف  لام  هک  رکبراـید  رد  مدـش  يریپ  ناـمهم 
قح رب  تخرد  ياـپ  نآ  رد  زارد  ياهبـش  . دـنور اـجنآ  نتـساوخ  تجاـح  هب  ناـمدرم  هک  تسهاـگترایز  يداو  نیا  رد  یتخرد  . تسا هدوبن 

تساجک یمتسنادب  تخرد  نآ  نم  رگا  يدوب  هچ  : تفگ یمه  هتسهآ  ناقیفر  اب  رسپ  هک  مدینش  تسا . هدیشخب  دنزرف  نیا  ارم  ات  ما  هدیلانب 
یگژیو ییوجارجام  ( 11 . ) توترف مردـپ  هک  نانز  هنعط  رـسپ  تسا و  لقاع  مرـسپ  هک  نانک  يداش  هجاوخ  يدرمب . ردـپ  یمدرک و  اعد  ات 

زیمآرارسا يایند  هتخانـشان و  ثداوح  هب  اهنآ  دیدش  هقالع ي  دزاس ، یم  زیامتم  ینـس  ياههورگ  ریاس  زا  ار  ناناوجون  هک  يرگید  یفطاع 
يایند هب  تبـسن  دوخ  زا  یـصاخ  يواکجنک  یگتفیـش و  هچ  ناناوجون  هک  میا  هدوب  دـهاش  شیبو  مک  اـم  همه ي  دـیاش  . دـشاب یم  عیاـقو 

صوصخب تیفیک  نیا  دنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  رظن  تامولعم ، زا  شیب  تالوهجم  یلکروط  هب  دنهد . یم  ناشن  اهیتفگش  واهارجام 
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هب ترفاـسم  هب  ناوجون ، ( 12 .) تسا رتدـیدش  هنایوجارجام  ثداوح  هب  طوبرم  ياـهنامر  هب  اـهنآ  هقـالع ي  رتشیب و  نیب 12-15  نینـس  رد 
ياهایرد اه و  هناخدور  زا  روبع  روبعلا ، وبعـص  زومرم و  للق و  اههوک  هدـیچیپ ، مهرد  هوبنا و  ياهلگنج  نورد  اـیند ، هتخانـشان ي  قطاـنم 

، تیبرت میلعت و  هاگتـسد  هچنانچ  دراد . يدـیدش  لیامت  ناهنپ ، ياهجنگ  نتفای  ینیمزریز و  ياهلنوت  اهراغ و  فشک  هرخـالاب  ناـشورخ و 
دیدزاب يدرونهوک و  عونتم ، ياهنیمزرس  رد  دیفم  ملاس و  ياهشدرگ  یملع ، ياهرفس  لیبق  زا  ار  ییاهتـصرف  ناوجون ، نایفارطا  هداوناخ و 

بتک هعلاـطم ي  تروص  نیا  ریغرد  . دـنا هدومن  اـضرا  نیمأـت و  ار  وا  مهم  زاـین  نیا  دـنروآ ، مهارف  وا  يارب  یعیبط  ياـهتیعقوم  طاـقن و  زا 
ياهناسنا كاب و  یب  روسج و  نادرونایرد  ناتساد  بطق و  نافـشتکم  لاح  حرـش  زومرم ، تعیبط  ياهیتفگـش  زا  یکاح  هک  هدننک  مرگرس 

هب ینورد  زاین  نیا  هدننک ي  اضرا  يدح  ات  دـناوت  یم  دـنا ، هداتـسیان  زاب  یـششوک  چـیه  زا  فدـه ، هب  ندیـسر  هار  رد  هک  يا  هتخاسدوخ 
نیا . تسا ناناوجون  ياهییوجارجام  هعماج و  ياهراجنه  طابترا  تسا ، نآ  ثحب  لحم  اجنیا  رد  هک  يرگید  عوضوم  دـشاب . ملاس  هویش ي 

هب زاین  هب  دراوم ، زا  یلیخرد  عطق  روط  هب  تسا ؟ ناوجون  ییوجارجام  هیحور ي  ياریذپ  هزادـنا  هچ  ات  هعماج  هک  تسا  حرطم  ًابلاغ  هلئـسم 
، ینیـشنرهش یعامتجا و  یگدنز  نآ ، هدـیچیپ ي  ياهتیدودـحم  هعماج ، ياهرایعم  دوش . یمن  هداد  خـساپ  هعماج  رد  ملاس  ياهییوجارجام 

دزیگنا یمرب  یفنم  هویـش ي  هب  زاین  نیا  نیمأت  هب  ار  ناناوجون  هک  دنتـسه  یلماوع  هلمج  زا  هدنزاس  ياهیمرگرـس  ألخ  يزیر و  همانرب  مدع 
شومارف . تسا هعماج  ياهراجنه  نتـسکش  نیناوق و  دودـح و  نتـشاذگ  اپ  ریز  یعاـمتجا ، تاررقم  اـب  ندـش  ریگرد  اـهنآ  هلمج ي  زا  هک 
ناناوجون هک  دوب  بظاوم  دیاب  تسا و  همه  حالص  هب  . دنهد یم  ناشن  دوخ  زا  هزرابم  يارب  یـصاخ  یگدامآ  دادعتـسا و  ناناوجون ، مینکن 

دیفم و ياهـشزومآ  . درک عانقا  ار  ییوجارجام  هیحور ي  ناوت  یم  ینکـش  نوناق  قیرط  زا  طقف  هک  دنـسرن  صاخ  هلحرم ي  هجیتن و  نیا  هب 
زره زا  يریگولج  تهج  رد  تسا  یماگ  اهنآ ، یگدـنز  رد  عونت  داجیا  تغارف و  تاـقوا  يارب  يزیر  هماـنرب  ناـشدامتعا و  بلج  رمتـسم ،
یبتک هعلاطم  هنیمز  نیارد  دـنیامن . اضرا  ار  شیوخ  ییوجارجام  هیحور ي  دـنهاوخ  یم  جرم  جره و  قیرط  زا  هک  یناناوجون  يورین  نتفر 

زا « دابرذآ ماـن  هب  يا  هدـنرپ  « ـ .» يرپسا گـنارتسمرا   » زا « تعاجـش دـنیوگ  یم  ار  نیا  « ـ » يراـتخم اـضر   » زا « ناـگنازرف يامیـس  « ـ : دـننام
ناـج  » زا شتآ » هـکرب ي   » و برــس » ـالط و  رهــش  «، » دیفــس ياـههوک  « ـ .» نرو لوژ   » زا « تـنارگ ناـتیپاک  نادـنزرف  « ـ .» خاـب دراـچیر  »

« تاکسا ناتیپاک  « ـ .» ولوپوکرام ياهرفس  « ـ .» ایرد زابرس  كدوک ، « ـ .» نرو لوژ   » زا زور » داتشه  رد  ایند  رود  هب  ترفاسم  « ـ .» رفوتسیرک
ییوجارجام هیحور ي  نیمأـت  تهج  رد  ار  ناـنآ  دـشاب و  ناـناوجون  هدارا ي  حور و  مّوقم  دـناوت  یم  مهلاـثما ، و  بونج .) بطق  فشاـک  )

هب هدـش و  لداعتم  ییوجارجام  ثیح  زا  يردـق  یگلاـس  زرم 15  زا  روبع  اـب  جـیردت  هب  ناوجون  دـنک . ییاـمنهار  يرثؤم  وحن  هب  شیوخ ،
اریز . دنک یم  دیدهت  ار  وا  يرتشیب  تارطخ  هک  تسا  هلحرم  نیا  رد  دوش . یم  دنمقالع  کیدژارت  یساسحا و  ياهنامر  کیلبمس و  راعـشا 

ياـهتیهام اـب  هک  یبـتک  دادـعت  هنافـسأتم  دوـب و  دـهاوخ  کـیتنامر  هناقـشاع و  بتک  هب  شیارگ  يارب  یبساـنم  زاـس  هنیمز  ساـسحا ، نـیا 
عون ناناوجون و  زا  يرتشیب  ياهتبقارم  هلحرم ، نیا  رد  دوش  یم  هیصوت  اذل  . دنتـسین مک  ، دنرب یم  موجه  ناناوجون  هشیدنا ي  هب  یگنهرفریغ 

هب ًابلاغ  زین  هنیمز  نیا  رد  روشرپ ، ياهلد  ساسح و  ياهبلق  اب  ناناوجون  ناوجون  ياهیتسود  دـنیامنب . بساـنم ، ياـهباتک  باـختنا  هعلاـطم و 
لکـش فطاوع  يانبمرب  رتشیب  اهیتسود ، رایعم  دریگ و  یم  دوخ  هب  روش  هبذج و  هبنج ي  نانآ  ياهیتسود  . دننک یم  لمع  یطارفا  يا  هنوگ 

تاـعلاطم و غولب  یـسانشناور  هنیمز ي  رد  هک  « سبد سیروـم  . » دوـش یم  رادروـخرب  رتـمک  یـشزرا ، یقطنم و  ياـه  هیاـپ  زا  دریگ و  یم 
ناناوجون نیب  ًابلاغ  اـهیتسود  نیا  (13 . ) دـنک یم  نایب  یناوجون  نارود  رد  ار  یتسود  عون  هس  لـقاال  تسا ، هداد  ماـجنا  يداـیز  تاـقیقحت 

تـسا یتمدخ  رطاخ  هب  دراوم  رتشیب  رد  دریگ و  یم  لکـش  يزور  هنابـش  ای  یلومعم و  سرادـم  لیبق  زا  ییاهطیحم  رد  سنجمه  نسمه و 
. دیآ یم  دوجو  هب  یمیدق  تسود  کی  زا  دامتعا  بلـس  هجیتن ي  رد  ای  دـهد و  یم  ماجنا  داح  تیعقوم  کی  رد  يرگید  قح  رد  یکی  هک 

قلعتم هراومه  تسود ، هک  دنهد  یم  حیجرت  ناتـسود  نیا  ًابلاغ  دسر و  یم  جوا  هب  هناصلاخ  تاساسحا  ایاده و  میدقت  اب  یتسود ، عون  نیا 
كدوک ناوجون و  نیب  مود ، عونزا  یتـسود  دـشاب . هتـشادن  یتکراـشم  یفطاـع ، طاـبترا  نیا  رد  يرگید  دـشاب و  ناـشدوخ  هب  رـصحنم  و 

ياـهطاتیحا دـیاب  اـهیتسود  نیا  تیفیک  دروـم  رد  . تسا لاـسدرخ  تسود  زا  ناوـجون  تیاـمح  رب  ینتبم  هک  دـیآ  یم  دوـجو  هب  لاـسدرخ 
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دوجو یسنج  داسف  لیبق  زا  اهیتسود  نیا  رد  یتافارحنا  نتفای  هار  لامتحا  تروص  نیا  ریغ  رد  نوچ  درک . تاعارم  ًالماک  ار  یحور  یقالخا 
يارب ار  هنیمز  ناوجون  اـی  كدوـک و  یفطاـع  ـألخ  نیدـلاو و  تبقارم  مدـع  یگداوناـخ و  ياهیزومآدـب  هک  تسا  یناـمز  رد  نیا  دراد و 

اب رت  نسم  تسود  دـیآ و  یم  دوـجو  هب  دوـخ  زا  رت  نسم  يدرف  ناوـجون و  نیب  موـس  عوـن  یتـسود  دـیامن . یم  مهارف  یقـالخا  ياهـشزغل 
رجنم گنتاگنت  يا  هطبار  هب  دراوم  یـضعب  رد  دـنک و  بلج  دوخ  هب  ار  ناوجون  دامتعا  دـناوت  یم  یعاـمتجا  ياـه  هبذاـج  زا  يرادروخرب 

: اه تشون  یپ  دراد . ریذـپان  راکنا  یترورـض  ناوجون ، یتسود  رب  هداوناخ  تراظن  طباور و  هنوگ  نیارد  رت  نسم  تسود  ندوب  هزنم  دوش .
فلار یناوجون ؛ هرابرد ي  يداینب  ياـه  هیرظن  -2 دنمان . یم  « غولب یـسانش  ناور  ردـپ   » ناونع هب  رتشیب  ار  (1844-1924 «) لاه یلناتسا  -» 1

، يرافـص نسح  همجرت  سبد ، سیروم  مناد ؛) یم  هچ   ) غولب ص15 4- عبنم ، نامه  -3 ص14 . ینامزلا ، بحاـص  رتکد  همجرت ي  سوم ،
-9 مق . زا  هلاس  يرتخد 16  -8 کشمیدنا . زا  هلاس  ناوجون 17 کی  همان ي  زا  یشخب  يدعس 7- تایلک  ص47 6- عبنم ، نامه  -5 ص 46 .
ص 95. يرافـص ، نسح  همجرت  سبد ، سیروم  مناد ؛) یم  هچ   ) غوـلب -12 يدعس . تایلک  -11 نامکرت . یتلاح  -10 ص48 . عبنم ، نامه 

ص 55. يرافص ، نسح  همجرت  سبد ، سیروم  مناد ؛) یم  هچ   ) غولب -13

یناوجون يایند 

نیرتتخـس زا  یناوـجون  هرطاـخمرپ  نارود  ناـیم  نیا  رد  و  تسین .  نکمم  یناـسآ  هب  هشیمه  یگدـنز  مخ  چـیپ و  رپ  ياـههداج  زا  روـبع 
ياهراتفر زا  هدنکآ  هرود  نیا  تسا .  یناوج  یکدوک و  نیب  یخزرب  عقاو  رد  یناوجون  دوریم .  رامـش  هب  یناگدـنز  ریـسم  ياههاگرذـگ 

، یمـسج ياههصرع  یماـمت  رد  هراـبود  يدـلوت  شخب  دـیون  نینـس  نیا  لاـح  نیع  رد  دـشابیم .  از  جنـشت  راوناـفوط و  زیارغ  ضقاـنتم ،
ناسانـشناور هک  تساور  نیمه  زا  دومن .  داـی  یگدـنز  فطع  هطقن   » ناوـنع هب  ماـیا  نیا  زا  ناوـتیم  نینچمه  تسا ، یـشزرا  یعاـمتجا و 

مان و . . .  ( 1 « ) دیدج دلوت  « ;  » راشف نافوط و  نارود  « ;  » زیگناجنـشت یناگدنز   ;  » یفنم نارود   » نوچمه ینیوانع  باقلا و  اب  ار  یناوجون 
ماهبا نیمه  تسا و  ماهبا  یعون  راچد  یلاقتنا  هلحرم  ره  دـننام  تسا و  یلاقتنا  ینارود  یناوجون  اهیگژیو  یناوجون و  دـناهدومن .  يراذـگ 
دروـم دـنک  راـتفر  هناـکدوک  رگا  لاـسگرزب .  هن  تسا و  كدوـک  هن  هلحرم  نیا  رد  وا  دوـشیم .  ناوـجون  رد  یگتـشگمگ  یعوـن  ثعاـب 

دش دهاوخ  يدج  یتالکـشم  راچد  یفاک  هبرجت  مدع  هب  هجوت  اب  دیامن ، لمع  اهرتگرزب  دننامه  دهاوخب  هچنانچ  دریگیم و  رارق  شنزرس 
ار یتوافتم  ياـهیگژیو  یعاـمتجا ، یـشزرا -  ياهـشرگن  عون  رد  رییغت  یـسنج و  یفطاـع ، یکیزیف ، تارییغت  شهج و  هارمه  هلئـسم  نیا  . 
: یفطاع یتابثیب  لداعت و  مدع  یفطاع 1. ياـهیگژیو  فلا ) میزادرپیم .  اـهنآ  زا  یخرب  هب  همادا  رد  هک  دروآیم  لاـبند  هب  ناوجون  يارب 

هیـصوت نخـس و  هبتسین  رـضاح  رگید  يوس  زا  دـنکیم .  لمع  قفومان  شیوخ  راـتفر  لرتنک  رد  دوشیم و  نیگمـشختعرس  هب  ناوجون 
وا یجنر  دوز  هرود  نیا  رد  يو  هتـسجرب  تایـصوصخ  زا  دـنکیم .  شنزرـس  ار  دوخ  هدـش ، نامیـشپ  يدوز  هب  اما  دـیامن ، هجوت  نایفارطا 

ناتسود و يوس  هب  نالاسمه : هب  شیارگ  .2 دشابیم .  يو  شزومآ  تیبرت و  عون  ینومره و  تاحشرت  یلخاد و  ددغ  هب  هتـسباو  هک  تسا 
شهاـک هـب  ور  وا  دزن  نیدــلاو  نـالاسگرزب و  شزرا  ور  نـیا  زا  دــهدیم .  شیازفا  ار  شیاــهیتسود  هریاد  دراد و  شیارگ  شنــالاسمه 

داقتنا .3 درادیمرب .  ماـگ  یفطاـع  لالقتـسا  يوس  هب  هلحرم  نیا  رد  وا  عـقاو  رد  دـیآیم .  نییاـپ  ناـنآ  اـب  وا  طاـبترا  حطـس  دراذـگیم و 
هک دهد  همادا  اجنآ  ات  ار  داقتنا  تسا  نکمم  وا  دنکیم .  داقتنا  نارگید  زا  تدش  هب  اما  درادن ، ار  داقتنا  ندینـش  لمحت  ناوجون  يریذـپان :

ربارب رد  دوشیم و  رگهولج  وا  رد  يراکادـف  سح  یگتـشذگ : دوخ  زا  .4 دزادنایب .  هرطاخم  هب  ار  شانیدـلاو  اب  شیوخ  هنامیمـص  طباور 
لقتسم يدرف  دنالوبقب  نارگید  هب  دنکیم  شالت  تیصخش : ساسحا  .5 دنامبتکاس .  روز  فرح  ربارب  رد  تسین  رضاح  دتـسیایم و  متس 
تروص رد  يدیماان : .6 دـنکیم .  يریگعـضوم  تدـش  هب  دوـشیم و  رطاـخ  هدرزآ  یهجوـتیب  عوـن  ره  زا  ور  نیا  زا  تـسا ; دـمآراک  و 

ساسحا زا  رارف  رطاـخ  هب  یطارفا  ياـهتلاح  رد  دربیم و  هاـنپ  ییاـهنت  هشوگ  هب  یعقاوم  رد  ددرگیم .  یگدرـسفا  ساـی و  راـچد  تسکش 
دراد یعس  دنکیم و  دوخ  يرهاظ  تیعضو  فرـص  ار  دوختقو  زا  يرادقم  يرهاظ : عضو  .7 دنزیم .  اطخ  هزب و  هبتسد  یگتـسکشرس 
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نیمه دهدیم و  جرخ  هب  يریگتخس  دوخ  رهاظ  شیارآ  شـشوپ و  رد  یکدوک  نارود  فالخرب  يو  دنایامنب .  هتـسارآ  یـصخش  ار  دوخ 
ییایؤر ییاـیند  دروآیم و  يور  يزادرپلاـیخ  هب  نارود  نیا  رد  ناوجون  لـیخت : .8 دوشیم .  نیدـلاو  نایبرم و  اـب  وا  يریگرد  ببـس  رما 

نیع رد  هدنیآ : .9 ددرگیم .  نایفارطا  يوس  زا  يو  شنزرـس  بجوم  هک  دریگیم  تدـش  ناـنچنآ  هاـگ  هلئـسم  نیا  دزاـسیم .  دوخ  يارب 
 . تسا شیوخ  یقالخا  یگداوناخ و  يداصتقا ، یلغـش ، یلیـصحت ، تشونرـس  نارگن  دراد و  یهاگن  مین  زین  هدـنیآ  يوس  هب  ناوجون  لاح 
هس مک  تسد  نارود  نیا  رد  ناسانش  ناور  اهیتسود : .10 ( . 2  ) دیامنیم رطاخ  بارطضا  یناشیرپ و  راچد  ار  يو  يدراوم  رد  هلئسم  نیمه 

میدـقت اب  اهیتسود  عون  نیا  دـنکیم .  رارقرب  شیوخ  لاسمه  سنجمه و  اـب  ناوجون  هک  ییاـهیتسود  مکی : دـننکیم : ناـیب  ار  یتسود  عون 
لاسدرخ ناکدوک  اب  هاگ  ناوجون  مود : دوشیم .  هدـهاشم  نآ  رد  یبلطراصحنا  یعون  دـسریم و  دوخ  جوا  هب  كاپ  تاـساسحا  هیدـه و 

دراد دوجو  یـسنج  ياهفارحنا  لامتحا  هک  اجنآ  زا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دزادرپیم .  اهنآ  زا  تیامح  هب  دزاسیم و  رارقرب  هنامیمـص  طباور 
رتلاسگرزب صخـش  ناوجون و  نیب  یتسود  موس  عون  رد  موس : دریگ .  رارق  نایبرم  نیدلاو و  هجوت  دروم  طباور  نیا  تقد  هبتسا  بسانم 

لدب گنتاگنت  یطابترا  هب  هطبار  نیا  تسا  نکمم  یتح  دریگیم ، رارق  ناوجون  دامتعا  فرط  رتگرزب  صخش  لاح  نیا  رد  دهدیم .  خر 
تقادـص یکاـپ و  زا  دـنیامن و  لاـمعا  ار  یلماـک  تراـظن  یتـسود  عون  نیا  رب  ناوجون  ناـیفارطا  هداوناـخ و  یتسیاـب  دراوم  نیا  رد  دوش . 

ادـیوه ناوـجون  رد  دنمـشزرا  سح  ود  یناوـجون  ماـیا  ندیــسر  ارف  اـب  یعاـمتجا  ياـهیگژیو  ب ) ( . 3  ) دـنوش نئمطم  لاـسگرزبتسود 
نتشیوخ فشک  یگژیو  ود  اب  هک  تسا  یلاقتنا  ياهلحرم  یناوجون  : » دیوگیم هطبار  نیمه  رد  روهـشم  سانـشناور  گربلهک  ددرگیم . 

رد تکراشم  اهتیلوئـسم و  لوبق  ابتسا  شالت  رد  ناوجون  یعاـمتجا : تکراـشم  .1 ( « 4  . ) تسا هارمه  یعاـمتجا  یلاـعت  یباـیتیوه و  و 
یعاـمتجا و تاررقم  نیناوق و  تخانـش  هب  ور  نیا  زا  دـیامن .  فیرعت  یعاـمتجا  هاـگیاج  شقن و  یعون  نتـشیوخ  يارب  یعمج  ياـهتیلاعف 
وا زا  ناوتیم  دـشاب ، رادروخرب  نایفارطا  ياج  هب  ياـهییامنهار  زا  يو  رگا  تروص  نیا  رد  دروآیم .  يور  یعاـمتجا  ياهـشزرا  یـسررب 

یعاـمتجا تاـفارحنا  هب  سح  نیا  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  تشاد و  راـظتنا  رادمـشزرا  گـنهامه و  يدودـح  اـت  لاـعف و  یـشقن 
ناـشیا يارب  دـنراد و  رارق  دوـخ  نـالاسمه  ذوـفن  تـحت  نارتـخد  نارـسپ و  یناوـجون ، نیزاـغآ  ياـهلاس  رد  ییوـجتیوه : .2 دـماجنایب . 

هب دیآیمرب و  شیوختیوه  يوجتـسج  رد  ناوجون  جیردت  هب  هلحرم  نیا  رذگ  اب  اما  تسا ، تیمها  اب  رایـسب  ناتـسود  هورگ  اب  یگنهامه 
کمک دناوتیم  یلم  ینید و  تیوه  ياههنیمز  رد  مزال  ياهیهاگآ  هئارا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دـنکیم .  مادـقا  هنالقتـسم  ییاهراتفر 

هک دراد  یپ  رد  ار  تیوه  نارحب   » رطخ هلئـسم  نیا  هب  یهجوتیب  رگید  يوس  زا  دـشاب .  نارود  نیا  رد  ناوجون  تیـصخش  ماوـق  هب  یتـبثم 
ناناوجون و ياهزاین  تخانش  اهزاین  یناوجون و  دوش .  يو  هعماج  صخـش و  ریگنماد  اهتدم  ات  دناوتیم  نآ  راب  فسا  كانرطخ و  بقاوع 

میـسقت یناور  یتسیز و  ياهزاین  هتـسد  ود  هب  ناوتیم  ار  اهزاین  نیا  دشابیم .  نایبرم  نیدـلاو و  فیاظو  نیرتمهم  زا  اهنآ  هب  ییوگخـساپ 
هبناج همه  تارییغت  هب  هجوت  اب  دـشابیم و  اهتیلاعف و . . .  تحارتسا ، باوخ ، هیذـغت ، عون  لماش  اـهزاین  نیا  یتسیز  ياـهزاین  فلا ) دومن . 
هتسد نیا  یناور  ياهزاین  ب ) دنشاب .  رثوم  وا  یحور  یمـسج و  تیعـضو  دوبهب  تشادهب و  رد  يدودح  ات  دنناوتیم  یناوجون  نارود  رد 

زا يرایسب  دوشیم .  یناور  ياهیرامیب  یتیصخش و  تالالتخا  بجوم  اهنآ  هب  یهجوتیب  هک  ارچ  تسا ; رتمهم  تسخن  هتـسد  زا  اهزاین  زا 
ور نیا  زا  تسا .  اهزاین  زا  عون  نیا  عقوم  هب  یفاک و  ياضرا  مدع  هجیتن  اهینیبدب ، اهیرگـشاخرپ و  اهیگدرـسفا ، اهیراکهزب ، اهیرازآ ، مدرم 

درادبتسود ات  تسا  دنمهقالع  ناوجون  ییوج : تبحم  .1 ( : 5  ) میزادرپیم اهزاین  هنوگ  نیا  یـسررب  هب  راوتسرهف  هدیکچ و  تروص  هب 
نیا رد  و  دوریم .  ییوس  ره  هبتبحم  يوجتـسج  رد  يو  رطاـخ  نیمه  هب  دـنیببتبحم .  دـنک و  تبحم  يریبعت  هب  دوش ; هتـشاد  تسود  و 
يو رب  یفنم  اـیتبثم  تارثا  دـناوتیم  هک  تسا  ناوجون  هجوـت  دروـم  ياـهنوناک  هلمج  زا  هسردـم و . . .  هداوناـخ ، ناتـسود ، عـمج  ناـیم 

هداوناخ زا  جراخ  فرحنم و  ياهنوناک  هب  سح  نیا  ياضرا  مدع  لابند  هب  ناناوجون  یخرب  هک  تسا  اهزاین  نیمه  هیاپ  رب  دراذگ .  ياجرب 
نارود هنابلط  لالقتـساياهاعدا  فـالخ  رب  یهاوختینما : .2 دـنوشیم .  راتفرگ  اـهنآ  ماد  رد  دـنوشیم و  بذـج  بولطماـن  ياـهطیحم  و 
تسا ینارای  هاگهانپ و  نتفای  یپ  رد  هراومه  ساره  بارطـضا و  عقاوم  رد  هدوب ، شمارآ  رطاختینما و  ساسحا  هب  دنمزاین  يو  یناوجون ،
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هاگدـید زا  اههورگ  نیا  دـنچ  ره  دوشیم ، بذـج  رگتیامح  ياههورگ  هب  يو  لیلد  نیمه  هب  دـنیامن .  عافد  تامیالمان  ربارب  رد  وا  زا  هک 
زورب اب  ات  دـنکیم  شالت  دوخ  نالاسمه  عمج  هب  دورو  اب  يو  نینـس  نیا  رد  تیبوبحم : تیلوبقم و  هب  زاـین  .3 دننک .  هولج  دنـسپان  عامتجا 

یبهذم یعامتجا ، ياهرایعم  اهزرم و  زا  يرایسب  رب  ار  یهورگ  ياهرایعم  وا  اهلاس  نیا  رد  ددرگ .  عقاو  نانآ  هجوت  فرط  شیاهدادعتسا ،
دهدیم ناشن  يرتشیب  یلدمه  ییوس و  مه  یهورگ  ياهتیلاعف  اب  دسارهیم ، ندش  دورطم  زا  هک  اجنآ  زا  و  دهدیم .  حیجرت  یگداوناخ  و 

ییارگهورگ هلئـسم  اههداوناخ ، یگدنکارپ  اهتیمیمـص و  ندـش  هتـسکش  مهرد  هنامز  ینیـشنرهش و  یگدـنز  شرتسگ  هب  هجوت  اب  هزورما  . 
کچوک هورگ  هتسد و  اههد  لاتم و  يوه  پر ، دننام  نکشراجنه  ياههورگ  شیادیپ  بجوم  دوشیم و  رگهولج  یفنم  ياهلکـش  هب  ابلاغ 

ربارب رد  وا  تسا .  ریذـپمیرکت  هاوـخ و  مارتـحا  ناوـجون  مـیرکت : قـیوشت و  .4 تسا .  هدـش  یللملا  نـیب  اـی  يروـشک  حطـس  رد  گرزب  و 
رارق هجوت  دروم  شاهنالوئـسم  ياهراتفر  اـهنت  تسا  دـنمهقالع  رگید  يوس  زا  دراد .  مارتحا  قیوشت و  عقوت  دوجوم  ياهـشزرا  اـب  یهارمه 

هب دامتعا  هب  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  یپ  رد  يرابرپ  تارمث  اـهزاین  نیا  هب  ییوگخـساپ  دوش .  یـشوپ  مشچ  شیاـهاطخ  زا  دریگ و 
رب نایبرم  نیدـلاو و  طلـست  زا  ناـناوجون  زا  يرایـسب  لالقتـسا : .5 دومن .  هراـشا  یگتـسیاش  تیقفوـم و  ییاـناوت ، شزرا ، ساـسحا  سفن ،
زا یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  زا  هدافتـسا  يداصتقا و  لالقتـسا  دـنیآیمرب .  لالقتـسا  بسک  ددـص  رد  دـنبوشآیمرب و  دوخ  ياـهراتفر 

ياـهورین نیدـلاو و  ناوجون ، طـباور  رد  ییاهـشنت  اـهدروخرب و  بجوم  زاـین  نیمه  تسا .  نارود  نیا  رد  ناـشیا  ياههتـساوخ  نیرتـمهم 
هک ياهنوگ  هب  تشادرب ; يرثؤم  ياهمدق  اهتساوخ ، نیا  لیدعت  رد  يزرورهم  ییوگخـساپ و  ییابیکـش ، اب  ناوتیم  هک  دوشیم  یعامتجا 
زا یکی  یناوجون  نامگیب  یگدـنز : هفـسلف  بهذـم و  هب  زاـین  .6 دـناسر .  لقادـح  هب  ار  هلحرم  نیا  ياهبیـسآ  زاـین ، نـیا  یهد  تـهج  اـب 

تلع دوخ و  يدوجو  زار  نآ  ینابیتشپ  ددم  هب  ات  دشابیم  یحور  یهاگ  هیکت  لابند  هب  ناوجون  تسا .  ناسنا  تایح  نارود  نیرتیتدـیقع 
ياراد هلحرم  نیا  رد  وا  دروآیم .  يور  تخـس  ياهتـضایر  هب  هک  دـباییم  تدـش  ناـنچ  يو  رد  هیحور  نیا  هاـگ  دـبایرد .  ار  شایتسه 
ساسا نیمه  رب  دـهدیم .  رارق  ریثات  تحت  ار  شدوجو  ماـمت  نآ  هبذاـج  شـشک و  هک  دوشیم  یفیطل  هناـصلاخ و  فطاوع  تاـساسحا و 

يارب ار  وا  دهدیم و  رارق  یبهذم  ياهشزومآ  يانبم  رب  زاغآ  رد  ار  وا  تیبرت  ریـس  شدنبلد  دنزرف  هب  شیوخ  همان  رد  نانمؤمریما  هک  تسا 
هماکحاو مالـسالا  عیارـشو  هلیواتو  لجوزع  هللا  باتک  میلعتب  کئدـتبا  ناو  : » دـیامرفیم دـیامنیم و  هدامآ  هنامز  ياهههبـش  اب  ییوراـیور 

سبتلا يذـلا  لثم  مهئارآو  مهئاوها  نم  هیف  سانلا  فلتخا  ام  کیلع  سبتلی  نا  تقفـشا  مث  هریغ ، یلا  کب  کلذ  زواجا  همارحو ال  هلالحو 
زاغآ رد  سپ  ( 6;  ) ۀـکلهلا هب  کیلع  نمآ  رما ال  یلا  کمالـسا  نم  یلا  بحا  هل  کهیبنت  نم  تهرک  ام  یلع  کلذ  ماـکحا  ناـکف  مهیلع 
میلعت وت  هب  مارح  لالح و  زا  ار  نآ  ماکحا  مالـسا و  تعیرـش  مزومایب و  وت  هب  شریـسفت  هارمه  هب  ار  ادخ  باتک  ات  متفرگ  میمـصت  تتیبرت 

زین وت  هبتسا  هدیدرگ  مدرم  ههبش  یگدنکارپ و  ببس  هک  فرحنم  ياهشنیب  ادابم  هک  مدیسرت  نآ  زا  سپ  مزادرپن .  يرگید  زیچ  هب  مهد و 
میلـست اـت  مداد  حـیجرت  لـئاسم -  نیا  اـب  وت  ههجاوم  زا  ماهغدـغد -  یتحاراـن و  رب  دراوـم  نیا  زا  ار  وـت  یهاـگآ  ور  نیا  زا  دروآ ; موـجه 

ار دوخ  ياهدادعتسا  دنراد  لیامت  ناناوجون  یناوجون ، مایا  ندیـسر  ارف  اب  یگتفای : لامک  دشر و  هب  زاین  . 7 يوشن ».  یعامتجا  ياهتکاله 
ياههداج رد  یـساره  چـیهیب  ناـنآ  دوشیم  ببـس  هک  تسا  سح  نیمه  ( . 7  ) دـنربب ار  هرهب  نیرتشیب  دوخ  ياهتیفرظ  زا  هتخاـس  اـفوکش 

هک ار  یگتفای  لامک  نیا  يابیز  هنومن  دنیامن .  حتف  ار  تیقفوم  ياههلق  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  دنهن و  ماگ  راوشد  طیارـش  یگدنز و  تخس 
نارود تفای .  ناوتیم  یبوخ  هب  ناناوجون  یـسامح  روضح  سدـقم و  عافد  نارود  رد  تسا  یـسامح  یـشزرا و  تاـیحور  هب  رظاـن  رتشیب 

یـشزرا رپ  ییالط و  نارود  تسناد ; نتفکـش  نارود  ار  یناوج  نآ  یپ  زاو  یناوجون  نارود  ناوتیم  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اـب  نتفکش 
مک یتیعقوم  الاو  ياهراتفر  هب  صلاخ  قشع  هارمه  هب  نارود  نیا  یـشیالآیب  یگداس و  دـهدیم .  خر  ناسنا  یگدـنز  رد  رابکی  اـهنت  هک 

لابند هب  ار  یتدم  زارد  ياهتیقفوم  نآ  زا  يرادرب  هرهب  هک  دراذگیم  سانشتیلوئسم  شالترپ و  نیدلاو  ناغلبم و  نایبرم ، يورارف  ار  ریظن 
یناوتان و هرود  ود  هنایم  رد  شیوخ  مالک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتردـق  توق و  نارود  ناـمه  یگدـنز  زا  هلحرم  نیا  عقاو  رد  دروآیم . 

ةوق فعـض  دعب  نم  لعج  مث  فعـض  نم  مکقلخ  يذـلا  هللا   . » دریگیم رظن  رد  نارود  نیمه  يارب  ار  فیلاکت  نیرتشیب  دروآیم و  یتسس 
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ییاناوت توق و  یناوتان ، نآ  زا  سپ  دیرفآ و  فعض  لاح  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  نامه  ادخ  ( ;  » 8  ) ۀبیشو افعض  ةوق  دعب  نم  لعج  مث 
ياـهیگژیو یخرب  اـب  ییانـشآ  زا  سپ  ازلکـشم  لـماوع  یناوـجون و  داد ».  رارق  ار  يریپ  فعـض و  ییاـناوت ، زا  سپ  رگید  راـب  دیـشخب و 

ناناوجون يراتفر  ینابم  اهتلع ، نیا  ییاسانش  اب  هک  ارچ  میشاب ; هتشاد  نارود  نیا  يازلکشم  لماوع  هب  یهاگن  مین  تسا  بسانم  ناوجون ،
ياهلحرم دراو  هاگان  هب  كدوک  يراتفر : شکمشک  فلا ) دیزگرب .  ار  بسانم  ياهـشور  اهنآ  اب  ههجاوم  رد  ناوتیم  دوشیم و  صخـشم 

دوخ رد  ییوس  زا  دنیبیم .  رتشیب  دوخ  زا  ار  نایفارطا  تاعقوت  حطس  ددرگیم و  دوخ  رد  یتارییغت  هجوتم  يو  دوشیم .  یگدنز  زا  دیدج 
نارود رـسدردیب  ياـههجوت  نیدـلاو و  ياـهتیامح  زا  دـناوتیمن  وـس  رگید  زا  یلو  دـباییم ، لالقتـسا  يوـس  هب  ریذـپانبانتجا  یـششک 

: یبلطلالقتـسا ب ) دـهدیم .  زورب  دوخ  زا  یتوافتم  ياهراتفر  هتـشگ  ینورد  شکمـشک  راـچد  ساـسا  نیمه  رب  دـشکبتسد .  یکدوک 
اهثحب دنک .  یـشکرس  ردام  ردپ و  هلمج  زا  تردق  یگتـسباو و  عجارم  یمامت  هیلع  هک  دهدیم  ار  ناکما  نیا  وا  هب  دیدج  تیوه  ساسحا 

زا يراکهزب ، يدراوم  رد  فیاظو و  فیلاـکت و  ماـجنا  مدـع  ناـیبرم ، نیدـلاو و  تساوخ  ربارب  رد  يریگعضوم  ینـالوط ، ياـههلداجم  و 
لیلحت ییاـناوت  دوخ  رد  ناوجون  تسا .  يداـقتنا  یلیلحت -  ییاـیند  یناوجون ، ياـیند  یلیلحت : تردـق  ج ) دوـشیم .  یـشان  هلئـسم  نیمه 
ناشیا زا  ار  دوخ  دامتعا  دـشکیم و  دـقن  هب  ار  دوخ  هتـشذگ  ياهوگلا  دسانـشیم و  ار  نارگید  یفنم  تبثم و  طاـقن  دـباییم .  ار  لـئاسم 

ییارگوـسود و راـچد  ار  وا  بوـبحم ، ناـیبرم  رداـم و  ردـپ ، هژیو  هب  نـالاسگرزب  هبتبـسن  یفطاـع  تاـساسحا  یفرط  زا  درادیم .  غـیرد 
راچد زین  درف  یقطنم ، يرکف -  ياهییاناوت  شرتسگ  یسنج و  غولب  مئالع  ندش  رادیدپ  اب  یـسانشفده : د ) دنکیم .  یفطاع  شکمـشک 

رگوجتـسج نهذ  ددرگیم و  وربور  تسیچ »؟ یگدنز  زا  نم  فده   » و متـسیک »؟ نم   » نوچمه ییاهـشسرپ  اب  يو  دوشیم .  يدج  لوحت 
رایعم هس  اب  وا  هرود  نیا  رد  دزاسب .  دوخ  يارب  هچراپکی  یتیـصخش  ات  تسا ، شـالت  رد  تسا و  اهـشسرپ  نیا  هب  یخـساپ  نتفاـی  یپ  رد  وا 

ياهشزرا مود .  تسا .  وا  نیدلاو  شریذپ  دروم  تسا و  هدیدرگ  هئارا  يو  هب  یکدوک  نارود  رد  هک  ییاهشزرا  لوا .  تسا .  وربور  یلک 
نیا هچنانچ  اجنیا  رد  هعماج .  یگنهرف  یبهذـم و  یعامتجا ، ياهـشزرا  اهرایعم و  موس .  تسا .  ریگرد  نآ  اب  کنیمه  هک  نالاسمه  هورگ 

اما دشخب ; دوبهب  ار  دوخ  هاگیاج  هداد ، لکش  ار  شیوختیوه  یناسآ  هب  دناوتیم  ناوجون  دنشاب ، هتـشاد  یناوخمه  رگیدکی  اب  رایعم  هس 
تساوخرد ار  گنهامهان  یفیاظو  يو  زا  دنشاب و  ضراعتم  داضتم و  ناوخمهان ، رگیدکی  اب  اهرایعم  نیا  هک  دوشیم  زاغآ  ینامز  لکشم 

لکـشم نیا  زا  رارف  يارب  دـباییم و  ناوتاـن  بارطـضا ، یمگردرـس و  اهـضراعت ، بادرگ  رد  ار  دوـخ  وا  هک  تسا  ضرف  نیا  رد  دـنیامن . 
یهار زاغآ  رد  ار  ناوجون  یـسنج ، ياهنومروه  خـشرت  یلخاد و  ددـغ  ومن  دـشر و  یـسنج : غولب  ه ) دربیم .  هاـنپ  ییوس  ره  هب  ازتشحو 
يژرنا نیا  تسا  ددص  رد  يو  تسا .  هدیدرگ  رادیب  وا  رد  سنجمه  ریغ  اب  طابترا  يارب  يدج  ياهزیگنا  شـشک و  دـهدیم .  رارق  تخس 

ینالضع یمـسج و  نامزاس  رد  یتارییغت  یـسنج ، تالیامت  شرتسگ  اب  دسارهیم .  نآ  بقاوع  زا  اما  دنک ; شیامزآ  ییاج  رد  ار  مکارتم 
ياهراشف تالکـشم ، نیا  لمحت  دزاسیم .  مهارف  جراخ  يایند  اب  فراعتم  ریغ  ای  نشخ  ياهدروخرب  يارب  ار  هنیمز  دوشیم و  رادـیدپ  وا 

يارب ار  يرتشیب  تالکـشم  تسا ، هدـش  سردوز  غولب  راچد  ناوجون  هک  ینامز  هژیو  هبتلاح  نیا  دـنکیم .  دراو  يو  رب  يرایـسب  یحور 
يزاب رظن  يزاب ، ناویح  ییارگسنجمه ، ییاضرادوخ ، فراعتمریغ ، یـسنج  تبراقم  لیبق  زا  یتافارحنا  راچد  ار  وا  دـنکیم و  داـجیا  يو 

، دوریم رامش  هب  ناناوجون  هنادنمدرخ  ریغ  رهاظ  هب  ياهراتفر  زا  يرایـسب  هشیر  هک  یللع  هلمج  زا  یگبرجتیب : و ) ( . 9  ) دیامنیم ای . . . 
تالکشم لح  زا  مزال ، هبرجت  ییانشآ و  مدع  هطساو  هب  ناوجون  تسا .  تالکشم  لئاسم و  اب  دروخرب  يارب  یگدامآ  مدع  یگبرجتیب و 

مدـع هیحور  دوجو  رگید ، هیواز  زا  دوشیم .  ینیب  مک  دوخ  راچد  هدرک ، یگتـسیاش  مدـع  ساسحا  دوخ  رد  دـنامیم و  ناوتاـن  لـئاسم  و 
: شزومآ شرورپ و  ز ) تسا .  وا  لوقعمریغ  ياـهراتفر  زاـغآ  نیا  دـنک و  زارد  نارگید  يوـس  هب  يراـیتسد  يو  دراذـگیمن  یگتـسباو 
 . دریگ رارق  هجوت  دروم  دناوتیم  ناوجون  ياهراتفر  یهدلکش  رد  مهم  رایسب  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  زین  یـشزومآ  یتیبرت و  ياهطیحم 
ان ياهیدازآ  يزاساهر و  ای  دح  زا  شیب  ياهتبقارم  يریگتخـس و  یگنهرف ، ياهتیمورحم  نادنزرف ، ای  رگیدکی  اب  ردام  ردـپ و  ياهیریگرد 
رب راذــگریثات  لـماوع  رگید  زا  اـهتیمورحم : اهفاکــش و  ح ) تـسا .  یناوـجون  نارود  تمالــس  يارب  ازلکــشم  لـماوع  زا  یگمه  اـجهب ،
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، يداصتقا ياهفاکـش  یلام ، ياهتیمورحم  تسا .  هعماج  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، لاوحا  عاضوا و  راـتخاس و  ناـناوجون  ياـهرادرک 
هلمج زا  دمآراک و . . .  ياهورین  یبهذم و  نکاما  دوبن  ناگمه ، تفرـشیپ  يارب  يواسم  بسانم و  طیارـش  دوبن  یگنهرف ، تاناکما  دوبمک 

ینوریب و تالکشم  مکارت  یناوجون  مایا  یحور و  تالکشم  دوریم .  رامش  هب  ناوجون  رد  بسانمان  ياهراتفر  داجیا  يارب  مهم  ياهمرها 
ياهیناماسبان دوشیم .  يو  تیصخش  رد  یتالالتخا  دیلوت  ببـس  دیامنیم و  شیوشت  راچد  ار  ناوجون  غولب ، نارود  رد  ینورد  ياهراشف 

يریگرد زا  ناوجون  رثات  دننام  دباییم .  دوبهب  نامز  تشذگ  اب  لوا  هتسد  هک  ددرگیم ، میسقت  قیمع  رذگدوز و  هتـسد  ود  هب  نارود  نیا 
نیا رد  دـنکیم .  راچد  يرامیب  هب  ار  وا  هدرک ، ذوفن  يو  تیـصخش  نییاپ  ياههیال  رد  قیمع  تالالتخا  اما  ناتـسود .  هورگ  ای  هداوناخ  اـب 

، یندـب ياهیتساک  نتـشاد  لیلد  هب  هاگ  ناناوجون  ینیب  مک  دوخ  ساسحا  .1 دومن .  میهاوخ  نایب  ار  یتیـصخش  تـالالتخا  نیرتمهم  شخب 
راـچد سفن  هب  داـمتعا  مدـع  هب  دوخ ، نـالاسمه  ناتـسود و  رخـسمت  نارگید و  شنزرـس  اـهتیمورحم ، اهتـسکش ، یگداوناـخ ، تالکـشم 

رگید راب  هتفر ، تسد  زا  یناور  لداعت  اـت  دوشیم  ناـنآ  رد  یعاـفد  یمزیناـکم  نداـتفا  راـک  هب  بجوم  تراـقح  ساـسحا  نیا  دـنوشیم . 
يارب ای  دنکیم  رایتخا  يریگهشوگ  هدش و  ادج  عمج  زا  ای  شیاهیناوتان  يور  رب  نتشاذگ  شوپرس  يارب  ناوجون  ورنیا  زا  دوش .  يزاسزاب 
ناربج يارب  يدراوم  رد  دزاییم و  تسد  یتسدالاب  اناوت و  دارفا  زا  ییوگدب  تسدریز و  رتناوتان و  دارفا  هب  روتسد  ییاتسدوخ ، هب  ناربج 
نیمه نامجرت  ناوتیم  ار  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ياـبیز  تیاور  دروآیم .  يور  يرازآرگید  اـی  يرازآدوخ  تنوشخ ، هب  شیاهتـسکش 

 .« شاـبن نمیا  تسا  ینیبمک  دوـخ  راـچد  هک  سک  نآ  رـش  زا  ( ; 10  ) هرـش نمات  الف  هسفن  هیلع  تناـه  نم  : » دـندومرف هک  تسناد  بلطم 
 . دروآیم لابند  هب  ناوجون  رد  ار  یبصع  ییاهراتفر  یفاـک ، هبرجت  دوبن  یمـسج ، ياـهیرامیب  نوگاـنوگ ، ياـهراشف  یبصع  ياـهراتفر  .2

، ینیبدب یجنردوز و  یمجاهت ، ياهراتفر  دایرف ، هیرگ ، نارگید ، اب  دروخرب  زا  بارطـضا  ناتـشگنا ، اب  يزاب  ندیزگ ، بل  اهنخان ، ندیوج 
دوشیم فالخ  ياههداج  یهار  اهیتحاران ، نیا  زا  ییاهر  يارب  ناوجون  هاگ  دـنریگیم .  ياج  هقبط  نیا  رد  هک  تسا  ییاـهراتفر  هلمج  زا 

کی ربارب  رد  یعیبط  یشنکاو  سرت  بارطـضا  سرت و  .3 دتفایم .  هدولآ  ياهنماد  ردخم و  داوم  ماد  هبتقوم  دنچره  یـشمارآ  لابند  هب  و 
زا سرت  تاـناحتما ، رد  تیقفوم  مدـع  زا  سرت  درب : ماـن  دراوم  نیا  زا  دوشیم  یناوجون  راـگزور  رد  سرت  عاوـنا  زا  تسا .  یعقاو  هدـیدپ 
اب دروخرب  رثا  رد  هک  تسا  یناجیه  بارطـضا  اما  یبهذم .  یقالخا و  تافارحنا  زا  سرت  یگدـنز و  تالکـشم  زا  سرت  نیدـلاو ، ییادـج 

تعاس دنچ  ات  هقیقد  دـنچ  زا  تسا  نکمم  بارطـضا  دـیآیم .  دـیدپ  دـشاب  صخـشم  ناجیه  نیا  عبنم  هک  نآ  نودـب  یلامتحا  رطخ  کی 
( . 11  ) دوش یناور  تالالتخا  ءاـشنم  همادا  تروص  رد  دـناوتیم  تسا ، هناـیماع  هروشلد   » ناـمه عقاو  رد  هک  بارطـضا  دـنک .  ادـیپ  همادا 

دودحم بجوم  تسا و  هارمه  يریگهشوگ  اب  ابلاغ  تلاح  نیا  تسا .  یگدرسفا  ناناوجون  نایم  رد  جیار  تالالتخا  هلمج  زا  یگدرـسفا  .4
داـح دراوـم  رد  یگدرـسفا  ددرگیم .  تکراـشم  مدـع  یفرحمک و  اـهراتفر ، رد  دـیدرت  یطارفا ، ییور  مک  یعاـمتجا ، ياهـسامت  ندـش 
نانآ هراومه  محازم  راکفا  دنشابیم .  یگشیمه  دیدرت  کش و  ساسحا  ياراد  ناناوجون  یخرب  ساوسو  .5 دوشیم .  یشکدوخ  زاسهنیمز 
يور دـناهداد  ماجنا  ـالبق  هچنآ  رارکت  هب  ناـنآ  رطاـخ  نیمه  هب  دوشیم ، ناشهتـشذگ  لـمع  هب  ناـنیمطا  مدـع  بجوم  دـهدیم و  رازآ  ار 
ماجنا هغدغد  اما  دـنیوشیم ، نوباص  اب  ار  دوختسد  راب  دـنچ  لاثم  ناونع  هب  دـنوش .  نئمطم  ناشراک  یتسرد  تحـص و  زا  ات  دـنروآیم 

ساوسو هنیمز  رد  تاقیقحت   . » دـننکیم رارکت  ار  لامعا  نآ  هزادـنا  زا  شیب  یتقد  اب  ورنیا  زا  دـنکیمن ; اهر  ار  نانآ  ياهظحل  راک  تسرد 
رد قیقد  زیمت ، بلط ، لـماک  ریگتخـس ، ییاـهردام  ردـپ و  هک  دـنراد  قلعت  ییاـههداوناخ  هب  رتشیب  ساوسو  هب  ـالتبم  دارفا  دـهدیم ، ناـشن 

دـنریگیم و رظن  رد  دوخ  دـنزرف  يارب  ینتفاین  تسد  رایـسب  ییاهنامرآ  ابلاغ  نیدـلاو  نیا  دـنراد .  یمظنیب  ربارب  رد  لمحتیب  و  تایئزج ،
تالکشم نیا  لاح  ره  رد  ( « 12  . ) دننکیم لیمحت  وا  هب  راشف  اب  ار  دوخ  دیاقع  وا ، یناور  یمـسج و  ییاناوت  ای  یگدامآ  هب  هجوت  نودـب 

مجـسنم و ریغ  ياهراتفر  ضقاـنتم ، تعیبط  نیا  دروآیم و  ناـغمرا  هب  ناـناوجون  يارب  رادـیاپان  یتعیبط  یناوجون ، نارود  لـئاسم  رگید  و 
مالـسا راوگرزب  لوسر  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دـیاش  دراد .  هلـصاف  درخ  لقع و  هارهاش  اب  اهگنـسرف  هاگ  هک  دروآیم  راـب  هب  ار  داـضتم 

(13;  ) نونجلا نم  ۀبعـش  بابـشلا ، : » دـناهدومرف هدرک و  یباـیزرا  هنادـنمدرخ  ياـهراتفر  زا  رود  هب  ار  یناوـج  نارود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هک تسا  یعفادت  صخشم و  ياهراتفر  یعافد ، ياهشنکاو  زا  روظنم  یعافد  ياهـشنکاو  تسا ».  يدوخیب  دوخ  زا  نونج و  یعون  یناوج 
لاگنچ زا  ییاهر  شیوخ و  یناور  لداـعت  ظـفح  يارب  یناور و  ياههدـقع  تالکـشم و  لـح  روظنم  هب  هاـگآدوخان و  تروص  هب  صخش 

ای دـهد  تبثم  خـساپ  شایناور  ياهزاین  هب  دـناوتن  هک  یناـمز  تسین و  هناـگیب  شنکاو  عون  نیا  زا  زین  ناوجون  دربیم .  راـک  هب  بارطـضا 
رد یعافد  ياهـشنکاو  دزادـنایم .  راک  هب  ار  دوخ  یعافد  ياهمتـسیس  هناهاگآان  تروص  هب  ددرگ ، ینورد  ياهداضت  بارطـضا و  راـچد 

اهـشنکاو نیا  زا  یخرب  هب  نونکا  دزادـنایم .  هلـصاف  اـهتیعقاو  كرد  يو و  ناـیم  دـنکیم و  راـچد  یبـیرفدوخ  یعون  هب  ار  ناوجون  عـقاو 
دزاسیم و رگهولج  هنامصخ  نشخ و  ییاهراتفر  اب  ار  دوخ  ياهتیمورحم  صخـش  شنکاو  عون  نیا  رد  يرگـشاخرپ  .1 ( . 14  ) میزادرپیم
ار وا  ياهتیمورحم  ناوات  زین  نارگید  دهاوخیم  وا  رگید  يریبعت  هب  دیامنیم .  مادقا  یـسنج  فارحنا  ایتقرـس  دـننام  هناراکهزب  لامعا  هب 
ار قیاـقح  دریگیم و  هدـیدان  ار  بولطماـن  قیاـقح  صخـشتلاح  نیا  رد  راـکنا  .2 دـننک .  لـمحت  يوـحن  هب  ار  وا  ياـهراشف  دـنزادرپب و 
اب وگغورد  اریز  تسا ; غورد  زا  توافتم  تیعقاو  راکنا  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  دنزیم .  تسد  تیعقاو  زا  هاوخلد  يریـسفت  هب  دریذپیمن و 

ییارگلایخ .3 تسین .  تقیقحتفایرد  ناهاوخ  تیعقاو ، زا  رارف  يارب  صخـش  اجنیا  رد  اما  دزادرپیم  لعج  هبتیعقاو  زا  لـماک  یهاـگآ 
رد درادـن ، ای  هدرواین  تسد  هب  ار  هچنآ  دزیرگیم و  لاـیخ  ياـیند  هب  عقاو  ملاـع  رد  اهتـسکش  زا  زیرگ  هطـساو  هب  ناوجون  شنکاو  نیا  رد 

تابرـض ناوجون  یعامتجا  تیـصخش  هبتسا  نکمم  نآ  رد  يور  هدایز  اـما  تسا  یعیبط  يرما  ناوجون  رد  لـیخت  هتبلا  دزاـسیم .  اـجنآ 
وا نس  اب  هک  دهدیم  زورب  دوخ  زا  ییاهراتفر  دریگیم  رارق  هذـخاؤم  راشف و  تحت  هک  یماگنه  ناوجون  تشگرب  .4 دیامن .  دراو  نیگنس 
هب نارود  نآ  رد  يو  اریز  ددرگیم .  زاب  نآ  ياـهراتفر  یکدوک و  هرود  هب  راـشف  حطـس  زا  نتـساک  يارب  وا  تقیقح  رد  درادـن .  بساـنت 

دوخ شالت  ینارگن ، زا  ییاهر  يارب  ناوجون  ناربج ، شنکاو  رد  ناربج  .5 تفرگیمن .  رارق  خیبوت  دروم  نینچ  نیا  اهراک  زا  یخرب  رطاخ 
نیا اما  دوش ; زاـتمم  شزرو  رد  دـنکیم  یعـس  دریگیم ، بساـنمان  ياهرمن  سرد  رد  یتقو  ـالثم  دربیم .  راـک  هب  رگید  ياـههنیمز  رد  ار 

هیجوت .6 دـنزبتسد .  زین  نارگید  بیرخت  ریقحت و  هب  شیوخ  ییاناوت  تابثا  يارب  ناوجون  تسا  نکمم  هکلبتسین  تبثم  هشیمه  شنکاو 
نیا دـهدیم .  هولج  تسرد  ار  شدرکلمع  دوخ  نامگ  هب  دزاـسیم و  یقطنم  يرهاـظ  شراـجنه  هباـن  ياـهراتفر  يارب  درف  شخب  نیا  رد 

راـتفر رب  و  دریگن .  ار  مزـال  تربـع  سرد و  دوـخ  هابتــشا  زا  دزیرگبتسکــش و  هـب  فارتـعا  زا  ناوـجون  اـت  دوـشیم  بجوـم  مسیناــکم 
اجنآ ات  يزاس  دننامه  دراد .  ناوجون  تیـصخش  یهدلکـش  رد  یمهم  شقن  مزیناکم  نیا  يزاسدـننامه  .7 دـیامن .  يراشفاپ  دوختسردا 
نیا دریذپ ، تروص  فرحنم  دارفا  اب  يزاس  دننامه  هک  ینامز  اما  تسا ; هدیدنسپ  هتسیاش و  ياهلئـسم  تسا  تبثم  ياهوگلا  هب  طوبرم  هک 

هناهاگآ يدیلقت ، روما  فالخرب  تسا و  هاگآدوخان  يزاسدننامه  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  هتبلا  دریگیم .  دوخ  هب  كانرطخ  يدعب  ارجام 
مـسیناکم زا  وا  تسا  نکمم  دراوم  نیا  رد  درادـن .  یبسانم  راتفر  دوخ  ردارب  رهاوخ و  اب  ناوجون  دوشیم  هدـید  هاگ  ییاـجباج  .8 تسین . 

ای یـصخش  زا  یفطاع  ياهتلاح  ای  یناور و  يژرنا  ساسحا ، راکفا ، لاقتنا  زا  تسا  ترابع  مسیناکم  نیا  دـشاب .  هدرک  هدافتـسا  ییاـجباج 
هب رطخرپ  تاـعوضوم  زا  ناـناوجون  ياهـشنکاو  ـالومعم  دریگیم .  تروـص  هاـگآدوخان  روـط  هب  هـک  رگید  یئیـش  اـی  صخـش  هـب  یئیش 

دناوتیمن وا  اـما  تسا ; یـضاران  دوخ  نیدـلاو  راـتفر  زا  ناوجون  دـینک  ضرف  لاـثم  ناوـنع  هب  ددرگیم .  لـقتنم  رترطخ  مک  تاـعوضوم 
 . دروایب لابند  هب  وا  يارب  يراوگان  بقاوع  تسا  نکمم  نوچ  دنک .  حرطم  راکشآ  حیرـص و  تروص  هب  دوجوم  عضو  زا  ار  شایتیاضران 

اههشیدنا و اهیتساک ، ناوجون  شنکاو ، نیا  رد  ینکفارف  .9 دـیامنیم .  دوخ  رتکچوک  ردارب  رهاوخ و  هجوتم  ار  دوخ  مشخ  رطاخ  نیمه  هب 
مدـب ینالف  زا  نم  : » دـیوگب هکنآ  ياجب  لاثم  ناونع  هب  دـهدیم .  ناشن  هزنم  ار  دوخ  هداد ، تبـسن  نارگید  هب  ار  دوخ  دنـسپان  ياـههزیگنا 

ار ریـصقت  دـنادیم و  رـصقم  ار  نارگید  دـنک ، لوبق  ار  دوخ  هانگ  هکنآ  ياج  هب  ای  دـیآیم . » شدـب  نم  زا  ینـالف  : » دـیوگیم دـیآیم ، »
هچنآ تیمها  دـیدرگ .  حرطم  یبلاطم  یناوجون  نارود  مهم  ياهیگژیو  یخرب  هرابرد  نونک  اـت  ناوجون  اـب  هطبار  دزاـسیم .  ناـنآ  هجوتم 
كرد اب  دنکیم .  يرای  هرود  نیا  رتهب  كرد  رد  ار  ام  دیآیم و  باسح  هب  نارود  نآ  یـسانشزاب  یعون  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تشذـگ 

رد ار  ناوجون  دنناوتیم  نیدلاو  نایبرم و  و  دش .  دهاوخ  زاب  وا  اب  هدنزاس  طابترا  يارب  هار  ناوجون ، ياهیگژیو  اهراتفر و  اههشیدـنا ، رتهب 
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تیبرت و نامز  نیرتهب  نارود  نیا  میریذپب  هک  ددرگیم  رتراکـشآ  ینامز  هلئـسم  نیا  ترورـض  دنهد .  ددم  یلاقتنا  نارود  نیا  زا  يرذگ 
هنوگنیا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هغالبلا  جهن  همان 31  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگنامه  تسا .  زاس  ناسنا  يدج و  ياهشزومآ 

درخ ددرگ و  تخستلد  هکنآ  زا  شیپ  مدومن ،  باتش  وت  تیبرت  رد  کبل ; لغتـشیو  کبلق  وسقی  نا  لبق  بدالاب  کتردابف  : » دنـسیونیم
هب ام  هاگن  تسا  مزال  رثؤم ، طابترا  ره  زا  شیپ  هک ، تسا  يروآداـی  هتـسیاش  زین  هتکن  نیا  ناوجون  زا  راـظتنا  دورگب ».  يرگید  هبتلقع  و 

یهاوخ هدایز  زا  یلاخ  بسانم و  یتروص  هب  ار  شیوخ  تاراظتنا  حطـس  میناوتب  اـت  میرگنبتس  هک  هنوگ  نآ  ار  وا  دوش و  یقطنم  ناوجون 
یتیاور هک  تسا  غیرد  اما  دـناسر  يرای  ار  ام  هلحرم  نیا  رد  دـناوتیم  يدودـح  ات  نیـشیپ  ثحابم  هچرگا  میئامن .  میظنت  يراگنالهـس  ای 

رد ماـما  تشاد .  رود  رظن  زا  دروآ ، مهارف  اـم  يارب  فافـش  نشور و  يریوصت  دـناوتیم  هک  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  راـتفگ  نوچمه 
رود اهیتسار  هار  زا  ار  وا  ماقم  لام و  هب  شیارگ  اما  دوب ; شیوخ  نامز  دنمـشناد  نادرم  زا  هک  يرهز -  ملـسم  نب  دـمحم  هب  ياهمان  نمض 
ربک عم  غلبملا  اذه  کلثم  نم  غلبت  ایندلا  تناک  اذاف  : » دیامنیم یفرعم  هنوگ  نیا  ار  یناوجون  نارود  زومآدـنپ ، ياهسیاقم  رد  دوب -  هدومن 

(15;  ) هلقع یف  لوخدـملا  هیار ، یف  نوفاملا  هملع ، یف  لهاجلا  هنـس ، یف  ثدـحلا  ملـسی  فیکف  کلجا ، روضحو  کملع  خوسرو  کنس 
ایند ماد  هب  نینچنیا  تسا ، کیدزن  تایگدنز  نایاپ  رایـسب و  فرژ و  تملع  ياهدرک ، یگدـنز  زارد  نایلاس  هک  ییوت  نوچمه  هک  هاگنآ 

شناد زا  هک  وا  دنامب ؟ ملاس  شیاهـشیارگ ) ربارب  رد   ) هتـساوخون یناوجون  هنوگچ  سپ  ددرگیم ،) هیامورف  هیاپ  نیا  ات  و   ) دیآیم راتفرگ 
زردـنا دـنپ و  ربارب  رد  ناوجون  تسا .  اهیرـسدوخ  اـهتجاجل و  نارود  یناوـجون ، تسا ».  اـسران  شدرخ  تسـس و  شـشنیب  تسا ، هرهبیب 
لیدـبت لاـمک  هداـمآ  ینتـشاد و  تسود  يدوجوم  هب  ار  يو  وا ، هجوت  روخرد  تقادـص  یگداـس و  یکاـپ ، لاـح  نیع  رد  اـما  دتـسیایم ،

رمثرپ ینیمز  هب  اناد  يزرواشک  هانپ  رد  ابیز و  یناتـسلگ  هب  هدومزآراـک  یناـبغاب  ناتـسد  رد  هک  تسا  يرکب  نیمزرـس  وا  دوجو  دـنکیم . 
ام ۀیلاخلا  ضرالاک  ثدـحلا  بلق  امناو  : » دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  راتفگ  نامه  زا  ياهیوگاو  نیا  و  دـش .  دـهاوخ  لیدـبت 

دریذپیم ار  نآ  دوش  هدـنکفا  نآ  رد  هچره  هک  تسا  ياهدروخن  تسد  رکب و  نیمز  نانوچ  ناوجون  بلق  ( 16;  ) هتلبق ءیش  نم  اهیف  یقلا 
نوچ دوش و  راکـشآ  ناوجون  تقیقح  اـت  دزادـگیم  ار  يو  تیـصخش  ياهروـک  نوـچمه  هک  تسا  داـضتم  تعیبـط  نیمه  تقیقح  رد  .« 

اب مرگ و  هفطاعرپ ، ناتسد  اب  ات  دباییم  انعم  ناوجون  ناربهار  میظع  تلاسر  اجنیا  رد  و  دسرب .  شیوخ  لامک  هب  ریذپلکش  ماخ و  ياهدام 
ياههیـصوت دـنریگ .  راک  هب  ار  تمه  لامک  ماختیـصخش  نیا  هب  نداد  لکـش  رد  ییابیکـش  تخانـش و  هشوتهر  هارمه  هب  شیوختبحم 

ناوجون نیب  طابترا  یگنوگچ  تسا  مهم  همه  زا  شیب  هچنآ  اما  دوب ، یناوجون  نارود  تیساسح  رب  يدیکات  دمآ  نونکات  هچنآ  مامت  اراک 
( : 17  ) داد میهاوخ  هئارا  ناناوجون  اب  رتهب  طابترا  يارب  اـشگهار  ییاههیـصوت  هدـیکچ  ياهنوگ  هبتمـسق  نیا  رد  دـشابیم .  لاـسگرزب  و 

ورنیا زا  دـنربیم .  رـس  هب  ناتـسود  نالاسمه و  هورگ  اب  ای  دنالوغـشم  دوخ  ياهراک  هب  هدوب ، اهنتای  ابلاغ  ناناوجون ، یطابترا  ياـههنیمز  .1
رگید شزرو و  يدرونهوک ، دـننام  ناشیا  هقالع  دروم  ياهتیلاعف  رد  ناوتب  رگا  اما  تسا .  راوشد  يدودـح  ات  اهنآ  اب  ندرک  رارقرب  طابترا 
وگتفگ ياههنیمز  هچنانچ  يداقتناریغ  ياـهوگتفگ  .2 دـش .  دـهاوخ  مهارف  طابترا  يارب  يدنمـشزرا  ياههنیمز  درک ، تکراـشم  اـهتیلاعف 

ییابیکش یمک  دومن .  درس  ياهلحرم  دراو  ار  طابترا  وگتفگ و  نیا  يداقتنا و ...  ياهتحیصن  اجبان ، ياهیریگچم  اب  یتسیابن  تشگ ، مهارف 
بکترم هاگهچ  رگا  ناوجون  تبثم : هاگن  .3 دشاب .  میقتسمریغ  يزومآدنپ  يدعب و  ياهطابترا  رد  يرثؤم  کمک  دناوتیم  یـسانشنامز  و 

دیکاـت اـب  هک  تسه  زین  یتـبثم  ياـههبنج  ياراد  هکلب  تسین ، یفنم  هشیمه  يو  رادرک  راـتفگ و  دـیدرتیب  اـما  دوشیم  گرزب  یتاهابتـشا 
ياهخساپ .4 تسا .  لماکت  هار  زاغآ  نیا  دش و  دهاوخ  رادیدپ  هنامیمص  یطابترا  تبثم ، ياههبنج  هب  یشخب  قمع  قیوشت و  نمـض  اهنآرب 

هب خـساپ  رد  تسا  رتـهب  ورنیا  زا  تسا .  اـهوگتفگ  ندـش  ینـالوط  نـالاسگرزب ، اـب  طاـبترا  زا  ناـناوجون  زیرگ  ياـهتلع  زا  یکی  بساـنم :
نکمم ناوجون  هدیجنسن  رارکت  زا  زیهرپ  .5 دورن .  رتارف  زاین  دح  زا  اهخساپ  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  یبوخ  هب  نامز  نانآ  شـسرپ  ایتساوخ 

تلاح هک  ینامز  هژیوبتسین  دنمدوس  هشیمه  هلئسم  کی  رارکت  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دشاب ، دنپ  ای  بلطم  کی  رارکت  دهاش  اهرابتسا 
شنکاو نیا  فارطا  رد  تسا  مزال  ناوجون ، راـتفر  اـیتساوخرد  ربارب  رد  شنکاو  زا  شیپ  اـمنهار  ياهـشسرپ  .6 دریگب .  دوـخ  هب  هرمزور 
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هبتسا بسانم  عقاوم  نیا  رد  دـنزیم ، تسردان  نکممان و  ياهراک  هبتسد  یگبرجتیب  رطاـخ  هب  یهاـگ  ناوجون  درک .  رکفت  يرادـقم 
ار نالاسگرزب  نایب  هوحن  تقد  هب  ناـناوجون  ناـیب  هوحن  .7 مینک .  شهابتشا  هجوتم  شیوخ  ياهـشسرپ  اب  ار  وا  میقتـسم ، ياههیـصوت  ياج 

 ... اهترابع و شزادرپ  یگنوگچ  شیوگ ، عون  هرهچ ، تلاح  دنزادرپیم .  شنکاو  تواضق و  هب  نآ  ساسا  رب  دنهدیم و  رارق  هجوت  دروم 
هب ناوجون  ساسحا  زا  راتفگ  شیالاپ  . 8 دنریگ .  هدهعرب  طابترا  رد  ار  ياهدـمع  شقن  دـنناوتیم  دوخ  هبون  هب  هک  دـشابیم  هنومن  نیا  زا 

بساـنمریغ و ینحل  اـب  ار  دوخ  بلاـطم  دوشیم و  هجاوم  لکـشم  اـب  دوـخ  روـظنم  ناـیب  رد  هاـگ  تاـساسحا  هبلغ  یفاـکان و  هبرجت  لـیلد 
 . دـناسر دـهاوخ  وا  دوصقم  هب  یتحار  هب  ار  ام  شناـیب ، هوحن  تاـساسحا و  زا  وا  راـتفگ  شیـالاپ  دروم  نیا  رد  دـنکیم .  ناـیب  یـساسحا 
اب ناـناوجون  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  تسا .  ناـنآ  ياـهزاین  هراـبرد  وگتفگ  ناـناوجون  اـب  طاـبترا  ياـههار  نیرتهب  زا  یکی  یـسانشزاین  .9

رگراک ناوجون  ییاتسور ، ای  يرهـش  ناوجون  دراذگیم .  ریثات  زین  نانآ  ياهزاین  يور  رب  هلئـسم  نیمه  دنراد و  رایـسب  ياهتوافت  رگیدکی 
نیمه رب  دنـشابیم .  اهنآ  لح  لابند  هب  هتـشاد و  ار  دوخ  صاخ  ياهیدـنمزاین  مادـک  ره  ینغ و ...  ریقف و  ناوجون  لیـصحت ، هب  لوغـشم  ای 

هدش هتفگ  بلاطم  ینایاپ  راتفگ  داد .  ناماس  ار  هدنرادزاب  هدنزاس و  یطابترا  اهنآ ، يدنبتیولوا  اهزاین و  ییاسانش  نمـض  ناوتیم  ساسا 
اب اما  دـناهدومن ، هبرجت  ار  نارود  نیا  نایبرم  نیدـلاو و  زا  يرایـسب  هچرگا  تسا .  ناوجون  زمر  زار و  رپ  هدـیچیپ و  يایند  زا  یـشخب  اـهنت 

نیمه دیاش  دنراپسیم .  یـشومارف  هب  ار  شیوخ  یناوجون  نارود  تالکـشم  لئاسم و  زا  يرایـسب  رگید ، نارود  هب  دورو  اهلاستشذگ و 
حالـس ود  ناناوجون  تالکـشم  لح  طابترا و  رد  لاح  ره  رد  دروآیم .  دـیدپ  نالاسگرزب  ناناوجون و  نیب  یـساسا  یعنام  هک  تسا  هتکن 

حرط ابتسیابي  اهراتفر  یـضعب  نتفرگ  تدـش  اـب  زین  يدراوم  رد  هتبلا  تشاد .  رود  رظن  زا  تسیاـبن  هاگچـیه  ار  ارادـم  ییابیکـش و  مهم 
; نایروپاش اـضر  همجرت  زنوج ، ورلب  یناوجون ، یـسانشناور  کـن : .1 تشونیپ : تفرگ .  يراـی  ناـنآ  زا  هربـخ ، ناسانـشراک  دزن  عوضوم 

نله کن .  رتشیب  عالطا  تهج  .2 ص27 .  یفرـش ، اضر  دمحم  ناوجون ، يایند  يرافـص و  نسح  همجرت  سبد ، سیروم  غولب ،   » نینچمه
رتکد ناوجون ، يایند  .3 یلاع .  يارـسشناد  دهـشم ، نایداوج ، یبتجم  همجرت  اهنآ ، لح  هار  و  ناناوجون ، تالکـشم  رئوب ، زیگنچ  رتگاش و 

عالطا تهج  . 5 فرـصت .  یکدنا  اب  ص28 ، درفيرایادـخ ، دـمحم  رتکد  ناناوج ، ناناوجون و  لئاسم  . 4 ص157 .  یفرـش ، اضر  دمحم 
همـالع هاگـشناد  نارهت ، یناوـجون ، یکدوـک و  یـسانشلکشم  یناـبم  يدـهم ، یطباوـظ ، هب : دوـش  هـعجارم  شخب  نـیا  ثحاـبم  زا  رتـشیب 

: دهـشم یناوضر ، دـمحا  همجرت  تیـصخش ، شزیگنا و  ولرف ، ماهاربا  کـن : عـالطا  تهج  .7 همانهغالبلا 31 .  جـهن  .6  . 1365 ییابطابط ،
همجرت کیپالو ، فکتیچوک  ناناوجون ، ناکدوک و  یـسنج  تیبرت  یـسانشناور و  کـن .  .9  . 54/ مور .8  . 1367 يوضر : سدق  ناتـسآ 

ناناوجون و لـئاسم  .11 ص483 .  يراـفغ ، ربـکا  یلع  قیقحت  ینارح ، هبعـش  نبا  لوـقعلا ، فـحت  .10 داـینب .  تاراـشتنا  هدازیقت ، دـمحم 
اب ص75 ، نامه ، .12 يریشم .  هسسوم  نارهت ، ناتـسداد ، روصنم و پ .  همجرت م .  یناور ، ياهیرامیب  زارک ، نینچمه ژ ، ص72 ; ناناوج ،
 . توریب ءافولا ، ص211 ، ج21 ، راونالاراحب ، .13  . 1368 دشر ، تاراشتنا  نارهت ، یناور ، یسانشبیسآ  دیعس ، ولماش ، نینچمه ، فرصت ;

، لوقعلا فحت  .15 تسا .  هدش  هتـشاگن  دـعب  هب  ص77  ناـناوج ،  ناـناوجون و  لـئاسم   » باـتک زا  تیاور  هب  رتشیب  شخب  نیا  بلاـطم  .14
همجرت ناد ، لتنوف  ناناوجون ، اب  راتفر  ياهدـیلک  کن : رتشیب ، عالطا  بسک  تهج  .17 ص40 .  ج3 ، همان 31 ، هغالبلا ، جهن  .16 ص277 . 

 . 1378 نیرباص ، نارهت ، هدازیجاح ، دوعسم 

ناناوجون ناناوج و  هدشمگ 

لوصا نایرج  رد  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  هکنیا  دوشیم . هدرمش  لوادتم  یگنهرف و  يرما  رشب ، یگدنز  زا  ياههرب  ره  رد  اهتنـس  يریگارف 
ناوج و هعماج  ینونک  تفاب  تسا  راـکنا  لـباقریغ  یهیدـب و  يرما  داد ، رارق  يدرف  یگدـنز  یبرجت  لاور  اـب  نآ  قباـطت  یگدـنز و  یتنس 

یشالت زین  نیدلاو  نیا  زا  ریغ  هب  دباتیمنرب ، ياهنیمز  ره  رد  ار  تنس  ياهرتماراپ  زا  يوریپ  رهاظ ، رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  روشک  ناوجون 
زا ناشن  ار  هنیرید  تنـس  زا  تیعبت  دراوم  یخرب  رد  دـنروآیمن و  لـمع  هب  ناشنادـنزرف  رد  گـنهرف  نیا  ینورد  نیقلت  تهج  رد  هنارـصم 
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يریبعت نآ  زا  هتفای و  عویـش  تدـش  هب  ناناوجون  ناـناوج و  رد  هزورما  یقلت  زرط  نیا  دـننادیم . یعاـمتجا  یگنهرف ـ  یگدزسپاو  یعون 
نیا زا  رگا  ضوع ، رد  يوشیم و  هدرمـش  یمیدـق  یتنـس و  يدرف  ینک ، يوریپ  هتـشذگ  تاداـع  اهتنـس و  زا  رگا  هکنیا  دوـشیم . طـلغ 
عون هملاکم ، زرط  ششوپ ، عون  زا  هرمزور  یگدنز  لاور  رد  یقلت  زرط  نیا  يوشیم ؛ بوسحم  دم  يور  يزورما و  ییامنن ، تیعبت  موسر 
نیا زا  هک  یناسک  هدـع  نیا  رظن  زا  دوشیم ، بوسحم  اهنآ  یگدـنز  راختفا  یعون  هب  تسا و  راذـگریثات  اـهنآ  هدـنیآ  راـک  یتح  لـماعت و 
یکی تانـسحم  زا  دیابن  هتبلا  دـناهدنام . اج  زور  ملع  زا  هک  دـنوشیم  بوسحم  هدـنام  بقع  ییاهناسنا  دـنیامنن ، يوریپ  نیمارف  دـعاوق و 

يژولونکت یجراخ و  ياـهنابز  رتویپماـک ، نوچ  يروما  رد  روشک  ناوجون  ناوج و  لـسن  هک  ییاهتفرـشیپ  دوب . لـفاغ  یقلت  زرط  نینچ 
نیا زا  ناوـتیم  زین  لـباقم  رد  تسا . يزورما  ياـیند  هـب  ناـشقلعت  ناـنآ و  ینهذ  طاـسبنا  نـیمه  نوـهرم  کـشیب  هدروآ  تـسد  هـب  زور 

هب مازتـلا  مدــع  عورــشمان و  ياـهیتسود  هـب  يدــنبیاپ  طرفم ، ياـهیجرخلو  نوـچ  یبیاـعم  دروآ . تـسد  هـب  زین  ار  یبیاــعم  تفاــیهر ،
يزورما زا  لوقعم  هنافـصنم و  يوریپ  کی  رگا  درف ، هک  دوشیم  ببـس  اههنیمز  یمامت  رد  لاذتبا  يهلوقم  هب  ندش  دراو  و  يرادنتـشیوخ ،

تنـس نیچرپ  زا  هتینردـم  هک  هدوب  هنوگنیا  یبتکم  ره  رد  هراومه و  دـنک . مرن  هجنپ  تسد و  ینینچنیا  یتالکـشم  اـب  دـشاب ، هتـشادن  ندوب 
زا رتتلاصا  اب  رتهب و  رایـسب  تسد ، نیا  زا  یلیاسم  يرادهداوناخ و  قالخا ، نوچ  ینیزاوم  تیاعر  رد  هتـشذگ  لسن  تسا . هدرکیم  روبع 

نادنزرف طارفا  میهدن . رارق  دنراد  یـشزرا  يدعب  هک  اهتنـس  اب  لباقت  رد  نادنزرف  هک  دوب  بقارم  دیاب  تسا . هدرکیم  لمع  ینونک  لسن 
. دوب دهاوخ  هدننکنییعت  راذگرثا و  هداعلاقوف  نانآ  يهدنیآ  یگدـنز  رد  دوشیم ( هدـناوخ  هتینردـم  هک   ( یگرمزور عبانم  هب  شیارگ  رد 

يرایسب یمشچمه ، مشچ و  مهافت و  لصا  یگدرسفا ، ریظن  دیآیم  دوجو  هب  ییوشانز  طباور  رد  هزورما  هک  يدام  تالکـشم  زا  يرایـسب 
رد ییاضرادوخ و  ینزدوخ ، یلکلا ، تابورشم  زا  هدافتـسا  نوچ  اهشنکاو  زا  يرایـسب  تیتاپه و  زدیا و  ریظن  دیدج  لسن  ياهيرامیب  زا 

نیاربانب دناهدیـسر . یلجت  هب  هدـش و  روراب  نآ ، زا  هدافتـسا  رد  طارفا  يژولونکت و  حور  هب  هجوت  اب  دـیدرتیب  یـشکدوخ ، ای  لتق  تیاـهن 
رگید رد  سپ  دنادیمن . ار  دوخ  رس  ياهوم  شیارآ  زرط  ای  ششوپ و  عون  يهفـسلف  هک  یناوجون  ناوج و  دوشیم . ساسحا  هراومه  رطخ 

يو يارب  ار  یناربج  لـباقریغ  ینامیـشپ  اـهنآ ، مومع  هک  دـنزیم  ییاـهراک  هب  تسد  رگلالدتـسا ، یقطنم  هب  هجوتیب  زین  هرمزور  لـیاسم 
رد هدرکیم و  تیامح  اهشزرا  زا  هدوب ، اهتنـس  هب  دنبیاپ  هک  یـسک  هدـشیم ؛ یقلت  اهشزرا  هباثم  هب  اهتنـس  هراومه  دروآیم . مهارف 

ینعی تنس  : « دنیوگیم دنادیم و  مومذمار  تنس  ناناوج ، ناناوجون و  یخرب  تسا . هدوب  رتینالقع  باتک و  باسح و  اب  شیاهراک  هجیتن 
هب ار  ازتیپ  زین  دوخ  ندروخ  اذـغ  رد  یتح  منکیمن  يوریپ  نآ  لوصا  تنـس و  زا  یطیارـش  چـیه  تحت  مایگدـنز  رد  نم  یگدـنام . بقع 

ناهد ناـبز و  زا  ناوتیم  ار  نآ  ینویلیم  يهنومن  هک  ارچ  تسین  زیگناباـجعا  هجو  چـیه  هب  اـهفرح  نیا  مهدیم .« حـیجرت  يزبسهمروق 
ار دراد  یشزومآ  یگنهرف ـ  ياهبنج  هک  بلاغ  مزیناکم  نآ  دنناوتب  ات  دنهد  جرخ  هب  يرایسب  شالت  دیاب  نیدلاو  دینـش . يزورما  ناناوجون 

نامـسیر هب  ندز  گنچ  ناناوجون ، ناناوج و  ناـیم  رد  بذاـک  یبلطرجحت  طاـطحنا و  هنوگره  تاـجن  هار  دـننک . اـیحا  دوخ  نادـنزرف  رد 
نیرتمهم ناونع  هب  تیونعم  دـیاش  دـهدیم ، ناشن  ار  تسرد  قیرط  یناسنا  هار  زا  هک  تسا  یلـسن  ره  تیادـه  غارچ  شزرا  تساهشزرا .

نیا هجوتم  ار  اهنآ  دیابن  نادنزرف  هب  اهشزرا  نییبت  رد  ام  تسام . رـصع  ناوجون  ناوج و  يهدشمگ  هک  دشاب  حرطم  اهشزرا  يهخاشریز 
دنمتداعس یگدنز  کی  زا  يرتشیب  داعبا  هب  میناوتیم  تنس  زا  يوریپ  میدق و  موسر  هانپ  رد  ًانئمطم  تیونعم ؛ ینعی  تنس  هک  مییامن  بلطم 

. میشیدنایب نامنادنزرف  يارب  رخاف  و 

(1  ) ناوجون تیصخش  مهم  ياههبنج 

نتفای لابند  هب  ناوجون  هرود  نیا  رد  اریز  دوریم ; رامـش  هب  ناسنا  یگدنز  ياههرود  نیرتساسح  نیرتمهم و  زا  یناوجون  هرود  هدیکچ :
هک ددنبیم  شقن  ناوجون  نهذ  رد  زین  يددعتم  تالاؤس  . درادیمرب ماگ  دوخ  هب  یکتم  یتیصخش  هب  نداد  لکش  ریسم  رد  شیوختیوه ،

تخانـش نیاربانب ، . دـنک ادـیپ  هناگود  انایحا  لزلزتم و  یتیـصخشتسا  نکمم  اسب  هچ  دـبایب ، اهنآ  يارب  بساـنم  یخـساپ  دـناوتن  هچناـنچ 
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حیحص هویش  ات  دهدیم  وا  نایفارطا  ناوجون و  هب  ار  ییاناوت  نیا  ناناوجون  یقالخا  ینالقع و  یعامتجا ، یناور ، ینامـسج ، مهم  ياههبنج 
يریگوـلج نارود  نـیا  صاـخ  ياـهيراگزاسان  زورب  زا  يدـح  اـت  دـننادب و  ار  هدـمآ  دوـجو  هـب  یناور  یمــسج -  تارییغت  اـب  دروـخرب 

; غولب هرود  ابتسا  نامزمه  یناوجون  هرود  همدـقم  تسا . هتخادـنا  ناناوجون  تیـصخش  مهم  ياههبنج  هب  یهاـگن  مین  هلاـقم ، نیا  . دـنیامن
هب مادـک  ره  هک  دـهدیم  خر  ناوجون  یتیـصخش  داـعبا  رد  ینوگاـنوگ  تارییغت  غولب ، هورد  رد  . یگدـنز ياـههرود  نیرتینارحب  زا  یکی 

شیپ اما  . دراد هراشا  اههبنج  نیا  زا  یخرب  هب  راتـشبن ، نیا  . دزاس نوگرگد  ار  وا  تیـصخش  یهاگ  یتح  دراذگب و  رثا  وا  رب  دناوتیم  یعون 
. تسا درف  ره  یگدنز  ياههرود  نیرتینارحب  زا  یکی  غولب  دنیارف  غولب : نارحب  -1 تسا : مزال  هتکن  دنچ  هب  هجوت  ثحب ، لصا  هب  دورو  زا 
« راـــشف ناـــفوط و  نارود   » ار هــلحرم  نــیا  تــسا ، فورعم  غوــلب  یـــسانشناور  ردـــپ  هــب  هــک  ( Hall, Stanly ، ) لاـه یلناتــسا 

دنمهقالعزینییاهنت هب  دـشاب ، ناتـسود  اب  دـهاوخیم  هکنیا  اب  الثم  دراد ; يداضتم  ياـهشهاوخوتالیامت  هرودنیاردناوجون ، . دـمانیم
اب يرگید  درف  هک  تسا  نیا  لـثم  دـسریم  غولب  هرود  هب  درف  یتـقو  دـیوگیم : وا  . دـنادیم ددـجم  دـلوت  ار  غولب  هرود  وـسور  ( 1 . ) تسا

، تسا یناوج  غوـلب و  نارود  هک  یگدـنز  موـس  لاـستفه  رد  ( 2 . ) تسا هدـمآ  دوـجو  هب  يو  رد  یتواـفتم  یناور  یندـب و  تایـصوصخ 
هرود ( 3 . ) دـنکیم رییغت  یلک  هب  شراکفا  مادـنا و  یهاـتوک  تدـم  رد  ددرگیم و  رادـیدپ  ناوجون  ناـج  مسج و  رد  یعیرـس  تـالوحت 

زرم زا  نتـشذگ  یهاـگ  . تساـههرود نیرتینارحب  زا  یکی  هرود  نیا  . دوشیم قـالطا  یگلاـس  اـت 18  نیب 12  نینـس  هب  غوـلب  یناوـجون و 
هن دـیآیم و  باسح  هب  كدوک  رگید  هن  ناوجون  هرود ، نیا  رد  . تسا هارمه  یناوارف  ياـهیناماسبان  اـب  غولب  ورملق  هب  ندیـسر  یکدوک و 

تاراـظتنا اـهراشف و  اـب  دریگیم و  رارق  یلاـسگرزب ) یکدوـک و   ) هلحرم ود  نیا  نیب  زرم  رد  يو  . تسا هدـیدرگ  غلاـب  یتـسرد  هب  زوـنه 
وا ناش  رد  راک  نیا  تسا و  هدش  گرزب  هک  دننکیم  تمالم  ار  وا  دنکب  هناکدوک  راک  رگا  ییوس ، زا  دوشیم ; ور  هب  ور  هرود  ره  صاخ 

صخـشم مادـک  ره  لاسگرزب ، كدوک و  شقن  یگدـنز ، رد  . دوشیمن راتفر  نالاسگرزب  دـننام  وا  اب  ـالومعم  رگید ، يوس  زا  تسین و 
هچ دنادیمن  یتسرد  هب  وا  دربیم ; رـس  هب  ياهدیچیپ  مهبم و  یحور  عضو  رد  ناوجون  یلو  دنهد ، ماجنا  دیاب  يراک  هچ  دـننادیم  تسا و 

غولب یسنج : غولب  فلا . دوش : فیرعت  تروص  دنچ  هبتسا  نکمم  ( Puberty  ) ای غولب   » هملک یناوجون : غولب و  فیرعت  - 2 دنکب . دیاب 
ییایفارغج قطانم  داژن ، بسح  رب  نوگانوگ  دارفا  للم و  نیب  رد  نآ  نینس  هک  یسنج  توهش  لثم و  دیلوت  نس  هب  ندیسر  ینعی  انعم  نیا  هب 

انعم نیا  هب  غولب  کیژولویزیف : )  ) یمـسج غولب  ب . دوشیم . عقاو  یگلاـس   18 نینـس 12 -  نیب  الومعم  تسا و  تواـفتم  ییاوه  بآ و  و 
کی ره  ومن  دشر و  نیناوق  هب  رگید ، يوس  زاو  درادیگتـسب  درف  داژن  هب  وس ، کی  زا  نآ  نامز  هک  تسا  اهمادنا  دشر  دـح  نیرخآ  نامه 
لوا لاسجـنپ  ات  ناـسنا  ياهمادـنا  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناسانـشناور  و  اـهتسیژولویزیف )  ) ناسانـشدرکنت هنیمز ، نیا  رد  . اـضعا زا 
دـشر تعرـس  یناوجون  هرود  رد  دیارگیم ، يدـنک  هب  یگلاس   13 نینـس 12 ، ات  نآ  دشر  سپـس  دنکیم و  دشر  عیرـس  روط  هب  یگدـنز 

رکذ هب  مزال  . ددرگیم فقوتم  زین  شدشر  دسریم و  دوخ  لامک  دح  هب  مسج  یگلاس   25 نیب 18 -  لصاوف  رد  دباییم و  شیازفا  هرابود 
روهشم هچنانچ  دنراد ، يرتشیب  دشر  اضعا  زا  یـضعب  هکلب  دنکیمن ، دشر  نازیم  کی  هب  دشر  هرود  رد  ندب  ياهتمـسق  مامت  هک  تسا 

رب نوگاـنوگ  ياـهروشک  رد  فیلکت  نس  یعرـش : غولب  ج . دوشیم ». کـچوک  شتک  زا  رتدوز  لاـس  کـی  شراولـش  ناوجون   » هک تسا 
(4 . ) دنادیم غولب  نس  نارـسپ  يارب  ار  لاس  نارتخد و 15  يارب  ار  یگلاـس  نس 9  مالـسا  الثم  دنکیم ; قرف  دـنراد  هک  یتاداقتعا  ساسا 

یگلاس نس 18 و 19  رسپ  يارب  یگلاس و   17 نسرتخد ياربیفنح  هقف  الثم  دنراد ; قرف  هعیش  اب  غولب  نس  رد  یمالسا  قرف  زا  یضعب  هتبلا 
هـس ای  ود  بلغا  اهروشک  یندم  نیناوق  ینوناق : ) نس   ) یفرع غولب  د . دنادیمن . نس  هب  هتـسباو  ار  غولب  یکلام  هقف  دـنادیم و  غولب  نس  ار 

ياراد یناور  غولب  تیـصخش : ) غولب   ) یناور غولب  ه. دـنادیم . دوخ  راـتفر  لوؤسم  غلاـب و  ار  ناـناوجون  یعرـش  تاروتـسد  زا  رترید  لاـس 
تایـصوصخریاس تـالاعفنا و  هدارا ، لاـمک  هظفاـح ، جوا  هطقن  یقـالخا ، میهاـفم  كرد  شوه ، یگتخپ ، لـیبق  زا  ینوگاـنوگ  ياـههبنج 

یلداعتیب ای  يداع  ریغ  راـتفر  بجوم  یگنهاـمهان ، تروص  رد  دروآیم و  دوجو  هب  ار  درفلداـعت  یگنهاـمه ، تروص  رد  هکتساینهذ 
یندـب تارییغترتشیب  نآزا ، ناسانـشناور  روظنم  اما  تسا ، یتوافتم  یناعم  ياراد  غولب  هدـش ، هئارا  فیراـعت  هب  هجوت  اـب  دوشیم . یناور 
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.... یفرع و غولب  یعرش و  غولب  یناور ، غولب  لثم  دنروآیم ; دنوسپ  اب  غولب  دراوم  رگید  زا  ار  دوخ  دارم  نانآ  . دشابیم یسنج ) یمسج و  )
ناسنا یگدنز  زا  یمهم  نارود  دراد و  يرتعیـسو  يانعم  غولب   » هملک اب  هسیاقم  رد  ( Adolesence  ) یناوجون  » حالطصا یناوجون : - 3

دورو غوـلب : زا  شیپ  هلحرم  . فـلا دوـشیم : مسق  هس  هب  دوـخ  تسا ، یناوـجون  نینـس  هک  یگلاـس ،  18 نیب 12 -  نینـس  . دوشیملماش ار 
: غولب زا  سپ  هلحرم  مالتحا ;ج. هنایهام و  تاداع  لـثم  یـسنج  غولب  ياـهرایعم  روهظ  غولب : هلحرم  غولب ;ب. هلحرم  هب  كدوک  یجیردـت 
هک دنادیم  ناور  یگدزبارـش  هرود  ار  هرود  نیا  نوطالفا  نادنمـشناد : هاگدـید  زا  یناوجون  تیمها  . فلا یـسنج . هیوناث  تافـص  دـشر 

هرود یناوجون  تسا  دقتعم  لاه  یلناتـسا  . تسا يوناث  دلوت  یناوجون  دـیوگیم : وسور  دوشیم . هریچ  درف  راکفا  رب  فطاوع  تاساسحا و 
مادـک ره  لاسگرزب ، كدوک و  هک  دراد  داقتعا  مه  یناملآ  نیول  تروک  تسا . یناهگان  شهج  کـی  یناوجون  هدوب و  راـشف  ناـفوط و 
قلعتم اریز  دشکب ; شود  رب  ار  ود  ره  راب  اجکیتسا  روبجم  ناوجون  یلو  دنـشکیم ، شود  رب  ار  یلاسگرزب  یکدوک و  راب  تبون ، کی 

رد تسا : هداد  رارق  رظن  دـم  یفنم  تبثم و  هبنج  ود  زا  ار  عوضوم  نیا  مالـسا  مالـسا : رظن  زا  یناوـجون  تیمها  ب. ( 5 . ) دشابیم ود  ره  هب 
هللا : » هتفرگ رارق  يریپ ) یکدوک و   ) یناوتان فعض و  هرود  ود  نیب  رد  هک  تسا  ییاناوت  توق و  هرود  یناوجون  مالسا ، رظن  هب  تبثم ، هبنج 

(54 مور : .« ) ریدقلا میلعلا  وه  ءاشی و  ام  قلخی  ۀبیش  افعـض و  ةوق  دعب  نم  لعج  مث  ةوق  فعـض  دعب  نم  لعج  مث  فعـض  نم  مکقلخ  يذلا 
لوسر لاق  دناهتخانش - : رشب  یگدنز  رد  تداعس  گرزب  ياههیامرس  زا  یهلا و  جرا  رپ  ياهتمعن  زا  یکی  ار  یناوجون  زین  مالـسا  يایلوا 

( - 6 .« ) خویـشلا ینفلاخ  نابـشلا و  ینفلاحف  اریذن  اریـشب و  ینثعب  هللا  نا  ةدئفا  قرا  مهناف  اریخ  نابـشلاب  مکیـصوا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا 
هرود هب  هرود  نیا  زا  یهلا  ياـیلوا  یفنم ، هـبنج  رد  ( 7 .« ) ۀیفاعلا بابشلا و  امهدقف  نم  الا  امهلـضف  فرعیال  نائیـش  : » مالـسلا هیلعیلعلاق 

فانصا : » مالـسلا هیلعیلع  لاق  ( - 8 .« ) نونجلا نم  ۀبعـش  بابـشلا  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  لاـق  دـناهدرک - : ریبعت  یتسم  نونج و 
ياهیگژیو ناونع  ابثحب  لصا  هب  همدـقم ، نایب  زا  سپ  کـنیا  ( 9 .« ) کلملا رکس  مونلارکس و  لاملارکس ، بابشلا ، رکـس  ۀعبرا : رکـسلا 

، غولب لوحت  هنیمز  رد  . تسا غولب  ناوجون  تیصخش  رد  رثؤم  مهم و  ياههبنج  زا  یکی  یمسج  دشر  ای  غولب  - 1 میزادرپیم : ناوجون  مهم 
همادا عاطقنا  نودب  عورش و  یکدوک  زا  هک  تسا  ياهتسویپ  موادم و  دشر  غولب  دیوگیم : ( Gesel  ) لزگ دراد : دوجو  يرکف  نایرج  ود 

یلحارم ياراد  ار  نآ  درک و  رکذ  ینیعم  ناـمتخاس  تایـصوصخ و  نآ  يارب  ناوتیمن  تسا و  دـنک  یهاـگ  عیرـس و  یهاـگ  هک  دـباییم 
یکی غولب  دنیارف  هلحرمرهو  تسا  یتوافتمياههرودو  لحارم  زا  لکشتم  دشر  دندقتعم : ( Wallon  ) نولاو و  ( Piaget  ) هژایپ تسناد .
هرود الثم ، تسا ; ازجم  ادـج و  لحارم  ریاس  زا  هلحرم  ره  تخاس ، نیمه  لیلد  هب  دراد و  ار  دوخ  هب  طوبرم  ینهذ  تخاس  نیرتینارحب  زا 

گنهآنآدـشرو تسانوکـس  شمارآ و  هرود  یکدوک  هرود  هک  یلاـح  رد  تسا ، یتیـصخش  بـالقنا  ینورد و  بوشآ  هرود  یناوـجون 
ناکدوک یناوجون ، زاغآ  رد  ( 10 . ) دنکیم داجیا  درف  تیصخش  لک  رد  یتارییغت  دوشیم ، هجاوم  نارحبابهکغولبنارود  . درادیتخاونکی

رد تارییغت  نیا  . دـنکیم زورب  اهنآ  رد  یـسنج  هیوناث  تافـص  دـنراذگیم و  ماـگ  شهج )  ) ینامـسج دـشر  زا  یعیرـس  هرود  هب  رتشیب 
نارـسپ رد  مالتحا  نارتخد و  رد  یگدعاق  عورـش  غولب  هناشن  . دسریم دوخ  جوا  هب  یـسنج  غولب  اب  دـهدیم و  خر  هلاس  ود  ابیرقت  ياهرود 

نزو دق و  طسوتم  یگلاس  نینس 11  ات  . دباییم روهظ  رترید  لاس  ود  نارسپ  رد  یگلاس و   12 نس 9 -  زا  نارتخد  رد  الومعم  هک  دشابیم 
همادا دنور  نیا  رمع  رخآ  ات  دنتفایم و  ولج  نارـسپ  لاس ، ود  زا  سپ  دـنریگیم و  یـشیپ  نارتخد  سپ  نآ  زا  تسا و  ناسکی  رـسپ  رتخد و 

قطاـنم اوـه و  بآ و  . دـنوش غلاـب  نارتـخد  زا  رتدوز  نارـسپ  زا  یـضعب  اـسب  هچ  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  ار  يدرف  ياـهتوافت  هتبلا  . دراد
: زا تـسا  تراـبع  دـهدیم  خر  یناوـجون  هرود  عورـش  اـب  هـک  یتارییغت  عاوـنا  دراذـگیم . رثا  غولبتعرـس  رد  هیذـغت  عوـن  ییاـیفارغج و 

هفاضا ناوجون  دـق  هب  رتمیتناس   30 نزو و 20 -  هب  مرگ  وـلیک   30 بیرق 20 -  غولب ، هلاـس  ات 4  نارود 3  رد  ندب : هزادـنا  رد  رییغت  . فلا
. ینورد ياـــضعا  مــه  ددرگیم و  رییغت  شوـــختسد  لوـــحتم و  ینوریب  ياـــضعا  مــه  یلک ، روـــط  هـــب  نارود  نـــیا  رد  . ددرگیم

رثا رب  تارییغت  نیا  . دـننکیم دـشرهرودنیارد  دـنراد  هدـهع  رب  ار  لـثم  دـیلوت  هفیظو  هک  یـسنج  ياهمادـنا  یـسنج : هیلواتافـصدشر  ب.
ياهتوافت غولب  ماگنه  زا  یـسنج : هیوناث  تافـص  دشر  ج. دیآیم . دوجو  هب  یـسنج  ددغ  و  يویلک ) قوف   ) لانردآ زیفوپیه ، ددغ  تیلاعف 
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دشر زا : دناترابع  تافص  نیا  . دوشیم رتشیب  اهتوافت  نیا  دنک  تفرشیپ  رتشیب  غولب  ردق  ره  ددرگیم و  راکـشآ  الماک  رـسپ  رتخد و 
رد مب  يادص  نارتخد و  رد  ریز  يادـص  تروص  هب  هک  ادـص  تارییغت  یبرچ ، ددـغ  رتشیبتیلاعف  یتسوپ ، تارییغت  ندـب ، رد  وم  یمومع 
ره هک  دهدیم  خر  وا  ندب  رد  تارییغت  نیا  دهاوخن ، هچ  دهاوخب و  هچ  ناوجون ، تفگ : ناوتیم  هصالخ  روط  هب  ددرگیم . رهاظ  نارـسپ 

تابرـض دـناوتیم  تارییغت  نیا  زا  صقان  تسردان و  عالطا  طلغ و  تشادرب  هنوگره  . دـنکیم رثاـتم  ار  وا  تیـصخش  دوخ ، هبون  هب  مادـک 
سبد دـننک . هاـگآ  تارییغت  هنوگنیا  دوجو  زا  ار  دوـخ  ناـکدوک  دـنافظوم  نیدـلاو  نیارباـنب ، . دزاـس دراو  ناوـجون  رب  ار  ریذـپانناربج 

تاداع نس  هب  لومعم ، روط  هب  وا  ات  دنک  ربص  دیابن  دزاس ; علطم  هنایهام  تاداع  عوقوزاار  دوخ  رتخددیابردام  دـیوگیم : ( Debesse)
يارب زین  ار  نارـسپ  دنافظوم  نیدلاو  دیوگیم : ( Wallon  ) نولاو ( 11 . ) دشاب هتشادن  ینـشور  تاعالطا  هلحرم  نیا  زا  دسرب و  هنایهام 

هرابنیا رد  یمهبم  تایانک  تاعیاش و  اهنت  دـشاب و  هتـشادن  غولب  لوحت  زا  یلبق  عالطا  هک  یناوج  . دـنزاس اـیهم  غولب  زا  یـشان  راـثآ  روهظ 
دامتعا و بلس  هب  رجنم  دراوم ، نیا  رد  نیدلاو  توکس  یهاگ  . دنکیم تشحو  ابلاغ  هکلب  ددرگیم ، ناشیرپ  هتفـشآ و  اهنت  هن  دشاب  هدینش 
اب ار  وا  یهاگ  هک  دوریم  اهباتک ) ناتسود و   ) صقان یتاعالطا  عبانم  غارـس  عالطا ، بسک  يارب  دوشیم و  نیدلاو  زا  ناناوجون  نانیمطا 

هرود نیا  ناناوجون  الومعم  دعاسمان : يرادنپدوخ  فلا -  غولب  ياهرطخ  یـسانشناور  ( 12 . ) دننکیم هجاوم  یناور  یمسج و  تالکشم 
دروخرب اهنآ  اب  یعامتجا  طیحم  هکنآ  لیلد  هب  یلو  دنراد ، تبثم  رظن  دوخ ، هبتبـسن  اریز  دننکیم ; يرپس  دـعاسمان  يرادـنپدوخ  اب  ار 

يدـیجمت قیوشت و  هنوـگره  زا  ناـناوجون  دریگیم ، رخـسمت  هب  ار  ناشیندـب  تارییغت  بترم  دـنکیم و  ریقحت  ار  اـهنآ  درادـن ، بساـنم 
ادیپ یفنم  رظن  دوخ  هبتبـسن  تروص ، نیا  رد  دوشیم و  ناشيرادنپدوخ  اهنآ و  ندید  همطل  ببـس  جیردت ، هب  نیا  دـنوشیم و  مورحم 
هارمه ورین  دوبمک  اب  یناوجون  هرود  رد  یندب  عیرـس  دـشر  یماکان : تسکـش و  ب -  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  سفن  تزع  دـننکیم و 
دهاوخ رجنم  تسا ، شالت  مزلتسم  هک  تیلاعف  هنوگره  هبتبسن  یگتـسخ  تلالم و  شیادیپ  راک و  نازیم  شهاک  هب  هجیتن  رد  هک  دوشیم 

درادن و عالطا  نوچ  دشاب و  هتخانـش  لبق  زا  ار  غولب  نارود  تارییغت  هک  تسا  یناوجون  رتمک  غولب : تارییغت  يارب  ندوبن  هدامآ  ج -  دـش .
لیلد . دنک ادیپ  تارییغت  هنوگنیا  هبتبسن  يدعاسمان  ياهشیارگودنیببهبرض  تسانکمم  تسین ، تارییغتنیا  هدامآیتخانشناور  رظنزاای 

هنافـساتم . دننادیم حیبق  ناوجون  يارب  ار  لئاسم  نیا  زا  لاؤس  هک  هسردـم  هب  طوبرم  یهاگ  تسا و  نیدـلاو  هب  طوبرم  یهاگ  عوضوم  نیا 
ایو سردوز  لکش  هب  غولبتسا  نکمم  یـسنج : ومن  جضن و  رد  فارحنا  د -  دنرادن . لئاسمنیاهب  یهجوتزین  تشادهب  نایبرم  یهاگیتح 
هب رجنم  دـنزیمهمطلوا و  یعامتجاشریذـپ  هب  اریز  دوشیم ; ناوجون  یتحاران  ینارگن و  بجوم  تروصودرهرد ، هکدوش  رهاـظ  سررید 

هداوناخ زا  غولب ، هب  ندیـسر  اب  ناوجون  یبلطاوزنا : فلا -  غولب  نارود  یناـگمه  تارییغت  ( 13 . ) ددرگیمنالاسمهزاوايریگهرانکای درط 
 - ب دـننکیمن . كرد  ار  وا  ناـیفارطا  ارچ  هـک  دـشیدنایم  نـیا  هـب  دراد و  عازن  اـهنآ  اـب  تاـقوا  رتشیب  دوـشیم و  يوزنم  نـالاسمه  و 
ات هجیتـن ، رد  دوشیم و  لوـلم  هتـسخ و  یلک -  روـط  هب  یگدـنز -  یعاـمتجا و  ياـهتیلاعف  هسردـم و  زا  ناوـجون  تمـالم : یگتـسخ و 

: یعاـمتجا ییوجهزیتـس  ضراـعت و  ج -  مناوـخب . سرد  دـشکیمنمنهذ  دـنیوگیماهنآ : زا  یـضعب  ـالثم  دـنکیم ; يراـکمک  دـناوتیم 
هب ناوجون  دـباییم و  شهاک  تلاح  نیا  غولبتفرـشیپ ، اب  جـیردت ، هب  دوشیم و  وجهزیتس  ای  ضراعتم  قفاومان و  راکمهان ، اـبلاغ  ناوجون 
نآ دـننام  ندز و  داـیرف  هـب  لـیم  مـشخ ، رهق ، یقلخدـب : دـنت و  تاـساسحا  د -  ددرگیم . دـنمهقالع  یــشنمدازآ  يراـکمه و  یتـسود و 

، اذــغ عوـن  لـثم  یکچوـک  ياـههناهب  اــب  ناوـجون  تـسا و  هارمه  یجنردوزو  بارطــضا  مغاــبیناوجون ، . تـسا هرودنـیا  صیاــصخزا 
هب دامتعا  ناوجون  غولب ، لاح  رد  سفن : هب  دامتعا  نادـقف  ه - دـنزیم . دایرف  دـنکیم و  يرگـشاخرپ  نارگید  راتفر  هوحن  باوختعاـس و 

داقتنا ندبتمواقم و  فعض  عوضوم  نیا  لیلد  . دسرتیم تسکـش  زا  دوشیم و  دامتعایب  دوخ  هبتبـسن  دهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  سفن 
تفع ایح و  و -  دنراذگیم . رـستشپ  تراقح  هدقع  هب  التبا  اب  ار  هرود  نیا  نارتخد  نارـسپ و  رتشیب  نیاربانب ، . تسا نالاسگرزب  مادـم 

نارگید هک  دسرتیم  نیا  زا  اریز  دننک ; ادیپ  یطارفا  تفع  ایح و  ناناوجون  زا  یـضعب  دوشیم  ببـس  غولب  نارود  تارییغت  یهاگ  یطارفا :
ایح نیمه  زین  فلاخم  سنج  هب  ناوجون  هقالع  میالع  زا  یکی  ( 14 . ) دننک ادیپ  وا  هبتبسن  دعاسمان  رظن  دنوش و  وا  یندب  تارییغت  هجوتم 
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یـسنج و هزیرغ  ود  ناسنا ، دوجو  رد  یـسنج  دشر  دزادنایم . ریز  هب  رـس  دسریم  فلاخم  سنج  هب  یتقو  هک  تسا  هدـش  هتـسناد  تفع  و 
ار درم  نز و  هک  دراد  يدنمورین  ششک  يوق و  هبذاج  یسنج  هزیرغ  . دراد رشب  تداعس  رد  یمهم  شقن  اهنآ  راهم  هک  دراد  دوجو  تردق 

ثحب وگوتفگ و  دروم  اهنامز  مامت  رد  یسنج  طباور  تسا . هدش  ریبعت  توهـش  شتآ  هب  نآ  زا  ورنیا ، زا  . دهدیم قوس  اضرا  يوس  هب 
دراد و ینارادفرط  هیرظن  ره  هک  تسا  هدـش  هئارا  یلدـتعم  یطیرفت و  یطارفا ، تایرظن  نونکات  نآ  هراـبرد  دـشابیم و  ینید  لـفاحم  رد 

ياملع زا  یضعب  بهاذم و  زا  یخرب  اسیلک و  ناوریپ  نایحیسم و  یخرب  ییارگطیرفت : - 1 دسانشیم : نآ  قبط  رب  لمع  رد  ار  درف  تداعس 
جاودزا ناشیـشک  زا  یخرب  ورنـیا ، زا  دـننادیم و  یناوـیح  دـیلپ و  یلمعار  یـسنج  شزیمآ  اـهنآ  . دناهتــسد نـیا  رد  هفــسالف  قـالخا و 

: ییارگطارفا - 2 دـنزاسیم . مورحم  یعیبـط  ذـیاذل  زا  ار  دوخ  ناـنیا  . دـننکیم بوکرـس  ار  یـسنج  هزیرغ  يریگتخـس  اـب  دـنیامنیمن و 
تداعس تسا و  راوتسا  تذل  تلاصا  هیاپ  رب  اهنآ  هیرظن  . دناهتفر طارفا  هار  هنیمز  نیا  رد  شناوریپ  دیورف و  لثم  زیارغ  يدازآ  نارادفرط 

. تسا هدروآ  راب  هب  يرایـسب  دـسافم  برغ ، رد  هیرظن  نیا  . دـننادیم یـسنج  هزیرغ  طرـش  دـیقیب و  ارچ و  نوچیب و  ياضرا  رد  ار  ناسنا 
رد ار  يدودح  نآ  يارب  هکلب  تسا ، هدرک  بوکرس  ار  نآ  هن  هتـشاذگدازآ و  هنارـسدوخ و  هن  ار  یـسنج  هزیرغ  مالـسا  لادتعا : - 3 ( 15)

قیوـشت جاودزا  هب  ار  مدرم  مه  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلعناـماما  ناربماـیپ و  لوا  هـجرد  رد  لادـتعا  شور  ناراذـگهیاپ  . تـسا هـتفرگ  رظن 
هیرظن دـننکیم . عنم  یـسنج  فارحنا  يرگیلاـباال و  هنوگره  زا  ار  ناـسنا  مه  دوش و  اـضرا  ملاـس  تروص  هب  یـسنج  هزیرغ  اـت  دـننکیم 

مهم ار  یــسنج  يورین  تاذ و  بــح  هزیرغ  ود  تاــیح ، هزیرغ  رد  دوــب و  لــیاق  گرم  تاــیح و  هزیرغ  ود  هــب  دــیورف  دــیورف : یطارفا 
تیسنج هلاسم  هداد و  شرتسگار  یسنجهزیرغ  عاعش  شنانخس ، رد  يو  . درمشیم هزیرغ  ود  نیا  گرب  خاش و  ار  زیارغ  ریاس  وا  . تسنادیم

هزیرغ تاقتـشم  زا  ار  ناسنا  زیارغ  تایرطف و  زا  يرایـسب  هجیتن ، رد  هدومن و  ریـسفت  یعیـسو  يانعم  هب  تسوا ، بتکم  یـساسا  هیاپ  هک  ار ،
ار یخیرات  یتخانشهعماج و  لئاسم  درکیم  شالت  تسنادیم و  گنهرف  ندمت  یلصا  هیاپ  ار  یسنج  هزیرغ  دیورف  دوب . هدرک  رکذ  یـسنج 
رد هک  یناوج  دوش و  اضرا  هک  دنکیم  کیرحت  ار  ناسنا  دراد ، دوجو  یسک  ره  رد  هک  یسنج ، هزیرغ  تفگیم : وا  . دیامن لح  هار  نیا  زا 

نیا هنارـسدوخ  ياضرا  هزاجا  موسر  بادآ و  نیناوق و  قالخا و  یبهذـم ، میلاعت  لیبق  زا  یعناوم  هک  دـنکیم  یگدـنز  یطیحم  عاـمتجا و 
نهذ دراو  هدـش و  هدزسپاو  وا  زیارغ  تروـص ، نـیا  رد  تـسا ، نیناوـق  لوـصا و  تیاـعر  هـب  دـیقم  وا  دوـخ  اـی  دـهدیمن  وا  هـب  ار  هزیرغ 

یهاـگ . دوشیم یبصع  یحور و  ياـهيرامیب  بجوم  جـیردت ، هب  ددرگیم و  مکارتم  مه  يور  هدزسپاو  زیارغ  نیا  . دوشیم شرایـشهان 
زا یخرب  هچرگا  دـنکیم . زورب  يراـمیبتروص  هـبو  دـنادرگیم  لـیاز  ار  درف  لداـعت  نزاوـت و  هـک  تـسا  دـیدش  ناـنچ  تاـضراعت  نـیا 

یناور يرامیبتلع  اهنت  دیورف  یلو  دننادیم ، هدش  هدزسپاو  لایما  یسنج و  ياهیماکان  ار  یحور  ياهيرامیب  للع  زا  یکی  نادنمـشناد 
یلکشم دیوگب  دناوتیم  متح ، روط  هب  دوش ، هجاوم  یحور  رامیب  اب  یکشزپ  هاگ  ره  تفگ : دیورف  . درمشیم یـسنج  لایما  رد  تسکـش  ار 
نیـشیپ ياهيراک  طیرفت  رتسب  رد  زین  دوب و  هداد  هئارا  دوخ  زا  هک  یقرب  قرز و  لیلد  هب  دیورف  هیرظن  تسا . هداد  خر  وا  یـسنج  هزیرغ  رد 
هنادازآ ياضرا  رد  ار  سک  ره  تداعس  دیورف  دیورف : رظن  زا  تداعس  درک . ادیپ  جاور  تعرس  هب  برغ ، رد  یـسنج  هزیرغ  هنیمز  رد  اسیلک 
بهذم هلمج  زا  تسا ; هتفرگ  رارق  داقتنا  زات و  تخات و  دروم  دیورف  رظن  رد  دوش  اضرا  نیا  عنام  هچ  ره  دنادیم و  دوخ  یـسنج  ياهورین 

. دنزیمهمطلرـشب تداعـسهبتیدودحم  نیا  هک  تسا  لیاقو  دنادیمیبلطتذلو  یـسنج  هزیرغ  دازآ  ياضرا  هار  دس  ار  اهنآ  هک  ندمت  و 
هار دارفا  همه  يارب  تداعـس ، هب  ندیـسر  يارب  يو  . دنزیم همطل  باختنا  عوضوم  هب  اریز  دنادیمن ; ار  يدازآ  ردـق  بهذـم  دـیوگیم : وا 
لاس نارازه  هک  تیرـشب  دروخ ، ناکت  تخـس  نیو  یملع  یکـشزپ و  لفاحم  دیورف ، یـسنج  هیرظن  حرط  اب  دنکیم . داهنـشیپ  ار  یناسکی 
همه هب  هک  دش  اپرب  یلاجنج  نیو  رد  ورنیا ، زا  . دومنیم راوشد  هداعلاقوف  شیارب  هیرظن  نیا  شریذپ  دوب  هدرک  راکنا  ای  ریقحت  ار  تیسنج 

ار رفن  هس  تارظن  دیورف  دیورف : هیرظن  عبانم  ( 16 . ) دنتخاتواهبسیراپصوصخهب اجهمه ، رد  ناسانشناور  ناکشزپ و  درک و  تیارس  اپورا 
هس نیا  دسیونیم : کیتیلاناکیـسپ  تضهن  خیراتباتک  رد  وا  وکراش . ریورب ;3 - كابورک ;2 - - 1 درمـشیمرب : شاهیرظن  عبنم  ناونع  هب 

دیورف زا  وکراش  درک  حرطم  ار  تیسنج  هیرظن  یتقو  یتح  تفرگن ; رارق  هس  نیا  رهم  دروم  وا  دوجو ، نیا  اب  . دندیشخب نم  هب  یتریـصب  رفن 

نتفکش لصف  www.Ghaemiyeh.comیناوجون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 57 



ار دیورف  نادرگاش ، ناداتسا و  ضارتعا  اپورا و  تفلاخم  هتبلا  . دنداتفارد وا  اب  هناژ  لثم  سیراپ  هزوح  نادنمشناد  زا  یخرب  دنادرگ و  يور 
نامرد تشاد  هدـیقع  وا  لاثم ، ناونع  هب  . داد همادا  قیقحت  شیامزآ و  هب  قایتشا  اـب  درک و  يراـشفاپ  رتشیب  دوخ  رظن  رب  درواـینرد و  اـپ  زا 
ققحت اهنآ  تالایخ  اهیماکان و  اهوزرآ و  زیارغ و  تخانش  نودب  راک  نیا  دوب و  اهنآ  قباوس  هیحور و  تخانش  مزلتـسم  یناور  نارامیب 

رد یناور ) يژرنا   ) ودــیبیل تـفگیم : دــیورف  دادیم . ماـجنا  ار  اـهشیامزآ  اـهقیقحت و  نـیا  اـهنآ ، ناــمرد  يارب  دــیورف  تفاــییمن .
سنج هب  يرتشیب  لـیامت  دارفا  دـنکیم و  زورب  هقباـسیب  یتدـش  روشاـبو و  دوـشیم  عـمتجم  یـسنجياضعاردلماک  تدـشابغولبهرود 
یـسنج هزیرغ  نیا  دوش ، نآ  ياـضرا  عناـم  موـسر ، بادآ و  بهذـم و  نید و  زا  معا  يزیچ ، رگا  هک  تساـجنیا  . دـننکیم ادـیپ  فلاـخم 
هیرظن رب  لاکشا  دنچ  ( 17 . ) دنک ناروف  هاگان  دیآرد و  یناشفشتآ  هوک  تروص  هب  دیاش  هک  دوریم  رایـشهان  نهذ  هب  هدش و  هدزسپاو 

يارب یلـصا  تلع  دـیورف  ارچ  دـنیوگیم : گنوی  ووکراـش و  سیراـپ و  هزوح  ياـملع  زا  هناژ  لـثم  دـیورف  ناـفلاخم  زا  یخرب  دیورف 1 -
هدرک تلفغ  یصخش  ره  طیحم  رد  دوجوم  یعامتجا  يداصتقا و  يدام ، للع  زا  هدادرارق و  یسنج  هزیرغ  یبوکرـس  ار  یناور  ياهيرامیب 
اـشنم الـصا  نیا  هک  دـنوشیم  هناوید  رقف  زا  یخرب  . دـشاب یمتالکـشم  نیمه  رثا  رب  یناور  ياـهيرامیب  زا  يرایـسب  هکنآ  لاـح  تسا و 
یـسنج هزیرغ  هب  یطبر  چیه  اهنیا  هک  دنباییم  زاب  ار  دوختمالـس  راک ، لغـش و  ندرک  ادیپ  اب  یناور  نارامیب  زا  یخرب  درادـن و  یـسنج 

رامآ اپورا  اکیرما و  رد  هکنآ  لاح  تسنادیم و  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  طرـش  دیقیب و  يدازآ  رد  ار  سک  ره  تداعـس  دیورف  - 2 درادن .
ورهیـس تخبدـب و  هکلب  دـناهدشن ، تخبـشوخ  اهنت  هن  دـناهدوب  یـسنج  هزیرغ  طرـش  دـیقیب و  ياـضرا  یپ  رد  هک  يدارفا  دـهدیم  ناـشن 

خزود هب  دوز  یلیخ  يدازآ  تشهب  نارتخد  يارب  دـسیونیم : ییاـکیرما  هلجم  کـی  دـناهدرک . طوقـس  داـسف  بـالجنم  رد  دـناهدیدرگ و 
یکانتشحو عضو  هب  كازوس  سیلفیس و  دراد . رارق  هنازور  همانرب  رد  یسنج ) نارابودنبیب   ) هورگ نیا  نایم  یتبراقم  ضارما  دش ... لیدبت 

یهلا میلاعتزا  هکتسانیا  دیورفلکشمنیرتمهم  - 3 ( 18 . ) تسا هدیسر  ربارب  شـش  هب  ریخا ، لاس  ود  رد  ضارما  نیا  . تسا هتفای  شرتسگ 
داقتعا دروم  هک  دـهد  هئارا  يرـشب  هعماج  هب  ياهمانربتسا  هتـساوخ  رـشب  شوه  لقع و  تاینهذ و  اـب  هدوب و  رود  هب  مالـسلا  مهیلعاـیبنا  و 
يدایز دادعت  دهدیم  ناشن  رامآ  . تسا هتخادنا  تشحو  هب  ار  اههداوناخ  اکیرما  رد  یـسنج  جاور  دسیونیم : کیوزوین  هلجم  دشاب . اهنآ 

زا یـضعب  درادربرد ، ییازان  هلمج  زا  یتارطخ  نس  نیا  رد  نینج  طقـس  ناکـشزپ  رظن  هب  نوچ  دـنوشیم و  هلماح  لاـس  هد  ریز  نارتخد  زا 
اهكراپ و هب  هسردم ، ياج  هب  نادنزرف  یهاگ  . دهدیم شیازفا  ار  رامآ  نیا  زور  ره  سرادم  طالتخا  . دـننزیم یـشکدوخ  هبتسد  اهنآ 

يوریپو یتسرپاوه  رـشب  یتخبدـب  يزورهیـس و  لـماع  نیرتگرزب  مالـسلا  مهیلعاـیبنا  یحو و  هاگدـیدزا  ( 19 . ) دـنوریم صقر  سلاجم 
: هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا  لوـسر  دراد - : هراـشا  بلطم  نیا  هب  يرایـسب  تاـیاور  تـسا و  یناـسفن  تـالیامت  تاوهـش و  زا  طرـش  دـیقیب و 

تاوهش يوس  هب  هک  ره  مالسلا : هیلعیلع  ( - 20 . ) تسا ینالوط  ياهوزرآ  یتسرپاوه و  مسرتیم  ماتما  رب  اهنآ  زا  هک  يزیچ  نیرتشیب 
. دنکیم رود  اهتذـلزا  هارمگ و  ار  ناسنا  تاذـل  هبتبـسنندوبصیرح  مالـسلا : هیلعیلع  ( - 21 . ) تسا هتفاتـش  اهتفآ  يوس  هب  دباتـشب 

مامت ( 23 . ) تسا هدـناسر  شاتساوخ  هب  ار  شانمـشد  دـنک  تعاطا  شایناسفن  ياهشهاوخ  زا  سک  ره  مالـسلا : هیلعداوجلا  لاق  ( 22)
تیناسنا زا  ار  ناسنا  اهنت  هن  یسنج  تذل  رد  ییارگطارفا  . دننک راهم  ار  ناسنا  شکرس  ياوه  هک  هدوب  نیا  يارب  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  شالت 

ندزسپاو تبوزع و  یفرط ، زا  مالـسا  اما  دـنکیم . لـالتخا  یمظنیب و  راـچد  مه  ار  وا  يداـم  یعاـمتجا و  یگدـنز  هکلب  دـنکیم ، رود 
، تسا یتـفعیب  مزلتـسم  هک  ار ، یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  رد  طرـش  دـیقیب و  يدازآ  رگید ، فرط  زا  دـنکیم و  موـکحم  ار  یـسنج  هزیرغ 

هزیرغ حیحـص  ياضرا  هلیـسو  هک  ار ، عورـشم  ياهیبایماک  جاودزا و  طیرفت ، طارفاشورود و  نیانیبو  دسانـشیم  عونمم  شخبناـیز و 
رد زین  ار  رـشب  تداعـس  هار  دـیامنیم و  قیوشت  بیغرت و  رما  نیا  هب  ررکم  دـهدیم و  رارق  یقالخا  ینوناق و  تیامح  دروم  تسا ، یـسنج 

هبتسا طلغ  یهار  ره  زا  یـسنج  هزیرغ  ياـضرا  هکنیا  ندـش  نشور  زا  سپ  یـسنج  زیارغ  ياـضرا  حیحـص  هار  جاودزا  دـنادیم . نیمه 
: هلآو هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  میزادرپیمدشابیمجاودزاهکمالـسلا - : مهیلعنیموصعم  تاـیاور  رظن  زا  نآ  تسرد  ياـضرا  هار  نیرتـهب 
هک ره  هلآو : هـیلع  هللا  یلـصهللا  لوـسر  ( - 24 . ) دـنیاهبزع اهنآ  نیرتدـب  دـناهدرک و  رایتخا  لـها  هک  دـنایناسک  نم  تما  دارفا  نیرتهب 
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ناتدوخ سنج  زا  هک  تسا  نیا  وا  ياههناشن  زا  ( - 25 . ) تسا جاودزا  نم  هویش  هلمج  زا  دنکلمعنم و  هویش  هب  دراد ، تسود  ارم  ترطف 
يا هلآو : هیلع  هللا  یلصهللا  لوسر  ( - 26 . ) داد رارق  ینابرهم  تبحم و  ناتنایم  دیبای و  شمارآ  اهنآ  يوس  هب  ات  داد  رارق  ناتیارب  ینارـسمه 

(27 . ) تسا تروع  ندنام  رتكاپ  مشچ و  ندنام  ظوفحم  بجوم  نآ  هک  دنک  جاودزا  دراد  یسنج  ییاناوت  هک  امـش  زا  کی  ره  ناناوج ،
هیلع اـضرلا  ( - 28 . ) تسین جاودزا  زا  رتزیزع  رتینتـشادتسود و  دـنوادخ  دزن  مالـسا  رد  ییاـنب  چـیه  هلآو : هـیلع  هللا  یلـصهللا  لوـسر  - 

جاودزا زگره  مهاوخیم  تفگ : تسیچ ؟ لتبت  وت  رظن  هب  دندیسرپ : متسه : هلتبتم  نم  تفگ : سپس  درک و  یلاؤس  رفعجوبا  زا  ینز  مالسلا :
یتلیـضف نآرد  رگاهک  شکبتسد  راک  نیا  زا  دندومرف : . موش یتلیـضف  ياراد  مهاوخیم  هلیـسو  نیا  هب  تفگ : ارچ ؟ دـندرک : لاؤس  . منکن

دبع یبا  ( - 29 . ) دریگب یشیپ  وا  ربتلیضف  بسک  رد  هک  تسین  سک  چیه  اریز  دوب ; وت  زا  رتراوازس  شماجناهب  س )  ) همطاف ترضح  دوب 
ود مالـسلا : هیلعقداصلا  ( - 30 . ) تسا هدرک  تظفاـحم  ار  شانید  زا  یمین  دـنک ، جاودزا  هک  ره  دوـمرف : ادـخ  ربماـیپ  مالـسلا : هـیلع  هللا 
زا ناسنا  یتخانش  دشر  ناوجون  رد  یتخانش  دشر  - 2 ( 31 . ) درازگب بزع  هک  تسا  تعکر  داتفه  زا  رترب  درازگب  جوزتم  هک  زامن  تعکر 
هب زین  تایاور  رد  . دبای دشر  وا  ات  یطیحم  مه  دشاب و  درف  رد  یثرا  ياههنیمز  مه  دـیاب  ینعی  دریگیم ; تروص  یباستکا  یثرا و  قیرط  ود 

رگا دـشخبیمن  ياهدـیاف  یباستکا  لقع  یباستکا ; لقع  یتاذ و  لقع  تسا : مسق  ود  لقع  مالـسلا : هیلعیلع  تسا - : هدـش  هراـشا  ود  نیا 
: مالسلا هیلعیلع  ( - 32 . ) دهدیمن يدوس  دیـشروخ  رون  مشچ ، رون  ندوبن  دوجوم  تروص  رد  هک  هنوگنامه  دشابن ; دوجوم  یتاذ  لقع 

تاعلاطم یسیئوس ، فورعم  سانـشناور  هژایپ ، ( 33 . ) دـنوشیم دوس  هب  رجنمودره  یبرجتلـقع و  یتاذ و  لـقع  تسا : هنوگ  ود  رب  لـقع 
زا تسا و  ینهذ  ياهنامتخاس  لیمکت  دح  نیرخآ  یگلاس   15 نس 14 -  نایاپ  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  هداد و  ماجنا  يدنمـشزرا  یبرجت 

هرود رد  تسا . براجت  ندوب  شیب  مک و  هب  اهنت  ناوجون  لاسگرزب و  زایتما  دوشیمن و  انب  نهذ  رد  يدـیدج  ناـمتخاس  چـیه  سپ ، نآ 
یلو دـنک ، لمع  یقطنم  تایلمع  ساسا  رب  يدودـحم  دـح  رد  ینیع و  تروص  هب  هک  دوب  رداـق  كدوک  ینهذ  تخاـس  یناوجون ، زا  لـبق 
نیا رد  . دـنریگیم رارق  ینهذ  تایلمع  ضرعم  رد  رتناسآ  رتزراب و  تروص  هب  تایعقاو  تسا ، یعازتنا  شوه  رارقتـسا  هرود  هک  یناوجون 
هزوح يدایز  دـح  ات  اذـل  دـنکیم و  رکف  تسه  نکمم  حطـس  رد  زین  هچ  نآ  هب  هکلب  دـنکیمن ، هیکت  دودـحم  تاـیعقاو  هب  ناوجون  هرود 

هوژپشناد تشوـــن * :  یپ  ( 34 : ) میوـشیم روآداـی  راـصتخا  هب  ار  هرود  نیا  یلاـمجا  تایـصوصخ  . دـباییم تعـسو  وا  ینهذ  تاـیلمع 
یسانشناور يدمحا ، دمحادیـس  و 2 -  1 هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ  هسـسؤم  زا  یـسانشناور  دشرا  یـسانشراک 

فراعم رشن  تئیه  تاساسحا ، لقع و  رظن  زا  ناوج  یفسلف ، راتفگ  یفـسلف ، یقتدمحم  ص 17 3 - ، 1369 یکدور ، ناناوج ، ناناوجون و 
تیبرت ینادراک  هرود  یتیبرت ، یـسانشناور  - 5 دننادیم . یگلاس  ار 13  نارتخد  غولب  نس  یعناص  هللاۀـیآ  ص 441 4 - ، 1352 یمالسا ،

، ملکلاررد مکحلاررغ و  ص 167 7 - شرورپ ، شزومآ و  ترازو  ملعم ، تیبرت  زکارم  یتیبرت ، یسانشناور  زا  لقن  هب  ص 142 6 - ملعم ،
رتکد ص 636 10 - قودص ، لاصخ  ص 124/ لوقعلا ، فحت  ص 135 9 - ج 77 ، راونالاراحب ، یـسلجم ، رقابدمحم  ص 449 8 - ج 1 ،

 - ص 8 ج 1 ، نارگید ، دراگلیه و  یـسانشناور ، هنیمز  ص 36 ، ، 1378 تمس ، تاراشتنا  نارهت ، کیتنژ ، یـسانشناور  روصنم ، دومحم 
، داژنيراعش ربکایلع  ص 163 12 - ، 1374 نارهت ، هاگـشناد  نارهت ، ناوراک ، دمحمیلع  همجرت  تیبرت ، لحارم  سبد ، سیروم  - 11 27

یسانشناور يدمحا ، دمحادیـس  رتکد  دـعب 13 - هب  ص 56  ، 1372 رون ، ماـیپ  هاگـشناد  یناوجون ، یکدوـک و  ( ، 2  ) دشر یـسانشناور 
.1377 یناوجون ، شخب  دشر ، یسانشناور  سرد  یسرد ، هوزج  ینایتشآ ، یحتف  یلع  - 14 1373 لعشم ، تاراشتنا  ناناوج ، ناناوجون و 

ربماون ش 12 ،  ، Neverevue هلجم ص 55 17 - ، 1375 نارهت ، مسیدیورف ، روپنایرآ ، ص 186 16 - نیشیپ ، یفسلف ، یقتدمحم  - 15
لقن هب  ش.8884 ، ناهیک ، ص 188 19 - نیشیپ ، یفسلف ، یقتدمحم  ص 212 18 - ناوج ، لاس و  گرزب  یفـسلف  راتفگ  زا  لقن  هب   1967

، لئاسولاكردتـسم يروننیـسحازریم ، باـــب 46 24 - زا  تــیاور 11  ص 78 ، ج 7 ، راــحب ، 23-22-21-20 کــیوزوین . هـلجم  زا 
-27 21 مور : - 26 ص 99 . ، 1371 یـضار ، مق ، قالخالا ، مراکم  یـسربط ، لـضفنبنسح  - 25 ص 531 . 1408ق ، تیبلالآۀسسؤم ،
، راونالاراحب یـسلجم ، رقاب  دمحم  - 29 ص 531 . ج 2 ، نیـشیپ ، يرون ، نیـسح  ازریم  - 28 ص 100 . نیـشیپ ، یـسربط ، لضف  نب  نسح 
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ص ج 5 ، لئاسو ، یلماع ، رح  خیش  - 31 ص 329 . ج 5 ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 30 ص219 . ج103 ، درفلا ، ۀسسؤم  توریب ،
ص یتیبرت ، یسانشناور  - 34 ص 6 . ج 78 ، نیشیپ ، یسلجم ، رقابدمحم  - 33 ص 243 . نیقیلا ، نیع  یناشاک ، ضیف  نسحمـالم  - 32 . 1
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(2  ) ناوجون تیصخش  مهم  ياههبنج 

ناکدوک دیوگیم : هنیمز  نیا  رد  هژایپ  یعازتنا : ) رکفت   ) يرظن شوه  شیادـیپ  ناوجون 1 - یلقع  یتخانش -  دشر  ياهیگژیو  نیرتمهم 
يایـشا هب  هتـسباو  اهنآ  رکفت  و  یتکرح ) یـسح -  رکفت   ) دـنروصحم تیعقاو  دـیق  رد  دنتـسه و  یجراخ  ناهج  ناگدـننکهدهاشم  اـبلاغ 

ملاع هب  ار  وا  دزاسیم و  اهر  یجراخ  ياهتیعقاو  دـیق  زا  ار  وا  هک  دـنکیم  ادـیپ  ياهداعلاقوف  ینهذ  تردـق  ناوجون  یلو  . تسا یجراخ 
دنک انب  ون  زا  ار  ایند  دناوتیم  هک  تسا  يوق  ردـقنآ  وا  نم  ، » تسا یعازتنا  رکفت  هرود  یناوجون  . دـنادرگیم هجوتم  دوخ  ینورد  ینهذ و 
مرج کنا  معزتا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هک  هنوگناـمه  دـنک ; دوخ  زا  یئزج  ار  نآ  دـناوتیم  هک  تسا  گرزب  ناـنچ  و 

مـسجم قیقد  ار  عیاقو  دنـسیونیم و  بوخ  ناناوجون  زا  یـضعب  یعازتنا ، رکفت  نیمه  ساسا  رب  ( 35 « ) ربکالا ملاعلا  يوطنا  کـیف  ریغص و 
تایلمع . فلا ناناوجون : ینهذ  ياهییاناوت  دنیامنیم . نایب  ددعتم  ياهبلاق  رد  ار  میهافم  دننکیم و  يرونخس  بوخ  یـضعب  دننکیم و 

کی دادم  هد  مییوگب  یکدوک  هب  رگا  الثم ، دریگ ; رارق  ینهذ  لمع  کی  هیاپ  ساسا و  دناوتیم  هیضرف  هرود ، نیا  رد  یجاتنتسا : یضرف - 
ضرف ساـسا  رب  ار  بلطم  نیا  ناوـجون  یلو  دـنیبیمن ، تـیعقاو  رب  قـبطنم  ار  نـیا  نوـچ  دریذـپب ; دـناوتیمن  ناـموت ، هد  مادـک  ره  يرتـم 

اهکشجنگ مامت  مییوگب  رگا  الثم ، دنک ; كرد  یبوخ  هب  دناوتیم  ار  یقطنم  يایاضق  ناوجون  هرود ، نیا  رد  ایاضق : قطنم  ب. دریذپیم .
. تسا شریذپ  كرد و  لباق  ناناوجون  يارب  یبوخ  هب  لالدتـسا  نیا  . دناناویح اهکشجنگ  مامت  سپ  . دناناویح ناگدـنرپ  مامت  . دـناهدنرپ

نودب ار  لکـش  دناوتیم  ناوجون  دوب ، ایـشا ) اب  مامـضنا   ) یمامـضنا رکفت  هلحرم  هک  یکدوک ، فالخ  رب  اوتحم : زا  لکـش  ندـش  ادـج  ج.
زا هدافتـسا  اب  ناوجون  هک  ياهنوگهب  دـهدیم ، ار  یملع  لالدتـسا  هیاـپ  ناوجون  هب  ییاـناوت  نیا  یبیکرت : تاـیلمع  د. دریگب . رظن  رد  اوتحم 
راک هب  ار  دوخ  ینهذ  تاناکما  رثکادح  دروآ و  دوجو  هب  دوخ  رد  ینهذ  ياهییاناوت  ریاس  بیکرت  اب  ار  ینیعم  ماظن  دناوتیم  نهذ  تردق 

یکدوک رد  هک  یلاح  رد  دوشیم ، یـصاصتخا  رتشیب  زین  اهدادعتـسا  نس ، شیازفا  اـب  یناوجون ، رد  اهدادعتـسا : روهظ  - 2 ( 36 . ) دریگب
یبوخ هرمن  مه  سورد  ریاس  رد  هشیمه ) هن   ) الومعم دشاب  يوق  یسراف  سرد  رد  ییادتبا  موس  زومآشناد  رگا  الثم ، دوب ; یمومع  رتشیب 

یتـیقفوم تسا  نکمم  یـسرد  رد  یناوجون  ره  دوشیمن و  هدـید  وا  سورد  نیب  یلباـقتم  طاـبترا  هک  ناوجون  فـالخ  رب  دـنکیم ، بسک 
دنبایب ار  دوخ  ناهن  ياهدادعتسا  ات  تسا  ناناوجون  هب  کمک  و  اهدادعتسا ، نیمه  فشک  یتیبرت  یسانشناور  فادها  زا  یکی  . دنک بسک 

نیا هک  تسا  يرنه  ياهراک  رکف  رد  میاد  یلو  هدرک  باختنا  ار  یضایر  هتشر  نیدلاو ) رابجا  هب  اسب  هچ   ) هک ياهچب  لثم  دننک ; افوکش  و 
هب ناوـجون  تسا و  هـتفر  نـیب  زا  تیلوـفط  نارود  یـشیدناهداس  هرود ، نـیا  رد  دـیدرت : کـش و  - 3 تسوا . يرنه  دادعتـسا  هدـنهدناشن 
زاب ار  اهنآ  هرابود  دوخ ، ینهذ  ماـظن  رد  اـت  دزادرپیم  اههدـیدپ  تاـعوضوم و  صاخـشا ، ایـشا ، ددـجم  یباـیزرا  شجنـس و  تواـضق و 

فالخ رب  هرود ، نیا  رد  دیامن  داقتنا  دوخ  نیدلاو  دـیاقع  راکفا و  یتح  زیچ ، همه  هب  ای  دـنک و  کش  زیچ  همه  رد  دـیاش  ورنیا ، زا  . دزاس
نیبهرذ اـب  ار  نیدـلاو  بیع  نیرتکـچوک  سکع  هب  هکلب  دـنادیمن ، هابتـشا  بیع و  زا  يراـع  يدارفا  ار  نـالاسگرزب  ناوجون  یکدوک ،

، هرود نیا  رد  نیارباـنب ، دـشابن . شـشخب  لـمحت و  لـباق  ناوجون  يارب  الـصا  هابتـشا  نیا  دـیاش  دـنیبیم و  گرزب  غوـلب  هرود  صوـصخم 
ار اهنآ  دـهاوخیم  هکلب  دـنک  یفن  ار  اهنآ  هکنیا  هن  دوشیم ، دـیدرت  کش و  راچد  شتاداقتعا  اهرواب و  دوخ ، دوجو  داعبا  رد  ناوجون 

نیدب . دنک يزاسزاب  دوخ  ینهذ  لالدتـسا  رکف و  يانبریز  اب  دوب ، هتفریذـپ  تعاطا  دـیلقت و  يور  زا  البق  هک  ار  هچنآ  دـنک و  يزاسهرابود 
اهنآ ار  هچنآ  دنشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  نایبرم  ناملعم و  هرود ، نیا  رد  ورنیا ، زا  . دشابیم دوخ  يرکف  لالقتسا   » بسک یپ  رد  وا  هلیسو ،

ناوجون ياهدیدرت  کش و  زا  دنراد و  لوذـبم  یفاک  هجوت  ناوجون  یتخانـشتیصوصخ  نیا  هب  دـیاب  اهنآ  دریذـپب و  ناوجون  دـنیوگیم 
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ترضح ( 37 . ) دنیامن هدافتـسا  نیقی  هب  ندیـسر  يارب  وا  کش  زا  هکلب  دنوشن ، بارطـضا  ینارگن و  راچد  نوگانوگ  تاعوضوم  هبتبـسن 
رد ناناوجون  هک  دنشاب  بظاوم  دوشیمهیصوت  نایبرم  ایلوا و  هب  نیاربانب ، ( 38 .« ) هلقع نازیم  ناسنالا  نظ  : » دنیامرفیم زین  مالسلا  هیلعیلع 

دشر - 3 دـنهن . انبجـیردت  هب  ار  يداقتعا  لئاسم  یفـسلف  یقطنم و  ياههیاپ  اـهنآ  هک  دـنروآ  مهارف  ار  ناـکما  نیا  دـننامن و  یقاـب  کـش 
نم لثم  یتالاؤس  هک  دریگیم  لکـش  یناوجون  رد  تیوه  نوسکیرا ، رظن  هب  . تسا نارحب  کی  ناوجون  رد  تیوه  يریگلکـش  یعاـمتجا 
رثا وا  تیوـه  دـشر  رد  تـالاؤس  نیا  هب  ییوـگباوج  هوـحن  . دـسرپیم دوـخ  زا  ار  نآ  دـننام  مراد و  یفدـه  هـچ  موریم ، اـجک  متـسیک ،

هرود نوسکیرا  دوشیم . بارطـضا  راچد  هنرگو  دنکیم  شمارآ  ساسحا  دهدب  بسانم  خساپ  تالاؤس  نیا  هب  دـناوتب  وا  رگا  . دراذـگیم
دناوـتیم ناوـجون  . دـناوخیم یلاـس ) گرزب  هتفاـیتهج  يراـتخمدوخ  یکدوـک و  تـینما  نـیب  هلــصاف   ) یناور تـلهم   » رد ار  یناوـجون 

ار تلاـح  نیا  نوسکیرا  . دـنکیم جـنر  یگتـشگمگ و  ساـسحا  دـشاب ، قفوماـن  تیوه  نارحب  رد  رگا  . دـنک هبرجت  ار  یفلتخم  ياـهشقن 
رظن زا  تسا و  ملاـس  یمـسج  رظن  زا  هک  یناوـج  ندـش : یعاـمتجا  رد  قـفوم  ناوجون 1 - یباـیتیوه  ( 39 . ) دمانیم شقن  یمگردرـس  »

رد قفومان  - 2 دوشیم . یعامتجا  دهدیم و  قیبطت  هعماج  اب  ار  دوخ  یناسآ  هب  هتفرگ ، هرهب  نیدلاو  نایبرم و  ملاس  ياهدومنهر  زا  یتیبرت ،
رد رمع  رخآ  ات  اضعب  هتفرگن  رارق  حیحص  تیبرت  تحت  ای  تسا و  صقان  ینامسج  رظن  زا  هک  یناوج  لبق  دروم  فالخ  رب  ندش : یعامتجا 

يرپـس هنوگنیا  ار  دوخ  رمع  دـنریگیم و  شیپ  رد  ار  یبـلطاوزنا  هار  یـضعب  ناـناوج  لـیبق  نیا  دوـشیمن و  قـفوم  طـیحم  اـب  يراـگزاس 
اهیماکان و دیدش ، ياهراشف  رثا  رب  یـضعب  دنوشیم ;و  یتایانجو  میارج  بکترم  دننزیم و  نایـصع  نایغط و  هبتسد  یـضعب  دننکیم ;

لیلدهبتسا نکممناناوجونيداعریغ  ياهراک  زا  يدایز  دادعت  . دننکیم یـشکدوخ  هب  مادقا  ای  دـنزابیم و  ار  دوخ  یحور ، ياهتسکش 
نوسکیرا تارظن  دـیاقع و  راـشتنا  زا  شیپ  ندربرـسهبهناخزانوریبو . لغـشكرت  هسردـم ، هناـخ و  زا  رارف  لـثم  ; دـشاب شقن  یمگرد  رس 

زا اتسار  نیمه  رد  ییاهراتفر  اذل  تسا ، یبایتیوهو  لالقتسا  یپ  رد  ناوجون  نس  نیا  رد  نوچ  دندشیم ، یقلت  راکهزب  ناناوج  هنوگنیا 
ياهراتفر هلزنمهب  ار  اهراتفر  نیا  دومنیم و  راجنهبان  دـندوب  لفاغ  نارود  نیا  ياـهیگژیو  زا  هک  يدارفا  يارب  رهاـظ  هب  هک  دزیم  رـس  وا 

لح ار  نآ  رتهداس  یـضعب  هکتوافت  نیا  اب  دناهدشورهبور ، تیوه  نارحب  اب  همه  ناناوجون  . دنتـسنادیم نایفارطا  هیلع  رب  یعامتجادـض و 
تیصخش تابثا  . دنتسه یگتـسیاش  دوجو و  راهظا  تقایل و  زاربا  هتفیـش  ناناوج  ناناوجون و  ناناوج : ناناوجون و  رد  تقایل  زاربا  دننکیم .

یناوج الثم ، دنکیمن ; غیرد  یـششوک  چـیه  زا  نآ ، هب  لین  يارب  هک  تسا  یناحور  ذـیاذل  نیرتعوبطم  زا  یکی  نانآ  ياربتیوه  زارحا  و 
هب ار  وا  هعماج  هک  دنکیم  ساسحاو  دلابیمدوخ  هب  دریگیمهدهعهبیتیلوؤسمو  لغـشودوشیم  مادختـسا  يراک  يارب  راب  نیلوا  يارب  هک 
زا ناـگیار  هک  یلوـپ  ربارب  نیدـنچ  اـب  دـشابمک -  دـنچ  ره  دروآیم -  تسد  هب  هار  نیا  زا  هک  ار  یلوـپ  نیا  وا  تسا ; هتفریذـپ  تیوـضع 

یتسرپرس ردپ  گرم  زا  سپ  هک  یناوج  رـسپ  دنادیم . دوختیـصخش  دنـس  ار  لوپ  نیا  نوچ  دنادیمن ; هسیاقم  لباق  تسا  هتفرگ  نیدلاو 
همه هب  دنکیم ، راک  زور  بش و  تردق ، مامت  اب  اهنآ  جراخم  يارب  وا  . دنکیم راختفا  يدنلبرـس و  ساسحا  دوشیم  رادهدهع  ار  هداوناخ 

سکع هب  دزاس . راکـشآ  ار  دوختقایل  یگتـسیاش و  بتارم  دـناوتیم  هار  نیا  زا  اریز  تسا ; رورـسم  نورد  رد  دـهدیم و  نت  تالکـشم 
جنر دوختیمورحم  زا  تسا و  رثاتم  رطاخ و  هدرـسفا  هراومه  هدرکن ، تیـصخش  تیوه و  زارحا  دزیماـیب و  مدرم  اـب  دـناوتیمن  هک  یناوج 

زا ناوج و  لسن  ینورد  تالیامت  زا  یکی  عامتجا  اب  يراگزاس  نسح  تیوه و  تیصخش و  زارحا  تفگ : ناوتیم  هصالخ ، روط  هب  . دربیم
هدنهدناشن ( 40  ) دناهداد ترازو  تیلوؤسم  شقن و  ناوجون  هب  مالـسا  نید  يایلوا  هکنیا  لیلد  تسا . یعامتجا  یگدـنز  یـساسا  ناکرا 

، دوـش ریقحت  هداوناـخ  فرط  زا  رگا  تسا و  تیوـه  بسک  لاـبند  وا  نـس ، نـیا  رد  . تـسا ناوـجون  ناوـج و  اـب  هـطبار  هـب  مالـسا  ماـمتها 
ماجنا ردنارگید  زا  اهنآاریز  ; یـشاب هتـشاد  هجوت  ناناوج  هب  هک  داـب  وترب  : » دنیامرفیممالـسلا هیلعقداـص  ماـما  دـباییمن . ار  دوختیوه 
بحاص ار  اهنآ  دـیاب  مه  امـش  دنتـسه و  یلقتـسم  تادوجوم  دوخ  يارب  ناناوج  دـیوگیم : سیراه  رتکد  ( 41 .« ) دنرتمدقشیپریخروما

هک دراد  جایتحا  تدش  هب  دهدیم و  تیمها  دـشاب  هجوت  دروم  هکنیا  هب  ناسنا  رگید ، نامز  ره  زا  شیب  غولب ، نارود  رد  . دینادبتیـصخش
جایتحا ییامنهار  تیامح و  هب  یکدوک  رد  هک  تسا  هزادـنا  نامه  هب  لالقتـسا ، هب  ناوج  جاـیتحا  دوش . یقلت  کیرـش  تسود و  ناونع  هب 
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رـسدرد تروص  هب  يرگیغاـی  نیا  یناـمز  دوشیم و  بوسحم  یعیبط  رما  کـی  لالقتـسا ، هب  لـین  يارب  ناـناوج  يرگیغاـی  ( 42 . ) دراد
رد يار  قح  زا  شیب  زیچ  چـیه  . دوش دراو  هزرابم  هار  زا  دوخ  ریگتخـس  نیدـلاو  اـب  دـهاوخب  لالقتـسا  بسک  يارب  ناوج  هک  دـیآیمرد 
هب نداد  لالقتـسا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  دوش . هداد  هدیقع  راهظا  قح  نانآ  هب  هسردم ، هناخ و  رد  دـیاب  نیاربانب ، . تسین رثؤم  نانآ  تیبرت 
اب يدساف و  طیحم  ره  رد  دوختساوخ ، قبط  ات  میراذـگب  دازآ  شلامعا  مامت  رد  ار  وا  هک  تسین  انعم  نادـب  وا  تیـصخش  میرکت  ناوج و 

راچد هداد و  ماجنا  يدازآ   » نیمات روصت  هب  برغ  يایند  هک  تسا  یهابتـشا  ناـمه  نیا  . دـهد ماـجنا  تساوخ  يراـک  ره  یقـساف ، قیفر  ره 
هشیمه دنراد ، نیشتآ  دنت و  تاساسحا  فیعض و  لقع  ناناوج  ناناوج  يارب  قلطم  يدازآ  رطخ  تسا . هدش  یناوارف  تالکـشم  تابرض و 
راـتفرگ رـضم  تاداـیتعا  یتـفعیب و  اـشحف و  يدـیلپ ، هاـنگ و  عاونا  هب  دنـشاب  هتـشاد  قلطم  يدازآ  رگا  دـنایتخبدب ، طوقـسضرعم و  رد 

رد مینک و  اهر  یلک  هب  ار  ناناوج  هک  تسین  نیا  هدـیقع  راهظا  يار و  قح  يدازآ ، لالقتـسا ، زا  روظنم  سیراـه ، رتکد  رظن  هب  دـنوشیم .
; دنیامیپب ار  یگدنز  ییالابرـس  هار  دنناوتیمن  اهنآ  املـسم  . دننکب دـنهاوخیم  هچ  ره  ات  میراذـگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هسردـم  هناخ و 
; دوشیم هدافتـسا  ناناوجون  ناناوج و  يدازآ  تیدودحم  تسا ، هدـمآ  تایاور  رد  هک  مه  ریزو »  » هملک زا  ( 43 . ) تفرگ ار  ناشتسد  دیاب 
رظن و راهظا  هزاجا  ریزو ، ناونع  هب  ناوج  هب  تسا و  نیدـلاو  دـضاعم  نواعم و  مه  ناوج  تسا و  تنواعم  يراـی و  ياـنعم  هب  ترازو  اریز 

تیصخش لالقتسا و  شطع  رد  ناوج  يرطف ، یعیبط و  روط  هب  تسا . نیدلاو  رایتخا  رد  ییاهن  میمـصت  یلو  هدش ، هداد  نیدلاو  هب  کمک 
رد . دنزاس هدروآرب  ار  وا  یعیبط  لیم  دننک و  لمع  ریزو  ناونع  هب  ناوجون  اب  دیاب  نیدـلاو  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدومرف  هب  انب  تسا و 
هب ار  مزال  يدازآ  نیدلاو  رگا  تشاد . دهاوخ  یـشزرااب  دـیفم و  لقتـسم ، یگدـنز  دـنکیم و  ادـیپ  سفن  هب  دامتعا  ناوجون  تروص ، نیا 
دح زا  شیب  هقالع  ناونع  هب  راک  نیا  دـنچ  ره  دـنیامن -  ریقحت  دـنهد و  رارق  دـح  زا  شیب  راشف  تحت  ار  وا  موادـم  دـنهدن و  ناـشناوجون 
ریغ هب  یکتم  هدرک ، عطقنم  دوخ  زا  ار  ناوجون  نیدـلاو  تروص ، نیا  رد  دوشن ، هداد  ناوجون  هب  رکفت  لـقعت و  تردـق  و  دریگ -  تروص 

، دـهدیم تسد  زا  ار  دوختمواقم  يورین  اسرفتقاط ، ياـهراشف  رثا  رب  - 1 دنکیم : زورب  ناوجون  رد  لکـش  ود  هجیتن  رد  دـنروآیم . راب 
دناریمیم ار  وا  ياهدادعتسا  یلو  تسا  بوخ  رهاظ  هب  نیا  هک  دشوپیم  مشچ  لالقتساویبلطصخشت  زا  دوشیم و  دوجوم  طیارش  میلست 

تروص نیا  رد  هک  دوشیم  وجهزیتـس  نیدـلاو  درومیب  ياـهراشف  لـباقم  رد  - 2. دوـشیم وا  رد  سفن  هب  اـکتا  نداد  تـسد  زا  بجوـم  و 
دش و دهاوخ  رتشیب  وا  تالکشم  دنیازفیب ، دوخ  يریگتخس  رب  نیدلاو  ردق  ره  دوشیم و  هزرابم  هنحـص  هب  لیدبت  هداوناخ  مرگ  نوناک 

يارب دنهاوخیم  هار  نیا  زا  دوخ ، روصت  هب  نانآ  . دوشیم عورش  ناناوج  رد  دایتعا  هب  ندروآ  يور  یقالخا و  تافارحنا  هنیمز  اجنیمه ، زا 
یمارگ شیارب  شاسفن  هک  ره  مالـسلا : هیلعیلع  هلمج : زا  دراد ; هراـشا  بلطم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور  . دـننک بـسک  تیـصخش  دوـخ 

، تسا مداختیارب  لاستفه  تسا و  لگ  هتـسد  تیارب  لاـستفه  تدـنزرف  مالـسلا : هیلعیلع  ( 44 . ) دزاـسن راوخ  هاـنگ  اـب  ار  نآ  تسا ;
هتساک نارگید ;2. اـبتفلا  سنا و  هـب  شیارگ  یناوجون 1. هرود  یعاـمتجا  صیاـصخ  ( 45 . ) تاتسود ای  دوب  دهاوختنمـشد  اـی  سپس 
شنیب تیعقاو ;3. نیا  شریذـپ  ناـیفارطا و  فارتعا  بلج  دوختیعقوم و  تیبثت  يارب  ناوجون  شـالت  ناوجون و  رب  هداوناـخ  طلـست  ندـش 

راثآ و رد  صاخ  یتریـصبتفایرد  هب  رجنم  دوشیم و  نارگید  دوخ و  نیب  دوجوم  طباور  كرد  بجوم  هک  یناوجون  هلحرم  رد  یعامتجا 
تیدرف و ساـسحا  زا  یـشان  هک  هداوناـخ  رد  دوـجوم  راـشف  هـیلع  درمت  یـشکرس و  ددرگیم ;4. مدرم  ناوـجون و  هـطبار  لـباقتم  لاـمعا 

ابتباقر دـشابیم ;6. ناناوجون  ییارگناـمرآ  زا  یـشان  هک  یگدـنز  یعقاو  طـیحم  هبتبـسن  رخـسمت  ساـسحا  تسوا ;5. یبلطلالقتـسا 
يدنبياپ تسا ;7. ناوجون  ییامندوخ  یعاـمتجا و  تیعقوم  تاـبثا  ساـسحا  زا  یـشان  هک  یگدـنز  ياههنحـص  رد  نـالاسمه  ناتـسود و 

; درم نز و  شقن  ياـفیا  يارب  یگداـمآ  یگدـنز ;8. طیحم  گـنهرف و  نیدـلاو و  ياـهرایعم  لـباقم  رد  دوخ  راـکفا  دـیاقع و  هب  ناوجون 
شهاک اهتسیلابتوف ;10. زا  دیلقت  لثم  یقالخا  تاررقم  دعاوق و  زا  تیعبت  ياج  هب  یگدنز  ياهقشمرـس  اههنومن و  زا  تیعبت  دـیلقت و  .9

تسا رثؤم  ناوجون  تیصخش  رد  هک  یلماوع  زا  یکی  یفطاع  دشر  - 4 ( 46 . ) ناوجون رد  یبلطلالقتسا  هیحور  دشر  ناوجون و  یگتسباو 
دـنکیم و رادهشدـخ  ار  اهنآ  فطاوع  تاساسحا و  زیچ  نیرتکچوک  یهاگ  دـنایفطاع و  يدارفا  ناناوجون  . دـشابیم ناوجون  فطاوع 
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اهنآ فطاوع  هب  ناـناوجون  اـب  دروخرب  رد  دـیاب  اـهرتگرزب  صوصخ  هب  دارفا ، همه  سپ  . دوشیم اـهنآ  ینوگرگد  بجوـم  هجیتـن ، رد 
ناجیه و .1 زا : دنترابع  هک  دراد  یـصاخ  ياهیگژیو  ناوجون  یفطاع  دشر  ناوجون  یفطاع  دشر  ياهیگژیو  دنراد . لوذبم  یفاک  هجوت 
یلخاد و ددغ  تاحـشرت  ندش  لداعتمان  نآ  لیلد  هک  دوشیم  رثاتم  تعرـس  هب  یناجیه  ياهكرحم  زا  ناوجون  دیدش ;2. دنت و  فطاوع 

يوس زا  دـهد و  ناشن  دوخ  زا  ار  یکدوک  ياهشنکاو  دـناوتیمن  ودـهاوخیمن  وس ، کـی  زا  هک  تسا  طـیحم  هبتبـسن  وا  شیارگ  رییغت 
داقتنا وا  راتفر  هب  یتقو  ورنیا ، زا  . دـهد ناشن  ار  نایفارطا  بولطم  شنکاو  دـبای و  شزاـس  دوجوم  عضو  اـب  ـالماک  دـناوتیمن  زونه  رگید ،

زا ینارگن  لیلد  هب  یتح  دوشیم و  دـیدرت  راـچد  شیوخ  فطاوع  ناـیب  ریبعت و  رد  یهاـگ  .3 دوشیم . نیگمغ  تحاران و  عیرـس  دوشیم 
دریگیم و هرانک  مدرم  زا  دربیم ، هانپ  تامهوت  هب  دوریم ، ورف  دوخ  رد  لیلد ، نیا  هب  . دنکیمن راکـشآ  ار  اهنآ  مدرم ، شنزرـس  داقتنا و 

يرادیاپان نیا  لیلد  هک  تسا  رادـیاپان  ناوجون  یفطاع  یناجیه و  ياهشنکاو  .4 دوشیم . دـیماان  تایعقاو  اب  لایما  يراگزاسان  زا  یهاگ 
صاخ يدشر  تارییغت  دوشیم ;ب. وا  رتشیب  یفطاع  کیرحت  بجوم  هک  زیرنورد  ددغ  تاحـشرت  رد  رییغت  . فلا دشابیم : زیچ  ود  رد 

، درادن ار  نالاسگرزب  هبرجت  ناوجون  هکنآ  لیلد  هب  .5 دهدیم . شیازفا  ار  ناوجون  یفطاع  شنت  هک  یعامتجا  ياهدیدرت  غولب و  نارود 
. دهدناشنفلاخمسنجهبهنوگچاردوختبح دنادیمن  الثم ، دنک ; لمع  هدیجنـس  دناوتیمن  یفطاع  یناجیه و  ياهخساپ  راهظا  هوحن  رد 

رظن هب  ضقانتم  رما  يادتبا  رد  دیاش  هک  دریگیم  قلعت  یصاخ  روما  هب  یناوجون  هرود  رد  فطاوع  یناوجون  هرود  رد  فطاوع  عاونا  ( 47)
دهدیم ناشن  تاقیقحت  یخرب  سرت : فلا -  دـنکیم . مشخ  رگید  فرط  زا  دـسرتیم و  یفرط  زا  ناوجون  هک  مشخ  سرت و  لثم  دنـسرب ;

رود دوخ  زا  ار  اـهسرت  نیا  جـیردت ، هب  هک  حابـشا  زا  سرت  لـثم  دراد ; ار  یکدوک  ياـهسرت  یخرب  زوـنه  غوـلب  لـیاوا  رد  ناوـجون  هک 
ماجنا رد  یهاتوک  ناحتما ، زا  سرت  لـثم  ياهسردـم ; ياـهسرت  .1 دـشاب : دراوم  نیا  تسا  نکمم  یناوـجون  رد  سرت  عوـضوم  دـنکیم .

لکش هب  هک  یتشادهب  ياهسرت  ینارنخس ;2. یهورگ و  ثحب  رد  تکرش  هب  رابجا  ناسالکمه و  ناملعم و  يازهتسا  رخسمت و  فیلاکت ،
ای هداوناخ  دارفا  يراـمیب  ماـگنه  هک  یگداوناـخ  ياـهسرت  دوـشیم ;3. رهاـظ  گرم  يراـمیب و  اهتبیـصم ، یناـهگان ، ثداوـح  زا  سرت 
; دوــشیم یــشان  هداوناــخ  يداــصتقا  فقـــس  ندــمآ  نییاــپ  زا  هــک  يداــصتقا  ياــهسرت  دوــشیم ;4. هدــهاشم  اــهنآ  هرجاــشم 

تیفیک ینارگن  زا  یـشان  هک  یـسنج  ياهسرت  دوشیم ;6. رهاظ  هابتـشا  اطخ و  ماگنه  رد  هاـنگ  ساـسحاتروصهبهکیقالخاياهسرت  .5
هک یسپاولد  بارطـضا و  سرت 1. رهاـظم  اـهدومن و  ( 48 . ) دشابیموایلـسانتياضعادرکراکیلامتحا لالتخاو  فلاخم  سنج  اـب  طاـبترا 

یـشان شیوخ  هب  ناوجون  هجوـت  زا  تسا و  هارمه  طـیحم  رد  دوـجوم  عـضو  زا  سرت  اـب  هک  ییورمک  تسین ;2. نشور  نآ  تلع  ـالومعم 
زا سرت  نینچمه  دوشیم و  ادـیپ  دوجوم ، عـضو  زا  زیرگ  هار  نتفاـین  يدـیمون و  ماـگنه  تسا و  هارمه  سرت  اـب  هک  یناـشیرپ  دوشیم ;3.

اهتسکش و اهیماکان ، يروآدای  هجیتن  ابلاغ  هک  یگدرسفا  دنکیم ;4. ناشیرپ  ار  وا  هک  دیجمت  فیرعت و  رد  طارفا  ای  نارگید  يازهتـسا 
; يداراریغ راردا  ناـبز ; تنکل  دـنکیم : زورب  سرت  ماـگنه  رد  ضراوع  نیا  ـالومعم  سرت  ضراوـع  ( 49 . ) تسا نیـشیپ  ياهندروخمغ 

قیوعت هب  .1 زا : تـسا  تراـبع  ناوـجون  رد  مـشخ  لـماوع  مـشخ : ب -  ( 50 . ) ییورمک تداـسح ;و  یبصع ; تاـکرح  یناـشیرپباوخ ;
قیوعت هب  ار  شراک  دـننک و  عنم  اذـغ  ای  باوخ  وگوتفگ ، زا  ار  وا  ای  دوش  قفوم  دـهدیم  ماجنا  هک  یتیلاـعف  رد  دـناوتن  رگا  وا  نتخادـنا :

هب نارگید  ای  دـیامن  ساسحا  یمتـس  دوخ  هبتبـسن  ناتـسود  ای  ملعم  هداوناـخ ، ياـضعا  زا  یتقو  تیمورحم : متـس و  ساـسحا  دنزادنا ;2.
عضو دـنک ;4. نیهوـت  ناوـجون  نید  رکف و  طـخ و  هب  یـسک  هکنیا  لـثم  درف : تاسدـقم  میرح و  هب  يدـعت  دـننک ;3. یملظ  وا  ناکیدزن 

دـسرب نیـشام  هب  رید  ای  دـشاب  دـیدش  امرگ  اـی  دزوب  دـنت  داـب  رگا  ـالثم  دوشیم ; رثاـتم  یجراـخ  یعیبط  لـماوع  زا  ناوجون  جازم  یجازم :
فرط نآ  فرط و  نیا  لثم  یتکرح ; میالع  .1 زا : تسا  ترابع  اهشنکاو  نیا  یناوجون : رد  مشخ  ياهشنکاو  ( 51 . ) دوشیم نیگمشخ 

لثم یمالک ; میالع  تسا ;2. صخـش  ینادرگرـس  هدنهدناشن  هک  ندـش  جراخ  هناخ  زا  نداد و  ناکت  رـس  نتـساخرب ، نتـسشن و  نتفر و 
یلو درادـن ، دایرف  دادو و  کتکناوجون  هک  لاح  نابز  اـی  ياهرهچ  ناـیب  تسا ;3. نیگمـشخ  ناوجون  دهدیم  ناشن  هک  مانـشد  دیدهت و 

شامشخ دنک و  شنزرس  ارنتـشیوخ  دنادب و  راک  هنگ  ار  دوخ  هکنیا  لثم  شنزرـس ; رهق ;4. لثم  دـهدیم ; ناشن  هرهچ  اب  ار  دوخ  مشخ 
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تبحم هریاد  یکدوـک ، نارود  رد  تبحم : ج -  دـنکیم . هیرگ  یتحاراـن  تدـش  زا  یهاـگ  تروـص ، نیا  رد  هک  دـنک  شیوـخ  هجوـتم  ار 
شیازفا زین  وا  تبحم  ورملق  دوشیم ، رتشیب  وا  نس  ردق  ره  درادیم و  تسود  مه  ار  نیدـلاو  سپـس  تسا ، كدوک  صخـش  هب  دودـحم 

هک هدوب  تاذ  بح  روبزم ، دراوم  هبتبحم  همزال  هتبلا  ادـخ . ناـمیا و  رـشبعون ، رـسمه ، نادـنزرف ، ماـقم ، لاـم ، هبتبحم  دـننام  دـباییم ;
یتسودرگد یتسود و  عون  یلو  . درادن شرورپ  تیامح و  هب  يزاین  اهتبحم  هنوگنیا  دراد ; رشب  دوجو  رد  قیمع  ياهشیر  تسا و  يزیرغ 

لوذـبم عوضوم  نیا  هب  یفاک  هجوت  دـیاب  نایبرم  ایلوا و  ورنیا ، زا  . دوشیمن دـنمورین  تبقارم  تیبرت و  نودـب  تسا و  غورف  مک  فیعض و 
، هجیتن رد  دوشیم و  لیدـبت  يدنـسپدوخ  هب  دـنک ، زواجت  تحلـصم  دودـح  زا  دوشتیوقت و  دـح  زا  هداـیز  یتسود  دوخ  رگا  اـما  . دـنراد

یتـسود رگد  رگا  نآ ، فـالخ  رب  . دروآیم راـب  هب  نارگید  قوـقح  هب  زواـجت  یقـالخا و  تائیـس  هب  یگدوـلآ  هـلمج ، زا  یگرزب ، دـسافم 
رگد زا  روظنم  هتبلا  . ددرگیم فصتم  یناـسنا  تافـص  نیرتیلاـع  هب  درف  هدـش ، لـیاز  ناـسنا  یناوـیح  تافـص  یگدـنرد و  دوـشتیوقت ،

رد طارفا  يدام . يزیرغ و  تاینمت  اهشهاوخ و  هب  لین  هن  تسا ، یناـسنا  تفارـش  یقـالخالیاضفبسک و  يارباـهناسناهبتبحم  یتسود ،
هیلع هللا  یلـصهللا  لوسر  تسا - : هدـیدرگ  بیغرت  یتسودعونهب  ناسناالباقتمو  هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  تایاور  تایآ و  رد  تاذ  بح 

دونـشب هک  ره  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهللا  لوسر  تسین - . ناملـسم  درادـن  یمامتها  ناناملـسم  روما  هب  هک  یلاح  رد  دـنک  حبـص  هکره  هلآو :
یناوتیم نآ  هلیـسو  هب  هک  يزیچ  نیرتاـسر  مالـسلا : هیلعیلع  تسین - . ناملـسم  دـهدن  خـساپ  ار  وا  دـنزیم و  ادـص  ار  ناناملـسم  يدرم 

دنوادخ مالسلا : هیلعیلع  ( - 52 . ) یـشاب نابرهم  فوطع و  مدرم  همه  اب  دوخ  نطاب  رد  هک  تسا  نیا  ینک  بلج  دوخ  هب  ار  یهلا  تمحر 
ینـس و ره  رد  گرم  ماگنه  ات  دـلوت  هظحل  زا  یمدآ  لباقتم : تبحم  هب  زاین  دـشاب . بوخ  مدرم  هبتبـسن  ناسنا  تین  دراد  تسود  ناـحبس 

نینـس رد  صوـصخ  هب  دـشاب ، اـهنآ  تبحم  دروـم  دـنک و  تبحم  نارگید  هب  دراد  تسود  وا  تسا . تبحم  دـنمزاین  دـشاب ، هـک  یطیارش 
وا زاین  نیا  رگا  دریگیمن و  لکشواملاستیوه  تساهدیافیب  يدرف  دنک  ساسحا  رگا  تسا ; تیوه  بسک  یپ  رد  هک  یناوج  یناوجون و 

نارگید هب  دناوتیمن  زگره  هکلب  دراد ، ییاهنت  ساسحا  ینیبدـب و  بارطـضا و  هشیمه  اهنت  هن  ددرگیم و  لتخم  شایگدـنز  دوشن ، اضرا 
زا یکیتبحم  هک  يدح  هب  تسا ، تبحم  هتفیش  یناوجون  نینـس  رد  ناوجون  ( 53 . ) تسا هدرکن  هبرجت  ار  نآ  شدوـخ  اریز  دزرو ; تبحم 

فرح دندنـسپیم  اهنآ  هک  هنوگنآ  دـشوپیم ، ساـبل  ناـنآ  لـثم  ناتـسود ، تبحم  هجوت و  بلج  يارب  دوشیم و  بوسحم  وا  ياـهزاین 
يرطف بهذم  نید و  هب  شیارگ  لصا  یبهذم  دشر  .5 ( 54 . ) دراذگیممارتحاهورگتاررقمونالاسمه ياههتساوخ  دیاقع و  هب  دنزیم و 
دنیارف . تـسا یهلا  ترطف  نـیا  زا  یبورراـبغ  ندرک و  افوکـش  يارب  بـتک  لازنا  لـسر و  لاـسرا  دراد ; دوـجو  اـهناسنا  هـمه  رد  تـسا و 

تارییغت یتخانـش ، يروص و  رکفت  ریثات  تحت  یناوجون  رد  هک  دـشابیم  یلحارم  ياراد  یلاسگرزب  ات  یکدوک  زا  بهذـم  يریگلـکش 
یگدـنز و زا  یـصخشم  فیرعت  هک  تسا  یگدـنز  يارب  هفـسلف  یعون  نتفای  لابند  ناوجون  هرود ، نیا  رد  . دـهدیم خر  زین  یبهذـم  داـیز 
وا ياهزاین  دناوتب  دوش و  لماش  ار  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، زا  معا  وا ، یگدنز  نوؤش  عیمج  هک  ياهفـسلف  دهد ; هئارا  فارطا  ناهج 

دندنمهقالع و بهذـم  نید و  هب  ناناوجون  یـضعب ، روصت  فالخ  رب  ینید  ياهتبغر  دـهدب . بسانم  باوج  وا  تالاؤس  دـنک و  عفترم  ار 
ینید مسارم  رد  دـنیوگیم ، نخـس  بهاذـم  نایدا و  هرابرد  اـهنآ  . دـنکیم اـفیا  اـهنآ  یگدـنز  رد  یمهم  شقن  نید  دـننکیم  ساـسحا 

رد اریز  دناهداهن ; مان  ینید  دیدرت  هرود   » ار یناوجون  هرود  ورنیا ، زا  . دنـسرپیم اهرتگرزب  زا  ینید  میهافم  دروم  رد  دننکیم و  تکرش 
رد لقع  لالدتـسا  اب  دوش و  جراخ  فرـص  هناروکروک و  دـیلقت  زا  دزاسب و  ون  زا  ار  شتاداقتعا  اـهرواب و  دـهاوخیم  ناوجون  نینـس ، نیا 
زا شیپ  هکنیا  اب  دنکیم  يراگنا  لهس  هزور  زامن و  لثم  یبهذم  لامعا  ماجنا  رد  ناوجون  نینـس  نیا  رد  . دنک رظن  دیدجت  دوخ  تادقتعم 

شنزرـس ندـناوخن  زامن  لیلد  هب  ار  وا  هک  اـهرتگرزب  لـباقم  رد  یهاـگ  یتح  تسا ، هدوب  تاداـبع  نیا  ماـجنا  هب  دـیقم  بترم و  نس  نیا 
هک مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هدومرف  بسح  رب  اریز  دنـشاب ; دیدرت  کش و  نیا  نارگن  دیابن  نیدلاو  مناوخب ؟ زامن  ارچ  دیوگیم : دننکیم 

نایبرم ایلوا و  هفیظو  دراوم ، نیا  رد  . تسوا دـشر  نازیم  لقع و  هناشن  فلتخم  تاـعوضوم  رد  ناـسنا  دـیدرت  کـش و  دـش ، رکذ  مه  ـالبق 
كدوک دـنامن . یقاـب  کـش  رد  دـنک و  هدافتـسا  نیقی  هب  ندیـسر  يارب  کـش  زا  هک  دـننک  مهارف  ار  هنیمز  ناوجون  يارب  يروط  هک  تسا 
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اطخلازیاج ار  اهرتگرزب  وا  . درادن دوجو  ناوجون  رد  يروصت  نینچ  یلو  دنتـسه ، اربم  هابتـشا  زا  اهرتگرزب  نیدـلاو و  دـنکیم  ساسحا 
ار وا  دناوتب  هک  دوشیم  مکحتـسم  یهاگیاپ  دنمزاین  ورنیا ، زا  . دنک دامتعا  دناوتیمن  مه  اهنآ  هب  هک  دـنکیم  ساسحا  نیاربانب ، . دـنادیم

يدایز تالوحت  تارییغت و  دهاش  یناوجون  رد  ناناوجون : رد  بهذم  نید و  يریگلکـش  ياههرود  دشاب . اطخ  نودب  دوخ  دنک و  تیاده 
رد ینید : يرادیب  هرود  .1 دنکیم : یط  ار  هرود  دنچ  ناوجون  رد  بهذم  نید و  يریگلکـش  ورنیا  زا  . میتسه یتخانـش  تارییغت  هلمج  زا 
رد ینید  تبغر  شیازفا  بجوم  لامعا  نیمه  . دـهد ماجنا  ار  ینید  مسارم  بادآ و  دوخ ، نیدـلاو  لثم  تسا  دـنمهقالع  ناوجون  هرود ، نیا 
هب وا  هرود ، نیا  رد  ینید : دیدرت  هرود  .2 دنک . بذج  ار  ناوجون  ات  دشاب  هبذاج  ياراد  يدابع  نکاما  تسا  هتـسیاش  ورنیا ، زا  . دوشیم وا 
وا دوشیمن ؟ هدـید  ادـخ  ارچ  دوشیم ، هچ  دـشابن  ادـخ  رگا  دـنکیم ; حرطم  زیمآرفک  رهاظ  هب  یتالاؤس  دزادرپیم و  ینید  میهافم  داقتنا 
هک دنکیم  ساسحا  ناوجون  ینید : يزاسزاب  هرود  .3 درامـشب . دودرم  ار  اهنآ  هکنیا  نودب  دهدیم ، رارق  داقتنا  دروم  ار  یبهذم  مسارم 

ینید ياههورگ  هبتسا  نکمم  روظنم ، نیا  يارب  . دـندوب دـقتعم  نادـب  شنیدـلاو  هچنآ  زا  توافتم  اما  دراد ، زاین  ياهزاـت  ینید  قیاـقح  هب 
(55 . ) دـننک مهارف  وا  يارب  ار  ملاـس  هنیمز  دـیاب  دوـشیم و  نـشور  ناـیبرم  اـیلوا و  طـیحم و  شقن  اـجنیا  رد  . دـنک ادـیپ  شیارگ  صاـخ 

کمک هب  يدـیدش  زاین  دزاسب ، لالدتـسا  لقع و  اب  ار  دوخ  نید  يانبریز  دـهاوخیم  دربیم و  رـس  هب  ینید  دـیدرت  هرود  رد  هک  یناوجون 
، هنیمز نیا  رد  هتبلا  . دریگیم شیپ  رد  اطخ  هار  ناوجون  دوشیم  بجوم  طلغ  هویـش  اب  داشرا  اـی  اـهنآ  داـشرا  نادـقف  . دراد ناـیبرم  اـیلوا و 
، بهذـم هب  ناناوجون  بذـج  ياههویـش  هنیمز  رد  بهذـم  هب  ناـناوجون  بذـج  ياههویـش  درک . تلفغ  ناتـسود  طـیحم و  شقن  زا  دـیابن 

دوخ اب  طابترا  رد  - 1 میزادرپیم : اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  تسا  يرورـض  ناتـسود  هداوناخ و  ناناوجون ، دوخ  اب  طابترا  رد  ییاههیـصوت 
داجیا نآ ;ب. دننام  ناتسود و  اهملیف ، تالجم ، اهباتک ، طسوت  دنوادختخانـش  نایبرم و  نیدلاو و  قیرط  زا  ییادزلهج  . فلا ناوجون :

; یبهذم مسارم  رد  ناوجون  نداد  تکرـش  یبهذـم و  ساسحا  روش و  زا  هدافتـسا  ناوجون ;ج. اب  زیمآتبحم  هطبار  يرارقربقیرطزا  تبغر 
اههدیدپ كرد  يارب  ناوجون  یعازتنا  رکفت  زا  هدافتسا  اهناسنا ;ه. همه  لامعا  رب  ادخ  رمتسم  تراظن  هبتبـسن  ناوجون  رد  داقتعا  داجیا  د.

زهجم ناوجون و  ياهشـسرپ  هب  خساپ  یتمالـس ;ز. لثم  دـنوادخ ; ياهتمعن  يروآدای  مظن ;و. ناهرب  هدافتـسا  لثم  دـنوادخ ; تردـق  و 
: هداوناخ اب  طابترا  رد  - 2 ( 56 . ) يراگزیهرپ سفن و  هبساحم  یبایدوخ و  يزاسدوخ و  يارب  يزاسهنیمز  بهذم ;ي. زا  عافد  رد  وا  ندرک 

رتهب ناوجون  يارب  دنشاب  رتمکحتسم  تادابع  تاداقتعا و  رد  نانآ  ردق  ره  تسا ; رادروخرب  یـصاختیمها  زا  هداوناخ  ییوگلا  دعب  . فلا
. تسا يرورـض  طاـبترا  نـیا  رد  تـبحم  نداد  ناـشن  یمیمـص و  روـط  هـب  هداوناـخ  مرگ  طـیحم  رد  ناوـجون  اـب  هـطبار  داـجیا  ب. تـسا .

ياهتراظن تسا ;د. یمازلا  تایاور  هیـصوت  بسحرب  نیدـلاو  يارب  ندوب  رواشم  ناونع  هب  ناوجون  یبلطصخـشت  يریذـپتیلوؤسم و  ج.
لد زک  نخس  .» ه ددرگیم . وا  تیاده  بجوم  هنارگاوسر -  هن  یفخم -  عقوم و  هب  تارکذت  نداد  راکشآریغ و  ياهتبقارم  میقتسمریغ و 

: ناتـسود نارـشاعم و  اب  طاـبترا  رد  - 3 ( 57 . ) دـشاب یکی  یبرم  نیدـلاو و  لـمع  فرح و  دـیاب  نیارباـنب ، دنیــشن ». لد  رب  مرجـال  دـیآرب 
هک يدـح  هب  درازگیم ، وا  رب  قیمع  رثا  تسود  . دوب وا  ناتـسود  بقارم  دـیاب  نیارباـنب ، . تسا ناـقیفر  زا  رثاـتم  ریذـپناسآ و  ناوجون  . فلا

. دراد يرتشیب  دومن  نارتـخد  رد  عوـضوم  نیا  . درادیمربتسد دوـخ  رواـب  زا  دزادـنایم و  تمحز  هب  ار  دوـخ  تسود ، رطاـخ  هب  یهاـگ 
، ملاس زکارم  رد  تیوضع  ج. دشابتهج . کی  رد  تموکح  لمع  تاغیلبت و  یتموکح ; ياهماظن  اهنامزاس و  رد  لمع  رکف و  تدحو  ب.

یبهذـم تیبرت  ناناوجون  یبهذـم  تیبرت  تالکـشم  ( 58 . ) تسا رثؤـم  ناوـجون  تاداـقتعا  شرتـسگ  رد  هک  هاگـشاب ، هناـخباتک و  زا  معا 
تیبرت تیهام  هب  طوبرم  هچنآ  .1 دنوشیم : میسقت  یلک  هتـسد  ود  هب  تالکـشم  نیا  هک  تسورهبور  ییاهيراوشد  اب  هعماج  رد  ناناوجون 

طیارشهب طوبرمهچنآ  - 2. راتفر رد  لوحت  فطاوع ;ج. رد  لوحت  تخانـش ;ب. رد  لوحت  . فلا تسا : رـصنع  هس  ياراد  دوشیم و  یبهذم 
لباقتم طابترا  مه  اب  روبزم  رصنع  هس  نآ ، رد  هک  دنزاسیم  ار  یثلثم  لوا  مسق  رصنع  هس  میراد . رارق  نآرد  هک  دوشیم  یـصاخ  ياضف  و 

يادف ار  داعبا  ریاس  درک و  هجوت  دعب  کی  هب  افرـص  دیابن  نیاربانب ، . دوشتلفغ اهنآ  زا  یکی  زا  هک  دوشیم  رهاظ  یتقو  لکـشم  اما  . دـنراد
ناوتیمن دریگ ، تروص  ناوجون  فطاوع  هب  هجوت  نودـب  يراک  رگا  . دـنریگ رارق  هجوت  دروم  مه  اب  بسانتم  دـیاب  هس  نیا  هکلب  درک ، نآ 
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دنادـن ار  دوخ  راـک  لـیلد  یلو  راـتفر ، )  ) دـناوخب زاـمن  تقو  لوا  رد  ناوجون  رگا  ـالثم ، تسا ; هدـش  یبهذـم  تیبرت  ناوـجون  نآ  تفگ 
رد تعامج  زامن  هماقا  هکنیا  لثم  تسا ، یگدـنز  صاخ  ياضف  هب  طوبرم  هک  مود ، مسق  اـما  . تسین یبهذـم  وا  تیبرت  تخانـش ) نادـقف  )

تـسا نیا  نآ  یلقع  دیؤم  . دراد یلقن  یلقع و  دیؤم  هک  تسا  ییاعدا  نیا  هتبلا  . دـهنیم ياج  رب  یفنم  ریثات  نیمه  دـشاب ، يرابجا  سرادـم 
، ددرگیم دیدرت  راچد  فالخ  دروم  هدهاشم  اب  دوشیم و  لزلزت  راچد  دشاب ، فرص  دیلقت  دشاب و  هدرکن  كرد  ار  يزیچ  يدرف  رگا  هک 

دیوگیم هک  تسه  یتایاور  مه  یلقن  دیؤم  دروم  رد  . درادربتس نآ  زا  هک  دـتفایم  قافتا  رتمک  دـشاب  هدـش  هیجوت  شدوخ  يارب  رگا  اما 
ياضف فرـصهب  دـشابیمنتسرد و  تسا  یبهذـم  تموکح  اضف و  هک  مهعوضوم  نیا  هب  افتکا  . تسا رتهب  لهاج  تدابع  زا  ملاـع  باوخ 
تیبرت رد  نیاربانب ، دوش . هتفرگ  رظن  رد  زین  وا  ینید  تیبرت  داعبا  همه  دیاب  هکلب  میشاب ، هتـشاد  یبهذميدنزرف  نتـشادراظتنادیابن  یبهذم ،

هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  ددرگ ، یقلت  رثایب  دوش و  اهر  طیحم  اضف و  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  . تسا يدرف  طابترا  رب  دـیکات  ینید ،
سک ره  هب  ات  تسا  باب  نیمه  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  دـیکات  . تسین یفاک  یلو  تسا ، مزال  یبهذـم  ملاـس  ياـضف  طـیحم و 
لدابت هلاسم  دراذـگیم ، یفنم  رثا  یبهذـم  تیبرت  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  عماوج  ریاـس  اـب  یگنهرف  لداـبت  دوش . هداد  رکذـت  شیاـهاطخ 

هدهاشم ار  لمعتـسم  يایـشا  رگید  سابل و  کبـس  دنیبیم  ار  اهنآ  ياهملیف  هک  یناوجون  الثم ، تسا ; راب  دنبیب و  ياهروشک  اب  یگنهرف 
نیب برغ ، گـنهرف  دروـم  رد  هک  تسا  ناـیبرم  اـیلوا و  هفیظو  هنیمز ، نیا  رد  . دریگیم رارق  اـهنآ  صاـخ  گـنهرف  ریثاـت  تحت  دـنکیم ،

شریذـپ لـباق  ناوجون  يارب  میرادـن ، لوبق  ار  برغ  گـنهرف  مییوگب  قلطم  روـط  هب  هکنیا  . دـنوش لـیاق  کـیکفت  شابیاـعم  نساـحم و 
یبیغ و ياهدادـما  زا  الباقتم  درک و  کیکفت  ار  ود  نیا  نیب  دـیاب  سپ  تسا . هدینـش  ای  هدـید  ار  اهنآ  نساـحم  يدراوم ، رد  اریز  تسین ;

ناوجون هب  دیاب  دـش . روآدای  وا  يارب  مالـسا  ناگدـنمزر  هب  یلیمحتگنجلوطرد  دـنوادخ  ياهکمک  لثم  دـنوادخ  يونعم  ياهکمک 
اهقالط و اهعازن ، اـهگنج و  زور  هب  زور  هک  تسا  يرابودـنبیبولاذتباگنهرف  تسا ، شهوکن  دروم  یفنم و  برغ  زا  هچنآ  هک  تفگ 

 * اهتـشون یپ  ( 59 . ) تسا نآ  زا  یـشان  همه  يزیرنوخ ، گنج و  یـسومان و  لئاسم  اـت  هتفرگ  داـیتعا  زا  یعاـمتجا ، دـسافم  اهییادـج و 
هیلعیلع ترـضح  ناوید  - 35 هیلع ) هللا  تمحر   ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یـشزومآ  هسـسؤم  زا  یـسانشناور  دشرا  یـسانشراک  هوژپشناد 

داشرا گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  ناسنا ، لوحت  دشر و  لحارم  یفرش ، اضردمحم  ینامز 36 - یفطصم  همجرت  مالسلا ،
لقع يارب  یکــالم  ناــسنا  دــیدرت  کــش و  ص 7 38 - یهلا ، لدـــع  يرهطم ، یـــضترم  داتـــسا  ص 154 37 - ، 1368 یمالـسا ،

نینس و عبس  دیـس  دلولا  ص 782 40 - هاگـشناد ، هزوح و  يراـکمه  رتفد  ج 2 ، دشر ، یـسانشناور  - 39 ص 474 ) مکحلاررغ ، .) تسوا
بوقعی نب  دـمحم  ص 115 41 - ، 1371 یـضر ، مق ، قالخالا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یـسربط ، نینـس ، عبـس  ریزو  نینـس و  عبـس  دـبع 

جهن - 45 مـکحلاررغ ص 677 . ص 73/ص 62 44 - ناناوج ، یحور  تالکـشم  سیراـه ، و 43 - ص 93 42  یفاـک ، هـضور  ینیلک ،
دشر و لحارم  یفرش ، اضردمحم  - 46 ص 343 . هملک 937 ، ج 20 ، 1404 ق ، هیبرعلا ، بتکلا  ءایحلاراد  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  هغالبلا ،
، نیشیپ داژن ، يراعش  ربکایلع  نیـشیپ 48 و 49 - ینایتشآ ، یحتف  یلع  ص 158 47 - ، 1371 یمالـسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  لوحت ،
ص 77 52- نیشیپ ، داژنيراعش ، ربکایلع  داژنيراعش 51 - دشر 2 ، یسانشناور  ص 197 و  نیشیپ ، یفسلف ، یقتدمحم  ص 756 50 -
، یناوجون یکدوک و  یـسانشناور  دنودمحا ، یلع  دمحم  ص 118 54 - نیشیپ ، داژن ، يراعـش  ربکا  یلع  - 53 ص 212 ). مکحلاررغ ، )

نیشیپ ینایتشآ ، یحتف  یلع  ص 91 56 و 57 و 58 و 59 - نیشیپ ، داژنيراعش ، ربکایلع  - 55 . 1376 رون ، مایپ  هاگشناد 

یناوجون تالکشم 

يرتشیب عویـش  تالکـشم  نیا  زا  یخرب  تسا . هجاوم  زین  دوخ  صاخ  تالکـشم  اـب  نارود  نیا  یناوجون ،  صاـخ  ياـهیگژیو  هب  هجوت  اـب 
لباق یعامتجا  یناور  لالتخا  ای  يرامیب و  کی  يراگزاسان ،  کی  دح  رد  رگید  یخرب  اما  دنتـسه ، يرتمک  هلخادم  دنمزاین  هاگ  هتـشاد و 

اـهزاین و اـب  ناـیبرم  اـیلوا و  یئانـشآ  مدـع  بساـنم ،  یتـیبرت  طئارـش  ندوبن  مهارف  دنتـسه . هنارگهلخادـم  تامادـقا  دـنمزاین  هدوب و  هجوت 
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زین هرود  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنتـسه . یناوجون  نارود  تالکـشم  ندمآ  دوجوب  یـساسا  للع  رادلکـشم  یکدوک  ناوجون و  ياهیگژیو 
، دـنوشیم ماـجنا  نارود  نیا  رد  اهمیمـصت  اـهباختنا و  زا  يرایـسب  دراد و  درف  یلاـسگرزب  هدـنیآ و  یگدـنز  رد  یهجوـت  ناـیاش  تـیمها 
اهیگژیو و تخانش  زا  دعب  دیاش  تالکشم  نیا  تخانـش  دراد . زاین  یناوارف  دیکات  هجوت و  هب  اهنآ  نامرد  تالکـشم و  زورب  زا  يریگـشیپ 

تالکـشم نیرتمهم  دـشابیم . ملاس  يدـشر  هلحرم  کی  نتـشاد  يارب  ناوجون  هب  کـمک  رد  رثوم  ماـگ  نیلوا  یناوجون  هلحرم  ياـهزاین 
ییاـمنهار سرادـم  نیلوئـسم  ددرگ . هدـهاشم  یلیـصحت  تفا  هلحرم  نیا  رد  رگید  لـحارم  همه  زا  شیب  دـیاش  یلیـصحت  تـفا  یناوـجون 

یتفا نینچ  الومعم  تسا ، هارمه  نآ  تارییغت  یناوجون و  غولب و  زاغآ  اب  هک  دنراد  ییامنهار  عطاقم  رد  ینادنزرف  هک  ینیدلاو  یلیـصحت و 
هب هجوت  اـب  لاـح و  ره  هب  اـما  تسا ، تواـفتم  فلتخم  نازوـمآ  شناد  رد  یلیـصحت  تفا  فعـض  تدـش و  دـنچره  دـننکیم . شرازگ  ار 

نیا زا  یتالکشم  نارود  نیا  رد  یـسنج  غولب  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  یـسنج  تافارحنا  دراد . هژیو  هجوت  هب  زاین  نارود  نیا  رد  نآ  یناوارف 
دربراـک اـب  هک  داد  نارـسپ  نیب  رد  هژیو  هب  يرتـشیب  عویـش  ییاـضرادوخ  یـسنج ،  تاـفارحنا  عاونا  نیب  رد  دـتفایب . قاـفتا  دـناوتیم  لـیبق 

اب یتسود  دوب . دـهاوخ  لح  لباق  فارحنا ) هب  التبا  زا  دـعب   ) مزال ياهدربهار  زا  هدافتـسا  اـهنآ و  تیاـعر  هناریگـشیپ و  بساـنم  ياهـشور 
يرارقرب هب  شیارگ  رگید  يوس  زا  یـسنج  تالوحت  فرط و  کی  زا  نارود  نیا  رد  فطاوع  تاناجیه و  ناـیلغ  لاـبند  هب  فلاـخم  سنج 

فطاوع و لرتنک  صوصخ  رد  ناوجون  هب  مزـال  ياـهیهاگآ  تخانـش و  هئارا  دـباییم . یناوارف  عویـش  فلاـخم  سنج  اـب  یتـسود  طـباور 
تلاخد یفلتخم  لماوع  یعامتجا  تافارحنا  زورب  رد  هک  نیا  اب  یعامتجا  تافارحنا  دوب . دـهاوخ  دـیفم  ملاس  یهدتهج  دوخ و  تاناجیه 
ثعاـب اـههورگ و ...  رد  تیوضع  هب  لـیامت  یـصخش ،  لالقتـسا  یبلط و  هجوت  هب  لـیامت  لـثم  یناوجون  نارود  هژیو  طئارـش  اـما  دـنراد ،

 ، يدزد لثم  يراکهزب  عاونا  هناخ ،  زا  رارف  تروص  هب  تافارحنا  نیا  دـشاب . تافارحنا  نیا  يزادـنا  هار  يارب  يدعتـسم  هرود  هک  دوشیم 
يرامیب هلاـسم  یناوجون  رد  یناوجون  رد  یناور  تـالالتخا  دـتفایم . قاـفتا  هورگ  رد  تاـفارحنا  نیا  رثکا  هک  دوشیم  هدـیید  داـیتعا و ... 

يراگزاس 2. ياهشنکاو  . 1 زا : دنترابع  جـیار  یناور  تالالتخا  نیرتمهم  تسا . يدایز  تیمها  زئاح  یناوجون  یـسانش  بیـسآ  رد  یناور 
یناور ییاهتـشایب  لثم  کیژولویزیف ،  ناور _  تالالتخا  بارطضا 3 . یگدرـسفا ،  لثم  یقلخ ،  تالالتخا  عاونا  لماش  يروجنر ،  ناور 

نایم زا  تساهنآ . نیرتیمومع  ینرفوزیکـسا  هک  کیتوکیاس  تـالالتخا  کیرتسیه 5 . تیـصخش  لالتخا  لثم  تیـصخش ،  تالالتخا  . 4
هب دنشاب و  هتشاد  ناوجون  زا  یفاک  تخانش  نایفارطا  هک  یتروص  رد  دراد . يرتشیب  یناوارف  بارطضا  یگدرـسفا و  عاونا  یناور  تالالتخا 

تالکشم ریاس  اب  یشکدوخ  هدیدپ  الومعم  یشکدوخ  دوب . دنهاوخ  نامرد  لباق  ینامرد  ناور  عاونا  اب  دنهد ، صیخـشت  ار  وا  مئالع  عقوم 
سردوز غولب  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دیاب  نارود  نیا  رد  یشکدوخ  هب  لیامت  لاح  ره  رد  تسا . هارمه  دایتعا و ...  یگدرسفا ،  لثم  رگید 

دنتسه یلماوع  زا  یگنهرف  لئاسم  یناهج ،  تمالس  هیذغت و  عون  یندب ،  نامتخاس  حرط و  یثرا ،  لماوع  نوچ  یفلتخم  لماوع  سررید  و 
اهینارگن و دـشاب ، هارمه  ریخاـت  اـب  هچ  دـتفایب و  قاـفتا  سردوز  تروص  هب  هچ  غولب  دنتـسه . لـیخد  سررید  سردوز و  غولب  زورب  رد  هک 

سردوز غولب  اـما  دراد ، دوجو  رـسپ  يارب  مه  رتخد و  يارب  مه  نآ  بقاوع  دـنچره  تشاد . دـهاوخ  هارمه  هب  ناوجون  يارب  ار  یتالکـشم 
تالکشم اب  دروخرب  ياههویـش  ناناوجون .) راتفر  رد  غولب  ریثات   ) تسا رتنیرفآ  لکـشم  نارـسپ  يارب  سررید  غولب  نارتخد و  يارب  بلغا 

نیا تسا . یناوجون  هلحرم  ياهزاین  اهیگژیو و  تخانش  هب  نایبرم  نیدلاو و  هجوت  تسا ، تیمها  زئاح  همه  زا  شیب  هچنآ  یناوجون  نارود 
ای درک ، دهاوخ  يریگولج  هرود  نیا  صاخ  تالکشم  زورب  زا  ماگ  رد  هرود ،  نیا  ياهیگژیو  اب  دروخرب  ياههویـش  زا  یهاگآ  یئانـشآ و 

لئاسم ناوجون و  اهنت  دریگیم ، رارق  نامرد  یسررب و  دروم  هچنآ  لئاسم  تالکشم و  زورب  رد  داد . دهاوخ  فیفخت  ار  نآ  تدش  لقادح 
يرتهدرتسگ تروص  هب  اتدمع  ینامرد  ياههویش  اما  دهدیم ، لیکشت  ناوجون  طئارـش  اهراتفر و  ار  نامرد  ساسا  دنچره  دوب . دهاوخن  وا 

يزاسانشآ دوب . دهاوخ  هعماج  نالک  ياهيزیرهمانرب  تروص  هب  رتعیسو و  حطس  رد  ناتسود و  هداوناخ و  ناوجون ،  نایفارطا  هب  فوطعم 
ياهیراگزاسان نوچ  يرتفیفخ  لئاسم  لح  يارب  ناوجون  اب  دروخرب  يارب  ياهمانرب  يزیر  حرط  رد  نایانشآ  ناتـسود و  رگید  هداوناخ و 

. دوب دهاوخ  یفاک  یتیبرت  بسانم  ياههویش  هب  هجوت  اب  دیدش ،  یئوجون  دیدش ،  یبلط  لالقتسا  يرگشاخرپ ،  هداوناخ ،  تفاب  رد  یحطس 
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شهاک هب  دـیدش  لیامت  اب  هک  یناور  ییاهتـشایب  لثم  نارود  نیا  یناور  تـالالتخا  نوچ  يرتصاـخ  تالکـشم  دروم  رد  هک  یلاـح  رد 
 ، يراکهزب نوچ  یعامتجا  لئاسم  اب  هطبار  رد  دوشیم . هدافتسا  ینامرد و ...  ناور  نوچ  يرتیصاصتخا  ياههویـش  زا  تسا ، هارمه  نزو 

. دنتسه ریگرد  هسردم و ...  تیبرت ،  حالصا و  ياهنوناک  نوچ  يرگید  یعامتجا  ياهداهن 

ناناوجون غولب  دشر و  یسانش  بیسآ 

ناونع هب  ًالمع  رورغ  یناوجون  رورغ  زا  یفیرعت  ناوجون ) كدوک و  یکـشزپناور  صـصختم   ،) یماهـس یلو  دـمحم  رتکد  اـب  وگ  تفگ و 
فالخ رب  رگا  هک  يروط  هب  دـشاب  اهنآ  هب  يدـنبیاپ  نامرآ و  راکفا و  ياراد  يدودـح  ات  ناسنا  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یتقو  تفـص  کـی 

لابند هب  رگوج و  تسج و  درف  بیترت  نیا  هب  دوش . یم  زاغآ  غولب  نس  رد  رورغ  يریگ  لکـش  عقاو  رد  دزیرب . مه  هب  دـش ، یتبحـص  اـهنآ 
زاغآ ار  يرگوج  تسج و  دنـسر  یم  غولب  نس  هب  هک  یناسک  دصرد  دودح 25  دهد  یم  ناشن  نم  هبرجت  تسا . یگدنز  يارب  يا  هفـسلف 
دروم رد  ای  یگنهرف و  ای  یبهذـم  ياه  شزرا  تسا  نکمم  اه  شزرا  نیا  دنـسر . یم  ییاـه  شزرا  هب  ناـیم  نیا  رد  هدـع  نیا  دـننک و  یم 

. دننک یمن  لابند  ار  يرگ  وج  تسج و  نیا  هک  مه  یناسک  تسا .  زیزع  یلیخ  اهنآ  يارب  اه  شزرا  نیا  لاح  رهب  دـشاب  یعامتجا  تلادـع 
ینامز دندنبیاپ و  یلیخ  ناشدوخ  ياه  هدیا  هب  مه  اهنآ  دننک . یم  شا  ینورد  هدرک و  لوبق  عقاو  رد  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  ییاه  شزرا 

بوسحم اهنآ  دوجو  زا  یـشخب  یتح  ناش و  ینیب  ناهج  زا  یتمـسق  اه  هدیا  نیا  نوچ  دریگب ، رارق  هلمح  دروم  یتروص  هب  اه  هدیا  نیا  هک 
نآ مان  هک  تسا  یفطاع  يروخلد  کی  عقاو  رد  درف  شنکاو  هکلب  تسین  يروخلد  داجیا  يرکف و  تواـفت  ثحب  رگید  تقو  نآ  دوش  یم 

ینـس هچ  رد  رت  قیقد  روط  هب  شرکف . هب  هن  دیا  هدرک  ییانتعا  یب  وا  دوجو  هب  ایوگ  دیا و  هتفرگ  مک  ار  وا  هک  راگنا  میراذگ . یم  رورغ  ار 
. تسوا دوجو  همزال  ینس  رظن  زا  دهد و  یم  تیوه  ناوجون  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رورغ  زا  نم  روظنم  دریگ ؟ یم  لکـش  یناوجون  رورغ 

غارـس یگلاس  تفه  زا  طلغ  تسرد و  دـنیوگ  یم  دـنک . یم  لوبق  ار  شیاهرواب  ناوجون  هک  تسا  یگلاس  هد  رد  یگلاـس  هد  اـت  تفه  زا 
. دـننک یم  هیجوت  ار  وا  ناهج  راکفا  نیا  عقاو  رد  دـنیب و  یم  اهنآ  نورد  زا  ار  ایند  هک  دراد  شدوخ  يارب  يراکفا  ناـسنا  دـیآ . یم  ناـسنا 

یتمـسق راکفا  نآ  یترابع  هب  تسا  هدرک  گنهامه  یعون  هب  نآ  اب  ار  شدوخ  تسا و  زارفارـس  اهنآ  نتـشاد  زا  درف  هک  تسا  يراکفا  اهنآ 
متسه و یک  لام  مدوخ  نم  مراد .  قلعت  اجک  هب  نم  هکنیا  ًالثم  تسا .  رت  عیسو  یلیخ  تیوه  نوچ  تسین . نآ  مامت  تسا و  درف  تیوه  زا 
اب دهد و  یم  تیدرف  کی  نم  هب  هک  تسا  نم  ياهرکف  متیوه  گرزب  تمسق  نآ  یلو  دزاس . یم  ار  تیوه  دوش و  یم  عمج  همه  اهنیا  ... 

رورغ زا  امـش  هک  ار  یفیرعت  نیا  مراد  تسود  نم  هلب  دوـش ؟ یم  زیاـمتم  نارگید  زا  وا  بیترت  نیا  هب  ینعی  دراد . قرف  هـیقب  ياـه  تـیدرف 
دیوگب دب  شدوخ  هب  مدآ  هکنیا  یلو  تسا  یبوخ  زیچ  یلک  روط  هب  عضاوت  دیناد  یم  ممانب . دوخ  هب  مارتحا  هدنهد  ناشن  ای  هدنیامن  دیدرک 

درف هک  تسانعم  نیا  هب  رورغ  نیا  ربانب  دـنک . ضوع  ار  نآ  دـیاب  درادـن  تسود  تسوا  هب  قلعتم  هک  يزیچ  نآ  رگا  هک  ارچ  تسین  عضاوت 
هب مارتحا  تفص  نیا  میوگب  دیاب  ام  ياه  ناوج  دروم  رد  هنافـسأتم  اما  دیایب  شـشوخ  دنک  یم  رـس  عقاو  رد  نآ  اب  هدیـسر و  وا  هب  هچنآ  زا 
هک میرادـگ  یمن  مارتـحا  ناـمدوخ  هب  اـم  لـیلد  نیا  هب  دـیاش  تسیچ ؟ یگدروخ  هبرـض  نیا  تلع  تسا . هدروخ  هبرـض  یمک  کـی  دوخ 

هتخادنا اج  روط  نیا  ام  يارب  یتروص  هب  هکنیا  ای  دشاب . هنوگ  نیا  تسا  نکمم  اه  هداوناخ  یـضعب  رد  دنا . هتـشاذگن  مارتحا  ام  هب  نارگید 
هک تسین  نیا  زا  رتدـب  دـنوش  یم  یبیرغ  بیجع و  ياهوگلا  یلیخ  یهاگ  اهردام  ردـپ و  تسا  یبوخ  تفـص  ندـید  مک  ار  دوخ  هک  دـنا 

ییاه لوغ  اه  هچب  يارب  ردام  ردپ و  وشن  نم  لثم  وت  متخبدـب و  داوسیب و  نم  ای  متـسه  يدـب  مدآ  نم  دـیوگب  شا  هلاس  تفه  هچب  هب  ردام 
کچوک شا  هچب  ربارب  رد  ار  شدوخ  تروص  نیا  هب  یسک  یتقو  ینعی  دنهد  یم  لیکشت  ار  ناش  یگدنز  ياهزیچ  نیرتمهم  اهنآ  دنتـسه 

غولب دروم  رد  یمک  متـساوخ  یم  دـنز . یم  هبرـض  وا  هب  دـنک و  یم  درخ  ار  شدـنزرف  عقاو  رد  هکلب  دـنک  یمن  وا  هب  یکمک  اهنت  هن  دـنک 
کش و رازه  اب  ینعی  هدـش  تاـفاکم  هرود  نیا  رد  اـهردام  ردـپ و  يارب  ندرک  گرزب  هچب  هک  منک  یم  هدـهاشم  هکنیا  يارب  منزب . فرح 

نارود ياه  یگژیو  دروم  رد  ادتبا  ًافطل  منکب »؟ دیاب  هچ  دورن  دورب ،  نوریب  ما  هچب  منک ،  یم  یتسرد  راک  نم  ایآ  : » دنتـسه وربور  دـیدرت 
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غلابون هبرگ  امـش  دوش  یمن  هدـید  ًالـصا  تسا و  هاتوک  یلیخ  ناش  غولب  تاناویح  تسا  ناسنا  بسانم  ًالمع  غولب  دـییامرفب . حیـضوت  غولب 
نارود نیا  اهرتخد  رد  هتبلا  دـشک  یم  لوط  لاس  شـش  ات  جـنپ  دودـح  غولب  نارود  ناسنا  رد  اما  هبرگ  ای  تسا و  هبرگ  هچب  ای  دـیا  هدـیدن 

. دـیآ یم  ناسنا  غارـس  رتدوز  غولب  تسا  رتمرگ  اوه  اـج  ره  دراد . تسیز  هیحاـن  هب  یگتـسب  یگلاـس  هن  دودـح  رد  دوش  یم  زاـغآ  رتدوز 
ًاعقاو شا  یندـب  تارییغت  هک  تسا  يرفـس  رفـس  نیا  دوخ  اما  یگلاس  یهاگ 14  نس 13 و  رد  دوش  یم  زاـغآ  رترید  اهرـسپ  غوـلب  نارود 
رییغت ندـب  نیا  اب  دـناد  یمن  ناوجون  هک  تسا  نیا  غولب  نارود  يراتفرگ  اما  تسا . تایح  نیا  رد  يدـلوت  لثم  يا  هزادـنا  ات  تسا  شحاف 

هک تسا  نیا  يراتفرگ  دوش . حرطم  رتشیب  دـیاش  هلأسم  نیا  تسا  رتدـیدش  شهج  نیا  هک  اـهرتخد  يارب  صوصخب  دـنک ؟ راـک  هچ  هدرک 
هنوگ هب  دوش  یم  هاگن  نم  هب  يرگید  تروص  هب  یهتنم  متـسه  قباس  مدآ  نامه  نم  ینعی  دننک  یم  هاگن  ار  مدآ  يرگید  تروص  هب  مدرم 

هشوگ و اههاگن و  طقف  متسین .  دلب  ار  راتفر  نآ  نم  یلو  دنراد . نم  زا  رگید  راتفر  کی  راظتنا  دوش و  یم  تواضق  نم  دروم  رد  رگید  يا 
یم ام  زا  يرگید  زیچ  تسین  اهنآ  راظتنا  دروم  میدرک  یم   ً البق ام  هک  يراک  ًارهاظ  مییوگ  یم  نامدوخ  اب  مونش  یم  منیب و  یم  ار  اه  هیانک 

ات جـنپ  نیب  غولب  نارود  هک  متفگ  ًالبق  هلب  دـنک ؟ یم  رییغت  غولب  نارود  رد  زین  ناوجون  زغم  اـیآ  میناد . یمن  دـنهاوخ  یم  هچ  اـما  دـنهاوخ 
نیا یهاـگ  هنافـسأتم  یلو  میماـن  یم  لـماک  ار  غولب  دـشکب  لوط  تدـم  نیمه  رگا  زین  يزغم  نورد  تارییغت  دـشک  یم  لوـط  لاـس  شش 

. تسا هدـماین  شیپ  وا  رد  یفطاع  يرکف ـ  غولب  اما  تسا  شلاـس  هک 25  دـینیب  یم  ار  ناسنا  ینعی  دـشک . یم  لوط  لاس  ات 20  نارود 10 
وا زغم  رد  تسا  رارق  هدش  غلاب  تسا و  ندـش  غلاب  لاح  رد  هک  ناشرـسپ  نیا  رد  دـننادب  هک  تسا  مهم  یلیخ  اهردام  ردـپ و  يارب  نیا  ربانب 
هب دوش و  ینالوط  یلیخ  نارود  نیا  هک  دوش  یم  ثعاب  یلماوع  هچ  دبای . یم  همتاخ  درف  یبسن  لالقتـسا  اب  غولب  هن ؟ ای  دـتفیب  یتاقافتا  مه 

هزاجا یفطاع  رظن  هطقن  زا  هک  ددرگ  یم  رب  یلئاسم  هب  نآ  للع  دـنکن ؟ یط  لاس  شـش  ای  جـنپ  نارود  نامه  رد  ار  شدوخ  ریـسم  یترابع 
دوخ يایلوا  اب  يا  هزات  هلـصاف  کی  یفطاع  رظن  زا  دـناوتب  ناوجون  هک  تسا  نیا  غولب  یلـصا  تاصخـشم  زا  یکی  دـهد .  یمن  ام  هب  دـشر 

هن تسا .  ییادج  دشر  همزال  تسا . مزال  ناشناردپ  زا  اهرتخد  رد  ناشیاهردام و  زا  اهرـسپ  يارب  صوصخب  هلـصاف  نیا  داجیا  دنک . داجیا 
مزال ًالـصا  ناوج  هک  دشابن  يوق  ردق  نآ  هطبار  نیا  ینعی  دوش . فیعـض  گنتاگنت  هطبار  نآ  هک  يا  هزادنا  هب  هناخ  ندرک  كرت  دـح  رد 

اب دوش و  کیدزن  یلیخ  ردام  هب  تسا  نکمم  رـسپ  دـشابن  ردـپ  لاثم  يارب  هک  یتقو  صوصخب  دورب . تسود  ندرک  ادـیپ  لاـبند  هک  دـنیبن 
هب ای ...  دشاب و  هتشاد  جایتحا  رسپ  تیامح  هب  دشاب و  روخلد  ردپ  زا  ردام  تسا  نکمم  هکنیا  رگید  تلاح  تسا  تسرد  هلب  نآ .  سکعرب 

رکف رد  مدآ  هن  بیترت  نیا  هب  دزادـنا . یم  بقع  اهلاس  ار  یفطاع  غولب  دـنک و  یم  ینـالوط  یلیخ  ار  يرکف  غولب  اـه  تلاـح  نیا  لاـح  ره 
رتکد ياقآ  اما  تسا . هداتفا  هلت  کی  رد  هکنیا  لثم  تسرد  دنتـسه . يراـک  هچ  لاـح  رد  هیقب  دـناد  یم  هن  تسا و  جراـخ  ياـیند  اـب  هطبار 
ًالوا تسیچ ؟ هلـصاف  نیا  داجیا  مزیناکم  یترابع  هب  دـسر  یم  رظن  هب  يا  هدـیچیپ  هلوقم  درک ، مک  ار  یفطاـع  هلـصاف  نیا  ناوت  یم  هنوگچ 

دراوم رد  رسپ  ات  مناد و ....  یمن  تسرد  مناد  یمن  دیوگب  ًامومع  وا  ياهلاؤس  باوج  رد  دیاب  تسا  کیدزن  یلیخ  شرسپ  هب  يردام  یتقو 
اما ندز و ...  رد  ندش ،  قاتا  دراو  تسادـج ،  اه  باوخ  قاتا  هدـش ،  هدیـشک  اهزرم  تسا  تسرد  لاح  ره  هب  دورب . شردـپ  شیپ  صاخ 
یم اهرـسپ  زا  ًاعقاو  نم  تسا . نم  نز  یلو  تسامـش  ردام  نز  نیا  هک  دناسرب  ار  موهفم  نیا  تسا  ردپ  هدهع  هب  نیا  دراد . یـشقن  مه  ردپ 

زا رگید  ردام .  نونمم  یلیخ  دوب  یبوخ  یلیخ  ماش  دنیوگب  دیاب  ماش  فرـص  زا  دعب  اهنآ  لاثم  يارب  دنـشاب .... یمـسر  ناشردام  اب  مهاوخ 
یفطاع راب  دوش و  یمـسر  یمک  اهراتفر  نیا  دـیاب  مروخب و ...  ار  نآ  مهاوخ  یمن  ای  دوب  يدـب  یلیخ  ماش  نیا  دـنیوگب  هک  هتـشذگ  اـهنآ 
دیوگب نم  هب  دنک  یم  يراک  ره  وا  درادن  یموزل  متـساوخ  ما  هلاس  رتخد 17  زا  ردپ  کی  ناونع  هب  نم  ای  دیایب . نییاپ  يا  هزادـنا  ات  طباور 

شیپ ییاـیب  یناوت  یم  یتشاد  يا  هلأـسم  رگا  هک  ینادـب  مهاوخ  یم  طـقف  متفگ  وا  هب  تسا و  مهم  یلیخ  ناوجون  يارب  تبحـص  نیا  ماـیپ 
یم ردام  ای  ردپ  کی  هک  تسا  هنوگ  نیا  منک  یم  بجعت  مروآ و  یم  رد  خاش  نآ  ندینـش  اب  نم  ینک  رکف  هک  درادـن  یموزل  چـیه  اباب ...

هزاجا اهنیا  يدرک ؟ نفلت  یک  هب  يدرک ؟  یم  راک  هچ  يدوب ؟ اـجک  هک  دـسرپب  هلاـس  رـسپ 18  زا  رگا  اما  دنک  کمک  شدنزرف  هب  دـناوت 
یم وا  درادـن . ینارگن  نتفرگ و  هزاـجا  رگید  میورب  ناـجیهال  هب  زور  ود  يارب  میهاوخ  یم  مرـسمه  نم و  یتقو  اـی  تسا . ندادـن  ییادـج 
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هنوگ نیا  هب  هلب  تسوا ؟ لاس  نس و  يدوجو  همزال  هک  دـنک  یم  هبرجت  ار  ییاـهنت  کـی  عقاو  رد  ناوج  بیترت  نیا  هب  دـنامب . اـهنت  دـناوت 
ار نیمه  نوچ  دـنریذپ . یم  مه  اهنآ  میهد ... یم  وا  هب  ار  ییاه  مایپ  تروص  نیا  هب  مینک و  یم  داجیا  یهاتوک  یفطاع  ياـه  هلـصاف  کـی 

نیا مه  اه  هچب  يارب  دوش  یمن  داجیا  اه  هبرجت  نیا  هک  دنتسین  رصقم  اهردام  هتبلا  دشاب . تحار  تلایخ  ورب  نامام  دیوگ  یم  دنهاوخ . یم 
رظن دوش و  ادج  شردام  زا  دناوت  یمن  دیوگ  یم  یکی  دراد  دوجو  رظن  ود  مه  ناوجون  دوخ  نورد  نوچ  تسا . تخس  هداعلا  قوف  يرود 

یم رس  وا  زا  یتسردان  راک  دنک  داجیا  ار  هلصاف  نیا  دناوت  یمن  ناوج  یتقو  هک  تساج  نیمه  رد  دریگب . هلصاف  وا  زا  دیوگ  یم  رت  حیحص 
زاین نآ  هب  عقاو  رد  هک  ار ـ  هلـصاف  نیا  هتـسناوتن  ندرک  تبحـص  مارآ  اب  دنیب  یم  ناوج  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دنک . یم  تنوشخ  ردام  اب  دنز و 

هلـصاف بسانم  دروخرب  کی  رد  دنا  هتـسناوتن  ردام  ردپ و  نوچ  ینعی  دـماجنا . یم  تنوشخ  هب  شا  هطبار  هک  تسا  نیا  دـنک  داجیا  دراد -
رد تنوشخ و ....  اب  اـما  دـنک  یم  داـجیا  ار  ییادـج  ناوجون  بیترت  نیا  هب  هلب  دریگ ؟ یم  لکـش  تنوشخ  نیا  دـنروآ ، دوجو  هب  ار  مزـال 

ياهتنا رد  دور . یم  نیب  زا  ایلوا  اب  اهناوج  تافالتخا  دصرد   70 دنهد ،  لکش  یتسرد  هب  ار  هلصاف  نیا  دنناوتب  اهردام  ردپ و  رگا  هک  یلاح 
نآ شخب  کی  هک  یتیوه  نامه  دـنک . یم  ادـیپ  تیوه  مسر و  مسا و  ناسنا  غولب  رخآ  دـبای ؟ یم  تسد  یتایـصوصخ  هچ  هب  ناوج  غولب 

صخشم ار  ام  تیصخش  هک  تساهراتفر  رارکت  نیا  دوش . یم  تباث  تیصخش  کی  ياراد  درف  عقاو  رد  رکف  شرگید  شخب  تسا و  رورغ 
ناتدوصقم دشاب . مه  شدوخ  هقالع  دییأت و  دروم  شمسر  مسا و  تیـصخش و  غلاب  درف  هک  دراد  یقفوم  ياهتنا  غولب  کی  یتقو  دنک . یم 

هداس یلیخ  شقن  ناوج  شقن  هک  تسا  نیا  غولب  نارود  يراتفرگ  دشاب . هتـشاد  ینیب  شیپ  لباق  تیـصخش  تسیچ ؟ تابث  اب  تیـصخش  زا 
 ... دننک تبحـص  دایز  دیابن  ینامهم  رد  سالک  رـس  دنروایب ، هرمن 20  دیاب  دـنرخ ، یم  یـصاخ  ياج  زا  ار  ناشیاهـسابل  اه  هچب  تسا . يا 
ارچ دنیوگ  یم  دریگ  یم  شتـسد  حـیبست  یتقو  دراد . هداس  یلیخ  يراتفر  یعامتجا و  ياه  هشیلک  تسا . هداس  ًاتبـسن  غلاب  مدآ  شقن  ینعی 

یتشد دراو  دنک . راک  هچ  دیاب  هک  دناد  یمن  يدش ؟ هچب  دنیوگ  یم  مهاوخ  یم  ینتـسب  نم  دـیوگب  رگا  يروآ  یم  رد  ار  اهرتگرزب  يادا 
دنک یم  تکمک  هک  يزیچ  اهنت  هشقن  نودـب  تشد  کی  رد  يورب  یهاوخ  یم  اجک  هب  ینادـن  یتقو  تسا  یعیبط  درادـن و  هشقن  هک  هدـش 
یم غلابان  هچب  داد  هب  هک  تسود  قیفر و  ینعی  تسا  رفسمه  نیمه  ملاس  غولب  کی  ندرک  یط  يارب  هلیسو  نیرتمهم  عقاو  رد  تسا  رفسمه 

فرح ًالماک  مه  بابان  تسود  بابان ؟ تسود  يراتفرگ  دوش . یم  زاغآ  ایلوا  ياهینارگن  اـهیراتفرگ و  هک  تساـج  نیمه  تسرد  دـسر و 
هب تسا . دـب  تسود  يراتفر  تالالتخا  تلع  دراد و  رارق  تسیل  يالاب  ناناوج  يراتفر  تالالتخا  یـسانشناور  ياهباتک  رد  تسا .  یتسرد 
یم دایز  شسفن  هب  اکتا  مه  شدوخ  لثم  رگید  درف  کی  نتفای  اب  ناوجون  رـسپ  نیا  دننک . یم  ایلوا  رتشیب  هک  تسا  يا  هبرجت  نیا  لاح  ره 

يرگید هب  ار  شدوخ  سک  ره  تسین  زاین  نوچ  دـندنخ . یمن  مه  شیر  هب  لقادـح  دـننک . یم  تیاـمح  ار  رگیدـمه  يرفن  ود  مه  دوش و 
ناوج ایلوا و  نیب  بسانم  یفطاع  هلـصاف  داجیا  ترورـض  ثحب  لابند  هب  امـش  رتکد  ياقآ  دنتـسه . لاح  کی  رد  ود  ره  نوچ  دـنک . تباث 

حیحـص ندنارذگ  يارب  ار  ناوجون  یعامتجا  طباور  شقن  هلأسم  ود  نیا  رانک  رد  دـیدرک ، حرطم  ار  وا  يارب  رفـسمه  ندرک  ادـیپ  تیمها 
ناوجون یتقو  ینعی  اه  کشزپناور  ام  يارب  تسا  يزمرق  غارچ  یعامتجا  طباور  دوبن  میوگب  دـیاب  دـیناد ؟ یم  یـساسا  ردـقچ  غولب  نارود 

بترم روط  هب  هک  تسا  نیا  وا  مهم  تاصخشم  زا  میآ و  یمن  دیوگ  یم  ینامهیم  ایب  مییوگ  یم  ام  هچ  ره  مه  دعب  تسا و  هتسشن  هناخ  رد 
یـساوسو مئالع  تسا و  هتـسباو  شردام  هب  هداعلا  قوف  دـنک و  یمن  تباقر  رگید  ياـه  هتـشر  رد  سرد  رد  تباـقر  زج  هب  دریگ و  یم   20

نیا زا  اـه  هداوناـخ  زا  یـضعب  هچ  رگا  تسا  یعیـسو  گرزب و  هورگ  هورگ  نیا  هنافـسأتم  تسا و  هدـننک  نارگن  اـم  يارب  دراوـم  نیا  دراد 
ار شدوخ  دییأت  ناوجون  دیاب  هک  ییاج  تسا  نیا  تیعقاو  اما  میراد . یهار  هب  رس  رسپ  ردقچ  دنیوگ  یم  دنا و  یضار  مه  یلیخ  تیعـضو 

ردقنآ دینک  یم  ار  ناترسپ  فیرعت  یتقو  دینیب  یم  امش  یعیبط  روط  هب  تسین . نامام  اباب و  دریذپ  یم  هیواز  نآ  زا  ار  داقتنا  ًاساسا  دریگب و 
کی اـت  دـیآ  یمن  شروز  هزادـنا  نآ  هب  دـینکب  مه  داـقتنا  وا  زا  رگا  دـنکب . ار  فیرعت  نیا  شنـسمه  رـسپ  کـی  هکنیا  اـت  درب  یمن  تذـل 
رگا دوش . یم  هتخاس  اهراتفر  هک  تساجنآ  نیا  ربانب  دوبن . وت  نم و  نس  بسانم  تکرح  نیا  هکنیا  ًالثم  دنکب . وا  زا  ار  داقتنا  نیا  شنسمه 

. تسا هدـیچیپ  یلیخ  هلأسم  نیا  درادـن . دوجو  زین  اه ) ینیبزاب  اـهدروخزاب و   ) اـه  Feed back نیا دنـشابن ، درف  رب  رود و  اـهمدآ  نـیا 
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هدوبن حرطم  شیارب  ًـالبق  هک  يدروم  تروص  هب  دـنک .  یم  ساـسحا  فلاـخم  سنج  هب  تبـسن  ناوجون  هک  تسا  یـششک  رگید  عوضوم 
دوش یم  ثعاب  نیمه  دنزب ، فرح  هنیمز  نیا  رد  وا  اب  هک  تسین  مه  یسک  ًالصا  تسا و  شدوخ  زغم  رد  همه  هک  تسا  يراکفا  نیا  تسا .

یترابع هب  دوش . یم  رود  هداعلا  قوف  تیعقاو  يایند  زا  ینعی  دنک . یم  عارتخا  باوج  دنک ، یم  يزاب  کیتسانمیژ  شنهذ  رد  هابتـشا  هب  هک 
یـساسحا نآ  تلع  تسا و  ناشردام  اـب  اـهنآ  نشخ  هداـعلا  قوف  طـباور  هلمج  زا  مینیب ، یم  اـه  هچب  نیا  رد  بیرغ  بیجع و  یلیخ  دراوم 

تـسا نز  کی  مه  شردام  هک  دمهف  یم  وا  هکنیا  يارب  رتکد ؟ ياقآ  ارچ  دـسرت . یم  ساسحا  نیا  زا  دراد و  شردام  هب  ناوجون  هک  تسا 
عامتجا رد  يرگید  دایز  ياهزمرت  هلب  دوش ؟ یم  کیرحت  عقاو  رد  تسین  سامت  رد  هعماج  ياهتیعقاو  اب  نوچ  دسرت . یم  ساسحا  نیا  زا  و 

يدج رایـسب  ناوجون  يارب  بسانم  یعامتجا  طباور  داجیا  ترورـض  ثحب  نیا  ربانب  دـننک . لرتنک  ار  ساسحا  نیا  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه 
. تسا

یناوجون نارود  ياهیگژیو 

، هچرگ دوش . یم  فیرعت  یلاـسگرزب  یگچب و  نیب  يا  هرود  ناونع  هب  بلغا  یناوجون  اـکیناتیرب  فراـعملا  هریاد  رظن  زا  یناوجون  فیرعت 
، تسا لثم  دیلوت  رد  یگدیسر  لماکت و  رد  نآ  جوا  هک  یکیزیف  تارییغت  هرود ي  یـسنج و  غولب  يواسم  ار  یناوجون  نیفلؤم ، زا  یـضعب 
مهبم و همتاـخ ي  یـسنج و  غولب  اـب  نآ ، عورـش  ًـالثم  دوش ؛ یم  فیرعت  یعاـمتجا  یناور و  میهاـفم  اـب  یناوـجون  بلغا ، یلو  دـنناد ، یم 

دشاب یم  ( یگلاس نینس 20-12 نیب  ًابیرقت   ) درف یگدنز  زا  يا  هرود  تهج  یبسانم  بسچرب  هژاو ، نیا  . تسا یلاسگرزب  اب  نآ ، صخـشمان 
زا يا  هرود  ره  درادن . یناوجون  یـصاصتخا  للع  ای  اهناوجون  دشر  تایـصوصخ  هرابرد ي  یفیرعت  دیق و  هنوگ  چـیه  یلامعتـسا ، نینچ  و 

اهنآ هلمجزا ي  . درک يدنب  هتـسد  یعامتجا  یناور و  یکیژولویب ـ  لئاسم  ریظن : يدـشر ، لیاسم  زا  يا  هراپ  يانبم  رب  ناوت  یم  ار  یگدـنز 
دـشر یلغـش ، ياهیهاگآ  فلاخم ، سنج  اب  تاطابترا  دـتفا  یم  قافتا  یگدـنز ، مود  ههد ي  یطرد  ًاـمازلا ، هن  یلو  صخـشم ، روط  هب  هک 
هرود ، تیعقاو کی  ناونع  هب  یناوجون  ياـهیگژیو  ( 1 .) تسا نیدلاو  اب  یفطاع  ییاه  هرگ  ندشزاب  هنالوئـسم و  ياهیروحمدوخ  اهـشزرا و 

یم زیامتم  یگدـنز  نارود  ریاـس  زا  شیاـهیگژیو  اـب  هک  يا  هرود  . درک یقلت  یگدـنز  زا  مهم  رایـسب  هلحرم ي  کـی  دـیاب  ار  یناوجون  ي 
زا یخرب  یلو  تسا  مهم  رمع  نارود  همه ي  هچرگ  دور . یم  رامش  هب  مهم  هرود ي  کی  یناوجون ، -1 زا : دنترابع  تایصوصخ  نیا  . دوش

ریاس هک  نیا  نتفرگ  رظنرد  اب  . دـشاب یم  درف  هاگدـید  راتفر و  رب  یناهگان  تاریثأت  ياراد  هرود  نیا  اریز  . دـشاب یم  نیریاس  زا  رتمهم  اـهنآ 
هک تسا  ییاه  هرود  زا  یکی  یناوجون ، هرود ي  نکیل  دنتـسه ، هجوت  لباقو  ینعمرپ  نآ ، تدمزارد  تاریثأت  لیلد  هب  یگدنز ، ياه  هرود 
اب یندب  یکیزیف و  تاریثأت  لیلد  هب  یگدنز  راودا  زا  یخرب  . تسا هجوت  لباق  رادروخرب و  تدمزارد  یناهگان و  تاریثأت  هبنج ي  ود  ره  زا 

یـسررب ثحب و  رد  دـشاب . یم  مهم  تهج  ود  ره  زا  یناوجون  نکیل  دنتـسه ، اـنتعا  لـباق  یناور  تاریثأـت  ظاـحل  زا  رگید  یخرب  تیمها و 
یم اهنآ  یگدـنز  ياهلاس  نیرت  هثداـحرپ   16 ات ياـهلاس 12 ناوج ، صاخـشا  تیرثکا  يارب  تسا : هتفگ  (2 «) رنات  » یناوجون یندـب  تاریثأت 

دـشر دلوت ، زا  سپ  لاس  نیمود  ای  نیلوا  ینینج و  یگدنز  لوط  رد  ًاملـسم  . تسا هتخیمآ  ینارگن  اب  اهنآ  لوحت  دشر و  هک  اجنآ  ات  دـشاب ،
ای تسین  ابرلد  باذج و  شدوخ  ناوجون  اما  . دیآ یم  دوجو  هب  رت  يدج  ( کیتاپمس  ) یـسح مه  طیحم  کی  دوش  یم  عقاو  رتعیرـس  مه  زاب 

تـالوحت نیا  ندوب  مأوت  دـنک . شحوتم  دـشاب ، یم  ناوجون  تـالوحت  مدـع  اـی  تـالوحت و  دـهاش  هک  ار  يا  هدـننیب  هک  تسین  هنوگ  نآ 
نیا دـشاب . یم  هرود  نیا  صیاـصخ  زا  ینهذ  باتـشرپ  تـالوحت  اـب  یناوجون  هلحرم ي  نیلوا  لوـط  رد  صوـصخب  عیرـس  مهم و  یکیزیف 

-2 دـسر . یم  رظن  هب  يرورـض  نیون ، قیالع  اهـشزرا و  اههاگدـید ، داجیا  يارب  دـهد و  یم  شیازفا  ار  یناور  يراگزاس  هب  زاین  تالوحت 
روبع رتشیب  هکلب  دشاب ، یمن  هدـش  ماجنا  ًالبق  هک  هچنآ  زا  رییغتای  هفقو  کی  ینعم  هب  لاقتنا  تسا . ( یخزرب  ) لاقتنا هرود ي  کی  یناوجون ،

رد هک  هچنآ  يور  ار  دوخ  هناـشن ي  هدـش ، عـقاو  ًـالبق  هچنآ  هک  تسا  اـنعم  نآ  هب  نیا  . دـشاب یم  رگید  هلحرم ي  هب  دـشر  زا  يا  هلحرم  زا 
ياه هبنج  دـیاب  دنـسر ، یم  یلاسگرزب  هب  یلاـسدرخ  زا  هک  یناـمز  رد  ناـکدوک  . دراذـگ یم  یقاـب  . دـتفا یم  قاـفتا  هدـنیآ  لاـح و  ناـمز 
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كرت هک  دوش  ییاهزیچ  نآ  نیـشناج  ات  دنزومایب  ار  یـشرگن  يراتفر و  دیدج  ياهوگلا  نینچمه  دیاب  اهنآ  دـنراذگب و  رانک  ار  هناکدوک 
ياهوگلارب تسا و  هتـشاذگ  یقاب  ار  دوخ  ياه  هناشن  تسا ، هدـش  عقاو  ًـالبق  هچنآ  مینک  كرد  هک  تسا  مهم  نیا  لاـحره ، هب  دـنا . هدرک 

رد ییاـه  هیاـپ  ناوجون ، یندـب  ناـمتخاس  تسا : هداد  حرـش  « سیرتـسا  » هک ناـنچمه  . دراذـگ یم  رثا  درف  ياهـشرگن  اـهراتفر و  زا  ینیوـن 
رخاوا لوـط  رد  ًـالبق  دـندش ، یم  هتفرگ  رظن  رد  یناوـجون  روـهظ  فرعم  ناوـنع  هب  ًـالومعم  هک  یتایـصوصخ  زا  يرایـسبو  دراد  یکدوـک 

هب دراذـگ و  یم  رثا  صخـش  نوزوم  راتفر  رب  دـتفا ، یم  قاـفتا  یناوجون  هیلوا  ياـهلاسرد  هک  یندـب  تارییغت  . دـنا هتـشاد  روضح  یکدوک 
تسا و مهبم  درف  هاـگیاج  عضو و  یلاـقتنا ، هلحرم ي  ره  یط  رد  دوش . یم  یهتنم  اـهنآ  یعاـمتجا  يراـگزاس  اهـشزرا و  ددـجم  یباـیزرا 

لاسگرزب هن  كدوک و  هن  نامز  نیا  رد  ناوجون  . دنک افیا  ار  اهنآ  دراد  راظتنا  درف  هک  دراد  دوجو  ییاهشقن  هرابرد ي  یگتـشگ  مگ  یعون 
ریظن دننک  یعـس  اهنآرگا  . دننک لمع  ناشدوخ  نس  دـننام  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  دـننک ، راتفر  ناکدوک  دـننام  ناناوجون  رگا  تسا ؛

یم ماجنا  هک  یـشالت  نیا  يارب  دنا و  هدش  گرزب  یلیخ  دوخ ، هاتوک  ياهراولـش  يارب  هک  دنوش  یم  مهتم  بلغا  دننک ، لمع  نالاسگرزب 
یم دای  اهنآ  هب  یگدنز  فلتخم  ياه  هویـش  ندومزآ  رگید ، فرطزا  . دـنوش یم  عقاو  شنزرـس  دروم  دـننک ، لمع  اهرتگرزب  لثم  ات  دـنهد 

یناوجون -3 دـنیامن . نیمأت  ار  نانآ  ياهزاین  دـنناوت  یم  رتهب  یـشرگن  یـشزرا و  يراتفر ، ياهوگلا  هچ  هک  دـنریگب  میمـصت  اهنآ  ات  دـهد 
یط رد  . تسا ربارب  یندـب  تیعـضو  رد  رییغت  نازیم  اب  یناوجون  هرود ي  یطرد  راتفر  اهـشرگنرد و  رییغت  نازیم  تسا . رییغت  هرود ي  کی  ،

دوجو هب  باتـش  اب  نینچمه  راتفر  اهـشرگن و  رد  تارییغت  ، دوش یم  ماجنا  تعرـس  اب  یندـب  تارییغت  هک  ینامز   ، یناوجون هیلوا ي  ياهلاس 
تارییغت عون  جنپ  ًابیرقت  دـنبای . یم  رییغتزین  راتفر  اهـشرگن و  تبـسن  نامه  هب  ، دور یم  شیپ  هب  مارآ  یندـب  تارییغت  هک  نانچمه  . دـیآ یم 

، دـبای یم  هعـسوت  ( یلاـعفنا  ) یفطاـع تاـیح  هک ، نآ  تسخن  دوش : یم  عقاو  یناوجون  هرود ي  یط  رد  هک  دراد  دوـجو  یموـمع  مزـالم و 
لیاوا رد  ًالومعم  ، تارییغت نیا  اریز  ددرگ . یم  عقاو  نامز  نیا  رد  هک  دراد  یگتـسب  یناورو  یندب  تارییغت  نازیم  تعرـس و  هب  نآ  تدـش 

نیا مود  دوش . یم  حرطم  یناوجون  ياهتنا  زا  رتشیب  یناوجون  زاغآرد  ًالومعم  یفطاع  تایح  هعـسوت ي  دتفا . یم  قافتا  رت  عیرـس  یناوجون 
ًاّیوق اهنآ  . دزاس یم  نئمطمان  ناشقئالع  اهدادعتـسا و  زا  ناشدوخ و  زا  ار  ناناوجون  تسا ، هارمه  یـسنج  دشر  اب  هک  یتارییغت  تعرـس  ، هک

. دوش یم  دیدشت  دننک ، یم  تفایرد  نیدلاو  ناملعم و  يوس  زا  اهنآ  هک  یمهبمریباعت  اب  بلغا  هک  یـساسحا  ، دـننک یم  یتابث  یب  ساسحا 
یم دوجو  هب  دنیامن ، افیا  دور  یم  راظتنا  نانآ  زا  یعامتجا  ياههورگ  رد  هک  ییاهـشقنو  قیالع  ، ندب رد  هک  تسا  یتارییغت  موس ، هبنج ي 
یم روصت  ًالبق  هک  هچنآ  زا  رتمک  تسا و  دایزرایـسب  تارییغت  نیا  لاس ، نس و  مک  ناناوجون  يارب  . دـنیرفآ یم  ار  يدـیدج  لیاسم  دـیآ و 

ریگرد ناشلیاسم  ناشدوخ و  اب  ، دنـسرب تیاـضر  هب  هدرک و  لـح  ار  ناـشلیاسم  اـهنآ  هک  نیا  زا  لـبق  . دـسر یم  رظن  هب  لـح  لـباق  دـندرک 
یکدوک ناـمزرد  هک  هچنآ  . دوب دـنهاوخ  ریغتم  زین  اهـشزرا  دـبای ، یمرییغتراـتفر  قیـالع و  ياـهوگلا  هک  ناـنچمه  مراـهچ ، دوب . دـنهاوخ 

، ناناوجون نیرتشیب  يارب  لاثم ، ناونع  هب  دنک ؛ یم  ادـیپ  تیمها  رتمک  دـنراد ، رارق  یلاسگرزب  هناتـسآ ي  رد  هک  نونکا  دوب ، مهم  ناشیارب 
هتـشادن وا  اب  یحور  تیخنـس  هک  دـشاب  یم  تسود  يدایز  دادـعت  زا  رتمهم  دنـشاب ، باذـج  پیت و  مه  نالاسمه  زا  هک  یناتـسود  هلئـسم 

یتلاـح تارییغت ، دروم  رد  ناـناوجون  نیرتشیب  هک ، نیا  مجنپ  دـنهد . یم  تیمها  تیمک ، زا  رتـشیب  تیفیک ، هلئـسم  هب  نونکا  اـهنآ  دنـشاب .
ییاناوت یبایزرا  لالقتـسا و  اب  هارمه  هک  ییاهتیلوئـسم  زا  بلغا  دـنراد ، لالقتـسا  ياضاقت  تساوخرد و  اهنآ  هک  یناـمز  دـنراد . یمدـمد 

لیاسم لاح ، نیا  اب  دراد ، ار  شدوخ  صاخ  لـیاسم  ینـسره  هچرگ  تسا . نیرفآ  هلئـسم  نس  کـی  یناوجون ، -4 دنراد . ساره  تساهنآ ،
هلئـسم نیا  يارب  لیلد  ود  . دـنیآ یم  رب  ناشلح  هدـهع ي  زا  یتخـس  هب  اهنآ  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نارتخد  نارـسپ و  يارب  بلغا  ناـناوجون 

يرایسب هک  یلاحرد  دوش ، یم  لح  ناملعم  نیدلاو و  طسوت  هرخالاب  اهنآ  لیاسم  یکدوک ، هرود ي  رساترسرد  هک ، نیا  لوا  دراد : دوجو 
دننک ساسحا  دنراد  تسود  ناناوجون  هک  نیا  مود  دنیآ . یمنرب  ناشلیاسم  لح  هدـهع ي  زا  ییاهنت  هب  یگبرجت ، یب  لیلد  هب  ناناوجون  زا 

ییاهششوک دنیآرب و  لیاسم  لح  هدهع ي  زا  دنناوتب  ناشدوخ  هک  دنراد  ار  یهار  هئارا  تساوخرد  اهنآ  . دنتسه دازآ  لقتسم و  يدارفا  هک 
هب ناشلیاسمرب  هبلغرد  ناناوجون  یناوتان  لـیلد  هب  دـنریذپ . یمن  دوش ، یم  هئارا  اـهنآ  هب  کـمک  يارب  ناـملعم  نیدـلاو و  بناـج  زا  هک  ار 
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دوخ تاراظتنا  قوفام  ار  تالکـشم  لیاسم و  لح  اهنآ  زا  يرایـسب  دنرادروخرب ، ییاناوت  زا  دنراد  داقتعا  اهنآ  هک  هزادنا  نامه  هب  ییاهنت ،
، تسا هارمه  هطبار  نیا  رد  يزیگنا  مغ  جیاتن  اب  بلغا  هک  ییاهتسکش  زا  يرایـسب  تسا : هداد  حرـش  (3 «) دیورفانآ  » هک نانچمه  دنبای . یم 
زا هک  ییاهتـساوخرد  هنوگ  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  ینتبم  ًافرـص  هکلب  . تسین درف  يدادعتـسا  یب  لیلد  هب  دوش  یم  روصت  هک  نانچنآ 
هب هک  یلیاسم  رثکا  لح  يارب  شالت  رد  هک  ییاهیژرنا  دریگ ؛ یم  راـک  هب  ار  وا  ياـهیژرنا  دراد ، دوجو  شا  یگدـنز  زا  ییاـه  هظحل  رد  وا 

، یکدوک رخاوا  ییارگ  هورگ  نس  رـسارس  رد  تسا . تیوه  يرگوجتـسج  ناـمز  یناوجون ، -5 دـسر . یمن  رظن  هب  یفاک  دـنیآ ، یم  دوجو 
راتفر راتفگ و  سابل ، رد  دشرا  ناکدوک  دش ، هراشا  ًالبق  هک  نانچمه  . تسا ییارگدرف  زا  رتمهم  رایسب  بتارم  هب  هورگ  ياهرایعم  اب  قابطنا 

تهابـش هورگ  هب  قلعت  هیلع  دـیدهت  هب  هورگ  راـیعمزا  فارحنا  هنوـگره  . دنـشاب هورگ  دارفا  هیبـش  ناـکما  دـحرد  ًاـبیرقت و  هک  دـندنمقالع 
يوجتـسج ددـصرد  اهنآ  جـیردت  هب  . تسا تیمها  زئاح  نارـسپ  نارتخد و  يارب  زونه  هورگ  اـب  قباـطت  ، یناوجون هیلوا ي  ياـهلاسرد  . دراد
گنهرفرد ناوجون  مهبم  تیعقوم  لاحره  هب  دنرادن . دنـشاب ، هورگرد  دوخ  نالاسمه  هیبش  هک  نیا  هب  ینادنچ  لیامت  دـنیآ و  یمرب  تیوه 

هتـشاد ناوجون  اـب  ار  يراـکمه  نیرتشیب  هنیمز  نیارد  هک  دوش  یم  بجوم  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  ضماـغ  هلئـسم ي  کـی  اـم  (4  ) زورما
هک ار  یتـیوه  دـشاب : یم  رارق  نیدـب  تـسا  هداد  حرـش  (5 «) نوسکیرا  » هک نانچمه  « دوخ تیوه   » لکـشم اـب  « تیوه نارحب   » هلئـسم . میـشاب

؟ تسیچ دیامن ، افیا  هعماجرد  دیاب  هک  ار  یـشقن  تسیک ؟» وا   » هک تسا  نیا  دوش ، هجاوم  نآ  اب  نشور  روط  هب  ات  تسا  ددـص  رد  ناوجون 
مغر یلع  وا  ایآ  دـشاب ؟ ردـپ  کی  ای  رـسمه  کی  ناونع  هب  يزور  هک  دراد  ار  نآ  ییاناوت  وا  ایآ  لاسگرزب ؟ ای  تسا  كدوک  کی  وا  اـیآ 

روطـسرد « نوسکیرا « ؟ دراد سفن  هب  دامتعا  ساـسحا  دـهد ، یم  هولج  شزرا  مک  مدرم  رظن  زا  ار  وا  هک  یلم  ياـه  هنیمز  اـی  بهذـم  داژن ،
دیدج ساسحا  يارب  اهنآ  يوجتـسج  رد  دراذگ : یم  رثا  ناوجون  ياهراتفر  رب  تیوه  يوجتـسج  نیا  هنوگچ  هک  دهد  یم  حیـضوت  يدعب 
ماجنا یعنـصت  ار  ییاهراک  هک  دنـشابراچان  اهنآ  هچرگا  . دننک زاغآ  ون  زا  ار  يا  هزرابم  دیاب  ناناوجون  دنراد ، یتخاونکی  رارمتـسا و  زا  هک 

اهنامرآ و ات  دنتـسه  هدامآ  لاحره  هب  اهنآو  دننک  ارجا  هزرابم  رد  ار  فیرح  شقن  دنوش و  یقلت  تین  شوخ  يدارفا  مدرم  رظن  رد  دـنهد و 
هک دوخ  تیوه  زا  یتأیه  رد  دریگ و  یم  لکش  یگچراپکی  نونکا  . دننک انب  دوخ  يارب  ییاهن  تیوه  نابهاگن  دننام  هب  ار  تباث  ياهدوبعم 

دارفا دننام  هب  ار  دوخ  ات  دننک  یم  شالت  ناناوجون  هک  ییاههار  زا  یکی  دبای . یم  یلجت  تسا ، یکدوک  نارود  يزاس  تیـصخش  زا  رتشیب 
هرهب هدـهاشم  لـباق  ياهتیعـضو  ریاـس  اهـسابل و  اهنیـشامریظن ، ( کیلبمـس  ) نیداـمن ییاـهتیعقوم  زا  هک  تسا  نـیا  دـنهد  ناـشن  لاـسگرزب 

، يدعب ثحابمرد  ، یناوجون رد  نیدامن  ياهتیعقوم  تیمها  . دنـسرب رظن  هب  باذج  هجوت و  لباق  يدارفا  هار ، نیا  رد  دـنراودیما  اهنآ  . دـنریگ
یمومع دیاقع  زا  يرایسب  تسا  هدومن  هراشا  (6 «) سیرژام  » هک نانچمه  دشاب . یم  ساره  نس  کی  ، یناوجون -6 دش . دهاوخ  هداد  حیضوت 

يواه اهنآ ، زا  يدادـعت  هنافـسأتمو  تسا  هتخادرپ  هنیمز  نیا  رد  ییاهیبایزرا  اهنآ و  تیعـضو  حرـش  هب  للدـمروط  هب  ناناوجون ، هرابرد ي 
بترمان و يدارفا  () اـه هلاـس  19 ات 13 «) اـهرجیا نیت   » دروـم رد  (7  ) یگنهرف ياـهبلاق  شریذـپ  . دـشاب یم  ناـناوجون  هـب  تبـسن  یفنم  يرظن 
ییامنهار و دـیاب  هک  ار  ینالاسگرزب  زا  يرایـسب  .( دنتـسه یعامتجادـض  راتفر  يرگناریو و  بیرخت ، دادعتـسا  ياراد  هک  دامتعا  لـباقریغ 
رد دنـسارهب و  ناـناوجون  لاـبقرد  یتیلوئـسم  نینچ  زا  هک  تسا  هدرک  تیادـه  هـلحرم  نـیا  هـب  دـنوش  راد  هدـهع  ار  ناـناوجونزا  تیاـمح 

ياه هشیلک  دنـشاب . هتـشادن  یلدمه  ساسحا  ، دوش ذاختا  دیاب  ناناوجون  راتفر  اب  هطبار  رد  هک  يریبادـت  نانآ و  هب  تبـسن  دوخ  ياهـشرگن 
دوخ ياهوگتفگرد  (8 «،) ینوتنآ  » هک نانچمه  . دراذگ یم  ریثأت  دـنراد  ناشیاهـشرگن  دوخ و  زا  ناناوجون  هک  يروصترب  نینچمه  یمومع 

ار عامتجا  بسانم  ياهلمعلا  سکع  هک  يا  هنیآ  ناونع  هب  نینچمه  دـیاب  یگنهرف  ياهبلاق  تسا : هداد  حرـش  ناناوجون  یگنهرف  ياهبلاق  زا 
هب ار  وا  جـیردت  هب  دوش ، یم  هئارا  ناوجون  هب  هک  يریوصت  نینچ  . دـیامن لمع  دراذـگ ، یم  ناوجون  شیامن  ضرعم  هب  سکعنم و  دوخرد 

ناناوجون و طسوت  ( اهبلاق  ) اه هشیلک  نیا  شریذپ  دهد . یم  لکش  ار  شیوخ  راتفر  نآ  قبطرب  دروآ و  یم  رظنرد  دامتعا  لباق  يدرف  ناونع 
نینچ . دزاس یم  راوشد  یلاسگرزب  هلحرم ي  هب  ار  نانآ  لاقتنا  دـنراد ، اـهنآ  هب  تبـسن  يا  هناریقح  شرگن  نـالاسگرزب ، هک  نیا  هب  داـقتعا 

نتشگرب زا  دنک و  یم  داجیا  ناشنیدلاو  اهنآ و  نیب  یعنام  دوش و  یمرجنم  اهنآ  نیدلاو  هب  تبسن  يدایز  تیـساسح  هب  ، ناناوجون رد  يرما 
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ناناوجون تسا . ییارگ  نامرآ  ناـمز  یناوجون ، -7 دـنک . یم  يریگولج  ناشلیاسم  لحرد  نتـساوخ  کمک  يارب  اهنآ  يوس  هب  ناـناوجون 
زا رتهب  دنراد  تسود  هک  دنرگن  یم  نانچنآ  نیریاس  دوخ و  هب  اهنآ  . دننک هاگن  نشور  هیاس و  کنیع  يارو  زا  یگدنز  هب  هک  دنراد  لیامت 

هرابرد طقف  هن  یعقاوریغ  ياهوزرآ  نیا  . تسا قداص  ناوجون  ياهوزرآ  دروم  رد  هژیو  هب  بلطم  نیا  . دننک رواب  ار  دوخ  دنتسه ، هک  هچنآ 
هارمه فطاوع  هعـسوت ي  اـب  یناوـجون  لـیاوا  رد  اـهوزرآ  نیا  . دراد دوـجو  زین  اـهنآ  ناتـسود  ناگتـسب و  يارب  نینچمه  هکلب ، ناـشدوخ 
تسد ار  اهنآ  نارگید  دننک  ساسحا  هک  ینامز  ناناوجون  تسا و  یماکان  رازآ و  دایز ، شجنر  لماش  نانآ  یعقاوریغ  تالاحرتشیب  . دنتسه

یـصخش یعامتجا و  تراجت  هعـسوت ي  اب  دنهد . یم  ناشن  ناشدوخ  زا  ار  تالاح  نیا  دنبای ، یمن  تسد  ناشفادها  هب  ای  دنریگ و  یم  مک 
یم رت  هناـنیب  عـقاو  یلکروـط  هـب  یگدـنز  ناتــسود و  هداوناـخ ، دوـخ ، هـب  ، رت هتفاـی  دـشر  ناـناوجون  ینـالقعرکفت ، تردـق  شیازفا  اـب  و 
نیا . دنـشاب یم  رتارگ  عقاو  دندوب  رتناوج  هک  ییاهلاس  هب  تبـسن  دنرب و  یم  جـنر  لوقعمان  مهوت  يدـیماان و  زا  رتمک  اهنآ  هجیتنرد  . دـنرگن

هک نانچمه  دـهد . یم  تکراشم  تسا ، رت  هتفای  دـشر  ناناوجون  صاـخ  هک  يرتشیب  ياـهیداش  رد  ار  اـهنآ  هک  تسا  ییاـهتیعقوم  زا  یکی 
یگدـنز زا  هک  ییارگ  ناـمرآ  . دـنوش یم  رثأـتم  ییارگ  ناـمرآ  زا  ناـسکی  روـط  هب  نارـسپ  نارتـخد و  دـبای ، یم  همادا  یناوـجون  هرود ي 

یم لیان  نالاسگرزب  تیعقوم  هب  هدومن و  اهر  ییارگ  نامرآ  زا  ار  دوخ  جـیردت  هب  ناـناوجون  . دوش یم  یـشان  درجم  لاـیخ و  یب  راـبکبس ،
اب رتداش و  شیاهتیلوئـسم ، اهیدـنمزاین و  لیبق  زا  نآ  هب  طوبرم  لیاسم  یلاسگرزب و  هرود ي  زا  یناوجون  هرود ي  هک  نیا  ساـسحا  . دـنوش

هناتسآ یناوجون ، -8 دیامن . لدبم  رابکبـس  داش و  هدـنبیرف ، هرود ي  کی  هب  ار  یناوجون  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  یلیامت  تسا ، رت  طاشن 
هلاس 19 ات 13  ) اهرجیا نیت  ياه  هشیلک  نتـشاذگرانک  نارگن  اهنآ  دنـسر ، یم  ینوناق  غولب  هب  ناـناوجون  هک  ناـنچمه  تسا . یلاـسگرزب  ي 
یلو دننک  یم  لمع  اهنآ  دننام  دنشوپ و  یم  سابل  اهنآ  لثم  ، دنتـسه نالاسگرزب  کیدزن  هک  دننک  ادیپ  ار  رواب  نیا  دنهاوخ  یم  هدوب و  ( اه

ترـشاعم نالاسگرزب  اب  دـنناوتب  ات  دـنوش  یم  زکرمتم  ناشیاهراتفر  يور  اهنآ  نیاربانب ، . تسین یفاک  اهنیا  هک  دـننک  یمروصت  لاح  نیا  اب 
Encyclopedia-1 اهتشونیپ : ( 9 .) دروآ یم  دوجو  هب  ار  ناـنآ  زا  هاوخلد  يریوـصت  اـهراتفر  نیا  هک  دـندقتعم  ناـناوجون  دـنیامن .
Erikson 6--5 دشاب . یم  هدـحتم  تالایا  گنهرف  روظنم  -Britanica Volume I, P.96 2-Tanner 3-Anna Freud 4
Majeres 7-Cultural Sterotype 8-Anthony 9-Developmental psychology: Hurlock, P.P 223.225

یناور یمسج و  تارییغت  نارود  یناوجون ؛

هب یناوجون  زا  یناوجون ، هب  یکدوک  زا  دـنکیم ، روبع  ینـس  هلحرم  کی  زا  يدرف  ره  کشزپناور  ییادـخ ، اضردـمحم  رتکد  اب  وگتفگ 
دوجو نایم  نیا  رد  ییاـهتوافت  یلو  دراد  دوجو  رذـگ  نیا  درم  مه  نز و  سنج  رد  مه  هک  يدـنملاس  یلاـسنایم و  هب  یناوج  زا  یناوج ،
لیاسم لک  رد  تسا . توافتم  هلاسم  نیا  هب  مه  فلتخم  عماوج  هاگن  دـشاب . تواـفتم  دـناوتیم  سنج  ود  نیا  هب  مه  هعماـج  هاـگن  دراد و 
نارـسپ زا  شیب  نارتخد  زا  ام  هعماج  رد  دوش . یقلت  مهم  درف  کی  هب  هاگن  رد  دـناوتیم  لـیاسم  ریاـس  یگداوناـخ و  یعاـمتجا ، یگنهرف ،

رب مکاح  یبهذـم  یگنهرف و  صاخ  طیارـش  اـهیگژیو و  لـیلدهب  دـنراد و  يرتمک  یحیرفت  تاـناکما  نارتخد  دـنچ  ره  دوشیم . تبقارم 
ندرک لرتنک  هکنیا  میاهدرک و  تبحـص  هلاسم  نیا  هرابرد  ییادخ  رتکد  اب  ییوگتفگ  رد  دـنوشیم . لرتنک  نیدـلاو  فرط  زا  رتشیب  هعماج 

هب ار  شندناوخ  هک  دنتشاد  هنیمز  نیا  رد  يدیفم  ياههیصوت  ییادخ  رتکد  دسریم . رظن  هب  لوقعم  یقطنم و  يرورض ، دح  هچ  ات  اهرتخد 
یکدوک زا  رذگ  نس  یناوجون  تسا ؟ رتشیب  اهرتخد  زا  تبقارم  هک  دیقفاوم  عوضوم  نیا  اب  مه  امش  رتکد ! ياقآ  مینکیم . هیـصوت  نیدلاو 

دشاب هجوت  دروم  دراد  تسود  رتشیب  درف  یکدوک  رد  اریز  هدادیم  شوگ  نایفارطا  ياهفرح  هب  هدوب و  عیطم  الماک  درف  نآ  رد  هک  تسا 
زا هکلب  دنکیم  رییغت  مسج  اهنت  هن  ینعی  دوشیم ، یعامتجا  یسنج و  یمسج ، تارییغت  راچد  درف  یناوجون ، نس  هب  دورو  اب  دوش . دییات  و 

دنـسانشب و ار  تارییغت  نیا  دیاب  نیدلاو  تسا . سوملم  رتشیب  اهرتخد  رد  تارییغت  نیا  هک  دوشیم  یتارییغت  شوختـسد  درف  زین  یناور  رظن 
نیا اب  هطبار  رد  افطل  دوشیم . داـجیا  ییاهتیدودـحم  دـشاب ، يرهق  تامادـقا  رگا  دـشاب . بولـسا  لوصا و  قبط  دـننکیم  هک  يراـک  ره 
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صاخ یعامتجا  تاقلعت  يرس  کی  ناناوجون  تسا . لالقتسا  لابند  هب  درف  نآ  رد  هک  تسا  ینس  یناوجون  دیهد . حیـضوترتشیب  تارییغت ،
دوخ يارب  ار  یتیوه  دننک و  باختنا  شواک و  دوخ  دنراد  تسود  دنریگب . میمصت  لیاسم  اب  هطبار  رد  دوخ  دنهاوخ  یم  الثم  دنراد . دوخ 

ناوجون هک  دـسریم  ییاج  هب  هدـش  یطارفا  ساسحا  نیا  یهاگ  دوشیم و  مک  اهنآ  رد  ردام  ردـپ و  هب  زاین  ساسحا  لاح  نیع  رد  دـنبایب ،
نکمم نایم  نیا  رد  شیپ و ...  لسن  هب  طوبرم  دنایمیدق و  اهنآ  دراد ، توافت  اهنآ  اب  وا  دـننکیمن و  كرد  ار  وا  نیدـلاو  دـنکیم  نامگ 

دشاب ناتسود  اب  دهد  حیجرت  دشاب و  هتشاد  يرتشیب  يونـشفرح  دوخ  ياهلاس  نس و  مه  هب  تبـسن  ینعی  دیآ ، شیپ  ییاهشنکاو  تسا 
ساسحا هاگان  هب  تسا  نکمم  هعماج  ای  ردام  ردپ و  دـنکیم ، هبلغ  لقع  قطنم و  رب  ناجیه  نوچ  نس  نیا  رد  دوش . دـییات  اهنآ  فرط  زا  و 

تـسا يزوسلد  يور  زا  نیدلاو  راک  نیا  دوش . نییعت  يو  يارب  ییاهتیدودحم  تسا  مزال  درادن و  يونـشفرح  رگید  كدوک  هک  دـنک 
كوش راچد  هجیتن  رد  تسا ، هدـش  لیدـبت  ونـشنفرح  یناوجون  هب  ونـشفرح  یکدوک  زا  درف  ارچ  دـننک  كرد  دناهتـسناوتن  عقاو  رد  اما 

رد هژیو  هب  یناوجون و  نس  رد  هژیو  هب  اهتیدودحم  نیا  یهاگ  ام  هعماج  لثم  ياهعماج  رد  دنوشیم . لیاق  تیدودـحم  يو  يارب  هدـش و 
یهاگ دوشیم . لرتنک  دمآ  تفر و  هدش و  رتشیب  یهن  رما و  هک  تساجنیا  رد  دوشیم . رتشیب  دنراد  هک  ياهژیو  طیارش  هب  هجوت  اب  اهرتخد 
دیابن ینعی  دناهدرکن . كرد  ار  یناوجون  هب  یکدوک  زا  درف  رذگ  هعماج  نیدلاو و  هک  تسا  تلع  نیا  هب  اهتیدودحم  زا  یخرب  نتشاذگ 

نآ اب  دوش و  هتخانـش  دوش ، لـح  یتسرد  هب  رذـگ  نارود  نیا  رگا  لوقعم . دـح  رد  یلو  ارچ  درک ؟ نییعت  ییاهتیدودـحم  ناوجون  يارب 
لیلدیب يریگتخـس  اما  دنکیم ، دشر  وا  رد  دوجو  راهظا  لالقتـسا و  سفن ، هب  دامتعا  هک  دوشیم  لیدبت  یناوج  هب  ناوجون  دنیآ ، رانک 

تفرگ دهاوخ  لکـش  وا  رد  ساسحا  نیا  هشیمه  دوش و  درف  رد  هتفر  ورف  دوخ  ینورد  هدقع  زورب  ببـس  دناوتیم  اهرتخد  رد  صوصخ  هب 
اهنآ هب  دتفیب و  ماب  فرط  نآ  زا  دوخ  نادنزرف  تیبرت  رد  دوشیم  رادهچب  رتخد  نیا  یتقو  تسا  نکمم  تقو  نآ  تسا . هدـش  دودـحم  هک 

هنالقاع و هکلب  یطیرفت  هن  یطارفا و  تروص  هب  هن  اهرتخد  رد  هژیو  هب  نارود  نیا  هب  تبـسن  هداوناخ  هعماج و  دـهدب . دـح  زا  شیب  يدازآ 
هوقلاب دوجوم  کی  لکـش  هب  ار  وا  مینکن و  داـمتعا  ناـمرتخد  هب  اـم  هک  درادـن  یلیلد  دـنک . راـتفر  دـیاب  یقـالخا  لوصا  ساـسا  رب  یقطنم 

داد یبسن  لالقتـسا  ناوجون  نارتخد  هب  تسا  مزال  مینک . باوج  لاوس و  وا  زا  مادم  هدرک و  هاگن  وا  هب  دب  دید  اب  دـیابن  میرگنب . كانرطخ 
هتـشاد تراظن  اهنآ  يور  رود  زا  دیاب  نیدلاو  دراد . قرف  تلاخد  اب  تراظن  درک . لرتنک  ار  اهنآ  هدش  تیریدم  تروص  هب  رودارود و  یلو 

ینارگن عفر  يارب  هناتسود  الماک  ار  نتفر  لحم  دیاب  وا  اما  درادن  یلاکشا  دورب ، نوریب  شاناتسود  اب  دهاوخیم  ناوجون  رگا  الثم  دنـشاب .
دوش و ظفح  فرطود  دامتعا  دوشیم  ببـس  اهینارگن  نایب  ناوجون و  اب  نیدـلاو  هناتـسود  راتفگ  دـهد . رارق  نیدـلاو  راـیتخا  رد  نیدـلاو 

یناوج نس  رد  رتخد  دنکیم و  رذـگ  یتحار  هب  یناوجون  نارود  زا  بیترت  نیا  هب  تسا . هتفرگ  رارق  تیدودـحم  رد  دـنکن  نامگ  ناوجون 
هچ یطارفا . خاتـسگ و  یلیخ  هن  دـیآیم و  راـب  روـخ  يرـسوت  یلیخ  هن  موـمع  حالطـصا  هـب  دریگیم و  میمـصت  جاودزا  يارب  یتـحار  هـب 

لرتـنک تحت  هدرک و  دودـحم  ار  دوخ  ناوجون  ياـهرتخد  دـح  زا  شیب  دوـخ  ياـهینارگن  لـیلد  هب  هک  دـیراد  ینیدـلاو  يارب  ياهیـصوت 
هک ییاهمناخ  رتخد  يارب  دنار . دوخ  زا  ار  اهنآ  شاخرپ  اب  دیابن  یلو  درک  دزشوگ  دیاب  ار  اهنآ  هابتشا  درک . دامتعا  اهرتخد  هب  دیاب  دنراد ؟

اهنآ اعقاو  نیدلاو  هک  دننک  رکف  یفالت  شاخرپ و  ياج  هب  دیراد ؟ ياهیصوت  هچ  دنتـسه ، نیدلاو  لرتنک  تحت  دح  زا  شیب  دننکیم  سح 
نیدلاو زا  ندش  رود  ياج  هب  دننک  یعس  تسا . توافتم  مه  اب  رایسب  عوضوم  نیا  دنتسین . اهنآ  ندرک  كرد  هب  رداق  یلو  دنراد  تسود  ار 

هک یلحم  اب  هطبار  رد  دـنوش و  مدقـشیپ  دوخ  دـنوریم  اج  ره  الثم  دـنروآ . تسد  هب  رتشیب  ار  نیدـلاو  داـمتعا  دـنوش و  کـیدزن  اـهنآ  هب 
اهنآ اب  نیدلاو  هطبار  تدمزارد  رد  دوشیم  ببـس  يرگـشاخرپ  ياج  هب  راک  نیا  دنراذگب . دوخ  نیدلاو  رایتخا  رد  ار  یتاعالطا  دنوریم 

. دوش امرفمکح  هناخ  رد  يرتشیب  شمارآ  هدش و  رتهب 

ناناوجون رد  باوخ  لوادتم  تالکشم 

هب هک  نیا  يارب  اهنآ  تسا و  دایز  اهنآ  يراک  راب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ًالومعم  رما  نیا  دنرادن . باوخ  یفاک  رادقم  هب  ناناوجون  بلغا 
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رادـیب اهبش  ار  زورهب ، لثم  ناناوجون ، زا  یـضعب  دـناوتیم  باوخ  تالکـشم  اّما  دـننزیم . ناشباوخ  زا  دنـسرب  ناشیاههمانرب  همه  ماجنا 
مدـع ّتلع  هب  هچ  باوـخ و  لـالتخا  ّتلع  هب  هچ   ) یباوـخ مک  ياـهبش  دـنباوخب . دـنهاوخیم  ًاـعقاو  اـهنآ  هک  نـیا  مـغریلع  دراد  هاـگن 

هب رداق  دنشاب  باوخ  صقن  راچد  هک  یناسک  دماجنایم . باوخ » صقن   » هب هتفر  هتفر  نامز  لوط  رد  باوخ ،) يارب  یفاک  نامز  صیـصخت 
باوخ لوط  رد  . ? دنراد ) رارق  یگدرسفا ، ریظن  یناجیه ، تالکـشم  رطخ  ضرعم  رد  نینچمه  اهنآ  دنتـسین . رثؤم  راک  هعلاطم و  زکرمت ،
باوخ هب  يدرف  هک  یماگنه  تسا . لاعف  نانچمه  ناتزغم  دیتسه ، باوخ  هک  یماگنه  اّما  دیوشیمن  هجوتم  هتبلا  امـش  دتفایم ؟ یقافتا  هچ 

( مشچ هرک  یـشرپ  عیرـس و  تاـکرح   ) REM و ? ، ? ، ? لـحارم ? ، هـب  هـک  لــحارم  نـیا  دــنکیم . روـبع  هـلحرم  زا ?  شزغم  دوریم 
لوـط هب  هقیقد   ??? اـت   ?? دودـح  رد  لـماک  باوـخ  هخرچ  کـی  دـنهدیم . لیکـشت  ار  باوـخ  هخرچ  کـی  هتفر  مـه  يور  دـنموسوم ،

لحارم ? و،?  دنکیم . یط  ار  باوخ  هخرچ  ات ?  دودح ?  رد  نیگنایم  روط  هب  درف  ره  هنابش ، باوخ  کی  لالخرد  نیاربانب ، دماجنایم .
اهمشچ تکرح  لحارم ، نیا  لالخ  رد  دوش . رادـیب  یناسآ  هب  دـناوتیم  درف  هلحرم ، ود  نیا  لالخ  رد  دنتـسه و  کبـس  باوخ  ياـههرود 

لـحارم ? و،?  دـباییم . شهاـک  ندـب  ياـمد  و  دریگیم ، مارآ  سفنت  گـنهآ  بلق و  نابرـض  ددرگیم ، فقوتم  ًاـتیاهن  دوشیم و  مارآ 
دنچ يارب  ًابلاغ  دوش  رادیب  درف  هک  یماگنه  تسا و  رتلکـشم  دراد  رارق  هلحرم  ود  نیا  رد  هک  يدرف  ندرک  رادیب  دـنقیمع . باوخ  لحارم 

باوخ عون  نیمه  دنباوخ - لحارم  نیرتروآلاحرـس  نیرتشخبورین و   ? لحارم ? و ، دنکیم . یجیگ  یلاحیب و  فعـض و  ساسحا  هقیقد 
مشچ هرک  عیرس  تاکرح  رطاخ  هب  مان  نیا  دراد و  مان   REM باوخ هخرچ  رد  رخآ  هلحرم  مینآ . دنمزاین  یگتسخ  ماگنه  هب  ام  هک  تسا 

سفنت دـتفایم : قافتا  یکیزیف  تارییغت  یخرب  ، REM باوخ لالخ  رد  تسا . هدش  هتـشاذگ  نآ  يور  دـتفایم ، قافتا  هلحرم  نیا  رد  هک 
درف هک  تسا  باوـخ  هـلحرم  نـیا  رد  دـندرگیم . تـکرحیب  اـپ  تـسد و  تالـضع  و  دوـشیم ، رتدـنت  بـلق  نابرـض  دوـشیم ، رتعـیرس 

 ? ات هب ?/?  ناناوجون  هک  دهدیم  ناشن  اهشهوژپ  دنراد ؟ باوخ  لکشم  ناناوجون  ارچ  . ? دنیبیم ) ار  باوخ  نیرتنشور  نیرتحضاو و 
اهبش دیاب  دوش  رادیب  باوخ  زا  هسردم  هب  نتفر  يارب  تعاس ?  حبـص  دـهاوخیم  یـسک  رگا  نیاربانب  دـنراد . زاین  هنابـش  باوخ  تعاس 

لکـشم راچد  ندیباوخ  دوز  ردق  نیا  يارب  زورهب ، لثم  ناناوجون  زا  يرایـسب  هک  دهدیم  ناشن  تاعلاطم  اّما  دور . باوختخر  هب  تعاس ? 
باوختخر هب  يارب  تسا و  راک  مرگرـس  یعیبط  روط  هب  ناشزغم  هک  نیا  لـیلد  هب  هکلب  دـنباوخب  دـنهاوخیمن  هک  نآ  لـیلد  هب  هن  دنتـسه .

اهحبـص دباوخب و  رترید  اهبش  هک  دیوگیم  ناوجون  هب  دنکیم و  رییغت  ندـب  کیژولویب  تعاس  غولب ، نارود  رد  درادـن . یگدامآ  نتفر 
تاعاس رد  نالاسگرزب  ناـکدوک و  هب  تبـسن  ناـناوجون  رد  نینوتـالم  نومروه  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ًارهاـظ  رییغت  نیا  دوش . دـنلب  رترید 
لحارم رد  ریخأت  ( ناگناشن  ) موردنـس هدـیدپ  نیا  هب  دزاسیم . رتراوشد  ار  ناناوجون  نتفر  باوخ  هب  رما ، نیا  دوشیم و  دـیلوت  بش  رترید 

، ندـب تعاس  رد  تارییغت  هتبلا  دراذـگیمن . رثا  ناناوجون  همه  يور  رب  اّما  تسا  عیاش  رایـسب  هک  نیا  اب  هضراع  نیا  دوشیم . هتفگ  باوخ 
اّما تسا  سرتسا  یباوخ  یب  لیلد  نیرتلوادتم  دنراد . یباوخ  یب  لکـشم  مدرم  زا  يرایـسب  تسین . ناناوجون  رد  باوخ  لکـشم  لیلد  اهنت 

تالکـشم لثم   ) یناجیه تالکـشم  یگدروخامرـس ،) ماگنه  هب  ینیب  یگتفرگ  دردرـس ، لثم   ) یمـسج ياهیتحاران  ریظن  يرگید  لـیالد 
. دراد دوجو  نآ  يارب  زین  باوخ ) قاتا  ندوب  ادصورس  رپ  ای  ندوب  درـس  ای  ندوب  مرگ  لثم   ) باوخ طیحم  یتح  و  یطابترا ،) ای  یگداوناخ 

نمزم ار  نآ  ناکـشزپ  دـبای ، همادا  رتشیب  ای  هام  کی  تّدـم  هب  یباوخ  یب  رگا  اّما  دـنوش . یباوخ  یب  راـچد  یهاـگ  تسا  نکمم  دارفا  همه 
دنـشاب نمزم  یباوخ  یب  راچد  هک  یناسک  دیآ . دیدپ  یگدرـسفا  لیبق  زا  یتالکـشم  رثا  رب  تسا  نکمم  نمزم  یباوخ  یب  دننکیم . دادملق 

یب تیعــضو  دـناوتیم  یباوـخ  یب  دروـم  رد  ینارگن  دارفا ، یخرب  يارب  دـنریگب . کـمک  رواـشم  اـی  رگناـمرد و  ناور  کـشزپ ، زا  دـیاب 
ینارگن ای  دربیمن  شباوخ  هک  نیا  هرابرد  درف  ندش  برطـضم  اب  تسا  نکمم  یباوخ  یب  هاتوک  هرود  کی  دـنک . رتبارخ  ار  ناشیباوخ 

یکیژولویزیف یناور - یباوخ  یب  هدیدپ  نیا  هب  ناکشزپ  دوش . لیدبت  تّدم  ینالوط  هدیدپ  کی  هب  دعب ، زور  رد  یگتسخ  ساسحا  هرابرد 
لالتخا رارقیب و  ياـهاپ  ناـگناشن )  ) موردنـس دـندرگ ـ : ناـناوجون  رد  باوخ  تالکـشم  ثعاـب  دـنناوتیم  زین  ریز  لـماوع  دـنیوگیم ? .

باوخ زا  وزاـب ) يرتـمک ، دراوم  رد  و   ) اـپ ياـهتکرح  لـیلد  هب  دنـشاب ، اهتیعـضو  نیا  راـچد  هک  یناـسک  اـپ  تسد و  ياهرود  تکرح 

نتفکش لصف  www.Ghaemiyeh.comیناوجون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 76 



هنوگ نیا  (، PLMD  ) اپ تسد و  ياهرود  تکرح  لالتخا  رد  دـننامیم . یقاب  ریذـپکیرحت  هتـسخ و  باوخ ، دوبمک  لیلد  هب  دـنرپیم و 
رارقیب ياهاپ  ناـگناشن )  ) موردنـسرد اـّما  تسین . هاـگآ  اـهنآ  زا  ًاـبلاغ  درادـن و  اـهنآ  يور  رب  یلرتنک  درف  تسا و  يداراریغ  اـهتکرح 

ياهسح نیا  زا  دـناوتیم  درف  هک  یهار  اهنت  دراد . دوخ  ياـهاپ  رد  زجزج  اـی  شزوس  شراـخ ، لـثم  یکیزیف ، سح  یعون  درف  (، RLS)
. دـننک نامرد  ار   RLS و  PLMD دـنناوتیم ناکـشزپ  تسا . اهوزاب ) یکدـنا ، دراوم  رد  و   ) اهاپ نداد  تکرح  اب  دـبای  یـصالخ  محازم 

هنپآ دـشابیم ? . زاـین  یناـمرد  وراد  زا  يرگید  عون  هب  زین  دراوم  یـضعب  رد  دوریم . نیب  زا  ندـب  رد  نهآ  دوبمک  عفر  اـب  ًـالومعم   RLS
هنپآ عیاش  لیالد  زا  یکی  ددرگ . عطق  شـسفنت  نایرج  ًاتقوم  باوخ  نیح  رد  درف  هک  دوشیم  ثعاب  باوخ  لـالتخا  نیا  باوخ  هدـنرادزاب 

نتـشاد دـنراد ). رارق  قلح  ینیب و  هدـنهد  طابترا  يارجم  رد  هک  ییاهتفاب   ) تساههزول مرو  ای  اـههزول  ندـش  گرزب  باوخ ، هدـنرادزاب 
فپورخ ًالومعم  دنتـسه  باوخ  هدـنرادزاب  هنپآ  راچد  هک  یناسک  ددرگ . باوخ  لالتخا  عون  نیا  ثعاب  دـناوتیم  زین  یقاچ  ای  نزو  هفاضا 

یفاک موادم و  باوخ  زا  عنام  لالتخا ، نیا  هک  نآ  لیلد  هب  دننکیم . قرع  تّدـش  هب  باوخ  لوط  رد  دـنراد و  یـسفنت  لکـشم  دـننکیم ،
هنپآ ياههناشن  هک  یناسک  دنکیم . يریذپکیرحت  یگدولآ و  باوخ  ساسحا  تّدـش  هب  زور  لوط  رد  دـشاب  نآ  راچد  هک  يدرف  تسا ،

نامرد هنیاعم و  دروم  کشزپ  طسوت  دیاب  دنـشاب  هتـشاد  زور ، لوط  رد  هدـنیازف  یگدولآ  باوخ  ای  دـنلب  فپورخ  لثم  باوخ ، هدـنرادزاب 
ثعاب يرامیب  نیا  دنتـسه . التبم  ( GERD  ) يرم هب  هدـعم  دیـسا  تشگرب  يرامیب  هب  دارفا  یـضعب  سکالفیر )  ) تشگرب دـنریگ ? . رارق 

یماگنه  GERD ضراوع تسا . فورعم  یگدرک  شرت  ای  لد » رـس  شزوس   » هب هک  ددرگیم  راـمیب  رد  یتحاراـن  شزوس و  سح  یعون 
اّما دوـشن  باوـخ  ماـگنه  هب  لد  رـس  شزوـس  ساـسحا  هجوـتم  درف  هچناـنچ  یتـح  دوـش . رتدـب  تسا  نکمم  دـشاب  هدیـشک  زارد  درف  هـک 
رد تاقوا  یهاگ  ناناوجون  بلغا  سوباک  دیامن ? . لخادت  باوخ  هخرچ  اب  دـناوتیم  دوشیم  داجیا  يرامیب  نیا  طسوت  هک  ییاهیتحاران 

ثعاب ًالومعم  اریز  دنز  مه  هب  ار  باوخ  ياهوگلا  دناوتیم  دشاب  دایز  ندید  سوباک  تاعفد  دادعت  رگا  اّما  دنوشیم  سوباک  راچد  باوخ 
یخرب فرـصم  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دنک  دیدشت  ار  باوخ  رد  ندـید  سوباک  دـناوتیم  اهزیچ  یخرب  ددرگیم . ندـیرپ  باوخ  زا 

اّما دشاب . ندید  سوباک  يارب  یمهم  لماع  دـناوتیم  دوخ  زین  یفاک  باوخ  زا  تیمورحم  هتبلا  و  درک . هراشا  رّدـخم  داوم  لکلا و  اهوراد ،
کی اب  تسا  رتهب  دراد  لخادـت  امـش  باوخ  اب  هنابـش  اـهسوباک  رگا  تسا . بارطـضا  اـی  سرتسا  هنابـش ، ياـهسوباک  لـماع  نیرتعیاـش 

قاـفتا تردـن  هب  ناـناوجون  يارب  ًـالومعم  باوخ  رد  نتفر  هار  باوخ  رد  نتفر  هار  دـینک ? . تبحـص  رواـشم  اـی  رگناـمردناور  کـشزپ ،
هتشاد یگداوناخ  هنیمز  تسا  نکمم  باوخ  رد  نتفر  هار  دنهدیم . لیکشت  ناکدوک  ار  دنوریم  هار  باوخ  رد  هک  یناسک  بلغا  دتفایم .

هک اجنآ  زا  دهدیم . يور  دشاب  هتـشاد  سرتسا  ای  هتـشادن و  یفاک  باوخ  دراد ، بت  تسا ، رامیب  درف  هک  یماگنه  ًابلاغ  هدیدپ  نیا  دـشاب .
هک یناسک  دوشیمن . هتفرگ  رظن  رد  يّدـج  لکـشم  کی  ناونع  هب  ًابلاغ  دـتفایمن ، قافتا  دایز  درف  کی  يارب  ًـالومعم  باوخ  رد  نتفر  هار 
رد نتفر  هار  دـنروآیمن . دای  هب  ار  باوخ  رد  دوخ  نتفر  هار  ًالومعم  دـندرگیم و  زاـب  رتسب  هب  ناـشدوخ  ًـالومعم  دـنوریم  هار  باوخ  رد 

کمک هب  دارفا  هنوگ  نیا  تاقوا ، یهاگ  دریگیم . تروص  باوخ ، هخرچ  لحارم ? و ? نیب  باوخ ، قیمع  لحارم  لالخ  رد  ًاـبلاغ  باوخ 
هک یسک  ندرک  رادیب  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دوب . دنهاوخ  دنمزاین  رتسب  هب  نتشگزاب  و  عناوم ) نتشاذگ  رانک   ) هار ندرک  زاب  يارب 
. ? درک تیادـه  رتسب  تمـس  هب  یمارآ  هب  ار  دارفا  نیا  تسا  رتهب  نیاربانب  دوشیم . وا  ندـناسرت  ثعاـب  تسا  باوخ  رد  يورهار  لاـح  رد 

کـشزپ هب  تسا  رتهب  دـینکیم ، یگتـسخ  ساسحا  اهزور  زونه  یلو  دـیراد  هنابـش  تحارتسا  یفاک  ردـق  هب  امـش  رگا  درک ؟ دـیاب  راـکچ 
کشزپ رگا  دشاب . باوخ ، دوبمک  اهنت  هن  و  یتمالس ، تالکـشم  ماسقا  عاونا و  لیلد  هب  دناوتیم  طرفم  هدنیازف و  یگتـسخ  دینک . هعجارم 

، یکشزپ ياهشیامزآ  رب  هوالع  داد . دهاوخ  رارق  رظن  دروم  ار  امش  باوخ  ياهتداع  یّلک و  تمالس  دوش ، كوکشم  باوخ  لکـشم  هب 
، یگداوناخ ياهيرامیب  فرـصم ، دروم  ياهوراد  اهيرامیب ، هقباس  هرابرد  یتالاوس  امـش  زا  تخادرپ و  دـهاوخ  امـش  یکـشزپ  هقباس  هب 

هنپآ دـننام  یطیارـش  دـبایرد  ات  دزادرپب  ییاهشیامزآ  ماجنا  هب  تسا  نکمم  کـشزپ  نینچمه  دیـسرپ . دـهاوخ  لـیبق  نیا  زا  تیـساسح و 
اب یخرب  وراد و  اب  دارفا  یخرب  دنراد . یتوافتم  ياهنامرد  باوخ ، توافتم  تالکشم  هن . ای  دراد  لخادت  امـش  باوخ  اب  باوخ  هدنرادزاب 
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تعاس رگید ، ياهنیرمت  ای  زور ) ره  رد  یصاخ  تّدم  يارب  رون  عبنم  کی  لباقمرد  نتسشن   ) ینامردرون ریظن  یـصاخ  ياهشور  کمک 
يرتهب ياهتداع  اهوگلا و  هب  یگدنز ، کبس  رییغت  اب  هک  دننکیم  قیوشت  ار  ناناوجون  ًالومعم  ناکشزپ  تسا . دّدجم  میظنت  لباق  ناشندب 

دننادیمن ناناوجون  زا  يرایسب  اّما  دراد  هاگن  رادیب  ار  امـش  دناوتیم  نیئفاک  فرـصم  هک  دینادیم  ًالامتحا  امـش  دنبای . تسد  باوخ  يارب 
. دشاب هتشاد  ار  رثا  نیمه  دناوتیم  زین  باوخ  زا  لبق  نویزیولت  ياشامت  ییویدیو و  ياهيزاب  ماجنا  هک 

ناناوجون هقلح  رد 

هکنیا نودب  یهاگ  ای  دیاهدش ؟ ریذپکیرحت  هفالک و  دینک  سح  لیلدیب  تسا ، هدـش  لاح  هب  ات  ایآ  تدوخ  لثم  ماهلـصوحیب ، هتـسخ و 
ناناوجون رد  ارجام  نیا  دیرادن ؟ ار  زیچچیه  سکچیه و  هلـصوح  هدرک و  تفا  امـش  قلخ  دینک  سح  ناهگان  دـشاب  هتـشاد  یـصاخ  لیلد 

ای سرد  رد  دنکیم  شالت  دیاش  ای  دـنیبیمن  ار  شایمیدـق  ناتـسود  هتفر و  ياهزات  هسردـم  هب  ناوجون  تسا  نکمم  دوشیم . هدـید  دایز 
القت ینعم  هب  ندوب  ناوجون  تسا . روآبارطضا  تدش  هب  ناناوجون  زا  يرایـسب  يارب  هلاسم  نیا  دروآ و  تسد  هب  ار  هبتر  نیرتهب  شزرو ،

رد تسا . یتایح  مهم و  رایسب  ناتسود ، يوس  زا  شریذپ  نارود  نیا  رد  تسا . دوخ  زا  يدیدج  روصت  داجیا  دوخ و  تیوه  تخانش  يارب 
دـشاب و شدوخ  دـهاوخیم  نوچ  دـنکیم  سح  ار  هداوناـخ  نیدـلاو و  زا  يرود  نس ، نیا  رد  شرمع  رد  راـب  نیلوا  يارب  ناوجون  نمض 

اوزنا ییاهنت و  سح  دوشیم  ثعاب  یهاگ  زا  ره  دراد ، لیامت  نآ  هب  شدوخ  هک  ياهلـصاف  داجیا  رگید ، فرط  زا  دریگب . میمـصت  شدوخ 
نامز هب  دـننک ، یط  یتحار  هب  ار  یلاسگرزب  هب  یکدوک  زا  لاـقتنا  هلحرم  نیا  هکنآ  يارب  شاهداوناـخو  ناوجون  تسا ، یعیبط  دـنک . ادـیپ 

تخاس هب  عورـش  ندـب  غولب ، عورـش  اب  تسا . هلاسم  یتسیز  تیهام  ای  يژولویب  قلخ ، تارییغت  رگید  تلع  يژولویب  شقن  دـنراد . جاـیتحا 
رد یتارییغت  زورب  ثعاب  نارـسپ ،) رد  نورتسوتـست  نارتخد و  رد  نورتسژورپ  نژورتسا و   ) اهنومروه نیا  دـنکیم . یـسنج  ياـهنومروه 

لرتنک زا  یهاگ  هدش و  نییاپ  الاب و  قلخ ، هک  يروط  هب  دـشاب ، هارمه  مه  یفطاع  تارییغت  اب  اهیـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  دوشیم  ندـب 
یقالخادـب و اـی  يریذـپکیرحت  هـک  درک  هجوـت  مـه  هلاـسم  نـیا  هـب  دـیاب  رگید  فرط  زا  دوـشیم  رتيدـج  ارجاـم  یتـقو  دوـش . جراـخ 

یگدرسفا دینک ، رکف  دیاش  دوشیم . دیماان  هلصوحیب و  هدرـسفا ، ناوجون ، لیلد  نیا  هب  دشاب و  یگدرـسفا  میالع  دناوتیم  یگلـصوحیب 
یگدرسفا ياههناشن  زا  مه  دوخ  هب  ندرکن  یگدیسر  یتح  ای  تینابصع و  يربصیب ، تفگ  دیاب  اما  دوشیم  صخـشم  هودنا  مغ و  اب  طقف 

طقف نیا  سپ  تسا . توافتم  مه  اب  نآ  لدـم  تدـش و  طقف  دـیآیم ، دوجو  هب  اهناوجون  همه  رد  قلخ  تارییغت  دـیتسین . اهنت  امـش  تسا .
سفن دنچ  دیرامشب ، ات 10  دـیتسه ، قلخدـب  رایـسب  هک  ینامز  رد  تسا . مهم  سفنت  لرتنک  قیمع  سفن  کی  شزرا  تسین . امـش  لکـشم 

هب مه  يریذپکیرحت  ای  تینابصع  ساسحا  رگا  صوصخ  هب  دهد  شمارآ  امش  هب  ياهظحل  دنچ  هک  دیهد  ماجنا  يراک  ای  دیشکب و  قیمع 
اب دینک  تبحص  دینک ، دامتعا  دینک . هاگن  لقاع ، رگهدهاشم  کی  دید  زا  ار  تاقافتا  طیارـش و  هشیمه  دینک  یعـس  دوش . هفاضا  هلاسم  نیا 
هک دیتسین  یـسک  اهنت  امـش  دـیوشیم  هجوتم  هک  تسا  هدـننککمک  تلع  نیا  هب  ناتـسود  اب  تبحـص  دـینک . تبحـص  دامتعا  دروم  دارفا 

. دننک لقتنم  امش  هب  نارود  نیا  رد  ار  دوخ  تایبرجت  دنناوتیم  اهنآ  نوچ  تسا  مهم  رایـسب  نیدلاو  اب  تبحـص  اما  دیراد  یـساسحا  نینچ 
رد و ای  دیـشکب  دایرف  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نیا  دـننکیم و  نیـسحت  ار  امـش  دـینک ، تبحـص  ناتتاساسحا  دروم  رد  اهنآ  اـب  رگا  نمـض  رد 
زا نارود  نیا  لماکت  غولب و  هرابرد  دیناوتیم  یهاگ  یتح  دنتـسه . یبوخ  عبانم  مه  هسردـم  نارواشم  ناملعم و  دـیبوکب ! مه  هب  ار  هرجنپ 

نیفرودنآاتب مان  هب  ینومروه  شیازفا  ثعاب  مظنم  شزرو  دینک . شزرو  دـیروخب  ناکت  دـهد . حیـضوت  ناتیارب  ات  دـیریگب  کمک  کشزپ 
. دینک ناحتما  ار  انـش  ای  يراوسهخرچود  سینت ، يزاب  ندیود ، امتح  دنکیم . رتهب  ار  قلخ  دراد و  هدـهع  هب  ار  سرتسا  لرتنک  هک  دوشیم 

باوخ هدش  هک  روط  ره  اما  دوشیم  مک  باوخ  هسردم ، فیاظو  تلع  هب  نینس  نیا  رد  یهاگ  دیشاب . هتـشاد  یفاک  باوخ  دیباوخب  بوخ 
دیـشاب قالخ  دوشیم . يریذـپکیرحت  هودـنا و  مغ و  شیازفا  بجوم  یگتـسخ  تسا . مهم  رایـسب  نوچ  دیـشاب  هتـشاد  یفاک  تحارتساو 

ای یـشاقن  هب  نتخادرپ  بوچ ، اب  تکام  تخاـس  تارطاـخ ، نتـشون  ـالثم  دـیوش . لوغـشم  اـههژورپ  اـههمانرب و  یـضعب  رد  دیـشاب . قـالخ 

نتفکش لصف  www.Ghaemiyeh.comیناوجون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 78 



الما رمارگ ، دروم  رد  دنکیم . لرتنک  لباق  یلمع و  ار  روما  دنکیم و  کمک  ناتتاساسحا  راکفا و  نایب  یهدنامزاس و  هب  نتشون  یقیسوم .
هب ار  ناتتاساسحا  راـکفا و  دـیناوتیم  یتح  دـیروایب . ذـغاک  يور  ار  ناـتراکفا  هک  تسا  مهم  نیا  طـقف  دیـشابن ، نارگن  اههتـشون  ظـفلت  و 

. تسین هابتشا  الصا  ندرک  هیرگ  دیزیرب  یکشا  هریغ . يزاسهمـسجم و  يراکهدنک ، یـشاقن ، یطاطخ ، دیروایبرد : يرنه  ياهراک  تروص 
، ریذپکیرحت هک  تسا  دایز  ردقنآ  امش  یتحاران  تدش  رگا  اما  دنشاب  هتشاد  يرتهب  سح  دارفا  دوشیم  ثعاب  طیارـش ، یـضعب  رد  هیرگ 

رواشم ای  رگنامرد و  ناور  کـی  اـب  تسا  رتهب  دـیراد و  جاـیتحا  کـمک  هب  تروص  نیا  رد  دـیتسه ، یبصع  اـی  نیگمغ و  دـیماان ، یبصع ،
مه سح  نیا  نوـچ  دیـشابن  نارگن  دـیراد ، يدـب  ساـسحا  تلعیب  تاـقوا  یـضعب  رگا  یتـح  دـینک . ربـص  دیـشاب  روبـص  دـینک . تبحص 

دیشاب و هتشاد  ربص  دراد . دوجو  ییاهراکهار  اهنآ  زا  ییاهر  يارب  تسا ، هدیبسچ  امـش  هب  دح  زا  هدایز  امـش  یفنم  راکفا  رگا  تسارذگ .
. دیزابن ار  ناتدوخ  دیریگب و  کمک  هبرجت  اب  صصختم و  دارفا  زا  دروم  نیا  رد  دینک . يرپس  ار  نارود  نیا  بسانم ، تامادقا  اب 

یناوجون هرود  ياهبیسآ 

یناگدنز ياهنارود  نیرتزاستشونرـس  نیرتمهم و  نیرتساسح ، زا  یکی  یعامتجا  یناور و  ینامـسج ، تمالـس  رظن  زا  یناوجون  هرود 
تروـص رد  سکع ، هب  تشاد و  دـهاوخ  رتملاـس  رتقـفوم و  ياهدـنیآ  دـنک ، يرپـس  تیقفوـم  اـب  ار  هرود  نیا  ناوـجون  رگا  تسا . ناـسنا 
یگلاس نس 12  زا  یناوجون  هرود  دمآ . دهاوخ  دراو  هعماج  ناناوجون و  رب  یمیظع  تراسخ  نارود ، نیا  هب  ناملعم  نیدـلاو و  یهجوتمک 

تابث هب  ناناوجون  هک  تسا  هرود  نیا  نایاپ  رد  دنک . ادیپ  ار  دوخ  تیوه  دنکیم  یعس  درف  دراد . همادا  یگلاس  نس 20  ات  دوشیم و  زاغآ 
دایز درف  رکفت  تردق  یتخانـش : لماوع  زا : دـناترابع  دنتـسه ، لیخد  تیوه  يریگلکـش  رد  هک  يرثوم  لماوع  دـنباییم . تسد  تیوه 

: نیدلاو دهد . خساپ  هدـمآ  شیپ  يو  يارب  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  هک  یتالاوس  هب  دـناوتیم  درف  یتخانـش ، تیفرظ  هب  هجوت  اب  دوشیم و 
هک ییاههداوناخ  رد  دـنکیم . افیا  ناناوجون  تیوه  يریگلکـش  رد  یمهم  شقن  یگداوناـخ ، طـباور  نازیم  ناوجون و  اـب  نیدـلاو  هطبار 

ناوجون تیوه  اـهر ، ياـههداوناخ  رد  سکعلاـب  دریگیم و  لکـش  صخـشم  بساـنم و  تیوه  دـشاب ، تراـظن  اـب  هارمه  بساـنم  يدازآ 
، ناوجون تیوه  يریگلکـش  رد  رثوم  لماوع  زا  دنکیم . ادیپ  یبلطمیلـست  تیوه  دبتـسم ، ياههداوناخ  رد  هدش و  یگدنکارپ  شوختـسد 
هـبرجت و بـسک  رد  زین  دـلوت  بـیترت  تـیبرت و  هویــش  نـینچمه  تـسا . یعاـمتجا  یگنهرف و  لـماوع  یلیــصحت ، ياـهتیقفوم  هسردـم ،

ساـسارب یعاـس  اـشوک و  رایـسب  زومآشناد  هک  دوشیم  هدـید  یهاـگ  دـنکیم . اـفیا  یمهم  شقن  ناوجون  تیوه  رد  مزـال  ياـهتراهم 
تروص هب  دنـشاب ، هتـشاد  هیلاع  تالیـصحت  ناشدوخ  هقالع  دروم  هتـشر  باختنا  هب  اـت  دـننکیم  شروبجم  هک  دوخ  ياـیلوا  ياههتـساوخ 

يزیرهمانرب اب  یمیمص و  وج  کی  ساسارب  دیاب  هناخ  طیحم  دنکیم . هجاوم  یلیصحت  تفا  اب  ار  دوخ  هطسوتم  هرود  رخآ  لاس  رد  يدمع 
، دیازفایم نانآ  تمالـس  رب  دنکیم و  همیب  يدودح  ات  ار  نادنزرف  غولب ، تشادهب  لیاسم  هب  هداوناخ  یعقاو  كرد  دشاب . هدـش  انب  تسرد 
هب نامنادنزرف  هب  تبسن  تبثم  هاگن  تیوقت  اب  مینک - : یعس  دیاب  تشاد . میهاوخ  نامناوجون  اب  ياهدیدع  تالکشم  تروص  نیا  ریغ  رد 

تـسود ار  ناشدوخ  دـیاب  هک  مینک  اقلا  اهنآ  هب  میربب و  الاب  سفن  تزع  اب  ار  نانآ  سفن  هب  دامتعا  میـشخبب - . مکحم  يوق و  تیوه  نانآ 
تالکـشم مینک - . دروخرب  نانآ  اب  تسود  دننام  میـشاب و  هتـشاد  نامناوجون  تاساسحا  نایب و  هب  تبـسن  یعقاو  كرد  دنـشاب - . هتـشاد 

يدـنبياپ و میهد - . هیارا  يو  هب  یـضتقم  خـساپ  بساـنم و  ياـهلحهار  هدرک و  ییاسانـش  ار  اـهنآ  مینک و  یباـیهشیر  ار  دوـخ  ناوـجون 
ناناوجون اب  تبحم  ساسارب  دناسریم - . یفاک  دشر  هب  شزرا  يونعم و  رظن  زا  ار  ناوجون  اهشزرا ، یقالخا و  لوصا  هب  نیدـلاو  تیاعر 
يزاسدوخ تهج  رد  یمالـسا  میلاعت  زا  يدنمهرهب  هب  ار  ناناوجون  مینک - . بلج  دوخ  هب  ار  اهنآ  دامتعا  ندز  یفطاع  لپ  اب  هدرک و  راتفر 

. دننک دروخرب  یتسرد  هب  ورشیپ  ياهنارحب  تاضراعت و  اب  ات  مینک  کمک  اهنآ  هب  هدرک و  قیوشت 

دیناوخب دیتسه ، ناوجون  رگا 
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میوشیم هتسخ  ای  مینک  لمع  نویزیولت  تالجم و  ردام ، ردپ و  ياهشرافس  قبط  میناوتیمن  هشیمه  ام  تسینیمگردرس  نارود  یناوجون 
مینکیم یگدنز  نآ  رد  ام  هک  ياهعماج  میهاوخیم . ار  نامیناوجون  ام  میـشوپب . سابل  روطچ  ای  مینک  راتفر  روطچ  دـنیوگب  ام  هب  هکنیا  زا 

نارود دنتسه . سفن  هب  دامتعا  دوبمک  راچد  ایند  رسارس  ناناوجون  زا  يرایـسب  هک  تسین  بیجع  نیاربانب  دراد  یمهم  شقن  ام  تیقفوم  رد 
لاح ره  هب  دریگب . لکـش  درف  کی  تیـصخش  رد  دـناوتیم  سفن  هب  داـمتعا  دوخ و  هب  هقـالع  هک  تسا  یناـمز  نیرتمهم  غولب  یناوجون و 
دوخ دروم  رد  رابجا  هب  ناناوجون  هکنیا  نتفگ  غورد  دـهدیم . ناشن  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  رثا  سفن ، هب  مارتحا  داـمتعا و  دوبمک 
سپ دیوشیم ، رفنتم  ناتدوخ  زا  ياهرود  رد  امـش  تسا . اهنآ  یتیـصخش  فعـض  زراب  میالع  زا  یکی  دنیوگیم ، غورد  ناشیاه  ییاناوت  و 

باوخ و رد  هکنیا  ياج  هب  دـینکیم . دوخ  لآهدـیا  تیـصخش  نتخاس  هب  عورـش  يدـیماان  لامک  رد  دیـشکیم و  یطخ  یعقاو » دوخ  » رود
ارچ دینک . هیبش  رتشیب  هچره  لآهدیاتیصخش  نآ  هب  ار  ناتیعقاو  دوخ  دینک  یعس  دیزاسب  لآهدیاتیـصخش  کی  دوخ  ياه  غورد  لایخ و 
هن ناتنایفارطا  همه  دوش ، مولعم  تیعقاو  ینامز  رگا  هکلب  دـناسریمن  ناتیاه  هتـساوخ  هب  ار  امـش  اهنت  هن  ناتدوخ  دروم  رد  نتفگ  غورد  هک 

یکتم تفرگ . دنهاوخ  هلصاف  امـش  زا  دیاهتفگ ، غورد  اهنآ  هب  هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  دیدوبن  دیتفگ  هک  يزیچ  نآ  امـش  هکنیا  رطاخ  هب  طقف 
هب دامتعا  اهنآ  هب  هک  تسا  يزیچ  اهنت  نیا  دنوشیم و  نارگید  دـییات  رظتنم  دنـسریمن ، دـنهاوخیم  هک  ییاهزیچ  هب  یتقو  اه  ناسنا  ندوب 
رد ار  ام  یتلاح  نینچ  تسا . مهم  رایـسب  ام  رتشیب  يارب  دـنراد ، ام  هب  تبـسن  اـهنآ  هک  ياهدـیقع  نارگید و  هب  ندوب  یکتم  دـهدیم . سفن 

تیصخش ندرک  درخ  دوب . دنهاوخن  نارگن  ام  يارب  نامدوخ  هزادنا  هب  تقو  چیه  نارگید  هک  ارچ  داد  دهاوخ  رارق  رادیاپان  تیعـضو  کی 
تیـصخش دیراد  تسود  دـیراد ، ناتدوخ  دروم  رد  يدـب  ساسحا  یتقو  تسا . یتیـصخش  فعـض  ياه  هناشن  زا  یکی  تلاح  نیا  نارگید 

ار نایفارطا  فعـض  طاقن  دیـشالترد  هجیتن  رد  دـیروایب . نییاپ  دوخ  حطـس  ات  ار  اـهنآ  دنتـسه  امـش  زا  رتـالاب  رگا  دـینک و  درخ  ار  نارگید 
فعـض جیاتن  زا  یکی  یگدرـسفا  تاقوا ، یهاگ  یگدرـسفا  دوب . دهاوخن  رثوم  نادنچ  شور  نیا  دـینادب  تسین  دـب  دـیهد و  هولج  گرزب 

روط هب  امش  رکف  زرط  دهدیم و  رییغت  ناهج  هب  تبسن  ار  امش  دید  دیراد ، ناتدوخ  هب  تبسن  هک  يدب  ساسحا  نوچ  تسا  سفن  هب  دامتعا 
میمصت هک  تسا  نیا  ماگ  نیلوا  . • دراد ماگ  راهچ  طقف  لحهار  درک ؟ لح  ار  لکـشم  همه  نیا  ناوتیم  روطچ  سپ  دوشیم . ضوع  یلک 

هب دـیراد و  غارـس  ناتدوخ  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یتسیل  . • تسا مزال  شالت  راک  نیا  يارب  هتبلا  هک  دـینک  هاگن  رتتبثم  ناتدوخ  هب  دـیریگب 
تیـصخش رد  یبوخ  تاکن  هک  دینادب  مشاب و  هتـشاد  هقالع  نآ  هب  هک  تسین  يزیچ  دـییوگن  تقو  چـیه  دـینک . تسرد  دـیدنمهقالع  اهنآ 

ماجنا ار  اهراک  نآ  زا  یکی  لقادح  زور  ره  دینک  یعس  دینک و  صخشم  دیراد  تراهم  اهنآ  ماجنارد  هک  ار  ییاهراک  . • دوشیم ادیپ  امش 
همه دینکن  رکف  . • دینادن ياهدیافیب  ناسنا  ار  دوخ  ات  دیزادنیب  یهاگن  دوخ  ياه  تراهم  تسیل  هب  دیدروخرب  یلکـشم  هب  راب  ره  دیهد و 

اـه و تیقفوـم  هـمه  اـب  دــیتسه  يدرف  دــیتسه ، ینتــشاد  تـسود  امــش  دریگب . رارق  نارگید  تواـضق  دــییات و  دروـم  دــیاب  ناـتیاهراک 
هـشیمه دنراذگیم و  مارتحا  امـش  هب  دـنراد و  تسود  ار  امـش  هک  دنتـسه  یناسک  ایند  رد  هشیمه  وگوهروتکیو  لوق  هب  ناتیاهتسکش و 

یلو مینک  یگدنز  لداعتم  مینکیم  یعس  ام  رتشیب  لاح  نیع  رد  دیریگ . رارق  نارگید  هقالع  دروم  ات  دیشاب  یلماک  ناسنا  امـش  تسین  مزال 
هک تسا  نیا  مدق  نیلوا  سح ، نیا  ندرک  فرطرب  يارب  میرادن . لداعت  رگید  مینکیم و  یگتـسخ  ساسحا  تاقوا  زا  یلیخ  نیا ، دوجو  اب 
زا دیریگب و  میمـصت  رتهب  دـیناوتیم  امـش  بیترت  نیاهب  دنتـسه . ییاهزیچ  هچ  ناتیگدـنز  رد  لماوع  نیرتمهم  دـینک  صخـشم  دوخ  يارب 

جنپ نابدرن  کی  ياه  ناکلپ  دیاب  دنسرب  لداعت  هب  ناناوجون  هکنیا  يارب  دنرواب ، نیا  رب  نارگشهوژپ  زا  يرایسب  دینک . هدافتسا  رتهب  ناتتقو 
هنازور همانرب  رد  دیشاب ، رتنیبعقاو  یمک  دینکیم  رکف  دوخ  هنازور  ياه  همانرب  هب  یتقو  دیـشاب  ریذپفاطعنا  لوا : هلپ  دننک . یط  ار  ياهلپ 
میظنت یلو  دشکب  لوط  دینکیم  رکف  امـش  هچنآ  زا  رتشیب  ناتهسردم  فیلاکت  دیاش  دیراذگب . هرظتنمریغ  تاقافتا  يارب  مه  ار  ییاج  دوخ 

کی تبثم و  هبنج  کی  یقافتا  ره  دـنکیم  هزجعم  ینیبشوخ  : مود هلپ  دوب . ریذـپفاطعنا  یمک  دـیاب  طقف  تسا و  نکمم  اهراک  نیا  همه 
همه دـینک  يزیرهماـنرب  موس : هلپ  دـینک . رود  دوخ  زا  ار  بارطـضا  سرتـسا و  دـیناوتیم  دـینک ، رکف  تبثم  امـش  رگا  اـما  دراد  یفنم  هبنج 
لاس لوط  رد  همانرب  اب  یتحو  دیـشوپب  یـسابل  هچ  دیهاوخیم  هک  دـیریگب  میمـصت  لبق  زا  دـیراذگن . هظحل  نیرخآ  يارب  ار  دوخ  ياهراک 
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میمـصت دینک و  فقوتم  ار  زیچ  همه  الاح  نیمه  تسا  هدـش  هدـیچیپ  مه  هب  یلیخ  ناتیاهراک  دـینکیم  رکف  رگا  دـیناوخب . ار  ناتیاه  سرد 
هب ات  دیـشاب  هتـشاد  شمارآ  مراهچ : هلپ  دـینک . یگدیـسر  نآ  هب  لوا  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  کیمادـک  هک  دـیریگب  ار  دوخ 
هب رتـشیب  دـیراد ، يرتـشیب  هلغـشم  هک  ییاـهزور  رد  نیقی  روطهب  دوـشیم ؟ رطاـخ  شمارآ  ثعاـب  مظنم  يزیرهماـنرب  هک  دیاهدینـش  لاـح 
اه یـسررب  دنتـسه . دوخ  تیعـضو  نیرتهب  رد  امـش  زغم  ندب و  تحارتسا ، ماگنه  رد  هک  دـینادب  دـینک و  تحارتسا  دـیدنمزاین . تحارتسا 

تقو ناتنایفارطا  يارب  رخآ : هلپ  تسا . رثوم  رایـسب  ناناوجون  یتسردنت  شیازفا  بارطـضا و  شهاک  رد  عقوم ، هب  تحارتسا  دـهدیم  ناشن 
رثوم رایـسب  امـش  ینامـسج  تیعـضو  یتح  تاساسحا و  رد  دناوتیم  دیراد ، دوخ  نایفارطا  ناتـسود و  هداوناخ ، اب  هک  ياهطبار  دـیراذگب 

. دنک داجیا  امش  رد  یبسانم  رایسب  ریثات  یناور  رظن  زا  دناوتیم  مکحم  بوخ و  طباور  دندقتعم  ناسانشناور  دشاب .

حیرفت هب  زاین 

نآ ندروآرب  دوش و  هدروآرب  رمع  نارود  مامت  رد  دیاب  تسا و  يرطف  یعیبط و  حیرفت  هب  زاین  تسا .  حیرفت  یگدـنز  مهم  لئاسم  زا  یکی 
حیرفت دـنوش و  یم  هتـسخ  باصعا  نوچ  ددرگ  یم  ساسحا  رتدـیدش  حـیرفت ،  هب  جاـیتحا  تسا .  روآ  طاـشن  شخب و  تذـل  مدرم  يارب 

یب دـنک .  ادـیپ  تیلاعف  راـک و  يارب  يرتشیب  یگداـمآ  دروآ و  تسد  هب  نیون  یطاـشن  اـب  هارمه  هزاـت  ییورین  یمدآ  هک  دوش  یم  بجوم 
سرتسد رد  جایتحا  ردـق  هب  ملاس  حـیرفت  لیاسو  رگا  اریز  دروآ  دـهاوخ  لابند  هب  ار  يدایز  تارطخ  یتایحو ،  مهم  هلاـسم  نیا  هب  یهجوت 

لکلا ردخمداوم و  فرـصم  لثم  رابنایز  ياههار  هب  دننک و  یم  لوغـشم  ار  دوخ  اهیراب  دنب و  یب  اب  حیرفت  مان  هب  مدرم  رثکا  دـشابن ،  مدرم 
تاحیرفت تخانـش  یلو  هدش  داجیا  هنایار و .. نویزیولت ،  امنیـس ،  دـننام  یعونتم  یحیرفت  ياه  هنیمز  هزورما  هچرگ  دـنوش .  یم  هدـناشک 

ماقم رد  مالسا  مالسا  رظن  زا  حیرفت  میزادرپ .  یم  حیرفت  هنیمز  رد  مالسا  هاگدید  یلامجا  یـسررب  هب  ظاحل  نیا  هب  تسا  مهم  رایـسب  ملاس 
دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   . تسا هداد  ییاهروتسد  زین  هنیمز  نیا  رد  رشب ،  یمسج  یحور و  ياهزاین  هتساوخ و  مامت  هب  ییوگباوج 

 ، امش تیـصخش  یگنادرم و  هب  هک  اجنآ  ات  دیروآرب  ار  شیوخ  عورـشم  ياه  هتـساوخ  دینیزگرب و  یمهـس  دوخ  يارب  ایند ،  ياهتذل  زا  :» 
دازآ رگا  حیرفت ،  هب  زاین  ( 1  .« ) دیریگب کمک  ایند  ياهراک  ماجنا  يارب  راک  نیا  اب  دشاب و  رود  هب  يوردنت  فارسا و  زا  دنزن و  يا  هبرض 

اب مدرم  هنازور  ياه  همانرب  زا  یکی  ار  حیرفت  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تشاد .  دهاوخ  لابند  هب  ییاهنایز  متح  روط  هب  دـشاب ،  هدـشن  لرتنکو 
حالصا يارب  یتمسق  راگدرورپ و  اب  زاینو  زار  يارب  یتمسق  دوش ؛  تمسق  هس  دیاب  نموم  دارفا  زور  هنابـش  دیامرف « :  یم  دناد و  یم  نامیا 

تاجایتحا زا  حیرفت  ملاسان  ملاس و  حـیرفت  ( 2  .« ) وکین لالح و  ياهزیچ  زا  يرادرب  هرهب  يارب  مه  یـشخب  یگدـنز و  نیمات  شاـعم و  رما 
ملاسان و زا  ار  دنمدوس  ملاس و  حیرفت  دیاب  تسخن  روظنم  نیا  يارب  تفگ .  خساپ  حیحـص  هار  زا  دیاب  ار  زاین  نیا  یلو  تسا  ناسنا  یعیبط 

ياوق شرورپ  ارب ي  هلیسو  کی  دیاب  حیرفت  الوصا   . مینکن فرص  تسرد  ریغ  ریسم  رد  ار  حیرفت  ياه  هظحل  ات  میهد  صیخـشت  شخبنایز 
ار رثا  ود  نیا  هک  ییاه  حـیرفت  زا  تسا  مزال  ددرگ .  اشحف  زا  يریگولج  يارب  یلماع  زین  دـشاب و  ناور  طاشن  بجوم  یحور و  یمـسج و 

اهنت تسا  یهیدب  دراد . زاین  حیرفت  لیاسو  هب  زورما  ام  هعماج  درک .  يرود  دـنوش  یم  اشحف  جـیورتو  یناور  تالالتخا  بجوم  دـنرادن و 
نآ كانرطخ  هار  زا  ار  یمرگرـس  حیحـص  هار  هکنآ  زا  سپ  ام  دـنک .  حالـصا  ار  ام  عامتجا  دـناوت  یمن  ملاسان ،  زا  ملاس  حـیرفت  تخانش 

رادروخرب رطخ  یب  ملاس و  یمرگرـس  لیاسو  زا  هعماج  دارفا  رگا  مینک .  مهارف  ار  ملاس  حیرفت  تابجوم  میـشوکب  دـیاب  میداد .  صیخـشت 
یقالخا و رطخ  زا  دـننک و  یمن  ار  شیوخ  یتخبدـب  روگ  دوخ  تسد  اـب  دـننادب  ار  كاـنرطخ  راـبنایز و  تاـحیرفت  موش  بقاوع  دنـشاب و 
ار دوخو  دـنز  یمن  تسد  فیثکو  هدولآ  ياذـغ  هب  تفرگ  رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  ملاـس  عوبطم و  ياذـغ  رگا  دـننام .  یم  ظوفحم  یناور 

وربور یقالخا  ياه  تسکـش  اب  هظحلره  و  دنیامیپ ،  یم  ار  يروخرپ  هار  دناد  یم  هکنیا  اب  مدرم  هکنیا  اب  مدرم  رتشیب  دزاس .  یمن  مومـسم 
يور هب  ملاس  تاحیرفت  زا  یبایماک  هارو  دنشاب  رود  رطخ  لیاسو  هب  یسرتسد  زا  هشیمه  دیاب  دارفا  هنوگنیا  دنراد . یمن  زاب  ار  دوخ  دنتـسه 
ملاس تاحیرفت  لباقم  رد  ار  ملاسان  حیرفت  يزومرم  ياهتسد  درک  فارتعا  دیاب  فسات  تیاهن  اب  هعماج  گرزب  هابتشا  دشاب .  هدوشگ  اهنآ 
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بالقنا زا  لبق  ام  عامتجا  دـنناشک .  یم  كانرطخ  طلغ و  تاحیرفت  يوس  هب  ارهق  ار  هعماـج  هک  يا  هنوگ  هب  دنرایـسب  دـننک ،  یم  جـیورت 
هک یتروص  رد  درک .  یم  يوریپ  برغ  زا  دوـخ ،  راـتفر  بادآ و  ریاـس  نوـچمه  تغارف ،  ياـهتعاس  زا  يرادرب  هرهب  رد  یمالـسا ،  میظع 

ملاسان حیرفت  لیاسو  ردـقنآ  برغ  رد  دـنز .  یم  اپ  تسد و  هانگ  داسف و  بالجنم  رد  و  تسا .  هتفر  ههاریب  مه  هنیمز  نیا  رد  برغ  ناهج 
ياـج هب  دراد و  سوکعم  هجیتن  برغ  ياـیند  رد  موسرم  ياهیمرگرـس  دریگ .  یم  ناـنآ  زا  ار  هشیدـنا  لاـجم  هک  تسه  دادرفا  راـیتخا  رد 

تیانج و دایدزا  لماع  دوخو  دـیازفا  یم  اهنآربو  دـسافم  زا  يریگولج  ياـج  هب  دروآ و  یم  دـیدپ  یتحاراـن  ناور ،  باـصعا و  تحارتسا 
هتشاد لابند  هب  ار  يدرد  هک  یلیم  توهش و  رد  و  دروآ ،  ینامیشپ  هک  یتذل  رد  دیامرف « :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ددرگ .  یم  یقالخا  داسف 

ار اهراک  بقاوع  دشاب و  شیدنا  رود  دنک و  هجوت  هتفگ  نیا  هب  دـیاب  تسا ،  يزورکین  ناهاوخ  یعامتجا  رگا  ( 3  « ) تسین يریخ  دشات ، 
زا دریگب و  رظن  رد  ار  اجبان  ملاسان و  تاحیرفت  نایایپ  دنک و  هعلاطم  شجیاتن  بقاوع و  هچیرد  زا  ار  رذگدوز  ياهتذل  اهتوهش و  دجنسب . 

نامه نامه 3 - ص 351 2 - دلج 13 ،  یلماع ،  رح  هعیشلا ،  لئاسو  وج 1 - هفرص  رغصا  یلع  مالسالا  تجح  دنیزگ .  يرود  نآ 

ناناوجون ناکدوک و  تیصخش  لوحت  رد  اهوگلا  شقن 

راتفر ساسا  يریگدای ، هک  ارچ  تسا ، يراتفر  ياهوگلا  هجوتم  شقن  نیرتشیب  ناناوجون ، ناکدوک و  تیـصخش  يریگ  لکـش  دـنیآرف  رد 
دنوش و یم  بوسحم  اهیریگدای  نیرترثؤم  نیرترادیاپ و  يا  هدهاشم  ای  ینمـض و  میقتـسمریغ ،  ياهیریگدای  دـهد . یم  لیکـشت  ار  یمدآ 

ناناوجون ناکدوک و  شنم  راتفر و  يریگ  لکش  رد  اهوگلا  تیصخش  ریثأت  تسا . يراتفر  ياهوگلا  هدهع  رب  شقن  نیرتمهم  نایم  نیا  رد 
نوچمه رگید  يراتفر  ياهوگلا  اب  هداوناخ  رانک  رد  هک  یناتـسبد  صوصخب  یناتـسبد و  شیپ  ناکدوک  يارب  تسا . ریگمـشچ  هداعلا  قوف 

لکش هداوناخ  ناکدوک  تیـصخش  هیامریمخ  هک  میدرک  هراشا  رتشیپ  تسا . ناوارف  تیمها  زئاح  اهوگلا  شقن  دنوش ، یم  روشحم  ناملعم 
ترابع هب  تسا . یناتـسبد  شیپ  نینـس  رد  ناکدوک  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  هداوناخ  ياضعا  رگید  نیدـلاو و  راـتفر  زا  دـیلقت  دریگ و  یم 

تیـصخش زا  ناکدوک  رظن  رد  يراتفر  ياهوگلا  ردق  ره  دوش . یم  هدید  نالاسدرخ  یگدـنز  رد  حوضو  هب  اهوگلا ، راتفر  زا  دـیلقت  رگید 
راذگناینب ، 1« دراتیا  » ریبعت هب  دوش . یم  عقاو  ناـنآ  هجوت  دروم  رتشیب  اـهنآ  یمـالکریغ  یمـالک و  ياـهراتفر  دنـشاب ، رادروخرب  يرتبوبحم 

. دننک یم  یگدنز  نآ  رد  هک  تسا  یطیحم  براجت  نتشاگن  هدامآ  هک  دنام  یم  ار  يدیفـس  هحفـص  ناکدوک  نهذ  ینیلاب ، یـسانش  ناور 
نیدـلاو و نیا  دـنرادن ، یـشناد  دـنروآ و  یمن  هارمه  دوخ  اب  يزیچ  يریگدای ، ياـهتیلباق  ورکب  كاـپ و  یترطف  زج  دـلوت  ماـگنه  هب  اـهنآ 

هنیمز فلتخم ، ياهوگلا  هئارا  یطیحم و  ياهکرحم  ندروآ  دوجوب  طـیحم ، شمارآ  نیمأـت  اـب  دـلوت ، زاـغآ  ناـمه  زا  هک  دنتـسه  ناـیبرم 
نوطب نم  مکجرخا  هللاو  : » دـیامرف یم  قـح  مـالک  هنیمز  نیا  رد  دـننک . یم  مهارف  ناـکدوک  يارب  ار  یطیحم  براـجت  بسک  يریگداـی و 

نطب زا  ار  امــش  هـک  ییادـخ  تـسوا  و  (« » 78 لحن ) نورکـشت مکلعل  ةدـئفالاو  راصبالا  عمـسلا و  مکل  لـعج  ًائیـش و  نوملعت  ـال  مکتاـهما 
ياجب شـساپس  دـیاش  ات  داـهن ، اـهلد  اهمـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  و  دـیتسناد ، یمن  زیچ  چـیه  هک  هک  یلاـح  رد  دروآ  نوریب  ناـتناردام 

ناـیبرم و اهقـشمرس ، دوجو  رثا  رد  تسا و  طـیحم  زا  یـشان  اـم  ياهـشنم  اـهراتفر و  اـهتداع ، اـه ، هتخومآ  همه  رگید ، نخـس  هب  دـیروآ ».
يوگلا زا  اهنآ  يریذپریثأت  ناکدوک و  تیـصخش  دشر  دنیآرف  همادا  رد  هک  هچنآ  اما  دـیآ . یم  دـیدپ  میقتـسمریغ  میقتـسم و  ياهیریگدای 

دورو ماگنه  هب  یقالخا  ياـهرایعم  تبث  تیـصخش و  دـشر  رد  اـهوگلا  یهارمه  يدـننامه و  یگنهاـمه ، تسا ، ساـسح  رایـسب  يراـتفر 
زا هرود  نیرتساسح  نیرتمهم و  تاهج  یـضعب  زا  یگلاـس  دودح 12و13  ات  ینعی 6 ناتـسبد  نینـس  عقاو  رد  دشاب . یم  هسردم  هب  كدوک 

هرود باهتلا  ناتسبد و  زا  شیپ  هرود  یگتفشآ  لصاف  دح  رد  هک  دشر  زا  هرود  نیا  رد  تسا . ناسنا  تیـصخش  نیوکت  دشر و  ياه  هرود 
تسا يدیکأت  ناتـسبد ، نینـس  ناونع  تحت  دشر  زا  هرود  نیا  ندیمان  تسا . رادروخرب  یبسن  یـشمارآ  زا  كدوک  دراد ، رارق  یناوجون  ي 

هب ار  دـشر  زا  هرود  نیا  یخرب  یعامتجا . یتخانـش و  ياهتراهم  هعـسوت ي  یـسرد و  بلاطم  يریگدای  رد  كدوک  ینهذ  دـشر  تیلباق  رب 
، دشر هرود  نیا   3 دیورف هاگدید  زا  دنناوخ . یم   2« نالاسمه هورگ  نس  ، » اهنآ اب  يزاس  دننامه  نالاسمه و  راتفر  هب  ناکدوک  هجوت  ظاحل 
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تایلمع هلحرم  ، » هرود نیا  هب   4 هژایپ رظن  زا  و  یناوجون ، یـسنج و  يرادیب  پیدا و  هدـقع  نیب  يا  هرود  تسا ، هتفرگ  مان  نومک »  » هلحرم
نـالاسگرزب ًاـبلاغ  اـما  دوش ، یم  بوـسحم  كدوـک  دـشر  نارود  نیرتـمهم  زا  هک  لاـح  نیع  رد  ناتـسبد » نینـس  . » دوـش یم  هتفگ  ینیع »

یم نالاسمه  عمج  هب  هتفرگ ، هلـصاف  نالاسگرزب  زا  ًامومع  یناتـسبد  ناکدوک  هرود  نیا  رد  اریز  دنرادن ، نآ  هب  تبـسن  ینادنچ  تاعالطا 
رکف رد  دنـشاب ، ناکدوک  لیبق  نیا  صاخ  ياـهیگژیو  تخانـش  هشیدـنا  رد  هک  نآ  زا  شیب  یناتـسبد  ناـکدوک  نیدـلاو  ًاـمومع  دـندنویپ .

نالاسگرزب هک  یتقو  تسا . یگدنز  زا  ینیگنر  باتک  دوخ  ناتـسبد ، نینـس  ناکدوک  يایند  دنتـسه . اهنآ  یهاگـشزومآ  راتفر  شزومآ و 
ارچ دننک ، یم  هراشا  ناتـسبد  نینـس  رد  دوخ  تایح  زا  یبراجت  هب  عقاو  رد  دـنروایب ، نابز  هب  ار  یکدوک  نارود  زا  یتارطاخ  دـنهاوخ  یم 

يارب ناتسبد ، نینـس  ینعی  دشر ، زا  مهم  رایـسب  هرود ي  نیا  تسا . ناتـسبد  هرود  زا  یندنامدای ، هب  هدوب و  دنیاشوخ  ناشیا  يارب  هچنآ  هک 
ناناوجون ای  یناتسبد و  شیپ  ناکدوک  زا  یتقو  لثملا  یف  تسا . ینتشاد  تسود  شخب و  تذل  رایـسب  دنتـسه  نینـس  نیا  رد  هک  یناکدوک 

ناکدوک زا  ار  لاؤس  نیا  یتقو  اما  الاح . زا  رتکچوک  ای  رتگرزب  دـنیوگ  یم  ًاـمومع  دـیدوب »؟ هلاـس  دـنچ  دـیتشاد  تسود   » مینک یم  لاؤس 
اهتیلوؤسم نیرتمک  دنراد و  ار  يدازآ  نیرتشیب  ًامومع  ناکدوک  نینس  نیا  رد  میتسه ! هک  ینـس  رد  دنهد  یم  خساپ  میـسرپ ، یم  یناتـسبد 

رد زین  اج  نآ  رد  اما  دنراد ، یگدـنز  هرادا  رد  يا  هظحالم  لباق  مهـس  ناتـسبد  نینـس  ناکدوک  زا  یـضعب  ییاتـسور  قطانم  رد  هچ  رگ  ار .
یـسررب دـننارذگ . یم  ار  یگدـنز  زا  هرود  نیرتدـنیاشوخ  هتـشاد ، ار  يدازآ  نیرتشیب  ناکدوک  نیا  فلتخم ، ینـس  ياه  هورگ  اب  هسیاقم 

هنوگ نامه  نکیل  تسا . تیمها  زئاح  فلتخم  تاهج  زا  ناتسبد  نینـس  ناکدوک  یعامتجا  یتخانـش و  یناور ، یتسیز ، ياهیگژیو  رمتـسم 
هداوناخ و تاراظتناو  يزومآ  شناد  تفـص  هب  ناکدوک  نیا  فاـصتا  ینهذ و  دـشر  هلمج  زا  نوگاـنوگ  لـیالد  هب  دـش ، هراـشا  رتشیپ  هک 

رگید نایب  هب  تسا . هجوت  دروم  رتشیب  ناکدوک  نیا  یعامتجا  ياهتراهم  یتخانش و  یگژیو  ای  و  یهاگـشزومآ » راتفر  ، » ناشیا زا  نایفارطا 
رد تسا ، راظتنا  دروم  هسردم  يایلوا  تیاضر  بلج  طابـضنا و  تیاعر  یلیـصحت ، تفرـشیپ  یـسرد ، داوم  يریگدای  ًاتدمع  هرود  نیا  رد 

رارق يا  هدـهاشم  میقتـسمریغ و  ياهیریگدای  صخالاب  یطیحم  فلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  كدوک  نیوکت  لاـح  رد  تیـصخش  هک  یلاـح 
یلیـصحت تفرـشیپ  یهاگـشزومآ و  راـتفر  تقیقح ، رد  تسا . یـساسا  ياـهزاین  نیمأـت  نـسح  ورگ  رد  وا  دوـجو  ییافوکـش  دریگ و  یم 

. تسا یتایح  لداعت  یناور و  تشادـهب  زا  اهنآ  يرادروخرب  و  یعامتجا ، یناور و  ياـهزاین  نیمأـت  یگنوگچ  زا  رثأـتم  دوخ  زین  ناـکدوک 
(، یباستکا  ) هیوناث و  یتایح )  ) هیلوا زاین  زا  معا  یساسا ) زاین   ) دراد يزاین  ناسنا  یتقو  دیدرگ  هراشا  زین  رتشیپ  هک  يروطنامه  دیدرت  نودب 

لداعت  » لابند هب  هراومه  كدوک  نخس ، رگید  هب  دهد . شهاک  ار  وا  يدنمزاین  فعـض  تلاح و  هک  دوب  دهاوخ  یتهج  رد  ًاتدمع  وا  راتفر 
ار دوخ  شالت  هجوت و  یمامت  هدـیدرگ ، لالتخا  ینوگرگد و  شوختـسد  وا  یتایح » لداعت   » دـنک زاین  ساسحا  هک  ینامز  تسا و  یتایح »

ياهزاین یـضعب  زا  كدوک  هک  یماگنه  دراد . یم  لوذبم  یتایح  لداعت  ای  یـساسا و  شمارآ  یبایزاب  هدـش و  حرطم  زاین  نیمأت  تهج  رد 
5 ولزام ماهاربآ  هاگدید  زا  دتفا . یم  هرطاخم  هب  يو  تشادهب  مسج و  تمالـس  هدش ، لتخم  شا  یتایح  لداعت  دوش ، مورحم  دوخ  یـساسا 
يریگدای و  » ياهزاین دـنک ، یم  حرطم  ار  ناـسنا  ياـهزاین  مره  زا  یبتارم  هلـسلس  دوخ  ینیلاـب  یبرجت و  تاـعالطا  شناد و  ساـسا  رب  هک 
هک هچنآاما  تسا ، ناوارف  رایـسب  ولزام  ياهزاین  مره  فلتخم  ياه  هنیمز  قیداـصم و  نوماریپ  نخـس  دراد . رارق  مشـش  هبترم  رد  ندـیمهف »

میلعت و ینابم  ناصصختم  ناسانش و  ناور  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  دیکأت  هجوت و  دروم  رتشب  هک  هچنآ  اما  تسا ، ناوارف  هجوت  دروم  رتشیب 
تینما  ) یناور ياهزاین  یتسیز و  ياهزاین  ریظن  رت  ییادتبا  حوطس  ياهزاین  هژیوب  ناسنا  یساسا  ياهزاین  نیمأت  ترورـض  دشاب ، یم  تیبرت 

يا هلأسم  یتسیز  ياهزاین  نیمأت  رظن  زا  هک  دـنوش  یم  نتفرگدای  نتـسناد و  هداـمآ  سـالک  کـی  نادرگاـش  یناـمز  ًاملـسم  تسا . رطاـخ )
ای یتسیز  ياهزاین  رانک  رد  هک  تسا  یهیدب  دنشاب . رودب  یگناگیب  بارطضا  یفطاع و  ياهششک  اهراشف و  یناور ، تاضراعت  زا  هتـشادن ،

ییافوکـش تیـصخش ، لداعتم  دـشر  دراد . ار  تیمها  نیرتشیب  نازومآ  شناد  ناکدوک و  یفطاع  تابث  یناور و  تینما  هلأسم  کیژولویب ،
یتابث یب  تسا . ریذـپ  ناکما  نانآ  یفطاع  تاـبثو  ناور  تینما  تشادـهب و  مسج ، تمالـس  هیاـس  رد  ناـکدوک  ياـهتیقالخ  اهدادعتـسا و 

. تسا یعامتجا  يدرف و  ياهیراگزاس  تصخش و  دشر  دنیآرف  رد  مهم  رایسب  عناوم  زا  یناور ، تاضراعت  و  ساسحا » یگناگود  ، » یفطاع
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هب یعیبط  زاین  نیا  هک  ینامز  . دنتـسه نایبرم  ءایلوا و  زا  معا  نالاسگرزب ، طسوت  ناشراتفر  دـییأت  دـنمزاین  هراومه  ناتـسبد  نینـس  ناکدوک 
ار دوخ  يرکف  يورین  زا  یهجوت  لباق  شخب  راچانب  دندرگ و  یم  یناور  تینما  مدـع  ضراعت و  راچد  ناکدوک  دوشن ، نیمأت  بولطم  وحن 
بوـلطم و هجوـت   ، تقد طیارـش ،  نیا  رد  عبطلاـب  . تسا هدوـمن  لاغـشا  ار  اـهنآ  نهذ  هـک  درک  دـنهاوخ  يرت  یـساسا  لـئاسم  لـح  فرص 

هجوت اب  هزورما  دوب .  دهاوخن  رادیاپ  نادنچ  یهاگـشزومآ  ياه  باستکا  تسا و  كدنا  رایـسب  سالک  یـشزومآ  ياهتیلاعف  رد  تکراشم 
هداعلا قوف  دزاس ، یم  رثأتم  ار  كدوک  دوجو  هک  يا  هدـهاشم  ای  ینمـض  يریگدای  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  یـسانش  ناور  ياه  هتفاـی  هب 

ای کی  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنایب  وا  طیارش  دوش ، یم  یناور  ضراعت  راچد  كدوک  هک  یتقو  رگید  نایب  هب  تسا . رترادیاپ  رتیوق و 
نادـب تخـس  هک  شرطاخ  تینما  نانیمطا و  یفطاع ، لداعت  هدوب ، داضتم  ای  توافتم  ياهقـشمرس  اـی  اـهوگلا  رگ  هدـهاشم  عوضوم ، دـنچ 

، تسا يا  هدهاشم  ینمـض و  يریگدای  ناسنا ، رد  يریگدای  عون  نیرترادیاپ  هک  نیا  هب  ناعذا  اب  تسا . هدش  هرطاخم  راچد  تسا ، دـنمزاین 
هب نایبرم  نالاسمه و  نیدـلاو ، راتفر  هدـهاشم  قیرط  زا  ًافرـص  ناکدوک  یعامتجا  یمالک و  ياـهتراهم  اـهراتفر و  زا  یهجوت  لـباق  شخب 

عون نیا  رد  تساـهیریگدای . نیرترادـیاپ  نیرترثؤم و  تسا ، يریگ  قشمرـس  ناـمه  عـقاو  رد  هک  يا  هدـهاشم  يریگداـی  دـیآ . یم  دوـجو 
ياه هیرظن  ناعـضاو  زا  یکی  هک   6« ارودنب . » دزادرپب وا  راتفر  زا  دـیلقت  هب  دـنک  یم  یعـس  لدـم  ای  وگلا  کی  باختنا  اب  كدوک  يریگدای 

هلحرم - 1 دهد . یم  حیضوت  هلحرم  راهچ  رد  دوخ  یعامتجا  هیرظن  هب  هجوت  اب  ار  يریگدای  عون  نیا  تسا . یتخانـش  ییارگ  راتفر  فورعم 
لبق هلهو  نیا  رد  رگید  نخـس  هب  دوش . یم  فوطعم  قشمرـس  ای  وگلا  راتفر  هب  درف  هجوت  يا ، هدهاشم  يریگدای  زا  هلحرم  نیا  رد  یهجوت :
شیب ام  راتفر  اریز  دهد ، یم  رارق  رظندم  ار  وا  راتفر  هعومجم  دنک ، هجوت  ملعم  ای  ردام  ردپ ، وگلا ، سرد  ای  شیوگ  هب  كدوک  هک  نآ  زا 

هب نابز ) ریغ  هب   ) دوخ لمع  اب  ار  مدرم  مکتنـسلا : ریغ  هب  سانلل  ةاعد  اونوک  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  لوق  هب  تسا . هجوت  دروم  نامنابز  زا 
قـشمرس اـی  وگلا  راـتلفر  درکلمع و  هب  هجوت  اـی  هدـهاشم  قیرط  زا  يریگداـی  هلحرم ، نیا  رد  يراپـسدای : هب  هلحرم  - 2 دـینک . توعد  قح 

، يا هدـهاشم  يریگدای  زا  هلحرم  نیا  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  درادـن . شاداپ  تیوقت و  هب  يزاین  يریگدای  عون  نیا  دریذـپ . یم  تروص 
تروص ود  هب  اهدعب  دناوت  یم  هدهاشم  دروم  راتفر  ییامنزاب  دـنام . یم  یقاب  هدـنریگدای  درف  تدـم  دـنلب  هظفاح  رد  هدـش ، هتخومآ  راتفر 

نیا رد  تسا . ینیرفآزاب  ای  دـیلوت  هلحرم  يا ، هدـهاشم  يریگداـی  هلحرم  نیموس  ینیرفآزاـب : هلحرم  - 3 دریذپ . ماجنا  یمالک  یمـسجت و 
ياه هتخومآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یهیدـب  دـیآ . یم  رد  راکـشآ  راتفر  تروص  هب  هظفاح  رد  دوجوم  یمـسجت  ای  یمـالک  ياـهزمر  هلحرم 

هب يزاین  هدهاشم  قیرط  زا  يریگدای  هچ  رگ  یـشزیگنا : هلحرم  - 4 دنامب . یقاب  هتفهن  تروص  هب  اهتدـم  تسا  نکمم  یمالکریغ  یمالک و 
رد دوش  یم  هتخومآ  هدـهاشم  قیرط  زا  هک  ییاـهراتفر  تسا و  رثؤم  يا  هدـهاشم  يریگداـی  رد  تیوقت  دـیدرت  نودـب  اـما  درادـن ، تیوقت 

یمـالک و ياـهراتفر  زا  يرایـسب  ناـکدوک  هک  دومن  هجوت  دـیاب  نینچمه  دـشاب . مزـال  هزیگنا  اـب  هارمه  هک  دـنک  یم  ادـیپ  دومن  یطیارش 
نتخاس رهاظ  هب  قفوم  مزال ، ياهتصرف  نادقف  ای  یعامتجا و  طیارش  ندوبن  دعاسم  لیلد  هب  دنزومآ  یم  هدهاشم  قیرط  زا  هک  ار  یمالکریغ 

ریغ یمالک و  راـتفر  هقـالع  هجوت و  اـب  هک  یلاـسگرزب  اـی  ناوجون و  كدوک ، هک  تساـنعم  نادـب  نیا  دـنوش . یمن  اـهراتفر  نآ  رارکت  اـی 
دنوش یم  هتخومآ  هدهاشم  قیرط  زا  هک  اهراتفر  لیبق  نیا  رگا  اذل  تسا . هتخومآ  ار  نآ  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  هدهاشم  ار  یـصاخ  یمالک 

رد مینک . ییادزدای  ای  هدومن و  يریگولج  اهنآ  يراددای  زا  میا  هتـسناوت  هک  تسین  نآ  رب  یلیلد  میوش ، اهنآ  رارکت  عنام  ای  دـنوشن و  رارکت 
روط هب  ینهذ و  رارکت  رورم و  اـب  دزاـس ، رهاـظ  ار  نآ  ینیع  روط  هب  دـناوت  یمن  یلو  تسا  هتخومآ  ار  يراـتفر  درف  هک  دراوـم  زا  يرایـسب 

يراددای تیوقت  رد  يرثؤم  لـماع  دوخ  نیا  تسا  یهیدـب  دزادرپ . یم  هدـهاشم ، قیرط  زا  هدـش  هتخومآ  راـتفر  رارکت  اـی  ماـجنا  هب  یلیخت 
هدهاشم نیدلاو  زا  ار  ندیشک  راگیس  ینابزدب و  لیبق  زا  یصاخ  ياهراتفر  اهراب  ناکدوک  رگا  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدش  هتخومآ  بلاطم 

ییاهراتفر نینچ  زگره  هک  مینک  لصاح  نانیمطا  دیابن  میشابن ، ناشیا  رد  اهراتفر  نآ  زورب  دهاش  لاس  نیدنچ  لوط  رد  یلو  دنـشاب ، هدرک 
ار نآ  یبسانم  تصرف  رد  ناوجون  ای  كدوک  هدنام ، یقاب  هتفهن »  » تروص هب  يریگدای  نیا  تسا  نکمم  اریز  دز ، دهاوخن  رس  ناکدوک  زا 

يراتفر ياهوگلا  دوجو  دـنراد ، يا  هدـهاشم  يریگدای  دـنیآرف  رد  يا  هنالاعف  شقن  هزیگنا  تبغر و  هک  ییاج  نآ  زا  دـهد . ناشن  دوخ  زا 
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هـسردم هداوناخ و  طـیحم  رد  يراـتفر  ياـهوگلا  يدـننامه  یگنهاـمه و  عبطلاـبو  تسا ، رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  یلاـعتم  لداـعتم و 
تـساهنآ یناور  تشادـهب  زاـس  هنیمز  هجیتـن  رد  ناـکدوک و  ياـهزاین  نیرت  یـساسا  زا  یکی  ياـضرا  رطاـخ و  تینما  هدـننک ي  نیمـضت 

یتایح لداعت  هدرک ، لتخم  ار  يو  یناور  تینما  كدوک ، ياهقشمرس  اهوگلا و  راتفر  رد  ضقانت  ضراعت و  یگناگود ، هنوگ  ره  هدهاشم  .
قالخ دازآ و  هشیدنا  زا  دـنک و  یم  لکـشم  نیا  لح  فرـص  ار  دوخ  يورین  همه  كدوک  طیارـش  نیا  رد  دزاس . یم  نوگرگد  زین  ار  شا 

ياـهدرکلمع اـهرواب و  یـشزرا ، ماـظن  یگنوگچ  هنیمز  رد  دـهاوخب  هک  تسین  یـضاق  كدوک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنام . یم  هرهب  یب 
زگره سپ  دنیـشنب ؛ يرواد  هب  دریگ ، رارق  اهنآ  تبحم  دروم  دراد  زاین  تخـس  هک  ریدـم  ملعم و  ردام ، ردـپ ، نوچمه  لاسگرزب  ياهوگلا 

یگنوگچ رب  اهنت  هن  رطاخ  تینما  هب  كدوک  یعیبط  زاین  نیمأت  مدع  میروآ . مهارف  ناکدوک  يارب  ار  یـساسح  رایـسب  تیعقوم  نینچ  دیابن 
، يزادرپ لایخ  دننامه  دنیاشوخان  بولطمان و  ياهراتفر  زا  يرایـسب  روهظ  زورب و  بجوم  ًامومع  و  دراذـگ ، یم  رثا  يو  تیـصخش  دـشر 
رب ار  ریثأـت  نیرتشیب  هکلب  دوش ، یم  لـیبق  نیا  زا  ییاـهراتفر  يرگـشاخرپ و  تینابـصع ، يرارق ، یب  یگدرـسفا ، یبلطاوزنا ، يریگ ، هشوگ 

تفآ یفطاع  یتابث  یب  ضراعت و  تقیقح  رد  دـهن . یم  ياج  هب  وا  یلیـصحت  تفرـشیپ  قالخ و  رکفت  هوقلاب ، ینهذ  يدـنمناوت  ییافوکش 
یفطاع ياهدوبمک  ای  یطیحم  ياهتیمورحم  یعامتجا ، يداصتقا و  ياهراشف  نوچمه  يددـعتم  لماوع  تسا . ینهذ  تیقالخ  ییافوکش و 

ینامز ات  تسا .  قالخ  ياه  هشیدنا  نازومآ و  شناد  هوقلاب  ياهدادعتسا  اهیدنمناوت و  روهظ  یلـصا  عناوم  یناور ، تاضراعت  صوصخب  و 
ناوت یمن  نیقی  هب  دشاب ، هتفاین  تبالص  اب  نئمطم و  یتکرح  هشیدنا و  يارب  يرادیاپ  يوکـس  دشابن و  یفطاع  تابث  زا  ولممدرف  دوجو  هک 

یلیـصحت تفرـشیپ  هک  دهد  یم  ناشن  ددـعتم  ياهیـسررب  تشاد . راظتنا  ار  قالخ  لاح  نیع  رد  راد و  تهج  دـنمفده ، ینهذ  شالت  وا  زا 
ناهج ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  رگا  زورما  تسا . يراد  ینعم  یگتـسبمه  ياراد  ناشیا  یفطاع  تابث  یناور و  شمارآ  اـب  نازومآ  شناد 

رد ًاملـسم  دـشابن ، نارظنبحاص  هجوت  دروم  یتسیز  ياـهزاین  هزادـنا ي  هب  اهـضراعت  زا  يریگـشیپ  یناور و  تینما  مهم  هلأـسم  هب  نتخادرپ 
بجوم ام  هعماج  رد  یمالـسا  بالقنا  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  سب  هاگیاج  زا  هدوب ، یهلا  میظع و  یبالقنا  دهاش  هک  ام  یمالـسا  هعماج 
یـشزرا ياهماظن  اهـشرگن و  رد  قیمع  یتارییغت  هدـیدرگ و  یعامتجا  یگداوناـخ و  يدرف ، یگدـنز  فلتخم  داـعبا  رد  یـساسا  تـالوحت 

نیزاوم اهـشزرا و  اهفده ، ققحت  رد  یعـس  همه  زا  شیب  هعماج  تیریدـم  يربهر و  یطیارـش ، نینچ  رد  نیاربانب  تسا . هدرک  داجیا  هعماج 
طباور یگداوناـخ و  يدرف و  یگدـنز  نوؤش  همه ي  رد  یتـیبرت و  یگنهرف و  فلتخم  داـعبا  رد  هژیوب  یعاـمتجا  ياـهداهن  هیلک  رد  یهلا 

یقالخا و تیبرت  يرکف و  تیادـه  رد  یمهم  شقن  روشک  نیا  سرادـم  اـه و  هداوناـخ  رذـگهر  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دراد . یعاـمتجا 
رد يدرف  ياـهتوافت  ظاـحل  هب  تسا  یهیدـب  تشاد . دـنهاوخ  هدـهع  رب  یمالـسا ، هعماـج  نیتسار  ياـه  هیامرـس  نیا  نـالاهنون ، یعاـمتجا 

تیادـه راتفر و  هشیدـنا ، رد  دـننامه  ناسکی و  يراظتنا  اه  هداوناخ  همه  زا  ناوت  یمن  اهلمع ، هب  مازتلا  اهـشزرا و  ماظن  اهرواب ، تاداقتعا ،
تشاگنا هدیدان  ناوت  یمن  زین  ار  تقیقح  نیا  رگید ، يوس  زا  اما  تشاد . هعماج  لک  رب  مکاح  یشزرا  يرکف و  ماظن  ياتـسار  رد  نادنزرف 

ياهینوگرگد هب  تبـسن  یـصاخ  هجوت  شیوخ  ياـهتیلوؤسم  اـهتلاسر و  ياـفیا  رد  یمالـسا  هعماـج  نارازگراـک  تیریدـم و  يربهر ، هک 
رگید هب  تشاد . دنهاوخ  مالسا  یتیبرت  ياهشور  نیزاوم و  ساسا  رب  نالاهنون ، حیحص  تیبرت  میلعت و  روشک و  یشزومآ  ماظن  رد  یـساسا 

یعامتجا یمـسر  داهن  نیلوا  ینعی  هسردـم ، طیحم  نتـسارآ  یمالـسا و  هشیدـنا  ساسا  رب  یـشزومآ  ياـهتیلاعف  اـه و  هماـنرب  میظنت  نخس 
هک یعامتجا  رـشق  ره  زا  ناکدوک  هک  تفگ  ناوت  یم  اذـل  یعیبط . يرورـض و  ًـالماک  تسا  يرما  یمالـسا ، گـنهرف  تنیز  اـب  نـالاهنون ،

یگداوناخ و تاداع  یتیبرت ، ماظن  یبهذم ، تخانـش  ساسحا و  ره  ياراد  دنـشاب و  رادروخرب  هک  یعامتجا  يداصتقا - رابت  ره  زا  دنـشاب ،
ماظن یگنهرف و  یـشزومآ - تفاب  زا  ًاتدـمع  هک  دـنوش  یم  یـسرادم  دراو  ریزگان  هسردـم  نس  زاـغآ  رد  دنـشاب ، هک  یتیـصخش  راـتخاس 
مادک ره  اما  دنهارمه ، لاسمه و  ارهاظ  هک  تسا  یناکدوک  روضح  دـهاش  هسردـم  رگید  يوس  زا  دـنرادروخرب .  یهباشم  ًابیرقت  یـشزرا 

هناتـسآ ي رد  کنیا  دنراد و  هارمه  هیلوا  ياهوگلا  زا  یبراجت  تادهاشم و  اهـشزرا ، اهرواب ، اهـشرگن و  اه ، هشیدنا  نمرخ  زا  يراب  هلوک 
ياهـشزرا اب  ییانـشآ  و  نیملعم )  ) دـیدج يراتفر  ياهوگلا  اب  ندـش  سونأم  ینهذ ، ياهرواب  اه و  هشیدـنا  دروخرب  هزات ، براـجت  بسک 
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ینهذ ياهرواب  هداوناخ و  رب  بلاغ  یقالخا  ياهـشزرا  دـییأت  راظتنا  رد  یـساسا ، زاین  کی  لاـبند  هب  سـالک ، هسردـم و  ياـضف  رب  مکاـح 
ياه تهج  اه و  هشیدـنا  اهنت  هن  دـیدج  ناتـسود  اهیـسالکمه و  اب  دروخرب  رد  ملعم و  اب  طاـبترا  رد  كدوک  هک  یناـمز  دنتـسه . شیوخ 

، دبای یم  اهنآ  اب  ضراعت  رد  ار  دوخ  ياه  هتفای  هداوناخ و  يرکف  یـشم  ًاتدمع  هکلب  دـنیب ، یمن  دوخ  ياهرواب  ياتـسار  رد  ار  نانآ  يرکف 
کی دوـجو  هجوـتم  سرد  سـالک و  هـب  هجوـت  راـنک  رد  شرکف  هدــش ، لزلزتـم  وا  یناور  تـینما  یفطاـع و  تاـبث  رگید  زیچ  ره  زا  شیب 
هکلب ددرگ ، یم  كدوک  یفطاع  تابث  یناور و  شمارآ  بلـس  بجوم  اـهنت  هن  یتاـضراعت  نینچ  نیارباـنب  دوش . یم  رت  یـساسا  لکـشم » »

ود رد  یتیبرت  ياه  هویش  یشزرا و  ماظن  بلاغ  وج  هاگ  ره  هک ، نآ  نخس  هاتوک  دهد . یم  رارق  عاعشلا  تحت  زین  ار  وا  یلیـصحت  تفرـشیپ 
ییافوکـش دـشر و  زا  يا  هلحرم  رد  هسردـم  درگاش  هناخ و  دـنزرف  دـشابن ، وسمه  گـنهامه و  هسردـم  هناـخ و  ینعی  یتیبرت  مهم  طـیحم 

زا یکی  رایع  مامت  باختنا  ای  ود  ره  لمحت  نادـب و  نتخادرپ  هک  ددرگ  یم  دـیدرت  ضراعت و  ساسحا و  یگناگود  راچد  دوخ  تیـصخش 
رگا و  تسا ، يریذـپ  تیبرت  شزومآ و  ناـمز  هکلب  تسین ، باـختنا  تقو  رگید  نس  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ راوشد  تخـس و  شیارب  وـگلا  ود 
راتفر ساسحا ، رد  اهیگناگود  زا  يدنیاشوخان  براجت  اب  هک  دنزاس  يا  هسردم  هناور  ار  وا  ات  تسا  كدوک  نیدلاو  نآ  زا  دشاب ، یباختنا 

تیبرت بیذهت و  هشیدـنا  رد  تسا  یمالـسا  هعماج  راوازـس  هتـسیاش و  هک  يا  هنوگ  هب  سرادـم  هک  ییاج  نآ  زا  و  دوشن . هجاوم  اهوگلا  و 
هب کیبل  رد  تسیاب  یم  هک  دنتسه  اه  هداوناخ  نیا  سپ  دنراد ، یم  رب  ای  هتشادرب ، ماگ  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  ماظن  ياتـسار  رد  نالاهنون 

ياه هنیمز  نیمضت  نیمأت و  ناشدوجو ، ياه  هرمث  ناور  تشادهب  مسج و  تمالس  يارب  یمالسا  نیزاوم  اهـشزرا و  هب  مازتلا  اب  قح ، يادن 
، هسردم يایلوا  رگید  يوس  زا  اما  دنشاب . اشوک  شیپ  زا  شیب  ناشترخآ  ایند و  تداعس  نانآ و  ياهدادعتسا  تیصخش و  ییافوکـش  دشر ،

یگنهرف یگداوناخ و  يدرف ، ياهتوافت  دوجو  یناور ، یفطاـع - ياهـضراعت  زا  باـنتجا  يارب  هراومه  دـیاب  زین  یتیبرت  روما  ناـیبرم  هژیوب 
اب بساـنتم  ار  دوـخ  تاراـظتنا  حطـس  دـنراد و  ظوـحلم  اهــشور  لاـمعا و  ارجا و  یتـیبرت و  يزیر  هماـنرب  ره  رد  ار  دوـخ  نازوـمآ  شناد 

اـه و هماـنرب  يارجا  رد  دـیاب  یتـیبرت  ناـیبرم  دـنزاس . نازوـمآ  شناد  یتیـصخش  راـتخاس  یفطاـع و  تیفرظ  یناور ، یمـسج ، ياـهیگژیو 
هجاوم یناور  تینما  مدـع  اـی  یفطاـع  یتاـبث  یب  راـشف و  هنوگ  چـیه  اـب  نازومآ  شناد  ناـکدوک و  هک  رما  نیا  زا  دوخ  یتـیبرت  ياهـشور 
يارجا هوحن ي  نوماریپ  تروشم  كدوک و  نایبرم  ءایلوا و  دونـش  تفگ و  تاسلج  لیکـشت  اذـل  دـننک . لصاح  ناـنیمطا  دـش ، دـنهاوخن 

یناور و تشادـهب  مهم  هلأسم  هب  نیدـلاو  نداد  هجوت  نینچمه  ءایلوا و  زا  يراکمه  ياضاقت  هسردـم ، یـشرورپ  یـشزومآ و  ياه  هماـنرب 
ماجنارس دشاب . تهج  نیا  رد  يرثؤم  کمک  دناوت  یم  یناور ، تینما  مدع  ضراعت و  زا  یـشان  راوگان  تاعبت  زین  كدوک و  یفطاع  تابث 

. دوشن عقاو  رثؤم  تسا  نکمم  یطیارش  ره  تحت  یسک و  ره  طسوت  یـشور ، ره  اما  تسا ، رییغت  لباق  كدوک  راتفر  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
طیارـش تنوشخ ، لامعا  هیبنت و  هب  نتـسج  لسوت  نودـب  هراومه  تسیاب  یم  نازومآ  شناد  یقالخا  يراتفر و  لـئاسم  اـب  طاـبترا  رد  سپ 

وا ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  كدوک  راتفر  رب  نآ  ریثأت  لاـمتحا  شور و  ره  لاـمعا  هراـبرد ي  تفرگ و  رظن  رد  ًـالماک  ار  كدوک  ره  یتیبرت 
ياهـشیارگ زا  رودـب  تسیاـب  یم  كدوک  تیـصخش  دـشر  رب  نآ  راوگاـن  تاریثأـت  ضراـعت و  زا  ثحب  رد  هک  نآ  رخآ  مـالک  دیـشیدنا .

هب ندیـسر  تاضراعت و  لح  يارب  داد و  رارق  رظندم  ار  هسردـم  هعماج و  رد  مکاح  یلاعتم و  ياهـشزرا  يرکف ، ياهیگتـسباو  یـصخش و 
: اهتشون یپ  داد . رارق  وگتفگ  یلصا  روحم  ار  كدوک  ياهدادعتسا  ییافوکش  بولطم و  دشر  تیصخش ، تمالس  كرتشم ، یـشم  نابز و 
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ناناوج میرکت 

نطاب و تمالـس  مّهم  میالع  اههناشن  زا  یکی  نتـشیوخ ، هب  هقالع  تاذ و  هب  ّتبحم  هک  میتشگ  روآدای  رتشیپ  ناناوج  تمرح  زا  يرادـساپ 
هک يدروخرب  ای  راتفر  ره  زا  هک  نیا  نمـض  دشاب ، رادروخرب  یفاک  تمالـس  یناور و  لادتعا  زا  هچ  نانچ  یناسنا  ره  تسا . ناور  لادـتعا 

تمارکزا تسارح  يارب  ياهلیـسو  ره  زا  دربیم ، جـنر  تّدـش  هب  هتـشگ و  ّرثأـتم  دزاـس ، رادهشدـخ  ار  وا  تیـصخش  تیثیح و  ياهنوگ  هب 
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نانآ زا  هک  تسا  یمارتحا  ورگ  رد  هک   – ار شیوخ  تمرح  زا  يرادـساپ  زین  دوخ  نایفارطا  نارـشاعم و  زا  هدرک ، هدافتـسا  شیوخ  یناسنا 
تلزنم و ماقم و  هک  نانچ  نآ  هدـش ، عقاو  مارتحا  دروم  یبوخ  هب  نارگید  يوس  زا  تسا  لیام  یناسنا  ره  دراد . راظتنا  ددرگیم –  لاـمعا 
ار یناوجون  یکدوک و  نارود  هک  یناناوج  هب  تبسن  ًاصوصخ  هلأسم  نیا  تیاعر  مدع  دننک . هاگن  وا  هب  دنکیم .  باجیا  وا  یناسنا  شزرا 

تمرح نتفرگ  هدیدان  هک  تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  ار  يرابنایز  بقاوع  دـناهدش ، یگدـنز  ياههصرع  دراو  یگزات  هب  هتـشاذگ ، رـس  تشپ 
اب دـیاب  ناـیبرم  نارداـم و  ناردـپ و  دـیآیم . باـسح  هب  نآ  دراوم  نیرتعیاـش  زا  نشخ  دروـخرب  يرگـشاخرپ و  تجاـجل ، رداـم ، ردـپ و 

گنت اه  نآ  يارب  ار  لالقتـسا  نادـیم  هدراذـگ ، دازآ  یگدـنز  فلتخم  روما  رد  دو  ياهيریگمیمـصت  رد  ار  ناناوج  هتـسیاش ، يدروخرب 
طیحم دنـسپان ، ياهدـمآیپ  زا  يریگـشیپ  رب  هوـالع  ناـنآ  اـب  تروشم  هنامیمـص و  طاـبترا  دروخرب ، نسح  ییور ، هداـشگ  اـب  و  دـنزاسن ،

زا کـی  چـیه  لالقتـسا  ناوج و  دـندرگدنمهرهب . نآ  ناوارف  ياـیازم  وترپ  زا  دوخ  هدوـمن ، راشرـس  ناـناوج  طاـشن  روـش و  زا  ار  یگدـنز 
ياراد دوخ  يدوخ  هب  هدش ، هدراذـگ  هعیدو  هب  یمدآ  داهن  رد  دادعتـسا  هّوق و  تروص  هب  هک  ینورد  ياهتلـصخ  اهشـشک و  تالیامت ،

دندرگیم رادروخرب  تبثم  شزرا  وب و  گنر و  زا  هاگنآ  هکلب  دـنیآیمن  باسح  هب  وا  يارب  یتّیزم  اـی  صقن  هدوبن ، یفنم  اـی  تبثم  شزرا 
تایح تمعن  زا  ناسنا  نوچ  مه  هک  یتادوجوم  دنتسین  مک  نیمز  يور  رب  دنبای . تیلعف  دنمـشزرا  یفده  هار  رد  یلاعتم و  يا  هزیگنا  اب  هک 
شالت هنایـشآ  هنال و  هانپرـس و  نتخاس  هّرمزور و  جاـتحیام  هّیهت ي  هار  رد  دـننکیم ، لـثم  دـیلوت  دـنماشآیم ، دـنروخیم ، دـنرادروخرب .
یمظن صاـخ و  یبادآ  اـب  یعمجهتـسد و  تروص  هب  هک  یتاـناویح  يرایـسب  دـنیامنیم . دروخرب  يّدـج  تروص  هب  نآ  عناوم  اـب  و  هدرک ،

نآ اّما  دنباتـشیم . رگیدـکی  کمک  هب  رطخ  عقاوم  رد  یّتح  دنتـسه ، هژیو  یتّیلوؤسم  رادهدـهع  یهورگره  هدرک و  یگدـنز  زیگناتفگش 
هب هک  هچ  نآ  و  تسوا . داقتعا  ّتین و  هزیگنا ، هدیـشخب ، یقیقح  شزرا  نآ  هب  هتخاس و  زیامتم  ناـنآ  زا  ًاـتقیقح  ار  یمدآ  یگدـنز  هک  هچ 

دوخ زا  شیوخ ، دنمـشزرا  تاداقتعا  رولبتو  يونعم  يالتعا  هار  رد  هک  تسا  یـشالت  یعـس و  دـشخبیم ، هژیو  ییوب  گنر و  وا  یگدـنز 
ياضرا اه و  نآ  لامعإ  ندرک  دنمتهج  و  ینورد ، ياهتیلباق  اهدادعتـسا و  زا  کیره  ِعقوم  هب  تسرد و  تخانـش  اب  دیاب  دهدیم . زورب 

يریگولج تّدـش  هب  اه  نآ  تّدـش  هب  اه  نآ  نتـشگ  عیاض  نتفر و  ههاریب  زا  و  هدومن ، يایحا  ار  اـه  نآ  یقیقح  شزرا  کـی ، ره  حـیحص 
دیامنیم زورب  ناسنا  زا  يدیدج  صیاصخ  تافص و  ًاجیردت  یناوج ، غولب و  نارود  ندیـسرارف  یکدوک و  راگزور  ندش  يرپس  اب  دومن .

زا ناوـتیم  ار  تیـصخش  تیبـثت  هب  لـیم  لالقتـسا و  ساـسحا  دزاـسیم . زیاـمتم  یکدوـک  نارود  زا  لـماک  روـط  هب  ار  يو  یگدـنز  هـک 
يارب یعیبط  یقطنم و  يار  حیحـص  باختنا  و  زاین ، نیا  هب  تسرد  یخـساپ  اـب  درمـشرب . یناوج  نارود  تاّزیممو  تـالیامت  نیرتصخاـش 

دربن ياههنحـص  هب  دورو  يارب  مزال  تراسج  تأرج و  یفاک و  سفن  هب  دامتعا  زا  ندش  رادروخرب  نمـض  یقیقح ، تیـصخش  نداد  زورب 
لاّعف ملاس ، یگدنز  کی  يایازم  زا  ندش  دنمهرهب  يارب  و  هدرک ، یگداتسیا  اهيراوشد ، اهیتخـس و  ربارب  رد  تسناوت  میهاوخ  یگدنز ، 
یناوج غولب و  نارود  میراذگ . رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکیار  هار  عناوم  تالکـشم و  يرادیاپ ، تمواقم و  يرابدربو و  ربص  اب  رابرپ ، و 

وـس کی  زا  تسا ، یعامتجا  يدرف و  ياهتیلوؤسم  شریذـپ  يارب  یفاک  تردـق  كرد و  زا  ندـش  رادروخرب  ِیعیبط  نـالعا  ِهلزنم  هب  هک 
يو یعامتجا  تیوضع  یمسر  شریذپ  هب  ار  هعماج  رگید  يوس  زا  و  دزاسیم ، لوؤسم  ینید  یناسنا و  ریطخ  فیاظو  ربارب  رد  ار  غلاب  درف 

هب ار  یناوارف  راوگان  تارطخ  اوران و  ياهدـمآیپ  مهم ، هفیظو ي  ود  نیا  زا  کـیره  ماـجنا  هب  تبـسن  يراـگنا  لهـس  دـیامن . یم  فّظوم 
ضیف زا  يرادروـخرب  مدــع  اـی  یقـالخا و  ياـهيراجنهان  زا  یخرب  تـّلع  هـب  ناـناوج  ناـناوجون و  زا  يرایــسب  تـشاد . دــهاوخ  لاـبند 

اب دوخ  قابطنا  زا  و  هتشگ ، فرحنم  حیحص  ریسم  زا  نایفارطا ، تسردان  ياهيریگ  عضوم  رطاخ  هب  ًاضعب  و  هتسیاش ، ناّیبرم  ياهییامنهار 
گنهرف و هعماج و  هب  تبسن  ناناوج  دنت  رایسب  ياهدروخرب  و  اه ، ّتیمورحم  اه ، تسکـش  اهیماکان ، زا  ياهراپ  دننام . یم  زجاع  عامتجا 
یتسیزمه و هب  هک  یشور  شنیزگ  هب  تبسن  ریبدت  يوس  ّتیصخش و  فعض  زا  نانآ  یـشکدوخ  راحتنا و  دراوم  زا  یخرب  یتح ، بهذم و 
اب هک  ار  ناناوج  ّتیـصخش  تیبثت  دیاب  نایفارطا  نارـشاعم و  ناّیبرم ، ناردام ، ناردـپ ، دریگ .  یم  همـشچرس  دـماجنیب  هعماج  اب  يراگزاس 

يدروخرب اب  هدومن ، یّقلت  تبثم  هدـیدپ ي  کی  یعیبط و  قح  کی  ناونع  هب  تسا ، هارمه  یبلط  لالقتـسا  رهاظم  اـههولج و  زا  یخر  زاربا 
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هب تبـسن  نانآ  ضارتعا  زا  هدرک ، يرای  دوجوم  تبثم  ياههبنج  اب  يراـگزاس  یلاـعت و  دـشر و  ّتیـصخش و  زاربا  يارب  ار  ناـنآ  هتـسیاش ،
دوجو ياضتقا  هب  يّدام  ياهدیدپ  یبلطقوفت  ناوج و  دنیامن . لابقتسا  ردص  حرـش  اب  تسردان ، تاموسر  تاداع و  یفنم و  ياه  شیارگ 

اه نآ  اب  هلباقم  يارب  هچ  نانچ  هک  تسا  ینوگانوگ  تافآ  مجاـهت  دروم  نوریب  نورد و  زا  هتـسویپ  اـه  نآ  اـب  رازاـسان  اـی  بّرخم  لـماوع 
رارق یجراخ  ای  یلخاد  هدننکدوبان ي  تارطخ  شوختـسد  اه  نآ  تیدوجوم  ياقب و  هکلب  تمالـس ، دوز  ای  رید  دنـشیدنین  ار  مزال  ریبادـت 
دوجو دنمزاین  وس  کی  زا  زین  یجراخ  رگناریو  تافآ  یلخاد و  هدننک ي  دـساف  لماوع  هنخر ي  زا  يونعم  روما  تینوصم  تفرگ . دـهاوخ 

اه نآ  تکرح  رارمتسا  اقب و  ظفح و  و  هدوب ، اوق  ي   - هدننک نیمأت  روتوم  هباثم  هب  هک  کی  ره  ياوتحم  ّتیهام و  اب  بسانتم  تسا  یلماوع 
تافآ موجه  زا  ار  اه  نآ  يوق  یظفاحم  هدنرادزاب و  یئورین  ناسب  هک  دبلط  یم  ار  یمیاد  هتـسویپ و  یتبقارم  رگید  يوس  زا  دزاس  نیمأت  ار 

یناسنا ماقم  هدـنبیز ي  هتـسیاش و  یعون ، هب  هک  هچ  نآ  هار  رد  هتـسویپ  یهاوخلامک  هزیرغ  ياضتقا  هب  ناسنا  دـیامن . تظفاـحم  یجراـخ 
رابنایز تافآ  دـیدهتدروم  هراومه  يّدام  ياههدـیدپ  يونعم و  روما  ریاس  نوچ  مه  زین  هزیرغ  نیا  اّما  دـنک . یم  شالت  درادـنپیم  شیوخ 
لماوع نیرت  كانرطخ  زا  یکی  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  تسا  ناسنا  رایتخا  رد  هک  هچ  نآ  هب  ندـش  عناق  فقوت و  تسا . . یجراـخ  یلخاد و 

زا یعیبط و  زیارغ  زا  یکی  هک  ییوجيرترب  یبلطقّوفت و  درمـشرب . یهاوخلامک  هزیرغ ي  یلخاد  تافآ  نیرترابتراسخ  زا  هدننک و  هابت 
لماوع زا  هزیرغ  نیا  تسا . هدـش  هدراذـگ  هعیدو  هب  یمدآ  داـهن  رد  كاـنرطخ  تفآ  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  تسا  یناـسنا  مّهم  تـالیامت 

یناوارف شقن  ددرگ ، يرادربهرهب  نآ  زا  یگتـسیاش  هب  هچ  نانچ  هدوب ، یمدآ  ینورد  ياههزیگنا  نیرتيوق  زا  و  كّرحم ، داجیا  دـنمتردق 
ظفح و تکرح و  موادت  ارب ي  يدنمورین  لماع  و  هدومن ، افیا  یناسنا  یلاع  دـصاقم  فادـها و  يریگیپ  يارب  ناسنا  قیوشت  بیغرت و  رد 
هک نیا  نمـض  هدوب ، يوق  رایـسب  ناوج  لسن  رد  یبلط  قّوفت  دیآ . یم  باسح  هب  فقوت  زا  تینوصم  و  ییوجلامک ، هزیرغ ي  زا  تسارح 

روش و زا  زین  ار  هعماج  ّلک  ياضف  دـشخبیم ، باتـش  لامک  ریـسم  رد  ار  ناشیا  تکرح  ناـنآ ، رد  تباـقر  ّسح  نتخیگنارب  هطـساو ي  هب 
زا ار  یمدآ  هک  نیا  رب  هوالع  یعیبط ، شهاوخ  نیا  زا  حیحـص  يرادربهرهب  مدـع  دزاـسیم . رادروخرب  يرتشیب  شـالت  تکرح و  طاـشن و 
یپ رد  تساهنآ –  نیرتزراب  زا  تداسح  ّسح  هدش  هتخیگنارب  هک  ار –  يددـعتم  یفنم  راثآ  دزاسیم ، مورحم  نآ  ناوارف  تبثم  تازایتما 

، تـالیامت زا  يرایـسب  دـنمناوت  يوزاـب  تیبرت و  ّمهم  ياـهرازبا  یمدآ و  ياـهراتفر  نیرت  عیاـش  زا  دـیلقت  دـیلقت  ناوج و  تشاد . دـهاوخ 
اهزاین و عفر  ماـقم  رد  هتـسویپ  يزیرغ ، تـالیامت  یعیبط و  ياـه  شیارگ  ياـضتقا  هب  ناـسنا  ددرگ . یم  بوسحم  وا  زیارغ  و  تاـساسحا ،

هدافتسا نآ  زا  هتفرگ ، تمدخ  هب  تساهنآ –  نیرتدمآراک  زا  دیلقت  هک  ار –  يرازبا  هلیسو و  ره  هدوب ، شیوخ  یتاذ  ياههتساوخ  ياضرا 
لیبق زا  نآ  ياهراکهار  زا  يرایسب  هنیمز ي  درادیماو ، شیوخ  دوجو  زا  تسارحو  ظفح  هب  ار  وا  سفن ، تنایص  هزیرغ ي  رگا  دیامن . یم 
يارب یعافد  تازیهجت  نتخاس  و  يرامیب ، امرگ و  امرس ، ربارب  رد  یتمالـس  نیمأت  يارب  نوگانوگ  تاناکما  نتفرگ  راک  هب  هانپرـس ، نتخاس 

ياـضتقم هک  بولطم  لاـمک  هب  لـینو  تداعـس  نیمأـت  هک  ناـنچ  مه  ددرگیم . مهارف  دـیلقت  قیرط  زا  نآریغ ، نمـشد و  موجه  اـب  هلباـقم 
تایفـشک زا  يرایـسب  دوب . دهاوخ  ریذپناکما  نارگید  تایبرجت  زا  يریگهرهب  دـیلقت و  وترپ  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تسا ، یهاوخلامک 

رد هدـمآ ،  تسد  هب  ناهج  غباون  نیقّقحم و  يزورهنابـش  شالت  يواکجنک و  هزیرغ ي  نمی  هب  هک  يرـشب  هدـننکهریخ  تاعارتخاو  یملع 
نانچ مه  تسا . هدیدرگ  لصاح  نادنمـشناد  ریاس  هدش ي  هبرجت  ياهشور  زا  دیلقت  تکرب  هب  و  اهبنارگ ، ياههزومآ  زا  هدافتـسا  هیاس ي 

تاّیبرجت هناهاگآ ي  تفایرد  ياتسار  رد  تسا –  یبلطتردق  هزیرغ ي  ياضرا  ياهدروآ  تسد  زا  هک  يدنمناوت ، ياههّلق  هب  دوعـص  هک 
 ، یهاوختّذـل ياـه  شیارگ  زا  کـی  ره  ياـضرا  تـسا .  هدـیدرگ  رـّـسیم  یقطنم  دــیلقت  شور  هـب  اـه  نآ  زا  کـی  ره  يریگراـک  هـب  و 
رد هزیگنا  نیا  رگا  ددرگیم . یلمع  نارگید  ياـهراتفر  يریگراـک  دـیلقت و  تدـعاسم  هب  يداـیز  دودـح  اـت  زین  یبلطرهم  و  یتسوداـبیز ،

شیارگ دیامن . هبرجت  ًاصخـش  ار  یگدـنز  روما  عیمج  دوب  ریزگان  سک  ره  و  تشگ ، یم  مورحم  برجت  میظع  ضیف  زا  رـشب  دوبن ، یمدآ 
راکفا هب  نیریاس  زا  رتدوز  رایـسب  ییارگون  یهاوخددجت و  ظاحل  هب  ناوج  نکیل  دراد ، دوجو  فلتخم  نینـس  رد  دارفا و  همه ي  رد  دیلقت 

اب هداد ، قیبطت  نامز  تایضتقم  اب  ار  نتـشیوخ  دوخ ، ياهّتیلباق  زورب  ّتیـصخش و  يایحا  يارب  هتـشگ ، هّجوتم  نیون  ياهتفرـشیپ  هزات و 

نتفکش لصف  www.Ghaemiyeh.comیناوجون  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 101زکرم  هحفص 88 



نانآ زا  زیگناتفگـش  ياهنوگ  هب  هداد ، رارق  دوخ  یلمع  همانرب ي  ار  ناـنآ  شور  یگدـنز ، فلتخم  ياـههصرع  ناـنامرهق  ندادرارق  وگلا 
اهوگلا هداعلاقوف ي  شقن  و  یگدنز ، فلتخم  رهاظم  گنهرف و  رد  نآ  يراذگریثأت  قمع  شیارگ و  نیا  ورملق  تعـسو  دیامنیم . دـیلقت 

وگلا و شنیزگ  رد  هژیو  ّتیـساّسح  ّتقد و  اب  زیزع  ناناوج  هک  دـنک  یم  باـجیا  ناـسنا ، يراـتفر  يرکف و  ّتیـصخش  هب  نداد  لکـش  رد 
ياه شیارگ  هب  ندز  اپ  تشپ  و  يدام ، لیاضف  يونعم و  تالامک  هب  یباـیتسد  يارب  بساـنم  یلمع و  ياـهراکهار  زا  هک  دـیلقت –  ّتیفیک 

هدنبیز هک  ییوگلا  ندیزگرب  هناهاگآان و  دیلقت  زا  هدومن  لامعا  ار  يّدج  مزال و  ياه  تبقارم  تسا –  یفارخ  تسردان  تاموسر  لطاب و 
، نارکمج سدقم  دجـسم  تاراشتنا  يدزی ، یلیعامـسا  سابع  تیبرت ، گنهرف  : عبنم دـنزیهرپب . تّدـش  هب  تسین  نانآ  یناسنا  ّتیـصخش  ي 

صص 371-365. لوا ، پاچ  ، 1382

یناوجون یسانش  ناور 

اب ار  دوخ  تقو  رتشیب  دننک  یم  راک  رگیدکی  اب  اهنآ  نیدلاو . ات  دنریذپ  یم  ریثأت  رتشیب  رگیدکی  زا  نادنزرف  ناردارب  نارهاوخ و  اب  طابترا 
شقن لوا  دـنزرف  ًالومعم  تسا . یتسود  يور  زا  هکلب  رهاـظت  ریوزت و  يور  زا  هن  تساـهنآ  ناـیم  هک  يا  هقـالع  دـننارذگ و  یم  رگیدـکی 

نارتخد يور  رب  نارـسپ  شقن  ریثأت  تاقوا  بلغا  رد  دـنیامن . یم  اـفیا  رگید  نادـنزرف  يارب  ار  وگلا  شقن  دریگ و  یم  هدـهع  رب  ار  يربهر 
دوش یم  رادروخرب  یصاخ  شزرا  زا  ًالومعم  دوش و  یم  دلوتم  رتخد  دنچ  زا  سپ  يرسپ  لاثم  روط  هب  تسا . نارسپ  يور  نارتخد  زا  شیب 

دـهد و یم  ناـشن  دوخ  زا  يرتمک  يرگـشاخرپ  شنـالاس  نس و  مه  هب  تبـسن  دراد  دوخ  زا  رتگرزب  یمک  رهاوخ  هک  يرـسپ  سکعلاـب  و 
ره دـنراد . رگیدـکی  يور  يرتمک  ریثأت  دـشاب  دایز  نس  توافت  ناردارب  نارهاوخ و  نیب  هک  یماگنه  دراد . نارتخد  راتفر  زا  رثأتم  يراتفر 

نیرتمهم نیدلاو  زا  لالقتـسا  ناوجون و  دراد . يرتریگ  مشچ  ریثأت  یفطاع و ...  يوخ  قلخ و  دشاب  رتمک  نادـنزرف  نایم  نس  فالتخا  هچ 
هدـننک نیمأـت  عبنم  نیرتـمهم  دـناوت  یم  هداوناـخ  تسا . هداوناـخ  يوس  زا  لالقتـسا  تشاد  یـصاخ  هجوـت  نادـب  تسیاـب  یم  هک  یگژیو 

ار دوخ  نارود  نیا  رد  ناوجون  دزاس . لزلزت  راچد  لالقتـسا  تیدرف و  سح  هب  ندیـسر  رد  ار  ناوجون  دـناوت  یم  اـی  دـشاب ، درف  لالقتـسا 
تیلوئسم دراد  یگدامآ  دیامن . هبلغ  شا  هناکدوک  راتفر  رب  هک  دراد  نآ  رب  یعس  وا  دزاس . یم  هدامآ  شا  یگدنز  زا  يدیدج  هلحرم  يارب 

نیا رد  یمالـسا  نوتم  رد  دریگ . هدـهع  رب  زین  ار  نارگید  ياهراک  تیلوئـسم  هک  دراد  ار  نیا  یگدامآ  یتح  دریگ و  هدـهع  رب  ار  شراتفر 
اهنیا هتبلا  دنهدب . مزال  تیلوئـسم  لالقتـسا و  اهنآ  هب  دـنراذگ و  دازآ  نارود  نیا  رد  ار  ناوجون  هک  تسا  هدـش  یناوارف  تاشرافـس  هطبار 
یعون راـچد  نارود  نیا  رد  ناوجون  دزاـس . اـهر  هداوناـخ  دـیق  زا  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  یناـهگان  روط  هب  ناوجون  هک  تسین  ینعم  نادـب 

رگید يوس  زا  تسا و  تبحم  رد  وس  ره  زا  هک  دـهن  رتارف  اـپ  شا  یکدوک  نارود  زا  درادـن  لـیامت  وس  کـی  زا  تسا ؛ ینورد  شکمـشک 
دراد یم  رب  لالقتسا  يوس  هب  ناوجون  هک  یماگ  ره  سپ  دنیب . یم  شیاهوزرآ  حول  رد  ار  لالقتـسا  شیاهراک و  رد  لمع  يدازآ  نتـشاد 

تیامح هب  زاین  دـیامن . عطق  ًالماک  ار  یگداوناخ  ياهدـنویپ  ات  درادـن  لیامت  نادـنچ  وا  نیاربانب  دوش . یم  رتشیب  شنورد  شیوشت  سرت و 
زا یکی  دـیامن . بسک  ار  تیاـمح  نیا  هک  تسا  ییاـه  شور  يوـج  تسج و  رد  هراوـمه  دـیامن و  یم  ساـسحا  لاـح  ره  رد  ار  نیدـلاو 
هب ناوجون  تسا . نیدلاو  يوس  زا  تمالم  شنزرس و  دیامن  یم  دیدهت  ًامئاد  لالقتـسا  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  ناوجون  هک  یلئاسم  نیرتمهم 

ياه لمعلا  سکع  دوش  یم  ریقحت  شنیدـلاو  يوس  زا  هک  یناوجون  دـیامن . یم  هجوت  مشخ  ضغب و  ریقحت و  هدـید  اب  نیدـلاو  راـتفر  نیا 
هب یخرب  دـنوش و  یم  نازیرگ  هداوناخ  طیحم  زا  یخرب  دوش . یم  سفن » تراقح   » راچد تاقوا  یخرب  دـهد  یم  ناشن  دوخ  زا  نوگاـنوگ 
نظ ءوس  نتشاد  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نادب  نیدلاو  دیاب  هک  يرگید  هتکن  دنزادرپ . یم  نارگید  هداوناخ و  هب  ندناسر  نایز  يرگـشاخرپ و 

شدوخ هب  طوبرم  ياه  میمـصت  ذاختا  رد  ار  ناوجون  اه  هداوناـخ  یخرب  دزاـس . لزلزت  راـچد  ار  وا  دـناوت  یم  هک  تسا  ناوجون  هب  تبـسن 
هب دننک و  یمن  دامتعا  دوخ  ناوجون  هب  زگره  نیدلاو  نیا  دـنهد . یم  ماجنا  نظءوس  ای  یلیم  یب  يور  زا  ار  راک  نیا  اما  دـنراذگ  یم  دازآ 

مدع نظءوس و  رثا  رب  ناوجون  دوش  داجیا  مه  یتصرف  رگا  لاح  دریگب .  میمـصت  ناشناوجون  ات  دـنیامن  یم  داجیا  ار  ییاه  تصرف  تردـن 
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دروم رد  دوخ  ياـه  ینارگن  اهدـیدرت و  اـب  نیدـلاو  هاـگ  دوش و  یم  هجاوـم  تسکـش  اـب  ددرگ و  یم  بارطـضا  راـچد  نیدـلاو  ناـنیمطا 
 : عبنم دوش . یم  نادـنزرف  نیدـلاو و  ناـیم  هلـصاف  داـجیا  بجوم  دوخ  نیا  هک  دـنریگ  یم  شیپ  رد  حیحـصان  ياـه  تواـضق  ناـشناوجون 

يرهشمه همانزور 

نیدلاو راوشد  تیلوئسم  یناوجون و  لاهن 

يرذب ره  تسا ، یلاخ  نیمز  دننام  ناوجون  کی  بلق  مدنزرف ! : » دـنیامرف یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما  شدـنزرف  هب  یتیـصو  رد  (ع ) یلع ماما 
نهذ تخـس و  وت  بلق  هک  نآ  زا  لبق  مدرک ، تردابم  وت  دوجو  رد  بدا  شرورپ  دروم  رد  زین  نم  دـنک ، یم  ومن  دـشر و  یناشفیب  نآ  رد 

نام يارب  یهاگ   . مینک دروخرب  نام  ناوجون  دـنزرف  اب  هنوگچ  هک  میتسین  دـلب  ای  میناد  یمن  اهردام  ردـپ و  اـم  زا  یلیخ  دوش ». لوغـشم  وت 
، مییوگ یم  نامدوخ  اب  مه  یهاگ  دـننامب ، یقاب  هتفگان  ناـمیاه  فرح  میهد  یم  حـیجرت  هک  دوش  یم  تخـس  ردـق  نآ  وا  اـب  ندز  فرح 

هتبلا دراد ، يا  هفیظو  شدـنزرف  لباقم  رد  يردام  ردـپ و  ره  . منک كرد  ار  شیاه  هتـساوخ  متـسناوت  یم  رتهب  ات  دوب  کچوک  زونه  شاـک 
داجیا ار  اضف  نیا  هک  نیا  ای  دیهد  یم  ار  هزاجا  نیا  ناتدـنزرف  هب  زورما  امـش  رگا  ینعی  دنتـسه ، مه  قوقح  هدـنروآدوجو  هب  فیاظو  نیا 

امـش اب  هک  ییاهراتفر  وا و  یعامتجا  یگدـنز  رد  ار  شـالت  نیا  هجیتن  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  دـنک ، یگدـنز  داـش  وا  اـت  دـینک  یم 
يالاو تافـص  شرورپ  يارب  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  راوگرزب ، همالع  ؛  همالع هویـش  هب  شرورپ  درک . دیهاوخ  هظحالم  تشاد ، دهاوخ 
تدابع يزیخرحـس و  هب  ار  شناوجون  رـسپ  تساوخ  یم  وا  ینامز  درب . یم  راـک  هب  يرثوم  هدـنزومآ و  ياـه  شور  شدـنزرف  رد  یناـسنا 

رد رما  نیا  دـهد و  همادا  رمع  رخآ  ات  ار  راک  نیا  یبلق  لیم  هقالع و  قایتشا و  اب  ناوجون  دـنزرف  هک  يروط  هب  دـنک ، لیامتم  یهاـگ  حـبص 
مرـسپ تفگ : درک و  رادـیب  ار  وا  دـمآ و  رـسپ  رتسب  رانک  حبـص  ناذا  زا  لبق  اهزور  زا  یکی  رد  لیلد  نیمه  هب  دـنک . ذوفن  شدوجو  قامعا 

مه نم  دیورب ، امـش  تفگ : دـیلام و  ار  شا  هدولآ  باوخ  نامـشچ  ناوجون  میوش . فرـشم  (ع ) یلع نایقتم  يالوم  رهطم  مرح  هب  ات  زیخرب 
. دـندش هناور  رهطم  مرح  يوس  هب  ردـپ  قافتا  هب  تفرگ و  وضو  تساخرب ، ناوج  میورب . مه  اب  اـت  ما  هداتـسیا  نم  هن ! تفگ : ردـپ  . میآ یم 

هتـسشن اج  نیا  هچ  يارب  درم  نیا  مدنزرف  دیـسرپ : رـسپ  زا  ردپ  دوب . هدرک  زارد  مدرم  يوس  هب  ار  شتـسد  هتـسشن و  يریقف  مرح  رد  يولج 
دیاش تفگ : دروایب ! تسد  هب  دناوت  یم  قیرط  نیا  زا  ردقچ  ینک  یم  رکف  دیسرپ : مدرم . زا  کمک  تفایرد  ییادگ و  يارب  تفگ : تسا ؟

، درک ینیب  شیپ  ناوت  یمن  ملـسم  عطق و  روط  هب  تفگ : دروآ ؟ دهاوخ  تسد  هب  ار  غلبم  نیا  یتسار  هب  ایآ  دیـسرپ : دوش . شدیاع  یمهرد 
درم نیا  نیبب  مرـسپ ! تفگ : دید ، هدامآ  بلطم  نتفگ  يارب  ار  هنیمز  هک  ردپ  . ددرگرب یلاخ  تسد  مه  دیاش  دوش و  شدـیاع  یغلبم  دـیاش 

ار شتسد  هدمآ و  اج  نیا  بش  ماگنه  نیا  رد  درادن ، مه  نآ  هب  نیقی  هک  یلامتحا  ییایند و  عفانم  رادقم  کی  ندروآ  تسد  هب  يارب  ریقف ،
هتفگ يراد و  نیقی  تسا ، هدومرف  نییعت  ندناوخ  بش  زامن  يزیخرحس و  يارب  دنوادخ  هک  ییاه  باوث  هب  اعقاو  وت  رگا  تسا . هدرک  زارد 

هب یمک  دیدناوخ ، هک  ار  تیاکح  ؛  ام ياه  هویش  شرورپ و  یهد ! یم  هار  دوخ  هب  یتسـس  نآ  ماجنا  رد  ارچ  يا ، هدرک  رواب  ار  راهطا  همئا 
هک نیا  ای  مینیـشن و  یم  ناشرتسب  رانک  حبـص  زامن  يارب  نامنادـنزرف  ندرک  رادـیب  يارب  ام  زا  کی  مادـک  دـینک ، رکف  ناتدوخ  ياـهراتفر 

داـیرف داد و  رد  میـشاب  ارادـم  رد  هک  نآ  زا  رتـشیب  اـهزور  نیا  اـیآ  مینک . مهارف  وا  میقتـسمریغ  تیبرت  يارب  ار  ییاـهاضف  مـینک  یم  یعس 
یم ناشنادـنزرف  لباقم  رد  نیدـلاو  فیاظو  زا  یخرب  اـب  طاـبترا  رد  اـم  اـب  وگو  تفگ  رد  یـسانش  ناور  ملع  سانـشراک  یناربنع ، ؟ میتسین
نانآ هک  ارچ  دنروآ ، مهارف  ار  بسانم  ياهرتسب  ناشنادنزرف ، يدادادخ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هنیمز  رد  دنا  فظوم  ردام  ردپ و  دیوگ :

اه نآ  هرابرد  امـش  هک  یتسار  هب  دینک ؛ تیبرت  ار  دوخ  نادنزرف  : » دنیامرف یم  (ص ) ادخ لوسر  دنتـسه . لوئـسم  نادـنزرف  تیبرت  لابق  رد 
نیدلاو ياه  تیلوئـسم  رگید  زا  یقالخا  لیاضف  نینچمه  نادنزرف و  رد  تفع  ایح و  تلـصخ  شرورپ  تفرگ ». دـیهاوخ  رارق  لاوس  دروم 

ندرک مهارف  دیوگ : یم  همادا  رد  یناربنع  ؛  نیدـلاو هفیظو  شرورپ ، دـشاب . ناشناوج  ناوجون و  روخ  رد  هک  هویـش  نآ  هب  هتبلا  دـشاب ، یم 
هفیظو نیدلاو  هک  دشاب ، یم  نادنزرف  ياهزاین  زا  رگید  یکی  شخب  طاشن  ياه  شزرو  نیرفآرورس و  تاکرح  ملاس و  ياه  يداش  هنیمز 
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نادـنزرف دـنراد  هفیظو  نیدـلاو  نینچمه  دـننک . هجوت  نانآ  یـشزرو  یحیرفت و  لئاسم  هب  ناشنادـنزرف  مسج  حور و  تیوقت  يارب  دـنراد 
کی ینورد  ياهدادعتـسا  نتفر  نیب  زا  بجوم  اهنت  هن  يراکیب  هک  ارچ  دـننک ، يرای  ییامنهار و  بسانم  لغـش  باـختنا  رد  ار  دوخ  ناوج 

زین ار  اه  نآ  یقـالخا  تاـفارحنا  هنیمز  تسا  نکمم  یتح  هکلب  دـنک  یم  لیدـبت  تیـصاخ  یب  رورپ و  نت  يدرف  هب  ار  وا  دوش و  یم  ناوج 
هب يدرم  دنیامرف : یم  (ع ) رفعج نب  یسوم  ترـضح  . دنک عامتجا  رابرـس  دشاب ، هعماج  زابرـس  ناونع  هب  دیاب  هک  ار  یـصخش  دنک و  مهارف 
وا رب  ابیز  مسا  دـندومرف : یمارگ  لوسر  دراد ؟ یقوقح  هچ  نم  ندرگ  رب  نم  دـنزرف  نیا  لوسر ا ... ای  : » تفگ دـمآ و  (ص ) ربماـیپ روضح 

یتسود نوچمه  یگدـنز  ياـه  بیـشن  زارف و  رد  دـیاب  نیدـلاو  .« نک باـختنا  شیارب  یبوخ  لغـش  نک و  تیبرت  ار  وا  یبوخ  هب  راذـگب و 
موهفم ؛  تقافر مان  هب  یموهفم  شرورپ و  دنا . هتسشن  نیمک  هب  يدایز  نانزهار  یگدنز  هار  رد  هک  ارچ  دنشاب  ناشنادنزرف  رانک  رد  نابرهم 

وا زا  هک  نیا  ضحم  هب  اما  میـشاب ، قیفر  نامدنزرف  اب  میراد  تسود  ام  زا  یلیخ  تسا . هداتفیناج  زونه  اهردام  ردپ و  زا  یلیخ  يارب  تقافر 
یتوافت چیه  نادنزرف  نیدلاو و  تقافر  رد  یناربنع  داتـسا  هتفگ  هب  هیبنت . مه  یهاگ  هتبلا  مینک و  یم  تحیـصن  هب  عورـش  مینیب  یم  ییاطخ 

هب تسا  یفاک  طقف  تسین . یتخس  نادنچ  راک  تقافر  نیا  نتخومآ  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیابن  لاس  نس و  مه  تسود  ود  تقافر  هب  تبـسن 
هک درک  میهاوخ  كرد  ناـمدوخ  یبوخ  هب  میریذـپب  ار  نیا  رگا  میـشاب . راذـگرثا  نامدـنزرف  ياـهادرف  رد  میهاوخ  یم  هک  مینک  رکف  نیا 

رطاخ هب  هرابود  يروآداـی ، نیا  اـب  هک  ارچ  تسین ، دـب  ناـمدوخ  یناوجون  يروآداـی  مه  یهاـگ  هتبلا  مینک . يرپس  هنوگچ  وا  اـب  ار  زورما 
زا دهاوخ  یمن  شلد  وا  دـنک ، دـشر  هعماج  اب  نامز  مه  دراد  تسود  درادـن و  ار  اه  ندینـش  زا  یلیخ  هلـصوح  ناوجون  هک  دروآ  میهاوخ 
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مینک وگتفگ  ناناوجون  اب  هنوگچ 

ریز تاکن  هب  هک  تسا  مزال  دـشاب ، رتمرگ  رتهنامیمـص و  ناتناوجون  زومآشناد  ای  دـنزرف  اب  ناـیبرم  نیدـلاو و  امـش  طـباور  هک  نیا  يارب 
همه اب  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناوجون  اب  یمیمـص  هناتـسود و  هطبار  کـی  میکحت  داـجیا و  يارب  لوا  ماـگ  ناـناوجون : شریذـپ  دـینک :  هجوت 

ياراد هک  يدرف  ناونع  هب  ار  وا  دریذپب و  شیاهییاناوت  توق و  طاقن  نوچمه  ار  وا  يراتفر  ياهیتساک  دیشاب . هتشاد  لوبق  شیاهیتساک 
نداد هولج  تیمها  مک  اب  ار  وا  سفن  هب  دامتعا  هتفریذپ و  ار  شتاساسحا  دینک . هاگن  تسا ، هئارا  لباق  دیاقع  صاخ و  ياههقیلس  لالقتسا ،

زا توافتم  نآ  لئاسم  یگدنز و  زا  تشادرب  كرد و  دینک : كرد  ار  ناتناناوجون  دیربب . الاب  شاهدیدنسپ  ياهراک  زا  ریدقت  تاهابتـشا و 
هرخـسم چوپ و  امـش  يارب  شدـیاقع  هک  يروط  هب  درگنیم ، نکمم  هجو  نیرتهداـس  هب  ار  یگدـنز  وا  دراد . ناوـجون  هک  تسا  یتـشادرب 
نادنزرف اب  یفطاع  هطبار  موادـت  هب  ءازهتـسا  نیا  هک  ارچ  دـیهدن . رارق  رخـسمت  دروم  ار  يو  دیـشابن  تیمهایب  شدـیاقع  هب  تبـسن  تسا .

يارب هدیشچ و  ار  اهیتخس  یخرب  معط  دنک و  هبرجت  ار  شیاهراتفر  ياهدمایپ  يدودح  ات  هک  داد  هزاجا  مه  ناوجون  هب  دیاب  دنزیم . همطل 
ناوجون هب  نایبرم  نیدلاو و  امش  تسا  نکمم  نوگانوگ  لیالد  هب  تاقوا و  زا  يرایـسب  رد  دینک : هفرط  ود  ار  طابترا  دوش . مواقم  یگدنز 

، هفرط کی  طابترا  زا  یکاح  هک  ناوجون  اب  دروخرب  نیا  دیـشاب . هتـشاد  زین  يونـش  فرح  عقوت  وا  زا  دنکن و  هچ  دـنکب و  هچ  هک  دـییوگب 
نیب هنامیمص  یفطاع و  هطبار  هب  دوشیم و  امش  تاروتـسد  ربارب  رد  ناوجون  نایـصع  یـشکرس و  هب  رجنم  تسا ، ماود  لباق  ریغ  بویعم و 

ار وا  رظن  دیونشب و  ینخس  زین  وا  زا  دیتفگ  ار  ینخـس  هک  نامز  ره  ناوجون ، اب  دروخرب  رد  تسرتهب  عقاوم  نیا  رد  دنزیم . همطل  وا  امش و 
میقتسم و زردنا  تحیصن و  ندینش  زا  ناناوجون  دینک : يراددوخ  میقتـسم  زردنا  دنپ و  نداد  زا  دیوش . ایوج  شاهلوحم  فیاظو  هب  تبـسن 

صقنیب ار  دوخ  لامعا  ناناوجون  دنتسه . نازیرگ  دیهدب  رکذت  ار  ناشيراتفگ  يراتفر و  تالاکشا  دینک و  هئارا  اج  کی  ار  اهنآ  هک  نیا 
راتفر لامعا و  هب  تبسن  میقتسم  ریغ  روط  هب  ار  اهنآ  راتفر ، حالصا  تهج  دنرادن . ار  امش  بناج  زا  زردنا  دنپ و  ندینـش  لمحت  دننادیم و 

دنپ تسار  ور  نامه  هک  نآ ،  هنوگ  نیرتدب  تاقوا  رثکا  رد  ام  اما  دراد  دوجو  نداد  زردنا  دنپ و  يارب  هار  اهدص  دینک  هاگآ  ناشتسردان 
ییاهنت هب  دوخ  یهاگ  ات  میهدیم  هزاجا  اپون  كدوک  هب  هک  نانچمه  دـیهدب :  ناتناوجون  هب  لمع  يدازآ  مینیزگ …  یمرب  ار  تسا  نتفگ 
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دنک و هبرجت  ار  شیاهراتفر  ياهدمایپ  يدودح  ات  هک  داد  هزاجا  مه  ناوجون  هب  دیاب  دتفا ، نیمز  هب  مه  یتاعفد  دنک و  ناحتما  ار  نتفر  هار 
، دنتسه هجوت  دنمزاین  ناناوجون  دیراذگب : یفاک  تقو  ناوجون  اب  طابترا  يارب  دوش . مواقم  یگدنز  يارب  هدیشچ و  ار  اهیتخس  یخرب  معط 

فرح دنونـشیم ، ناشناتـسود  زا  ای  دتفایم و  هسردم  رد  هک  یتاقافتا  تاناجیه و  زا  دننک و  ضارتعا  دـننک . تبحـص  دـنهاوخیم  اه  نآ 
تسردان و طابترا  ناکما  هدش و  رتشیب  اهنآ  يدنـسرخ  دشاب  رتشیب  یبرم  ای  ردپ و  ردام ، ناونع  هب  امـش  اب  طابترا  نیا  نامز  هچ  ره  دـننزب ؛
، تسا ینامـسج  ناوارف  يژرنا  ياراد  ناوجون  نینـس  نیا  رد  دراد : هیلخت  هب  زاین  ناناوجون  راشرـس  يژرنا  دـش . دـهاوخ  رتمک  اـهنآ  طـلغ 

هنارگشاخرپ ياهراتفر  تروص  هب  ار  دوخ  ینامسج  يژرنا  زا  يرگید  ریداقم  ناوجون  تسا . هتفهن  یسنج  هزیرغ  رد  يژرنا  نیا  زا  یـشخب 
نانآ يارب  يزاسوگلا  اهتیلاعف و  رد  تکرش  فلتخم ، ياهشزرو  ماجنا  هب  ناناوجون  قیوشت  دنکیم . هیلخت  ییوجهثداح و ..  یبلط ، هزرابم 

یلیـصحت تیعـضو  دـننک . هیلخت  یقطنم  قیرط  هب  ار  دوخ  يژرنا  اه  نآ  ات  دوشیم  ثعاب  اهوگلا  نآ  اب  يزاسدـننامه  رب  اهنآ  کـیرحت  و 
رد طارفا  لثم  يروما  هب  دیامن و  یگقالعیب  راهظا  سرد  هب  تبـسن  امـش  دنزرف  هک  تسا  نکمم  نینـس  نیا  رد  دینک : يریگیپ  ار  ناوجون 

زاسراک نارگید  اـب  هسیاـقم  شنزرـس و  زردـنا ، دـنپ ، دـیناد  یم  هک  ناـنچ  دزادرپب ، دوخ و …  عضو  رـس و  هب  یگدیـسر  ندرک ، شزرو 
هزات هاتوک ،  دیاب  ناوج  زردنا  دینک . لکشم  ندومن  فرطرب  رد  یعس  هدرک و  وجتسج  سرد  هب  تبـسن  ار  وا  یهجوتیب  تلع  اذل  تسین ..

. يرترب یگرزب و  عضوم  زا  هن  دـینک  تبحـص  وا  اـب  شدوـخ  ناـبز  اـب  دـیدش  ندرک  تحیـصن  هب  ریزگاـن  رگا  سپ  دـشاب .  راو  ناتـساد  و 
ای ناـکدوک و  هورگ  رد  دوـخ  نتـشاد  قـلعت  هب  تبـسن  غوـلب  نارحب  هرود  رد  ناـناوجون  یعاـمتجا : طـباور  يرارقرب  رد  تراـهم  شزوـمآ 

یهاگ ای  نس و  زا  رتگرزب  ياهراتفر  نایانـشآ ، ناتـسود و  ای  هداوناخ  عمج  ناـیم  رد  هک  تسا  نکمم  دـنوشیم و  مگردرـس  نـالاسگرزب 
ناتـسود و عمج  رد  ناتناوجون  دـنزرف  نداد  تکرـش  اـب  هک  دـننکن ، رارقرب  ياهدیدنـسپ  یعاـمتجا  طـباور  هداد و  زورب  دوخ  زا  هناـکدوک 

طباور زا  يرایـسب  رد  دیورب و  هرفن  ود  ياهـشدرگ  هب  دوخ  ناوجون  دنزرف  اب  الثم  دـیهد ؛ شیازفا  ار  وا  یعامتجا  طباور  تراهم  نایانـشآ 
اب هرادا  کی  زا  يراک  ماجنا  تساوخرد  هسـسوم و  کی  یناشن  ندرک  ادیپ  هزاغم ، زا  ندرک  دیرخ  نارگید ، اب  ندـش  انـشآ  ریظن  یعامتجا 

لـصتم شاهداوناـخ  هب  ار  وا  هک  یکدوک  نارود  ياهدـنب  دـیق و  زا  دـهاوخیم  ناوجون  ناوجون : یبلط  لالقتـسا  دـینک . یلمع  نیرمت  يو 
هک دـهاوخیم  تسا و  هتـسباو  هداوناـخ  هب  ادـیدش  زین  یفرط  زا  دـنک . ناـنآ  نیزگیاـج  ار  يدـیدج  ياـهوگلا  دوـش و  ادـج  تسا ، هدرک 

دهدیم و ناشن  نایبرم  نیدلاو و  اب  يزابجل  ندرک و  تمواقم  تفلاخم ، اب  ار  دوخ  یبلطلالقتـسا  سح  اذـل  دـننک . هدروآرب  ار  شتاعقوت 
هک دینک  تبحص  ینحل  هب  وا  اب  هشیمه  تسا  رتهب  ناوجون ، راتفر  نیا  اب  دروخرب  يارب  دوشیم . نیرفآلکـشم  امـش  يارب  ناوجون  زاین  نیا 

جیردت و هب  ار  يدازآ  دیآ . یمن  شـشوخ  تحیـصن  زا  ناوجون  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  دینکیم . يریگمیمـصت  شیارب  دنکن  ساسحا 
هدرک هدافتسا  ءوس  امش ، يدازآ  زا  هک  دیتفایرد  ینامز  رگا  دیشاب و  هتشاد  میقتسم  ریغ  تراظن  دینک و  اطع  وا  هب  دراد  هک  ینس  اب  بسانتم 

نایبت دشاب . هدنزومآ  شیارب  دناوتیم  هاتوک  تدم  کی  يارب  يدازآ ، فذح  هک  دینادب  دینکب . شلامعا  هجوتم  ار  وا  هداد و  رکذت  وا  هب 

دینک تیبرت  يرسمه  شقن  يافیا  يارب  ار  نارتخد 

، مدوب یناوج  رتخد  زونه  نم  هک  لبق  اهلاس  اما  دوب . هدـش  رتناوج  لاس  دـنچ  هک  مدـید  ار  مردام  مدرک ، هاـگن  هنیآ  رد  ار  مدوخ  هک  زورید 
، رهاوخ مشاب . هتـشاد  ذوفن  هداوناخ  رد  وا »  » هزادـنا هب  متـساوخ  یم  طـقف  نم  اـهزور  نآ  مدوب . هدـیدن  هرهچ  نیا  اـب  ار  مرداـم  تقو  چـیه 

هرهچ اهلاس ؛ زا  دعب  زورما  و  مشوپب و ... ار  مهاوخلد  سابل  مورب . ناتسود  هناخ  هب  ات  دهد  هزاجا  مردام ؛ دنونشب . ار  مفرح  مردپ ، اهردارب و 
ياهوم دـهاوخ ؛ یم  يزابجل  اب  شا  هلاس  راهچ  كرتخد  هک  يردام  منیب . یم  رگید ، یناوج  ردام  مدوخ ، دوجو  رد  ار  مردام  زا  يدـیدج 

مناوت یم  زورما  و  دـهاوخ . ... یم  ینتـسب  شلد  دراد  بت  هک  یلاـح  رد  دروخب و ... وئاـکاک  تالکـش  یتشم  دـنک ، یچیق  ار  شکـسورع 
ياه هیـصوت  ناسانـش  ناور  نارظنبحاص و  رتخد  ردام و  هطبار  صوصخ  رد  تساـیند *** . راـک  نیرت  تخـس  ندوبرداـم  هک  منک  كرد 

دراد و یـصاخ  تیـساسح  تیمها و  نادنزرف  تیبرت  رد  ردام  شقن  تسا : دـقتعم  هراب  نیمه  رد  زورفا  یلعمالغ  رتکد  دـنراد . ینوگانوگ 
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تایبرجت اه و  هرطاـخ  دوخ ، لاـسدرخ  رتخد  دوجو  هحفـص  رد  رداـم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـننک  نییعت  رایـسب  نادـنزرف  تشونرـس  رد 
ار یلامتحا  ياه  یماکان  راوگان و  براجت  دشوک  یم  دوجو  همه  اب  دنک و  یم  رورم  ار  شیوخ  هتـشذگ  یگدنز  دنیاشوخان  ای  دـنیاشوخ 

هژیوب دشر  نارود  رد  رتخد  اریز  تسا . ردپ  اب  رسپ  زا  رت  قیمع  رتریگمـشچ و  رایـسب  ردام  اب  رتخد  يزاسدننامه  هتبلا  درادرب  وا  هار  رـس  زا 
ار لاسگرزب  سنجمه  ياهوگلا  یمالکریغ  یمالک و  ياهراتفر  زا  يریگدای  دیلقت و  تصرف  هداوناخ  نوناک  رد  ناتسبد ، زا  لبق  نینـس  رد 
دنک و یم  راتفر  شرتخد  اب  میرکت  قطنم و  دییأت و  قیوشت و  نابز  اب  دراد ، داقتعا  بوخ  طباور  يرارقرب  هب  هک  يردام  دراد . رسپ  زا  رتشیب 

ناونع هب  ار  ردام  هارمه ، لدمه و  ناتسود  هب  ناوارف  زاین  یناوج و  زاغآ  یناوجون و  نینـس  رد  ردام  نیا  رتخد  تسا . مدق  تباث  هار  نیا  رد 
هب دامتعا  اب  هک  يردام  تسا . رتخد  يارب  يراتفر  يوگلا  نیرت  ینغ  نیرت و  مهم  ردام  دـنک . یم  باـختنا  دوخ  زارمه  مدـمه و  تسود و 

تسود نیرت  هتـسیاش  نیرت و  مرحم  هاگیاج  رد  دوش ، یم  دوخ  ناوجون  رتخد  دامتعا  بلج  هب  قفوم  تیمیمـص  تقفـش و  تبالـص  سفن ،
دنم هرهب  سفن  هب  دامتعا  يدنمشزرا و  دوخ  ساسحا  یناور ، تشادهب  حطس  نیرتالاب  زا  رتخد  هطبار ، نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  يو  يارب 
روط هب  يو  ردام ، دـمآراک  یتیبرت  ماظن  دوجو  هجیتن  رد  عقاو  رد  دـنام . یم  نوصم  یعامتجا  يورجک  يراـتفر و  ياهبیـسآ  زا  دوش و  یم 
لباق یتسود  نانیمطا ، لـباق  عجرم  ناونع  هب  رداـم ، یتقو  دـهد . یم  رارق  رظندـم  ار  يرورپرداـم  يرورپرـسمه و  مهم  هلأـسم  میقتـسمریغ 

هب ار  يرورپدـنزرف  يرداـم و  مارم  يرادرـسمه ، نییآ  رتخد  دوش ، یم  حرطم  شرتخد  يارب  راوتـسا  یتیـصخش  زارمه و  یمرحم  داـمتعا ،
، نئمطم مارآ ، تبحم ، اب  طاشن و  اب  يردام  دهاوخ  یم  هراومه  رتخد  کی  دوش . یم  یگدنز  سرد  سالک  هناخ ، میرح  هتخومآ و  یبوخ 
، ددرم سفن ، هب  دامتعا  زا  یهت  شبوبحم  يوگلا  درادن  تسود  زگره  يو  دشاب . هتشاد  ایوپ  لاعف و  سفن و  هب  دامتعا  اب  راوتـسا ، مکحم و 

یگدنز زا  دشاب و  هتـشاد  شخبدیما  نشور و  هدنیآ  دـهاوخ  یم  هک  يرتخد  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . ریقح  لعفنم و  بارطـضارپ ، سپاولد ،
بولغم و بلاغ و  هطبار  دـهاش  زگره  هدوب و  ردـپ  اب  رثؤم  لباقتم و  هطبار  رد  هراومه  شردام  دراد  تسود  دوش ، رادروخرب  ایوپ  لاـعف و 

دزن ردام  تیـصخش  میرکت  دـییأت و  اب  تولخ  اراکـشآ و  رد  هک  دور  یم  راظتنا  میهف  ناردـپ  زا  هجیتن  رد  دـشابن . اهنآ  نایم  لعفنم  لاعف و 
ردام تسا  رتهب  دننک . لقتنم  دوخ  دنزرف  هب  ار  رکشت  ینادردق و  گنهرف  ردام ، دنمـشزرا  تامحز  زا  ینادردق  رکـشت و  راهظا  نادنزرف و 

میرکت دروم  ار  نادنزرف  رسمه و  يدوجو  تیصخش  دشاب و  رسمه  تامحز  نادردق  دوخ ، زیمآ  تبحم  راتفر  تبثم و  مالک  اب  هراومه  زین 
یم ضارتعا  بیذـکت و  نابز  هراومه  رتخد  اب  دوخ  تولخ  رد  ردـپ ، دنمـشزرا  ياهـشالت  دـییأت  ياـج  هب  هک  يرداـم  دـهد . رارق  دـییأت  و 
یم رارق  يرکف  هغدغد  یناور و  ضراعت  رد  ار  دوخ  دنزرف  اهنت  هن  دنک ، یم  ریقحت  فیعضت و  رتخد  نهذ  رد  ار  ردپ  تیـصخش  دیاشگ و 

. دنک یم  مهارف  رتخد  يرکف  ماظن  رد  ار  درم  سنج  هب  تبـسن  دنیاشوخان  یفنم و  دروخزاب  هنیمز  میقتـسمریغ  میقتـسم و  روطب  هکلب  دهد ،
رد ریخأت  يرـسمه و  يارب  طیارـش  دجاو  صخـش  شریذپ  باختنا و  دنیآرف  ندش  ینالوط  يریگ و  میمـصت  رد  دیدرت  ینیبدب و  هجیتن  رد 

. تسوا تیصخش  لوحت  نارود  رد  رتخد  هب  ردام  دنیاشوخان  ياه  هتفگ  رتخد و  ردام و  بولطم  نادنچ  هن  هطبار  راثآ  زا  عقوم ، هب  جاودزا 
زا لصاح  ياه  تیمورحم  اه و  یماکان  راوگاـن ، براـجت  زا  یـشان  یناور  ياـهزاین  یتیـصخش و  ياـهیگژیو  یخرب  ظاـحل  هب  رداـم  هاـگ 

هصغ هصق  نیگمغ  یتلاح  اب  هدرک و  لغب  مغ  يوناز  رتخد  اب  دوخ  هطبار  رد  يزوسلد ، محرت و  هب  ناوارف  زاین  ساسحا  كرتشم و  یگدنز 
رتخد لد  هکنیا  زا  دراد و  یماـح  دردـمه و  کـی  هب  جاـیتحا  دوخ  یناور  تاـیح  يارب  عقاو  رد  رداـم  نیا  دـنک . یم  وگزاـب  ار  دوخ  ياـه 

نآ رب  محرت  مغ و  زا  وـلمم  دـنمدرد و  ياـضف  هراوـمه  هک  هطبار  نیا  رارمتـسا  همادا و  هکنیا  زا  لـفاغ  ددرگ . یم  دونـشخ  دزوـسب  شیارب 
تـسا نیا  رتهب  دنک . یم  فعاضم  ار  ردام  یگدرـسفا  دناشن و  یم  يرتخد  طاشن  دـنمزاین  هرهچ  رب  ار  یگدرـسفا  مغ و  رابغ  تسا ، مکاح 

هب وا  اب  هدرک  رارقرب  هطبار  رتخد  اب  لوحت ، دـیلوت و  يارب  يوق  هزیگنا  تبثم و  شرگن  طاشن ، یباداش و  هب  رتخد  زاین  هب  داقتعا  اب  رداـم  هک 
ره زا  رود  هب  تسا  رتهب  تسا . رسمه  باختنا  رما  رد  رتخد  رواشم  نیرت  هتسیاش  هک  تسا  هاگآ  یبوخ  هب  دنمـشیدنا  ردام  دنیـشنب . وگتفگ 

رظندم ار  يرورپدنزرف  يردام و  تلاسر  يرـسمه و  ياه  تیلوؤسم  رگن  هدنیآ  زوسلد و  رواشم  ناونع  هب  تداسح و  يرظن و  گنت  هنوگ 
www.qudsdaily.com . / دنک ینابیتشپ  تیامح و  ییامنهار ، ار  دوخ  رتخد  راگدرورپ ، زا  تناعتسا  اب  دهد و  رارق 
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تسا هداوناخ  رد  نیدلاو  شزومآ  هرمث  ردارب  رهاوخ و  لماعت 

ییاه هژاو  زا  ردارب  رهاوخ و  دـهد . یم  انعم  هداوناخ  هعومجم  هب  ردام  ردـپ و  ياه  هژاو  راـنک  رد  هک  تسا  ییاـه  هژاو  زا  ردارب  رهاوخ و 
رتسب يا  هعماج  ره  رد  ماظن  نیرت  يداینب  ناونع  هب  هداوناخ  دـهد . یم  انعم  هداوناخ  هعومجم  هب  ردام  ردـپ و  ياـه  هژاو  راـنک  رد  هک  تسا 

ار يا  هداوناخ  نآ  ياه  هیاپ  ناونع  هب  ردارب  رهاوخ و  هداوناخ و  ياـه  هناوتـسا  ناونع  هب  رداـم  ردـپ و  تسا . هدـنیآ  لـسن  شرورپ  دـشر و 
نیلوا زا  یکی  کش  نودـب  دـنز . یم  ار  لوا  فرح  تقافر و ... یگنرکی ، تیمیمـص ، یلدـمه ، تکراشم ، نآ  رد  هک  دـنهد  یم  لیکـشت 

نادنزرف تیـصخش  شرورپ  دشر و  ناکما  نآ  رتسب  رد  ات  تسا  هداوناخ  ياضف  رد  شمارآ  تیمیمـص و  داجیا  يردام  ردـپ و  ره  فیاظو 
رد یلدمه  یمیمص و  ياضف  داجیا  اه و  نآ  ناور  تمالـس  ياقترا  هب  ردارب  رهاوخ و  نیب  حیحـص  طباور  يرارقرب  کش  نودب  دهد . خر 

طباور يرارقرب  رد  نیدـلاو  شقن  رگیدـکی و  اـب  ردارب  رهاوخ و  یهارمه  شقن  تیمها و  هب  یهاـگن  مین  تسین  دـب  دـماجنا . یم  هداوناـخ 
وگو تفگ  دهـشم  هاگـشناد  یملع  تئیه  وضع  یتیبرت و  مولع  داتـسا  داژن ، نایمـشاه  هدیرف  رتکد  اب  روظنم  نیا  هب  میـشاب . هتـشاد  حـیحص 

ياضعا یترابع  هب  ای  ردارب  رهاوخ و  نیب  طباور  دیوگ : یم  هداوناخ  ياضعا  نیب  هطبار  داجیا  رب  هداوناخ  شقن  تیمها  هرابرد  يو  میدرک .
رهاوخ و لماعت  هوحن  هک  تسا  یعیبط  سپ  میرادن . هطبار  نژ  مان  هب  ینژ  ام  اریز  دوش ، یم  میظنت  نیدلاو  طسوت  میقتـسم  روط  هب  هداوناخ 

زئاح دعب  دنچ  زا  ردارب  رهاوخ و  نیب  حیحـص  هطبار  دنا . هدید  هداوناخ  رد  اه  نآ  هک  تسا  ییاه  شزومآ  هرمث  عقاو  رد  رگیدـکی  اب  ردارب 
يدج رایسب  ثحب  نیا  مینک  یم  یگدنز  يا  هتسه  هداوناخ  رصع  رد  یتخانش  هعماج  رظن  زا  نونکا  مه  ام  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . تسا تیمها 

، ردام ردپ ، زا  لکشتم  يا  هتسه  هداوناخ  هب  لیدبت  هتفرگ و  هلـصاف  هدرتسگ  هداوناخ  لدم  زا  یناریا  هداوناخ  تساه  لاس  نونکا  مه  تسا .
هدش لیدبت  هتسه  کی  هب  اضعا  زا  کی  ره  زین  يا  هتسه  هداوناخ  رد  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  روآ  فسات  هتکن  تسا . هدش  ردارب  رهاوخ و 
قاتا یـسکره  يا  هداوناخ  نینچ  رد  دـننک . یم  تساخرب  تسـشن و  مه  اـب  تردـن  هب  هداوناـخ  ياـضعا  اـه  هداوناـخ  زا  يرایـسب  رد  دـنا .

هب و  تسین ) دـب  هسفن  یف  هناگادـج  قاـتا  نتـشاد   ) تسا شدوخ  راـک  لوغـشم  لزنم  رد  روضح  ماـگنه  هب  دراد و  ار  شدوـخ  صوـصخم 
طقف هداوناخ  ياضعا  دـناشک . یم  ناشدوخ  ياه  قاتا  هب  ار  اه  نآ  هک  تسا  هداوناخ  ياـضعا  رد  یگنرکی  یلدـمه و  سح  دوبن  یتراـبع 

زا يرایسب  رد  شیب  مک و  اضف  نیا  هک  میدهاش  نونکا  مه  دنک . یم  ریس  دوخ  ینهذ  ياضف  رد  کی  ره  دنراد و  یکیزیف  روضح  لزنم  رد 
هب ندش  لقتـسم  اما  تسا  ریذپان  بانتجا  يرورـض و  يرما  نادنزرف  لالقتـسا  بسک  هک  دننک  تقد  دیاب  نیدلاو  تسا . يراج  اه  هداوناخ 

رـضم اضعا  یناور  تمالـس  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  هداوناخ  رد  لضعم  کی  زاغآ  عقاو  رد  رگیدکی  زا  هداوناخ  ياضعا  ندش  رود  ياهب 
ندـش لقتـسم  هنیمز  هناهاگآ  دـیاب  نیدـلاو  تسا . هداوناخ  رد  ییاضف  نینچ  دـمایپ  نیلوا  یگدرـسفا  بارطـضا و  ییاهنت ، ساسحا  دـشاب .

رد نادنزرف  . دوش دراو  يا  همطل  هداوناخ  یمیمـص  ياضف  هب  هک  نیا  نودـب  دـننک  مهارف  ار  ناشردارب  ای  رهاوخ  زا  ناشدوخ و  زا  نادـنزرف 
تلاح ره  رد  دننک و  زاربا  رگیدکی  اب  هنامیمـص  یطیحم  رد  ار  دوخ  دیاقع  راکفا و  تاناجیه ، تاساسحا ، دنریگ  یمن  دای  یطیارـش  نینچ 

دنک و یم  هراشا  نادنزرف  هداوناخ و  ياضعا  نیب  ییادج  لماوع  زا  رگید  یکی  هب  داژن  نایمـشاه  رتکد  . دننک یم  یبیرغ  ییاهنت و  ساسحا 
مه اب  ات  دنوش  یم  عمج  مه  رود  اه  نآ  بلغا  دوش . یم  رگیدکی  اب  اضعا  یکیدزن  عنام  لزانم  زا  يرایسب  رد  نویزیولت  دهد : یم  حیـضوت 
هب راهان  ای  ماش  فرـص  ماگنه  هب  بلغا  هک  نیا  ای  دـننام ، یمزاب  رگیدـکی  اب  وگو  تفگ  طابترا و  يرارقرب  لماعت و  زا  دـننیبب و  نویزیولت 

اـضعا ات  دـشاب  هتـشاد  تیدودـحم  لزنم  رد  نویزیولت  ياشامت  تسا  رتهب  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  اشامت  لایرـس  مه  اـب  وگو  تفگ  ياـج 
دوش یم  ثعاب  يداصتقا  تالکشم  هوبنا  تلع  هب  ردام  ردپ و  ندوب  لغاش  رگید  فرط  زا  دنشاب . هتشاد  ار  رگیدکی  اب  ندز  فرح  تصرف 

يرپس لزنم  زا  جراخ  ار  دوخ  زور  تاقوا  لغاش  نیدلاو  بلغا  دوش . ساسحا  هتشذگ  زا  شیب  ردارب  رهاوخ و  نیب  حیحص  هطبار  ترورض 
اه هچب  يارب  تاناکما  يدام و  تاجایتحا  ندروآرب  يارب  ام  هک  دنیوگب  نیدلاو  تسا  نکمم  دنتـسه . لفاغ  نادـنزرف  لاح  زا  دـننک و  یم 

تسین و يدام  ياهزاین  زا  رتمک  اه  هچب  یفطاع  ياهزاین  انئمطم  اما   ، میراذـگب اـه  نآ  يارب  میرادـن  یتقو  میتسه و  ندرک  راـک  هب  روبجم 
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ریگرد یناریا  ياه  هداوناخ  رتشیب  هک  یطیارش  رد  . دنراذگب تقو  اه  هچب  یناور  یمـسج و  داعبا  یمامت  شرورپ  يارب  نیدلاو  تسا  بوخ 
تیمها ردارب  رهاوخ و  نیب  حیحـص  طـباور  يرارقرب  ترورـض  هک  تسا  یعیبـط  دنتـسه  رکذـلا  قوف  لـئاسم  هلمجزا  يرایـسب  تالکـشم 

رد تسا . هدش  نارسخ  راچد  هک  یتسار  هب  دوش ، مورحم  مه  شردارب  ای  رهاوخ  تبحم  تیمیمـص و  زا  درف  رگا  دنک و  یم  ادیپ  نادنچود 
تالکشم دنـشاب و  مه  روای  یگدنز  رد  دنناوت  یم  ردارب  رهاوخ و  تشذگ . حیحـص  هطبار  داجیا  رد  نیدلاو  شقن  زا  ناوت  یمن  نایم  نیا 

اب یهتنم  دنوش  یم  لئاق  ضیعبت  هنافـساتم  نیدلاو  بلغا  . دشاب هدش  مهارف  نآ  رتسب  نیدلاو  طسوت  هک  یطرـش  هب  دننک  میـسقت  ار  یگدنز 
رود مه  زا  ار  اه  نآ  تسردان  راتفر  نیا  اب  هک  نیا  زا  لفاغ  دوش  قیوشت  وا  ات  دننک  یم  هجوت  رسپ  زا  شیب  دوخ  رتخد  هب  ینعی  ریخ ! فده 
تین دیاب  هک  دنـشاب  هجوتم  نیدلاو  هک  تسا  بوخ  نیاربانب  دنجنـس  یم  ار  اه  نآ  لامعا  دنناد و  یمن  ار  نیدـلاو  تین  اه  هچب  دـننک . یم 

. تسا حیحـصان  لمع ، سفن  اریز  دشاب  هتـشاد  يا  هدیاف  دناوت  یمن  تین  نتفگ  یتح  ضیعبت ، نوچ  يدراوم  رد  دـنروآ و  نابز  هب  ار  دوخ 
تـسود ار  نادنزرف  ناسکی  روط  هب  دنـشاب و  روط  نیمه  مه  نیدلاو  دنهاوخ  یم  دنراد و  تسود  طرـش  دـیق و  نودـب  ار  نیدـلاو  اه  هچب 

هتـسب نادنزرف  نیب  بارخ  هطبار  هفطن  عقاو  رد  نادـنزرف  نیب  ضیعبت  اب  نیاربانب  دـنوش . یم  رفنتم  مه  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب  هتـشاد 
ثعاب اریز  دننک  هسیاقم  مه  اب  ار  دوخ  رـسپ  رتخد و  دیابن  زگره  نیدلاو  دـنزب . نادـنزرف  هب  يدـب  هبرـض  دـناوت  یم  زین  هسیاقم  دوش و  یم 

رای و دـیاب  هک  يردارب  رهاوخ و  هن  دـنناد ، یم  رگیدـکی  بیقر  ار  دوخ  ردارب  رهاوخ و  دوش و  یم  اه  نآ  نیب  يروخلد  یگدرزآ و  داجیا 
یم هنارگباسح  ياهراتفر  دهد : یم  همادا  دنک و  یم  هراشا  اه  هداوناخ  یخرب  رد  هنارگباسح  ياهراتفر  دوجو  هب  يو  . دنـشاب رگیدکی  روای 

يزیچ دیاب  دنهد  یم  ماجنا  هک  يراک  ره  لابق  رد  هک  دـنهد  یم  دای  نادـنزرف  هب  اهراتفر ، نیا  اب  نیدـلاو  یترابع  هب  دـشاب . برخم  دـناوت 
رگا دننام و  یم  خساپ  رظتنم  دـنهد  یم  ماجنا  مه  يارب  يراک  رگا  دـنوش و  یم  یطرـش  ییاه  هداوناخ  نینچ  رد  نادـنزرف  دـننک . تفایرد 
هقالع قشع و  يانبم  رب  دیاب  هداوناخ  ياضعا  نیب  طباور  مییوگ  یم  ام  هک  یلاح  رد  دـنوش  یم  یکاش  دـندرکن ، تفایرد  يروخرد  خـساپ 

مه يراک  ناهنپ  . دنـشاب هتـشاد  تسود  ار  رگیدمه  طرـش  دیق و  نودب  هک  دنهد  دای  دوخ  نادنزرف  هب  دـیاب  نیدـلاو  يرگباسح و  هن  دـشاب 
یم يراک  ناهنپ  هک  يدراوم  هک  نیا  زا  لفاغ  دریگ  یم  ماجنا  نیدلاو  طسوت  ریخ  فدـه  اب  هک  تسا  تسردان  ياه  تداع  زا  رگید  یکی 

طباور رد  نظءوس  دیدرت و  هنیمز  یترابع  هب  دوش . یم  بلـس  نیدـلاو  زا  نامز  لوط  رد  نادـنزرف  دامتعا  دوش و  یم  راکـشآ  هرخالاب  دوش 
نآ ات  دنرذگب  نادنزرف  ياهاطخ  زا  دیاب  نیدلاو  هک  تسا  نیا  ام  دیکا  هیـصوت  تسا . برخم  رایـسب  دوش و  یم  داجیا  ردارب  رهاوخ و  نیب 

هدامآ هراومه  هک  دنهد  ناشن  تشذگ  اب  دیاب  نیدلاو  تسا و  ینتخومآ  شـشخب  تشذـگ و  دـنرذگب . مه  ياطخ  زا  دـیاب  دـنریگب  دای  اه 
ماجنا دوخ  رـسپ  رتخد و  هارمه  هب  هنایوج  تکراشم  ياه  تیلاعف  دـیاب  هاگ  دـنهد . یم  داـی  نادـنزرف  هب  ار  نآ  عقاو  رد  دنتـسه و  شـشخب 

دای تسا  مزال  هاگ  تسین و  بوخ  مه  هشیمه  اهراک  ندرک  کیکفت  يزاسادج و  دننک . نیرمت  ار  نارگید  اب  لماعت  هوحن  اه  نآ  ات  دـنهد 
دیاب یهورگ  راک  ماگنه  هب  هک  دـنریگ  یم  دای  تروص  نآ  رد  اـه  هچب  دـنناسرب ، ماـجنا  هب  ار  يراـک  نارگید  تکراـشم  اـب  دـیاب  دـنریگب 

دشر و رد  تکراشم  هوحن  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  مه  ار  ناشدوخ  دـیاقع  دـنراذگب و  مارتحا  اه  نآ  رظن  هب  دـننک ، تیاعر  ار  نارگید  قوقح 
 (www.khorasannews.com ناسارخ (  همانزور  دراد . یساسا  شقن  نادنزرف  تیصخش  شرورپ 

ام نارتخد  وت  نم و  هنیآ 

سرد تیمها  اهنآ  دنهدب . صیخشت  دنناوتیم  هرسان  زا  ار  هرس  دناهتخومآ و  ناشنیدلاو  زا  یمهم  یتیبرت  تاکن  ناوج  نارتخد  زا  یهورگ 
دناهدرک كرد  نارتخد  زا  هورگ  نیا  دـناهدید . كرادـت  ناشهدـنیآ  يارب  ییاههمانرب  اههشقن و  دـننادیم و  ار  يزودـناشناد  ندـناوخ و 

، ییوجارجام ناجیه و  هب  ناشهقالع  لیلد  هب  هک  دـنچره  دـناسر  دـهاوخ  همدـص  اهنآ  دوخ  هب  اهرتگرزب  لباقم  رد  ینامرفان  یـشکرس و 
نانآ هب  دـیاب  نیاربانب  دنـشاب . دونـشخ  اهنآ  زا  ناشنیدـلاو  دـندنمهقالع  لد  هت  رد  دوجو  نیا  اب  دوشب . رداص  اـهنآ  زا  ییاـهینامرفان  اـهاگ 
دوش صخشم  دیاب  و  دنشاب ، هتـشاد  ناشدوخ  هب  تبـسن  یبوخ  ساسحا  دندنمزاین  نارتخد  لیبق  نیا  دنـسانشب . رتهب  ار  دوخ  ات  درک  کمک 
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رد تسا  نکمم  ناوـج  نارتـخد  زا  هورگ  نیا  دادعتـسا  دـنوشب . تیوـقت  هنیمز  نآ  رد  اـت  دـنراد  دادعتـسا  دـشر و  ياـج  ياهـنیمز  هـچ  رد 
. دشاب رگید  ياهزیچ  یسدنهم و  ياهراک  یکشزپ و  تیبرت ، میلعت و  يرادربملیف ، یساکع ، يرگلافس ، یشاقن ، رعش ، یشزرو ، ياههنیمز 

دیاب نارتخد  لیبق  نیا  دنـسانشب . هنیمز  نآ  رد  ار  دوخ  توق  فعـض و  طاقن  دـننزب و  باختنا  هب  تسد  ات  دوش  مهارف  يرتسب  دـیاب  نیاربانب 
ردقچ نایفارطا  نارگید و  دننادب  تسا  مزال  دـننکب و  ار  ناشنیدـلاو  دزن  رد  ندوب  دنمـشزرا  ندوب و  هقالع  دروم  ندوب ، بولطم  ساسحا 

نیدـلاو صوصخب  نایفارطا و  يرای  کمک و  هب  جایتحا  اهنآ  دـنهاوخیم . اهنآ  يارب  ار  هدـنیآ  اهوزرآ و  نیرتهب  دـنراد و  ار  اـهنآ  مارتحا 
. دننک ادیپ  ار  ناشیگدنز  هژیو  کبس  هار و  دنناوتب  ات  دنراد 

نیدلاو يارب  يدیلک  هتکن  هس 

هب اههچب  یتقو  دـیآیم . باسح  هب  یتیبرت  ناـکرا  نیرتمهم  زا  یکی  دـنزرف  اـب  طاـبترا  هک  دـینادیم  ًاـمتح  رداـم ، اـی  ردـپ  کـی  ناونعهب 
ساسحا كدوک  یتقو  هجیتن  رد  دـنوشیم . شکمـشک  يراگزاسان و  راچد  اهنآ  اب  راتفر  رد  رتمک  دـننک  یکیدزن  ساسحا  ناشنیدـلاو 

راک هب  ار  اهنآ  ياهتحیـصن  دهد و  شوگ  اهنآ  هب  دراذگب و  نایم  رد  شردام  ردپ و  اب  ار  شتالکـشم  دـناوتیم  رتتحار  دـنک  تینما 
داـجیا ثعاـب  هک  دـنوشیم  بکترم  ناـشکدوک  اـب  هطبار  رد  نیدـلاو  زا  يرایـسب  هنافـسأتم  هک  تسا  یتاهابتـشا  لـیذ ، هابتـشا  هـس  ددـنب .
ياهربخ دسرپیم ، یلاؤس  دنکیم ، تبحـص  ناتدنزرف  یتقو  دینک  رارقرب  طابترا  ناتدـنزرف  اب  . 1 دوشیم . طباور  رد  ياهدمع  تالاکـشا 

هراشا وا  هب  دیریگیم ، هدیدان  ار  وا  ایآ  دـیهدیم ؟ ماجنا  يراک  هچ  دـنکیم ، يریگهرانک  یتح  ای  دراذـگیم و  نایم  رد  امـش  اب  ار  یمهم 
اب ناتدنزرف  یتقو  تسا  نکمم  هک  ییاجنآ  ات  دینیـشنیم ؟ تبحـص  هب  دیتسه  لیام  دوخ  هک  تقو  ره  وا  اب  ای  دـشاب  تکاس  هک  دـینکیم 

رگا دـیهد . شوـگ  شیاـهفرح  هب  تقد  اـب  دـینک و  فـقوتم  ار  نآ  دـیتسه  يراـک  ماـجنا  لاـح  رد  امـش  تسا و  تبحـص  لوغـشم  اـمش 
ار اهنآ  دـهدیم و  ندوب  مهم  رابتعا و  ساسحا  اـهنآ  هب  هجوت  نیا  دـیهد . باوج  اـهنآ  هب  تقد  اـب  دراد  باوج  هب  زاـین  شیاـهتبحص 
یفنم و تـالمج  زا  دـینک  شیاتـس  ار  اـهنآ  . 2 دـنکیم . درذـگیم ، شنهذ  رد  هچنآ  نتـشاذگ  ناـیمرد  ندرک و  تبحـص  هـب  قـیوشت 

لوا تاعفد  يارب  تسا  نکمم  دیهدیم  رارق  باطخ  دروم  زیمآریقحت  تالمج  اب  ار  ناتدنزرف  هراومه  یتقو  دینکن . هدافتـسا  هدـننکریقحت 
روطهب یتدم  زا  دـعب  اهنآ  یلو  دـبای  نایاپ  ًارهاظ  نارحب ، ندرک  هیرگ  ياهظحل  یتح  ای  خـلت  يدـنخبل  اب  دـهدن و  ناشن  ینادـنچ  شنکاو 

رگا یتح  دنرگنیم . امـش  هب  يداقتعایب  یعون  اب  هک  تساجنآ  دـننکیم و  ناشنیدـلاو  ياهراتفر  لیلحت  هیزجت و  هب  عورـش  هاگآدوخان 
ار اهنآ  هدننکسویأم ، یفنم و  سح  جیردتهب  دیشاب ، هدرب  راک  هب  زین  يدودحم  زیمآقیوشت  تالمج  ددعتم  زیمآریقحت  تالمج  نایم  رد 

تـسا بلاج  . دنکیم راداو  دنراد  راظتنا  اهنآ  زا  نیدلاو  هک  ییاهراک  ندادنماجنا  هب  هجوت ، بلج  روظنمهب  دـصق و  زا  ای  يریگهشوگ  هب 
دنوشیم راتفرگ  ردخمداوم  دایتعا و  هب  هک  یناناوجون  زا  يرایـسب  تسا  هدش  ماجنا  یـسانشناور  دعب  زا  هک  يددعتم  تاقیقحت  رد  دـینادب 

هک ار  هچنآ  هراومه  دـیاب  نیدـلاو  دـناهدوب . ناشنیدـلاو  فرط  زا  یفنم  دروخزاب  راچد  هراومه  هک  دنتـسه  اـههچب  زا  هورگ  نیمه  وزج 
دیروخیمرب وا  مالک  راتفر و  رد  یفنم  دروم  ای  هتکن  هب  رگا  دننک . فیصوت  فاصنا  هدید  هب  دروآیم  نابز  هب  ای  دهدیم  ماجنا  ناشدنزرف 

يارب ار  زوـسلد  مـلعم  کـی  شقن  دـینکن  یعــس  عـمج  روـضح  رد  زگره  دـیهد . شزوـمآ  زیمآتملاـسم  هار  زا  فـلتخم و  قرط  زا  ار  وا 
دیزاسب مارتحا  لباقریغ  یفنم و  تیصخش  کی  ریوصت  ناتدوخ  زا  هشیمه  يارب  هک  دوشیم  ثعاب  تکرح  نیا  اریز  دینک ، يزاب  ناتدنزرف 

دناوتب ات  دنک  هبرجت  امـش  تراظن  اب  ار  فلتخم  ياهریـسم  هک  دیهد  هزاجا  ناتکدوک  هب  دـینک . لامدـگل  ار  وا  يروابدوخ  سفن و  تزع  و 
راوید و تعرس  هب  داقتنا  دننام  زیچچیه  نادنزرف  نیدلاو و  طباور  رد  دیزیهرپب  میقتسم  داقتنا  زا  . 3 دهد . صیخشت  هاچ  زا  ار  هار  هدنیآ  رد 

وت  » دننام یتالمج  تسا . یتیـصخش  هلمح  نیرتناربج  لباقریغ  نیرتكاندرد و  نیدلاو  طسوت  كدوک  دییأتمدع  دنکیمن . داجیا  يدرس 
دینک میهفت  ناتدنزرف  هب  مارتحا  اب  يداقتنا ، تالمج  ندربراک  هب  ياج  هب  دنکیم . مدهنم  یلک  هب  ار  وا  تیصخش  یتیلوؤسمیب » وت  یلبنت ،

داهنـشیپ بسانم  يراتفر  ياههنیزگ  اهنآ  هب  تسا و  هدـننکتحاران  شریذـپ و  لباقریغ  امـش  رظن  زا  هک  تسا  راتفر  تکرح و  مادـک  هک 
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زا دعب  ار  شیاذغ  فرظ  ناتدنزرف  یتقو  لاثم  ناونعهب  دینک ؛ میهفت  ار  تسا  ناترظندم  هک  یـصاخراتفر  عون  دیاوف  ناتدـنزرف  هب  دـیهد و 
يارب فرظ  نیا  ياج  دـییوگب  وا  هب  دـیهد  رارق  دـیدش  تتامـش  دروم  ار  وا  دـنلب  يادـص  اب  هکنیا  ياـجهب  دـنکیم  اـهر  زیم  يور  ماـمتا 

. هدب رارق  نآ  لخاد  ار  تیاهفرظ  افطل  سپ  تسا ، ییوشفرظ  رد  هرابود  هدافتسا  ندشزیمت و 

دیبای رد  ار  هدنیآ  ناردام 

دنـضرتعم و ناشناوجون  نادنزرف  دوخ و  یطابترا  تیعـضو  زا  تدش  هب  هک  میوش  یم  هجاوم  ینیدـلاو  اب  هرواشم ، تاسلج  زا  يرایـسب  رد 
هتـساوخ قبط  رب  دننک و  یمن  كرد  ار  یعامتجا  یگدنز و  طیارـش  هجو  چیه  هب  اهنآ  تسا ، هدرک  رییغت  هنامز  هرود و  هک  دنرادیم  راهظا 

هدش لسن  فاکـش  راچد  اعقاو  ایآ  دنـسرپ  یم  یهاگ  میئآیمن .  رب  اهنآ  سپ  زا  رگید  ام  دننکیم و  لمع  دنریگ و  یم  میمـصت  دوخ  ياه 
مارتحا رگید  هک  دنا  هدش  خاتـسگ  رـسدوخ و  قطنم ، یب  اهنآ  هک  نآ  ای  میمهف و  یمن  ار  اهنآ  فرح  ام  هک  هدش  توافتم  اه  هشیدـنا  میا و 

مدع زا  مد  دننک و  یم  هئطخت  ار  ام  هداتفا  اپ  شیپ  شزرایب و  هچ  دنمـشزرا و  هچ  عوضوم ، ره  رـس  رب  دنا و  هدرک  شومارف  ار  نیدـلاو  هب 
كدوک هک  تسا  ییاه  هداوناخ  ياههغدـغد  اهیلوغـشملد و  زا  یـشخب  اهنت  نیا  دـننز ؟ ... یم  هنامز  هرود  رییغت  یتواـفت و  یب  كرد و 

هب دـنم  هقالع  لیامتم و  دراد و  یم  نایب  هداوناخ  ياه  هشیدـنا  لوصا  فالخرب  ار  ییاه  هشیدـنا  الاح  هدـش و  گرزب  ناشزورید  لاسدرخ 
دیاقع اه و  هتساوخ  هب  هک  دنسر  یم  رظن  هب  نآ  ماجنا  هب  ّرسم  نانچ  نآ  دراد و  ار  اه  هشیدنا  نآ  قبط  ندرک  راتفر  هب  رارصا  دنتسه و  اهنآ 

مغر یلع  دنیوگ : یم  ناردام  زا  يرایسب  تسا . يرتخد  ردام و  هطبار  رد  لکشم ، نیا  داعبا  زا  یکی  دنراد . يدوهـشم  یهجوتیب  هداوناخ 
ار ناشرتخد  يزورهب  یتخبـشوخ و  يوزرآ  هک  دنرادیم  راهظا  اهنآ  دنـشاب . هتـشاد  ناشرتخد  اب  یبوخ  هطبار  دنناوتیمن  ناش  ینطاب  لیم 

سکع ًاقیقد  اهنآ  تسین و  هنوگ  نیا  ناشرتخد  رظن  زا  لاح ، نیا  اب  اما  دننکیمن ، روصق  یهاتوک و  هنیمز  نیا  رد  يراک  چـیه  زا  دـنراد و 
ياهتینردم نیون و  هرهچ  اهباختنا  زا  يرایسب  یگنهرف  یعامتجا و  قیمع  تالوحت  فرگش و  تارییغت  ربانب  دننک . یم  راتفر  هتـساوخ  نیا 

داـقتنا دروـم  جاودزا و ...  راـک ، لیـصحت ، نوـچمه  فـلتخم  ياـه  هنیمز  رد  دوـخ  باـختنا  عوـن  رطاـخ  هب  اـهرتخد  دـناهتفرگ و  دوـخ  هب 
ببـسم رـصقم و  ناردام  دنیاشوخان ، ای  دـنیاشوخ و  قافتا  ره  زورب  ردام و  دـیاقع  هب  نارتخد  هجوت  تروص  رد  دـنریگ و  رارق  ناشناردام 

یم دروخرب  ارگوسود  توافتم و  هنوگ  ود  هب  دوخ  رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  اـب  دروخرب  رد  نارداـم  دـندرگ . یم  دادـملق  قاـفتا  نآ  یلـصا 
تیقفوم تراسج و  یکاب ، یب  هب  ار  دوخ  نارـسپ  ناردام ، دننک . یم  یگناگود  داضت و  راچد  ار  نارتخد  صخالاب  دوخ  نادنزرف  دنیامن و 

الماـک ناـشنارتخد  اـب  دروخرب  رد  ینعی  هکـس ، يور  رگید  رد  اـما  دـننک  یم  ناـنآ  زا  هبناـج  همه  تیاـمح  تدـش  هب  دـننک و  یم  قیوشت 
یـسنج و ياه  توافت  رطاخ  هب  اقیقد  راتفر  نیا  دنـشاب . طاتحم  نیب و  عقاو  الماک  دـنهاوخیم  دوخ  نارتخد  زا  دـننکیم و  لـمع  سکعرب 
دنهدیم و صیخشت  ار  ناشردام  ياه  ضیعبت  اهداضت و  نیا  هزورما ، ناوجون  نارتخد  زا  یلیخ  تسا . توافتم  یسنج  ياهتیوه  شقن و 
هک تسا  ینارحب  تیعـضو  هطقن  نامه  نیا  هک  دننکیم  وجتـسج  ار  يراتفر  داضت  نیا  تلع  دـننک و  یم  ینامرفان  يزروداضت و  هب  عورش 

ارگوسود توافتم و  هنوگ  ود  هب  دوخ  رـسپ  رتخد و  نادـنزرف  اب  دروخرب  رد  ناردام  دزاس . یم  مهارف  ار  اهوگموگب  فـالتخا و  تاـبجوم 
تبـسن مییوگن  رگا  دینادیم ؛ هک  روط  نامه  دننک  یم  یگناگود  داضت و  راچد  ار  نارتخد ، صخالاب  دوخ  نادنزرف  دنیامن و  یم  دروخرب 
لوحتم يدایز  رایسب  دودح  ات  دارفا  یلمع  يرکف و  تاداقتعا  هریجنز  رتشیپ ، ههد  دنچ  نیمه  مییوگب  قیقحت  هب  دیاب  هتشذگ ، لسن  دنچ  هب 

رد دوخ  نیا  هک  تسا  هدرک  ادیپ  يرایسب  یناشوپمه  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  نارسپ  نارتخد و  یسنج  ياه  شقن  تسا و  هدش  نوگرگد  و 
حیحـص رترب و  هشیدـنا  مادـک  مییوگب  هک  میرادـن  نآ  دـصق  ام  دـیوشن  تشادرب  ءوس  راچد  دریگ ؛ یم  رارق  ناینیـشیپ  ياه  هشیدـنا  لباقم 

هتینردـم تنـس و  داضت  لادـتعا  دـح  تیاعر  يور و  هنایم  هب  ار  اه  هداوناخ  هک  مینآ  ناهاوخ  اـهنت  اـم  هیاـمورف . هابتـشا و  مادـک  تسارت و 
ياهيدنمشزرا ایازم و  زا  هدیقع  ود  ره  میئوگ  یم  هکلب  تسا  حجرا  هتینردم  ای  تسا و  تسرد  تنس  فرص  مییوگ  یمن  مییامن ؛ توعد 

اب یناشوپمه  هک  ار  يا  هشیدـنا  مییامن و  طلتخم  ار  اه  نیرتهب  لسن ، ود  تروشم  يرکفمه و  اـب  تسا  رتهب  هک  دـنراد  روخرب  دوخ  صاـخ 
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ار دوـخ  تیارد  یلـسن ، ره  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  تسا و  ینتفاـیان  تسد  يا ، هشیدـنا  دوـخ  نیا  هک  مینیزگرب  ار  دراد  هدـیقع  ود  نآ 
رایـسب يریـسم  یلـسن  دنچ  ياه  يراتفرگ  تاداع  دوخ و  یگداوناخ  ياه  تنـس  رییغت  يارب  دـشابن . هلئـسم  لح  لابند  هب  دـنادب و  نیرترب 
تاعبت هک  سنج ، نیا  رد  ریذـپان  ناربج  ياهنارـسخ  تارثا و  ثنوم و  سنج  فیطل  یفطاـع و  هیحور  هب  هجوت  اـب  دومیپ . دـیاب  ار  تخس 
نکمم تسا و  رطخ  رد  زین  هدنیآ  لسن  تیبرت  تفگ  ناوت  یم  تارج  هب  یتح  دشاب و  هتـشاد  دومن  زین  يدـیدم  نایلاس  ات  تسا  نکمم  نآ 

زا یکدنا  ات  مییامن  حرطم  ار  يریبادت  تسا  مزال  دشاب ، هتـشاد  یپ  رد  زین  ار  هدـنیآ  لسن  یلاباال  یتیوه و  یب  ام  ینونک  ریبدـت  مدـع  تسا 
يریگولج تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  نم " يراتفر  تاحیجرت  هشیدـنا و  لالقتـسا   " مان یگزات  هب  هک  یتیوه " یب  يرـسدوخ و  نارحب   " تاعبت

يزاـس و دـننامه  رد  نارداـم  هک  ییاـجنآ  زا  یلو  تسا  مهم  رایـسب  یتـیبرت  ياـه  هزومآ  رد  دـلاو  ود  ره  شقن  تسا  رکذ  هب  مزـال  دوـش .
اب هـطبار  رد  تـیبرت و  رد  ناراداــم  میئاــمن . یم  اــفتکا  مـهم  نـیا  رکذ  هـب  هلاــقم  نـیا  رد  دــنراد  ییازــسب  شقن  ناــشنارتخد  ییاوـنمه 

هتشاد یهاگآ  سنج  ود  ره  رد  دوهشم  یتیسنج  ياه  توافت  هب  دنـشاب * : هتـشاد  رظن  دم  ار  لیذ  ياهدربهار  تسا ، رتهب  ناشناوجونرتخد 
. * دیئامن عالطا  بسک  ناوجون  رتخد  کی  ینهذ  ياه  ياه  یلوغشملد  اههصیـصخ و  زا  رواشم  کی  زا  کمک  اب  ای  هعلاطم و  اب  دیـشاب و 
ياه هبرجت  یـشکرس و  یبای و  تیوه  نارود  تسود  ار  دوخ  دیـشاب و  شنابیتشپ  نارگن و  رادـهگن و  رداـم  شا ، یکدوک  نارود  دـننامه 

رت طاشناب  رتناوج و  لاس  دنچ  ناوجون  اب  هارمه  هتـساوخ  دوخ  رگید و  عون  هب  ار  دوخ  یناوجون  نخـس ، رگید  هب  دیئامن . دادملق  شدـیدج 
هطبار غولب و  دروم  رد  شا ، ینـس  طیارـش  هب  هجوت  اب  ناترتخد  اب  دیریگن و  هابتـشا  ایح  مرـش و  اب  ار  بذاک  تلاجخ  . * دینک هبرجت  دوخزا 
علطم یگنانز  رارسا  هب  نانآ  هاگدید  نادرم و  یقالخا  تافص  اب  ار  وا  موزل  عقاوم  رد  یتح  دیهد و  یسنج  یهاگآو  دینک  تبحص  یـسنج 

رب هوالع  دیهد * . رادشه  دیآ ، یم  دـیدپ  رذـگدوز  نیـشتآ  فطاوع  ساسحا و  ساسا  رب  باب  نیا  رد  هک  یقالخا  تافارحنا  زا  دـیزاس و 
تاـساسحا و اهیلوغـشملد ، هـب  دیرـضاح  دوـب ، لـیامتم  رگا  دـیهاوخب  وا  زا  دیـشاب ، مـه  شا  یمیمـص  ناتــسود  زا  یکی  يرداـم ، شقن 

ردکت بجوم  هک  يا  هنوگ  هب  میقتـسم و  روط  هب  تسناوت  دیهاوخ  امـش  هنارهام  ربدـت  نیا  بجوم  هب  هک  دـیهد ؛ شوگ  وا  ياه  یگتـسبلد 
دسر یم  رظن  هب  مه  ریذپان  بانتجا  نس  نیا  رد  هک  ینارحب  هتـساوخان و  طیارـش  زا  دیـشاب و  هتـشاد  دوخ  لرتنک  رد  ار  وا  دوشن  يو  رطاخ 

فادها هب  ات  دننک  قیوشت  ار  ناشناوج  ناوجونرتخد و  دننک  یم  یعس  اهردام  زا  یخرب  دیباتـشب * . شیرای  هب  هدشن  رید  ات  دیدرگ و  علطم 
لمکم راتفر  ود  ینینچ  نیا  عقاوم  رد  دننک . روهطوغ  ناشرتخد  یگدنز  رد  ار  دوخ  ای  دـنناشوپب و  لمع  هماج  نانآ  ینتفایان  تسد  لامآ  و 

ای دـشاب و  دوخ  لالقتـسا  میرح و  راتـساوخ  دـنک و  هلباقم  ردام  اب  دوخ ، تیوه  زا  تظفاـحم  يارب  رتخد  تسا  نکمم  تسا ، راـظتنا  لـباق 
دنراد تسود  ناوجون  ياهرتخد  دهدب * .  تسد  زا  ار  دوخ  تیوه  هب  یـسرتسد  ناکما  دـنک و  ادـیپ  ردام  هباشم  یتیـصخش  تسا  نکمم 

رد یسک  هکنیا  ای  دنهد و  ماجنا  دنهاوخ  یم  هک  يراک  رطاخ  هب  هن  دنـشاب ، هتـشاد  ناشتـسود  دنتـسه  هک  هچنآ  رطاخ  هب  ار  اهنآ  ناشردام 
لرتنک هن  دنراد  تسود  ار  ناشردام  ياه  تیامح  نارتخد  . * دینک ناشدییات  دـیهد و  شوگ  ناتنارتخد  هب  تهج  نیدـب  دـنوش و ... هدـنیآ 
دنتسه هشیدنا  لمع و  لالقتسا  هب  لیامتم  نارتخد  رثکا  . * اهنآ ياهداقتنا  ات  دنتسه  ناشردام  ياه  تبقارم  نادردق  رتشیب  و  ار ، اهنآ  ندرک 

یپ رد  دنسرپ و  یم  ار  لیذ  دراوم  نوچمه  یتالاوس  دنتسه و  نآ  تابثا  يارب  ییاه  شور  یپ  رد  دننامب و  یقاب  كدوک  دنرادن  تسود  و 
يرفص نیرسن  و ... دریذپب ؟ لاسگرزب  کی  ناونعب  ارم  مردام  منک  راک  هچ  مشاب ؟ مردام  دییات  لابند  هب  دیاب  هشیمه  ارچ  دنتسه . نآ  خساپ 

نایبت یناریا  هداوناخ  شخب 

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 
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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 

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 
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. 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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