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نتشیوخ هب  تشگزاب  باجح و 

باتک تاصخشم 

؛  یـسیئر نیـسح  نیودت  قیقحت و  نتـشیوخ /؟! هب  تشگزاب  باجح و  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1365 نیسح ، یسیئر ، هسانشرس : 
لایر 964-978-  20000 کباش :  .ص  139 يرهاظ :  تاصخشم  یسیئر 1388 . نیسح  مق : رشن :  تاصخشم  .یسیئر.م  راتـساریو 
 : عوضوم .سیونریز  تروـص  هب  نینچمه  139 ؛ [ - 135  ] .ص همانباتک : تشاددای :  اـپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   7-3766-04

، یسیئر هدوزفا :  هسانـش  یتخانـش  هعماج  ياه  هبنج  باجح --  عوضوم :  یبهذم  ياه  هبنج  باجح --  عوضوم :  یمالـسا  باجح 
 : یلم یسانشباتک  هرامـش   297/636 ییوید :  يدـنب  هدر  ر9ح3 1388   / BP230/17 هرگنک :  يدـنب  هدر  راتـساریو   - 1367 نیهم ،

1831235

همدقم

تداهش وا  دوجو  رب  یتسه  رسارس  رد  يراکـشآ ، ياه  هناشن  و  تسا ، هاگآ  اه  ناهن  رارـسا  زا  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  شیاتـس  » 
وا هک  یبلق  هن  و  دنک ، شراکنا  دناوت  یم  هدیدن ، ار  وا  هک  یـسک  مشچ  هن  .ددرگ  یمن  رهاظ  ناگدننیب  مشچ  ربارب  زگره  .دـنهد  یم 
هب نانچ  نآ  و  تسین ، يزیچ  رترب ، وا  زا  سپ ، .هتفرگ  یـشیپ  همه  زا  يرترب  ییالاو و  رد  .دیامن  شا  هدهاشم  دـناوت  یم  تخانـش ، ار 

.دشاب دناوت  یمن  يزیچ  رت ، کیدزن  وا  زا  هک  تسا  کیدزن  تاقولخم 

رب اراه  لقع  .تسا  هدادـن  رارق  يزیچ  يواسم  ار  وا  اه ، هدـیدپ  اـب  وا  یکیدزن  و  هتخاـسن ، رود  شیاـه  هدـیدپ  زا  ار  وا  دـنلب  هبترم ي 
رب یتسه  ياـه  هناـشن  همه ي  هک  تسوا  سپ.تسا  هتـشادن  زاـب  دوخ  ییاسانـش  تفرعم و  زا  اـما  هتخاـسن ، هاـگآ  دوخ  تاذ  تقیقح 

ناگدـننک و هیبشت  راـتفگ  زا  رترب  هک  ییادـخ  تسا ، هتـشاداو  شدوجو  هب  رارقا  رب  ار  نارکنم  ياـهلد  دـنهد و  یم  یهاوگ  وا  دوجو 
نارکنم رادنپ 
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1 «. تسا

همئا و  ص )  ) یفطـصم دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  رب  متـسرف  یم  تاولـص  دورد و  یهلا ، شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  ،ص71  هغالبلا جـهن  - 1
.منک یم  میدقت  جع )  ) رصعیلو ترضح  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  مالس  دورد و  و  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم

ام تبسانم  نیمه  هب  تسا و  يا  هزات  کبـس  هب  تاررکم  رارکت  فده  تسادیپ  نآ  مان  زا  هک  روطنامه  راتـشون ، نیا  رد  ...دعب  اما  و 
يریگولج تسا ، نارگید  فرح  باتک ، نیا  هک  تفگ : دنهاوخ  اهدـعب  هک  یناسک  يریگ  هدرخ  زا  ات  میا  هداهن  نآ  رب  ار  قیقحت  مان 

رب هک  سک  ره  هدـش و  ینیب  شیپ  تقلخ  تعیبط و  ماظن  طسوت  درم ، يارب  هچ  نز و  يارب  هچ  شـشوپ  باجح و  هک  دـنچ  ره  .دوش 
فرح هکنیا  هیعاد ي  نوچ  زین  ام  تسسا ؟ هتـشاد  تعیبط  ار  دیکأت  نیتسخن  هک  ارچ  دنز ؟ یمن  يا  هزات  فرح  هدرک  دیکأت  نآ  موزل 

هب تشگزاب  باجح و  ار  باتک  مسا  میشاب ؟ هتشاد  عوضوم  هب  توافتم  يدید  میتساوخیم  طقف  میرادن و  هتـشادن و  ار  مینزب  يا  هزات 
نز زور ، نیتسخن  زا  هک  تسا  يریبدت  باجح  هک  ارچ  دوش  یمن  لابند  يا  هزات  نایب  هک  دشاب  نیا  رب  دـیکأت  ات  میتشاذـگ ، نتـشیوخ 

اهشزرا و هب  تشگزاب  میا ، هدوب  ًالبق  هچنآ  هب  تشگزاب  ینعی : نتـشیوخ ، هب  تشگزاب  تسا و  هشیدنا  دوخ  ءایح  تفع و  ظفح  يارب 
ام هک  تفگ : دیاب  دشاب  تفرشیپ  ندمت و  رب  لاد  یباجح ، یب  يراب و  دنب و  یب  يانعم  هب  يدازآ  رگا  هک  ارچ  دوخ ، ندمتم  گنهرف 

هزات فرح  هک  دنتسه  یناسک  دنیوگیم ، نخس  تعیبط  ماظن  فالخ  رب  هکنانآ  اما  .میتسه  رتبقع  تاناویح  زا  يدایز  ياهلاس  اهناسنا ،
ییاهفرح دننزیم ،
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دیاب ناسنا  هک  ارچ  تعیبط ، هن  تسا  ناـسنا  يزاـب  نیا  هدـنزاب ي  ًاملـسم  دنتـسه و  تقلخ  ماـظن  تعیبط و  هیلع  رب  گـنج  مـالعا  هک 
ماگ اهنآ  اب  تفلاخم  رد  اـهنآ و  هیلع  رب  هکنیا  هن  دـنک  هدافتـسا  ندرک  یگدـنز  رتهب  يارب  اـهنآ  زا  اـت  دـنک  فشک  ار  تعیبط  نیناوق 
ایآ دنک ؟ لمع  دیاب  تسا  امرگ  ییانشور و  داجیا  هک  دوخ  یگشیمه  نوناق  فالخ  رب  شتآ  دیوگب  یسک  هک  تسا  نیا  لثم  درادرب 

نیناوق هن  تسا  ناسنا  تسا ، هدنزاب  تیاهن  رد  هکنآ  تفگ : دیاب  هجیتن  رد  دراد ؟ ناکما  يرما  نینچ  کی  يداع  یعیبط و  طیارش  رد 
زج یفده  دنناریم  نخس  تقلخ  ماظن  فالخ  رب  هکنانآ  مینادب  ملسم  دنک .) لمع  یعیبط  نیناوق  فالخ  رب  هک  یناسنا   ) تقلخ یعیبط 

.دز وس  یمن  وت  نم و  يارب  ناشلد  دنرادن و  دوخ  یناوهش  دصاقم  هب  ندیسر 

ینعم صاخ و  هورگ  عقاو  رد  هدمآ ، قلطم  تروص  هب  هک  يا  هملک  ره  زا  روظنم  راتشون ، نیا  رد  هک  دوش  دیکأت  اجنیا  رد  تسا  مزال 
يزانط و زج  يراک  هک  دنتسه  نانز  زا  هتسد  نآ  طقف  دارم  دوش ، یم  هدرب  مان  نانز  زا  رگا  لاثم  يارب  دشاب ؟ یم  هملک  نآ  زا  صاخ 

ییابیز ییاهنت ، ییوشانز و  رد  هک  تسا  نآ  دـشاب  نیهوت  هتـسیاش ي  ینز  رگا  :» تنارود لـیو  لوق  هب  هک  ارچ  دـنرادن ، يرگ  هوشع 
شیارآ و هب  زور  رـساترس  دزادرپ و  یم  يرگادوـس  هـب  قـشع  رد  فارـسا  نـنفت و  يارب  دراذـگ و  یم  تراـجت  ضرعم  رد  ار  دوـخ 

نادرم زا  هتـسد  نآ  دارم  دوشیم  هدرب  ماـن  نادرم  زا  رگا  1 و  «. دنارذگ یم  سابل  ندیـشوپ  وم و  نداد  چیپ  تروص و  رـس و  ینزدرگ 
تسا
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.درک کش  زین  اهنآ  یگنادرم  رد  دیاب  هک  ینادرم  دنرادن ؟ یتسرپ  توهش  زج  يراک  هک 

؛ تسه هدوب و  زجاع  دـیاب ، هک  روطنآ  تایعقاو  نتـشون  زا  هشیمه  ملق  هک  تشاد ، ناعذا  تسناد و  دـیاب  ص 160  هفـسلف ، تاذل  - 1
ره دناوتیمن  هک  ارچ  تسا ؛ نآ  نتـشون  زا  زجاع  ملق  هک  تسا  نامه  نیا  تمعن ؛ رـسپ  تسا و  تمحر  رتخد  هک  دروآ  رطاخ  هب  دـیاب 

.دسیونب دوش ، یم  يراج  نابز  رب  هک  ار  هچنآ 

هدید ي هب  رگا  ات  مهد  لوق  اجنیا  رد  میامن و  یهاوخ  رذع  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  بلاطم  یلامتحا  یگتسویپ  مدع  زا  ات  مینادیم  مزال 
یعس هکنیا  نمض  راتشون  نیا  رد  هک  منک  نایب  دراذگ و  شوپرـس  یلامتحا  یگتـسویپ  مدع  رب  بلطم  يانغ  دیرگنب ، بلاطم  هب  لقع 

ینارتخد هب  ینید  هزیگنا ي  نداد  رطاخ  هب  اما  دوش  هدنار  نخس  باجح  هلئسم ي  رب  یجراخ  نادنمشیدنا  تادیکأت  زا  رتشیب  ات  هدش 
ملـسم فورعم  لصا و  نیا  تیاـعر  رب  میقتـسم  هن  هتبلا  ییارذـگ  رظن  دنتـسه ، موب  زرم و  نیا  رد  یمالـسا  ياـه  هتخودـنا  ًاـعقاو  هک 

رما نیا  یگنوگچ  دودح و  رظن ، زا  مرتحم  ناگدـنناوخ  يارب  رگید  یتمحازم  رد  ًامتح  اما  .تسا  هدـش  تایاور  تایآ و  رد  یمالـسا 
.دنار میهاوخ  نخس  درم  نز و  طابترا  مالسا و  رد  سدقم 

راکرس ینابرق و  هیضار  مناخ  راکرـس  صخالاب  رتشوش  ناتـسرهش  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد  هناخباتک ي  مرتحم  نانکراک  زا  نایاپ  رد 
هیملع ي هسردم ي  مرتحم  تیریدم  مق ، ناتسرهش  هر )  ) یفجن یشعرم  هّللا  تیآ  ترضح  هناخباتک  مرتحم  لنسرپ  ناقهد ، ادن  مناخ 

دنتشاد و يراکمه  هدنب  اب  يوحن  ره  هب  هک  یناسک  هیلک ي  یکلم و  ياقآ  جاح  نیملسملا  مالسالا و  تجح  بانج  هیموصعم ،
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ياقآ بانج  مگرزب  ردارب  صخالاب  ما ، هداوناخ  ياضعا  زا  نینچمه  منک و  رکذ  اـهنآ  زا  یمـسا  اـت  دـندادن  هزاـجا  عضاوت  بسح  رب 
رکف ات  مراتساوخ  ناهاوخ و  لاعتم  دنوادخ  زا.میامنیم  ار  یناد  ردق  رکشت و  لامک  یلام ، يرکف و  ياهتیامح  رطاخ  هب  یسیئر  نسح 

.درادب نوصم  هابتشا  زا  ارریقح  مدق  ملق و  و 

یسیئر 24/3/1388 نیسح 

? ارهز همطاف ي  ترضح  تدالو 

عمج شتحت  ام  رد  شا  يونعم  یناسنا و  تیصخش  مامت  نز  نآ ، رد  هک  دنا  هدش  يا  ههاریب  دراو  نانز  زا  یهورگ  ینونک  طیارش  رد 
نردم و هبسک  يارب  ییالاک  ای  ناهلبا و  يزاب  يارب  یکسورع  هدش و  هصالخ  شیاضعا  لفاسا  رد  شیلاعتم  ياه  شزرا  مامت  هدش و 

هدش ددجتم  رکفنـشور  نز  مان  هب  يا  ههاریب  دراو  یترابعب  هدش و  گنرف  يراد  هیامرـس  ياهالاک  فرـصم  يارب  یهاگتـسد  هصالخ 
.تسا 1

اریز منک ، یم  راختفا  دوخ  ندوب  نز  هب  نم  ونـساپ «: نایاد  یتعیرـش  یلع  رتکد  همان ي  تیـصو  زا  هتفرگ  رب  هفاـضا  صیخلت و  اـب  - 1
قلخ یفدـه  يارب  نز  کی  ناونع  هب  ارم  دـنوادخ  هک  مراد  ناـمیا  نم  .ما  هتفرگ  رت  یلاـعتم  ییأـشنم  زا  ندوب  نز  زا  ار  دوخ  فیرعت 
دوخ یگدنز  رد  يدنوادخ  رهم  زا  يا  هناشن  ار  فدـه  نیا  سکعرب ، هکلب  منک ، یمن  یقلت  ییاوسر  یماندـب و  ار  نآ  تسا و  هدرک 

1 متیسنج » اب  هن  موش ، یم  فیرعت  « مندوب اب «  نم  رگید  ترابع  هب  .مناد  یم 

ص 79 لاس 2003 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

یلاع هک  دشاب ، یم  نز  لامج  ییابیز و  زا  عورـشمان  یقطنمریغ و  هدافتـسا ي  لولعم  قوف ، دسافم  بئاصم و  همه  يدـنواکر : رتکد 
مادختسا هب  ار  تعیبط  رد  شنیرفآ  یلجت  نیرت 
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دـیلوت و رد  وا  ناـشخرد  تلاـسر  نز و  مهم  سب  تیعقوم  شزرا و  دروآ و  یمرد  یـسنج  توهـش  ینعی  یتسه  هدـیدپ  نیرت  تسپ 
.در 1 اپس  یم  یشومارف  هب  ار  اهناسنا  تیبرت 

ص 113 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 1

رثوم لماوع 

نز دوخ 

هب دوخ  ندرک  حرطم  دوخ و  یناسنا  تمارک  هب  یبایتسد  تهج  رد  شـالت  ياـج  هب  زورما  ناـنز  نارتخد و  زا  يریثک  عمج  هنافـسأتم 
رگید هب  تبـسن  يرتهب  يالاک  دنهد و  هولج  رتهب  ار  دوخ  ندوب  الاک  ات  تسا  نیا  ناشـشالت  زور  ره  الاک ، کی  هن  ناسنا  کی  ناونع 

.دننک هضرع  رازاب  هب  ناگدنشورف 

شروشک یتکلمم  یلم و  ياهتیعقاو  زا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دـناوخ ، یم  هلجم  هماـنزور و  رگا  زورما  ریـسا  هدـش ي  ـالاک  نز  “ 
ای ددرگ و  قساف  دیاب  هنوگچ  دنادب  هک  دناوخ  یم  هلجم  نیا  يارب  اهنت  وا  .درادرب  یمدـق  مورحم ، رامـشیب  نانز  يارب  ای  دوش و  هاگآ 

...دنک فرـصم  دشاب ، هدننک  دیلوت  دوخ  هکنآ  نودب  هنوگچ  دنک و  بآ  ار  شرمک  فارطا  نساب و  یفاضا  ياهتـشوگ  دیاب  هنوگچ 
هدروآ و يور  لبنجوداج  عاونا  هب  هن ، ای  تشاد  دـهاوخ  یماجنارـس  شلذـتبم  قشع  دـنادب  هکنیا  يارب  يزورما  هدرکلیـصحت ي  نز 

ددـجتم شوپ  کیـش  ياه  مناخ  زا  رپ  ياه  نلاس  دوش .) یم  لسوتم   ) دور یم  ریگلاف  نآ  هب  ریگلاف  نیا  زا  یلح  هار  ندرکادـیپ  يارب 
هرفـس ي رهوش ، دیـص  يارب  ددـجت  ریـسا  نز  .دـشاب  یم  ام  ياـعدا  نیا  دـهاش  دـنریگ ، یم  هوهق  لاـف  هک  ییاـه  هناـخ  رد  يزورما ،

ناتـسود ندرک  ضوع  اب  زابـسوه و  نادرم  دید  ضرعم  رد  شندـب  نت و  ندرک  هضرع  اب  هدـش  الاک  نز  ...دـنک  یم  رذـن  لضفلاوبا 
هباشم هب  شدرم 
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1 دناد .” یم  ندمت  ددجت و  رب  لاد  ار  يرابودنب  یب  تسین و  لما  هک  دنک  یم  راختفا  اهنت  شیاهسابل ، ندرک  ضوع  ي 

ءایح و نداد  تسد  زا  عنام  هک  يا  هناـمرتحم  ياهـسابل  تسد  زا  ماـمت  تراـسج  اـب  ار  دوخ  زورما  رتخد  دـسیون ”: یم  تنارود  لـیو 
لیخت تردق  هک  تسا  نیا  ناشبیع  اهنت  تسا و  یتمعن  ناطایخ  زج  هب  نایناهج  همه ي  رب  هاتوک  ياهنماد  تسا و  هدـیناهر  دوب  تفع 

20” دنشابن ابیز  زین  نانز  دنشاب ، هتشادن  لیخت  هوق ي  نادرم  رگا  دیاش  دننک : یم  رت  فیعض  ار  نادرم 

لکش هب  نانز  یتقو  تساهعونت ، فشک  بلاط  یناسنا  ره  عبط  ًالوصا  .تسا  وا  ندوب  هبوجحم  هب  نز  فطل  دیوگ ”: یم  اتاروم  مناخ 
دوخ تیمها  ییورایور  راب  نیدنچ  اب  یتیمها  اب  زیچ  ره  دنراذگ ، یمن  یقاب  نادرم  هجوت  بلج  يارب  يزیچ  دنـشاب  هفوشکم  يزورما 

3 ". دهد یم  تسد  زا  ار 

: دسیون یم  نانز ” یسانش  هعماج  باتک ” رد  توبآ  الماپ  مناخ 

مادنا بسانت  ظفح  يارب  ییاهروتسد  زا  ولمم  هک  دنیآ  یم  رامش  هب  یگنراگنر  تایرشن  یلصا  ناگدننک  فرصم  ناوجون  نارتخد  “ 
راتفر و و 

یلا 27 ص 25  نز ، تراسا  ای  يدازآ  .1

ص 157 هفسلف ، تاذل  - 2

هزیمم هجو  .تسا  بوبحم  ياه  هشیپرنه  اه و  هدنناوخ  هب  طوبرم  رابخا  هناقـشاع و  ياهناتـساد  ص 263 و 264  ناناوج ، تشهب  - 3
یمرب تایرـشن  نیمه  زا  ار  دوخ  یگدـنز  ياـهوگلا  ناوجون  نارتـخد  .تسا  شیارآ  دـُم و  هب  ظوـبرم  ياـه  هلاـقم  تایرـشن  نیا  ي 

1 دنریگ .”

هب یگنانز ، ییابیز و  لوبقم  ییاه  هناـشن  هب  یباـی  تسد  قوش  ببـس  هب  هک  ینارتخد  رایـسب  هچ  دـیوگ ”: یم  يوادعـس  رتکد  مناـخ 
تسنآ ینارتخد  نینچ  روصت  نامگ و  دنوش ، یم  راچد  یناور  تالالتخا 
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یهاتوک رتم  یلیم  کی  یتح  هک  اجنآ  ات  دراد ، یگتـسب  نانآ  ياه  هژم  یگدـیمخ  ای  ینیب و  هزادـنا  هب  اهنآ  هدـنیآ ي  یگدـنز و  هک 
” .دوش لیدبت  یگدنز  رد  ینارحب  يدج و  هلأسم ي  کی  هب  دناوت  یم  زین  هژم  لوط 

یطیارش هب  هتسباو  يو  تلزنم  اذل  هدنشورف ، مه  تسالاک و  مه  يزورما  ناسنا  نوچ  دسیونیم ”: نینچ  مورف  کیرا  رتکد 

تهج نیا  لصاح  هک  وا  ینمیا  یب  نازیم  رد  .شزرا  یب  هنرگو  تسا  شزرا  اب  تسا  قفوم ” رگا ” .تسوا  لرتنک  زا  جراـخ  هک  تسا 
رب هکلب  هدوبن ، شتیناسنا  ياهتیفیک  يانبم  رب  شـشزرا  هک  دنک  یم  سح  یـسک  رگا  .درک  هغلابم  ناوت  یمن  تسا  شرگن ) و   ) يریگ

دییات هب  موادـم  زاین  هدـش و  لزلزتم  شدوخ  هب  مارتحا  سح  تسا  یمئاد  ریغتم  طیارـش  اب  رازاب  تباـقر  هصرع ي  رد  شتیقفوم  هیاـپ 
..تشاد دهاوخ  یسکان )  یسک و  ره   ) نارگید

ص 103 و 104 نانز ، یسانش  هعماج  - 1

1 تفر .” دهاوخ  نایم  زا  رورغ  نأش و  سح  دشاب  صخش  شزرا  ذخام  رازاب  لوحت  رگا  ص 110  نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 2

( دنراد نتشاد  تسود  ساسحا  وا  هب  تبسن  هک  یسک   ) یقـشع کیرـش  باختنا  نانز ، زا  يدادعت  رد  دنکیم ”: نایب  پل  ساینیا  رتکد 
ار دوخ  شیگنانز  اب  ًالماک  هک  ینز  کی  طقف  ...تسا  نز  کی  ناونع  هب  ناشیاهتراقح  هیلع  هاگآدوخان  شروش  بـالقنا و  زا  رثاـتم 

2 ”. تسا ندش ) عقاو  نتشاد ، تسود  دروم   ) ندیزرو قشع  تیعقوم  رد  تسا ، هداد  قفو 

یلداعتم يداع و  مدآ  ام  رظن  هب  دـناراذگ ، یم  شزرا  یب  ياهراک  اب  ار  دوخ  تقو  سکره  دـسیون ”: یم  يانروه  نراک  رتکد  مناخ 
یبصع تمالع  نیلوا  سپ  ...میناد  یم  یبصع  ار  وا  ام  تسین و 
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ندوب ینابصع  زا  رتکد  روظنم  ایوگ  دشابن (  راگزاس  دنکن و  قیبطت  شدوخ  هعماج ي  موسر  بادآ و  اب  صخـش  هک  تسا  نیا  ندوب 
نآ مدرم  راتفر  قالخا و  تالیامت و  تاساسحا و  هکنیا  هب  تسا  رصم  یعامتجا  ره  گنهرف  تسا )  ندوب  لامرن  لداعتمریغ و  نامه 

3 ”. دنادب یعیبط  يداع و  يراتفر  قالخا و  ار  هعماج 

دـییأت و هب  جایتحا  تبحم و  شطع  ییاکتا و  تلاح  ام ، نامز  یبصع  دارفا  تالیامت  نیرتعیاش  نیرتزراـب و  زا  یکی   “ ناـشیا رظن  رد 
يا هداعلا  قوف  تدش  هب  یبصع  صخش  رد  تلاح  نیا  ...تسا  بیوصت 

ص 87 نتشیوخ ، يارب  ناسنا  -1

،ص 70 ندیزرو قشع  یسانشناور  -2

، تبحم بلج  يارب  ینعی  دـمهف : یم  درومیب  دروم و  هن  دسانـش و  یم  دـح  هن  هک  دـسریم  یلا 20  ص 17  ام ، رصع  ياهینابـصع  - 3
رارق سک  همه  هجوت  هقالع و  دروم  ءانثتـسا  نودـب  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  رایتخا  یب  هکلب  تسین ، وا  رظن  دروم  یـصوصخ  هب  صخش 

زا یبصع  صخش  دوخ  بلغا  .هن  ای  دراد  يا  هدیاف  نارگید  دییات  قیدصت و  ای  صاخشا ، تبحم  هک ، درادن  نیا  هب  هجوت  یتح  دریگ :
برطـضم و هداعلا  قوف  هک  دـمهفیم  دـباین  دوخ  فارطا  رد  ار  هجوت  تبحم و  یتقو  طقف  .تسین  ربخاب  یبلطرـصم  دـحیب  شطع  نیا 

.تسا هدش  هراچیب 

ًالومعم و  دشاب (  اجیب  مه  ردقره  ناشتاعقوت  اهتساوخ و  هب  هک  دنراد  راظتنا  نارگید  زا  یبصع  صاخشا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن ي 
.دنرادن یهجوت  نارگید  تاجایتحا  اه و  هتساوخ  هب  ناشدوخ  یلو  دننک ، هجوت  تساجیب )  مه 

صخـش رد  هشیمه  هک  تـسا  یتیاـفک  یب  یکچوـک و  ساـسحا  یحور و  ینمیا  اـن  ساـسحا  دارفا  نـیا  تایـصوصخ  زا  رگید  یکی 
یبصع
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رغرغ هلان و  تروص  هب  یهاگ  تسا  نکمم  يزیچان  ساسحا  نیا  ...دوش  رهاظ  تسا  نکمم  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  دراد و  دوجو 
هلیـسو ي هب  اـت  دنـشوک  یم  یهاـگ  دوخ ، يزیچاـن  ساـسحا  ناربـج  يارب  صاخـشا  عون  نیا  ...دوش  رهاـظ  يروـخدوخ  هصغ و  اـی 
رـس و کـی  نارگید  دوخ و  رظن  رد  اـت  دـنهد ، هولج  گرزب  ار  دوخ  تسا  مهم  هعماـج  رظن  رد  هک  يرگید  ياـهراک  اـی  ییاـمندوخ 

1 ”. دشاب رتدنلب  مدرم  بلاغ  زا  ندرگ 

ددرگ یم  نایب  هتکن  نیا  یعافد ” ياـه  مسیناـکم  یماـکان و  ثحبم ” رد  یـسانشناور ، رد  یلا 42  ص 40 ام ، رـصع  ياهینابـصع  - 1
هکبـش وا  هاگآ  دوخان  ریمـض  زا  دهد  رارق  یناور  موجه  دروم  ار  درف  یناوتان  تراقح و  ساسحا  یگدنز ، ياه  یماکان  هاگره  هک ”:
يارب درف  .دنمان  یم  یعافد  مسیناکم  ار  ینورد  هاگتسد  نیا  دزادرپب ، صخـش  تیوه  زا  عافد  هب  ات  دیآ  یم  رد  شبنج  هب  هدیچیپ  يا 

اهتـسکش و دنک و  ظفح  ار  دوخ  تیدوجوم  یعافد  مسیناکم  نآ  کمک  هب  ات  دـتفا  یم  وپاکت  هب  نورد  زا  هدـش ، ساسحا  رطخ  عفد 
طیحم اب  درف  يراگزاس  يارب  ییوج  هراچ  نیرتمهم  مادقا  نیا  .دـهد  هولج  زیچان  ای  دزاس  فرط  رب  ار  شیاه  بارطـضا  اه و  ینارگن 

ریمـض دـنک و  ناربج  ار  اه  فعـض  نآ  دراد  هچنآ  اب  دـنکیم  یعـس  درف  ...تسا  تسکـش  تراـقح و  ساـسحا  هدـنناشوپ ي  دوخ و 
رد یـشیرتا ) یـسانشناور   ) رلدآ درفلآ  .دنمان  یم  ناربج  یـسانشناور ، رد  ار  هدیدپ  نیا  .دناهرب  هودنا  راشف و  زا  ار  دوخ  هدـیجنر ي 

1 دنک .” شومارف  ار  دوخ  هثج ي  فعض  ات  تفر  یم  يزوریپ  لابند  هب  تراپانب  نوئلپان  تفگ : یم  هدیدپ  نیا  يارب  یلاثم  نایب 

نله رتکد  مناخ 
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ینعی نورد  دوخ  دنک (  شومارف  ار  دوخ  نز  ای  رتخد  کی  هک  یماگنه  دسیون «: یم  نینچ  نیا  متـسه ” هک  مناد  یم  باتک ” رد  رنرب 
رب دنک  یم  شالت  دشخب ، دوبهب  دنک و  تیبثت  ار  دوخ  دنک  یم  یعس  دنک ، ادیپ  ار  راک  لاکشا  دنک  یم  یعـس  دشاب )  دیاب  هک  هچنآ 
اما دور (  رتارف  نآ  زا  ای  دـنکراکنا  ار  دوخ  تاساسحا  دریگب و  هدـیدان  ار  دوخ  دـنک ، یگدـنز  نارگید  تاراظتنا  اـهرایعم و  ساـسا 

تسا نکمم 

زا يرایسب  دوش )  رتدب  هتشذگ  زا  عضو  هدنیآرد  دروآ و  تسدب  یبوخ  ساسحا  ًاتقوم  ص 24  نادرم ، هاگن  نانز و  ییامن  هولج  - 1
1 دننک .” یگدنز  دنتسه ، ًاعقاو  هک  هنوگ  نآ  هن  دنشاب ، دیاب ، هچنآ  قباطم  دننک  یم  یعس  نانز 

طیحم اب  قباـطم  هک  دـننک  تسرد  يروط  ار  دوخ  رهاـظ  هک  تسا  یفاـک  نیمه  ناـنز  بلغا  يارب  دـسیون ”: یم  تراـهرا  هتوا  رتکد 
تردق ردقچ  ره  دنریگ و  یم  رارق  يرتشیب  شریذپ  مارتحا و  دروم  دننک  هولج  رتابیز  ردقچ  ره  هک  دنتـسه  رواب  نیا  رب  نانآ  .دـشاب 

رکفت و تردق  نایب ، اب  ار  دوخ  هکنآ  زا  بلغا  نانآ  .دنراد  يرتشیب  سناش  طابترا  يرارقرب  رد  دنشاب  هتشاد  طیحم  اب  يرتشیب  شزاس 
”. دننک یم  بانتجا  دنناسرب ، تابثا  هب  ار  دوخ  دوخ ، رترب  روعش  مهف و 

هعماج و اب  قابطنا  نیا  زا  رگا  یتح  دـنهد و  قیبطت  هعماج  اب  ار  دوخ  تیعقوم  هک  دـنراد  لیامت  رتشیب  نانز  دـسیون ”: یم  همادا  رد  وا 
یلکشم اب  ریسم  نیا  رد  مه  رگا  دنشاب و  هتشاد  يراتفر  نینچ  هک  دنراد  شیارگ  مه  زاب  دنشاب ، هتـشاد  يدب  ساسحا  دوجوم  طیارش 

هن دننیب  یم  دوخ  رد  ار  لاکشا  دنوش  وربور 
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”. هعماج طیارش  نیناوق و  رد 

وا روعـش  مهف و  رد  هکلب  تسین  دوخ  ییابیز  نتـشاذگ  شیامن  هب  رد  رتخد  کـی  شزرا  هک  دراد  داـقتعا  مه  تراـهرا  رتکد  یتسارب 
هب ار  طیحم  فرط و  نامه  لکـش  دریگ  رارق  هک  یطیحم  فرط و  ره  رد  بآ  لثم  دشاب و  هتـشاد  ار  بآ  مکح  نز  دیاب  ارچ  تسا و 

.دریگب دوخ 

ص 63 و 69 متسه ، هک  مناد  یم  باتک  - 1

هب یهاگ  نز  هک  تساهنآ  تواضق  روظنم  هب  هچ  دنتـسه ، راتفر  هیور و  نیا  بجوم  رتشیب  هک  دنـشاب  یم  اهدرم  نیا  وزوربمل ”: اـنیج 
.دیارگ یم  روجف  قسف و  هب  ینامز  یکاپ و  یتسار و 

هب روشرپ  حور  نیارد  يور  هنایم  لادـتعا و  هکیئاجنآ  زا  یلو  دـیامن  یم  زورب  نز  رد  هناـموصعم  روط  هب  ًاـتعیبط  يوریپ  نیا  دـنچره 
یم ماـمت  هعماـج  وا و  ررـض  هب  هجیتنلاـب  هدومن و  روهظ  نز  رد  يزیمآ  قارغا  روط  هب  زین  بولـسا  زا  يوریپ  دوـش  یم  تفاـب  تردـن 

1 دوش .”

ص 74 نز ، حور  - 1

: دیوگ یم  یسنج  بالقنا  دروم  رد  تسینیمف ، نیالک ، یلاس 

ره  1” ....دوب نادرم  يراب  دنب و  یب  هب  دایز  ندیـشخب  تیعورـشم  هکلب  دوبن ، نانز  دایز  يدازآ  دـمآ ، تسد  هب  هچ  نآ  تقیقح  رد  “ 
، دـشورفب نز  یگزره  هب  ار  دوخ  یناسنا  تفارـش  تریغ و  رگا  رتحار ، مه  نآ  زا  یتح  اـی  ندروخ و  بآ  ناویل  کـی  یتحارب  يدرم 

یطرـش دیق و  چیه  هب  دنبیاپ  هکنیا  نودب  دنک ، هدافتـسا  اهنآ  يالاک  زا  دـشاب و  هتـشاد  هطبار  دـهاوخب ، هک  نز  دادـعت  ره  اب  دـناوتیم 
.دشاب

ص 63 لاس 3 0 0 2 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

یهاوخ رگید 

یهاوخ رگید  هزیگنا ي  دوجو  هلأسم  نیا  رد  مهم  رصنع 
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رد هداوناخ  نوناک  ظفح  لـسن و  ياـقب  يارب  تقلخ  هاگتـسد  تعیبط و  هک  تسا  نارگید  نتـشاد  تسود  سح  دوجو  یتراـبع  هب  و 
نز دوجو  رد  ار  سح  نیا  هکنآ  .تسا  مهم  یخساپ ، هچ  اما  دراد ، خساپ  هب  جایتحا  يزاین  یـسح و  ره  هتبلا  تسا و  هداهن  نز  دوجو 
هک تسا  درم  عون  نیا  دراوم  بلغا  رد  تسا و  سح  نیا  ياراد  نز  عون  تسا ؛ هداـهن  يرگید  دوـجو  رد  ار  نآ  هب  خـساپ  هداد ، رارق 

دیاب هک  هتفگن  درم  هب  ایآ  و  دشاب ؟ هتـشاد  تسود  ار  يدرم  هچ  دـیاب  رتخد  نز و  هک  هدرکن  صخـشم  تقلخ  ایآ  اما  دـهدیم ؛ خـساپ 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  دوخ  ياج  رد  اما  تسا  حضاو  ناشیاهباوج  دنچ  ره  هک  تسا  یتالاوئس  اهنیا  یشاب ؟ هتشاد  تسود  ار  نز 

دنمزاین هک  دشاب  هتـشاد  ار  نیا  راظتنا  دیاب  دیوگب ، خساپ  زاین  نآ  هب  دهاوخن  ای  دناوتن و  دیوگب ، خساپ  يزاین  هب  دیاب  هک  یـسک  رگا 
سدقم ياهشزرا  ظفح  يارب  هک  دنتسه  ینادنمزاین  نایم  نیا  رد  هتبلا  دنک ، زارد  یـسکان  ره  يوس  هب  زاین  تسد  دوخ  زاین  عفر  يارب 

هب ار  زاین  تسد  یطیارـش  یچیه  تحت  دنریگب و  خساپ  تسرد  هار  زا  طقف  ناشزاین  عفر  يارب  ات  دننک  یم  یعـس  دنراد ، هک  يرگید 
.دننکیمن زارد  یسکان  چیه  فرط 

یم مزال  وا  یصوصخ  تیرومام  يارب  رما  نیا  هک  تسورنیا  زا  دهاوخ  یم  نارگید  يارب  ار  دوخ  نز  رگا  دسیون ”: یم  تنارود  لیو 
رارق وا  داهن  رد  تعیبط  هک  یتالاعفنا  هار  زا  دنک  تافتلا  هجوت و  نادب  دوخ  هکنآ  یب  هک  تسوا  یـصوصخ  تیرومام  نیمه  دشاب و 

رد ینیعم  صخش  هب  تبسن  يدیدش  هقالع ي  تروص  هب  تسا  هداد 
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1” .دهد یم  قوس  نتشاد  تسود  هب  ار  وا  هدرک  روهظ  زورب و  وا 

” نز حور  ناونع ” تحت  دوخ  باتک  رد  وزوربمل  انیج  مناخ 

، اهیـشوخ ینعی  هتـساوخ  نارگید  دوجو  يارب  ار  شیوخ  یتـسه  رت  قیقد  رتـهب و  يریبـعت  هب  اـی  تسا و  هاوخ  رگید  نز  دـسیون ”: یم 
دراد و تسود  ار  وا  هک  تسا  هتخاس  یـسک  هب  هتـسباو  ار  نآ  هلب  هدادـن  رارق  نتـشیوخ  یتسه  رادـم  رب  ار  دوخ  ياهدـیما  اهوزرآ و 

3 ”. دنکیمن قرف  دشاب ، يرگید  ای  وا و  دنزرف  وا ، ردپ  وا ، رهوش  صخش  نیا  لاح  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  زین  سکنآ  دهاوخیم 

داش ار  نارگید  هکنیا  يارب  ...و  دنکیم  یطایخ  دنکیم ، شزرو  دنکیم ، راک  دنکیم ، لیصحت  نز  دننکیم ”: نایب  نینچ  همادا  رد  ناشیا 
.دوش عقاو  اهنآ  رطاخ  قلعت  تبحم و  هجوت و  دروم  دنادرگ و  رورسم  و 

ص 9 هفسلف ، تاذل  .1

جییهت هتخیگنارب و  نارگید  هب  تبـسن  ار  دوـخ  تاـساسحا  دوـخ و  ببـس  هب  ار  نارگید  تاـساسحا  هکنیا  يارب  ص 3  نز ، حور  . 2
1 ”. دیامن

اب یگنهاـمه  تیلباـق  ناتـسبد  موـس  سـالک  رد  نارتـخد  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  نارتـخد  رد  ار  لـیم  نـیا  رنرب  نـله  رتـکد  مناـخ 
دنریگ یم  دای  اهنآ  .دنیامن  یم  قارغا  دنراد ، اهنآ  اب  هک  ییاه  تهابـش  زاربا  رد  یتح  دـننک و  یم  ادـیپ  ار  دوخ  ناتـسود  تاساسحا 

کیرات ناهنپ و  هجو  کی  يریگارف  نیا  اما  مراد ! ار  ساسحا  نیمه  ًاقیقد  مه  نم  ینک ، یم  یـسح  هچ  مناد  یم  ًاـعقاو  دـنیوگب : هک 
هچنآ اب  دهد  یم  دای  نارتخد  هب  نوچ  تسا ، یفنم  یناهنپ و  هبنج ي  کی  ياراد  نانز  هورگ  هب  نتـشاد  قلعت  هک  روطنامه  دراد ، مه 

ار نآ  دنزومایب ، مه  رد  دنهاوخیم ، دنشیدنا و  یم  نارگید 
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2 دننک .» لیدعت  دنهاوخ ، یم  دننکیم و  رکف  دوخ  هک  ار  هچنآ  دنزاس و  گنهامه  نآ  اب  ار  نتشیوخ  هدرک و  نیزگیاج  دوخ  رد 

نز یناگدـنز  كرحم  نیرتـمهم  نیرتـگرزب و  نارگید  بلج  هـب  لـیم  اـی  ندـمآ  دنـسپ  ِقوذ  تـسا ”: هدـمآ  نز ” حور  .باـتک ” رد 
نامرهق يا  هتسد  هدرک و  روبع  اهایرد  زا  انش  اب  یهورگ  هدرک ، لیـصحت  یعمج  هک  تسوزرآ  نیا  ققحت  يارب  دوش و  یم  بوسحم 

نیعم صخش  رد  تالیامت  نیا  نداد  زکرمت  نآ  تسا و  یبولطم  فده و  يارب  نز  رد  نارگید  بلج  هب  لیم  ...دنوش  یم  يدروناوه 
3 ”. تسا نز  يربلد  أشنم  عبنم و  نیمه  تسا و 

ص 12 و13 نامه ، - 1

شوخ تاکرح ، ندوب  نوزوم  مادـنا ، ییابیز  هفایق ، نسح  هلیـسوب ي  نز  رد  لـیم  نیا  ص 31  نز ، حور  - 3 متـسه ، هک  منادیم  - 2
.دنک 1 یم  زورب  ...و  ملکت  زرط  ادص و  یگنهآ 

، دنیوگ خـساپ  هنامیمـص  هناقداص و  اهنآ  تامدـخ  اه و  تبحـص  هب  ات  دـنباین  ار  يدارفا  شیوخ  یگدـنز  رد  رگا  هک  نانز  اسب  هچ  “ 
شیوخ رذـگدوز  ياهـسوه  ماد  رد  ار  اـهنآ  نیغورد  هقـالع ي  زاربا  اـب  هک  دوش  یم  بلج  یناـگناگیب  هب  ناـنآ  هجوت  دوخ  هب  دوخ 

یم حیحـص  تیبرت  یگداوناخ و  تلاصا  دـقاف  ًـالومعم  هک  یناـنز  بلغا  رد  یـسنج  تاـفارحنا  هدـمع ي  تلع  .دـنزاس  یم  راـتفرگ 
بّحم نادقف  نامه  یلصا ، تلع  هکلب  .تسین  فرص  يزیرغ  یناوهش و  تالیامت  رگن ، یحطس  دارفا  یخرب  روصت  مغر  یلع  دنـشاب ،

2 تسا .” یگدنز  رد 

ریبعت نارگید  تواضق  هب  نز  طرفم  هقالع ي  ار  دُم )  ) هنازور شور  بولـسا و  هب  نز  هداعلا ي  قوف  هدقع ي  نامیا و  وزوربمل  مناخ 
:” هک دراد  یم  نایب  دنک و  یم 
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3 ”. دوش یم  نآ  عبات  هدرمش و  هدیدنسپ  بوخ و  دنرادنپ  شوخ  نارگید  هک  ار  هچ  ره  نز 

ینماد و كاپ  نامز  ياضتقا  هنازور و  بولـسا  زا  يوریپ  يارب  هک  تسود  هچب  راد و  هناخ  ياهنز  اسب  هچ  دسیون ”: یم  همادا  رد  يو 
زا يوریپ  يارب  ار  عیانص  تایبدا و  هکینانز  اسب  هچ  دنا و  هتخاس  یسوهلاوب  يادف  ار  شیوخ  تداعس  هداهن و  اپ  ریز  ار  دوخ  ییاسراپ 

4 ”. دنا هتفرگارف  هنازور  بولسا 

ص 29 نامه ، - 1

نز ص 84 یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 2

ص 73 نز ، حور  - 3

شیاسآ هدز و  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  نادرم ، رظن  بلج  يارب  هک  ینانز  هدش ، تباث  یـسانشناور  رظن  زا  هزورما  ص 73  نامه ، - 4
بارطـضارپ نما و  اـن  ینوردـنا  هدوب و  راـمیب  يدارفا  ًـالوصا  دـنزاس ، یم  ناـنآ  تیاـنع  هظحل  کـی  يادـف  ار  شیوخ  حور  مسج و 

، بلطرهم صخـش  هک  دبای  یم  تدـش  يا  هزادـنا  هب  هاگ  وا  تبحم  بلج  يارب  بوبحم  ربارب  رد  یگتـشذگدوخ  زا  هب  لیم  دـنراد ”:
شا هقالع  دروم  صخـش  هک  دیمهف  یتقو  نز  نارامیب  زا  یکی  ًالثم  دنک ، یم  ندش  رامیب  يوزرآ  ای  دـنز و  یم  یـشوخان  هب  ار  دوخ 

1” .دوش عقاو  دوخ  بوبحم  هجوت  دروم  هلیسو  نیدب  ات  دوش  دنق  ضرم  راچد  هک  دنک  یم  وزرآ  تسا  دنق  ضرم  هعلاطم ي  لوغـشم 
، دـشاب نینچ  دـهاوخ  یم  هک  تسین  نز  دوخ  نیا  : » دـیوگ یم  دزادرپ  یم  نز  ندـش  ءیـش  ساسا  نایب  هب  هک  ییاـه  يروئت  زا  یکی 

هعماج رد  رگا  هک  ارچ  .درادرب  مدق  درم  ياه  هتـساوخ  لیم و  قباطم  ات  دراد  یماو  ار  وا  هک  تسا  فلاخم  سنج  زا  وا  تشادرب  هکلب 
ییالاک يارب  اضاقت  يا 
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2 ”. ددرگ یم  اهالاک  هضرع ي  بجوم  هک  تسا  هعماج  هدنریذپ ي  ياضف  نیا  ددرگ و  یمن  هضرع  الاک  نآ  دشاب ، هتشادن  دوجو 

ص 116 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم 

ص 49 نز ، تراسا  ای  يدازآ  - 2

لباق طیحم  تاریثاـت  ربارب  رد  يو  يریذـپ  نیقلت  دـشاب و  یم  تعاـطا  یلاـعفنا و  تفـص  ياراد  بلغا  رتخد  سبود ”: سیروم  رتکد 
1 دشاب .” یم  هظحالم 

ص 211 يدرف ، ياهتوافت  - 1

مرـش و زا  دیاب  درم  مان  هب  ام  همه  تسا ، حرطم  درم  هب  ندیـشخب  تذـل  يارب  اهنت  نز  دوجو  عامتجا  رد  هک  مادام  يدـناگن ”: امتاهم 
نیرتفیرظ  ) نز لیدبت  اب  دنامب و  هکنیا  ات  دوش  دوبان  یمامت  هب  یناسنا  لسن  هک  مهد  یم  حـیجرت  نم  اذـل  مینکفا ، ریز  هب  رـس  تلجخ 

” ددرگ رت  تسپ  یناویح  ره  زا  درم ، ینار  توهش  یشایع و  هلیسو ي  کی  هب  یهلا ) قولخم 

ص 112 و 113 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 1

یتاراظتنا باتزاب  ًافرص  نم  سفن  و  متیوه ، دقاف  نم  تسا ”: نیا  متسیک ؟ نم  لاؤس  هب  رضاح  رصع  ناسنا  باوج  مورف : کیرا  رتکد 
1” .متسه دیهاوخب  امش  هچره  نم  رگید ، ترابع  هب  دنراد ، نم  زا  نارگید  هک  تسا 

ص 259 يدازآ ، زا  زیرگ  - 1

نادرم صخالاب  عامتجا و 

هراشا

یتسیک وت  هک  میوگب  تقونآ  نم  یتسیزمه  هک  اب  وگب  لوا  وت 

راتفر يا  هنوگ  هب  نز  .درب  مان  عامتجا  یترابع  هب  مدرم و  شریذـپ  زا  دـیاب  دـنراذگ  ریثأت  هلئـسم  نیا  رب  هک  فلتخم  لماوع  راـنک  رد 
شریذپ هب  هجوت  اب  هجیتن  رد  .تسا  هتفریذپ  دـهاوخیم ، شدوخ  هک  روطنامه  ار  وا  عامتجا  هک  هدرک  ادـیپ  روضح  هعماج  رد  هدرک و 

شیامن هب  ییابیز و  رد  ار  شدوجو  همه ي  هک  نز  دوخ  درکلمع  هعماج و 
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رب زور  ره  دوخ  نایرتشم  تیاضر  بسک  يارب  هدـننک  دـیلوت  کی  نوچمه  ات  دوریم  راظتنا  وا  زا  هدرک ، هصالخ  شیاضعا  نتـشاذگ 
هدـش ثعاب  هک  تسا  لماع  نیمه  دـهد و  شیامن  زورید  زا  يرتهب  رت و  هزات  لکـش  هب  ار  دوخ  دـیازفیب و  شیالاک  ییابیز  تفارظ و 

زا ًاعقاو  هک  یناسک  مینیبب ؛ كاشوپ  یتشادهب و  یشیارآ و  مزاول  ياه  هزاغم  يولج  ار  نانز  نارتخد و  زا  يریثک  عمج  زور  ره  ام  هک 
رد ناشیگدنز  مامت  دنروآرد ؛ یلکش  هچ  هب  ار  دوخ  ادرف  هک  تسا  نیا  ناشبش  ره  ینارگن  هغدغد و  تسین ؛ یـسک  رت  تخبدب  اهنآ 
رد عامتجا  لوا  زور  رگا  ًانیقی  دـش  هتفگ  هک  روطنامه  لاـح  ره  رد  .دـننک  هضرع  رتهب  ار  دوخ  دوجو  هنوگچ  هک  هدـش  هصـالخ  نیا 

.دیشک یمن  اجنیا  هب  راک  دادیمن ، تبثم  خساپ  نآ  هب  درکیم و  عافد  دوخ  ياهشزرا  زا  يراجنهان  نیا  لباقم 

؟ هن اـی  دراد  رظن  قاـفتا  تیرثـکا  اـیآ  دربـیم : ماـن  بیترت  نیا  هب  دـنوش  یم  یگنهاـمه  ببـس  هک  ار  یلماوع  نوـسنورا  توـیلا  رتـکد 
دهد یم  لیکشت  یناسک  هچ  ار  دنک  یم  راشف  لامعا  هک  یهورگ  تسا ؟ رادروخرب  سفن  هب  دامتعا  زا  ردقچ  هکنیا  درف و  تیصخش 
جرخ هب  يرتشیب  یگنهامه  دـشاب  رادروخرب  رتمک  تیلوبقم  زا  رگا  ( ؟ هورگ رد  درف  تیلوبقم  نازیم  رگید ؟ دارفا  اـی  صـصختم  دارفا 

1 .دهد ) یم 

خـساپ نیا  رد  دراد ”: یم  نایب  دناد و  یم  يزاس  دـننامه  ار  اهخـساپ  نیا  زا  یکی  یعامتجا ، ذوفن  هب  خـساپ  عاونا  یـسررب  رد  ناشیا 
تـسا لیام  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  اب  يا  هطبار  يو  يارب  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  هکلب  تسین  ینورد  تیاضر  زا  یـشان  درف  راتفر 

اهنآ اب  ار  دوخ 
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فیـصوت ار  يدرف  راتفر  هجو  نیرتهب  هب  حالطـصا  نیا  دسیون «: یم  دناد و  یم  تعباتم  ار  رگید  خساپ  و  دنک ” داجیا  دزاس ، دـننامه 
درف راتفر  يزاس  دـننامه  دـننام  زین  خـساپ  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  هتخیگنارب  هیبنت  زا  بانتجا  ای  شاداپ و  بسک  روظنم  هب  هک  دـنک  یم 

”. ددرگ یم  فقوتم  زین  خساپ  نآ  هیبنت  شاداپ و  لماع  نتشادرب  نایم  زا  اب  هک  دننک  یم  نایب  ناشیا  تسین  ینورد  تیاضر  زا  یـشان 
2

،ص27 یعامتجا یسانشناور  -1

مییوج و یم  لسوت  شـشورف  يارب  يراجت  غیلبت  هب  ًامئاد  دوخ  هک  میا  هدومن  لوبق  ار  نز  ندـش  الاک  نانچ  بلغا  ص 33  نامه ، -2
.میرادنپ 1 یم  یعیبط  يرما  ار  يراجت  ياهالاک  شورف  يارب  نز  ندب  نت و  زا  تاغیلبت  رازاب  هدافتسا ي 

شورف يارب  نآ  زا  دنهد و  یم  هولج  بولطم  تسا  یـسنج  هطبار ي  دیون  هک  ار  نز  ندـب  الاک ، تراجت  شورف و  دـیرخ و  رازاب  رد 
2 .دننک یم  هدافتسا  لیبموتا  یکدی  تاعطق  ات  هتفرگ  راگیس  زا  زیچ  همه 

هفایق ناشنیرفاسم  ییاریذـپ  يارب  ییامیپاوه  طوطخ  .تسا  هدـش  ییوجدوس  هلیـسو  نادرم  زا  يرایـسب  يارب  نز  لامج  ییاـبیز و  ... 
ياه هناسر  دنشاب و  ورب  لدوت  دیاب  ناشیـشنم  رادنامهم و  هک  دنیوگ  یم  حضاو  روط  هب  هبـسکو  راجت  دنبلط  یم  زانط  باذج و  ياه 

یم راـکب  تسا ، نز  يرکف  ءاـشحف  یقـالخا و  طاـطحنا  ناـشرظن ، حوـضو  هب  هک  ار  یبرغ  طـحنم  ياـهرایعم  هـمه  هـمه و  یهورگ 
.تسام 3 نامز  زیگنا  مغ  تیاکح  نز ، یگدنز  رد  یقالخا  ياهداینب  طوقس  تیاکح  نیا  .دنریگ و 

مسج و هتسویپ  دننک ، یم  یگدنز  دوخ  دوجو  زا  جراخ  رد  نانز  همه ي  ًابیرقت  تسا ”: هدمآ  متسه ” هک  مناد  یم  باتک « رد 
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یم دـنمزاین  یهت و  ار  دوخ  یتح  دـنهد و  یم  رارق  یبایزرا  تواضق و  دروم  ینوریب  ياـهرایعم  اـب  ار  ناـشیاه  هشیدـنا  تاـساسحا و 
4 ”. دنبای

ص 4 و 5 نز ، تراسا  ای  يدازآ  -1

ص 135 نانز ، یسانش  هعماج  -2

ص 205 و 206 نامه ،  - 3

ص 10 متسه ، هک  مناد  یم  باتک  - 4

نارتخد نانز و  راتفر  يدعب  كرحم  میراذگیم ، یباجح  دب  ار  شمسا  ام  هک  راتفر  نیا  تمـس  هب  تکرح  زا  سپ  تفگ : ناوتب  دیاش 
هعماج و یترابع  هب  .تسا  شزرا  دـض  نیا  یعامتجا  تیلوبقم  هلئـسم ي  نیمه  ریـسم ، نآ  رد  هرابود  تکرح  هب  زورما  هعماج ي  رد 

نیا هدرک و  دـییات  دـنهدیم ، ناشن  دوخ  زا  ناشیا  ربارب  رد  هک  یلمعلا  سکع  راتفر و  اب  ار  نز  راتفر  نیا  نادرم  زا  يا  هدـع  صخالاب 
نانز زا  هدع  نیا  رظن  رد  هک   ) دنکن راتفر  نادرم  لیم  قباطم  رگا  هک  دیآ  دوجوب  ریوصت  نیا  ثنؤم  سنج  رظن  رد  هک  هدش  ثعاب  رما 

وا و هب  ییاـنتعا  یب  تروص  هب  هیبنت  نیا  دوشیم و  مه  هیبـنت  هکلب  درگیمن و  رارق  تیلوبقم  دروم  دوخ ) زا  نوریب  عاـمتجا  ینعی  نادرم 
.دهد یم  شیامن  ار  دوخ  عامتجا  زا  درط 

يدرف یگدنز  رد  نادرم ، قالخادض  راجنهان و  راتفر  لامعا و  نز ، یعامتجا  یقالخا و  تافارحنا  یلـصا  لماع  دسیون ”: یم  لوناک 
1 تساهنآ .” یعامتجا  و 

:” دیوگ یم  لوکلب  لئوماس  هکنانچ  تسا ، درم  ششخب  لباقریغ  ریصقت  هکلب  تسین ، نز  ریـصقت  اهنت  داسف  هکلهم ي  رد  نز  طوقس 
2 ”. دوش یم  لافغا  نادرم  طسوت  طوقس  زا  لبق  نز  ًالومعم 

هعماج نیا  رد  یتسود  رگید  قیمع  ساسحا  نتشاد  اب  نز  نایم  نیا  رد  تسا و  نانز  نادرم و  زا  هدش  لیکشت  هعماج 
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بطاخم دهاوخیم  وا  .دنراد  تسود  نارگید  هک  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  نآ 

ص 160 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  -1

نارگید هک  دوش  یم  يزیچ  هکلب  دوشیمن ، دهاوخیم  دوخ  هچنآ  لیلد  نیمه  هب  دریگ و  رارق  نارگید  تاساسحا  ص 161  نامه ،  - 2
هناروکروک تیعبت  نیا  رد  وا  دشاب  تسردان  رگا  هتفر و  یتسرد  هار  وا  هک  دشاب  تسرد  هعماج  دنسپ  رگا  دندنـسپ : یم  دنهاوخیم و 
رادروخرب لقع  هوق ي  زا  نوچ  دنزیم : جارح  بوچ  هب  تسا  تاقولخم  فرشا  هک  یسک  ناونع  هب  ار  دوخ  یناسنا  تیـصخش  دوخ و 

.دـهد ماجنا  مه  وا  دـنهدیم  ماجنا  دـنراد و  تسود  ار  يراک  نارگید  نوچ  هکنیا  هن  دـنک : ادـیپ  ار  تسرد  هار  دـشیدنایب و  اـت  تسا 
.دنهاوخ یم  اهنآ  هک  دوش  یم  روطنامه  نز  دشاب  هنوگنآ  ای  هنوگنیا  نز  دنهاوخب  عامتجا  نادرم  هعماج و  یتقو 

لقتـسم میتسه  يدارفا  هک  میـشوخ  رادـنپ  نیا  رد  میا و  هدـمآرد  راکدوخ  ياهنیـشام  تروص  هب  زورما  دـنکیم ...”: نایب  مورف  رتکد 
سفن دنک و  یمن  رییغت  هیـضق  ساسا  یلو  .دراد  هاگن  لفاغ  دوخ  ینمیا  ان  زا  ار  ام  هک  دروخ  یم  نیا  راک  هب  طقف  رادـنپ  نیا  هدارالا ،

طابترا هنوگ  چیه  يو  اب  هک  دـنکیم  یگدـنز  ییایند  رد  صخـش  .دـنک  یم  نمیا  ان  ناوتان و  ار  نتـشیوخ  دوش و  یم  رت  تسـس  درف 
دوخ تسد  هب  هک  هتفای  ار  نیـشام  زا  يا  هعطق  تلاح  دوخ  وا  هدـمآرد و  تلآ  تروص  هب  نآ  رد  زیچره  سکره و  درادـن و  یقیقح 

سفن هلماعم  نیا  رد  هکنآ  زا  لفاغ  دشاب ، هتـشاد  دیاب  دنک  یم  نامگ  هک  تساهنآ  شتادارا  تاساسحا و  اه و  هشیدـنا  .تسا  هتخاس 
ینمیا دیاب  هک  ار  دوخ 
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”. تسا هداد  تسد  زا  دوش  انب  نآ  ساسارب  دازآ  درف  کی  ناونعب  يو 

ار ندش  گنرمه  موزل  دنیرفآ و  یم  يو  تیوه  هب  تبـسن  قیمع  یکـش  صخـش  رد  سفن  نتفر  تسد  زا  دسیون ”: یم  همادا  رد  يو 
1 دهد .” یم  شیازفا 

هرود ي زا  رگا  .دـنوش  یم  عقاو  دوخ  عامتجا  قالخا  تحت  هاوخان  هاوخ  مدرم  دارفا  زا  کی  ره  دـسیون ”: یم  لراک  سیـسکلا  رتکد 
2 دنیآ .” یم  راب  نادان  راکتیانج و  مه  اهنآ  دشاب  نانادان  ناراکتیانج و  اب  ناشراک  رس و  تیلوفط 

دننز یم  تسد  يراک  نینچ  هب  نارگید  یفنم  تواضق  زا  رارف  تلع  هب  ًافرص  نارتخد  زا  يرایسب  تسسا ”: دقتعم  تیلش  يدنو  رتکد 
يازهتـسا دروم  دـنهاوخ  یم  نانآ  عقاو  رد  .دـیامن  یم  دادـملق  غلاـبان  یعیبطریغ و  تشز ، ار  اـهنآ  هعماـج  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز 

3 ”. دنریگن رارق  نارگید 

ات دهاوخیم ؛ رادیرخ  هک  دننکیم  راتفر  نانچنآ  الاک  ناگدنشورف  ناونع  هب  نانز  دهاوخیم : نینچنیا  الاک  رادیرخ  ناونعب  هعماج  یتقو 
ابیز ار  دوخ  دهاوخ  یم  نز  هک  تسین  نیا  يارب  هجوچیه  هب  نانز  ندوب  گنشق  يزاسابیز و  هب  لیم  هنافـساتم  تفگ ”: دیاب  هک  اجنآ 
یم ار  دوخ  هناخ  زا  جراـخ  يارب  هکلب  دـننک ، یمن  شیارآ  دنتـسه ، اـهنت  هک  یتقو  هناـخ  رد  ناـنز  قاـفتا  هب  بیرق  رثکا  اریز  دـنیبب ،

4 ”. دنیارآ

ص 258 يدازآ ، زا  زیرگ  - 1

ص 33 هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  - 2

ص 25 لاس 2003 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  -3

ص 47 نز ، تراسا  ای  يدازآ  - 4

هد اون  اخ  ( 1

رد ءالخ  کی  دوجو  .درک  دای  لماوع  زا  یکی  ناونعب  زین  یگداوناخ  طیحم  زا  دـیاب  مینادـب  عاـمتجا  کـچوک  ءزج  ار  هداوناـخ  رگا 
هک یتبحم  تبحم ؛ ییادگ  يارب  ار  صخش  دشاب ، تبحم  دوبمک  عقاوم ، رتشیب  رد  دناوت  یم  هک  هداوناخ 
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دوخ زاـین  هب  خـساپ  يارب  دوش  روبجم  وا  دـناشکب و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  دوش ؛ دـنم  هرهب  نآ  زا  هداوناـخ  رد  اـت  تسا  وا  ملـسم  قـح 
.دنک زارد  یسکان  ره  تمس  هب  انمت  تسد 

دوب دنمتورث  يرگتعنـص  رتخد  ازلا ” دسیون ”: یم  دـیوگ ، یم  اه  هدـقع  يانبم  رب  باختنا  زا  هک  اجنآ  سانـشناور ، پل ، ساینیا  رتکد 
ره دندش و  ادج  مه  زا  وا  نیدلاو  هک  دوبن  شیب  یلفط  زونه  .دوب  هدیدرگ  ییانثتسا  یتخبدب  کی  راچد  یناوجون ، تیلوفط و  رد  هک 

هناخ نتـشاد  ساسحا  شردام  اب  هن  ردپ و  اب  هن  وا  .درک  یم  یگدنز  شردام  اب  هاگ  ردپ و  اب  هاگ  کچوک  رتخد  .دندرک  جاودزا  ود 
هدرک هراچیب  ردـقنآ  ار  وا  نآ ، نادـقف  هک  یتبحم  ناـمه  دـمآرب  تبحم  يوجتـسج  رد  هک  دوب  ناوج  یلیخ  زونه  ...درک  یمن  ار  يا 

قشع يارب  یلیخ  هچرگ  .دوب 

یم سویأـم  ار  وا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهقـشع  نیا  درک و  یم  رارف  دـیرب و  یم  نآ  زا  عیرـس  یلیخ  مـه  هـشیمه  یلو  دوـب ، صیرح 
شرتگرزب ردارب  ردـپ و  دادبتـسا  نایم  رد  غولب  یناوجون و  نارود  رد  تشاد  مان  تلوک ” هک ” يرتخد  دـنراد  یم  نایب  ناشیا   1 .درک

ردپ و هک  يریقحت  ندودز  يارب  یناوج  هب  ندیسر  زا  سپ  تشاد  رارق  دندرک ، یم  راتفر  ولوچوک  رتخد  یکی  نوچ  وا  اب  هشیمه  هک 
يراع ضیرم و  يدرم  دنک ، يرادهگن  وا  زا  دوش و  طلسم  وا  رب  دناوتب  هک  دیدرگ  يدرم  رادتسود  دندوب  هدروآ  دراو  وا  هب  شردارب 

وا اب  شردارب  ردپ و  نوچمه  يراتفر  تسا  نکمم  دوش  یم  هدیـشک  وا  فرط  هب  هک  يدرم  ره  درک  یم  رکف  وا  .تیباذج  هنوگره  زا 
هتشاد
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کمک تظاـفح و  دـنمزاین  درم  دراد و  قوـفت  تهج  ره  هب  وا  رب  تسناد  یم  هک  دـش  يدرم  رادتـسود  وا  تـهج  نـیمه  هـب  دـشاب و 
2 .تسوا

امـش دینک  رکف  یمک  رگا  هک  تسا  تیعقاو  کی  نایب  میتسه  نآ  یپ  رد  ام  هچنآ  هکلب  تسین ، هدـش  رکذ  دراوم  نداد  نیمأت  فدـه 
هلحرم ي هب  هداوناخ ، طیحم  رب  مکاح  ياضف  عون  رثا  رد  عاـمتجا  رد  هدـش  زاربا  ياـهراتفر  زا  يرایـسب  هک  دـش  دـیهاوخ  هجوتم  زین 

(. دیوگ یم  نیمرجم  دروم  رد  یسانش  مرج  هک  روطنامه   ) .دنسر یم  زورب 

هب دراد  يا  هدمع  ریثأت  رتخد  تیصخش  يریگ  لکش  رد  ردام  ردپ و  صوصخ  هب  هداوناخ و  هک  :” دنک یم  نایب  رنرب  نله  رتکد  مناخ 

ص 66 ندیزرو ، قشع  یسانشناور  تافاضا ، صیخلت و  اب  -1

یلا 66 ص 64  نامه ، تافاضا ، صیخلت و  اب  - 2

رادروخرب يدایز  تیمها  زا  یگداوناخ  طیحم  رد  ناشرتخد  اب  ردام  وردـپ  هطبار ي  رگیدـمه و  اـب  رداـم  ردـپ و  هطبار ي  صوصخ 
1 تسا .”

یلا 42 ص 38  متسه ، هک  مناد  یم  باتک  - 1

امیس ادص و  ( 2

.درب مان  لماوع  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  یلخاد  ناگدنناوخ  نآ و  نارگیزاب  امنیس و  زا  دیاب  اجنیا  رد 

موجه ببـس  نز  زا  باجح ) دـب  و   ) هنهرب ياهریوصت  شیامن  اب  اهامنیـس  دـسیون ”: یم  نز ” تراسا  ای  يدازآ  باـتک ” هدنـسیون ي 
دراو ناوـج  نارتـخد  ناور  رب  یکلهم  هبرـض ي  هچ  ریواـصت  نیا  هک  میدرکن  رکف  زگره  اـم  دـنوش و  یم  ناـشیاه  هشیگ  هـب  اـهدرم 

، نز یناـسنا  يامیـس  ياـج  هـب  دـنکیم و  یهت  یناـسنا  تیلوئـسم  تخانــش و  لـقعت و  رکفت ، هنوـگ  ره  زا  ار  نز  هنوـگچ  دـننکیم و 
” يرگ هوشع  هک ” شرنه  اهنت  هب  یکتم  چوپ و  رکف ، یب  یکسورع 
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1 ”. دننیرفآ یم  تسا 

رازاب يریگ  تهج  ار  اه  شنم  زا  یکی  دنک ، یم  تبحـص  رورابریغ  ياهیریگ  تهج  اه و  شنم  عاونا  زا  هک  اجنآ  مورف  کیرا  رتکد 
زین صخـش  يریگ  تهج  نیا  رد  هک  دراد  یم  نایب  همادا  رد  يو  تسا  دیدج  رـصع  دروآ  هر  شنم  نیا  هک  : » دنک یم  نایب  دنادیم و 

دننام

ص 4 و 5 نز ، تراسا  ای  يدازآ  - 1

ناهاوخ بلاط و  تیصخش  عون  هچ  هک  دنادب  دیاب  روظنم  نیا  يارب  و  دشاب ، زور  باب  تیصخش  رازاب  رد  دیاب  فیک ) يالاک   ) فیک
هراوهام امنیس و  ییامنیـس  ملیف  يداع  مدرم  هب  شور ) نیا  رد   ) بولطم تیـصخش  يوگلا  لاقتنا  هلیـسو ي  نیرتمهم  ...دراد  يرتشیب 

یم ...و ) صاـقر  هدـنناوخ ،  ) ملیف هراتـس  راوطا  تاـکرح و  وم و  شیارآ  امیـس ، زا  دـیلقت  ار  تیقفوم  هار  نیرتهب  ناوج  رتـخد  .تسا 
هک یتیقفوم  تلع  هب  دنتسه و  وا  نیسدقم  دوش ) یم  هدید  روتینام  هحفـص ي  يوررب  يا  هلیـسو  ره  هب  هکنآ   ) امنیـس ناگراتـس  .دناد 

” .دنشاب یم  يو  يارب  یگدنز  ياهراجنه  زا  یمسجت  دنراد ،

دمآرد يرتشم و  بسک  رتشیب و  شورف  دـناوت  یم  نآ  نیرتـمهم  هک  یلیلد  ره  هب  تساـک  راون  کـی  هدـنناوخ ي  ملیف و  هدـنزاس ي 
رد شـشقن  هک  يرتخد  ای  نز  تروصنیا  ریغ  رد  .دننکیم  هدافتـسا  دمآرد  رازبا  ناونع  هب  هکلب  ناسنا  ناونعب  هن  ثنؤم  سنج  زا  دشاب 

ملیف غـیلبت  يارب  درم  نارگیزاـب  سکع  زا  رتـگرزب  یباجحدـب و  طیارـش  رد  وا  سکع  زا  دـیاب  ارچ  تسا  رتـمک  درم  رگیزاـب  زا  مـلیف 
، دنـشاب هتـشاد  مه  رگا  هزات  دنرادن ، دنـشاب و  هتـشادن  یگدنناوخ  پیلک  کی  رد  یـشقن  چیه  دیاب  هک  يرتخد  نز و  دوش ؟ هدافتـسا 

زا دیاب  ارچ  تسا : زیچان  یلیخ 
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.دوش هدافتسا  تساک  راون  غیلبت  يارب  یباجحدب  طیارش  رد  شسکع 

يزاس دننامه  ( 3

ناونعب زین  لماع  نیا  زا  دیاب  دـناد ، یم  يزاس  دـننامه  ار  یعامتجا  ذوفن  هب  خـساپ  عاونا  زا  یکی  نوسنورا  تویلا  رتکد  هک  روطنامه 
.درک دای  لماوع  زا  یکی 

دیاب ای  دراد ، شیپ  رد  هار  ود  وا  .دـنهدیم  ناشن  فلاـخم  سنج  اـب  دوخ  زا  یـصاخ  ياـهراتفر  هک  دـنیبیم  یهورگ  رد  ار  دوخ  رتخد 
دوبمک هنوگچیه  دشاب و  رادروخرب  حیحص  تیبرت  زا  درف  رگا  .دوش  جراخ  هورگ  زا  ای  دنک و  هورگ  هب  هیبش  ار  دوخ  لماع ، نیا  قبط 
دننامه ار  دوخ  تسا ، روبجم  تروصنیا  ریغ  رد  دوشیم ، جراخ  نآ  زا  دـشاب  هتـشاد  هورگ  يارب  ینیزگیاج  دـشاب و  هتـشادن  یفطاـع 
تردق زا  نوچ  وا  .نادرم  رازاب  هب  هضرع  يارب  ییالاک  دنکیم ، الاک  هب  لیدبت  ار  دوخ  هورگ ، زا  دـیلقت  هب  وا  .دـنک  هورگ  دارفا  رگید 

وا .دندنـسپ  یم  نارگید  هک  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  وا  دروآ  یم  يور  تعباتم  دـیلقت و  هب  نیاربانب  دـنکیمن  هدافتـسا  دوخ  صیخـشت 
ارچ دـهاوخ  یم  عامتجا  هک  دـنک  یم  راتفر  روطنآ  دوش  رادروخرب  یعاـمتجا  تیلوبقم  زا  هورگ  ياـضعا  رگید  نوچمه  هکنیا  يارب 

.دسرت یم  عامتجا  هلیسوب ي  ندش  درط  زا  هک 

يراب دنب و  یب  يانعم  هب  يدازآ  ( 4

روطنامه  ) تسا یناسنا  هعجاف ي  نیا  لماوع  زا  رگید  یکی  هنیمز  نیا  رد  يراب  دنب و  یب  یترابع  هب  هزادـنا  دـح و  یب  يدازآ  دوجو 
رد سک  ره  ینعی  یعقاو  يدازآ  هک  ارچ  تسا ، یگتخیـسگ  راسفا  اب  يواسم  موهفم  نیا  رد  يدازآ  دش ، دـهاوخ  هتفگ  همادا  رد  هک 

یناسک دـیاش  نایم  نیا  رد  دـهد ) ماجنا  دراد  تسود  هک  ار  يراـک  دـسرب و  دـهاوخیم  هک  هچنآ  هب  یتحار  هب  دـناوتب  نیناوق  دودـح 
رگا اما  .دنوش  يراب  ودنب  یب  یگتخیسگ و  راسفا  نیا  رکنم 
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هک يدازآ  اما  .دراد  دوجو  یفاک  هزادنا ي  هب  یگتخیـسگ  راسفا  هنیمز  نیا  رد  لقادح  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  دوش  هتـسیرگن  بوخ 
دراد دوجو  هناتخبـشوخ  زونه  هک  یبهذم  قرع  لیلد  هب  ام  روشک  رد  .تسا  هدیناسر  تیلعف  هلحرم ي  هب  ار  دوخ  هنادنمـشوه  رایـسب 

ریبدـت اـب  اـما  تفر ، یم  نـیب  زا  هار  يادـتبا  رد  دـشیم و  دروـخرب  نآ  اـب  دـش  یم  قـیرزت  نآ  هـب  هـعفد  کـی  رظن  دروـم  يدازآ  رگا 
...و دنتـشاد  ار  دوخ  يالاک  شورف  دـصق  هک  نانآ  دـنراد ، هاگن  بقع  ار  ام  ناوج  اـم و  روشک  دنتـساوخیم  هک  یناـسک  هنادنمـشوه 
دوخ ياج  هعنقم ، لماک و  ياهیرسور  عاونا  سپس  دش ؟ هدیشک  ریز  هب  رترب  باجح  ناونع  هب  رداچ  ادتبا  .دش  قیرزت  ًاجیردت  يدازآ 
یم ار  اـهوم  زا  يرتمک  تمـسق  تواـفتم  ياـهنامز  رد  يدـعب و  لـحارم  رد  زین  لاـش  نیمه  و  داد ؛ لاـش  هاـتوک و  ياهیرـسور  هب  ار 

ياهوتنام هب  دادیمن  ناشن  ار  مادنا  درکیم و  ظفح  ار  میرح  هک  ییاهوتنام  داد و  هاتوک  يوتنام  هب  ار  دوخ  ياج  دنلب  يوتنام  دـناشوپ ؛
ام نارتخد  نانز و  رد  شیارآ  هجرد ي  عون و  یـشیارآ و  مزاول  زا  هدافتـسا  تسا ، روط  نیمه  دـش و  لیدـبت  امن  ندـب  گنت و  ياـه 

نیب یتواـفت  رگید  زورما  اـما  مهد ، صیخـشت  میتسناوتیم  شیارآ  تظلغ  عون و  يور  زا  ار  ندوب  نز  ندوب و  رتـخد  یناـمز  رگا  هک  )
.شفک فیک و  لثم  لیاسو  رگید  زا  هدافتسا  و  تسین ) رظن  نیا  زا  نز  رتخد و 

یم يدازآ  ار  نآ  مدرم  هک  هزادنا  یب  یگتخیسگ  راسفا  زا  دیوگ ”: یم  نینچ  نوطالفا  زا  لقن  هب  ناتساب  مورریهش  بیطخ  نورـسیس 
نامه هب  دنیآ ، یم  دیدپ  نارگمتس  دنمان ،
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1 درب .” یم  یگدنب  غوی  ریز  هب  ار  تلم  يدازآ  هنوگ  نیا  دیوریم ، هشیر  زا  یلاهن  هک  یناسآ 

.میا هدش  ابیز  هملک ي  نیا  هدنب ي  یهاوخن  یهاوخ  همه ، هدناشک و  یگدنب  غوی  ریز  هب  ار  ام  يدازآ  نیا  زورما  هکنادنچ 

تمـسق رد  مینک  لامعا  رطاخ  نانیمطا  اب  ار  دوخ  قلطم  يدازآ  میناوتب  رگا  هقطنم  کـی  رد  دـیوگ ( : یم  زین  لراـک  سیـسکلا  رتکد 
2 ”. دروآ یم  راب  هب  هعجاف  ام  يارب  دوز  ای  رید  يدازآ  رگید 

ص 237 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  -1

ص 238 نامه ، - 2

زج يراـک  هک  یناویح  میماـنب ، يداـم  ناویح  ار  وا  دـیایب و  نییاـپ  ناویح  دـح  رد  یناـسنا  تمارک  هکنیا  زا  رتگرزب  يا  هعجاـف  هچ  و 
.درادن یتسرپ  توهش  ینارتوهش و 

هب زگره  راب  دنب و  یب  ناسنا  دنـسیون ”: یم  یگدنز ” مسر  هار و  باتک “  رد  هک  اجنآ  لراک ، سیـسکلا  رتکد  تسا  هتفگ  ابیز  هچ  و 
يرارف دوخ  نکـسم  زا  هک  دنام  یم  یگـس  هب  رتشیب  هکلب  تسین  هیبش  دشاب  يزاورپ  دـنلب  رد  نامـسآ  نارک  یب  ياضف  رد  هک  یباقع 

راتفر دوخ  لیم  هب  دـناوت  یم  گس  نیا  دـننام  کشالب  .دـناشک  یم  فرط  ره  هب  اهلیبموتا  يوهاـیه  ناـیم  رد  ار  وا  فداـصت  تسا و 
رد هک  یتارطخ  زا  ار  دوخ  هنوگچ  دورب و  اجک  دـناد  یمن  اریز  تسا  رت  هتـشگمگ  وا  یلو  دورب  دـهاوخ  یم  هک  اـجک  ره  هب  دـنک و 

1 دبایزاب .” ار  شناکاین  یقالخا  تردق  نآ  هلیسو  هچ  هب  دنک و  ظفح  دراد  نوماریپ 

ص 16 یگدنز ، مسر  هار و  - 1

دهاوخن يرید  مینکن  مادقا  دوخ  ياهشزرا  زا  عافد  هب  ام  رگا  دوشن ؛ دروخرب  ملسم  يراجنهان  رکنم و  نیا  اب  رگا 
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دوشیم و فرع  دوشن  دروخرب  نآ  اب  هک  یهورگ  تداع  دوشیم و  تداع  رارکت  رثا  رب  يزیچ  ره  .دوش  رام  رات و  شزرا  نیا  هک  دییاپ 
نانچنآ رما  دوشیم و  ایهم  ادرف  لسن  يارب  نانچنآ  هنیمز  دـنکن  مادـقا  زورما  لـسن  رگا  دوشیم : نوناـق  شزرا و  فرع ، نیا  دـعب  یمک 

نآ هب  سک  ره  هک  هدـش  زورما  فورعم  زورید  رکنم  ایوگ  تسین و  راـک  رد  یـشزرا  دـض  راـجنهان و  اـیوگ  هک  دـنکیم  يرگ  هولج 
.تسا هدنام  بقع  لُما و  دنکن  لمع 

اهشزرا ندش  نوگرگد  ( 5

مرش ءایح و  ساسحا  نآ  هب  تبسن  مدیـسرتیم و  نآ  زا  زورید  هچنآ  هدش  لیدبت  شزرا  دض  هب  زورما  تسا ، هدوب  شزرا  ینامز  هچنآ 
ندش هتخیگنارب  ثعاب  ینامز  هچ  نآ  يرگ ”: نایلوج  هتفگ  هب  .مینکیم  دای  نآ  زا  مامت  تراسج  اب  هدـش و  یعیبط  ام  يارب  میدرکیم ،

1” .دسر یم  رظن  هب  يداع  ًالماک  نونکا  دش ، یم  یناوهش  کیرحت  بارطضا و  مشخ ، یگدنمرش ، لیبق  زا  یتاساسحا 

رـسپ و  درکیم ، ءایحو  مرـش  ساسحا  دشاب ؛ نایامن  شیاضعا  زا  یتمـسق  هکنیا  زا  دشاب ؛ نوریب  شیوم  رات  هکنیا  زا  رتخد ، ینامز  رگا 
سومان لثم  ار  نارگید  سومان  درکیم و  مرـش  ساـسحا  دورب ، نارگید  سوماـن  لاـبند  هب  هکنیازا  شنورد  رد  تریغ  دوجو  لـیلد  هب 

رـسپ .مینکیم  دای  راختفا  اب  اهنآ  زا  مامت  یمرـش  یب  اب  درادن و  دوجو  یمرـش  ساسحا  لئاسم  نیا  هب  تبـسن  رگید  زورما  .دیدیم  دوخ 
: هک تسنادیم 

ص 30 لاس 2003 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

یسک مود  تدوخ ، لوا  یسکرهب  نکم  هاچ 

نآ دوجو  زا  هدـش و  ینیب  شیپ  ناگرزب  طسوت  هک  ینوناق  تسا ، تعیبط  نوناـق  نیا  هک  ارچ  تشاد  رواـب  ار  نآ  تسیچ و  شیاـنعم 
.تسا هدش  هداد  ربخ 

رتکد
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اه ناسنا  میتسه و  ناسنا  اـم  .درادـن  دوجو  مرـش  نآ  رد  هک  مینک  یم  یگدـنز  ینارود  رد  اـم  منک  یمن  ناـمگ  دـیوگ ”: یم  تیلش 
سابل زا  اما  میشک ، یم  تلاجخ  ندیشک  راگیس  زا  .میا  هتفرگ  هابتـشا  ار  بسانم  عوضوم  طقف  .دنـشک  یم  تلاجخ  يزیچ  زا  هشیمه 

تیریدـم .میـشکب  تلاجخ  يریگدای  هب  قایتشا  نداد  ناشن  زا  دـیاب  هدکـشناد  رد  .میـشک  یمن  تلاجخ  ناوج  نارتخد  كزان  ياـه 
دنک نیقلت  نایوجشناد  هب  ار  هشتآ  ود  یسنج  تذل  هک  نیا  زا  اما  دوش ، یم  هدنمرش  دسر  یم  یلصا  سورد  هب  تبون  یتقو  هاگـشناد 

1” .ددرگیم دونشخ 

زا اه  هاگـشناد  رود ، نادـنچ  هن  يا  هتـشذگ  رد  دـیوگ ”: یم  دـنک و  یم  هراـشا  ینونک  هعماـج  رد  اـه  شزرا  یگنوراو  هب  هدنـسیون 
.دـندرک یم  يراـی  یـسنج  ياـهراشف  اـب  هزراـبم  رد  ار  ناـنآ  دـندومن و  یم  تیاـمح  دـندوب ، ندـناوخ  سرد  قاتــشم  هـک  یناـسک 
هدنمرـش دوخ  ندوبن  راب  دنب و  یب  زا  دـیاب  هک  یتسه  وت  نونکا  اما  ...دـننک  رارقرب  یـسنج  هطبار  هنایفخم  دـندوب  روبجم  نایوجـشناد 

” .ینک یم  یگزره  ایوگ  هک  یهد  ناشن  هناطاتحم  ردق  نآ  یسنج  ینماد  كاپ  هب  ار  دوخ  لیامت  دیاب  هک  یتسه  وت  یشاب ،

لاس 2003 ص 33 ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

1 ...ددرگ .” یم  بوسحم  وبات  تفع ، نونکا  هک  دنا  هدش  مهرب  مهرد و  ردق  نآ  یگدنمرش  تاعوضوم  دنک ”: یم  هفاضا  يو 

هک هزره  رتخد  هک  ارچ  دراد - یگتـسب  وا  دوجو  هب  یمالـسا  ناریا  رادـتقا  هک  يرتخد  باجح ، اب  رتخد  مامت  یمرـش  یب  اب  اـم  زورما 
یبهذـم یلم - ياهـشزرا  لوصا و  هب  دـنبیاپ  هبجحم و  نارتخد  نیا  .میناوخ  یم  هدـنام  بقع  لما و  ار  درادـن - یگ  هزره  زج  يراک 

دنناوتیم هک  دنتسه 
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دیهاوخ یم  رگا  : " هک تراپ  انب  نوئلپاـن  تسا  هتفگ  اـبیز  هچ  دـنزاسب و  هدـنیآ  لـسن  حیحـص  تیبرت  اـب  ار  یمالـسا  ناریا  تشونرس 
گنهرف یب  ار  یبهذم  یلم - ياه  هیامرس  نیا  زورما ، ام  اما ، دیرگنب .” تلم  نآ  نانز  هب  دینادب ، ار  یتلم  تفرـشیپ  ندمت و  هزادنا ي 

ار دوخ  ندب و  مادنا  ییابیز و  نداد  ناشن  رد  ددـجت  رگا  يرآ  میمان ؛ یم  ددـجتم  گنهرفاب و  ار  نارگید  میناوخیم و  ندـمتم  ریغ  و 
لوق هب  و  درک ؛ کش  زین  اهنآ  یگنادرم  رد  دـیاب  ًافاصنا  قحلا و  هک  ینادرم  رایتخا  رد  دـشاب ، نداد  رارق  نادرم  رایتخا  رد  ناـگیار  هب 

.دیتسه ددجتم  امش  تسا ، ءاضعا  لفاسا  تحت و  ام  رد  ددجت  رگا  یتعیرش  رتکد 

ص 33 و 34 نامه ، - 1

مود هجرد  ناگراتـس  دـنوش ، هدـید  تردـن  هب  مه  رگا  دـنبای و  مک  هتـسجرب  نانز  هک  میبای  یم  رد  درم  لماک  درف  اب  نز  هسیاـقم  رد 
میرادنپ و یم  درم  ار  نز  تروص  نیا  رد  هچ  دشاب  یم  حیحـص  ًالماک  جیاتن  هسیاقم  نیا  رد  هتبلا  هک  دنـشاب  یم  صقان  ینادرم  ینعی 

ینعی تساج  هب  حیحص و  ًالماک  زین  هیضق  نیا  سکع  اما  تفای ، میهاوخن  دنا ) هدش  درم  هک  ینانز  نایم  رد   ) هتسجرب نادرم  کشالب 
نیا رد  مینک ، هسیاقم  نانز  اب  ار  دنا  هتشاذگ  یمان  دوخ  زا  هک  ار  ییاهنآ  گرزب و  نادرم  هتشاد و  بوسحم  لماک  درف  ار  نز  ام  رگا 

ره هک  تسا  نآ  رتهب  هجیتن  رد  .دنتـسه  ردان  رایـسب  زین  دنا ) هدش  نز  هک  ینادرم   ) نادرم هنوگنیا  هک  دش  میهاوخ  دقتعم  زین  تروص 
1 .تسا توافتم  درم ) نز و   ) ود نآ  تیرومأم  هک  ارچ  ددرگ  هسیاقم  شدوخ  فنص  اب  درف 

-1

نتشیوخ هب  تشگزاب  www.Ghaemiyeh.comباجح و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 156 و 157 نز ، حور  تافاضا ، صیخلت و  اب 

اوق و شرتسگ  ندیـشخب و  لماکت  رد  نز  هک  دوبن  نیا  یبرغ ) ياهروشک  رد   ) ناـنز يدازآ  موهفم  دـیوگ ”: یم  مورف  کـیرا  رتکد 
نز یناسنا  يدازآ  دـیآرد ، اوژروب  درم  کی  تروص  هب  ات  دـشاب  یم  دازآ  نز  سکعرب  .تسا  دازآ  دوخ  هتخانـشان ي  تایـصوصخ 

1 .دوب ” ندش  اوژروب  درم  يارب  وا  يدازآ  يانعم  هب  تقیقح  رد 

ص 35 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 1

ًاعبط دوخ ، هژیو ي  تعیبط  مکح  هب  هک  یماقم  رد  ار  دوخ  رگید  برغ ، رتخاب  ناهج  دوجوم  عضو  رد  سک  چـیه  : » نونگ هنر  رتکد 
.دبای یمن  تسا ، وا  هدنبیز ي 

يدنمزاین دیامن ، ءاضرا  دناوتب ، هچنآ  زا  شیب  هشیمه  ندمت  نیا  یعنصت ، ياهیدنمزاین  شیازفا  زا  تسا  ترابع  ددجتم  ندمت  فده 
1 دشاب .” یم  راوشد  فقوت  تسا ، هداهن  ماگ  هار  نیا  رد  یمدآ  یتقو  اریز  دروآ ، یم  دوجوب 

ص 145 ددجتم ، يایند  نارحب  - 1

یتعنص بالقنا  ای  يزاوژروب 

يزاوژروب دشر  زا  دعب  سناسنر و  زا  دعب  دسیون ”: یم  نینچ  نیا  ناملسم ” نز  زا  رضاح  رصع  راظتنا  باتک ” رد  یتعیرش  یلع  رتکد 
اهدـیق و همه ي  هکنیا  هجیتـن  ...دـش  زوریپ  اـسیلک  رب  تسا  يدرف  يدازآ  گـنهرف  هـک  يزاوژروـب  گـنهرف  يزاوژروـب ، بـالقنا  و 

تیامح اهنآ  زا  نید ” مان ” هب  ًاعومجم  هک  نز  مان  هب  یفنم  تبثم و  ياهشزرا  یناسنا و  ياهتنـس  ای  یفارحنا  ياهتنـس  یتح  اهـشزرا و 
.تخیر ورف  يزاوژروب  گنهرف  يزاوژروب و  دشر  ربارب  رد  دش ، یم 

دش جیسب  يرشب ، حور  یلاعتم  ياه  هولج  همه ي  یناسنا و  ياهـشزرا  همه ي  اهقالخا ، همه ي  مغریلع  دیدج  يزاوژروب  رد  دیورف 
يزاوژروب لوق  زا  ار  مسیلائر  نیا  و  مسیلائر )  ) ییارگ تیعقاو  تشاذگ  ار  شمسا  و 
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.دنتسه هقبط  نیمه  هتسباو ي  ياضعا  زا  اهنیا  همه ي  دنکیم ، لقن  سانشناسنا  سانـشناور و  فوسلیف ، ملاع  لوق  زا  دنکیمن ، فیرعت 
، درک خسم  ار  زیچ  همه  يزاوژروب  هک  تسا  نیا  .دنا و  هدرک  هصالخ  يداصتقا  ناویح  ناویح و  کی  دـح  رد  ار  یمدآ  اهنیا  همه ي 

همه ي اهبتکم ، همه ي  اهبهذم ، همه ي  ياج  شدوخ 

ياهناسنا يارب  ربمایپ  کی  تخاس و  دـبعم  کی  تخاس ، بتکم  کی  تخاس ، بهذـم  کـی  یناـسنا  ياهـشزرا  همه ي  اـهگنهرف و 
شدبعم تیسنج و  شبهذم  دوب و  دیورف »  » شمـسا يزاوژروب  ربمغیپ  نیا  دنـشاب و  وا  ینابرق  دیاب  همه  هک  تخاس  نرق  نیا  كولفم 

1 دوب .” نز  یناسنا  ياهشزرا  دش ، حبذ  دبعم  نیا  رانک  رد  هک  شا  ینابرق  نیتسخن  مسیدیورف و 

یم يو  دـنادیم ، نز  یقالخا  طاـطحنا  بجوم  ار  یتعنـص  بـالقنا  هفـسلف ،” تاذـل  ناونع ” تحت  دوخ  باـتک  رد  زین  تنارود  لـیو 
...دـندوب ناتـسلگنا  مهدزون  نرق  تسود  نطو  ناراد  هناخراک  دـندرک ، هئطوت  يزادـنارب ” هناخ  يارب ” هاگآ  ان  هک  یناسک  : ) دـسیون

ناراد هناخراک  طسوت  هک  دوب  نوناق 1882  دراد  هگن  دوخ  يارب  دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلوپ  دادـیم  قح  نز  هب  هک  ینوناق  نیلوا 
”. دنناشکب اه  هناخراک  هب  ار  ناتسلگنا  نانز  دنناوتب  ات  دش  عضو  ماوع  سلجم 

داتـسیا و درم  رانک  رد  هنارورغم  نز  ماوع ” سلجم  ناراد  هناخراک  طسوت  نوناق  نیا  بیوصت  عبت  هب  دـنرادیم : ناـیب  همادا  رد  ناـشیا 
دم زا  درم  نیا  دـب  کین و  تداـع  نز  دـمآ ، تسد  هب  دـیلقت  هار  زا  يدازآ  نیا  رتشیب  .تفگ  نخـس  درک و  رکف  درک و  راـک  وا  لـثم 

دیشوپ راولش  وا  دننام  دیشک و  راگیس  وا  دننام  تفرگ ؛ دای  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هداتفا 
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دهاوخ مزال  لسن  کی  زا  سپ  تخاس : هنادرم  ار  نانز  هنانز و  ار  نادرم  هنازور ، يدـننامه  ...درک  حالـصا  وا  لثم  ار  شرـس  يوم  و 
يارب هک  دمآ 

یلا 11 ص 9  ناملسم ، نز  زا  رضاح  رصع  راظتنا  - 1

1 دوش .” يریگولج  راوگان  ياهدماشیپ  زا  ات  دننابسچب  يا  هقرو  کی  ره  رب  نز  زا  درم  زییمت 

يداصتقا دـیلوت ” فرـصم و  و ” فرـصم ” دـیلوت و  نآ ” زا  تلاصا  هک  يا  هعماج  رد  تسا ”: هدـمآ  ” تسا همطاف  همطاف ، باتک ” رد 
ياهقـشع قوشعم  كاپ ، تاساسحا  بطاخم  زیگنا  لاـیخ  يدوجوم  ناونعب  هن  نز  دـمهف ، یمن  يزیچ  داـصتقا  زج  زین  لـقعت  تسا و 

2 ”. دوش یم  شورف  دیرخ و  شا  یسنج  هبذاج ي  نازیم  هب  هک  تسا  يداصتقا  ییالاک  ناونع  هب  هکلب  ...و  مدمه  ردام و  گرزب ،

ادـتبا اضافت  هضرع و  رازاب  رد  .دـشاب  یم  اهالاک  يراجت  رازاب  داصتقا و  مهم  لوصا  زا  یکی  اضاقت  هب  هضرع  یگتـسباو  عطق  روط  هب 
هدننکاضاقت ي نامه  هک  رادیرخ  لابقتـسا  دروم  الاک  رگا  دوخ  يالاک  هضرع ي  سپ  دـنکیم و  الاک  دـیلوت  هب  مادـقا  هدـننک  دـیلوت 

يالاک هضرع ي  يارب  اضاقت  ینعی  تلاح  نیا  رد  هتبلا  درک ، دهاوخ  دوخ  يالاک  رتشیب  هضرع ي  هب  مادـقا  دریگ ، رارق  تسا ، يدـعب 
لوا تلاح  رد  اما  درک ، مهاوخ  هراشا  همادا  رد  هک  دننکیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  راجت  هک  تسا  زین  يرگید  يراجت  ياهتـسایس  صخـشم 
نیا رد  یترابع  هب  دنک ؟ یم  اضاقت  هضرع و  رازاب  دراو  ار  دوخ  وا  دوخ ، یناسنا  تیـصخش  مان  هب  تسا  ییالاک  هدننک ي  دـیلوت  نز 

هجوت اب  الاک ، نیا  زا  هدننک  اضاقت  نامه  ای  الاک  نیا  رادیرخ  ناونعب  درم  ادتبا  رد  رگا  لاح  تسا ؟ نز  دوخ  الاک ، رازاب ،
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دوجو رد  هک  نز  زا  يرادساپ  سح  یسومان و  تریغ  هب 

یلا 153 ص 151  هفسلف ، تاذل  -1

ص 72 تسا ، همطاف  همطاف  - 2

، درکیم يرادوخ  نز  يالاک  دیرخ  زا  هدرک ، عونمم  دنک  هاگن  الاک  کی  ناونع  هب  نز  هب  هک  نیا  زا  ار  وا  تقلخ  تعیبط و  هدوب و  وا 
رد .يرادیرخ  هچ  مه  نآ  دـش ، نز  يالاک  رادـیرخ  درم  هنافـساتم  اما  .درک  یم  فقوتم  ار  الاک  نیا  هضرع ي  نز  هک  دـینادب  ملـسم 

دحاو تروص  کی  هب  الاک  دـیرخ  هن  مه  نآ  درک و  دـیرخ  ياـضاقت  رادـیرخ  ناونع  هب  درم  شورف  دـیرخ و  هخرچ ي  نیا  همادا ي 
لکـش و دوخ  يالاک  هب  رادیرخ  رظن  بلج  يارب  دـیلوت ، تبون  ره  رد  هدـننک  دـیلوت  هک  تسا  نیا  رازاب  ياهتـسایس  رگید  زا  هک  ارچ 

نز .دیازفیب  زین  دوخ  نایرتشم  رب  دـنکیم  ظفح  ار  دوخ  یلبق  نایرتشم  هکنیا  رب  هوالع  دـناوتب  ات  دـهد  یم  يرتدـیدج  رتهب و  تروص 
رازاب زا  نز  ياهالاک  رگید  اب  تباقر  رازاب  رد  اـت  داد  يرت  هزاـت  بلاـق  لکـش و  دوخ  هب  زور  ره  رازاـب  تسایـس  نیا  زا  يوریپ  هب  زین 

یط ندومیپ و  اب  تسیاب  یم  هک  ار  هچنآ  یناسآ ، هب  درم  هک  يرازاـب  اـضاقت ، هضرع و  رازاـب  نیا  تسا  يرازاـب  هچ  و  دوشن ، جراـخ 
دوش هتخادنا  رود  هدافتسا  زا  سپ  ات  دوبن  الاک  رگید  هزات  دروآ و  یم  تسدب  نیگنـس  تادهعت  نداد  زا  سپ  رایـسب و  لحارم  ندرک 

صخشم ار  الاک  شزرا  هک  تسا  رادیرخ  نیا  اهرازاب  همه ي  لثم  رازاب  نیا  رد  .دروآ  یم  تسدب  دوب ؛ یگدنز  کیرـش  وا  هک  ارچ 
هک تسا  یش  کی  طقف  هسفن  هب  الاک  هک  ارچ  دنکیم :
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زور ره  ات  تسا  روبجم  دش  هتفگ  هک  روطنامه  هدننک  هضرع  هجیتن  رد  دوش ؛ هتخادنا  هلابز  لطـس  هب  دیاب  دشاب  هتـشادن  رادـیرخ  رگا 
ار درد  نیمادـک  نم  تسا  نایع  ام  نانز  نارتخد و  نیب  رد  زورما  هک  هچنآ  دـهد ، هئارا  هزات  لکـش  گنر و  اب  ار  دوخ  يـالاک  رهاـظ 

درک رادیب  ار  باوخ  صخش  ناوتیم  طقف  .دنا  هدز  يرک  هب  ار  دوخ  اما  دنونـشیم  ار  شیادص  همه  تسا و  نایع  هک  يدرد  منزب  دایرف 
.تسا هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  هکنآ  هن 

ولاز يراد  هیامرـس  تسد  تلآ  دوخ ، ینامـسآ  تیـصخش  رد  ناهنپ  میظع  ياهـشزرا  زا  تلفغ  ای  يربخ  یب  لـهج و  لـیلد  هب  نز  “ 
لیمحت و يراجت و  يالاک  غیلبت  يارب  وا  یـسنج  ياـه  هبذاـج  زا  هدـش و  عقاو  يدـیلوت  فلتخم  ياـه  هناـخراک  بحاـص  اـی  تفص ،

هناـشن دـشاب  هدـش  بصن  نآ  رب  يرتاـبیز  نز  سکع  هک  یئـالاک  ره  ...دوش  هدافتـسا  یئارگ  فرـصم  یفرـصم و  گـنهرف  شزومآ 
ار شیوخ  يا  هنوگب  دیآ و  یمرد  هزات  یگنر  هب  زورره  هک  هدش  یکسورع  ًافرـص  نز  تروص  نیدب  دوش و  یم  یقلت  نآ  تیبوغرم 

یحارج اـب  اـت  دـنک  یم  جرخ  ناـموت )  ) رـالد نارازه  دوخ  نهپ  غاـمد  ندـش  رت  گنـشق  يارب  یتح  هک  یکـسورع  دـنک ، یم  نییزت 
1” .دیازفیب شنایرتشم  رظن  بلج  عقاو  رد  ای  دوخ ، ییابیز  رب  دناوتب  کیتسالپ 

رد صخالاب   ) رضاح رصع  رد  يراد  هیامرس  ماظن  تاریثأت  زا  هک  اجنآ  دوخ  يدازآ ” زا  زیرگ  ”، باتک رد  مورف  کیرا )  ) شیرا رتکد 
رد هکلب  تسین ، تایداصتقا  هب  رـصحنم  یگناـگیب  اـی  یگداـتفا  بیرغ  تیفیک  نیا  : » دراد یم  ناـیب  دـیوگ  یم  نخـس  یبرغ ) عماوج 

نایمدآ نایم  طباور  دوجوم ، طباور  .تسا  هدرک  خوسر  زین  صخش  طباور 
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یم ساسحا  الاک  ار  نتـشیوخ  دـشورف و  یم  زین  ار  شدوخ  هکلب  دـشورف ، یمن  ـالاک  طـقف  یمدآ  ...تسا  ءایـشا  نیب  طـباور  تسین ،
هدهاشم بیترت ، نیدب  ...دنک 

ص 111 و 112 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 1

1 دنشیدنا .” یم  هچ  ناسنا  هرابرد ي  نارگید  هک  تسا  نآ  هناشن ي  طقف  دوجو ” ساسحا  ای ” سفن  هب  دامتعا  هک  مینک  یم 

يدام هفسلف  خلسم  رد  نز  یعقاو  تیـصخش  تمارک و  تسا ”: هدمآ  هر ”)  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  باتک ” همدقم ي  رد 
دح ات  نز  برغ  ندـمت  رد  ناسنیدـب  .دروآ  مهارف  ار  یبرغ  ناسنا  دوصقم  دوبعم و  ود  نیا  تذـل » داصتقا و   » اـت هدـش  یناـبرق  برغ 

ماظن تمدـخ  رد  تسا  یعاتم  وا  لاـح  ره  رد  دوخ و  شورف  غیلبت و  تمدـخ  رد  اـی  تسـالاک  شورف  غیلبت و  تمدـخ  رد  اـی  يداـیز 
2 ”. هطلس

ص 134 يدازآ ، زا  زیرگ  - 1

ص 10 و 11 هر ،)  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  - 2

یگدـنز رد  هک  میا  هدـنام  ربخ  یب  تقیقح  نیا  كرد  زا  هک  میا  هدـش  قرغ  ناـنچ  اهنیـشام  اـهگنج و  ناـیم  رد  اـم  تنارود ”: لـیو 
یگدنز همه  .تسا  دنزرف  ردام و  ردپ و  رهوش و  نز و  يراکمه  یناسنا و  تابسانم  هکلب  تسین  تسایس  تعنص و  یـساسا  تیعقاو 

وکسم رد  ربماسد 1917  بالقنا  رد  شقوشعم  هک  ار  یبالقنا  رتخد  نآ  هصق ي  .دـخرچ  یم  دـنزرف  قشع  درم و  نز و  قشع  رود  هب 
يوررب تخادنا و  قوشعم  روگ  هب  ار  دوخ  رتخد  دمآ ، یم  لمع  هب  خرس ” نییآ  هب ” هک  عییشت  مسارم  رد  .رآ  دای  هب  دوب  هدش  هتـشک 

زا سپ  دینک ؛ كاخ  زین  ارم  دز ”: دایرف  هدیشک  زارد  وا  توبات 
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راـکیپ زا  رتقیمع  يدـیمون  يراکادـف و  تسا و  تلود  تموکح و  زا  رتگرزب  هداوناـخ  دروخ ” یم  نم  درد  هب  هچ  بـالقنا  وا  گرم 
1 ”. تسا یگدادلد  يربلد و  رد  هکلب  تسین  تردق  ماقم و  ییاراد و  رد  یتخبشوخ  دنیشن و  یم  لد  رد  يداصتقا 

ص 163 هفسلف ، تاذل  - 1

هعجارم وا  هب  هک  یناوجون  نارتخد  راجنهبان  ياهراتفر  زا  ناتـساد  اهدص  هک  سانـشناور ، رفیاپ ، يرم  زا  لقن  هب  تیلـش  يدـنو  رتکد 
لاس هد  هب  تبـسن  یتح  مدوب و  رتخد  کی  نم  هک  شیپ  لاـس  یـس  هب  تبـسن  نارتخد  نونکا  دـسیون ”: یم  تسا ، هدینـش  دـننک ، یم 

كانرطخ رایسب  یگنهرف  رد  نانآ  .دنراد  رارق  متـس  تحت  رتشیب  رایـسب  نارتخد  هزورما  دنتـسه ، ور  هبور  يرتشیب  تالکـشم  اب  شیپ 
يرپس ار  يرترطخرپ  یگدنز  هک  یلاح  رد  ...دنراذگ و  یم  نس  هب  اپ  دراد ، رارق  یسنج  طباور  اه و  هناسر  هرطیـس ي  تحت  هک  رت ،

1 دن .” رگ د  یم  رادروخرب  يرتمک  تظافح  زا  دنیامن ، یم 

ص 18 لاس 03 20 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

راوگان خـلت و  اه  یناگدـنز  نیرت  نیریـش  دـنکن  عافد  دوخ  تاذ  بح  زا  هک  يدوجوم  يارب  دـیوگ ”: یم  وزوربمل  انیج  رتکد  مناـخ 
1 دش .” دهاوخ 

ص 1 نز ، حور  - 1

؟ درک دیاب  هچ 

؟ درک دیاب  هچ 

هزرابم و یپ  رد  دوش و  تفلاخم  اهنآ  اب  هک  تسا  یفاک  طـقف  تسا ، درک ؟ دـیاب  هچ  باوج  دوخ  دـش  هتفگ  هتـشذگروطس  رد  هچنآ 
.دوب لماوع  نآ  ندیچرب 

يراب و دـنب و  یب  جـیورت  يربارب ، يدازآ و  مان  هب  تسا و  نز  ندرک  الاک  طقف  ناشدـصق  هک  یتسینیمف  ياهبتکم  زا  دـیلقت  مدـع  ( 1
: دننک یم  ینارتوهش 

ار درک ؟ دیاب  هچ  لاس 2003 ” ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  باتک ” رد  ونساپ  نایاد  مناخ 
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رد زج  درم  نز و  هک  دـندوب  دـقتعم  اه  تسینیمف  دنـسیونیم ”: ناشیا  دـنکیم ، ناـیب  تسینیمف  زا  دـیلقت  مدـع  رب  ینبم  یتـالمج  تحت 
رانک دوخ  رکفمه  ناسانش  ناور  اب  نانآ  .دنرادن  رگیدکی  اب  یتوافت  هنوگ  چیه  لثم ، دیلوت  هب  طوبرم  یکیزیف  تایـصوصخ  اب  هطبار 

رکفت نیا  نآ  ياج  هب  دنناوتب  ات  دنداد  رییغت  ار  لسن  کی  راکفا  دندمآ و 

.تسا درم  نز و  هب  تبسن  دوخ  شرگن  رییغت  دنمزاین  گنهرف  درادن و  دوجو  یقرف  چیه  درم  نز و  نیب  هک  دننک  اقلا  ار 

يا هنحـص  هداد و  مه  تسد  هـب  تـسد  حـیرفت  يرگ و  تعنـص  گـنهرف و  یلو  دزاـس ، حرطم  ار  یمیهاـفم  درک  یم  شـالت  اـسیلک 
اـسیلک هک  نامز  نآ  زا  .دنا  هدینـشن  ار  دنوادخ  مایپ  نانز ، زا  لماک  لسن  کی  هجیتن  رد  .دندرک  يزادـنا  هار  ار  اسیلک  زا  رت  ییاشامت 
نونکا .دیدرگ  لیدبت  یطارفا  مسیرالوکـس  هب  ًالماک  ام  هعماج  گنهرف  دـمآرد ، تضهن  تمدـخ  رد  ای  تخاس و  هشیپ  توکـس  زین 

تـضهن .دـنزیخرب  هزرابم  هب  تسا ، هتخاس  يراج  ام  گنهرف  رد  مسینیمف  هک  ییاه  لداعت  مدـع  اب  ات  دنتـسه  ریزگاـن  یحیـسم  ناـنز 
.تسا هدش  ضقانت  راچد  تدش  هب  دوخ  نورد  رد  رکفت  اوتحم و  رظن  زا  مسینیمف 

رایـسب تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  دننادب ، زرو  هشیدنا  قیمع و  یتضهن  ار  مسینیمف  مدرم ، هک  دـنراد  رارـصا  اه  تسینیمف 
تروص هب  بلغا  هدرک و  قلخ  ار  نانز  تاعلاطم  ناونع  تحت  یـسورد  ات  دـنا  هدرک  شالت  اـه  تسینیمف  .تسا  یگتخاـس  یحطس و 

نانز و ییارگ  سنجمه  رب  سورد  هلسلس  نیا  رد  .دنناجنگب  روشک  رسارس  ياهرانیمس  اه و  هدکـشناد  اه ، جلاک  رد  يرابجا  سورد 
دیکات رایسب  نانآ  ندوب  ینابرق  ثحب  زین 

نتشیوخ هب  تشگزاب  www.Ghaemiyeh.comباجح و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم 

دنتسه راشف  تحت  رالاسدرم  هعماج  يوس  زا  نانز  هک  دننز  یم  دایرف  ار  هتکن  نیا  دوخ  ياهراعش  تاغیلبت و  رد  هتـسویپ  اه  تسینیمف 
.دنتسه لکشم  راچد  یناور  رظن  زا  ای  ناسررازآ و  زواجتم ، مجاهم ، هوقلاب  تروص  هب  یگمه  نادرم  و 

هب دنتـسه  نآ  يدانم  اه  تسینیمف  هک  ار  درم  نز و  شقن  ییاجباج  ات  دـنا  هدرک  شالت  هتـشذگ  لاـس  تسیب  رد  زین  تاـغیلبت  تعنص 
، یتیعضو نینچ  یقطنم  هجیتن  .دنتسه  نادرم  زا  رترب  رایـسب  لمع ، رد  هچ  يرکف و  رظن  زا  هچ  نانز  هک  دهد  ناشن  دروآرد و  ریوصت 

تسرهف تسا ، هدرک  دراو  ام  هعماج  هب  مسینیمف  تضهن  هک  ار  ییاه  بیـسآ  زا  یخرب  تمـسق  نیا  رد  .تسا  نانز  ییارگ  سنج  مه 
: میر امش  یم  رب  راو 

.تسا هدرب  نیب  زا  ار  ام  یقالخا  ياه  شزرا  مسینیمف  • 

.تسا هتخاس  شودخم  ار  ام  نابز  مسینیمف  • 

مه نانز  راک  روتـسد  هرطیـس  تحت  هک  هدـمآرد  یـشبنج  تروص  هب  هدرب و  نیب  زا  ار  سنج  مه  دارفا  نایم  ملاس  یتسود  مسینیمف  • 
.دراد رارق  ارگ  سنج 

.دننک یم  یسنج  هدافتسا  نانآ  زا  دنراذگ و  یمن  مارتحا  نانز  هب  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ار  نادرم  زا  یلسن  مسینیمف  • 

.تسا هدرک  فیرحت  نانآ  تیسنج  درم و  نز و  فیاظو  دروم  رد  ار  سدقم  باتک  میلاعت  مسینیمف  • 

.تسا هدومن  فیعضت  ار  هداوناخ  هناخ و  داهن  مسینیمف  • 

1 ”. تسا هتخاس  دوخ  ياه  هتساوخ  ینابرق  ار  نانز  مسینیمف  • 

ص 84 و 85 لاس 03 0 2 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

تـسود تسا ، زاـجم  هک  هچنآ  هب  سح  نیا  ندرک  دـیقم  ییارآ و  دوخ  یتـسود و  رگید  یطارفا  سح  ندرک  دودـحم  لرتـنک و  ( 2
، دشاب هتشاد 
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: هداوناخ ثنؤم و  سنج  دوخ  طسوت 

رتخد هک  ییاج  ات  دـنک ، يزاب  وا  تاـساسحا  وا و  اـب  دـناوتب  درم  کـی  هک  هدـش  ثعاـب  یتسود  رگید  هب  نز  یطارفا  سح  هنافـسأتم 
اب تسرپ ) توهـش  تفـص  ناوـیح  تریغ  یب  ناوـج   ) درم نآ  تبحم  ندروآ  تسدـب  يارب  تـبثم ) یهاـگن  اـب  دـیاش  یتـح   ) ناوـج

یتیصخش هتـشذگ و  راک  زا  راک  رگید  هک  دنک  زاب  مشچ  یتقو  دنک و  میدقت  وا  هب  ار  دوخ  یگدنز  ياه  تیعقاو  هب  هتـسب  ینامـشچ 
اب يواسم  دوخ  هبون ي  هب  یبهذم  یفرع و  یعامتجا و  ياهشزرا  نتشاذگ  اپ  ریز  دودح و  زا  يدح  ره  نتشادرب  .تسا  هتفر  جارات  هب 

یقالخا ریغ  ياـضاقت  هضرع و  رازاـب  نیا  رد  هکنآ  دراوم  تیرثکا  رد  هنافـسأتم  .تسا  درم  نز و  یناـسنا  تیـصخش  نتفر  جاراـت  هب 
.دشاب یم  ثنؤم  سنج  تسا  هدنزاب 

هک يراتفر  ره  ماجنا  دنک و  یم  وجتسج  رگید  ياج  رد  ار  نآ  دباین ، ار  شیوخ  تمظع  يونعم و  هوکـش  هناخ  طیحم  رد  نز  هاگره 
تیباذـج مادـنا و  یگدیـشوپ  ان  اب  هک  دـنک  هدـهاشم  هاگ  ره  ور  نیا  زا  .دـهد  یم  هولج  اور  شیارب  دـناسر  دوصقم  هب  رتناـسآ  ار  وا 

یفطاع و تیفرظ  راتفر ، نیا  اب  وا  .دزرو  یمن  غیرد  یگدیـشوپان  زا  دروآ  یم  گنچ  هب  رتناسآ  ار  نارگید  مارتحا  هجوت و  شیامیس ،
امیس مادنا و  یگدیشوپان  تروص  نیا  رد  .دبای  یم  شمارآ  نارگید  هجوت  هیاس ي  رد  دزاس و  یم  باریـس  هدنکآ و  ار  دوخ  یناور 

زا هراب  نیا  رد  درادـن  يراوتـسا  نامیا  نوچ  دـبای و  یم  رد  هنوگ  نیا  ار  دوخ  دوجو  وا  .تسا  نتـشیوخ  نتفاـی  يارب  يرازبا  وا  يارب 
لثملا برض  کی  .دونش  یمن  زردنا  یسک 
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1 ”. ینک ییانتعا  یب  وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  ینزب  ریشمش  اب  ار  نز  دیوگ “ : یم  يدنلریا 

هئارا ي هب  نانز  عقاو  رد  .دوش  یم  نانآ  رد  ییارآدوخ  بجوم  نیمه  دنتـسه و  یهاوخ ” رگید  تلـصخ ” ياراد  یناور  رظن  زا  نانز 
دنراد هجوت  دوخ  ياهییابیز  هب  رتمک  هناخ  طیحم  رد  ورنیا  زا  دـنهد  یم  ناشن  هقالع  ییاـبیز  دوخ  زا  شیب  نارگید  دزن  دوخ  ییاـبیز 
رتکد .دـنزرو  یم  يرتشیب  مامتها  یگتـسارآ  ییاـبیز و  هب  تبـسن  دـننک  یم  تکرـش  یمومع  سلاـجم  لـفاحم و  رد  هکیماـگنه  اـما 

اب ناـنآ  ياـه  سنج  مه  دوخ و  یگدـنز  طـیحم  رد  ناـنز  ییارآدوخ  سح  رگا  هک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  دـسیونیم ”: يدـنواکر 
يارب نانز  رگا   2 ”. دـنبای یم  زاین  یب  ناگناگیب  رـضحم  یمومع و  رظانم  رد  ییارآدوخ  زا  ار  دوخ  نانآ  دـشاب ، هارمه  یفاک  يدازآ 
هعماـج هب  یفنم  راـتفر  کـی  تروص  هب  ییارآدوـخ  دنـشاب ، دازآ  هداوناـخ  هدودـحم ي  رد  ییارآدوـخ )  ) يرطف زاـین  نیا  ندروآرب 

.درک دهاوخن  تیارس 

نیبدب اهنآ  هب  تبسن  اهدرم  دنیامن  یم  يربلد  يزانط و  رتشیب  نانز  هک  یکلامم  رد  دسیون ”: یم  نز ” حور  باتکرد ” وزوربمل  مناخ 
ار يرگ  هوشع  يزانط و  هک  تسا  بجاو  مزال و  نیاربانب  ...هدوب 

یتمـسق هب  هن  اما  مییامن  دودحم  ص 218  هغالبلا ، جهن  رد  نز  یـسانشناور  ص 21 2 - نادرم ، هاگن  نانز و  ییامن  هولج  باـتک  - 1
1 دوش .” دوبان  وحم و  یلک  هب  نز  رد  قوذ  نیا  هک 

شدودح دح و  دیاب  هک  تسا  سدقم  سح  کی  سح  نیا  تسا و  یتسود  رگید  سح  ياراد  ثنؤم  سنج  دش  هتفگ  هک  روطنامه 
لبق هک  تسا  یفیلکت  نیا  دوب و  نآ  هب  حیحص  ییوگخساپ  لابند  هب  ددرگ و  نیعم 
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زاین هب  دنناوتن  رگا  هک  دـننادب  دـیاب  اهنآ  دـشاب ، یم  نز  رهوش  هدـهع ي  رب  نآ  زا  دـعب  رتخد و  ردـپ  ردارب و  هدـهع ي  رب  جاودزا  زا 
خـساپ ات  دنوشیم  هدیـشک  ههاریب  هب  ناشیا  دایز  لامتحا  هب  رـضاح  لاح  رد  تسا و  نکمم  دنهدب  خـساپ  ناشرـسمه  رتخد و  رهاوخ ،

.دنونشب ار  ناشزاین  هب  ناسکان  يرهاظ  غورد و 

هناگادج هفیظو ي  ود  هک  دنشاب  یم  توافتم  سنج  ود  ود ، نیا  هک  ارچ  درم ، اب  نز  هسیاقم ي  مدع  ص 32 و 33 3 ) نز ، حور  - 1
نآ هب  ندیسر  دادعتـسا  دنراد و  ود  ره  هچنآ  ینعی  دشاب : تاکرتشم  رد  دیاب  دریگ ، تروص  يا  هسیاقم  دشاب  رارق  رگا  هزات  دنراد و 

: دشاب یم  اوقت )  ) یگدنب تیدوبع و  ینعی  شنیرفآ  فده  هب  لین  نآ  و  دراد : دوجو  ود  ره  رد 

قرف نز  اب  وا  تیرومأم  تسا و  هدـش  قلخ  يرگید  راک  يارب  ًامـسج  ًاـحور و  درم  هکیئاـجنآ  زا  دـسیون ”: یم  نینچ  وزوربمل  مناـخ 
راکـشآ زورما  دـننام  نانز  هقبط ي  يرکفط  وقـس  ینامز  چـیه  رد  ...دوش  بوسحم  یفاـک  قشمرـس  نز  يارب  دـناوت  یمن  هتبلا  .دراد 

نتفر هار  یتح  هک  دوب  هدومنن  طارفا  هجرد  نیا  ات  درم  سنج  زا  دیلقت  رد  نز  هتـشذگ  روصع  زا  کی  چـیه  رد  هک  اریز  تسا ، هدوبن 
تخاس و فرحنم  یمیمـص  تبحم  تقیقح و  هداج ي  زا  ار  نز  هنادرم ، یبلط  هاج  راهتـشا و  هب  هقالع  .دـیامن  يوریپ  وا  زا  ار  يداع 

لاـمک اـب  هرخـالاب  هک  دور  اـطخ  هب  نادـنچ  هداد و  رارق  سنج  ود  نیا  ساـیقم  يارب  یکرتـشم  هیاـپ ي  هعماـج  هک  دـش  نآ  بجوـم 
دنبای و مک  هتسجرب  نانز  هک  دوش  دنم  هدیقع  تیمیمص 
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نیا درم ، لـماک  درف  رظن  هطقن  زا  رگا  .دنـشاب  یم  صقاـن  ینادرم  ینعی  مود  هجرد ي  ناـگ  هراتـس  دـنوش  هدـید  تردـن  هب  مـه  رگا 
، هتـسجرب نادرم  کـشالب  میرادـنپ و  یم  درم  ار  نز  تروـصنیا  رد  هـچ  دـشاب  یم  حیحـص  ًـالماک  هـتبلا  مـیریگب  رظن  رد  ار  ساـیقم 
گرزب و نادرم  هتشاد و  بوسحم  لماک  درف  ار  نز  ام  رگا  ینعی  تساج  هب  حیحص و  ًالماک  زین  هیضق  نیا  سکع  اما  تفای  میهاوخن 

فیلاکت ماجنا  زا  هک  مینک  وجتـسج  یناسک  نایم  رد  ار  نانآ  ینعی  مینک  هسیاقم  اهنآ  اب  دـنا ، هتـشاذگ  یماـن  دوخ  زا  هک  ار  ییاـهنآ 
رداـن رایـسب  زین  نادرم  هنوگنیا  هک  دـش  میهاوخ  دـقتعم  زین  تروصنیا  رد  هتبلا  دـنا ، هدومنن  یچیپرـس  ندوـب  رـسپ  اـی  رهوـش  اـی  ردـپ 

1” .دنتسه

تسا بذاک  تیصخش  نآ  تسا و  ندنام  نز  ندوب و  نز  رد  نز  یعقاو  تیـصخش  تسا “ : هدمآ  نز ” تراسا  ای  يدازآ  باتک ” رد 
درم و فداصت  هب  نز ، هن  درم و  هن  تعیبط  نتم  رد  هک  اریز  دـیامن ، یم  خر  ییامن  درم  رد  رگید  ترابع  هب  يدرم و  هب  رهاظت  رد  هک 
صقان و ییاهنت  هب  مادک  ره  هکلب  دشاب ، هدش  هدیرفآ  صقان  يرگید  لماک و  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسین  مه  نینچ  دنا و  هدشن  نز  ای 

3 وش د .” یم  لماک  يرگید  اب  يرگید و  هلیسوب ي 

ص 156 و 157 نز ، حور  - 1

ص 36 نز ، تراسا  ای  يدازآ و  - 2

هب دشاب ، ثنؤم  سنج  ظفاح  عفادم و  هکنیا  نیع  رد  دناوتب ، ات  يزورما  هعماج ي  اب  بسانتم  حیحـص و  تیبرت  کی  هئارا ي  موزل  ( 4
: دنک کمک  عامتجا  رد  روضح  يارب  وا 

رد ندرام  مناخ 
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يرتشیب لیدعت  موزل  یهاوخن  یهاوخ  نز ) عفن  هب  دیدج  ياهتضهن   ) تضهن لوحت و  نیا  دسیون ”: یم  دیدج ” رـصع  رد  نز  باتک ”
طیحم روخ  رد  ار  نز  هکنیا  يارب  .دراد  رارق  اهنآ  هحولرـس ي  رد  نز  بسانم  تیبرت  هک  دیامن  یم  باجیا  یمومع  یناگدـنز  رد  ار 

تاراظتنا و هتشذگ  زا  شیب  میریگ و  شیپ  رد  وا  دروم  رد  يدیدج  ًالماک  تیبرت  لوصا  دیاب  میهد  شرورپ  ینونک  عیـسو  یناگدنز 
1 میهد .” تعسو  یناگدنز  دروم  رد  ار  وا  تایرظن 

هک یطیارـش  .تسا  هدز  مقر  دوش  یم  نآ  دراو  هک  يرتخد  يارب  ار  يا  هزات  طیارـش  دـیدج و  ریوصت  زورما  يایند  یهاوخن  یهاوخ 
تسرد ریبدت  دیدج  طیارـش  نیا  يارب  دناوتب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  قفوم  زوریپ و  .دنراد  قرف  شیپ  لاس   30 طیارش 20 - اب  ًاملسم 

.دورن تسد  زا  شا  یناسنا  تیصخش  ات  دشیدنایب ، ار 

هب يزورما  رتخد  دروم  رد  تفر ، یم  راک  هب  نارتخد  دروم  رد  زورما  زا  تواـفتم  یطیارـش  رد  شیپ  لاـس  هک 20  ار  یتیبرت  ناوتیمن 
.دنک یگدـنز  عامتجا ، یگدـنز و  زا  زورید  رتخد  تشادرب  شرگن و  نامه  اب  زورما  رتخد  هک  تشاد  راظتنا  لاح  نیع  رد  درب و  راک 

دنکیم و تریح  ینادرگرس و  راچد  ار  وا  زورما  رتخد  يارب  زورید  تیبرت 

ص 14 دیدج ، رصع  رد  نز  - 1

هداوناخ هناخ و  هب  طقف  کسورع  زورید  رگا  دـنادیم .) تمارک  بحاـص  ار  وا  قلاـخ ، هک  ارچ  تسا  لـئاق  تمارک  یناـسنا  يدوجوم 
هب هکیناسک  مه  نآ  تشاد ؛ رارق  رفن  دـنچ  تسد  رد  طقف  کسورع  زورید  رگا  .دراد  قلعت  عامتجا  هب  کـسورع  زورما  هتـشاد ، قلعت 

دراد دوجو  ییاه  کسورع  زورما  هتشاد ؛ قلعت  اهنآ  هب  زین  وا  دنا و  هتشاد  قلعت  وا 
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یناسنا ریغ  ًالماک  لکـش  هب  عامتجا و  تقلخ و  ماظن  دعاوق  زا  جراخ  هکیناسک  مه  نآ  دنراد ؛ رارق  سکان  رفن  نیدـنچ  تسد  رد  هک 
بـصغ ار  نز )  ) الاک نآ  هکلب  دـنروآ  یمن  تسدـب  شهار  زا  زین  الاک  ناـمه  ناونع  هب  ار  نز  هک  ارچ  دـننکیم ، يزاـب  کـسورع  اـب 

دارفا هب  یماظن  چیه  نودب  کسورع  زورما  تشاد  قلعت  ینیعم  درف  هب  صاخ  يدعاوق  طیارـش و  تحت  کسورع  زورید  رگا  .دننکیم 
.هناگیب گنهرف  زا  دیلقت  راب  فسا  هجیتن ي  دوب  نیا  و  دراد ، قلعت  نیعمریغ 

یناسک دادعت  رد  توافت  زج  هب  ایآ  زورما ؟ کسورع  ای  دوب  يرت  یناسنا  طیارـش  رد  زورید  کسورع  ایآ  دـینک ، تواضق  دوخ  لاح 
دوب و رفن  کی  تسد  رد  زورید  کسورع  ( ؟ تسا هداد  خر  کسورع  تشونرـس  رد  يرگید  توافت  دـننکیم  يزاب  کسورع  اـب  هک 

(. دنراد يزاب  دصق  طقف  هک  يا  هدع  تسد  رد  زورما  کسورع 

لـسن دنـسیون “ : یم  ناـناوجون  ناـکدوک و  یـسنج ” تیبرت  یـسانشناور  باـتک ” رد  کـیپال  .م  .و  رتکد  فتکچوک و  .د  .و  رتـکد 
دیلقت دراد  سکـس  یـصخش و  عفن  هب  یگتـسب  ناشیگدـنز  همه  هک  ییاهروشک  ناناوج  هیور ي  زا  هناروکروک  درادـن  قح  ناوجون 

”. دنک

یم رادیب  ار  اهنآ  تاساسحا  ییورمک  مدع  هجیتن ي  ناونعب  هداوناخ  رد  حیحص  یـسنج  تیبرت  نادقف  دنـسیون ”: یم  همادا  رد  ناشیا 
تـسا هدش  زاغآ  یـسنج  لیم  اب  ییانـشآ  دنیوگ : یم  دراوم  هنوگنیا  رد  دـیآ و  یم  دوجوب  سردوز  یـسنج  ساسحا  يدوزب  دـنک و 

”. دراذگ یمن  ياجب  رثأت  ینامیشپ و  زا  ریغ  يرثا  دور و  یم  نیب  زا  لیم  ندش  فرطرب  زا  سپ  ییانشآ  نیا  هنافسأتم 

عامتجا رد  نتشیوخ  يرادهگن  رد  تراهم  زا  ترابع  ییورمک  دنیوگ ”: یم  ییورمک  فیرعت  رد  و 
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یم رهاظ  ناسنا  تاـکرح  راـتفر و  ندیـشوپ و  ساـبل  زرط  رد  راـتفگ و  رد  ییورمک  .تسا  راددوخ  عضاوتم و  هتـسیاش و  تروص  هب 
”. دوش

تفـص نیا  لیکـشت  اب  تسا و  یـسنج  تیبرت  يدج  هبنج ي  نیا  .درمـش  تیمها  یب  کچوک و  دیابن  ار  ییورمک  بجح و  شرورپ 
.ددرگ یم  زاغآ  فلاخم  سنج  اب  دروخرب  رد  تفع  مارتحا و  قیمع  ساسحا 

ردام هکیماگنه  تسا  نکمم  ایآ  .دـنک  یم  هدـهاشم  رگیدـکی  اب  ار  شیوخ  رداـم  ردـپ و  طـباور  یگدـنز  لوا  ياـهلاس  زا  كدوک 
ایآ دروآ ؟ باسح  هب  یلومعم  دنزب  نوباص  ار  وا  تشپ  هک  دهاوخ  یم  يو  زا  ای  دیوش  یم  ناو  رد  ار  دوخ  یناتسکدوک  رسپ  هتسویپ 

همین ای   ) دنا تخل  ًالماک  دننک و  یم  يزاب  ناش  یناتسکدوک  رـسپ  اب  ناتـسبات  مرگ  ياوه  رد  هک  یتقو  ار  ردام  ردپ و  راتفر  ناوت  یم 
ناشرسمه لکش  تایصوصخ  زونه  هلاس  راهچ  هچبرـسپ  ناردام  ردپ و  نیا  رظن  هب  ًارهاظ  درمـش ؟ تیمها  یب  کچوک و  دنا ) نایرع 

ارچ دنک ) یم  لاؤس  دوخ  زا  ای   ) دـسرپ یم  هبقرتمریغ  روط  هب  ناش  هچبرـسپ  هک  دـنروخ  یم  فسأت  یماگنه  اما  دـنک  یمن  كرد  ار 
تفگ دیاب  .دنک  یم  ادیپ  نارتخد  هب  يرتشیب  لیامت  كدوک  دشر  نس و  هب  هتـسب  دـعب  و  تسین ؟ نم  لام  لثم  رتخد ) مسا   ) ایدان لام 

.تسا مهم  هداعلا  قوف  ییاه  هنحص  نینچ  هدهاشم ي  زا  كدوک  ظفح 

.دوش یم  كدوک  رد  تقو  زا  شیپ  یـسنج  لیامت  ببـس  یلومعم  یـسنج  دشر  زا  تبظاوم  مدع  ردام و  ردپ و  رد  ییورمک  نادـقف 
یم رسپ  رتخد و  تفارش  ظفح  ثعاب  دنک و  یم  يریگولج  دعوم  زا  شیپ  یسنج  سامت  زا  هک  تسا  یتیصوصخ  ییورمک 
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دزـشوگ نارـسپ و  نارتخد و  نایم  طباور  رد  بدا  یتسار و  تباجن ، دامتعا ، سانـشناور  نیا  رظن  زا  رتخد  رـسپ و  نایم  یتسود  .دوش 
يراب و دنب و  یب  ندرک  فرطرب  تشز و  راتفر  رییغت  موزل و  تروص  رد  يو  ندرک  دعاقتم  اهیگتـسیاش و  مدـع  تاهابتـشا و  ندرک 
، جاودزا ینعی  يدزمان ، ینعی  كرتشم ، یگدـنز  يارب  عورـش  ینعی  سانـشناور  نیا  رظن  رد  یتسود  .تسا  ...و  رگیدـمه  عفانم  ظفح 

....ای دهد  یم  ار  ینعم  نیا  یتسود  مه  امش  رظن  رد  ایآ  دینک  تواضق  ناتدوخ  الاح 

زا یحیحـص  ییاسانـش  دناسانـشب و  رتهب  ار  دوخ  نز  رگا  تسا  نز  دوخ  دـنک  یم  تیبرت  ار  درم  هکنآ  منک ” يروآدای  منادـیم  مزال 
”. دوش یم  لح  زورما  تالکشم  زا  يرایسب  ًانئمطم  دهدب ، درم  هب  دوخ 

: تسا حرش  نیدب  میهدیم ، هئارا  یباجحدب )  ) عوضوم نیا  اب  ههجاوم  رد  نارتخد ، عاونا  زا  ام  هک  یمیسقت 

.دنهاوخ یم  نارگید  هک  دننک  یم  راتفر  روطنآ  یتسودرگید  سح  رطاخ  هب  یهورگ 

، دننک ادیپ  يرتشم  ات  دننک  راتفر  يروطنیا  دیاب  يراچان  يور  زا  رقف و  رطاخ  هب  یهورگ 

رظن زا  هک  یفعـض  رطاخ  هب  رتشیب  هورگ  نیا  دننک ؟ هچ  دـنناد  یمن  دور  یم  الاب  شیاپ  رـس و  زا  هک  یتورث  تورث ، رطاخ  هب  یهورگ 
.دننز یم  یلامعا  نینچ  هب  تسد  هداوناخ  رد  تبحم  دوبمک  رطاخ  هب  یترابعب  دنراد ، یناور  یحور - 

.دننک راتفر  نینچ  نیا  ات  دنوش  یم  هتخاس  یهورگ  و 

دوس هکنانآ  یلخاد ، یجراخ و  كاـنرطخ  لـماوع  طـسوت  هک  یهورگ  تسا ، رخآ  هورگ  نیا  اـم  رظن  رد  هورگ  نیرتکاـنرطخ  اـما  و 
ات دننک ، یم  یباجحدب  هب  قیوشت  ار  نارتخد  دننک ، لوغشم  یناوهش  سح  نیا  هب  ار  ناناوج  هک  دنناد ، یم  نیا  رد  ار  دوخ 
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ات دنوش  یم  عیمطت  ناراد  هیامرس  هلیسوب ي  هک  ینارتخد  .دنوش  رگیدمه  لوغشم  رـسپ  رتخد و  هدش و  کیرحت  رـسپ  توهـش  سح 
دنشوپب هاتوک  ياهسابل  دنشوپب  امن  ندب  ياهسابل  دننک ) یم  ار  راک  نیا  رقف  زا  دیاش  نارتخد  نیا  هتبلا  هک   ) دننک جیورت  ار  یباجحدب 

.تساج نیمه  زا  فارحنا  همشچرس ي  تفگ  ناوتب  دیاش  دوش و  دم  سابل  نآ  ات  دنخرچب  رهش  حطس  رد  و 

هک یناسک  دنتـسه ، ام  روشک  رد  زین  رـضاح  لاح  رد  هک  ارچ  دراد ، دوجو  هورگ  راهچ  ره  رد  یگداوناـخ  تیبرت  یگنهرف و  فعض 
همشچ و ناوت  یمن  رگا  دیـشیدنا : دیاب  یتوافتم  ياهلح  هار  هورگ  راهچ  نیا  زا  کیره  اب  دروخرب  رد  .دندشن  یتافارحنا  نینچ  راچد 

نیا زا  مدرم  ات  دریگ ؛ تروص  حیحـص  یناـسر  گـنهرف  تسرد و  تاـمیلعت  مدرم  هب  دـیاب  درب ، نیب  زا  درک و  کـشخ  ار  همـشچرس 
.دننکن سجن  همشچ  نیا  بآ  اب  ار  ناشدوخ  دنروخن و  بآ  همشچ 

مکش و راجنه  نارتخد  درط  هب  دیاب  عامتجا  .دنتـسه  دیفم  هعماج  درف و  تفرـشیپ  يارب  هک  هعماج  یلاعتم  ياهـشزرا  هب  تشگزاب  ( 5
: دزادرپب اهشزرا  هب  دنبیاپ  نارتخد  شریذپ 

هب عاـمتجا و  رگا   1 ”. دوش یم  نآ  عباـت  هدرمـش و  هدیدنـسپ  بوخ و  دـنرادنپ  شوخ  نارگید  هک  ار  هچ  ره  نز  هکنیا ” هب  هجوـت  اـب 
رفنتم نآ  زا  ینید  یعامتجا و  ياهـشزرا  لوصا و  هب  تشگرب  اب  یباجح  دـب  هب  هجوت  ياـج  هب  هک  دـنورب  یتمـس  هب  نادرم  صوصخ 

هب عامتجا و   ) نارگید هک  دننوریم  یتمـس  هب  نارتخد  نانز و  أملـسم  دننک  دیجمت  فیرعت و  هبجحم  باجح و  زا  ضوع  رد  دـنوش و 
دش هتفگ  هک  روطنامه  هک ، ارچ  .دننادیم  هدیدنسپ  بوخ و  نادرم ) صوصخ 
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هتفگ اجنیا  رد  دـیاب  هچنآ  .تسا  نادرم  دزن  رد  صخالاب  نآ  یعاـمتجا  تیلوبقم  دوشیم  راـتفر  نیا  زورب  ببـس  هک  یلماوع  هلمج  زا 
: هک تسا  نیا  دوش 

، تسین ینورد  تیاضر  زا  یشان  دربف  راتفر  خساپ ، نیا  رد  هک  اجنآ  زا  ،، 

”. رگ د د یم  فقوتم  زین  خساپ  نآ  هیبنت  شاداپ و  لماع  نتشادرب  نایم  زا  اب 

دش دهاوخ  رتمک  راتفر  نی  ًاملـسم  دشاب  هتـشادن  يرادیرخ  دهد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیلوبقم  عامتجا  نادرم و  دزن  رد  راتفر  نیا  رگا 
.تفرگ دهاوخن  تروص  يا  هضرع  دشابن  اضاقت  رگا  هک  ارچ 

ص 73 نز ، حور  - 1

ص 33 یعامتجا ، یسانشناور  - 2

وا هب  رتمک  هک  درادـیم  تسود  رتشیب  ار  ینز  درم  هک  تسا  فرـصت  بحاصت و  لیم  هقالع و  قشع و  هداعلا ي  قوف  طاـبترا  تلع  هب 
.دبای 1 تسد 

2 ”. نانز رد  یگدنبیرف  يربلد و  يارب  ینیشن  بقع  نادرم و  رد  فرصت  يارب  هلمح  زا  تسا  ترابع  ییوجتفج  بدا  هک “  ارچ 

میدقت ار  دوخ  دیایب و  وا  فرط  هب  راکـش  هکنیا  هن  دـنک ، هلمح  راکـش  فرط  هب  دوخ  هک  دربیم ، تذـل  دوخ  راکـش  زا  نامز  نآ  ریش 
.تسا تعیبط  نوناق  نیا  دنک ،

دراذـگیم ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  يزیچ  زا  رارف  دزیرگیم و  ام  زا  هک  يزیچ  بیقعت  تسا ”: هدـمآ  ندرک ” یگدـنز  رنه  باتک ” رد 
3 ”. دهاوخ یمن  لالدتسا  نآ  دوجو  تابثا  هک  تسا  یعیبط  یتلاح 

رد هک  دشاب  یـسک  نیرخآ  نیلوا و  وا  هدـش و  هدوشگ  وا  يور  رب  راب  نیتسخن  يارب  نز  بلق  هک  تسا  راودـیما  قشع  ياین  رد  درم  “
هدرک خوسر  درم  بلق  رد  هک  دشاب  یسک  نیرتاهنت  نیرخآ و  هک  تسا  دنموزرآ  نز  یلو  تسا  هتفای  هار  زومرم  هناتسآ  نآ 
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4 ”. دریگ رارق  اج و  هشیمه  يارب  زاین  هاگهانپ  نآ  رد  و 

ص 168 نز ، حور  - 1

ص 70 باجح ، هلأسم ي  -1

ص 57 ندرک ، یگدنز  رنه  -2

ص 192 نز ، حور  - 4

هزیگنا نیرت  قیمع  رب  یهاگ  تسا و  قشع  يونعم  یلاعت  ياهتروص  نیرتهب  زا  یکی  نز  رد  تفع  ءایح و  دـسیون ”: یم  تنارود  لیو 
1” .دوش یم  بلاغ  یناسفن  ياه 

یگداس و نیع  رد  عبطلا و  میلـس  بوبحم و  هشفنب  دـننام  هک  تسا  يرتخد  بلاط  ًاترطف  درم  : “ دـیوگ یم  زین  ندراـم  نازیروا  مناـخ 
ره هب  اجره و  تسوا  هتـسیاش  نز  مان  هدوب و  هلـضاف  تاـکلم  تافـص و  ياراد  هک  ینز  .دـشاب  يربلد  فطل و  لاـمک  ياراد  فاـفع 

2 ”. دوش یم  عقاو  درم  مارتحا  سیدقت و  دروم  دشاب  هک  تلاح 

هک دـهد  یم  یتردـق  نز  هب  تفع  راقو و  اب  ماوت  تهاجو  تسا ، دنـسپلد  ابیز و  فیفع ، نز  ره  ًـالوصا  دـیوگ ”: یم  وگوه  روتکیو 
3” دزاس یم  راداو  شیوخ  لباقم  رد  میظعت  عوضخ و  هب  ار  اهنآ  هکلب  تسین ، وا  ربارب  رد  تمواقم  يارای  ار  نادرم  نیرت  يوق 

نانز هک  یهودنا  .تسا  صاخ  تلیضف  کی  هب  مارتحا  نآ  هدرک و  شومارف  ار  مهم  داقتعا  کی  هعماج  تیلش ”، يدنو  رتکد  رظنم  زا 
4 ”. تسا هداد  تسد  زا  ار  هنانز  ینماد  كاپ  هب  مارتحا  هک  تسا  يا  هعماج  دامن  هتفرگرب ، رد  ار  ناوج 

هک يزیچ  نآ  اب  یهاوخ  یم  تدوخ  هچ  نآ  رگا  دسیون ”: یم  دناد و  یم  مهم  ار  یعامتجا  تسردان  یفرع  روما  هب  ندادن  نت  تیلش 
مامت نیعم  هطقن  کی  رد  دیاب  دراد ، يدایز  توافت  دنیوگ  یم  وت  نایفارطا 

ص 133 هفسلف ، تاذل  - 1

ص 108 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  -2

ص 110 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  -3

-4
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نونکا اما  ...يراذگب  رانک  نانآ  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  تدوخ  ياه  هتساوخ  ص 19  لاس 2003 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف 
زا اهنت  هن  دوش ، یمن  زدیا  ثعاب  اهنت  هن  ینماد  كاپ  .دنک  تیدوجوم  مالع  ًاددـجم  یـسنج  ینماد  كاپ  هک  هدیـسر  نآ  تقو  رگید 

رکف ام  .تسا  رتزگنا  ناجیه  رایـسب  يراب  دـنب و  یب  زا  زین  یـسنج  طباور  رد  تیاضر  داجیا  رظن  زا  هکلب  تسا ، تسرد  یقـالخا  رظن 
هک دوب  نیا  ههد 60  ياهراعش  .دنامن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  عقاو  رد  اما  میشاب ، هتـشاد  ار  سک  همه  زیچ و  همه  میناوت  یم  میدرک  یم 

یبوخ ساـسحا  نآ  دروـم  رد  رگید  میدرک  یم  ار  راـک  نآ  یتـقو  هدـب و  ماـجنا  ار  نآ  يراد  یبوـخ  ساـسحا  يزیچ  دروـم  رد  رگا 
راک نیا  اما  دوش ، یم  دنب  زا  یناوهـش  يورین  ندش  اهر  ثعاب  یقالخا ، تاظحالم  زا  ندیـشک  تسد  میدرک  یم  نامگ  ام  .میتشادـن 

1” .دش نآ  یهابت  ثعاب  عقاورد 

سورع زورما  رگا   » ناونع تحت  يا  هلاقم  زورما ” نز  هیرـشن ي ” رد  اکیرمآ  قبـسا  يروهمج  ياسؤر  زا  یکی  رـسمه  رواهنزیا ، وناب 
رگا ...دنک  یم  لیصحت  یگدنز  رد  نز  هک  تسیا  هبتر  ماقم و  نیرتالاب  ندوب  رسمه  دنـسیون ” یم  نآ  رد  هک  تسا ، هتـشاگن  مدوب ”
دوخ ییوشانز  زاغآ  رد  هک  مدرک  یم  ار  يراک  ناـمه  ًاـنیع  مراذـگیم  رهوش  هناـخ  هب  اـپ  هزاـت  هک  مدوب  ییا  هزیـشود  نونکا  مه  نم 

تسا نآ  حیحـص  راک  هک  دنک  رکف  دوخ  اب  یتح  نز  رگا  هک  دنداد  یم  نایب  همادا  رد  ناشیا  ییوشانز ”) فیاظو  ماجنا   ) مداد ماجنا 
رد دروآ و  تسد  هب  یبوخ  لوپ  ات  دنک  اپ  تسد و  یلغش  دوخ  يارب  جراخ  رد  هک 
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شوگ لد  هسوسو ي  نیا  هب  رگا  هک  دنادب  دیاب  تسا  یهیدب  ...درب  رس  هب  مدرم  نایم 

ص 62 و 63 لاس 3 0 0 2 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  - 1

، دش دهاوخ  شبیصن  دعب  لاس  ًاضرف 20  هک  يزیچ  دوش ، سوه  نیا  میلـست  رگا  اما  درب  یم  یگدنز  زا  يرتشیب  شاداپ  رجا و  دـهدن 
رب ناترهوش  امـش و  هک  دشاب ) هدنام  رهوش  هناخ ي  رگا   ) یحور یب  هناخ ي  دراد و  دوخ  تمدخ  هقباس ي  هب  هک  تسا  یـشوخ  لد 

1 دیراذگب .” دیناوت ، یمن  ییوشانز  یگداوناخ و  مرگ  نوناک  مان  نآ 

ص 161 و 162 يرادرهوش ، نییآ  - 1

: ثنؤم سنج  رد  سفن  هب  دامتعا  سح  تیوقت  نارتخد و  نانز و  رد  يروابدوخ  کی  ندروآ  دوجوب  موزل  ( 6

يدونـشخ تیاضر و  کی  ندروآ  تسدب  يارب  هتـسویپ  تسا  دیجمت  نیـسحت و  يوجتـسج  رد  هک  یـصخش  دسیون ”: یم  وگاژ  لپ 
رد طارفا  رثا  رب  یحور  ياوق  عییـضت  دـهد ، یم  ردـه  هب  ار  دوخ  ياوق  تهج  یب  نتفرگ ، رارق  نیـسحت  قیدـصت و  دروم  ینعی  یفنم 

ار صخش  ددرگ و  یم  یناور  يورین  یحطـس  شهاک  یغامد و  ياوق  لالتخا  بجوم  نارگید  میـسحت  شیاتـس و  بلج  يارب  شالت 
، تسین مهم  نادنچ  نارگید  هجوت  مارتحا و  لیصحت  ًالوصا  رلداس ”: لوقب  .دیوگب  نخـس  دوخ  حلاصم  فالخرب  هک  دراد  یم  نآ  رب 

دیتسه دوخ  هب  تبـسن  نایفارطا  روصت  زا  رتالاب  بتارم  هب  دینک  ساسحا  تقو  ره  اذل  .تسا  مهم  ندوب  هجوت  مارتحا و  روخ  رد  هکلب 
1” دوش یم  رت  قیمع  دوخ  هب  تبسن  امش  تیاضر 

نآ تیوقت  سفن و  هب  دامتعا  سح  ندروآ  دوجوب  درک ؟ دیاب  هچ  باوج  رد  اههار  زا  رگید  یکی  تفگ  ناوتب  دیاش  سپ 
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، مشاب هتـشاد  قلعت  رفن  کی  هب  دیاب  طقف  نم  هک  بلطم  نیا  رانک  رد  دوخ  ياه  ییاناوت  دوخ و  هب  دامتعا  .دشاب  یم  ثنؤم  سنج  رد 
رد ات  دـنکیم  کـمک  ثنؤم  سنج  هب  ار ، شا  هناراـکایر  رهاـظ  هن  مراد  تسود  ار  شناـیرع  حور  نیلپاـچ  یلراـچ  لوق  هب  هک  يدرف 
دنک شالت  هکلب  دهدن ؛ ماجنا  نانآ  نتشاد  تسود  رطاخ  هب  دنراد  تسود  نارگید  هک  ار  يراک  دشابن و  نارگید  نیسحت  يوجتسج 

نیرتهب هب  دراد ؛ تسود  دوخ  هک  ار  يراک  ات 

ص 11 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 1

.دزیگنارب هتشاد  تسود  دوخ  هچنآ  رطاخ  هب  ار  نارگید  نیسحت  ات  دهد  ماجنا  نکمم  هجو 

، تسا رادروخرب  يروابدوخ  زا  یبولطم  حوطـس  زا  نز  کی  هک  ینامز  دـسیونیم ”: يروراب  دوخ  شبنج  ردـپ  ندـنارب  لـیناتان  رتکد 
شیاهزرم دح و  وا  .دراد  دوخ  هب  تبسن  نارگید  يوس  زا  بوخ  راتفر  هب  زاین  نینچمه  هتـشاد و  نارگید  اب  بسانم  راتفر  هب  شیارگ 

دنسپان راتفر  وا  .تسا  لوبق  لباقریغ  زیچ  هچ  لوبق و  لباق  وا  بختنم  درف  راتفر  رد  زیچ  هچ  هک  دناد  یم  دسانـش و  یم  ینـشور  هب  ار 
1 دریذپ .” یمن  تسا ، قشاع  هکنیا  لیلدب  ًافرص  ار 

یملع ياهـشواک  رد  يراـکمه  اـی  یبهذـم  تاـماقم  هب  لوصو  دـننام  يرگید  لـئاسو  دـیدرگ و  تباـث  نز  یعاـمتجا  ماـقم  هکیتقو 
هب رگید  دوش  هتـشاذگ  وا  سرتسد  رد  تقایل  زاربا  یئامندوخ و  يارب  ...و ) يروشک  یمـسر  هیلاع  ياهتـسپ  یلیـصحت  هیلاع  جرادـم  )

2 .دهد یم  رییغت  ار  ییامندوخ  هار  هدومنن و  زاربا  ینادنچ  قایتشا  هقالع و  دوخ  تنیز  سابل و 

اهربا و يالاب  رد  تسا ، ام  زا  نوریب  رد  ام  دوصقم  نامرآ و  میشاب  دقتعم  هک  مادام  دسیون ”: یم  مورف  کیرا  رتکد 
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3 ”. دوش یمن  ادیپ  هک  درک  میهاوخ  وجتسج  ییاج  رد  ار  لامک  دش و  میهاوخ  هجوتم  دوخ  زا  نوریب  هب  تسا  هدنیآ  هتشذگ و  رد  ای 

ص 22 نانز ، يروابدوخ  يارب  ییامنهار  -1

ص 35 و 36 نز ، حور  - 2

ص 271 نتشیوخ ، يارب  ناسنا  - 3

قح و زا  هدافتـسا  ءوس  هب  يرابودـنب  یب  هک  ارچ  صاخـشا ، یفرع  ینوناق و  يدازآ  هب  مارتحا  نیع  رد  يراـب  ودـنب  یب  اـب  هزراـبم  ( 7
: دماجنا یم  نارگید  قوقح  هب  زواجت 

یم نخـس  توهـش  هزیرغ ي  ناسنا و  رد  یـسنج  روما  ریثأت  زا  هک  اجنآ  هتخانـشان ” دوجوم  ناسنا  باتک ” رد  لراک  سیـسکلا  رتکد 
مه هب  یمومع  ماظن  هنرگو  دریگب  ار  هزیرغ  نیا  رـصح  دح و  یب  يدازآ  يولج  تاررقم  نوناق و  دیاب  هک  :” دسیون یم  نینچ  دـیوگ ،

رتکد  2 .دنهن ندرگ  تسا  مزال  یگدنز  دـیلوت و  يارب  هک  ینیناوق  هب  نآ  ءاضعا  هک  دـنک  یم  باجیا  هعماج  ره  ماود   1 دروخ .” یم 
، یسنج رازآ  دشاب ، دازآ  يراکره  میداد  هزاجا  یتقو  هک  تسا  یهیدب  دیوگ «: یم  زورما  هعماج  تالکشم  هب  هراشا  اب  تیلش  يدنو 
3« .تسا نانز  نمـشد  هدرک ، گنج  مالعا  ایح  مرـش و  هیلع  هک  يا  هعماج  .دنک  یم  ادـیپ  شیازفا  مه  تفع  هب  زواجت  اه و  تمحازم 

عنم نوناق  هک  ار  هچنآ  دـهد و  ماجنا  هداد  هزاجا  نوناق  هک  ار  يراکره  دـشاب  هتـشاد  قح  ناسنا  ینعی  يدازآ  دـیوگ ”: یم  وکـسیتنم 
4” .تشاد دهاوخن  يدازآ  رگید  دوش  نوناق  فالخ  لامعا  بکترم  رگا  اذل  دشابن  نآ  ماجنا  هب  روبجم  هدرک 

ص 268 هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  - 1

ص 262 نتشیوخ ، يارب  ناسنا  - 2

ص 27 لاس 03 0 2 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  .3

ص 237 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 4

یم يو 
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1” .دسرن العا  دح  هب  يدازآ  هک  تساجنآ  يدازآ  يالعا  دح  :” دسیون

دروخرب ملـسم و  شزرا  نیا  ندش  شومارف  زا  يریگولج  يارب  دنراد ، رایتخا  رد  ار  نآ  لیاسو  تردق و  دنناوتیم و  هک  یناسک  دـیاب 
دنب و یب  نیا  هکنیا  زا  يریگولج  يارب  تسا و  هتخانـش  اهنآ  يارب  فرع  نوناق و  هک  دارفا  میرح  هب  مارتحا  نیع  رد  نانکـشراجنه  اب 

یـسانشناور رب  يا  همدقم  .دـنوش 1 - لمع  دراو  دـنکن ، دراو  همطل  نارگید  قوقح  هب  دوشن و  لیدـبت  قح  زا  هدافتـسا  ءوس  هب  يراـب 
: نانکش راجنه  اب  دروخرب  یلخاد و  ناگدنناوخ  نینچمه  نآ و  نارگیزاب  امنیس و  لرتنک  ص 238 8 ) نز ،

، دمآ رب  امنیس  حالـصا  یپ  رد  دیاب  دنـشاب ، یم  نآ  نارگیزاب  امنیـس و  عماوج  رد  یتخبدب ، نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هک  اجنآ  زا 
- یعمـس ياهتیلاعف  صخالاب  دنـشاب  یم  طوبرم  گـنهرف  رنه و  هب  هک  اـهتیلاعف  زا  يرایـسب  امنیـس  راـنک  رد  امنیـس و  رب  هوـالع  دـیاب 

يارب اما  هعماج ، گنهرف  ناینب و  هب  ندز  هبرـض  تین  ءوس  اب  میوگن  رگا  دیاش  تلع  ره  هب  هک  يا  هدنناوخ  .دندرگ  حالـصا  يرـصب ،
شورف صخالاب  یتلع  ره  هب  هک  ییامنیـس  ملیف  کی  تخاس  لماوع  دـنکیم ؛ هدافتـسا  نانز  نارتخد و  زا  دوخ ، تساـک  رتشیب  شورف 

رازاب حطس  رد  درم  هچ  نز و  هچ  امنیس  نارگیزاب  زا  هک  ییاهرتسوپ  عاونا  دننکیم ؛ هدافتسا  نز  نارگیزاب  ریوصت  زا  دوخ ، ملیف  رتشیب 
رد لقادـح   ) دـنک یمن  هدافتـسا  اهنآ  نداد  رارق  راشف  رد  يارب  یمرها  چـیه  زا  نادرگراک  امنیـس و  اما  .تسا  ندـش  شخپ  لاـح  رد 

هناگیب رظن  رد  ًامتحوا  يزاب  دشک و  یم  كدی  ار  یمالسا  ناریا  تیعبات  هک  يرگیزاب  دننکن .) هدافتسا  اهنآ  زا  دوخ  ياهملیف 
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، همه همه و  .دنتـسه  زوق  ـالاب  زوـق  لاـبتوف  ناـنکیزاب  زا  یخرب  دارفا ، نیا  راـنک  رد  .دـشاب و  یم  اـم  تلم  روـشک و  گـنهرف  فرعم 
، دـنهاوخ یم  هچنآ  هب  دـننک و  رود  میـشاب  دـیاب  هک  هچنآ  زا  ار  وـت  نم و  اـت  دـنا ، هداد  مه  تسد  رد  تـسد  هتـساوخان ، اـی  هتـساوخ 

.دنزاس کیدزن 

: الاک ياضاقت  هضرع و  رازاب  طسوت  رتشیب ، شورف  يارب  ثنؤم ، سنج  هب  يا  هلیسو  ِشرگن  دید  اب  دروخرب  ( 9

، تسین شیاهورین  اب  هارمه  وا  .تسار  هبور  وا  زا  هدـش  هناگیب  ياهالاک  هلزنم ي  هب  دوخ  ياهورین  اب  ناسنا  يرازاـب  يریگ  تهج  رد 
دنور رد  شیوخ  مهف  كرد و  هن  تساهنآ  شورف  دـنور  رد  يو  تیقفوم  دراد  تیمها  هچنآ  اریز  دـننک  یم  ناهنپ  هرهچ  زین  ناـنآ  و 

نارگید يارب  يزیچ  صخـش ، دوخ  زا  توافتم  يزیچ  دـنوش ، یم  هناگیب  دـنروآ  یم  دوجوب  اهنآ  هچنآ  اهورین و  .اهنآ  ندرب  راـک  هب 
امـش هک  منامه  نم  دوش ” یم  یتیوه  نینچ  هدش و  نازرل  شتلزنم  دـننام  يو  تیوه  ساسحا  نیاربانب  يرادرب ، هرهب  تواضق و  يارب 

ویدـیو يرتویپماـک ، تامدـخ  زا  معا   ) اـهراد هزاـغم  بلغا  راـک ، رازاـب  رد  ارچ  دـینک ، رکف  یمک  ًاـفاصنا   1 .مدوخ هن  دـیهاوخ ” یم 
مه نآ  دننک ، مادختسا  مناخ  یـشنم  رگراک و  دیاب  همه ، همه و  یتسپ و  رتافد  اهبطم و  ...و ) اهتکرام  رپوس  یتح  اهکیتوب و  اهپولک ،

رتشیب يرتشم  بلج  يارب  هلیسو  کی  لکش  هب  مناخ  یشنم  رگراک و  هب  دنتـسه و  رتشیب  شورف  رکف  هب  دارفا  نیا  نوچ  .مک  قوقح  اب 
.دننک یم  هاگن 

اب دننک ، راک  رازاب  رد  دنراد  تسود  اه  مناخ  زا  یضعب  رگا  هکنیا  هب  مارتحا  نیع  رد  شرگن ، نیا  اب  دروخرب  يارب  یفلتخم  ياههار 
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.دراد دوجو  دنوشن ، وربور  لکشم 

ص 89 نتشیوخ ، يارب  ناسنا  - 1

اهتـصرف نیا  باجح  دروخب ، ار  دوخ  يدمآ  راک  نان  دشاب و  حرطم  هعماج  رد  دوخ  يدنمناوت  هضرع و  هزادنا ي  هب  دـیاب  یـسک  ره 
ناشدوخ مسج  اهنز  دشاب  هتـشادن  دوجو  باجح  رگا  .دنـشکب  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ياه  يدنمناوت  دنناوتب  ات  دـهد  یم  اهنز  هب  ار 

دناوتن نز  سنج  هک  دوش  یم  ثعاـب  نیا  دـنروخ و  یم  ار  دوخ  یمـسج  کـیزیف  ناـن  ینعی  دـننک ، یم  حرطم  يدـنمناوت  ناونعب  ار 
نز هب  یگنهرف  هاگن  یـسنج و  هاگن  توافت  نامه  نیا  .دـشکب  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  دنمـشزرا ، صخـش  کی  ناونعب 

1 .دراد یگنهرف  هاگن  نز  هب  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .تسا 

، دشاب اهنآ  رانک  رد  هشیمه  يارب  دشاب ، هتـشاد  تسود  هک  دنادیم  یـسک  اهنت  ار  اهنآ  شزرا  هک  دـننادب  دـیاب  ام  نارهاوخ  نارتخد و 
حیحص و هطبار ي  نیب  تسا ، قرف  دیآ ، یمن  یتخـس  راک  رظن  هب  زین  رما  نیا  صیخـشت  تسین و  وا  زا  ییوج  دوس  شفده  هک  يدرف 

.منیب یمن  رتشیب  حیضوت  هب  يزاین  نم  طلغ ،

ریقحت نعط و  هیام ي  يزابلد  تسد و  هک  دنتفایرد  نانز  تسا ؟ یباستکا  هکلب  تسین  يزیرغ  يرما  ءایح  زمیج ”: مایلیو  هدیقع ي  هب 
2 دنداد .” دای  دوخ  نارتخد  هب  ار  رما  نیا  تسا و 

دینک و يراددوخ  راک  نیا  زا  تسا ، درم  توهـش  بلج  روظنم  هب  اهنت  امـش  ندرک  شیارآ  رگا  نانز ! يا  دیوگ ”: یم  يدناگ  مناخ 
3 .دیورن ” يراوخ  تفخ و  نینچ  راب  ریز 

،ص10 لمع هشیدنا و  رد  باجح  -1

ص 128 هفسلف ، تاذل  - 2

ایح و دیوگ ”: یم  ياکیرمآ  فورعم  فوسلیف  زیمج  مایلیو  ص 264  ناناوج ، تشهب  - 3
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لابند هب  هک  تسا  نیا  هب  ناشمارتحا  تزع و  هک  دنتفایرد  خیرات  لوط  رد  اوح  نارتخد  هکلب  تسین ، هزیرغ  نز  هنافیرط ي  يراددوخ 
هب دـنتفایرد و  خـیرات  لوط  رد  ار  اهـسرد  نیا  ناـنز  دـنراد ، هگن  رود  ار  دوخ  درم  سرتـسد  زا  دـننکن و  لذـتبم  ار  دوخ  دـنورن ، درم 

دوخ و ندرک  اهبنارگ  يارب  ماهلا  یعون  اب  نز  دوخ  هک  تسا  يریبدـت  باجح )  ) شـشوپ ءاـیح و  تفع و  ”. دـنداد داـی  دوخ  نارتخد 
رد تقلخ  هک  تسا  هتفاـی  يزاـین  رد  ار  درم  فعـض  هطقن  يرطف  شوه  اـب  نز  .تسا  هدرب  راـک  هب  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ظـفح 
رن سنج  تعیبـط  رد  .تسا  هداد  رارق  تیبوـلطم  تیقوـشعم و  رهظم  ار  نز  بلط و  قـشع و  رهظم  ار  درم  تـسا و  هداـهن  درم  دوـجو 

اهـسابل زا  گنهرف  مسا  هب  دنـشورف و  یم  نازرا  تمیق  هب  ار  دوخ  ءایح  تفع و  هک  ینانز  .تسا  هدش  هدیرفآ  هدننک  لابند  هدنریگ و 
يدازآ یباجحدب و  یباجح و  یب  .دنوش  یم  قفوم  رتمک  جاودزا  رما  رد  صوصخب  یگدنز و  رد  دننک  یم  يوریپ  هناگیب  گنهرف  و 
ساسا هک  تسا  يا  هعماـج  ماـظن و  نینچ  رد  اریز  دوش  یم  یگداوناـخ  نوناـک  یـشاپ  ورف  ثعاـب  یناـنز  نینچ  طرـش  دـیق و  نودـب 

لیبق زا  يرگید  لئاسم  دنک ، یم  شکورف  یتدم  زا  دـعب  یـسنج  هزیرغ ي  نوچ  ددرگ و  یم  انب  یـسنج  هزیرغ ي  هیاپ ي  رب  هداوناخ 
.دوش یم  قالط  هب  رجنم  هجیتن  رد  هک  دنک  یم  زورب  یگداوناخ  تالکشم  یقالخا و  قفاوت  متشادن 

رد ار  دوخ  شزرا  نز  نوچ  دوش  رهاظ  هعماج  رد  ییامندوخ  شیارآ و  نایرع و  همین  ای  نایرع  مادنا  اب  نز  هک  یماگنه 
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هکنانچ دنک  رتشیب  ار  دوخ  ییامندوخ  شیارآ و  زور  ره  دیاب  هعماج  ياضاقت  هب  خساپ  يارب  هک  تسا  یعیبط  دـهد  یم  رارق  رما  نیا 
ناناوج فارحنا  ثعاب  اهنت  هن  نز  ییامندوخ  شیارآ و  .تسا  بلطم  نیمه  هدنهد ي  ناشن  هتشذگ  هب  تبسن  یبرغ  عماوج  تیعضو 

دوش رضاح  لیصحت  راک و  لحم  رد  یتایـصوصخ  نینچ  اب  نز  کی  یتقو  .دنک  یم  يریگولج  زین  اهراک  تفرـشیپ  زا  هکلب  دوش  یم 
ار وا  دوخ  دنـشاب و  هتـشاد  يراک  زکرمت  دنناوتن  نادرم  هک  دوش  یم  ثعاب  دـنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  نادرم  هجوت  لیالد  زا  یکی 

شا ییابیز  یناوج و  هب  درب و  یم  دای  زا  ار  دوخ  يالاو  ياهشزرا  یتلاح  نینچ  رد  نز  .دزادرپب  شراک  هب  ات  دنراذگ  یمن  تحار  زین 
هب لیدـبت  ار  دوخ  راکبان و  هدولآ و  ياهناسنا  شکرـس  ياهـسوه  عابـشا  يارب  دوش  یم  يا  هلیـسو  بیترت  نیا  هب  دـهد و  یم  شزرا 

.دنک یم  شوماخ  ار  دوخ  سوه  دنک و  یم  يزاب  وا  اب  یگنرین  اب  يا و  هلیسو  هب  سکره  هک  دنک  یم  کسورع 

عانقا و اب  لیم  دراد و  یگتـسب  لیم  تردـق  هب  ییاـبیز  دوش ، یم  اـهبنارگ  زیزع و  میباـین  مییوجب و  هچنآ  دـسیون ”: یم  تنارود  لـیو 
يارب حالـس  نیرتهب  شـشخب ، لذـب و  رد  كاـسما  طاـسبنا و  زا  يراددوخ  ددرگ ، یم  يوق  يریگولج ، عنم و  اـب  فیعـض و  اـضرا ،

زا هنافیرظ  يراددوخ  نیا  هک  دنک  یم  سح  دنادب  هکنآ  یب  تسایح و  زا  رپ  نامشچ  لابند  هب  ناوج  درم  تسا ، ناوج  نادرم  راکش 
1 دهد .” یم  ربخ  یلاع  تقر  فطل و  کی 

لثم دیاب  مه  نز  هک  مدقتعم  نم  دیوگ ”: یم  كاکچیه  درفلآ 
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رتدایز روصت  لیخت و  يورین  هب  ار  درم  دوخ  فشک  يارب  دهد و  ناشن  رتمک  ار  دوخ  تیهام  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  ناجیه  رپ  یملیف 
هب رتشیب  وا  فشک  يارب  درم  دراذـگب  دـهد و  ناشن  ار  دوخ  تیهام  رتمک  ینعی  دـنک  راتفر  هویـش  نیمه  رب  هتـسویپ  نز  دـیاب  دراداو ،

2 ”. دهد تمحز  دوخ 

ءایح و نداد  تسد  زا  عنام  هک  يا  هناـمرتحم  ياهـسابل  تسد  زا  ماـمت  تراـسج  اـب  ار  دوخ  زورما  رتخد  دـسیون ”: یم  تنارود  لـیو 
لیخت تردق  هک  تسا  نیا  ناشبیع  اهنت  تسا و  یتمعن  ناطایخ  زج  هب  نایناهج  همه ي  رب  هاتوک  ياهنماد  تسا و  هدـیناهر  دوب  تفع 

3 ”. دنشابن ابیز  زین  نانز  دنشاب ، هقشادن  لیخت  هوق ي  نادرم  رگا  دیاش  دننک : یم  رت  فیعض  ار  نادرم 

هعماج نینچ  رد  درم  هک  تسا  یعیبط  دـهدیم  رارق  درم  تمدـخ  رد  نازرا  تمیق  هب  ار  دوخ  ياهـشزرا  دوخ و  نز  هک  يا  هعماـج  رد 
.دهدیمن ناشن  هداوناخ  لیکشت  هب  یلیم  رگید  شتوهش  ندش  شوماخ  اب  يا 

لکـش هب  نانز  یتقو  تساهعونت ، فشک  بلاط  یناسنا  ره  عبط  ًالوصا  .تسا  وا  ندوب  هبوجحم  هب  نز  فطل  :” دیوگ یم  اتاروم  مناخ 
يزورما

ص 70 باجح ، هلأسم ي  -1

ص 73 نامه ، - 2

ص 157 هفسلف ، تاذل  - 3

زا ار  دوخ  تیمها  ییورایور  راب  نیدـنچ  اب  یتیمها  اـب  زیچ  ره  دـنراذگ ، یمن  یقاـب  نادرم  هجوت  بلج  يارب  يزیچ  دنـشاب  هفوشکم 
رتهب یلیخ  تفای و  تسد  نانز  هب  ناوتب  یناسآ  هب  تسا  فسات  هیام ي  رنه  ظاحل  زا  دـسیون ”: یم  لساردـنارترب  1 دهد .” یم  تسد 

2” ددرگ نکممریغ  هکنآ  نودب  دشاب  راوشد  نانز  لاصو  هک  تسا 

يوگم شگنر  دیوبن ز  لُگ  رگ  هک  : رعاش لوق  هب  يرآ 

یسک دیوجن  شتآ  زک 
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يوجبآ

یم بلج  نآ  هب  ام  هجوت  دندرک ، یم  حیرـشت  ماع  ضرعم  رد  ار  ناسنا  یناهن  ياضعا  رگا  :» دـسیون یم  رگید  ياج  رد  تنارود  لیو 
دوخ یعقاو  شزرا  جیردت  هب  دش  هتـشاذگ  شیامن  ضرعم  هب  هک  يزیچ  و  دیدرگ .” یم  کیرحت  تردن  هب  دصق  تبغر و  یلو  دش ،

ییانتعا یب  تزع و  هشیمه  درم  .تسا  رفنتم  وا  یناگیار  میلست و  نز و  لاذتبا  زا  شیوخ  حور  قمع  رد  درم  .داد  دهاوخ  تسد  زا  ار 
.تسا هدوتس  دوخ  هب  تبسن  ار  نز 

دـشاب هتـشاد  يا  هنارعاش  قشع  تسا  نکمم  هوقلاب  هک  یناسنا  دـشاب ، دازآ  ًالماک  تایقالخا  هک  ییاـج  رد  لساردـنارترب ”: لوق  هب  و 
رب  ً المع

ص 263 و 264 ناناوج ، تشهب  -1

ص 265 نامه ، - 2

1 ”. تشاد دهاوخ  دوخ  تالیخت  نیرتیلاع  هب  لسوت  هب  يزاین  ًاتردن  دوخ ، یصخش  هبذاج ي  هطساو ي  هب  یلاوتم  ياهتیقفوم  رثا 

یب يدازآ و  ینابرق  نیلوا  .تسا  ییوشانز  طباور  رد  قشع  دوبمک  اکیرمآ  اـپورا و  ياـهروشک  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما 
عون زا  ییاهقـشع  زگره  زورما  ناهج  رد  .تسا  یلاع  تاساسحا  قشع و  اهنآ ، نادلقم  اهروشک و  نیا  رد  نادرم  نانز و  يراب  دـنب و 

رب نز  هک  دیمهف  ناوت  یم  اهناتساد  نیا  زا  .دنک  یمن  ومن  دشر و  نیریش  ورسخ و  نونجم و  یلیل و  ياهقشع  لیبق  زا  یقرش  ياهقشع 
هدروآ دورف  دوخ  ناتسآ  هب  درم  زاین  رس  دح  هچ  ات  تسا و  هدرب  الاب  ار  دوخ  ماقم  اجک  ات  درم  یسرتسد  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  رثا 
يدـج دزد  رطخ  نوچ  دراذـگ  یمن  زاب  ار  شطایح  رد  اهبـش  دراد و  یمنرب  ار  دوخ  هناخ ي  راوید  يدازآ  مان  هب  یـسک  چـیه.تسا 

جنگ و بحاص  چیه  .تسا 
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یم راـصح  هناـخ  رود  هب  رگا  سپ  ...و  دـهد  یمن  رارق  دـید  ضرعم  رد  ار  اـهنآ  دوخ ، تارهاوج  ندـش  هدوبر  سرت  زا  مه  يرهوگ 
هک یتمارک  شزرا و  رطاخ  هب  نز  .دوب  میهاوخ  ناما  رد  نادزد  رطخ  زا  مینک  یم  يرادهگن  هچقودنص  رد  ار  دوخ  تارهاوج  مینز و 

نازرا دنخبل  هاگن و  دـنچ  هناهب ي  هب  ار  دوخ  توهـش  نارگادوس  رازاب  رد  دراذـگن و  جارح  هب  ار  دوخ  دـنامب و  ظوفحم  دـیاب  دراد 
الط و نداد  رارق  هناخ و  راصح  نتشادرب  سپ  .تسین  ...و  لوپ  الط و  زا  رتمک  ییابیز  نتـشاد  ایح و  یکاپ ، فافع و  رهوگ  .دشورفن 

یباجحدب یباجح و  یب  دید و  ضرعم  رد  تارهاوج 

ص 73 باجح ، هلاسم  - 1

ءایح باـجح و  فدـص  رد  دـیاب  نز  دـیراورم   ) .گـنهرف هن  تسا  تیلهاـج  تمـالع  يرکفنـشور ، هن  تسا  یـشیدنا  هریت  هناـشن ي 
یفرـصم دوجوم  کی  هب  لیدبت  ار  ناسنا  ندیـشوپ  سابل  هوحن ي  رد  صوصخب  هناگیب  ياهدم  گنهرف و  زا  يوریپ  دـنامب ) ظوفحم 

فده هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  .دوش  یم  وریپ  دـلقم و  کی  هب  لیدـبت  دسانـش  یمن  ار  دوخ  هتـشذگ ي  نوچ  هک  يدوجوم  دـنک ، یم 
فرـصم هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  عماوج  رد  یباجحدـب  یباجح و  یب  هعـسوت ي  زا  ناراد  هیامرـس  صوصخب  اهنآ و  ناـغلبم  برغ و 

.دننک لیدبت  دوخ  ناگدننک 

هب هک  يرسپ  .دور  یم  نیب  زا  مه  هقالع  تافـص  نیا  نداد  تسد  زا  اب  دریگ  رارق  هقالع  دروم  ماقم  لام و  ییابیز و  رطاخ  هب  نز  رگا 
یمود غارس  هب  دنک و  یم  اهر  ار  یلوا  دید  ار  يرتابیز  رتخد  یتدم  زا  دعب  رگا  دنک  یم  جاودزا  يرتخد  اب  ییابیز  رطاخ 
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نیا نوچ  تسا و  ییابیز  ماقم و  لام و  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  هجیتن  یگدـنز و  رطاـخ  هب  نز  هب  هقـالع  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .دور  یم 
.ددرگ یم  قالط  مه  دیاش  شکمشک و  ثعاب  رما  نیا  درک  ادیپ  رییغت  تفای و  لوحت  تافص 

يداـم يا  هزیرغ  میوگن  رگا  هک  دـنا  هتـشاذگ  تسد  تسا  نادرم  دوجو  رد  هک  یفعـض  يور  نادرم  هجوت  بلج  يارب  ثنؤم  سنج 
.ددرگ نشور  دوش و  هنشت  هرابود  ات  درادن  لماع  هب  يزاین  رگید  ندش  شوماخ  شطع و  عفر  زا  دعب  هک  تسا  يا  هزیرغ  اما  تسا ،

كدوک میهدب و  تالکش  وا  هب  راک  نیا  يارب  مینک و  بلج  نامدوخ  هب  ار  یکدوک  هجوت ي  میهاوخب  ام  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد 
یقیرط هب  هرابود  ام  هکنیا  ات  دنکیم  شومارف  ار  ام  نآ  ندروخ  تالکش و  نتفرگ  زا  دعب  اما  دیایب ، ام  دزن  تالکش ، نتفرگ  يارب  زین 

ًالثم تالکـش  زا  رتهب  زیچ  کی  وا  هب  يرگید  مینک و  فراعت  تالکـش  وا  هب  اـم  دـحاو  ناـمز  رد  رگا  لاـح  .مینک  تبحم  زاربا  وا  هب 
یمن تالکش  غارـس  رگید  دنک ، باختنا  ار  یکی  دهاوخب  رگا  دیآ  یم  رفن  ود  ام  زا  کیمادک  دزن  كدوک  نیا  دنک  فراعت  ینتـسب 

ار ندروخ  هب  دوخ  لیم  دهاوخ  یم  طقف  وا  هک  ارچ  دریگب  زین  ار  ینتسب  دورب و  دعب  دریگب و  ار  تالکـش  یکریز  اب  دناوتیم  اما  دور ،
( میراد يزاس  فافش  دصق  لاثم  رکذ  اب  ام  اما  دشاب ، یمن  حیحص  ندروخ ، هلئسم ي  هب  توهش  هلئسم ي  سایق  هتبلا   ) .دنک شوماخ 

یتسیز تیعبط  نالاسگرزب و  هعماج ، گنهرف ، هک  تسا  یفیاظو  تایصوصخ و  زا  ترابع  یسنج ” شقن  ناسانشناور ” رظن  زا 
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مود هرود ي  یـسنج  شقن  دـشر  هب  هجوـت  اـب  هک  تسا  هدـش  تباـث  یملع  رظن  زا  .دراد  راـظتنا  نز  اـی  درم  سنج  ود  زا  کـی  ره  زا 
.درک ینیب  شیپ  ار  درف  یلاسگرزب  هرود ي  یسنج  راتفر  ناوت  یم  یگلاس  ات 14  زا 10  ینعی  یکدوک 

تیلاعف سفن و  تزع  دم ،)  ) هنانز بولسا  تبحم ، لثم  یلماوع  دسیون ”: یم  نز ) حور  ” ) نز یسانشناور  باتک “  رد  وزوربمل  مناخ 
تعیبط تشرس و  رد  یلالدتسا  یعازتنا و  يرظن و  مولع  هب  هقالع  هچ  رگا  .دنک  داجیا  نز  لقعت  ریـس  رد  قیمع  یتاریغت  تسا  نکمم 
ياضف نارگید و  هب  قشع  نوچمه  یلماوع  رگا  تسا و  دوجوم  يو  رد  مولع  نیا  يریگارف  يارب  یفاک  دادعتـسا  اما  درادن  دوجو  نز 

” تفای دهاوخ  زین  قیفوت  هدش و  بلج  مولع  نیا  يوس  هب  وا  رظن  دنک  کیرحت  ار  وا  هعماج  رد  دوجوم 

دراد دوجو  یفلتخم  لایما  یناسنا  ره  دوجو  رد  .تسا  ریذـپان  نایاپ  ياهوزرآ  اهـسوه و  هب  ندادرپ  زا  ریغ  اهدادعتـسا  نداد  شرورپ 
لیم نیا  همه ي  ...و  ندیباوخ  هب  لیم  تردق ، هب  لیم  یسنج ، روما  هب  لیمو  ندروخ  اذغ  هب  لیم  دراد  یتمکح  فده و  مادکره  هک 

دهد و یم  ناشن  اهیندروخ  هب  دارفا  بذاک  ياهتشا  هکنادنچ  دننک  مهارف  ار  بذاک  لیم  کی  هنیمز ي  تسا  نکمم  اما  دندودحم  اه 
دوخ دب  ياه  هرمث  فلتخم  ياهروشک  رد  ریخا  ههد ي  دـنچ  رد  یـسنج  هزیرغ ي  ندرک  شوماخ  هب  لیم  یـسنج و  دازآ  هرمث ي  ای 
لثم دـنرادن  يریذـپان  نایاپ  تعانق و  ینعی  دـنیآ  یمرد  یحور  شطع  کی  تروصب  ًابلاغ  اـهلیم  نیا  زا  یـضعب  تسا  هداد  ناـشن  ار 

یبلط و تردق  یسنج و  هزیرغ ي 
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.یتسرپ لوپ 

.تسین ریذپ  عابشا  دریگب  دوخ  هب  بذاک  يانمت  یحور و  شطع  لکش  رگا  اما  درک  عابشا  ناوت  یم  ار  یعیبط  هزیرغ ي 

تموکح و تسایـس و  هنیمز ي  رد  هچ  تایداصتقا و  لوپ و  هنیمز ي  رد  هچ  ناسنا  تسا  هتفهن  ناسنا  تشرـس  رد  تیاهن  یب  هب  لیم 
یمن فقوت  يدح  چیه  رد  دنیبب  يورـشیپ  يارب  يدـعاسم  هنیمز ي  رگا  یـسنج  روما  هنیمز ي  رد  هچ  نارگید و  رب  طلـست  تردـق و 

1 .دنک

تعیبط تقلخ و  ماظن  اب  نیا  هک  دناشک  یم  دوخ  لابند  هب  ار  درم  ییامن  دوخ  نودب  هک  ینز  نآ  یکی  دیریگب  رظن  رد  ار  نز  ات  ود 

یسنج قالخا  اب  ییانشآ  - 1

نازرا یگزره و  یـشورف ، دوخ  يانعم  هب  هک  يا  هبذاج  اما  دشاب ، هتـشاد  تیباذج  درم  يارب  هشیمه  دـیاب  نز  ینعی  .تسا  گنهامه 
نالا هک  يزیچ  يارو  هک  دشاب  نیا  دیاب  دراد ، دوخ  نهذ  رد  نز  تیـصخش  زا  هک  يریوصت  درم  هشیمه  .تسین  سنج  کی  یـشورف 

هبذاج ي باب  زا  هک  دوش  یم  ثعاـب  ناـمهو  تسا  هتفرگن  رارق  نم  هدـید  ضرعم  رد  هک  تسه  يرتـالاب  شزرا  دـنک ، یم  هدـهاشم 
نآ .دنیبب  دناوت  یم  درم  ار  شنطاب  رهاظ و  درادن و  باجح  هک  ینز  اب  دینک  هسیاقم  ار  نیا  .دورب  فلاخم  سنج  تمس  هب  یتیصخش 

عابـشا يارب  دوش ، یم  کیرحت  شهاگن  هکنیا  لیلد  هب  درم  هلب ، .درادـن  قباس  لکـش  هب  دـناشکب  دوخ  لابند  هب  ار  درم  هک  یتیباذـج 
یکیزیف يرهاظ و  هاگن  وا  هاگن  هلب  درادـن ، نز  هب  یتیـصخش  هاگن  یلو  دـتفیب ، هار  رتشیب  ینز  نینچ  لابند  تسا  نکمم  دوخ  توهش 

1 .تسا نز  هب 

ياهورین ریجنز  سکنآ  ره  دیوگ ”: یم  نونگ  هنر  رتکد 
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گنچ هب  دوخ  دزادنا ، ناهج  هب  ار  اهنآ  و  ...و )  یسنج  توهش  تورث ، تردق ، هزیرغ ي  دلسگب (  ار  هدام  شکرس  تفص و  یشحو 
بحاص دوخ  رگید  تخادـنا  راک  هب  یـشیدنارود  نودـب  ار  اـهنآ  یتقو  اریز  تشگ ، دـهاوخ  دوباـن  هتـسکش و  مه  رد  اـهورین  نیمه 

تقو همه  اج و  همه  رد  ار  اهورین  نیا  رابگرم  ریس  يولج  هک  دشاب  یعدم  دناوت  یمن  رگید  و  دوب ، دهاوخن  اهنآ  ياورنامرف  رایتخا و 
2 ”. دنز ماجل  اهنآ  رب  دریگب و  دناوت  یم 

ار نیا  توهش  صخش  رگا  دنک و  رتابیز  زورید  زا  ار  شدوخ  ات  تسا  نیا  لابند  هب  زور  ره  دنک ، ادیپ  ییابیز  توهـش  یـصخش  رگا 
هتشاد

ص 12 و 13 لمع ، هشیدنا و  رد  باجح  -1

يدارفا هریاد ي  رب  ات  تسا  نیا  لابند  هب  زور  ره  دنـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  نارگید  هک  دـشاب  ص 147  ددـجتم ، يایند  نارحب  - 2
رظن دوشیم ، ثعاـب  هک  دـهدیم  ماـجنا  ار  يراـک  نآ  دوخ  تسد  هب  دوـخ  وا  دـیازفایب  دـنراد  تسود  ار  وا  هناراـکایر  رهاـظ و  رد  هک 

رایتخا هک  یسک  .تسا  هابتـشا  شراک  دنادیم  دوخ  هک  دنچ  ره  دریگ ، رارق  اهنآ  هجوت  دروم  دنک و  بلج  دوخ  هب  تبـسن  ار  نارگید 
زا یلیخ  دیاش  هک  يزیچ  دشکیم  ار  صخـش  نانع  هک  تسا  لعف  نیا  عقاو  رد  دنک و  لرتنک  ارنآ  دناوتیمن  دشاب  هتـشادن  ار  دوخ  لعف 
هب رداق  رتکد  لوق  هب  میهدـیم و  ماجنا  ارنآ  لاح  نیا  اب  اما  تسا ، هابتـشا  نامراک  مینادـیم  هکنیا  میـشاب ، هدرک  ساـسحا  تارک  هب  اـم 

.تسا هابتشا  مینادیم  دوخ  هک  میتسین  يراک  ندادن  ماجنا 

رظاح یعیبط  تلاح  رد  یعقاو  تسود  کی  ایآ  مسرپیم  امش  دوخ  زا  نم 
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هنوگچ سپ  دنکب ) يراک  نینچ  دشاب  روبجم  هک  یطیارـش  رد  یعیبط و  ریغ  تلاح  رد  دـیاش  ( ؟ دوش یم  شتـسود  هب  ررـض  ندز  هب 
هدروآ دوجوب  دوخ  هک  یـسح  ندرک  شوماـخ  لـباقم و  فرط  زا  ییوج  دوس  هیاـپ ي  رب  دراوـم  رثـکا  رد  هک  یطاـبترا  مسا  دوـشیم 

شتیصخش هشیمه  هک  تسا  رتخد  نیا  طابترا  نیا  رد  هنافساتم  تشاذگ و  رتخد  رسپ و  یتسود  ار ، تسا  راوتسا  یـسنج ) هزیرغ ي  )
: هک ارچ  دینک ؟ ادیپ  تسد  دش  هتفگ  هچنآ  هب  ات  دشیدنایب  دوخ  لقع  اب  یمک  تسا  یفاک  طقف  دوریم ؟ جارات  هب 

تسا نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  يزیچ 

، دوریم جاراـت  هب  یناـسنا  تیـصخش  طاـبترا  نیا  رد  هک  ارچ  تسا  رتدـب  دـشاب ، روصت  لـباق  هک  ینمـشد  عوـن  ره  زا  نیا  اـم  رظن  رد 
يانعم هب   ) تیناویح هریاد ي  هب  جراخ و  جـیار ) يانعم  هب   ) تیناسنا هریاد ي  زا  ناسنا  نآ  دـنکن  قدـص  یناـسنا  رب  رگا  هک  يرـصنع 

.دوشیم لخاد  جیار )

هزات دنکیم  جاودزا  رکف  باجحدب  رتخد  کی  اب  طابترا  رد  يرسپ  رتمک  هزورما  تسا و  نایع  هک  روطنامه  هک : تفگ  دی  اب  همادا  رد 
ای دوخ و  فرط  زا  ای  الاح  یلیالد ، هب  اما  هدمآ  دوجوب  شنورد  رد  هک  تسا  یتوهـش  رطاخ  هب  دـنزب  شرـس  هب  مه  يرکف  نینچ  رگا 

شا هجیتن  هک  یجاودزا  دهدیم ، جاودزا  هب  نت  ًاراچان  دیامن ، ءاضرا  ار  شتوهـش  عورـشمان  طابترا  قیرط  زا  دـناوتیمن  رتخد  فرط  زا 
اب لهأتم  ینز  طابترا  زا  یـشان  هک  ییاهلتق  دروم  رد  دوجوم  رامآ  اما  .دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ییاهجاودزا  نینچ  رد  قالط  راـمآ  ار ،

هک دهدیم ، ناشن  یبوخ  هب  تسا ، هبیرغ  ینز  اب  لهاتم  يدرم  طابترا  ای  هبیرغ  يدرم 
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نتـشاد تسود  ارنآ  دـنکیم و  هولج  بوخ  ناطیـش  طسوت  اهناسنا  ام  رظن  رد  هک  یتاطابترا  دراد ؛ يرابفـسا  جـیاتن  هچ  تاطابترا  نیا 
يدرم ای  نز  تروصنیا ، ریغ  رد  .تسین  رذـگدوز  سوه  کی  زج  يزیچ  هک  مینیبیم  میـشیدنایب ، دوخ  لقع  اب  رگا  اما  مینادـیم ؛ كاپ 

لکـشم شرـسمه  اب  يدرم  ای  نز  رگا  هزات  دنزب ؟ شرـسمه  لتق  هب  تسد  دیاب  ارچ  درادـن ؟ یلکـشم  چـیه  كرتشم  یگدـنز  رد  هک 
جراخ لقع  دوشیم ، لخاد  توهـش  هک  اجنآ  هک  مینک  هچ  اما  دـنک ، جاودزا  يرگید  اب  سپـس  دریگب و  قالط  نوناـق  قیرط  زا  دراد ،

هدنورپ زا  هنومن  دنچ  ات  میدرک  یعـس  هدـش ، هک  مه  تربع  رطاخ  هب   ) .تسا لیطعت  لقع  دـشاب ، مکاح  ساسحا  هک  اج  ره  دوشیم و 
(. میروایب اهتربع  ناونع  اب  باتک  رخآ  رد  هدوب  عوضوم  اب  طابترا  رد  هک  ار  صاصق  مادعا و  لتق ، ياه 

رد رگیدـکی و  اب  ناشتاطابترا  رد  دـیابن  هداوناخ  کی  ياضعا  یتح  هک  دزادـنایم  ناسنا  ندرگ  هب  ار  یگدـنب  قویع  ناـنچنآ  توهش 
.دندرگ رادروخرب  يراب  دنب و  یب  یترابع  هب  يدازآ  تیاهن  زا  دنریگب و  هدیدان  ار  دودح  همه ي  هداوناخ  نورد 

هتفرگ رایتخا  رد  قوشعم  هکنآ  ضحم  هب  درگن ، یم  روآ  اهتشا  ءیش  کی  مشچ  هب  اهنت  ار  قوشعم  یسنج ، قشع  دیوگ ”: یم  تناک 
1” .دشاب هدش  هدیکم  ًالماک  هک  ییومیل  نتخادنا  رود  لثم  دوش ، یم  هتخادنا  رود  رگید  دیدرگ ، مارآ  تبغر  نآ  دش و 

نآ دـهد و  بیرف  ار  وت  ناهج  نیا  ساملا  نیرتاهبنارگ  شـشخرد  یبش  دـیاش  دـسیون «: یم  شرتخد  هب  يا  همان  رد  نیلپاـچ  یلراـچ 
هک يزور  ...تسا  یمتح  وت  طوقس  دوب و  دهاوخ  وت  ياپ  ریز  راوتسا  ان  نامسیر  نآ  ساملا ، نیا  هک  تسا  بش 
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هشیمه نازاب  دنب  دوب و  دهاوخ  یشان  زاب  دنب  هک  تسا  زور  نآ  دهد ، بیرف  ار  وت  راب  دنب و  یب  هداز ي  فارشا  کی  يابیز  هرهچ ي 
.دننک یم  طوقس 

رطاخ هب  ار  دوخ  ياپ  نخان  يرتخد  هک  دـشاب  نآ  هتـسیاش ي  هک  تفای  ناوت  یمن  ناـهج  نیا  رد  ار  يزیچ  چـیه  سکچیه و  مرتخد 
.دنک نایرع  نآ 

هب قلعتم  دـیاب  وت  نایرع  نت  نم  نامگ  هب  اما  منز ، یم  روآ  هدـنخ  ياهفرح  دـیاش  مریپ  نم  تساـم و  رـصع  يراـمیب  یگنهرب  مرتخد 
2 ”. يراد تسود  ار  شنایرع  حور  هک  دشاب  یسک 

ص 35 لاس 3 0 0 2 ، ات  اکیرمآ  رد  مسینیمف  -1

ص 265 و 266 ناناوج ، تشهب  - 2

: دسیون یم  ندرک ” یگدنز  رنه  باتک ” رد  اوروم  هردنآ  رتکد 

یفرع یعرـش و  تاماظن  تیاعر  اب  ار  دوخ  دح  دشابن ، نکممریغ  وا  هب  برقت  هک  دـنچره  نز ، هک  دـهاوخ  یم  نانچ  روشرپ  قشع  “ 
1 در .” اگن ه د ا 

ص 60 ندرک ، یگدنز  رنه  - 1

اجنآ ات  .دور  یم  جارعم  هب  درم  يو  نماد  زا  تسا و  رـشب  لامآ  ققحت  رهظم  ناسنا و  یبرم  نز  هر ،)  ) ینیمخ ماما  ترـضح  رظنم  رد 
1 دنوش ،” یم  هدیشک  طاطحنا  تسکش و  هب  اه  تلم  دنوش  هتفرگ  اه  تلم  زا  زاس  ناسنا  عاجش و  نانز  رگا  دنیامرف ”: یم  هک 

رو هطوغ  يرامثتـسا  تیعقوم  رد  نانچ  ریـسا  هدش و  خسم  هرهچ ي  نیا  ماجنا  رـس  تسا “ : هدـمآ  نز ” تراسا  ای  يدازآ  باتک ” رد 
2 ”. دنزیخ یم  رب  هزرابم  هب  هناتخسرس  دشاب ، هتشاد  ار  اهنآ  هب  هاگآ  ینادجو  نداد  داشرا و  دصق  هک  یسک  ره  اب  هک  دوشیم 

رد ریقح  زیچان  شالت  یعس و  هک  مراودیما  نم  اما 
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هک دنادب ، دونشب و  ار  مدوجو ، قامعا  زا  نم ، يادص  یب  دایرف  رفـسمه ، لسن  و  دتفا ، رـسیم  مشاب  یم  شرفـسمه  هک  یلـسن  يرادیب 
هچنآ هن  دوشب  دـهاوخیم  دوخ  هچنآ  وا  هک  مراد  تسود  منزیم و  دایرف  وا  رطاخ  هب  مراد و  تسود  ار  وا  هناقـشاع  دوجو  ماـمت  اـب  نم 

.دنهاوخیم نارگید 

غوی ریز  هب  یتحار  هب  میشابن  بظاوم  ام  رگا  هتشاد و  لابند  هب  ار  یگدرب  عون  نیرتدب  تاطابترا ، رصع  ینعی  رـضاح  رـصع  هک  دنادب 
رارکت و اب  هک  يرکفت  رکفت ، زرط  يارب  یگدرب  يرآ  .میسانش  یم  هن  هدید و  هن  ار  وا  هک  یـسک  يارب  یگدنب  مییآ ، یم  رد  یگدنب 
رد تسد  همه  همه و  نادان ، ات  رکفتم  زا  تورث ، تردـق و  زا  کچوک ، گرزب و  زا  همه  هک  يرکفت  دوشیم ، هدـناروخ  اـم  هب  نیقلت 

ناهج تسد 

ص 12 هر ،)  ) ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  -1

ص 4 و 5 نز ، تراسا  ای  يدازآ  - 2

.دوخ یگدنب  غوی  ریز  هب  مدرم  ندیشک  يارب  تسا  رامعتسا  جرط  نیا  و  دناروخ ، دنهاوخ ، ام  هب  تاطابترا 

یب نورد  زا  ار  تلم  نآ  دـیاب  دـنریگب ؛ ار  تلم  نآ  گنهرف  دـیاب  دـنروایب  رد  هطلـس  ریز  هب  ار  یتلم  هکنیا  يارب  دـننادیم  بوخ  اهنآ 
، تسا بوخ  دـنیوگیم  اهنآ  هک  ار  يزیچ  ره  ات  دـنک ، رکف  اهنآ  لثم  اـت  دـنریگب ؛ تلم  نآ  زا  ار  یگدـنز  هفـسلف  دـیاب  دـننک ؛ تیوه 

.دننک درط  ار  دشاب ، دب  اهنآ  رظن  زا  هک  هچنآ  و  دنریذپب ؛

ار ثنؤم  سنج  اهنآ  يرآ  .دنتفر  تلم  نایبرم  غارـس  هب  دنتفر ، اهزاس  تلم  غارـس  هب  دـنریگب ، نآ  زا  ار  تلم  گنهرف  هکنیا  يارب  اما 
هب درم  هک  تسوا  ناماد  زا  هک  دنتسنادیم  نوچ  دندرک ، باختنا 
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ینعی شا  یلصا  هفیظو ي  ات  دننک ، لوغشم  رگید  ياهراک  هب  ار  نز  رگا  دننک و  دساف  ار  نز  رگا  هک  دنتسادیم  اهنآ  .دور  یم  جارعم 
.دننک دساف  ار  تلم  دنناوت  یم  دهدن ، ماجنا  ار  يزاس  تلم  ینعی  يزاس ، ناسنا 

هیرظن تردـق و  تورث و  زا  معا  نکمم  لیاسو  همه ي  دـندرک ؟ قیزرت  اهتلم  هب  ار  يراب  دـنب و  یب  هتبلا  يدازآ و  رکفت  دـندرک : هچ 
هب و  دناروخب ؛ اهلـسن  هب  ار  يدام  ناسنا  فیرعت  ناسنا ، زا  ات  دنتفرگ ، تمدخ  هب  ار  تاطابترا  سانـشناور و  سانـش ، هعماج  نازادرپ ،

دنـشاب و لوغـشم  دوخ  توهـش  ندرک  ریـس  رد  اهنآ  ات  درادـن ؛ يریـس  هک  يزیچ  دـنروآرد ، توهـش  تمدـخ  رد  ار  وا  تروص  نیا 
.دندرگ لوغشم  دوخ  راک  هب  يا  هغدغد  چیه  نودب  رتمامت و  هچ  ره  یتحار  هب  تردق  تورث و  ناگدنیامن 

هب دوب  مادنا  نابهگن  هک  ییوتنام  دندرک : لیدبت  هاتوک  يوتنام  هب  ار  دنلب  يوتنام  دندیـشک : ریز  هب  ثنؤم  سنج  رـس  زا  ار  رداچ  اهنآ 
هب ار  هعنقم  ...و : وزاب  رود  نداد  ناشن  تسا ، ندب  ياه  یگتسجرب  نداد  ناشن  ناشراک  هک  ییاهوتنام  دش : لیدبت  امن  ندب  ياهوتنام 

شخب زور  ره  ات  دندرک  رت  هاتوک  زور  هب  زور  ار  لاش  نامه  دنتـسشنن و  راکیب  اهنآ  دـن : درک  لیدـبت  لاش  هب  ار  يرـسور  يرـسور و 
رد لاونم  نیمه  هب  و  دراذـگب : شیامن  هب  ار  اهنآ  گنر  دوخ و  ياـهوم  ییاـبیز  رتخد  هلیـسو  نیا  هب  اـت  دـناشوپب  ار  اـهوم  زا  يرتمک 

رضاح لاح  رد  اک  دندرک  لوغشم  اهراک  نیا  هب  نانچنآ  ار  ثنؤم  سنج  اهنآ  دنتـشاذگ : ریثات  ...و  شفک  فیک و  یـشیارآ و  مزاول 
دشوپب درخب ، هک  تسا  نیا  شراک  اهنت 
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.دنارذگب تقو  رازاب  هچوک و  رد  دنک و  شیارآ  و 

ار ینادرم  اما  دـنتفر ، یمن  جارعم  هب  دوخ  زورید  ات  رگا  هک  دـنزاسب ، ینارتخد  نانز و  ات  دـنداد ، مه  تسد  هب  تسد  لـماوع  همه ي 
رتوبک يرآ ، درادن : جارعم  زا  ییوب  زین ، اهنآ  نادرم  هکلب  دنور ، یمن  جارعم  هب  دوخ  اهنت  هن  زورما  دنورب : جارعم  هب  هک  دنتخاس ، یم 

.زاب اب  زاب  رتوبک ، اب 

ار دوخ  بابرا  هدرب  زورید  رگا  دنتسه ؛ رکفت  زرط  کی  هدرب ي  يدایز  ياهناسنا  زورما  دوب ، رگید  ناسنا  هدرب ي  یناسنا  زورید  رگا 
زا لفاغ  هدیـسر ، نایاپ  هب  یگدرب  رگید  ایوگ  دـنکیمن ؛ سمل  ار  دوخ  بابرا  سک  چـیه  تسین و  يربخ  بابرا  زا  زورما  اما  دـیدیم ،
هک تسا  صخش  زا  جراخ  تانیقلت  اه و  هشیدنا  اه و  هتساوخ  زورما  .تسا  هدرکن  رییغت  يزیچ  چیه  هدش و  ضوع  لکـش  اهنت  هکنیا 

نامه هب  هدرک  تفرـشیپ  یعمج  طابترا  لیاسو  تاطابترا و  ملع و  ردقچ  ره  .دناشک  یم  یگدرب  هب  ار  وا  دـنک و  یم  تموکح  وا  رب 
.تسا هتفرگ  دوخ  هب  يدیدج  لکش  زین  یگدرب  تبسن 

نز دوبن ؛ تیناسنا  زا  یمیظع  شخب  مادعا  ندش و  دوبان  زج  يزیچ  دنتخادنا  هار  هب  رامعتسا  ناگدنیامن  هک  شیامن  نیا  ماجنارـس  اما 
تیصخش زا  ار  نز  دندرک ؛ توهش  هدنب ي  ار  درم  وا  هلیـسوب ي  دراذگب و  اپ  ریز  ار  دوخ  یناسنا  ياهـشزرا  ات  دنتفرگ  تمدخ  هب  ار 

.درک لیدبت  تسرپ  توهش  یناویح  هب  یناسنا  تیصخش  زا  ار  درم  درم و  توهش  ندرک  شوماخ  يارب  يا  هچیزاب  هب  یناسنا 

، ناسنا کی  لکش  هب  ات  دنک  يراک  دناوتن ، رگا  دنک : عافد  یناسنا ، تمارک  ینعی  دوخ  قح  نیرتگرزب  زا  دناوتن ، ثنؤم  سنج  رگا 
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، یتسینیمف ياهاعدا  قوقح و  رگید  هک  دینادب  دوش : هتسیرگن  وا  هب  دش ، هداد  تمارک  اهنآ  هب  هک  مدآ ، نادنزرف  زا  يدنزرف  لکش  هب 
يدمحم بان  مالـسا  میدـقتعم  ام  هک  دـنچ  ره  .تسا  لطاب  یناسنا  قوقح  زا  وگتفگ  دوشن ، تباث  تیناسنا  ات  هک  ارچ  .تسا  کشک 

.دراد دوخ  نطب  رد  هدومن و  ینیب  شیپ  اهناکم  راصعا و  مامت  يارب  ار  یناسنا  قوقح  هیلک ي  (ص )

يرادیب رگنلت 

و هدنادرگ ، يور  ایند  انامه  یهلا ؛ شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  دـنیامرف ”: یم  هغالبلا  جـهن  هبطخ ي 28  رد  ع )  ) یلع ماـما  ناـنمؤمریما 
نیرمت زور  زورما ، دیشاب ! هاگآ  .هدش  نایامن  شرکشل  ناورشیپ  و  هدروآ ، يور  ام  هب  ترخآ  و  تسا ، هتـشاد  مالعا  ار  شیوخ  ِعادو 

زا شیپ  هک  تسه  یـسک  ایآ  .تسا  شتآ  ناگدـنام  بقع  رفیک  و  تشهب ، ناگدـنرب ، شاداپ  .تسا  هقباسم  زور  ادرف  و  یگدامآ ، و 
.؟ دهد ماجنا  یکین  لامعا  تمایق  راوشد  زور  ندیسر  ارف  زا  لبق  هک  تسه  یسک  ایآ  دنک ؟ هبوت  دوخ  تاهابتشا  زا  گرم ،

ندیـسر ارف  زا  شیپ  اـهزورآ ، ماـیا  رد  سک  ره  سپ  دراد ؟ یپ  رد  ار  گرم  هک  دـییاهوزرآ ، راـگزور  رد  نونکا  مه  دیـشاب ! هاـگآ 
شیپ اهوزرآ ، ياهزور  رد  هک  سک  نآ  و  دناسر ، یمن  ینایز  ار  وا  گرم  و  دش ، دهاوخ  دـنم  هرهب  دـهد ، ماجنا  وکین  لمع  گرم ،
لمع ادـخ  يارب  یتحاران  سرت و  ماگنه  هب  هک  هنوگنامه  تسا ؟ رابنایز  ار  وا  گرم  راکنایز و  دـنک ، یهاتوک  گرم  ندیـسر  ارف  زا 

.دینک لمع  زین  یبایماک  یشوخ و  راگزور  رد  دینک ، یم 

هک مّنهج ، شتآ  دـننام  يزیچ  هن  و  دنـشاب ، تلفغ  باوـخ  رد  نآ  ناراتـساوخ  هک  مدـیدن  تشهب  دـننام  يزیچ  زگره  دیـشاب ! هاـگآ 
رد نینچ  نآ  نایرارف 
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 ! دنشاب هتفر  ورف  باوخ 

، دـشابن وا  يامنهار  تیادـه  هک  سک  نآ  و  دـناسر ، دـهاوخ  نایز  وا  هب  لـطاب  دـناسرن ، تعفنم  قح ، هک  ار  سک  نآ  دیـشاب ! هاـگآ 
.دنکفا دهاوخ  تکاله  هب  ار  وا  یهارمگ 

هک يزیچ  نیرت  كانتشحو  انامه ، .دیدش  ییامنهار  ترخآ  هشوت ي  يروآ  عمج  يارب  دیتفای و  نامرف  ندرک  چوک  هب  دیـشاب ! هاگآ 
10” دییامن ظفح  نآ  اب  ار  دوخ  ادرف  ات  دیریگرب  هشوت  ایند  نیا  زا  سپ ، .تسا  زارد  ياهوزرآ  و  یتسرپ ، اوه  مسرت ، یم  امش  رب 

، دریگب هدـیدان  ار  شزرا  کی  ناسنا  دوشیم  ثعاب  هک  یلماع  نیرتمهم  یترابعب  شزرا و  دـض  ره  دوجو  لـماع  نیرتمهم  اـم  رظن  رد 
.تسا نامیا  فعض 

ریقف ار  عضوم  نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دـیاب  اما ، دـماین ، نایم  هب  یتبحـص  تورث  رقف و  لماع  زا  هتـشذگ  ياهـشخب  رد  دـنچ  ره 
.تسناد ندوب ، دنمتورث  ای  ندوب و 

: دنرادیم نایب  نینچ  تمکح 319  رد  ع )  ) ریما ترضح  هک  اجنآ 

نادرگرـس و ار  لقع  صقان و  ار  ناسنا  نید  رقف ، اـنامه  هک  ربب  هاـنپ  ادـخ  هب  رقف  زا  مکانـساره ، وت  رب  یتسدـیهت  زا  نم  دـنزرف !  يا  »
2 ”. تسا ینمشد  لماع 

53 هغالبلا ، جهن  -1

.دوش یم  جراخ  ءاشحف ، رگید  رد  زا  دوش ، دراو  رقف  هک  يرد  زا  دنیامرف : یم  رگید  ياج  رد  ،505 و  نامه - 2

ار ثیداـحا  زا  یخرب  هـک  اـجنآ  زا  ” ) .تساهتوهـش هـشیر ي  تورث  دـنرادیم ”: ناـیب  هتـسناد و  یتخبدـب  لـماع  زین  ار  تورث  ناـشیا 
( .درک مهاوخ  رکذ  ار  عبانم  ًامتح  رگید  یتصرف  رد  اما  مزجاع ، عبنم  رکذ  زا  دنتسه ، ینهذ  ياه  هتخودنا 

زا درف  هک  یتیعقوم  رد  هژیوب  دـبای ؛ یم  توق  اهنآ  رد  ییاـمندوخ  هب  لـیامت  دـشاب  تسـس  ناوناـب  رد  ناـمیا  تاداـقتعا و  هک  هاـگنآ 
يدام تاناکما 
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هداس سابل  ار  نانز  تسا : نینچ  نآ  دافم  هک  تسا  هدـش  لقن  يا  هلمج  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هراب  نیمه  رد  .تسا  رادروخرب  یبسانم 
یگدیشوپان و هب  هاوخ  ان  ای  هاوخ  ار  درف  رتشیب ، تاناکما  دوجو  ایوگ  .دنوشن  هسوسو  هینابـش ) روضحرد   ) ییامن هولج  هب  ات  دیناشوپب 

1 .دهد یم  قوس  يرگ  هوشع 

هدنزاس و هک  دشاب  نیا  یس  رد  دیاب  تسا ، قلاخ  هدنزاس و  کی  تسد  قولخم  هدش و  هتخاس  هک  دراد  رواب  تسا و  دقتعم  هکنآ  اما 
دیاب تروص  نیا  ریغ  رد  دبایب : ار  دوخ  تقلخ  ندش و  هتخاس  زا  فده  ات  دشاب ، نیا  لابند  هب  دـیاب  دراد : یتراراظتنا  هچ  وا  زا  قلاخ 

وا تسا و  هدرک  نایب  ندرک  تقلخ  نتخاس و  زا  ار  دوخ  فدـه  قلاخ  هدـنزاس و  هک  ارچ  دـشاب ، وگخـساپ  قلاخ  هدـنزاس و  ربارب  رد 
.دیایب ار  فده  ات  دراد ، تیلوئسم 

، تسا رتشیب  وا  یهاوخ  ریخ  دوخ  هب  تبـسن  هک  سک  نآ  ادخ ! ناگدنب  يا  دنیامرفیم ”: هغالبلا  جـهن  هبطخ ي 86  رد  ع )  ) یلع ماـما 
رد

ص 23 نادرم ، هاگن  نانز و  ییامن  هولج  باتک  - 1

.تسا اـه  ناـسنا  نیرت  راـکهانگ  ادـخ  دزن  دـبیرف ، یم  رتشیب  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  نآ  تسا ، رادربناـمرف  سک  همه  زا  ادـخ ، ربارب 
.دـشاب ملاـس  وا  نید  هک  دـنرب  یم  کـشر  وا  رب  تسا و  هطبغ  دروـم  سک  نآ  .دـبیرفب و  ار  دوـخ  هک  تـسا  یـسک  یعقاو  راـکنایز 

.دروخب ار  اه  سوه  اوه و  بیرف  هک  تسا  یسک  دنمتواقش  و  دزومآ ” تربع  نارگید  یگدنز  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  “

، دراپس یم  یشومارف  تسد  هب  ار  نامیا  ناتسرپاوه  اب  ینیشنمه  تسا و  كرش  دشاب  كدنا  دنچ  ره  رهاظت ، يراکایر و  دیشاب ! هاگآ 
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1 ....دنک یم  رضاح  ار  ناطیش  و 

هچ میدادن و  ناشن  دوخ  زا  یعافد  چیه  نمشد  نیا  ربارب  رد  ام  هدرک و  هلمح  ام  هب  هناخ  رد  هک  تسا  ینمشد  یگنهرف  مجاهت  زورما 
دوخ هناخ ي  نورد  هک  یتّلم  ره  .اونذ  َّالإ  ِمِهِراَد  ِرقع  ِیف  طَـق  موَق  َيِزغ  اَـم  ِهّللاَوَف  ع ”:)  ) یلع ترـضح  نخـس  ریما  تسا  هتفگ  اـبیز 

2 ”. دش دهاوخ  لیلذ  دریگ ، رارق  موجه  دروم 

دوخ دـنوادخ  هک  مینک  رواب  هدـیرفآ و  تفج  ار  ام  دـنوادخ  هک  میـشاب  دـقتعم  ام  رگا  تسا : جاودزا  رما  صوصخ  رد  رگید  بلطم 
(3 لیلا /  «) یَثنْألاَو َرَکَّذلا  َقَلَخ  اَمَو  تسا «: هدومرف 

، دوشیم ام  بیصن  ًامتح  دنشاب ، هتشون  ام  يارب  رگا  میراد ، نتشگ  هب  يزاین  رگید  ایآ  میدرگیم ، رای  ندرک  ادیپ  لابند  هب  مه  زاب  ایآ 

103، نامه - 1

.میروآ یمن  تسدب  چیه  هک  مینزن  يروز  چیه  دشاب ، هدشن  هتشون  ام  يارب  رگا  هدش و  نییعت  هکنآ  ص 51  هبطخ 27 ، نامه ، - 2

لوصا زا  یکی  زاب ، اب  زاب  رتوبک ، اب  رتوبک  هک  مینک  یم  رارکت  زین  ام  دـنا و  هتفگ  میدـق  زا  هک  تسا  نیا  صوصخ  رد  رگید  هتکن ي 
.تسا تعیبط  نیناوق  تقلخ و 

نیا هتبلا   ) تسا هدـش  هدـیرفآ  كاپان ، درم  يارب  كاپان  نز  كاپ و  درم  يارب  كاپ  نز  هک  دـهدیم  ناشن  ام  هب  نآرق  تایآ  رد  تقد 
(. تسا ریذپ  انثتسا  هک  تسا  لصا  کی 

ٌقْزِر ٌهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  َنُولوُقَی  اَّمِم  َنُؤَّرَبـُم  َکـِئلوُأ  ِتاـبِّیَّطِلل  َنوـُبِّیَّطلا  َنیبِّیَّطِلل َو  ُتاـبِّیَّطلا  ِتاـثیبَْخِلل َو  َنُوثیبَْـخلا  َنیثـیبَْخِلل َو  ُتاـثیبَْخلا  “
(26/ رون ” ) ٌمیرَک

مه درم  دشاب ، ملاس  نز  رگا  دراد و  لکشم  درم  دراد ، لکشم  نزرگا  .تسا  نآرق  هیآ  نیا  رب  ملسم  يدییأت  فارطا ، رد  یمک  تقد 
دراوم رد  منک  رکذ  هک  منادیم  مزال  .تسا  ملاس 
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یگدنز حطس  رد  هزادنا  زا  شیب  توافت  يربارب و  مدع  دناوتیم  شلماوع  زا  یکی  درادن  تیخنس  يرگید  اب  نیفرط  زا  یکی  هک  انثتسا 
.دشاب نیفرط  تالیصحت  يریذپ و  گنهرف  عون  و 

تسا نومضم  هب  لقن  ثیدح  لقن   ) درک دهاوخ  انز  وا  رـسمه  ابرگید  درم  دنک  انز  ینز  اب  يدرم  رگا  هک  هدمآ  ثیدح  رد  هکنادنچ 
( تخادرپ میهاوخ  درم  نز و  طابترا  باجح و  باب  رد  مالسا  رظن  هب  قیقد  تروص  هب  رگید و  یتصرف  رد  ام  و 

: دنا هتفگ  مایالا  میدق  زا  و 

یسک مود  تدوخ  لوا  یسکرهب  نکم  هاچ 

نوچ هک  هکیناـسک  .تسا  هدـش  دـم  اـم  نارتخد  نیب  رد  صخـالاب  هزورما  هک  تسا ، تیرثـکا  زا  يوریپ  صوصخ  رد  رگید  هتکن ي 
انـش بآ  نایرج  اب  هکیناـسک  .دـننکیم  هدافتـسا  پیت  ناـمه  زا  زین  اـهنآ  دـننکیم ، هدافتـسا  پیت  نـالف  زا  ناـشنالاس  نس و  مه  رگید 
ْنِإ َّنَّظلا َو  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َكوُّلُِـضی  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو  تسا : هدـمآ  هیآ 116  ماعنا  هروس ي  رد  .دـننکیم 

َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه 

ناـمگ زا  زج  ناـنآ  دـننک  یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وـت  ینک  يوریپ  دنـشاب  یم  نیمزرـس  نیا  رد  هک  یناـسک  رتـشیب  زا  رگا  و  ینعی :
.دراد یتائانثتسا  یلصا  ره  تسا و  لصا  کی  مه  نیا  هتبلا  .دنزادرپ  یمن  نیمخت  سدح و  هب  زج  دننک و  یمن  يوریپ  دوخ ) )

نآ تسا ، ندـنام  دازآ  ندوب و  دازآ  هتـسیاش  دـنک ، یم  لمع  يدازآ  طیارـش  دودـح و  رد  هک  سکنآ  دـنیامرف ”: یم  ع )  ) یلع ماما 
1 وش د .” یم  هدنادرگرب  یگدنب  تراسا و  هب  تیاهن  رد  دراگنا ، یم  هدیدان  ار  یگدازآ  ماکحا  هک  یسک 

رد س )  ) بنیز ترضح  گرزب : یسرد 
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نانز و هک  تسا  تلادع  نیا  ایآ  دومن  شدازآ  سپـس  درک و  شریـسا  نم  دـج  هک  یـسک  نآ  رـسپ  يا  دومرف : دـیزی  هب  باطخ  ماش 
يوس نآ  يوس و  نیا  هب  يریـسا  لاح  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نارتخد  یلو  یهد  رارق  بسانم  ناکم  هدرپ و  هانپ  رد  ار  دوخ  نازینک 

نیب زا  ار  اهنآ  ششوپ  هدرپ و  یناشکب و 

ص 237 نز ، یسانشناور  رب  يا  همدقم  - 1

کیدزن رود و  دنزودب و  مشچ  اهنآ  هب  بیرغ  یموب و  دنربب و  رهش  هب  رهش  ار  اهنآ  نانمـشد  ینک و  نایامن  ار  ناشیاه  هرهچ  يربب و 
.دننیبب ار  اهنآ  ياهتروص  فیرش ) تسپ و  )

ام هب  ات  دـشاب  اجنآ  رگاشامت  رتمک  هک  نک  دراو  يرد  زا  يدرب  ماش  رهـش  هب  ار  اـم  هکیماـگنه  تفگ : رمـش  هب  باـطخ  زین  موثلک  ما 
اریز دننکفین : رظن  ام  هب  دنوشن و  اهرس  هجوتم  مدرم  ات  دنربب  نورگب  اه  هواجک  نیب  زا  ار  ءادهـش  ياهرـس  نیا  ات  وگب  دنرگنب و  رتمک 

.میدیشک باذع  جنر و  رایسب  مرحمان  هاگن  رثا  رد  ام 

هچ نمشد  هک  رگنب  ناج  ردپ  تفگ : نینچ  ءادهشلادیس  هب  باطخ  ع )  ) نیسح ماما  ناشراوگرزب  ردپ  رس  يالاب  س )  ) هیقر ترـضح 
.دنا هدز  کتک  ار  س )  ) بنیز ما  همع  هتفرگ و  شتآ  نامیاهرگج  .تسا  هدنام  ششوپ  نودب  هنهرب و  نامیاهرس  هدروآ ، ام  رس  رب 

نیرتشیب لمحت  ندید و  اب  طیارـش و  نیرتدب  رد  س )  ) هیقر ترـضح  موثلک و  ما  و  س )  ) بنیز ترـضح  مینادب  هک  تسا  نیا  فده 
ندـش هنهرب  دـندرک ، یم  تیاکـش  نآ  زا  دـنداد و  یم  تیمها  هک  يزیچ  هب  ...و ) ردارب  وـمع ، ردـپ ، نداد  تسد  زا  نوـچ   ) اهباذـع

نیا دوب و  ناشیاهرس 
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1 .دننک یم  هاگن  ناشیا  هب  - نامرحمان هک 

اب هکنادـنچ  تسا ، طلغ  يرادرب  وگلا  رت  قیقد  ترابعب  بسانم و  يوگلا  دوبن  ینونک  هعماج ي  تالـضعم  زا  یکی  هک  اجنآ  زا  اـما  و 
هزورما يوگلا  س )  ) يربک بنیز  دوجو  اب  س ،)  ) ارهز همطاف  ترضح  دوجو 

ص 225 و 226 ناناوج ، تشهب  - 1

س)  ) هرهاط هقیدص  فصو  زا  زجاع  دنچ  ره  ناگرزب ، زا  یتارابع  اب  نایاپ  رد  .تسا  هدش  يا  هراوهام  ییامنیـس و  ياهوگلا  نارتخد 
: مروآ یم  رد  ملق  هب  ار  راوگزب  يوناب  نیا  خماش  ماقم 

سب تسا و  نیسای  ریسفت  همطاف 

سب تسا و  نیذآ  لگ  ار  یتسه  غاب 

تسا بتکم  زاس  هّمالع  همطاف 

تسا س )  ) بنیز راگزومآ  همطاف 

تسا یلج  ّیح  هبوبحم ي  همطاف 

تسا یلع  قشع  لگ  اتکی  همطاف 

تسا رگنل  ار  ناکمو  نوک  یلعرگ 

تسا ردیح  يارب  رگنل  همطاف 

هدیرفآ ي تسا ، یحو  هدیدپ ي  هک  ، لوپ نوخ و  كاخ و  زا  هن  هک  ینیون  تیفارشا  ثراو  شنادناخ ، رخافم  همه ي  ثراو  همطاف  » 
بلطملادـبع و هب  هن  دـمحم  حور  یلاـعتم  ياهـشزرا  همه ي  زا  یئاـبیز  تفاـب  ...و  تیناـسنا  هشیدـنا و  بـالقنا و  داـهج و  ناـمیا و 

ثراو اهنت  همطاف ، یسیع و  یسوم و  حون و  تسا و  میهاربا  ثراو  هدروخ و  دنویپ  تیرـشب  خیرات  هب  هک  برع ، شیرق و  فانمدبع ،
.وا

رَتبَالا َوُه  َکَِئناَش  َّنِا  رَحناو ، َکِّبَِرل  ِّلَّصَف  َرثوَکلا ، َكاَنیَطعَا  اَّنا 

هریت و هلـسلس ي  همادا ي  ددرگ و  یم  یگداوناخ  رخاـفم  همه ي  ثراو  .دوش  یم  ردـپ  ياهـشزرا  ماـمت  كـالم  رتخد  کـی  نونکا 
میهاربا هب  دنک و  یم  رذگ  ناسنا  خیرات  يرادـیب  يدازآ و  ناربهر  همه ي  رب  دوش و  یم  زاغآ  مدآ  زا  هک  يا  هلـسلس  گرزب ، يرابت 

ار یسیع  یسوم و  دسر و  یم  گرزب 
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1 تسا .” همطاف ” تقیقح “  نیتسار  ریجنز  یهلا ، لدع  ریجنز  نیا  هقلح ي  نیرخآ  دسر و  یم  دمحم  هب  دندنویپ و  یم  دوخ  هب 

”. تسا همطاف  همطاف  ” یتسارب هک : تفگ  دیاب  يرآ 

یم نینچ  هلاقم  شـش  باتک  رد  ناشیا  .مناسر  یم  اهتنا  هب  يرهطم  یـضترم  دیهـش ، داتـسا  زا  اـبیز  یتـالمج  اـب  ار  مـالک  ناـیاپ ، رد 
: دنسیون

هب نونکا  تسا و  هتـشاد  یموش  تشونرـس  نیمز - قرـشم  رد  ًاصوصخم  هک - تسا  یتاـملک  زا  يدازآ ” دـننام ” ناـمز  تایـضتقم  “ 
اه هطـسفس  هچ  .تسا  هدمآرد  یبرغ  حور  لیمحت  قرـش و  لیـصا  گنهرف  ندیبوک  مه  رد  يارب  لماک  يرامعتـسا  رازبا  کی  لکش 

رگ د د! یمن  لیمحت  گنشق  يولبات  نیا  اب  هک  اهیتخبدب  هچ  دریگ و  یمن  تروص  مان  نیا  هب  هک 

همشچرس ملع  لقع و  زا  هک  نامز  حیحص  تایـضتقم   ) ود نیا  نایم  دبای  یم  قیفوت  رتمک  زورما  رـشب  هک  تسا  نیا  ام  رـصع  لکـشم 
اب دزرو و  یم  دومج  ای  دنک ، کیکفت  دریگیم ) همـشچرس  سفن  ياوه  توهـش و  زا  هک  نامز  طلغ  تسردان و  تایـضتقم  دریگیم و 

ماـن هب  ار  يروهظ  ون  هدـیدپ ي  ره  دـهد و  یم  جرخ  هب  تلاـهج  اـی  دـنک و  یم  هزراـبم  تسا  ون  هچ  ره  اـب  ددـنب و  یم  ناـمیپ  هنهک 
2 ”. درامش یم  هجوم  نامز  تایضتقم 

ص 54 و 55 هلاقم ، شش  ص 100 2 - تسا ، همطاف  همطاف  - 1

كدنا اهریگب  تربع  دایز و  اهتربع 

دنب ردنا  غم  رگد  دنیب  وچ  زارف  هناد  يوس  غرم  دورن 

دنپوت هب  نارگددنریگن  ات  دنپ  نارگد  بئاصمزا  ریگدنپ 

.دـنرادن ریگ  تربع  هک  ییاهتربع  زا  تسا  رپ  يرتسگداد  هموتخم  ياهدـنورپ  زا  هتفای  راشتنا  بتک  اه و  هماـنزور  ثداوح  هحفص ي 
نارکیب يایرد  زا  ییاه  هنومن  رکذ  تمسق  نیا  رد  فده 
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.یناف يایند  نیمه  رد  هکلب  یقاب  يارس  ایند و  نآ  رد  اهنت  تسا  يدوبان  ینامیشپ و  شماجنارس  هک  ینایرج  تسا  تانایرج  نیا 

زا شیب  هشیمه  طـلغ  طاـبترا  کـی  رد  دـهدیم  ناـشن  هک  يا  هجیتن  تسا  دارم  هجیتن  درک  میهاوخ  رکذ  هک  يدراوم  زا  مادـک  ره  رد 
راکفا رب  نالطب  طخ  ندیـشک  يارب  بلاطم  نیا  رانک  رد  هتبلا  .فنع  عفادـم  يرگید  فنع و  هب  زواجتم  یکی  تسا  یناـبرق  رفن  کـی 

رتخد نز و  کیدزن  ناگتـسب  زا  زواـجتم  نآ  رد  هک  مزادرپ  یم  ییاـه  هدـنورپ  رکذ  هب  موب ، زرم و  نیا  هداـس ي  نارتخد  زا  يا  هدـع 
نز و رهاوخ  هب  داماد  زواجت  زا  عضو  دهدیم  ناشن  هک  ییاه  هدنورپ  زا  هتسد  نآ  نایب  زا  دورن  نیب  زا  هلئسم  حبق  هکنیا  يارب  اما  تسا 
اب رما  رگا  یتح  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  میربیم  راک  هب  ار  زواجتم  تراـبع  هکنیا   ) منکیم يرادوخ  تسا  رتدـب  ومع  رتخد  هب  ومع  رـسپ 

سپ دسرب ، هجیتن  هب  ات  هدرکن  یط  ار  تامدقم  درادن و  ار  طابترا  نیا  تیحالـص  ثنؤم  هچ  رکذم و  هچ  درف  دـشاب ، نیفرط  تیاضر 
(. تسا هتفرگ  هدیدان  ار  دوخ  دودح  هدرک و  زواجت  دوخ  میرح  زا  وا 

تسود و انـشآ ، بیرغ و  درادـن و  يریـس  هک  تسا  خزود  شتآ  لـثم  ناـسنا  سفن  لوا ) رتـفد  يونعم ، يونثم   ) رعاـش لوق  هب  يرآ 
: دسانش یمن  نمشد 

تسساک مک و  ددرگن  اهایرد  هب  وک  تساهدژا  خزود  سفن و  نیا  تسا  خزود 

زونه دماشآ  رد  ار  ایرد  تفه 

زوس قلخ  نآ  شزوس  ددرگن  مک 

لد گنس  نارفاک  اهگنس و 

لجخ راز و  وا  ردنا  دنیآردنا 

اذغ نیدنچ  زا  نکاس  ددرگن  مه 

دیآ قح  ات ز 
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ادن نیا  ار  ورم 

زونه هن  دیوگ  ریس  یتشگ  ریس 

زوس تنیا  شبات  تنیا  شتآ  تنیا 

دیشک رد  درک و  همقل  ار  یملاع 

دیزم نم  له  نانز  هرعن  شا  هدعم 

: روشک یلاع  ناوید  مود  هبعش   71 / 9/28 یگدیسر : خیرات   21582 همانداد : هرامش  ( 1

دوخ نز  رهاوخ  اب  نصحم  يانز  باکترا  عورـشمان و  هطبار  ماهتا  هب  دالوا  لایع و  ياراد  دلوتم 1327 ، فلا )  ) ياقآ هدنورپ  نیا  رد 
ره تیموکحم  رب  يار  تیاهن  رد  هک  دنتفرگ  رارق  همکاحم  تحت  انز ، لمع  هب  نیکمت  ماهتا  هب  رهوش  نودـب  دلوتم 1341 ، ب )  ) وناب

رادراب مناخ  هک  اجنآ  زا  اما  .دـندش  موکحم  هنایزات  دـص  تازاجم  هب  ب )  ) مناخ مجر و  تازاجم  هب  فلا )  ) ياـقآ دـش و  رداـص  ود 
.داتفا ریخأت  هب  لاس  کی  ناشیا  تازاجم  يارجا  دندوب ، هدومن  لمح  عضو  یگزات  هب  دندوب و  هدش 

رگا اریز  دنکیمن ؟ ینیـشن  بقع  رگید  دمآ ، ولج  هکنآ  هک  ارچ  دوش  یم  مامت  اهناسنا  ررـض  هب  دودح  زا  يدـح  ره  نتـشادرب  هشیمه 
ار مجاهم  تسین  رداق  رگید  تشادرب ، ار  دوخ  دح  هکنآ  و  تسکش ؟ یمن  ار  دودح  تفر و  یمن  ولج  تشاد ، ینیشن  بقع  دصق  هک 

رگید هک  دنبای ، هار  ام  میرح  هب  نارگید  ات  میرادرب  ار  دوخ  دودح  دوخ  ام  هک  رگا  تسا ، يرتشیب  رثا  عضو  نیا  رب  و  دنارب ؟ بقع  هب 
.مینکب يراک  نینچ  هک  میهاوخن  ًالصا  دیاش  مینارب و  بقع  هب  ار  مجاهم  میناوتیمن  مه  ًاءانثتسا  یتح 

هبلغ تیاهن  رد  توهـش  هک  دوب  هدش  هتـشادرب  نز  رهاوخ  رهاوخ و  رهوش  نیب  يا  هزادنا  هب  دودح  روکذم  هدـنورپ ي  رد  روظنم ، اما 
درم رسمه  هک  ینامز  رد  یتح  هک  اجنآ  ات  تشاد  رارق  اهنآ  رب 
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تهاقو مامت  اب  ود  نیا  دوب ، هدیباوخ  تشاد و  روضح  لزنم  رد  هیناز ) رهاوخ  )

انز فیثک  لمع  هب  تسد  دوش ، رادیب  باوخ  زا  دیاش  هک  هیناز ) رهاوخ  یناز ، رسمه   ) وا لباقم  رد  یئایح  چیه  نودب  یمرـش و  یب  و 
یناویح هزیرغ  نیا  دنوش و  هتـشادرب  دودح  رگا  میئوگیم  ام  هک  تسا  نیا  ناسنا ، رب  توهـش  هبلغ ي  تردـق  تسا  نیا  هلب ، .دـنا  هدز 

.دیامن هیلخت  ار  دوخ  ات  دنک  ادیپ  یتصرف  تسا  یفاک  دسانش ، یمن  انشآ  هبیرغ و  رگید  ددرگ ،

: روشک یلاعناوید  تفه  تسیب و  هبعش   3/2/71 یگدیسر : خیرات   475/27 همانداد : هرامش  ( 2

عورـشمان هطبار ي  مه  اب  لاس  راهچ  دودـح  هکنیا  لیلد  هب  لوتقم ) رـسمه   ) هلاس الهـش 31  و  لتاق )  ) هلاس مشاه 40  هدـنورپ  نیا  رد 
1 .دندش صاصق  هب  موکحم  ود  ره  هک  دندناسر  لتق  هب  ار  يو  دوب ، هدرک  کش  اهنآ  هب  الهش  رهوش  دنتشاد و 

هجیتن ي دش  نیا  لوتقم و  کی  لتاق و  ود  دنشاب ، یم  رفن  هس  عورـشمان  هطبار ي  کی  ینابرق  هدنورپ  نیا  رد  دینیب  یم  هکیروطنامه 
.دودح زا  يدح  نتشادرب 

تشهبیدرا 1388 رصع 21  هلاس : رتخد 13  گرم  زار  فشک  دوب : هدروآ  دوخ  ياـهربخ  زا  یکی  رد  يرـالاس  مدرم  هماـنزور ي  ( 3
.تسا هدرک  توف  هدش و  حورجم  هقبط 6  زا  طوقس  رثا  رب  ناوج  رتخد  کی  نارادزرم  راولب  يادتبا  رد  هک  دنتفایرد  نارومأم 

دمع لتق  هنسح و  قالخا  فالخ  مئارج  دودح ، روشک ، یلاعناوید  يارآ  هنیئآ  رد  یمالسا  تازاجم  نوناق  - 1

درم روضح  هجوتم  هتفر و  قاتا  لخاد  هب  سابل  ضیوعت  يارب  هناخ  هب  هعجارم  زا  سپ  دوب ، یعدـم  رتخد  ردارب  تاقیقحت  همادا ي  رد 
ار ود  ره  سپس  .دش  شرهاوخ  قاتا  رد  ناوج 
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ندرک رـس  هناهب ي  هب  رهاوخ  نیب  نیا  رد  .دننک  نشور  ار  فیلکت  دنیایب و  هناخ  هب  ات  تفرگ  سامت  شردام  ردپ و  هب  درک و  ینادنز 
طایح لخاد  هب  رهاوخ  طوقـس  زا  یـشان  هک  هیاسمه  يادص  رـس و  هجوتم  هظحل  دـنچ  زا  سپ  ردارب  دوریم و  رگید  قاتا  هب  يرـسور 

.دش دوب ،

.دندش ردارب  تاراهظا  تحص  هجوتم ي  تشاد  طابترا  رتخد  اب  هک  ناوج  درم  يریگتسد  زا  سپ  نیرومأم 

کیمادک ناشتاطابترا  رد  هک  دنتـسه  نیا  صیخـشت  هب  رداق  نارتخد ، دوخ  میوش ، نشور  هک ، تسا  نیا  تیعقاو  نیا  نایب  زا  فدـه 
امش حور  هک  دیشاب  هتشاد  تسود  ار  یسک  دیشاب و  یـسک  هب  قلعتم  دیاب  نارتخد )  ) امـش مییوگیم  ام  هک  تسا  نیا  دشاب و  یم  طلغ 

.دشاب هتشاد  ار  امش  مسج  توهش  هن  دشاب  هتشاد  تسود  ار 

نیدرورف بورغ 21  داوج ) دـمحم   ) هلاـس ناوـج 22  درم  دوـب : هدروآ  شیاـهربخ  زا  رگید  یکی  رد  يرـالاس  مدرم  هماـنزور ي  ( 4
طـسوت يریگتـسد  زا  سپ  هک  تخیرگ  تشک و  يرگید  رتـخد  اـب  جاودزا  رطاـخ  هـب  ار  شا  ههاـم  دـنزرف 4  هلاـس و  نز 24   1387

.دش موکحم  مادعا  هب  يرتنالک 124  نارومأم 

جاودزا دصق   ) دصق نیا  رگا  هک  ارچ  .مهد  ناشن  ار  تسا ، نایع  هک  یتردق  توهـش ، تردق  ات  تسا  نیا  تیعقاو  نیا  نایب  زا  فدـه 
هب زین  دوخ  دیـشکب و  ار  هانگیب  ناسنا  ود  رگید ، درف  اب  جاودزا  رطاخ  هب  ات  دنکیم  مکح  لقع  مادک  دـشابن ، یناوهـش  رگید ) رتخد  اب 
هلب .درکن  هدافتسا  شرسمه  قالط  يارب  نوناق  قیرط  زا  هلمج  زا  رگید و  ياههار  قیرط  زا  ارچ  دوبن  یناوهـش  رگا  .دیورب  گرم  ماک 

ار ناسنا  دوخ  هرخالاب  سفن  ياوه  زا  يوریپ 
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.دنکیم 1 دوبان 

.متخادرپ یم  هس  ود و  هجرد  کی و  هجرد  ناگتسب  زواجت  زا  يدراوم  رکذ  هب  دوبن  یقالخا  ياهتیدودحم  یخرب  رگا 

تردـق ار  هکنآ  هک  ارچ  هدوب  توهـش  تردـق  زا  یـشان  هک  یتیاضر  اما  دـشاب ، نیفرط  تیاضر  رب  ینبم  دـیاش  دـنچره  هک  يدراوم 
مدـع یتحاران و  تسین ، تیاضر  مدـع  تفلاخم و  يارب  یتردـق  دـشابن ، راـک  رد  لـقع  یتقو  دـشابن و  لـقع  درک  هبلغ  وا  رب  توهش 

هک میوشیم  هجوتم  تفرگ ، ار  نادیم  لقع  هرابود  یتقو  دیآ ، یم  دوجوب  لقع  ندش  رادیب  توهـش و  ندش  شوماخ  زا  سپ  تیاضر 
.میا هدرک  یطلغ  هچ 

زا يدایز  دراوم  ناوتیم  اه ، همانزور  ثداوح  هحفص ي  رد  روشک و  یلاعناوید  ءارآ  صخالاب  اههاگداد و  ءارآ  رب  لمتـشم  بتک  رد 
اب يردام  ناگتسب  يانز  تبسن  نیمه  هب  همع و  رتخد  اب  ییاد  رسپ  يانز  ییاد ، رتخد  اب  همع  رسپ  يانز  ومع ، رتخد  اب  ومع  رـسپ  يانز 

.درک هدهاشم  کی ، هجرد ي  ناگتسب  يانز  رتدب  نیا  زا  مه و 

، یناسنا تمارک  نتفر  تسد  زا  رطاخ  هب  هک  تسا  راوازس  یتح  تسیرگ و  تیناسنا  يازع  رد  دیاب  اهنآ ، دوجو  رطاخ  هب  هک  يدراوم 
.درم

قیفوتلا هّللا  نم  و 

هرامش 78 0 2 متشه ، لاس   1388 تشهبیدرا /  13 هبنش ، جنپ  يرالاس ، مدرم  همانزور ي  تافاضا ، صیخلت و  اب  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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