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تیبرت رد  لوحت  هداوناخ و 

باتک تاصخشم 

دجـسم مق  رـشن :  تاصخـشم  ناـیداهرف  اـضر  تیبرت  رد  لوحت  هداوناـخ و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  - 1327 اضر ، ناـیداهرف  هسانـشرس : 
یسیون تسرهف  تیعضو   2-158-973-964-978 لایر :   8000 کباش :  لودج  92 ص :. يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1387 . سدقم 
هسسوم یلبق : پاچ  تشاددای :   kahanevadeh va tahavol dar tarbiyat : . هدش ینیتال  ناونع  تشاددای :  يراپـسنورب . : 

یگداوناـخ تیبرت  عوـضوم :  سیوـنریز . تروـص  هب  نینچمه  92 ؛ [- 91  ] هماـنباتک ص تشادداـی :  . 1378 دـیحوت ، یتـیبرت  یگنهرف - 
هدر BP253/ف4خ2 1387  هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  مالسا  یبهذم --  ياههبنج  هداوناخ --  عوضوم : 

2416239 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/4831 ییوید :  يدنب 

زیمآ رارسا  ياهژاو  تیبرت 

تیبرت

هللا یلـصمرکا  ربمایپ  دنکیم . تیبرت  یعیبط ، ياهدادـیور  ثداوح و  هلیـسو  هب  ار  ناسنا  وا  تسا . اهناسنا  ّیبرم  نیلّوا  گرزب ، راگدرورپ 
میهاوخ تیبرت  وا  تیانع  هب  مینیبیم ، ادخ  رضحم  رد  ار  دوخ  ام  هک  یماگنه  (. 1  ) یبیدَْأت َنَسْحَاَف  ّیبَر  یَنبَّدَا  : » دیامرفیم ملسو  هلآو  هیلع 

ینوگرگد اـهراتفر ، رییغت  دارفا ، لّوحت  اـهراک ، همه  نیارباـنب ، تسا . وا  يوـس  زا  اـهرثا  همه  (، 2 «) هَّللا ّاِلا  دوجولا  یف  َرِّثَُؤم  ـال   » اریز دـش ؛
هک میباییمرد  میرگنب ، کین  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هریس  رد  رگا  (. 3 «) ِراْصبألا َو  بُولُقلا  َّبلِقُم  ای  : » تسا وا  تسد  هب  اهشنیب  اهبلق و 
رد مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  دـندوب . تیبرت  يوگلا  دوخ ، هک  یلاح  رد  دنتـسجیم ، ددـم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  شیوخ  تیبرت  يارب  زین  ناـنآ 

ناشیا هب  ندرک  یکین  بیدأـت و  شرورپ و  رد  ارم  و  « ؛» ْمِهِِّرب َو  ْمِِهبیدأـَت  َو  مِهتَیبَْرت  یلَع  یّنِعَأ  َو  : » دـیامرفیم هیداّجـس  هفیحـص  ياعد 25 
ار دوخ  هب  نانآ  ّتبحم  یتح  دیوجیم و  ددم  لاعتم  دنوادخ  زا  دوخ  نادنزرف  تیبرت  يارب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  امرف .» يرای  منادنزرف ) )
(«. هد رارق  منادـنزرف  لد  رد  ار  نم  ّتبحم  ینعی   ) هد رارق  نابرهم  رادتـسود و  نم  يارب  ار  ناـنآ  َنیّبُِحم ؛» یل  ْمُْهلَعْجا  َو  : » دـبلطیم ادـخ  زا 
مه میوش و  تیبرت  دوخ  مه  هلیـسو ، نیا  هب  مییوج و  کّـسمت  لّـسوت و  مالـسلا  مهیلعراـهطا  هّمئا  هب  تیبرت  رما  رد  دـیاب  زین  اـم  نیارباـنب ،
مخ چیپرپ و  ياههداج  زا  ار  ناناوج  ناناوجون و  هنوگچ  هک  تسا  نیا  زوسلد  ناّیبرم  مهم  ِینارگن  هزورما  مینک . تیبرت  ار  نارگید  میناوتب 

ریمـض رد  ار  يونعم  ياهشزرا  هنوگچ  دنهد و  روبع  تمالـس  هب  تسا ، یعامتجا  ياهيراجنهان  اهخالگنـس و  زا  هدیـشوپ  هک  یگدـنز ،
دنور دـشر و  هب  دوخ ، نیدـلاو  نایبرم و  زا  ندـش  رود  نامز و  تشذـگ  زا  سپ  دـناوتب  زورما  ِناوج  هک  ياهنوگ  هب  دـننک ، هنیداـهن  ناـنآ 

دوخ و نوماریپ  طیحم  هب  رگا  دشاب . دوخ  تالکشم  ّلح  هب  رداق  ییاهنت  هب  دهد و  همادا  شیوخ  یقالخا  لیاضف  بسک  تهج  رد  یلماکت 
فطل اـب  اـهنت  ییوگ  ددرگیم و  رتراوشد  ناوج  لـسن  تیبرت  ناـمز ، تشذـگ  اـب  هک  میباـییم  رد  میرگنب ، کـین  نآ  لّوـحت  رییغت و  ریس 

هکنانچ تسا ؛ هناربمایپ  يراک  یهلا و  يرما  تیبرت ، میلعت و  اریز  دـش ؛ دنلبرـس  ّقفوم و  نارگید  دوخ و  ِتیبرت  رد  ناوتیم  اتکی  دـنوادخ 
َمِراـکَم َّمِّمَتُاـِل  ُتـْثُِعب  ّینِإ  : » دــیامرفیم رگید  ياــج  رد  زین  و  ( 4 «) ًاـمّلعم ُْتثُِعب  ّینِإ  : » دـیامرفیم ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 

«. مناسرب لامک  هب  ناسنا ) دوجو  رد   ) ار یقالخا  لیاضف  ات  مدش  ثوعبم  نم  « ؛» قالْخَْالا

یمّلعم

نیا رد  ناونع  نیا  هب  هک  ام  دـندوب و  ّیبرم  مّلعم و  یگمه  ام  موصعم  ناماما  تسا . اوقت  نامیا و  زا  هتفرگرب  يونعم و  يراک  یمّلعم ، راـک 
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لاعتم راگدرورپ  ّصاخ  تیانع  فطل و  زا  یکاح  یهلا ، يونعم و  رما  نیا  هب  نامشیارگ  میاهدز و  تسد  یگرزب  راک  هب  میاهداهنماگ ، هار 
؛ میوش اریذـپ  لد  ناج و  اب  ار  ریطخ  رما  نیا  زا  یـشان  ياهتیمورحم  اهيراوشد و  میهن و  جرا  ار  یهلا  تبهوم  نیا  دـیاب  نیاربانب ، تسا .

ماج تسا  رتبّرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره  تسا . رتنوزفا  زین  وا  یتخـس  تنحم و  تسا ، يرتشیب  ياهشزرا  تلاسر و  ياریذپ  سک  ره  اریز 
اب ار  دوخ  هطبار  هراومه  درک و  زاغآ  لاعتم  دـنوادخ  رکذ  دای و  اـب  ار  راـک  یمّلعم  تیلوؤسم  رد  دـیاب  نیارباـنب ، دـنهدیم  شرتشیب  ـالب 

، ّیبرم مّلعم و  دزاـسیم . نوزفا  ار  یـشخب  رثا  نازیم  ددرگیم و  حور  تفاـطل  بجوم  وا ، هب  ناـمیا  ادـخ و  داـی  دومن . ظـفح  یلزا  دوـبعم 
ریثأت و دـشاب ، رتفیطل  حور  ردـق  ره  دـنکیم و  رارقرب  يونعم  طابترا  وا  اب  زیچ ، ره  زا  شیپ  دوشیم ، ور  هب  ور  زومآشناد  اب  هک  یناـمز 

یحور ذوفن  ریثأت و  تسا ، ّتیمها  زئاح  هچنآ  اّما  دنشاب ؛ اراد  ار  مزال  تیلباق  هنیمز و  دیاب  زین  ناریگارف  هتبلا  دوب . دهاوخ  رتشیب  تیاده ،
. دنکیم داجیا  ار  لّوحت  هنیمز  یبناج ، هاگآدوخان  ياهرثا  دماجنایم و  ّیبرتم  لّوحت  رییغت و  هب  هک  دشاب  یم  یبرتم  رب  ّیبرم  ِيونعم  و 

یمالک تیبرت 

اج هـب  ناریگارف  رد  ینادـنچ  ریثأـت  درادـن و  دربراـک  نادــنچ  هزورما  یمـالک ، ِتـیبرت  دــیوگیم : تـیبرت  مـیلعت و  ناسانــشراک  زا  یکی 
لّوحت رییغت و  هتـشاد و  یکدـنا  رایـسب  ریثأت  دـشاب ، یناور  یحور و  یگدامآ  يزاـسهنیمز و  نودـب  هک  یمـالک  تیبرت  ینعی  دراذـگیمن ؛

هب یکّتم  مه  زونه  ام  زا  يرایـسب  هدش ، راکـشآ  یمالک  تیبرت  تاریثأت  ندوب  كدنا  هکنیا  اب  هنافـسأتم  تشاد . دـهاوخن  یپ  رد  ینادـنچ 
یفطاع یحور و  يزاسهنیمز  دـقاف  یمالک و  تیبرت  زا  یبلاق  طقف  راتفر ، رگا  هک  دومن  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اّما  میتسه ؛ تیبرت  عون  نیا 

هارمه ّتیقفوم  اب  هدوبن و  زاسراک  نادـنچ  ییاهنت  هب  یمالک  حـیاصن  ( 5 .) تشاد دهاوخن  رب  رد  یبولطم  هجیتن  هدوب و  لادتعا  دـقاف  دـشاب ،
نآ دروم  رد  يّدـج  روط  هب  دـیاب  تسین و  رثؤم  یلیخ  عاـمتجا ، هداوناـخ و  ماـظن  رد  هچ  یـشزومآ و  ماـظن  رد  هچ  هویـش ، نیا  دـشابیمن .

. دماجنیب تیبرت  رد  ّتیقفوم  بولطم و  ریثأت  هب  ات  دوش  رظن  دیدجت 

تیصخش ظفح 

درف دشر  زاسهنیمز  تسا ، یمدآ  دوجو  هیامرـس  هک  تیـصخش ، ظفح  لماعت  حور ، ود  دروخرب  رد  مییوگب ، رتهب  و  ناسنا ، ود  دروخرب  رد 
تمارک تّزع و  هب  ینادنچ  هجوت  دوشیمن و  هتفرگ  يّدج  دـیاب ، هک  روطنآ  ناریگارف ، ّتیـصخش  دـشر  هنافّـسأتم  هک  یلاح  رد  دوشیم ،

وا هب  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  یناسنا  ره  دوجو  هرهوج  یلصا و  هیامرس  سفن ، تمارک  تّزع و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دوشیمن . نانآ  سفن 
، ناسنا يونعم  شرورپ  تیبرت و  هنیمز  نتخاـس  مهارف  نیارباـنب ، ( 6  .) یحوُر ْنِم  ِهیف  ُتَخَفَن  َو  « ؟ تسا یهلا  تبهوم  کـی  هدـیدرگ و  اـطع 

دـشر زاس  هنیمز  سفن ، تمارک  تّزع و  هب  هجوت  اریز  تسا ؛ نآ  يالتعا  دشر و  يدوجو و  ردـق  نارگ  هیامرـس  نیا  هب  هجوت  ورگ  رد  اهنت 
یضعب هک  مییوگب  دیاب  رایـسب  هودنا  فسأت و  اب  دنیب . بیـسآ  هدش و  رادهکل  دیابن  گنـسنارگ  رهوگ  نیا  تسا . اوقت  هب  شیارگ  نامیا و 

ياـهدروخرب اـب  ناـنآ  دـننکیم . دراو  ناوارف  بیـسآ  نازومآشناد  تیـصخش  هب  یـشزومآ  نازیرهماـنرب  ناـیبرم و  ناـمّلعم ، نیدـلاو ، زا 
فیعضت بجوم  اج  هب  ان  ياههیبنت  اهقیوشت و  عمج و  نیب  رد  درف  ياهفعـض  هطقن  ندرک  هتـسجرب  تسردان ، ياهیبایـشزرا  بسانمان و 

هیامرس نامه  زومآشناد ، تیصخش  هکنآ  لاح  دنـشابن . هاگآ  رما  نیا  زا  دوخ  دنچره  دنوشیم ، نانآ  تیـصخش  هب  ندز  همطل  هیحور و 
، دنیبن بیـسآ  ردـقنارگ  رهوگ  نیا  رگا  دـیوپب . ار  لامک  هر  دـبای و  دـشر  دوش ، تیوقت  ظفح و  دـیاب  اهطابترا  نیا  رد  هک  تسا  وا  دوجو 
دشر و هنیمز  دوش و  هداهن  جرا  نآ  هب  هدـشن و  ریقحت  درف  تیـصخش  رگا  دـباییم . ینوزف  نآ  شـشخرد  دوشیم و  افوکـش  هتفای و  دـشر 
هانگ و ماجنا  عنام  ردـص  هعـس  سفن و  تمارک  تّزع و  دوشیمن . هدیـشک  داسف  فارحنا و  هب  دـباییم و  لامک  ددرگ ، مهارف  نآ  حالـصا 
هک سک  نآ  ( » 7 (؛» ُُهتاوَهَـش ِْهیَلَع  َْتناـه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما ، هکناـنچ  ددرگیم ؛ تیـصعم 

ِْهیَلَع ْتَمُرَک  ْنَم  : » دـیامرفیم زین  و  دـیامنیم .» رادـقمیب  راوخ و  وا  رظن  رد  شایناوهـش  تـالیامت  تسا ، سفن  تمارک  تّزع و  بحاـص 
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نآ نینچمه  تخاس .» دـهاوخن  شراوخ  هانگ ، يدـیلپ  اب  تسا ، دنمـشزرا  وا  دزن  شتیـصخش  هک  سک  ره  ( » 8 (؛» ِۀَیصْعَْملِاب اْهنُِهی  َْمل  ُهُسْفَن 
زا دوش ، راوخ  شرظن  رد  شـسفن  هک  سک  ره  ( » 9 (؛» ُهُّرَـش ْنَمَْأت  الَف  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  َْتناه  ْنَم  : » دیامرفیم نینچ  سفن  ریقحت  هرابرد  ترـضح 
هب ندیـسر  تیادـه و  دـشر و  هنیمز  ات  درک  هجوت  ناریگارف  تیـصخش  سفن و  تّزع  هب  دـیاب  تیبرت  رما  رد  نیاربانب ، شاـبن .» نمیا  شّرش 

همزال هک  تسا  نیا  خساپ  درک ؟ زاغآ  دـیاب  هنوگچ  ار  تیبرت  هک  ددرگیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  اّما  ددرگ ؛ مهارف  بولطم  لامک 
. میسانشب یبوخ  هب  ار  دوخ  تیبرت  دروم  ياهیگژیو  دیاب  ام  تسا . وا  ِتخانش  درف ، ره  تیبرت 

ناوج تیبرت 

ام ِۀَـیلاْخلا  ِضْرْالَاک  ِثَدَْـحلا  ُْبلَق  امَّنإ  َو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعنسح  ماما  شراوگرزب ، دـنزرف  هب  باطخ  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما 
، تسا یلاخ  ینیمز  نوچمه  هتـساخون ، ناوج  بلق  ( 10 (؛» کُُّبل َلِغَتْـشَی  َو  َُکْبلَقَوُسْقَی  ْنأ  َْلبَق  ِبَدَْالِاب  َُکتْرَدابَف  ُْهتَِلبَق  ٍءْیـش  ْنِم  اهیف  یقُلا 

وت تیبرت  بدا و  هب  ددرگ ، لوغـشم  ترکف  دوـش و  تخـس  تلد  هکنآ  زا  شیپ  نم  سپ  دریذـپیم . دوـش  هدـنکفا  نآ  رد  هک  يرذـب  ره 
فـطاوع و زکرم  بلق » . » نهذ بلق و  دزرویم : دـیکأت  تیبرت  رما  رد  مهم  رایـسب  هبنج  ود  رب  ماـما  روکذـم ، تیاور  رد  مدوـمن . ترداـبم 

دیاب زیچ  ره  زا  شیپ  ناوج ، ناوجون و  تیـصخش  هب  یبایهار  يارب  تیبرت و  يارب  سپ  تسا . رّکفت  هشیدـنا و  زکرم  نهذ »  » و تاـساسحا ،
هک نهذ ، رب  تسا ، تاساسحا  فطاوع و  زکرم  هک  بلق ، نتـسناد  مّدـقم  تفای . تسد  وا  هشیدـنا  نهذ و  هب  سپـس  هتفاـی و  هار  وا  بلق  هب 

يارب اریز  میلفاـغ ؛ نآ  زا  شرورپ  تیبرت و  رما  رد  اـم ، هک  تسا  ياهـتکن  ناـمه  نـیا  تـسین . تـمکح  یب  تـسا ، لّـقعت  هشیدـنا و  زکرم 
، تیبرت رد  لـصا  نیرتمهم  هکنآ  لاـح  میوشیم ، دراو  دـیاقع  لالدتـسا و  هار  زا  تسخن  ناـناوج ، ناـناوجون و  يوـنعم  ینید و  شرورپ 

یناّیبرم دنرایـسب  هچ  دـماجنایم . ّتیقفوم  مدـع  هب  یهجوتیب ، نیمه  تسا . یبلق  تبحم  تاساسحا و  فطاوع ، هار  زا  یناور  يزاسهنیمز 
هار تیبرت  ناریگارف  فطاوع  بلق و  هب  لیالد ) دیاقع و  ندرک  حرطم   ) یلقع کشخ  لالدتـسا  هار  زا  دـنهاوخیم  ادـتبا  تیبرت  رما  رد  هک 

رادهشدـخ تاساسحا  فطاوع و  هک  نیا  زا  شیپ  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلعیلع  ماما  دنتـسین . قفوم  نادـنچ  دوخ ، شالت  نیا  رد  اما  دـنبای ،
. درک زاغآ  ار  شرورپ  تیبرت و  دیاب  ( 11 ،) دوش تخس  ددرگ و  یهت  تبحم  قشع و  فیطل  ساسحا  زا  بلق  دنیب و  همطل  تیصخش  دوش و 

چیه تسین و  بلق  رقف  نوـچمه  يرقف  چـیهز  ( 12 (؛» ِسْفَّنلا ینِغَک  ینِغال  ِْبلَقلا و  ِْرقَفَکَْرقَف  ال  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  دّـمحم  ماـما 
زا بلق  ندوـب  یهت  هک  دـیامرفیم  هراـشا  مهم  هتکن  نیا  هب  تیاور ، نیا  رد  مالـسلا  هیلعماـما  تـسین ». سفن  يزاـینیب  نوـچ  ییيزاـینیب 

، تیـصخش تمارک  تّزع و  سفن و  ياـنغ  يزاـینیب و  تسا و  رتدـب  یتخبدـب  رقف و  زا  یتـسود ، تبحم و  قـشع ، تاـساسحا ، فـطاوع ،
. تسا ناسنا  يونعم  دشر  یبهذـم و  شیارگ  لماع  یمالـسا و  تیبرت  ساسا  تیـصخش ، يایحا  و  سفن » يانغ   » اریز تسا ؛ تورث  نیرتهب 
، هد رارق  نم  سفن  رد  ار  نم  يزاینیب  ایادخراب ! یـسْفَن ؛  یف  َيانِغ  ْلَعْجا  َّمُهَّللَا  : » دـیامرفیم هفرع  زور  ياعد  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما 

...(.« تورث و لام و  رد  هن  )

هسردم رد  اهدروخرب 

، اـهدروخرب اهیبایـشزرا ، هوـحن  تسا . ناریگارف  تیـصخش  بیرخت  ثعاـب  دوریم ، راـک  هب  تیبرت  میلعت و  رد  هـک  ییاههویـش  هنافّـسأتم 
تاـساسحا و سفن و  تّزع  هب  نازومآشناد ، شـالت  نازیم  ینهذ و  ياـهییاناوت  يدرف و  ياـهتوافت  تیاـعر  نودـب  اـههیبنت ، قـیوشت و 
شزومآ و رد  نیاربانب ، تسین . زاسراک  دـیفم و  نادـنچ  هدـشیم ، لامِعا  مه  هتـشذگ  رد  هک  اههویـش  نیا  دـنزیم . همطل  نانآ  تیـصخش 

یمسر ریغ  و  هسردم ) هاگشزومآ و  رد   ) یمسر ياهدروخرب  ياههویش  حالـصا  تهج  رد  رظن  دیدجت  یـساسا و  ینیبزاب  هب  زاین  شرورپ ،
ياضتقا هب  دوش و  هداد  صیخـشت  ّتیعقوم  نامز و  هدـش و  هدیجنـس  طیارـش ، يرگنزاب ، نیا  رد  دروخیم . مشچ  هب  عاـمتجا ) هناـخ و  رد  )

لاح رد  دریذـپ ؟ تروص  دـیاب  هنوگچ  اجک و  يرگنزاب  نیا  اـّما  درک . تکرح  یبتکم  ياـهشزرا  رب  هیکت  زین  دوجوم و  ّتیعقوم  ناـمز و 
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، اهزاین میوش ، انـشآ  هرود ، ره  رد  نانآ  ّتیـساسح  اب  دـیاب  درذـگیم . هچ  اـم  نازومآشناد  نادـنزرف و  نهذ  رد  هک  مینادـب  دـیاب  رـضاح 
لکـش هب  میناوتب  دـیاب  تسا . یلئاسم  هچ  ریگرد  اـهنآ  نهذ  هک  مینادـب  هدومن و  كرد  ار  ناـنآ  ینهذ  یفطاـع و  تـالیامت  اههتـساوخ و 

ینهذ و ياهيریگرد  اهشیارگ و  تاساسحا ، كرد  تخانـش و  طابترا ، داجیا  همزال  مینک و  رارقرب  طابترا  نانآ  اـب  بساـنم ، حـیحص و 
. دوب دهاوخن  رّـسیم  تیاده  ییامنهار و  دوشن ، رارقرب  طابترا  ات  دوشیمن و  رارقرب  طابترا  دریگن ، تروص  تخانـش  ات  تسا . نانآ  یفطاع 

اما دنراد ، یکیزیف  هطبار  ناّیبرم  نیدلاو و  اب  هسردـم ، هناخ و  رد  دـنچره  نانآ  هک  تسا  نیا  نازومآشناد  اب  تسرد  طابترا  ندوبن  هجیتن 
هب نانآ  میشیدنایم و  يزیچ  هب  ام  میلفاغ . اهنآ  زا  ام  هک  تسا  یلئاسم  ریگرد  نانآ  تاساسحا  نهذ و  دننکیم و  ریـس  يرگید  يایند  رد 

نیا تسا . نانآ  ام و  ناـیم  دـنلب  يراوید  ییوگ  دـنریگیم . هلـصاف  اـم  زا  رتشیب  هظحل  ره  تسا و  ادـج  اـم  هار  زا  ناـنآ  هار  يرگید . زیچ 
ّیبرم ملعم و  يارب  ادتبا  رد  يرود  نیا  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . نانآ  اب  حیحص  هطبار  نتشادن  تخانـش و  مدع  زا  یـشان  ییادج ، يرود و 

هب دش و  عامتجا  دراو  ناوج  هک  ینامز  ددرگیم . راکشآ  نآ  خلت  جیاتن  بقاوع و  نامز ، تشذگ  اب  اما  دشابن ، سوسحم  نادنچ  نیدلاو  و 
صخشم دوشیم و  راکـشآ  وا  درکلمع  شیارگ و  دیدرگ ، رود  هداوناخ  زا  لیـصحت ، همادا  هاگـشناد و  رد  ندش  هتفریذپ  نوچمه  یلیالد 

نیا رب  هسردـم  هناخ و  شالت  همه  تسا . هدـیناود  هشیر  شنهذ  رد  یتارّوصت  راکفا و  هچ  هدرکیم و  ریـس  ییایند  هچ  رد  وا  هک  ددرگیم 
طیارش و دنشاب و  هتشاد  هجوت  دوخ  درکلمع  هب  هک  نیا  نودب  دنزاس ، هتـشابنا  یـسرد  تاظوفحم  ینید و  تامولعم  زا  ار  وا  نهذ  هک  هدوب 

یتیبرت لئاسم  هب  نایبرم  نیدـلاو و  یهجوتیب  دـنزاس . مهارف  وا  يارب  ار  اهشزرا  ندـش  ینورد  تفایرد و  كرد و  ساسحا و  ياـههنیمز 
شهاک هب  نانآ  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  تیـصخش و  هب  یتّیمهایب  نانآ و  ياـهشیارگ  تـالیامت و  فطاوع و  نتفرگن  رظن  رد  نادـنزرف ،

ناوج ندش  رود  بجوم  دوشیم و  رجنم  ّیبرتم  ّیبرم و  زومآشناد و  مّلعم و  دنزرف ، نیدلاو و  لباقتم  كرد  مدـع  هب  ماجنارـس  طابترا و 
ثداوح و دابدنت  ریسا  دهنیم ، مدق  هتخانشان  یهار  هب  ناریح  هتشگرس و  يدرف  نینچ  ددرگیم . رگید  يداو  رد  ریـس  اهشزرا و  هطیح  زا 
اب درادیم ، رب  مدق  راومهان  یهاگرذگ  رد  نادرگرـس  هدیرب ، اه  شزرا  زا  دهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  دوشیم ، تامیالمان 

يرانک هب  دنکیم ، ینیگنـس  شـشودرب  يرابهلوک  نوچ  هک  ار  اههتخومآ  ددرگیم . هار  قیفر  ياهبیرغ  ره  اب  دزرلیم و  یمیـسن  ره  شزو 
. دروآیم ردرـس  دابآاجکان  زا  ماجنارـس  دوشیم و  هارمه  بیرف  ایر و  گنر و  ِناقیفر  اب  درگنیم ، اهنآ  هب  تراقح  هدـید  هب  دـنکفایم و 

هدرپس ام  تسد  هب  ناشخرد  كاپ و  يرهوگ  نوچمه  ناـنآ  مینک ؟ هجوت  رتشیب  ناـمنازومآشناد  نادـنزرف و  هب  هک  تسین  هتـسیاش  اـیآ 
دوخ هب  ار  یهجوتیب  تراقح و  یگدولآ و  راگنز  كاـپ ، رهوگ  نیا  دوش و  راـتفر  نینچ  یهلا  تناـما  اـب  هک  تسا  راوازـس  اـیآ  دـناهدش .

تیصخش حور و  رهوگ  هک  نیا  زج  میدرک ؟ هچ  تسا ، ادخ  حور  هخفن  هک  ناسنا  حور  ینعی  یهلا ، گرزب  تناما  اب  ام  یتسار  هب  دریگب ؟
ناـناوجون و دـیاب  تسا . یتیبرت  عوضوم  تخانـش » ، » تیبرت يارب  ماـگ  نیلّوا  میاهدرک . مگ  هدرپـس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  ناـناوج 

نانآ ياهّتیـساسح  فطاوع و  تالیامت ، قیالع ، تسا ، یلئاسم  هچ  ریگرد  نانآ  حور  نهذ و  هک  مینادب  دـیاب  میـسانشب . ار  دوخ  ناناوج 
ره یگدامآ ، يزاسهنیمز و  نودـب  تسا . تیبرت  يارب  يزاسهنیمز » ، » مود ماگ  مینک . رارقرب  نانآ  اب  یتسرد  طابترا  میناوتب  اـت  میـسانشب  ار 

لئاسم ریگرد  نانآ  نهذ  سپـس  دـنوش و  هدامآ  یفطاع  یناور و  رظن  زا  ناناوج  دـیاب  تسخن  دـنام . دـهاوخ  میقع  رثایب و  ینخـس  دـنپ و 
قفوـم تیبرت  رما  رد  تروـص ، نیا  ریغ  رد  تخاـس ، مهارف  ناـنآ  يارب  ار  نهذ  يریگرد  هـنیمز  دـیاب  ددرگ . یبهذـم  ياـهشزرا  یملع و 

اب مییامن و  كرد  ار  نانآ  ياههتـساوخ  تالکـشم و  میوش ، انـشآ  کیدزن  زا  نانآ  فطاوع  تاـّیحور و  اـب  دـیاب  نیارباـنب ، دوب . میهاوخن 
رد ام  اب  ار  دوخ  تالکشم  اهزاین و  تحارص ، اب  هدرپیب و  نانآ  ات  میزاس  کیدزن  اهنآ  هب  ار  دوخ  زیمآ ، تبحم  هنامیمص و  طابترا  داجیا 

اهزاین و هب  میناوتیم  تیـصخش  هب  مارتحا  رظن و  لدابت  وگتفگ ، ثحب و  قیرط  زا  مینادـب  هک  دـش  میهاوخ  قفوم  ینامز  ام  دـنراذگب . نایم 
ناناوج و رد  دیاب  ار  ییاهیگژیو  هچ  هک  مینادب  دیاب  يونعم ، شرورپ  دشر و  هنیمز  نتخاس  مهارف  يارب  میربب . یپ  ناریگارف  ياههتـساوخ 

تهج اهنآ  هب  هدرک و  تیوقت  ار  اهنآ  فطاوع  تاـساسحا و  هکنیا  اـی  میـشخب  تّوق  ار  ناـنآ  دـیاقع  دـیاب  اـیآ  میهد . دـشر  ناـناوجون 
؟ میبای تسد  ّتیقفوم  هب  يونعم  حور  شرورپ  رد  ات  ددرگ  زاغآ  دیاب  ياهنیمز  هچ  اب  اجک و  زا  ام  یساسا  راک  میهد ؟
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تیقفوم دشر و  صخاش  نیرتمهم 

، دشاب رادروخرب  يرتشیب  دادعتـسا  شوه و  زا  هک  سک  ره  هک  دندوب  هدـیقع  نیا  رب  ینامز  ناسانـشناور ، تیبرت و  میلعت و  ناسانـشراک 
. دنتـسنادیم وا  رد  یـشوه  ییاـناوت  تردـق و  نازیم  ار  درف  ره  تسکـش  اـی  يزوریپ  صخاـش  ور ، نیا  زا  تسا . رتّقفوم  دوخ  یگدـنز  رد 

هدـیقع نیا  رب  نانآ  دندیجنـسیم . ار  دارفا  تسکـش  ّتیقفوم و  نازیم  ) I.Q (( 13 « ) یشوه بیرـض   » مان هب  يرایعم  ساسا  رب  ناسانـشراک 
اهیتخس تالکشم و  هدهع  زا  دناوتیم  یتحار  هب  يدرف  نینچ  تسا . رتّقفوم  دشاب ، يرتشیب  یشوه  بیرض  ياراد  یـسک  ره  هک  دندوب 

. دش ور  هب  ور  تسکش  دیدرت و  اب  هیرظن  نیا  دعب ، هب  يدالیم  ههد 1980  زا  اما  دشکب ؛ نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  حالطصا ، هب  هدمآرب و 
اب ِنازومآشناد  ّتیقفوممدـع  ّتلع  هرابرد  هک  تساوخ  ( 14) هنیب مان  هب  گرزب ، سانـشناور  کی  زا  ًامـسر  هسنارف  تلود  ناـمز ، نیا  رد 
هب هک  دنتـسه  يدارفا  لّوا ، هتـسد  درک : میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ّقفوماـن  دارفا  عوضوم ، نیا  هراـبرد  قیقحت  زا  سپ  هنیب  دـنک . قیقحت  شوه 
اب هک  دنتسه  يدارفا  مود ، هتسد  دوشیم . هتفگ  ینهذ » هدنام  بقع   » ًاحالطصا هورگ ، نیا  هب  دنقّفومان . نییاپ ، یشوه  تیفرظ  نتـشاد  لیلد 
«، یـساسحا یفطاع و  طابترا  فعـض   » ار هورگ  نیا  ّتیقفوم  مدع  ّتلع  هنیب  دـنقفومان . اما  دـنرادروخرب ، ییالاب  یـشوه  تیفرظ  زا  هکنیا 

دقتعم وا  دیدرگ . حرطم  هنیب  هلیسو  هب  راب  نیلّوا  يارب  یـساسحا  یفطاع و  لئاسم  زا  ثحب  نیاربانب ، تسنادیم . یحور  تیفرظ  مدع  ینعی 
رد ياهدرتسگ  تاقیقحت  ساسا ، نیا  رب  یـساسحا . یفطاع و  تیفرظ  شوه و  زا : دنترابع  دارفا ، تسکـش  ّتیقفوم و  ياهصخاش  هک  دوب 

تیفرظ ، » رگید ینایب  هب  یناجیه و  تیفرظ  شجنـس  یبایزرا و  هراب  رد  تاـقیقحت ، نیا  زا  یکی  ( 15 .) تفرگ تروص  يدالیم  لاس 1985 
نیا دـیدرگ . تباث  دارفا  تسکـش  ای  ّتیقفوم و  رد  ردـص ،» هعـس   » یفطاـع ِتیفرظ  ِرثؤم  رایـسب  شقن  نآ ، رد  هک  دوب  ناـناوجون  یفطاـع »

« یـشوه  » تیفرظ ود  ياراد  يدرف  ره  نیارباـنب ، دوـش . هتفرگ  هدـیدان  دـیابن  تسا و  رایـسب  تیمها  زئاـح  یـشوه ، تیفرظ  دـننامه  لـماع ،
لیلد هب  یلو  دـنرادروخرب ، ییالاب  شوه  زا  هک  يدارفا  تسا . توافتم  دارفا  رد  نآ  نازیم  اّما  تسا ؛ ) E.Q (( 17 « ) یناجیه  » و ) I.Q (( 16)

نکمم ًالثم  دنوشیم ؛ ور  هبور  تسکـش  ّتیقفوم و  مدع  اب  دنریگ ، هرهب  یهلا  تمعن  نیا  زا  دـنناوتیمن  دوخ  یناجیه  تیفرظ  ندوب  نییاپ 
ماجنا هب  راک ، جـیاتن  هب  ندرک  رکف  نودـب  هدومن و  هلجع  دوخ  ياهراک  رد  اّما  دـشاب ، رادروخرب  ییالاب  یـشوه  تیفرظ  زا  یکدوک  تسا 
یفطاع تیفرظ  ياراد  هک  یسک  دماجنایم . وا  تسکـش  هب  تسا ، یفطاع  تیفرظ  فعـض  زا  یـشان  هک  ندوب ، لوجع  دزرو . تردابم  نآ 

، نآ یلامتحا  جیاتن  بقاوع و  هب  هجوت  اب  راک و  بناوج  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنکیم و  هشیپ  هلـصوح  ربص و  دوخ ، ياهراک  رد  تسا ، ییالاب 
نکمم درف  نیا  دسریم . ّتیقفوم  هب  اهیتخس  لّمحت  اب  دسارهیمن و  تالکـشم  اهيراوشد و  زا  يدرف  نینچ  دنکیم . مادقا  راک  ماجنا  هب 
یشوه بیرض  زا  هک  دنتسه  ّقفوم  یگدنز  رد  يدارفا  نیاربانب ، تسا . قفوم  يدرف  اّما  دشاب ، رادروخرب  مه  یطسوتم  شوه  زا  یتح  تسا 

هک تسا  هدش  ریبعت  ردص » هعس   » و ردص » حرش   » هب یناجیه ، تیفرظ  زا  یمالسا ، گنهرف  رد  دنـشاب . رادروخرب  ییالاب  یناجیه  تیفرظ  و 
َکنَع انْعَضَوَو  كَرْدَص  ََکل  ْحَرْـشَن  َْملأ  : » دنکیم هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هدومن و  تیانع  دوخ  ربمایپ  هب  گرزب  یتبهوم  ناونع  هب  دنوادخ 

ّتنم دوخ  ربماـیپ  رب  روکذـم  هیآ  رد  دـنوادخ  میتشادـن ؟ رب  وت  شود   ] زا ار  تنارگ  راـب  و  میداـشگن ؟ ار  تاهنیـس  وـت  يارب  اـیآ  َكرْزِو .»
ناسآ و وت  رب  بئاصم  اهيراوشد و  ردص ، هعـس  نیمه  هطـساو  هب  میدرک و  اطع  ردص  حرـش  وت  هب  ام  هک  دوشیم  روآدای  وا  هب  دـهنیم و 

یسک دوشیم . لصاح  تیصخش  ِلالقتسا  تعاجش و  سفن ، هب  دامتعا  راگدرورپ ، هب  لاّکتا  نامیا و  زا  ردص ، حرـش  دیدرگ . لّمحت  لباق 
ياهتیعقوم رد  هک  یناـمز  دوشیمن . ثداوح  میلـست  تخـس ، طیارـش  رد  دـسارهیمن و  ثداوح  تالکـشم و  زا  دراد ، ردـص  حرـش  هک 

(18 ،) دـنکیم هدافتـسا  یتوافتم  ياهدربهار  زا  دجنـسیم و  ار  راـک  فلتخم  بناوج  دریگیم ، رارق  یـسایس  یعاـمتجا و  یگدـنز  راوشد 
حرـش ياراد  هک  یـسک  دیوگیمن . ینخـس  دنکیمن و  يراک  هشیدنا ، لّمأت و  نودـب  هداد و  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  فلتخم  لئاسم 
نینچ دتـسیایم . دوخ  یناسفن  ياههتـساوخ  تالیامت و  ربارب  رد  هتـشاد و  كاـپ  يریمـض  نئمطم و  ياهشیدـنا  مارآ و  یبلق  تسا ، ردـص 

، تسا دنمدرخ  زیزع و  لقتسم ، شنمدازآ ، تشذگ ، اب  یناسنا  وا  دراد . ار  طیارش  اب  فاطعنا  قابطنا و  تیلباق  تسا و  رادهگن  دوخ  يدرف 
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اب هک  ياهیامرـس  تسا ، شنمدازآ  روبـص و  نمؤم ، ناسنا  يدوجو  هیامرـس  ردص ، هعـس  جازم . یمدـمد  تیفرظ و  مک  رورپنت و  يدرف  هن 
نینچ ياراد  دـیاب  نمؤم  تسا . دارفا  رد  یییگژیو  نینچ  دـشر  یمالـسا ، یتیبرت  ماـظن  فدـه  نیارباـنب ، دـنکیمن . يربارب  يرهوگ  چـیه 

رد دوجو ، همه  اب  دیآ و  نوریب  زوریپ  دنلبرـس و  یگدنز ، راوشد  تاناحتما  زا  هدومن و  مَلَع  دق  تالکـشم  ربارب  رد  دـناوتب  ات  دـشاب  یتفص 
، تّزع ياراد  هک  يدارفا  تسا ، يدارفا  نینچ  دـنمزاین  ام  یمالـسا  هعماج  درواین . دورف  نانآ  ربارب  رد  میلـست  رـس  هداتـسیا و  نانمـشد  ربارب 

بیرف دندرگن و  تسـس  ماقم ، لام و  ياهنوسفا  اههسوسو و  ربارب  رد  هدوب و  يرادـیاپ  يرابدرب و  ردـص ، هعـس  تشذـگ ، سفن ، تمارک 
ربص و ّتیمها  تسا . ردص  هعس  نتـشاد  تسا ، رادروخرب  ییالاب  یناجیه  تیفرظ  زا  هک  يدرف  ِیگژیو  دنروخن . ار  راگزور  يایر  گنر و 

یّقلت ینید  یبهذم و  نامیا  ساسا  یتح  هدـش و  دای  ندـب  يارب  رـس »  » ناونع هب  نآ  زا  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  مالـسا ، بتکم  رد  تماقتـسا 
ای  » هک تسا  هدمآ  تیاور  رد  نینچمه  تسا ». ندب  رد  رس  هلزنم  هب  روما ، رد  ربص  دَسَْجلا ؛ یف  سأّرلا  ۀلزنمب  رومألا  یف  ربّصلا  : » تسا هدش 
ربص هک  یسک  انامه  دینک . هشیپ  تماقتسا  ربص و  هک  تسا  امش  رب  مدرم ! يا  ( » 19 (؛»  َُهلَْربَص ْنَِمل ال  َنیدال  ُهَّنِاَف  ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  ُساّنلا  اَهُّیأ 

اُولاق َنیذَّلا  َّنِإ  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  تسا . یتسرپادـخ  یـساسا  ياههیاپ  زا  یکی  ربص  نینچمه  درادـن .» نید  درادـن ، هلـصوح  و 
راگدرورپ دنتفگ : هک  نانآ  « ؛) 20 «) َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلاب  اوُرْشبَأ  َو  اُونزَْحت  َو َال  اُوفاََخت  َّالَأ  ۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلع  َلَّزَنَتت  اُوماقَتْسا  َُّمث  هَّللا  اّنبَر 

؛ دیهدن هار  دوخ  هب  یهودنا  سرت و  چیه  هک  دنهد  هدژم  دنوش و  لزان  اهنآ  رب  ناگتشرف  دندیزرو ، تماقتـسا  هار ، نیا  رد  تسا و  ادخ  ام 
«. دوب هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  نامه  هب  ار  امش  داب  تراشب 

ناناوج ناناوجون و  تیبرت  رد  یلمع  ياهدربهار 

، یـساسحا طابترا  داجیا  لباقتم و  كرد  ماـگ ، نیمود   . 2 تسا . يزاـسهنیمز » ، » يراـتفگ تیبرت  زا  شیپ  ماـگ ، نیلّوا  تیبرت ، رما  رد   . 1
، مالسا رد  یتیبرت  بلاج  ياههویش  زا  یکی  تیبرت  ِيزاسهنیمز  تسا . ینهذ  يرکف و  طابترا  يرارقرب  موس ، ماگ   . 3 تسا . یبلق  یفطاع و 

رانک يرابدرب و  ربص و  هیحور  تیوقت  بجوم  هویـش  نیا  تسا . یگدـنز  ياهیتخـس  تالکـشم و  اب  ناناوج  ناناوجون و  ندرک  ور  هب  ور 
(21 (؛» ِهِرَبِک یف  ًامیلَح  َنوُکَِیل  ِهِرَغِـص  یف  ِمالُْغلا  ُۀَـمارَغ  ُّبَحَتُْـسی  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعمظاک  یـسوم  ماما  تسا . اهيراوشد  اـب  ندـمآ 

تیوقت یتیبرت ، ياههویـش  زا  ددرگ .» رابدرب  میلح و  یگرزب  رد  اـت  دوش  ور  هبور  اـهيراوشد  اـب  یکچوک  رد  كدوک  هک  تسا  هتـسیاش  »
ور هب  ور  ردـص  حرـش  اب  ناریگارف ، اب  دروخرب  رد  ناّیبرم  ایلوا و  نامّلعم ، هک  تسا  ناریگارف  یناجیهتیفرظ  ندرب  الاب  تماقتـسا و  هیحور 

لّمأت رّکفت و  تلهم  نانآ  هب  دنیوگن و  خساپ  هلـصافالب  ار  نانآ  ياهشـسرپ  دننک . لّمأت  نانآ  ياههتـساوخ  اهشـسرپ و  هراب  رد  دـنوش و 
ارجا ار  اههمانرب  نیا  هلـصافالب  دنتـسه ، ناریگارف  تبثم  ياهتیلاعف  زا  ینادردـق  قیوشت و  ناـهاوخ  ناـیبرم ، اـیلوا و  رگا  نینچمه  دـنهد .

دوخ هک  دنزومایب  دیاب  اهنآ  دننک . تیوقت  نانآ  رد  ار  يرابدرب  هیحور  بیترت ، نیا  هب  ات  دـنراذگب  راظتنا  رد  یتدـم  ار  نانآ  هکلب  دـننکن ،
هدرک و تیلوؤسم  ساسحا  دیاب  نانآ  دـنبای . تسد  اهشـسرپ  خـساپ  هب  دوخ  دـنزادرپب و  لئاسم  ّلح  هب  لّمأت  رّکفت و  اب  دـنریگب ، میمـصت 

نداد اهنآ و  هب  مارتحا  اب  میزاـس و  مهارف  ناـشیارب  ار  هنیمز  نیا  دـیاب  اـم  دـنرواین . تسد  هب  تمحز  جـنر و  نودـب  ار  دوخ  ياههتـساوخ 
مهارف ياهنوگ  هب  هسردـم  هناخ و  رد  ار  تیبرت  هنیمز  دـیاب  میهد . شیازفا  ار  نانآ  یناـجیه  تیفرظ  میقتـسم ، روط  هب  ّتیلوؤسم ، راـیتخا و 

انش دیاب  اهنآ  دننک . هبرجت  ییاهنت  هب  هدومن و  سح  یعیبط  لکش  هب  ار  تالکشم  اهّتیمورحم و  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ، هک  مینک 
خلت و ياهدادیور  ثداوح و  للع  زا  یکی  دیاش  دنناسرب . تاجن  لحاس  هب  ار  دوخ  دـنناوتب  دـنزومایب و  ار  ثداوح  جاّوم  يایرد  رد  ندرک 
َو ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  . » دـشاب نانآ  یناجیه  تیفرظ  ندربالاب  اهناسنا و  ندـش  هدـیدبآ  یعامتجا ، یعیبط و  راوگاـن 
لاوما و شهاـک  یگنـسرگ و  سرت و  نوچ  ییاـهزیچ  هب  ار  امـش  هتبلا  و  ( » 22 (؛» َنیِربَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُفنَأـْلا  َو  ِلاْومَأـْلا  َنـِم  ٍصْقَن 

نآ زارف ، بیشن و  ُرپ  رسارس  هاگرذگ  نیا  رد  ار .» ناگدننک  تماقتسا  نارباص و  داب  تراشب  سپ  مییامزایب ، راک ، تشک و  تافآ  سوفن و 
نافوط ربارب  رد  يراـبدرب ، اـب  هداد و  همادا  دوخ  هار  هب  ّتیقفوم  اـب  تسا ، هدـش  هدـیدبآ  هتخپ و  تاـمیالمان  ثداوح و  رونت  رد  هک  سک 
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رد دناوتیمن  تسا ، هدادن  هعسوت  ار  دوخ  یفطاع  تیفرظ  هدیشچن و  ار  تیمورحم  جنر و  خلت  معط  هک  سک  نآ  دنکیم . مَلَع  دق  ثداوح 
اب هدوب و  یعیبـط  دـیاب  تیبرت ، يارب  يزاـسهنیمز  دوبدـهاوخن . ّقفوم  دوخ  یگدـنز  رد  زگره  يدرف  نینچ  دزرو . تماقتـسا  ثداوـح  ربارب 
هن مییوگب ، نخس  رکف  اب  مینک و  لمع  هدیجنس  دوخ  راتفر  اهدروخرب و  رد  دیاب  ددرگن . هارمه  نازومآشناد  نادنزرف و  ندرزآ  لیمحت و 

نیا دوش . تیوقت  اهنآ  رد  ییابیکـش  يریذـپتیلوؤسم و  هیحور  ات  میهد ، تصرف  نانآ  هب  دـیاب  مینزب . لّوا  ار  رخآ  نخـس  هک  ياهنوگ  هب 
نیرتکچوک دـنراذگیمن  هدومن و  گرزب  شیاسآ  یتحار و  رد  ار  نادـنزرف  نیدـلاو ، زا  یـضعب  دوشیمن . تیاعر  ام  هعماـج  رد  هویش ،

هبرجت بسک  لاجم  ناکدوک  هب  دندنبیم و  دوخ  ار  ناشنادنزرف  شفک  دـنب  یّتح  نانآ  دـنوش . لّمحتم  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  ار  یتمحز 
بلط دنهاوخب ، ار  هچ  ره  اهنآ  هدش و  مهارف  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  تمحز ، نودب  زیچ ، همه  اههداوناخ  زا  یـضعب  رد  دنهدیمن . ار 

هچ ره  دنروخیم و  اذـغ  دـنهاوخب ، هک  هظحل  ره  ناکدوک  دـنزاسیم . هدروآرب  ار  اهنآ  ياههتـساوخ  گنردیب  زین  نیدـلاو  دـننکیم و 
یلیم دنروخیمن و  اذغ  عقوم ، هب  ناشنادنزرف  هک  دننکیم  تیاکش  یهاگ  نیدلاو  دنباییم . دوخ  ربارب  رد  یتخس ، جنر و  نودب  دنهاوخب ،
اذـغ ندروخ  يارب  ییاهتـشا  رگید  دراذـگیم و  ناهد  رد  يزیچ  هاگیب  هاگ و  اـهنآ  كدوک  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـنرادن ، اذـغ  ندروخ  هب 

. تسا نینچ  زین  هسردم  رد  درادن . ار  جنر  یتخس و  لّمحت  دنیبب و  هدامآ  رـضاح و  هشیمه  ار  شهاوخلد  ياذغ  هک  هدرک  تداع  وا  درادن .
اهلاؤس خساپ  دراوم ، یخرب  رد  یّتح  دنهدیمن . ناریگارف  هب  ندرک  رکف  يارب  یتصرف  هدومن و  نایب  هلصافالب  ار  اهشـسرپ  خساپ  نامّلعم 

کمک هب  نایم  نیا  رد  زین  لـئاسم  ّلـح  ياـهامنهار  یـسرد و  کـمک  ياـهباتک  دـنراذگیم . نازومآشناد  راـیتخا  رد  هدـش  هداـمآ  ار 
هب نانآ  هشیدنا  دوشیمن و  لئاسم  ریگرد  نانآ  نهذ  دـنک . رّکفت  هدروآ و  راشف  دوخ  نهذ  هب  نازومآشناد  تسین  مزال  رگید  دـناهدمآ و 

. دوشیمن هدروآرب  شرورپ  شزومآ و  فدـه  ددرگیمن و  نکمم  نهذ  ِییایوپ  ّتیقالخ و  راکتبا ، تسردان ، هویـش  نیا  اب  دـتفایمن . راک 
تسردان ياههویش  نیا  يریگراک  هب  اب  دنباییمن . شرورپ  یبوخ  هب  هعماج ، نازاسهدنیآ  مییوگب ، رتهب  ام و  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک ،

دوز هدننکـش و  لّمحتیب ، تیفرظ ، مک  رایـسب  ناـنآ  دـنباییم . شرورپ  تواـفت  یب  جـنردوز و  هلـصوحیب ، بلطتحار ، يدارفا  یتیبرت ،
، حیرفت يزاب و  نویزیولت و  ربارب  رد  نتـسشن  زج  دنرادن و  ار  يراک  چیه  ماجنا  هلـصوح  لّمحت و  دنوشیم . ینابـصع  هلـصافالب  دـنجنر و 

زیچهمه زا  غراف  اهنآ  مینکیم و  تیلوؤسم  ساسحا  میراد و  ار  هسردم  هب  نتفر  بارطضا  نانآ  ياج  هب  ام  دنهدیمن . ماجنا  يرگید  راک 
اب هک  تسا  هدش  یـشان  اجنآ  زا  لکـشم  نیا  دنرذگیم . توافتیب  یلیـصحت ، یگدـنز و  لئاسم  رانک  زا  هدیـسر و  دوخ  ياههتـساوخ  هب 

هداد ماجنا  دوخ  ار  دنزرف  ياهراک  میاهدرک . بلـس  ناشیا  زا  ار  تیلوؤسم  ساسحا  هدرک و  اهر  تمعن  زان و  رد  ار  اهنآ  رایـسب ، يزوسلد 
شزرایب و يدوـجوم  ار  دوـخ  هتفاـین و  شرورپ  شاهشیدـنا  رکفت و  هّوـق  وا و  ّتیـصخش  ور ، نـیا  زا  مـیریگیم . میمــصت  وا  ياـج  هـب  و 

رکف وا  ياج  هب  نارگید  هک  دـنادیم  اریز  تسا ؛ هدـش  توافتیب  دوخ  فارطا  ياهدادـیور  لئاسم و  دروم  رد  هدرک و  یقلت  تیلوؤسمیب 
سالک شیارب  دوشن ، ّقفوم  دـناوخن و  سرد  وا  رگا  دـننکیم . لـح  شیارب  ار  راوشد  لـئاسم  تالکـشم و  دـنریگیم ، میمـصت  دـننکیم ،

تحار و یگدـنز  رد  ار  یتخبـشوخ  وا  دـباییم . تسد  دوـخ  دـصاقم  اههتـساوخ و  هـب  يرـسدرد  چـیه  نودـب  دـنراذگیم و  هداـعلاقوف 
. دروآ تسد  هب  ار  نآ  تنحم ، جنر و  یتخس و  لّمحت  اب  دشاب و  یتخبشوخ  يایوج  دیاب  دوخ  هک  تسا  نیا  زا  لفاغ  دنادیم و  رـسدردیب 

تسا نینچ  دباییمرد . تالکشم  لّمحت  زا  سپ  ار  نآ  تّذل  دباییم و  ياهزات  موهفم  انعم و  شیارب  یتخبـشوخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد 
اب نآ  زا  يرادهگن  رد  دننکیم و  سح  دوجو  همه  اب  ار  یتخبشوخ  هتفای و  تسد  ّتیقفوم  هب  تنحم  جنر و  لّمحت  زا  سپ  روبص  دارفا  هک 

بلط ار  نآ  ایند  رد  مدرم  اّما  ماهداد ؛ رارق  تشهب  رد  ار  یتحار  شیاسآ و  نم  : » دیامرفیم دنوادخ  یسدق  یثیدح  رد  دنشوکیم . اوق  همه 
دـنزیرگیم و شـالت  راـک و  زا  ناـنآ  دـننکفیب . یتخـس  جـنر و  هب  ار  دوـخ  اـیند  رد  دـیابن  هک  دـننکیم  رکف  مدرم  زا  یهورگ  دـننکیم ».

يوجتـسج رد  هراومه  هتـسناد و  يرورپنت  یبلط و  تحار  رد  ار  یتخبـشوخ  دارفا  نیا  دـنزادنیب . تمحز  جـنر و  هب  ار  دوخ  دـنهاوخیمن 
يرگید زیچ  هب  كاروـخ  باوـخ و  شیاـسآ و  یتـحار و  هـب  زج  دـننادیم و  خـلت  روآرجز و  ار  راـک  اـهنآ  دناینارذگـشوخ . حـیرفت و 
گنهرف رد  هک  نآ  لاح  دـشاب . تحار  هک  دـنروآ ، تسد  هب  ار  یلغـش  ماقم و  تیعقوم ، تمحز ، نودـب  دـننکیم  شـالت  دنـشیدنایمن و 
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حیرفت نیرتگرزب  راک  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هکنانچ  تسا ؛ رادروخرب  ییالاو  تیمها  شزرا و  زا  شالت  راک و  ام  یمالـسا 
ناـمه نیا  تسا . یتـحار  شیاـسآ و  تالکـشم ، اهیتخـس و  یپ  رد  هدوب و  هارمه  شـالت  جـنر و  یتخـس و  اـب  راـک  تقیقح ، رد  تسا ».
یتحار یییتخس ، ره  اب  هک  یتسار  هب  « ؛) 23 «) ًارُْسی رْسُْعلا  َعَم  َّنإ  ًارُْسی ، ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِاَف  : » دهدیم ام  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  ياهدعو 

راک دوش و  انشآ  یتخـس  جنر و  اب  دیاب  دنزرف  هک  درک  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دیاب  هراومه  نادنزرف  تیبرت  رد  نیاربانب ، دوشیم .» لصاح 
تاظحل نادردـق  دـشچب و  ار  نآ  نیریـش  معط  هدروآ و  تسد  هب  دوخ  ار  یباـیماک  ّتیقفوم و  یتخبـشوخ و  اـت  دـیامن  هبرجت  ار  شـالت  و 

هدیـسر تحار  هب  هک  ره  تسا  تمحز  زک  نک  گرزب  تّقـشم  هب  ار  درُخ  دنزرف  دـشاب . ابیکـش  جـنر ، یتخـس و  ماگنه  هب  هدوب و  شیاسآ 
هب ردپ  اروک  رـسپ  نآ  دیاپ  مقن  زاین و  رد  هتـسویپ  تسا  هدیدرون  ار  وت  هک  رـسپ  رنه  یب  نآ  کشا  ِلفط  هچ  دتفیب  رهد  ِمشچ  هَنرو ز  تسا 

دعب ياعد  رد  تقیقح  نیا  تسا  هدیـشک  ایرد  ِیتخـس  هک  ادخان  نآ  تخب  ِتخر  دوصقم  لحاس  هب  دشک  ناسآ  تسا  هدـیرورپ  معن  مان و 
َو ِبْرَکلا  َدَْعب  َجَرَْفلا  َو  ِرْسُْعلا  َدَْعب  َرُسْیلا  َُکلَئْسأ  ّینإ  َّمُهَّللَا  : » دزاسیم حالصا  ار  ام  هاگدید  هراومه  هدش و  نایب  ینـشور  هب  هنازور  زامن  زا 

بلط يراوشد ، زا  سپ  ار  یتحار  و  جـنر ، زا  سپ  ار  شیاـشگ  و  یتخـس ، زا  دـعب  ار  یناـسآ  وت  زا  اراـگدرورپ ! « ؛) 24 «) ِةّدِّشلا َدَْعب  َءاخَّرلا 
«. منکیم

تیبرت رد  لّوحت  هداوناخ و 

هراشا

ياهشزومآ اههرود و  اهيزیرهمانرب ، دـنراد ، راکورـس  نوگانوگ  ياهتیلوؤسم  لـغاشم و  اـب  یلکـش  هب  هک  فلتخم  عماوج  رد  هزورما 
يزومآراک و ياههرود  ندنارذگ  مزال و  كرادم  نتـشاد  دارفا ، هب  تیلوؤسم  يراذگاو  باختنا و  شریذپ ، طرـش  دراد و  دوجو  ياهژیو 
دـشر و رد  ار  شقن  نیرتمهم  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  ناـناوجون  ناـکدوک و  شرورپ  یلـصا  هفیظو  هک  نیدـلاو  يارب  اـّما  تسا ؛ یـصصخت 

بـالقنا يزوریپ  زا  شیپ  تسا . هدـشن  ینیبشیپ  ياهدـش  باـسح  قیقد و  شزوـمآ  يزیرهماـنرب و  دـننکیم ، اـفیا  دوـخ  نادـنزرف  تیبرت 
تخـس و تارّرقم  نیناوق و  دوب و  نشخ  کشخ و  رایـسب  گـنهامهان و  ًـالومعم  دارفا ، یگداوناـخ  طـباور  یعاـمتجا و  طـباور  یمالـسا ،

نآ رد  يزورما  نیدـلاو  هک  ياهعماج  نامه  رد  تشاد . تیمکاـح  اـههداوناخ  رد  دوب ، هعماـج  رب  مکاـح  ماـظن  زا  رثأـتم  هک  ياهنادبتـسم ،
هب روبجم  زین  ناکدوک  دوب . وا  رماوا  يارچ  نوچیب و  عبات  عیطم و  ردام  درکیم و  تموکح  هداوناخ  دارفا  رگید  رب  ردپ  دـناهتفای ، شرورپ 

دنچره هعماـج ، رد  دوـخ  شقن  ياـفیا  هب  سک  ره  دوـب و  نشور  دارفا  فـیلکت  تروـص ، نـیا  رد  دـندوب . ود  ره  رماوا  زا  ضحم  تعاـطا 
زین یـسایس  یتموکح و  هفـسلف  یعامتجا و  ماظن  تفای و  رییغت  هعماج  راـتخاس  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تخادرپیم . هناـهاگآان 

. دـنامن رود  هب  لّوحت  رییغت و  نیا  زا  تسا ، هعماج  رد  یعامتجا  داهن  نیلّوا  هک  زین ، هداوناخ  نایم ، نیا  رد  دـش . لّوحت  رییغت و  شوختسد 
ار دوخ  راتخاس  یعامتجا ، ياهداهن  ریاس  نوچمه  زین  هداوناخ  داهن  دـیدرگ و  هداوناـخ  یعاـمتجا  طـباور  رد  رییغت  هب  رجنم  هعماـج  لّوحت 
دیامن و راکشآ  ار  دوخ  یقیقح  ياهشزرا  اهرایعم و  ام  يداقتعا  گنهرف  بهذم و  ات  تخاس  مهارف  ياهنیمز  یعامتجا  يدازآ  داد . رییغت 

فقاو هداوناخ  رد  دوخ  یقیقح  شقن  هب  ردپ  دـننک . لمع  اهنآ  هب  دنـسانشب و  رگیدـکی  لابق  رد  ار  دوخ  فیاظو  قوقح و  هداوناخ ، دارفا 
شزرا زا  نز  دیدرگ . صخـشم  نادنزرف  رـسمه و  ربارب  رد  وا  ياهّتیلوؤسم  نز و  شقن  تفای . زاب  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  ردام  دیدرگ و 
تروـص یگدـنز  تامیمـصت  رد  تکراـشم  دروآ و  تسد  هب  ار  دوـخ  یهد  ماوـق  هاـگیاج  زین  درم  دـش و  رادروـخرب  یعقاو  ّتیـصخش  و 

دوجو هب  ار  ياهعماج  تسا ، یمالـسا  گنهرف  راـکفا و  هعـسوت  هرمث  نیتسار و  مالـسا  باـن  ياههشیدـنا  رب  ینتبم  هک  لّوحت ، نیا  تفرگ .
، مینکیم تکرح  یلاعتم  یعامتجا  ماـظن  کـی  يوس  هب  اـم  نونکا  مه  تسا . تواـفتم  يدادبتـسا  هعماـج  اـب  نآ  لوصا  هشیر و  هک  دروآ 
دوش و راتفر  هنالداع  نانآ  اب  هک  دنراد  راظتنا  هدوب و  یمالسا  ( 25) طسقو لدع  زا  يرادروخرب  دنمزاین  نآ ، هب  دنبیاپ  دارفا  همه  هک  یماظن 
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زا يوـضع  هک  زین ، ناـکدوک  دـنور ، نیا  رد  دوـش . مکاـح  نآ  رد  دارفا ، تیـصخش  هب  مارتـحا  تیوـنعم و  هک  دـننک  یگدـنز  ییاـضف  رد 
نیب طـباور  رد  رثؤـم  لـماع  نیرتمهم  دـناهدنامن . بیـصنیب  هداوناـخ  هعماـج و  یعاـمتجا  طـباور  رد  لّوـحت  رییغت و  نـیا  زا  دـناهداوناخ ،

تیـصخش نامیا و  دشر  تسا . ردام  ردپ و  طباور  رد  تالّوحت  ندمآ  دیدپ  تارییغت و  داجیا  هناخ ، هسردم و  رد  نالاسگرزب ، ناکدوک و 
نانآ هب  یمالـسا  بالقنا  زاس  تشونرـس  مهم و  ياهدادـیور  رد  اهنآ  رثؤم  شقن  یلیمحت و  گـنج  ثداوح  بـالقنا و  يادـتبا  رد  ناـنز 

یمرگلد ینابیتشپ و  زین  داهج و  هزرابم و  نادیم  رد  ناشنادنزرف  دوخ و  جیسب  اب  یلیمحت ، گنج  نامز  رد  نانز  زا  یـضعب  دیـشخب . شزرا 
یعامتجا و یـسایس و  ياضف  ندـش  زاب  اب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دـندرک . افیا  هداوناـخ  رد  ار  یمهم  شقن  اـهنآ ، هب  ندیـشخب 
رد دنناوتیم  ینمادـکاپ  تفع و  ظفح  یمالـسا و  شـشوپ  تیاعر  اب  هک  دـنتفایرد  نانآ  تفای . شیازفا  نانز  درکلمع  ییاناوت و  یگنهرف ،

ناکدوک نیاربانب ، دنریگ . هدهع  رب  هعماج  هداوناخ و  لّوحت  دشر و  رد  يّرثؤم  تبثم و  شقن  يردام ، یلـصا  هفیظو  ندش  راد  هدـهع  نیع 
اب هدوب و  رادروخرب  يرتشیب  یـسایس  یعامتجا و  یبهذـم ، شنیب  یهاـگآ و  زا  نآ  ياـضعا  هک  دـنباییم  شرورپ  ياهداوناـخ  رد  نونکا 

، کی ره  دـننک ، هدایپ  هداوناخ  رد  ار  اهشزرا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نانآ  شالت  همه  دـناهدش و  انـشآ  مالـسا  يالاو  ياهشزرا  اـهرایعم و 
نتـشاد تمعن  زا  رادروخرب  يدرف و  ياـهيدازآ  اـب  هارمه  تبحم ، رهم و  زا  راشرـس  یگدـنز  کـی  زا  دـنبای و  زاـب  ار  دوخ  يدرف  قوقح 

گنج نارود  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ياهلاس  رد  اهشزرا  میهافم  شرتسگ  اب  دنوش . دنمهرهب  دنمتداعس ، هتـسیاش و  نادنزرف 
زا کـی  ره  تفاـی . جاور  هداوناـخ  رد  یهورگ  ياـههناسر  ینید و  ناربـهر  قیرط  زا  صوصخ  هب  يدازآ ، تبحم و  یلک  لوـصا  یلیمحت ،
اب طاـبترا  رد  دوخ و  هداوناـخ  یتیبرت  طـیحم  رد  ار  لوصا  نیا  دـشوکیم  دراد و  نآ  زا  يریـسفت  ریبـعت و  دوخ ، هبون  هب  هداوناـخ  ياـضعا 
زا هدافتـسا  یعامتجا و  قوقح  بسک  رد  نتـسج  يرترب  رـس  رب  شکمـشک  دوش . دنمهرهب  نآ  يایازم  زا  ددـنب و  راک  هب  شیوخ  نادـنزرف 
رد ًاصوصخ  هداوناخ ، ياضعا  نیب  طباور  رد  تبحم  يدازآ و  لامِعا  رد  هک  هتخاـس  مهارف  ياهنوگ  هب  ار  هنیمز  هدـش ، مهارف  ياـهيدازآ 

هـسردم هناخ و  رد  نادنزرف ، تیبرت  رد  ار  یناوارف  تالکـشم  دوخ  رما ، نیا  دریگیم . تروص  ییاهطیرفت  طارفا و  نادنزرف ، تیبرت  دروم 
، يدازآ زا  يریسفت  دوخ  يدرف  ره  هک  هدش  ببس  مالسا ، یتیبرت  ماظن  هدرتسگ  داعبا  هبناج  همه  ریسفت  حیـضوت و  مدع  تسا . هدروآ  دیدپ 
، هدروآ ناغمرا  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  ییاهشزرا  اـهيدازآ و  بسک  ددـص  رد  هداوناـخ  ياـضعا  زا  کـی  ره  هتـشاد و  تبحم  مارتحا و 

ناوارف تاراظتنا  تاعّقوت و  اب  يدرف  ره  تسا و  زیتسرد  دوخ  يدازآ  قوقح و  بسک  يارب  هعماج  دارفا  زا  کـی  ره  تهج ، نیا  رد  دـشاب .
(، 26) دوخ قوقح  هب  یبایتسد  همزال  هک  دننکیمن  كرد  یناسآ  هب  ناکدوک  نایم ، نیا  رد  تسا . كاکطـصا  دروخرب و  رد  يرگید ، زا 

یقوقح ياراد  دـناهتفایرد  هک  دـننک  دومناو  نینچ  دنـشوکیم  اهنآ  تسا . ردام  ردـپ و  صوصخ  هب  نارگید ، قوقح  هب  نتـشاذگ  مارتحا 
اب ار  نانآ  هک  تسا  نایبرم  نیدـلاو و  رب  اّما  دـنیامن ؛ تاـعارم  ار  نارگید  قوقح  هک  دـشاب  هتـشاد  راـظتنا  ناـنآ  زا  دـیابن  یـسک  دنتـسه و 
ار دوخ  نادنزرف  ياههتـساوخ  همه  دیاب  نیدلاو  دندقتعم  ناکدوک  دـننکن . یهاتوک  اهنآ  تسرد  تیبرت  رد  هدومن و  انـشآ  دوخ  فیاظو 
، میریذپب ار  نآ  مینزب و  دییأت  رهم  دوخ  نادنزرف  رواب  نیا  هب  ام  رگا  دنـشاب . رادروخرب  يدودحم  تاناکما  زا  نانآ  هچرگ  دـننک ، هدروآرب 

رایـسب ناناوجون  ناکدوک و  شنیب ، عون  نیا  اـب  میاهداد . شرورپ  دوخ  نادـنزرف  رد  قوقح ، اـهّتیلوؤسم و  نیب  ار  نزاوت  بساـنت و  مدـع 
ماجنا هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  ياهظحل  دننک و  یشوپ  مشچ  دوخ  ياههتساوخ  اهيدازآ و  زا  دنتسین  رضاح  زگره  هدش و  جنر  دوز  ساسح و 

هب نادـنزرف  ندرک  راداو  هلمج  زا  تیبرت ، یمیدـق  ياههویـش  دـنهد . صاصتخا  نالاسگرزب  نیناوق  تخـس و  تارّرقم  تیاعر  فیلاـکت و 
دـننادیم و دوخ  قح  ار  قیوشت  مارتحا و  زورما  ِناناوجون  ناکدوک و  دنتـسین . زاسراک  ینآ ، هیبنت  قیوشت و  و  هنادبتـسم ، شور  اب  تعاـطا 
هک ییاهراک  ماجنا  هب  دـنریگ و  رارق  ینادردـق  قیوشت و  دروم  دوشن ، داـقتنا  ضارتعا و  ناـنآ  هب  ناـشراتفر  دروم  رد  دـنراد  راـظتنا  بلغا 

هاتوک ار  مرـس  يوم  هک  دییوگیم  نم  هب  امـش  رگا  هک  دـننکیم  لالدتـسا  هنوگ  نیا  نانآ  لاثم ، ناونع  هب  دـنوشن . راداو  دـنرادن ، تسود 
قح امش  رگا  مراد . ار  امش  راتفر  زا  داقتنا  قح  زین  نم  دینکیم ، داقتنا  نم  راتفر  زا  امـش  رگا  مراد . ار  يراظتنا  نینچ  امـش  زا  مه  نم  منک ،

ناوتیمن رگید  میشاب ؟ نامنادنزرف  راتفر  يوگخساپ  میناوتیم  هنوگچ  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  مراد . ار  قح  نیا  زین  نم  دینک ، هیبنت  ارم  دیراد 
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هطبار يوگلا  دبتـسم و  هعماج  هب  تشگزاب  راک ، نیا  همزال  هک  ارچ  درک ؛ مکاـح  اـههداوناخ  رد  ار  قباـس  ماـظن  هنادبتـسم  هتـسب و  طـباور 
دارفا ياهیهاگآ  نآ ، رب  هوالع  تسین . راگزاس  نآ  هناشنمدازآ  ياهرایعم  اـب  یمالـسا و  نیناوق  لوصا و  اـب  هک  تسا  موکحم » مکاـح و  »

زا ِرـضاح  یناسآ  هب  هدـش و  فقاو  دوخ  قوقح  هب  نانآ  تسا . هتفر  الاب  زین  ناناوجون  ناکدوک و  كرد  حطـس  هتفای و  شرتسگ  هداوناـخ ،
ياهتیدودـحم لاـمعا  ینعی  ناوجون ، كدوک و  هب  نداد  يدازآ  نیارباـنب ، تسج . دـیاب  يرگید  ّلـح  هار  سپ  دنتـسین . نآ  نداد  تسد 

نانآ راتفر  رب  تراظن  نودـب  ناوج ، ناوجون و  طرـش  دـیقیب و  نتـشاذگ  دازآ  هچ  هن ؛ تلاـخد  اـّما  يرآ ، تراـظن  ناـنآ . راـتفر  رد  رتمک 
، لاح نیع  رد  اّما  داد ؛ يدازآ  تبحم  رهم و  اب  نادنزرف ، هب  دیاب  درک ؟ دیاب  هچ  سپ  دـماجنیب . یطابـضنایب  جرم و  جره و  هب  تسا  نکمم 

يریگتخـس ّتبحم ، رهم و  ردـص و  هعـس  اب  هارمه  تاررقم ، يارجا  رد  و  درک ، تراظن  ناشراتفر  رب  هدومن و  عضو  ناـنآ  يارب  یتاررقم 
. تشاد دهاوخن  يرادیاپ  ماود و  هدش ، عضو  ِنیناوق  تاررقم و  يارجا  رب  تراظن  نودب  ياهعماج  چیه  یلک  روط  هب  اریز  دومن ؛

نادنزرف نیدلاو و  ِیناسنا  ِيربارب 

دّـهعتم و هدازآ ، تیـصخش ، اب  يدارفا  میهاوخیم  رگا  دـنک . لـمع  دوخ  فیاـظو  هب  هنـالوؤسم  دـیاب  سک  ره  یناـسنا ، هعماـج  کـی  رد 
ياـههزیگنا لـماوع و  اریز  میهد ؛ شرورپ  لوؤسم  سفن و  تّزع  ياراد  تیـصخش ، اـب  یناـکدوک  هناـخ ، رد  دـیاب  میـشاب ، هتـشاد  لوؤسم 

داجیا رد  دـیاب  ور ، نیا  زا  دـناهداد . تسد  زا  ار  قباس  ریثأت  ینآ  رذـگدوز و  ياهقیوشت  ای  هیبنت و  مّکحت ، هک  هدـش  دایز  ردـقنآ  ینوریب ،
هک اجنآ  زا  میـشاب . هتـشاد  یـساسا  رظن  دـیدجت  هعماج ، یگنهرف  یعامتجا و  تالوحت  اب  بسانتم  نامنادـنزرف  دوخ و  نیب  دـیدج  طباور 

يانبم رب  دیاب  دـیدج  ياهشور  تسا ، یمالـسا  بالقنا  سدـقم  مدـقم و  فدـه  ّتیناسنا ، ناسنا و  هب  مارتحا  قوقح و  رد  یناسنا  يربارب 
ینغ گـنهرف  مالـسا و  شرتسگ  تکرب  هب  هک  يدـیدج  ياـهشور  دـنوش ، يزیرحرط  ناـسنا  ّتیـصخش  هب  مارتحا  هناـشنمدازآ و  لوصا 
هفیلخ ناونع  هب  َمَدآ »... ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقلَو   » ناسنا تیـصخش  تلاصا و  هب  داقتعا  اب  ناـکدوک  دـناهتفای . هار  شرورپ  شزومآ و  رد  یمالـسا 

هب اپ  تیـصخش ، هب  مارتحا  اهناسنا و  يربارب  لوصا  ياـنبم  رب  و  کـئالم ، دوجـسم  و  ًۀَـفِیلَخ » ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌلِـعاج  یِّنِإ   » نیمز رد  دـنوادخ 
هتـسیاش كاپ و  تیـصخش  زا  رتردـقنارگ  يرهوگ  چـیه  تسا و  هبعک  هزادـنا  هب  نمؤم  شزرا  هک  دـنادیم  وا  دراذـگیم . هعماـج  هصرع 
ناکدوک هک  تسا  مّلسم  دشاب . نالاسگرزب  ناکدوک و  ِيرهاظ  هفایق  ای  نس  ساسا  رب  دیابن  يربارب  مارتحا و  زا  يرادروخرب  تسین . یناسنا 
ناکدوک زا  رتهبرجت  اب  رتهاگآ و  ًالومعم  نالاسگرزب  يرهاظ ، یمـسج و  ياـهتوافت  رب  هوـالع  دـنرادن . یناـسکی  رهاـظ  نـالاسگرزب  و 

، نالاسگرزب ناکدوک و  يربارب »  » زا روظنم  دـنرادروخرب . يرتشیب  ياهتیلوؤسم  زا  ینوناق و  يداصتقا و  یـسایس و  قوقح  زا  دنتـسه و 
: دـیامرفیم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هکنانچ  تسا . نانآ  ّتیثیح »  » و یناسنا » شزرا   » نتـشادنپ ناـسکی  تسرد و  شرگن 

زین اهنآ  کچوک  اریز  رامـشم ؛ کچوک  ار  ناملـسم  زا  یـسک  زگره  27 ؛) (؛» ٌریبَک ِهَّللا  َْدنِع  ْمُهَریغَـص  َّنِاَف  َنیِملْـسُْملا  َنِم  ًادَحَأ  َّنَرِّقَُحتال  »
ربماـیپ هریـس  ساـسا  رب  تـسا ، یهلا  ياـهرایعم  اـهشزرا و  رب  ینتبم  هـک  یمالــسا ، هعماـج  رد  نیارباـنب ، تـسا ». گرزب  راـگدرورپ ، دزن 

رد تسا . ناناوجون  ناکدوک و  هب  نتشاذگ  مارتحا  هب  فظوم  سک  ره  مالسلا ، مهیلعنیموصعم  هّمئا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصراوگرزب 
، دادیم يدازآ  درکیم و  تبحم  اهنآ  هب  تشاذگیم و  مارتحا  ناکدوک  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  مالـسا  خیرات 
و درکیم ، ینالوط  ار  زامن  هدجس  تخادنایم و  ریخأت  هب  ار  دوخ  تقو  لّوا  زامن  اهنآ ، هب  نداد  يدازآ  مارتحا و  رطاخ  هب  هک  ياهنوگ  هب 

يدازآ سرد  نانآ  هب  ناناوجون  ناکدوک و  اب  دروخرب  نتـسیز و  هنوگنیا  دـناوخیم . رتعیرـس  ار  تعامج  زامن  یکدوک ، هیرگ  رطاـخ  هب 
هب يدازآ  تسا . هتـشاد  ییازـس  هب  شقن  مالـسا  ردـص  رد  ناـناوج ، یگدـنزاس  رد  هناراوگرزب  راـتفر  هناـشنمدازآ و  هیحور  نیا  دـهدیم .
رد دوجوم  تاّیـضتقم  هب  هجوت  اب  هک  دنهدیم  تصرف  دوخ  نادـنزرف  هب  هدـیمهف ، شنمدازآ و  نیدـلاو  دـهدیم . باختنا  هزاجا  نادـنزرف 
رد باختنا  قح  نداد  هناشنمدازآ و  هیحور  اب  دنشاب . وگخـساپ  لوؤسم و  دوخ  تامیمـصت  ربارب  رد  هدرک و  يریگمیمـصت  یگدنز  طیحم 

، شور نیا  دـننادب . شیوخ  ياهدرکلمع  اهيریگمیمـصت و  لوؤسم  ار  دوخ  هک  دـیهد  هزاجا  دوخ  ناـناوج  ناـناوجون و  هب  یطیارـش ، ره 
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نیدلاو دوشیم . یهیبنت  یقیوشت و  رذگدوز  ینآ و  ياهدروخرب  نیزگیاجو  دنکیم  تیوقت  نانآ  رد  ار  یطابضنا  دوخ  سفن و  هب  دامتعا 
نیا دـننکیم . هدافتـسا  نانآ  نتخاس  مرگلد  میرکت و  ناناوجون و  ناکدوک و  تیـصخش  هب  نتـشاذگ  مارتحا  شور  زا  شنمدازآ  نایبرم  و 

رارمتسا يارب  ار  نانآ  دهدیم و  شزرا  تیمها و  نانآ  هب  تسا ، یبتکم  ياهشزرا  يرطف و  ياهزاین  رب  ینتبم  هک  اهنآ ، اب  دروخرب  هویش 
. دزاسیم مرگلد  تسرد  ریسم  رد  تکرح 

ناناوجون ناکدوک و  راتفر  أشنم  تخانش 

زین یعامتجا  طباور  رد  تسا . صاـخ  يدوصقم  فدـه و  ياراد  ناـسنا ، ياـهراتفر  همه  دراد و  یتلع  أـشنم و  یلمعلاسکع  اـی  لـمع  ره 
رد یعوـن  هـب  تـسا و  ناـسنا  يرطف  یعیبـط و  ياـهزاین  نیمأـت  فدــه ، نـیا  هجیتـن  هدوـب و  ینورد  فدــه  کـی  ياراد  اـهناسنا  راــتفر 

ساسحا یمـسج ، ياهيدـنمزاین  نیمأت  زا  سپ  یگدـنز ، رد  ناسنا  فدـه  زاین و  نیتسخن  دوشیم . رگهولج  وا  یعیبط  ياـهلمعلاسکع 
نارگید مارتحا  هجوت و  زا  ياهنوگ  هب  ات  میـشوکیم  هراومه  هرمزور  یگدـنز  رد  ام  همه  تسا . سفن  تّزع  يدنمـشزرا و  رطاـخ ، تینما 

اهشور و فطاوع ، تاساسحا ، تاداقتعا ، اـهرواب ، اـهتیلاعف ، اـهتکرح ، هنازور ، ياـهراک  رد  مینک . ظـفح  ار  نآ  هتـشگ و  رادروخرب 
، ناـکدوک راـتفر  رد  ناوـتیم  ار  رما  نیا  دـناسرب . راـبتعا  تـیمها و  شزرا و  ردـق و  زا  یعوـن  هـب  ار  اـم  هـک  مـینیزگیم  رب  ار  ییاـهراتفر 

. تفایرد یبوخ  هب  ار  نآ  راثآ  جیاتن و  هدرک و  هدهاشم  یتحار  هب  ناناوج  ناناوجون و 

راجنههب ان  ياهراتفر  مزیناکم 

تـسد رابتعا  سفن و  تزع  يدنمـشزرا ، هب  دوخ ، یعامتجا  راتفر  رد  دـنهاوخیم  همه  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  مینیبب  میهاوخیم  لاح 
رـس ناسنا  زا  هک  يراتفر  ره  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه  دوشیم ؟ هدـهاشم  يراـجنهان  نـالاسگرزب ، ناـکدوک و  ياـهراتفر  رد  ارچ  دـنبای ،
دوخ دزن  نتفای  تیمها  يدنمـشزرا و  ساسحا  شزرا و  هب  یبایتسد  اهراتفر  همه  فده  تسا و  ینیعم  دوصقم  فده و  ياراد  دـنزیم ،

. تسا هتفهن  يدوصقم  فدـه و  يراتفردـب ، ره  سپ  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  دوشیم ؟ هدـید  يراتفردـب  ارچ  سپ  تسا . نارگید  و 
اهيراتفردـب نیا  ندومن  فرطرب  رد  میناوتب  انیب  هاگآ و  نیدـلاو  یبرم و  ناونع  هب  ات  دزاسیم  رداـق  ار  اـم  دـصاقم ، فادـها و  نیا  كرد 

يدرـسلد تراقح و  ساسحا  سفن و  تمارک  شهاـک  تیـصخش و  ندـید  بیـسآ  يراتفردـب ، زورب  لـلع  نیرتمهم  زا  یکی  میـشاب . رثؤم 
ار دوخ  ياهییاناوت  درادنپیم و  هدروخ  تسکش  ار  نتـشیوخ  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  نوچ  ناوج  ناوجون و  تسا .
طیارـش و یحور ، یمـسج و  ياهفعـض  تسا  نکمم  يدرـسلد  لـلع  تسا . هدـیدرگ  سویأـم  درـسلد و  دوخ  تیقفوم  زا  درادـن و  رواـب 

دارفا اب  صخش  ندرک  هسیاقم  نارگید ، ياهتتامش  اهشنزرـس و  نایفارطا ، دروخرب  ینهذ ، ياهییاناوت  هسردم ، هناخ و  رد  درف  تیعقوم 
، سالک رد  درف  ياهییاناوت  رد  توافت  دروم  رد  دـشاب . لیبق  نیا  زا  یلماوع  سالک و  رد  يو  تیعقوم  اههارکا ، راـبجا و  اـههیانک ، رگید ،
ای دوبمک  نیدلاو ، يوس  زا  یفاک  نامز  ندادن  صاصتخا  وا ، یبایـشزرا  هوحن  اههرمن و  دروم  رد  نیدلاو  لمعلاسکع  عون  هک  تفگ  دیاب 

هزادـنا و زا  شیب  يریگتخـس  اهراک ، رد  تیقفوم  مدـع  درف ، ياـهییاناوت  ندرکن  رواـب  تبحم ،) رد  طارفا   ) اـجهبان دـیدش و  تبحم  زاربا 
رطاخ و ّقلعت  تسرد ، شور  هب  ناوتیم  هک  درادـن  رواب  وا  نیاربانب ، دوشیم . وا  يدـیماان  سأی و  بجوم  درف ، زا  ناوت  دـح  زا  شیب  راظتنا 

. دروآ تسد  هب  ار  نآ  يراتفردب ، راجنههب و  ان  راتفر  قیرط  زا  ات  دشوکیم  ور ، نیا  زا  درک . بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت 

يراتفردب تلع  فشک 

هک دراد  دوجو  يدوصقم  فده و  زین  يراتفردـب  ره  یپ  رد  سپ  تسا . هتفهن  یتلع  يراتفر  ره  سپ  رد  دـش ، هتفگ  زین  ًالبق  هک  روطنامه 
نامه ناتدنزرف ، يراتفردب  ربارب  رد  امش  لمعلاسکع  شنکاو و   . 1 میزادرپب : ناشجیاتن  راثآ و  یسررب  هب  تسا  رتهب  اهنآ  تخانش  يارب 
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يو ینورد  زاین  رگناشن  امـش  راتفر  هب  كدوک  خـساپ   . 2 دوخ .) هب  امـش  رظن  هجوـت و  بلج  ( ) 28) دراد ار  نآ  راظتنا  وا  هک  تسا  یفدـه 
هب میـشاب . ساسح  دـنهدیم ، ناشن  ام  راـتفر  ربارب  رد  ناـکدوک  هک  یلمعلاسکع  هب  دـیاب  اـم  هجوت .) بلج  سفن و  تزع  ياـضرا   ) تسا

ناـمه دوشیم ، ناشدـیاع  هک  ياهجیتـن  مینک . هجوت  دـنراد ، راـتفر  نآ  زورب  زا  هک  یفدـه  هب  هکلب  مینکن ، هجوت  نادـنچ  ناـکدوک  راـتفر 
« هجوت بلج  ، » هدرک ناـیب  ( 29) زرُکیرد هک  یفدـه  نیلّوا  تسا . رطاـخ ) تینما  هجوـت و  بلج  سفن ، تزع   ) اـهنآ ینورد  زاـین  ياـضرا 

هجوت بلج  تسرد  هار  زا  دراد  یعـس  كدوک  دوشیم . هدـید  ناکدوک  همه  رد  ًابیرقت  سفن  تزع  ظـفح  هجوت و  بلج  هب  لـیامت  تسا .
نیا نونکا  دزرویم . تردابم  راک  نیا  هب  دشاب ) هتشادن  هجوت  نآ  یتسردان  هب  دوخ  دیاش  هک   ) تسردان قیرط  زا  دشن ، قفوم  رگا  اّما  دنک ،
بلج دوخ  هب  ار  نارگید  رظن  دشوکیم  دوخ  يرطف  زاین  ياضرا  يارب  كدوک  تسیچ ؟ هجوت  بلج  زا  روظنم  هک  دوشیم  حرطم  شسرپ 

ّتیقفوم يدنمـشزرا و  ساـسحا  وا  دوـشیم . وا  سفن  هب  داـمتعا  رطاـخ و  ّتینما  شمارآ ، بجوـم  وا ، هب  كدوـک  ناـیفارطا  هجوـت  دـنک .
دبای و رطاخ  ّقلعت  دهاوخیم  وا  دـنکیم . دوجو  ساسحا  دریگیم و  تّوق  يو  رد  سفن  تّزع  دوشیم ، نیمأت  تبحم  هب  شزاین  دـنکیم ،
هجوت و تبحم و  زاـین  عفر  يارب  كدوک  سپ  دـنک . ناربـج  دوشیم ، يو  تراـقح  ساـسحا  هب  رجنم  هک  ار ، وا  نتـشیوخ  هب  هجوـت  مدـع 

تهج هچ  رد  اّما  میهد . رییغت  ار  دوخ  یگشیمه  ياهخساپ  دیاب  يراتفردب  حالـصا  يارب  ام  ( 30 .) دنکیم يراتفردب  يدنمشزرا ، ساسحا 
ردـق و شزرا ، تهج  رد  ینعی  حیحـص ،» روط  هب   » ناـکدوک یلـصا  يرطف و  زاـین  ياـضرا  تهج  رد  دـیاب  داد ؟ رییغت  ار  دوخ  راـتفر  دـیاب 

بوخ راتفر  لامعا و  اب  ار  دوخ  تلزنم  ردق و  شزرا ، دنناوتیم  هک  مینامهفب  ناکدوک  هب  دیاب  داد . ناشن  لمعلاسکع  اهنآ  نتفای  تلزنم 
هجوت نانآ  دب  راتفر  هب  رهاظ ، رد  دـیاب  ام  تسیاشان . بسانمان و  ياهراتفر  اب  هن  دـننک ، بلج  دوخ  هب  ار  ام  هجوت  ات  دـنهد  ناشن  هتـسیاش  و 

هب فلتخم  ياـهتیعقوم  رد  میوـش و  لـئاق  شزرا  ناـنآ  تبثم  هدـنزاس و  ياـهراتفر  يارب  لـمع ، رد  میریگب و  هدـیدان  ار  اـهنآ  مینکن و 
ییابیکش اجهب ، توکس  ( 31 .) دننک تفایرد  هتـسیاش  تسرد و  ِدروخرب  هار  زا  ار  دوخ  راتفر  خساپ  اهنآ  ات  میهد  اهب  نانآ  تبثم  ياهراک 
ياهراتفر رطاخ  هب  رگا  یتح  ناکدوک ، هجوت  بلج  يارب  تسا . دیفم  هدنزاس و  رایسب  مارتحا ، تیاعر  اب  هارمه  بسانم  عقوم و  هب  خساپ  و 
یقطنمریغ تسردان و  ياههتـساوخ  تیوقت  بجوم  رما  نیا  اریز  دش ؛ میلـست  نانآ  بسانمان  ياههتـساوخ  ربارب  رد  دیابن  دشاب ، نانآ  تبثم 

رطاـخ و تـینما  ساـسحا  كدوـک  اریز  تـسا ؛ ناـکدوک  ياـهزاین  نیرتیلـصا  زا  یکی  هجوـت ، بـلج  تـبحم و  هـب  زاـین  دوـشیم . ناـنآ 
هب هجوت  تبحم و  راهظا  يارب  بسانم  نامز  دوش . هداد  خـساپ  تیعطاـق  اـب  لداـعتم و  تسرد ، هار  زا  دـیاب  زاـین  نیا  دـنکیم . يدنمـشزرا 

يارب میهن و  جرا  كدوک  ياهراک  اهتیلاعف و  راتفر ، هب  یعیبط  يداع و  روط  هب  ام  ینعی  درادـن ؛ ار  نآ  راظتنا  وا  هک  تسا  ینامز  كدوک 
يور هدایز  قیوشت  دـیجمت و  رد  ای  مینک و  ییاـمن  گرزب  اـهنآ  هراـبرد  هک  نیا  نودـب  میوش ، لـئاق  شزرا  لاـسگرزب ، کـی  دـننامه  وا 

وا تسا . رادروخرب  دـح  زاشیب  تیمها  شزرا و  زا  دـنکن  ساسحا  هک  ياهنوگ  هب  مینک ، فیـصوت  ار  وا  راک  يداع  روط  هب  دـیاب  مییاـمن .
، يدنمــشزرا ساـسحا  زاـین  عـفر  يارب  هجوـت  بـلج  رگید  شور  دــنک . ساـسحا  اـم  هرهچ  راـتفر و  رد  ار  شراـک  شزرا  هجیتـن و  دــیاب 

ساسحا دنتـسه ، تردق  هب  یبایتسد  يوجتـسج  رد  هک  یناکدوک  تسا . يراتفردـب  للع  زا  یکی  زین  یبلطتردـق  تسا . یبلطتردـق » »
ره هب  دنراد ، نارگید  زا  ياهتـساوخ  یتقو  نانآ  دـنیوگب . روز  ناگمه  هب  دـننک و  تسایر  هک  دـنباییم  شزرا  ردـق و  ینامز  هک  دـننکیم 

روسج و كدوک  زا  نیدلاو  دـننک . دوخ  زا  تعاطا  هب  راداو  ار  نارگید  دـنهاوخیم  يراز ، هیرگ و  دایرف و  داد و  هلمج  زا  نکمم ، هلیـسو 
ربارب رد  لـثم ، هـب  هلباـقم  تنوـشخ و  لاـمِعا  اـب  نیدـلاو  دوـشیمن . زوریپ  لادـج  نـیا  رد  زین  كدوـک  دـنوشیم و  ینابـصع  رگـشاخرپ ،
راتفرو دوشیمن  هدـهاشم  يرییغت  چـیه  ناکدوک  يراتفردـب  رد  نیاربانب ، دـننکیم . تیوقت  اهنآ  رد  ار  سح  نیا  ناکدوک ، یبلطتردـق 

تینابصع زا  دیاب  نانآ  راظتنا  فالخ  رب  هکلب  دننک ، ییامنتردق  ناکدوک ، نیا  اب  دروخرب  رد  دیابن  ردام  ردپ و  ددرگیمن . حالـصا  نانآ 
تجاـجل و نآ ، بـسک  هار  رد  دـنزومآیم و  ار  تردـق  لاـمعا  یگنوـگچ  اـهنت  ناـکدوک ، تروـص ، نـیا  ریغ  رد  دـنزیهرپب . يریگرد  و 
رازآ و تروص  هب  وا  راتفر  رد  تلاح  نیا  دـیآیمرب و  ییوجماقتنا  ددـص  رد  كدوک  دـبای ، همادا  يدـنور  نینچ  رگا  دـننکیم . يراـشفاپ 
درک و راتفر  ردص  هعـس  شمارآ و  اب  ناکدوک  اب  دیاب  نیاربانب ، دوشیم . رگهولج  نایفارطا و ... نانخـس  هب  ندرپسن  شوگ  نارگید ، تیذا 
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ار دوخ  ياههتـساوخ  هتـسیاش  تسرد و  ياهنوگ  هب  دـندرگ و  دـعاقتم  یقطنم  یعیبط و  روط  هب  نانآ  هک  تخاس  مهارف  یتیعقوم  ناـشیارب 
هار زا  ات  دنشوکیم  دنرادن ، یهجوت  چیه  اهنآ  هب  نارگید  هک  دنرواب  نیا  رب  دنوشیم و  يدرسلد  سأی و  راچد  هک  یناکدوک  دننک . زاربا 
زا ًالومعم  نیدلاو  دنبای . تسد  دوخ  ياههتـساوخ  هب  هدش و  رادروخرب  شزرا  تیمها و  زا  دـننک و  هجوت  بلج  نارگید  هب  ندـناسر  رازآ 

يراتفردب دیدشت  اب  ناکدوک  تروص ، نیا  رد  دنزادرپیم . نانآ  اب  لثم  هب  هلباقم  هب  هدش و  رطاخ  هدرزآ  ًادـیدش  وجماقتنا  ناکدوک  راتفر 
شزرا بسک  هجوت و  بلج  يارب  يدرـسلد و  يور  زا  كدوک  هنایوج  ماقتنا  راتفر  هک  دننک  كرد  دیاب  نیدلاو  دـنهدیم . خـساپ  نانآ  هب 

. دـنهد شرتسگ  كدوک  اب  ار  دوخ  طباور  يرابدرب  ربص و  ّتین و  نسح  شمارآ ، اب  دنـشوکب  دـیاب  تسخن  نیدـلاو  عقاوم ، نیا  رد  تسا .
شور زا  تسا ، هدروـخ  تسکـش  هـک  دـنک  ساـسحا  وا  دـبای و  هـمادا  كدوـک  نیدـلاو و  ناـیم  هناـیوج  ماـقتنا  راـتفر  يرگهزیتـس و  رگا 

. دیآیم رب  نیدلاو  رازآ  ددصرد  یتقایلیب  هب  رهاظت  يراگنلو و  اب  هتشادرب و  تسد  ییوجماقتنا 

یتقایلیب هب  رهاظت  یتبغریب و 

تیقفوم هب  يدیما  هک  اجنآ  زا  هدوب و  سویأم  درـسلد و  ًادیدش  دننکیم ، یـشومارف  ای  ییاناوت و  مدـع  یتقایلیب ، هب  رهاظت  هک  یناکدوک 
. دـننک بلج  دوخ  هب  ار  اـهنآ  هجوت  هجیتـن ، رد  هدـش و  نیدـلاو  تیذا  رازآ و  بجوم  یلاـیخیب ، هب  رهاـظت  اـب  دنـشوکیم  دـنرادن ، دوخ 

مدـع نیدـلاو ، دـح  زا  شیب  تبقارم  هجوت و  لـیلد  هک  دـباییمرد  میقتـسم  ریغ  روط  هب  تسا ، نیدـلاو  رظن  تحت  تدـش  هب  هک  یکدوـک 
یفالت بیترت ، نیا  هب  و  ( 32) هدروآ ور  يراگنلو  یلایخیب و  يدیقیب و  هب  نانآ ، هجوت  بلج  يارب  ور ، نیا  زا  تسا . يو  هب  نانآ  نانیمطا 

نیا رد  دیآ . قیاف  دوخ  تالکـشم  رب  ییاهنت  هب  دناوتیمن  هک  دسرب  رواب  نیا  هب  تسا  نکمم  نیدلاو  هب  ندوب  هتـسباو  لیلد  هب  اّما  دنکیم ؛
زا ندرک  داقتنا  زا  وا  هب  کمک  يارب  دیاب  هکلب  دننک ، اهر  دوخ  لاح  هب  ار  كدوک  دننک و  تسکش  سأی و  ساسحا  دیابن  نیدلاو  طیارش ،

، وا شـالت  هنوگره  هب  دـیاب  اـهنآ  دـنزاس . زکرمتم  وا  ياـهییاناوت  توق و  طاـقن  يور  رب  جـیردت  هب  ار  دوخ  هجوت  هتـشادرب و  تسد  يو 
ماجنا هنالوجع  باتـش و  اب  دـیابن  راک  نیا  اّما  دـننک ؛ قیوشت  تبثم  ياـهراتفر  رد  ار  وا  هداد و  تیمها  دـشاب ، شزرا  مک  زیچاـن و  دـنچره 

. دوش جراخ  دوخ  یعیبط  تلاح  زا  هتفرگ و  دوخ  هب  يداع  ریغ  یتروص  تاراظتنا ، راتفر و  هک  يروط  هب  دوش ،

هلأسم تیمها 

راکتـشپ و دقاف  هک  یکدوک  تسا . يدرـسلد » ، » هجوت بلج  يارب  ناناوجون  ناکدوک و  رد  يراتفردـب  هدـمع  تلع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
. دهدیمن ناشن  دوخ  زا  هدنزاس  لاعف و  يراتفر  دنکیمن ، دوخ  هتسیاش  لامعا  زا  تذل  سفن و  تزع  يدنمشزرا ، ساسحا  تسا و  هزیگنا 
ور نیا  زا  دـنیبیم . هدـش  دـیدهت  لزلزتـم و  ار  دوـخ  یعاـمتجا  تیعقوـم  دـیامنیم و  دوـبمک  ساـسحا  دـنکیم ، يراتفردـب  هک  یکدوـک 

فرطرب تسا ، سفن  تزع  ظـفح  هک  ار  دوخ  يرطف  زاـین  دـنک و  زاـب  ییاـج  ناـیفارطا  نیب  رد  دوخ  يارب  نکمم ، قیرط  ره  هب  دـشوکیم 
ياـهراتفر نیا  سپـس  منک و  یـسررب  فشک و  ناـشراتفر  هجیتن  هدـهاشم  هار  زا  ار  يراتفردـب  زا  ناـکدوک  فادـها  میناوتیم  اـم  دزاـس .

راتفر رگا  اّما  دنکیم ؛ رییغت  زین  نانآ  راتفر  شنیب و  میهد ، رییغت  ار  ناکدوک  اب  نامدروخرب  هویش  رگا  نیاربانب  مییامن . حالصا  ار  راجنههبان 
، یفنم بساـنمان و  ياـهلمعلاسکع  اـب  یلو  میـشابن ، ناـنآ  يراتفردـب  شیادـیپ  بجوـم  تسا  نـکمم  هـچرگ  مـینکن ، حالـصا  ار  دوـخ 

دروخرب هویـش  راتفر و  رد  تسخن  دیاب  میتسه ، نامنادنزرف  راتفر  حالـصا  لّوحت و  راتـساوخ  رگا  سپ  مینکیم . دیدشت  ار  نانآ  يراتفردب 
هتفگ زین  ًالبق  هک  روطنامه  تسا . ییابیکـش  ربص و  راک ، نیا  همزال  هتبلا  مینک . رظن  دـیدجت  دوخ  لامعا  رد  مییامن و  داجیا  یتارییغت  دوخ 

دوشن و هداد  تیمها  كدوک  هب  هک  یتروص  رد  تسا . سفن  تزع  ظـفح  ینعی  درف ، ینورد  زاـین  نیمأـت  نارگید  هجوـت  بلج  تلع  دـش ،
بلج يارب  ریز  ياهتروص  هب  يو  لمعلاسکع  دریگ ، رارق  هیبنت و ... شنزرـس ، روز ، تنوشخ ، راـبجا ، دـیدهت ، ریقحت ، يرهمیب ، دروم 

نارگید و اب  تفلاخم  تداسح ،  . 3 نارگید . يارب  تمحازم  داجیا  يرازآرگید و   . 2 هنحص . زا  زیرگ  رهق و   . 1 ددرگیم : نایامن  هجوت 

تیبرت رد  لوحت  www.Ghaemiyeh.comهداوناخ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 37زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


یبرم و ای  ردام  ردپ و  زا  ندرکن  تعاطا   . 6 يراگنلو . یتقایلیب و  هب  رهاظت   . 5 یبلطتردق . ییوجماقتنا و   . 4 دارفا . هب  نظ  ءوس  نتشاد 
زا عاـفد  يارب   ) تیعقاو زا  زیرگ  یفاـبلایخ و  يریگهشوـگ ،  . 8 سرد . هب  یهجوتیب  فیلاکت و  ندادـن  ماـجنا   . 7 یناـمرفان . یهجوتیب و 

حرطم  . 12 نارگید . زا  ییوـجبیع   . 11 یلبنت . ییورمک و   . 10 يرگـشاخرپ . ییوجماـقتنا و  سح  مشخ و  یناـهگان  زورب   . 9 دوخ .)
دراوم اب  ییورایور  رد  نایبرم  نیدلاو و  هنافـسأتم  ییوجهناهب . نارگید و  بوکرـس  ریقحت و   . 13 نارگید . زا  تیاکش  نتـشیوخ و  ندرک 

رت میخو  ار  عاضوا  دیدهت ، راشف و  نشخ و  دـنت و  ینحل  اب  تحیـصن  دـنپ و  شنزرـس ، زیمآهیانک و  راتفگ  تینابـصع ، تنوشخ و  اب  قوف ،
نودب يدرسنوخ و  شمارآ و  اب  دیاب  دنکیم . رتقیمع  دشاب ، یحطس  دنچره  ار ، كدوک  ياهتحارج  تسردان ، دروخرب  هویش  دننکیم .

هب جیردت  هب  ار  هتسیاش  بسانم و  راتفر  هدش ، باسح  قیقد و  روط  هب  هدرک و  يزیرهمانرب  نادنزرف  راتفر  حالـصا  يارب  تنوشخ ، هب  رهاظت 
رما نیا  تخاس . مهارف  شراتفر  تبثم  طاقن  تیوقت  وا و  ياهییاناوت  زورب  يارب  ار  هنیمز  موادـم ، رکذـت  داقتنا و  شهاک  اب  داد و  ناشن  وا 
رظن دیدجت  اب  هتـسج و  يرای  راک  نیا  يارب  زین  كدوک  نالاسمه  ذوفن  زا  ناوتیم  دریگ و  ماجنا  جیردت  هب  يرابدرب و  اب  یمارآ و  هب  دیاب 

. دومن فرطرب  ار  لکشم  نیا  هدنزاس ، تبثم و  شقن  يافیا  راتفر و  رد 

نادنزرف يارب  تقو  صاصتخا  يزیرهمانرب و 

عفر ناکدوک و  راتفر  هب  هجوت  یگدیسر و  هب  ار  دوخ  تقو  زا  یشخب  هک  دننک  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  یگدنز  تاقوا  دیاب  ردام  ردپ و 
اب دیاب  نیدلاو  تسا ، يرورـض  يرما  ییابیکـش  ردص و  هعـس  نتـشاد  تیبرت ، میلعت و  رما  رد  هک  اجنآ  زا  دنهد . صاصتخا  نانآ  ياهزاین 
زا یشخب  دیاب  لوصا  نیا  ظفح  يارب  دنشوکب . نانآ  اب  هنامیمص  ملاس و  هطبار  داجیا  يارب  هتفگ و  خساپ  ناشناکدوک  ياهزاین  هب  يرابدرب 

تیاعر اب  یگدـنز ، زا  یتاقوا  ندرک  فرـص  تقیقح ، رد  دـنزاس . کیدزن  اهنآ  هب  ار  دوخ  هداد و  صاصتخا  نادـنزرف  هب  ار  دوخ  تاقوا 
. دراد ناوجون  كدوک و  راتفر  حالصا  رثؤم و  تبثم و  طابترا  داجیا  رد  يزاس  تشونرس  مهم و  شقن  مظنم ، هدش و  باسح  ياهمانرب 

تبثم طابترا  داجیا  یساسا  ياههار 

نتشاد يارب  ناناوجون  ناکدوک و  تبحم  راهظا   . 1 درب : مان  ار  ریز  دراوم  ناوتیم  هدنزاس  تبثم و  طابترا  داجیا  یساسا  ياههار  هلمج  زا 
، ندرک تبحم  اـب  دـنراد . رارق  دوـخ  ناـیفارطا  نیدـلاو و  تبحم  رهم و  دروـم  هک  دـنبای  ناـنیمطا  دـیاب  رطاـخ  شمارآ  تـینما و  ساـسحا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  هک  روطناـمه  دـنریذپیم . وـگلا  امـش  زا  هدـش و  امـش  هتـسیاش  راـتفر  بوذـجم  ناـناوجون  ناـکدوک و 
دـیجمت و ّتبحم ، تسین . دوخ  هب  كدوک  ندرک  هتـسباو  يانعم  هب  تبحم  دـیرادب ». تسود  ار  ناتنادـنزرف  مکناـیبص ؛ اّوبحا  : » دـیامرفیم
، تبحم تسین . وا  يزیرغ  يدام و  ياههتـساوخ  كاـشوپ و  اذـغ ، زا  كدوک  ندومن  عابـشا  تبحم ، تسین . وا  زا  هزادـنا  زا  شیب  شیاـتس 

نادنزرف اب  دروخرب  يارب  تیصخش  هب  مارتحا  هناشنمدازآ و  هیحور  نتشاد   . 2 زاین . دح  رد  یقطنم  لداعتم و  ملاس و  یفطاع  طابترا  ینعی 
ناشن اهنآ  هب  ار  نادـنزرف  هب  میرکت  مارتحا و  هویـش  دـیاب  شزرا  مارتحا و  داجیا  يارب  دیـشاب . هتـشاد  هناـشنمدازآ  داـش و  ياهیحور  دوخ ،
لقادح هب  اجهبان و  هزادـنا و  زا  شیب  تاعقوت  داقتنا و  شهاک  یتسود ، نیا  زاغآ  بسانم  هار  دـیوش . تسود  دوخ  كدوک  اب  دـیاب  دـیهد .

، ییوـجبیع زا  دوـمن و  مهارف  شمارآ  و  تقادـص ، اـب  هارمه  هناتـسود  یمیمـص و  یطیحم  دـیاب  ادـتبا  تسا . یفنم  ياـهتبحم  ندـناسر 
. درک زیهرپ  ًالماک  دوشیم ، تیصخش  تمرح  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  ییأردوخ ، یندب و  هیبنت  نتفگازسان ، شنزرس ، تتامـش ، تنوشخ ،
یمرگلد و داجیا   . 3 دنراذگب . مارتحا  نارگید  هب  هک  دنزومایب  زین  نانآ  ات  تشاذگ  مارتحا  یطیارـش  ره  رد  ناناوجون  ناکدوک و  هب  دـیاب 

ناکدوک هب  دیاب  نیدلاو  دنراذگیم . مارتحا  دنهدیم و  تیمها  اهنآ  هب  ًاعقاو  نیدـلاو  هک  دـنبایرد  دـیاب  ناناوجون  ناکدوک و  نظ  نسح 
طاقن ندرک  گنررپ  نانآ و  ياهاطخ  فعض و  طاقن  ندومن  گنر  مک  اب  دننک . بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  دامتعا  ات  دنشاب  هتشاد  دامتعا  دوخ 

هب نظ  نسح  بوخ و  ساسحا  اب  دـنهد . شزرا  ناـشیاهراک  هب  هدوب و  راودـیما  ناـشیاهشالت  هب  دـنزاس . مرگلد  ار  اـهنآ  تبثم ، توق و 
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تبثم تیصخش  شزرا و  نداد  ینعی  نانآ ، هب  اهراک  زا  یضعب  ندرک  لّوحم  یهاوخرظن و  دننک . ظفح  ار  اهنآ  تیصخش  دنرگنب و  نانآ 
. تسا نتشیوخ  هب  ناشدامتعا  بلج  يارب  هار  نیرتهب  نانآ ، هب 

يراتفردب ندرب  نیب  زا  يارب  يدربراک  ياههتکن 

راهظا ماقتنا ، یبلطتردـق ، تداـسح ، نارگید ، يارب  تمحازم  داـجیا  يرازآ ، رگید  رهق ، نوچمه  دنـسپان ، ياـهراتفر  ندرب  نیب  زا  يارب 
زا تیاکـش  ییوـجبیع و  یلبنت ، ییورمک ، تنوـشخ ، يرگـشاخرپ ، فیلاـکت ، ماـجنا  تاروتـسد و  زا  یچیپرــس  يدـیقیب ، یتقاـیلیب و 
هب هتفرگ و  هدیدان  ار  درف  ياهيراتفردـب  ناکما  دـح  ات   . 1 دـینک : لمع  ریز  شور  هب  دـیدرگ ، رکذ  ًالبق  هک  یلـصا  هس  ساسارب  نارگید ،

، هیبـنت قیوشت ، یعقاوـم  نینچ  رد   . 2 دـیزیهرپب . هزادـنا  زا  شیب  یگدیـسر  يزوسلد و  زا  دـینک . هجوت  وا  تّوـق  طاـقن  تبثم و  ياـهراتفر 
زا هنوـگچ  هک  دـیزومایب  وا  هـب  دـینکن . هضراـعم  دـنزرف  اـب   . 3 تـسا . بّرخم  یتـح  بساـنمان و  دـح ، زا  شیب  هجوـت  تـبحم و  شزاوـن ،

لیامت اهنت  قلطم ، ییانتعایب  ندرک و  اوعد   . 4 دنک . هدافتـسا  نانآ  اب  يراکمه  نارگید و  هب  کمک  تهج  رد  دوخ  هدنزاس  ياهییاناوت 
ندرک یفالت  اـی  هیبنت  زا  دـیوشن . رطاـخ  هدرزآ  كدوک  يراتفردـب  زا   . 5 دـهدیم . شیازفا  رتشیب ، یبلطتردـق  ییوـگروز و  هب  ار  درف 

ار وا  هک  دبایرد  دـنک و  ادـیپ  دامتعا  امـش  هب  وا  ات  دیـشوکب  دوخ  دـنزرف  اب  هنامیمـص  تبثم و  هطبار  داجیا  تهج  رد   . 6 دینک . يراددوخ 
کچوک و دـنچره  بوخ ، ياهراک  تبثم و  ياهشالت  رطاخ  هب  ار  وا   . 8 دیزیهرپب . ییوگهیانک  شنزرس و  داقتنا ، زا   . 7 دیراد . تسود 
. دیرامشرب ار  وا  هتسیاش  ياهراک  ياهیبوخ  دینک و  دیکأت  وا  توق  طاقن  رب  هدرک و  دامتعا  يو  ياهییاناوت  هب  دینک . قیوشت  دشاب ، زیچان 

ندرک يرای  تدعاسم و  هک  دینامهفب  كدوک  هب  دوخ  لمع  اب   . 9 دیوشن . وا  راتفر  میلست  دیزیهرپب و  كدوک  هب  دح  زا  شیب  هجوت  زا   . 8
يریگمیمصت هزاجا  كدوک  هب   . 10 دینک . نیـسحت  نارگید  اب  يراکمه  هب  ار  وا  تبغر  هقالع و  تسا و  شزرا  تیمها و  ياراد  نارگید ،

فده  . 11 دینک . تیوقت  وا  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  ًالمع  هویـش ، نیا  اب  دنک و  هبرجت  ار  دوخ  تواضق  هجیتن  ات  دیهد  تصرف  وا  هب  دـیهدب .
طابترا وا  اب  هناراوگرزب  يراتفر  هناشنمدازآ و  دروخرب  اب   . 12 دینک . لمع  دیناوتب  رتهب  ات  دیهد  صیخشت  ار  ناتدنزرف  شالت  ششوک و  زا 

تیلوؤسم وا  زا  دیهد و  يدازآ  رایتخا و  وا  هب  دنک . دامتعا  نانآ  هب  هتفای و  نظ  نسح  هداوناخ  ياضعا  همه  هب  هک  ياهنوگ  هب  دینک ، رارقرب 
يانبم رب  دـیاب  امـش  هناراوگرزب  راتفر   . 13 دوشیم . تیوقت  وا  رد  سفن  هب  داـمتعا  يریذـپتیلوؤسم و  سح  تروـص ، نیا  رد  دـیهاوخب .

14 دنکیم . مهارف  هبناج  ود  طباور  رد  ار  لباقتم  مارتحا  هنیمز  دوخ  نیا  دـشاب . گرزب ، هچ  کچوک و  هچ  دارفا ، یناسنا  قوقح  هب  مارتحا 
ساسحا اـهناسنا  مهم  ياـهزاین  زا  یکی   . 15 دـنک . هبرجت  ار  دوخ  درکلمع  هجیتـن  اـت  دـیهدب  يریگمیمـصت  باـختنا و  قح  كدوک  هب  . 

زا ات  دیـشوکب  تسا . زاین  نیا  عفر  زین  اهيراتفردـب  أشنم  تسا . دوخ  هب  نارگید  نتـشاذگ  مارتحا  هجوت و  بلج  سفن ، تزع  يدنمـشزرا ،
لمعلاسکع  . 16 دـیزیهرپب . وا  سفن  تزع  فیعـضت  نایفارطا و  دزن  كدوک  تیعقوم  ندـش  لزلزتم  رطاخ ، تینما  مدـع  ساسحا  داـجیا 

وا راتفر  اب  يرابدرب  ردص و  هعس  اب  دوشیم . يراتفردب  شیازفا  بجوم  هزادنا ، زا  شیب  ّتیـساسح  كدوک و  يراتفردب  ربارب  رد  بسانمان 
هدـنز يو  رد  ار  يدـنمناوت  يدنمـشزرا و  ساسحا  ناوجون ، كدوک و  زاین  نیمأت  يارب  زوسلد  هاگآ و  یبرم  کـی  دـننام  دـینک و  هلباـقم 

زا زیهرپ  تبثم ، ياهراتفر  ندومن  نیسحت  ییابیکش ، توکس ، هلباقم ، هار  نیرتهب  دینکن . لثم  هب  هلباقم  دنزرف  بسانمان  راتفر  اب   . 17 دینک .
نایب يو  راتفر  ندش  رتهب  تهج  رد  ار  تبثم  هدنزاس و  تاکن  يدرـسنوخ ، شمارآ و  اب  تسا . ییوجماقتنا  تردق و  بسک  رـس  رب  لادـج 

تیوقت ار  دوخ  سفن  هب  دامتعا  ات  دینک  دامتعا  ناتدنزرف  هب  دییامن . دیکأت  وا  ياهییاناوت  توق و  طاقن  رب  وا  زا  ییوجبیع  ياج  هب  دینک .
تردـق بسک  یپ  رد  هک  یکدوک  دیـشاب . هتـشاد  تراظن  اهنآ  رب  هکلب  دـینکن ، تلاخد  ناـناوجون  ناـکدوک و  ياـهراک  رد   . 18 دیامن .

یلبنت و یتقایلیب ، راهظا  هک  یکدوک  دننک . مّکحت  نارگید  رب  دنهاوخیم  روز  اب  هک  تسا  یبلطتردق  ردام  ردـپ و  ياراد  ًالومعم  تسا ،
درادن و دامتعا  دوخ  ياهییاناوت  هب  رگید  وا  هک  تسا  هدوب  ياهنوگهب  يو  نایفارطا  نیدلاو و  راتفر  هکلب  تسین ، ناوتان  دنکیم ، يدیقیب 
، یمـسج ياهزاین  نیمأت  زا  سپ  اهناسنا  رد  تکرح  شالت و  هزیگنا  تسا . هدـش  بلـس  يو  زا  سفن  هب  داـمتعا  هتـشگ و  سویأـم  دوخ  زا 
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دنرادن رواب  دندیماان و  درـسلد و  راتفردـب  راکهزب و  دارفا  تسا . رطاخ  تینما  شمارآ و  نارگید ، مارتحا  هجوت و  بلج  رطاخ ، ّقلعت  نتفای 
، یبلطهاج رهق ، اب  نانآ  يراتفردب  يراکهزب و  دنبای . تسد  مارتحا  تزع و  شزرا و  هب  هتفای و  رطاخ  ّقلعت  تسرد ، ریـسم  زا  دـنناوتیم  هک 
، نارگید زا  تیاکش  يرگـشاخرپ ، تنوشخ ، ییوجبیع ، ییوجهزیتس ، یلبنت ، یتقایلیب و  راهظا  يرابودنبیب ، ییوجماقتنا ، یبلطتردق ،

ياـهراتفر نـیا  دـنکیم . زورب  فیلاـکت و ... ماـجنا  مدـع  نیناوـق ، زا  یچیپرــس  اـهتیعقاو ، زا  زیرگ  يریگهشوـگ ، یفاـبلایخ ، تداـسح ،
یعافد و ییاهمزیناکم  اهراتفر  نیا  تسا . هدـش  لزلزت  ییانتعایب و  ریقحت ، راچد  يو  تیـصخش  هک  تسا  يدرف  لمعلاسکع  راـجنههبان 
ات داد  خـساپ  ار  اـهزاین  نیا  تـسرد ، هتـسیاش و  شور  هـب  دـیاب  سپ  تـسا . هـتفر  تـسد  زا  شزرا  سفن و  تزع  نتفاـی  زاـب  يارب  یناربـج 

. ددرگ ناربج  وا  ياهدوبمک 

ناکدوک تیبرت  رد  مهم  لماوع 

تاـساسحا و تسا . ناـنآ  هب  داـمتعا  نظ و  نسح  تبثم و  شرگن  نتـشاد  ناـناوجون ، ناـکدوک و  تسرد  تیبرت  رد  مهم  لـماوع  زا  یکی 
نـسح اب  نارگید  هب  ام  شرگن  رگا  مینکیم . ساسحا  میراد ، رواب  ار  هچنآ  تسا و  ام  شرگن  تاداـقتعا و  اـهرواب ، رب  ینتبم  اـم  فطاوع 
اهنآ اب  تسرد  هنامیمـص و  یطابترا  هدرک و  ادـیپ  تبثم  یـساسحا  نانآ  دروم  رد  زین  یفطاع  رظن  زا  دـشاب ، هارمه  اهنآ  هب  داـمتعا  نظ و 
اهنآ دروم  رد  یفنم  یـساسحا  مینادـب ، دامتعا  لباق  ریغ  ار  اهنآ  میـشاب و  هتـشاد  نظ  ءوس  دوخ  نایفارطا  هب  رگا  اّما  درک ؛ میهاوخ  رارقرب 

دوخ نادـنزرف  ناـکدوک و  زا  بلغا  نیدـلاو  مینک . رارقرب  ناـنآ  اـب  یبوخ  طاـبترا  میناوـتیمن  مینکیم و  يریگهراـنک  ناـشیا  زا  هتـشاد و 
، یگدرزآ تینابـصع و  ساسحا  نیا  دـنهدیمن . ماجنا  دـنهاوخیم ، اـهنآ  ار  هچنآ  ناـکدوک  اریز  دـنوشیم ؛ رطاـخ  هدرزآ  ینابـصع و 

نانآ هب  داـمتعا  مدـع  ناـکدوک و  دـح  زا  شیب  لرتنک  بجوم  نظ ، ءوس  نیا  هجیتن ، رد  دوشیم و  ناشنادـنزرف  هب  اـهنآ  نظءوس  بجوم 
هتـساوخ رب  يراشفاپ  نارگید ، هب  ندـناسر  رازآ  يزاـبجل ، يراز ، هیرگ و  هب  دوخ  ياههتـساوخ  ندـش  هدروآرب  يارب  ناـکدوک  ددرگیم .

، نیدلاو رظن  رد  ار  دوخ  نتخیر ، کشا  اب  كدوک  دشاب . یبلطتردق  زا  یتلاح  دناوتیم  هیرگ  دـنربیم . هانپ  اهتیعقاو و ... زا  رارف  دوخ ،
هک نیا  زا  لفاغ  دراد ، زاین  رتشیب  لرتنک  تبقارم و  هب  تسا و  فیعـض  ناشدـنزرف  هک  دـننکیم  روصت  نیدـلاو  دـهدیم و  هولج  ساسح 
هب ندیـسر  يارب  دوـخ  تاـساسحا  فـطاوع و  زا  ناـکدوک  دـشابیم . يوـق  يّدـج و  رایـسب  هـکلب  تـسین ، ناوتاـن  فیعـض و  ناـشکدوک 

اهنآ زا  دننک و  میلـست  دوخ  تالیامت  ربارب  رد  ار  اهنآ  هدومن و  دوخ  زا  تعاطا  هب  روبجم  ار  نارگید  ات  دـنریگیم  هرهب  ناشیاههتـساوخ 
نانآ دوخ  راتفر  اب  وا  اّما  دننکیم ؛ دروخرب  كدوک  اب  تنوشخ  اب  دنوشیم و  ینابـصع  هدرواین و  تقاط  ردام  ردپ و  یهاگ  دنریگب . زایتما 
هاـنگ ساـسحا  نیدـلاو  هک  دـنکیم  لـمع  ياهنوـگ  هب  هدوـمن و  رادهحیرج  ار  ناـنآ  تاـساسحا  درادیم ، او  میلـست  یهاوخرذـع و  هب  ار 

هب ندیـسر  يارب  ار  دوخ  فطاوع  هنوگچ  هک  دزومآیم  كدوک  یطیارـش  نینچ  رد  دنیآیمرب . دوخ  هابتـشا  ناربج  ددـص  رد  دـننکیم و 
هدافتـسا عنام  رکفت ، نودـب  زیمآتنوشخ و  دروخرب  دـیدش و  لمعلاسکع  زا  باـنتجا  اـب  دـیاب  نیدـلاو  دریگ . راـک  هب  دوخ  ياههتـساوخ 

هتشاد نظ  نسح  دوخ  ناکدوک  هب  رگا  نینچمه  دنوش . دوخ  تسردان  لوقعمان و  ياههتساوخ  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  فطاوع  زا  ناکدوک 
، دنهد يریگمیمـصت  رد  رایتخا  يدازآ و  اهنآ  هب  نیناوق  بوچراچ  رد  دنرادن و  هزادنا  زا  شیبو  مئاد  لرتنک  هب  يزاین  اهنآ  هک  دننادب  و 
اب زیمآتنوشخ ، هنادبتـسم و  راتفر  ياجهب  نیدـلاو  رگا  دـنامیمن . یقاب  نانآ  هب  نظ  ءوس  ًاتیاهن  تینابـصع و  یگدرزآ ، يارب  یلیلد  رگید 

هابتـشا و زا  دنـشوکیم  هدرک و  ادیپ  سفن  هب  دامتعا  زین  ناکدوک  دنـشاب ، هتـشاد  دامتعا  دوخ  ناکدوک  هب  دننک و  راتفر  تیعطاق  تبحم و 
لوؤسم و سفن ، هب  یکتم  هدارا ، اب  لقتسم ، یناکدوک  بیترت ، نیا  هب  دنزاس . مهارف  ار  نیدلاو  تیاضر  هدومن و  يریگولج  دوخ  ياهاطخ 

. تفای دنهاوخ  شرورپ  هدازآ 

یگداوناخ تیعقوم 
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هداوناخ رد  یناسنا  طباور  داجیا  يارب  هک  ییاضف  ینعی  یگداوناـخ ، ّوج  دراد . ناـکدوک  تیبرت  رد  یمهم  رایـسب  شقن  هداوناـخ  تیعقوم 
ای يدادبتـسا  هنامـصخ ، اـی  هنامیمـص  تسا  نکمم  اـضف  نیا  تسا . كدوک  راـتفر  یگنوـگچ  شنم و  شنیب ، هدـننک  نییعت  تسا ، مکاـح 

ییاهوگلا دنکیم ، سفنت  نآ  رد  كدوک  هک  ییاضف  یگداوناخ و  يونعم  ّوج  دشاب . جرم  جره و  اب  هارمه  هتفشآ و  ای  مظنم  هناشنمدازآ ،
. دزومآیم كدوک  هب  ار  یناسنا  طباور  اهراتفر و  اهشزرا ، زا 

یگداوناخ ياهشزرا 

يدام لئاسم  یقالخا ، یبهذم و  لئاسم  یلاع ، تالیصحت  دننام ، دنوشیم ، لئاق  شزرا  نآ  يارب  دنهدیم و  تیمها  نآ  هب  نیدلاو  هچنآ 
، دنهد تیمها  نآ  هب  هتـشاد و  یلاع  تالیـصحت  نیدلاو  رگا  لاثم ، ناونع  هب  دـنکیم . نییعت  ار  یگداوناخ  ياهشزرا  يرگیدام ، شنیب  و 

شیارگ نآ  هب  ناکدوک  دنهد ، تیمها  نآرق  ندناوخ  هب  رگا  ای  دیآرد و  یگداوناخ  شزرا  کی  تروص  هب  تسا  نکمم  تیصوصخ  نیا 
ای تیلاعف  شالت و  لخب ، ای  تواخـس  ماقم ، لام و  هب  نداد  تیمها  نوچمه : يدراوم  ناوتیم  اهشزرا  دض  ای  اهشزرا  هلمج  زا  دنباییم .
ای يریگتخـس  ییورود ، قافن و  ای  تقادـص  یهاوخدوخ ، نارگید و  هب  یهجوت  یب  ای  يراکادـف  راثیا و  ینارذـگتقو ، یتسـس و  یلبنت و 

دوش و لقتنم  نادنزرف  هب  هداوناخ  هار  زا  دناوتیم  اهشزرا  نیا  دز . لاثم  ار  یملع  تالیصحت  اهراک و  رد  باتش  ای  يرابدرب  يریگناسآ ،
یمهم ریثأت  هداوناخ ، رد  یقالخا ، یعامتجا و  یگنهرف ، ینید ، ياهشزرا  هب  نداد  تیمها  دهد . لکـش  ار  یگداوناخ  تیبرت  تقیقح ، رد 

دیاب نیدـلاو  دـیآرد ، یگداوناخ  شزرا  کی  تروص  هب  ياهدـیقع  رواب و  هک  نآ  زا  شیپ  دراد . نادـنزرف  طسوت  اهشزرا  نیا  بسک  رد 
نادـنزرف يارب  دنـشابن . هدـیقعمه  ای  رکفمه  رگیدـکی  اـب  رداـم  ردـپ و  رگا  دـنریذپب . ار  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  قفاوت  مهاـفت و  نآ ، هراـبرد 

، دنـشاب هدیقعمه  شزرا ، کی  دروم  رد  نیدلاو  رگا  اّما  دوب ؛ دهاوخ  لکـشم  رایـسب  يرگیدیفن  شزرا و  کی  شریذپ  رد  يریگمیمـصت 
. دننک هنیداهن  دوخ  دوجو  رد  هتفریذپ و  ار  شزرا  نآ  دنناوتیم  یتحار  هب  ناکدوک 

ناکدوک شرورپ  رد  تّیسنج  شقن 

هوحن دوخ و  نیدلاو  راتفر  تاساسحا و  هدهاشم  اب  نانآ  دـباییم . مسجت  ردام  ردـپ و  بلاق  رد  ندوب  رـسپ  رتخد و  موهفم  ناکدوک ، يارب 
دنریذپب ار  وگلا  نآ  تسا  نکمم  دنریگیم و  ماهلا  شیوخ  هاگیاج  تیعقوم و  هرابرد  دننکیم ، افیا  یگدنز  رد  هک  یشقن  اهنآ و  طابترا 

هب ار  نانآ  شقن  دـنروآیم ، تسد  هب  ردام  ردـپ و  طباور  زا  هک  يدـنیاشوخان  ای  دـنیاشوخ  ساـسحا  اـب  هارمه  هبرجت  اریز  دـننک ؛ درط  اـی 
. دنزیم مقر  دوشیم ، ردام  ای  ردپ  هدنیآ  رد  هک  هداوناخ ، ياضعا  زا  يوضع  ناونع 

ناکدوک ینس  تیعقوم 

ياهیّقلت اهرواب و  دشر ، ریسم  رد  نادنزرف  زا  کی  ره  دراد . نانآ  یناور  تیعضو  رد  يرایـسب  ریثأت  هداوناخ ، رد  نادنزرف  ینـس  فالتخا 
شرگن هداوناخ ، دنزرف  نیرتگرزب  دراذگیم . اهنآ  تیـصخش  دشر  رب  یقیمع  ریثأت  رگیدکی  اب  ناکدوک  تباقر  دراد . دوخ  زا  یـصاخ 

تبثم راتفر  اب  ار  دوخ  يرترب  تیعقوم و  دـنناوتن  نیدـلاو  هنـالداعان  راـتفر  لـیلد  هب  ناـکدوکرگا  دراد . نادـنزرف  رگید  دروم  رد  یتواـفتم 
رب یقیمع  تاریثأت  هداوناخ  رد  نادنزرف  زا  کی  ره  ینس  تیعقوم  هک  مینادب  دیاب  دنیامن . لمع  يرگید  قیرط  زا  تسا  نکمم  دننک ، ظفح 
رد یهجوت  لباق  ریثأت  ناکدوک  ینس  تیعقوم  لداعتم ، ياههداوناخ  رد  دراذگیم . اهنآ  یعامتجا  يدرف و  تیصخش  يریگلکش  دشر و 

. درادن نانآ  یناور  یفطاع و  يرادروخرب  يریگهرهب و 

نادنزرف تیبرت  رد  مهم  لماع 
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ریگ و ناـسآ  اـی  ریگتخـس  دبتـسم و  نیدـلاو ، تـسا  نـکمم  دراد . ناـکدوک  تـیبرت  رد  یمهم  ریثأـت  نیدـلاو  راـتفر  شرگن و  یگنوـگچ 
. دنشاب هتشاد  ار  شنیب  ود  نیا  زا  یبیکرت  ای  دنهدب و  ار  مزال  يدازآ  رایتخا و  كدوک  هب  هدوب و  لداعتم  شنمدازآ و  ای  دنشاب و  توافتیب 

یکرتشم ياههاگدـید  نیدـلاو  رگا  دنـشاب . هتـشاد  ناکدوک  تیبرت  دروم  رد  یتواـفتم  ياههاگدـید  رداـم ، ردـپ و  تسا  نکمم  نینچمه 
هاگدـید هک  تسا  مّلـسم  دنـشاب . یتواـفتم  شنیب  ياراد  کـی  ره  هک  تسا  نیا  زا  رتـهب  هناـشنمدازآ ) هچ  هنادبتـسم و  هـچ   ) دنـشاب هتـشاد 

هک دنشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  نیدلاو  هتبلا  دراد . ناکدوک  تسرد  شرورپ  ییافوکش و  دشر ، رد  یمهم  رایسب  شقن  لداعتم ، هناشنمدازآ و 
، نیاربانب دریگیم . میمصت  دوخ ، طیارش  ّتیعقوم و  ياضتقا  هب  ناوجون  كدوک و  اریز  دنریذپب ؛ دنهاوخیم ، اهنآ  ار  هچنآ  ره  ناکدوک 
اب ردام  ردپ و  طابترا  یگدنز و  یگنوگچ  هداوناخ ، رب  مکاح  ياهشزرا  ریظن : یلماوع  ریثأت  تحت  هداوناخ ، رد  كدوک ، شرورپ  دشر و 

. دریذپیم تروص  دنریگیم ، شیپ  رد  دوخ  نادنزرف  تیبرت  يارب  نیدلاو  هک  ییاهشور  اههاگدید و  رگیدکی و 

هداوناخ راتخاس  ریثأت 

حیضوت

درکلمع عون  کی  ياراد  يراتخاس  ره  دـهدیم . لکـش  ار  )Family Stracture  ( هداوناخ راتخاس  نادـنزرف ، نیدـلاو و  نایم  طباور 
شنکاو نیدـلاو ، یفطاع  یناور و  راتفر  تسا . توافتم  رگیدـکی  اب  فلتخم  ياهراتخاس  رد  لماعت ، نیا  تسا . شنکاو  ای  )Function(

راثآ و نیدلاو و  عاونا  هداوناخ ، فلتخم  راتخاس  هب  هجوت  اب  ام  دراذگیم . نادـنزرف  رب  یـصاخ  ریثأت  دراد و  یپ  رد  ار  یّـصاخ  درکلمع  و 
. میزادرپیم مادک  ره  یسررب  هب  هدرک و  نایب  ار  نانآ  راتفر  ياهدمآیپ 

ریگناسآ نیدلاو  ّلوا : عون 

اهر دوخ  لاـح  هب  ار  ناـنآ  دـنراذگیم و  دازآ  ًـالماک  ار  دوـخ  ناـکدوک   . 1 دنتـسه : ریز  يراتفر  ياهیگژیو  ياراد  ریگناـسآ  نیدـلاو 
راداو یگدــنز  نیناوــق  بادآ و  تیاــعر  هـب  ار  ناــکدوک   . 3 درادــن . دوـجو  یطاـبترا  نیناوـق  اــههداوناخ  عوـن  نـیا  رد   . 2 دـننکیم .

نیناوق تاراظتنا و  هتـشادن و  يراظتنا  دوخ  ناکدوک  زا  نانآ  دنتـسین . رگنهدنیآ  دـننکیم و  رکف  لاح  هب  نیدـلاو  نیا   . 4 ( 33 .) دننکیمن
(35 .) تسین یقطنم  صخشم و  رگیدکی  زا  نیدلاو  ياههتـساوخ  تاراظتنا و   . 5 ( 34 .) دوشیمن غالبا  نادنزرف  هب  حـضاو  روط  هب  هداوناخ 
هیرگ و نادنزرف و  تجامـس  اب  ینعی   ) دـنهدیم جاب  كدوک  هب  هدـش و  میلـست  نادـنزرف  یقطنم ) ریغ  دـنچره   ) ياههتـساوخ ربارب  رد   . 6

دوجو ناسمهان  طابـضنا  اههداوناخ  نیارد  دننکیمن . تکرح  ریـسم  کی  رد  نیدلاو   . 7 دنوشیم .) اهنآ  ياههتساوخ  میلـست  نانآ  دایرف 
شقن  . 8 دنکیم .) يریگتخس  دوخ  دنزرف  دروم  رد  ردام  هک  یلاح  رد  تسا  دقتعم  دنزرف  دح  زا  شیب  نتـشاذگ  دازآ  هب  ردپ  ًالثم  . ) دراد

هب . ) دـنراد دوخ  ناکدوک  هتفای  دـشر  لقتـسم و  راتفر  يارب  يزیچان  راـظتنا  عّقوت و   . 9 يرگیبرم . هن  تسا  تسایر  هداوناـخ ، رد  نیدـلاو 
هب  . 10 دنرذگیم ). درادن -  یلاکـشا  دناهچب و  نانآ  هک  یّقلت  نیا  اب  یتحار -  هب  نانآ  ياهاطخ  زا  دنرادن و  راظتنا  اههچب  زا  نس  بسانت 

يارب دـناشوپیم و  ردـپ  زا  ار  دـنزرف  تسردان  راتفر  رداـم  ًـالثم  . ) دـنهدیمن )Feed back  ( دروخزاب نادـنزرف  لـمعلاسکع  راـتفر و 
روفو هب  نادـنزرف  لایما  دازآ  تارهاظت  اههداوناخ  عون  نیا  رد   . 11 دب .) مادک  تسا و  بوخ  راتفر  مادک  هک  دوشیمن  صخـشم  كدوک 

ناشنادنزرف لایما  هب  دوخ ، هدنخ  قیوشت و  اب  نیدلاو  دیوگب و  یـسنج  رادهدنخ  بلطم  کی  ناوجون  تسا  نکمم  ًالثم  . ) دوشیم هدهاشم 
ياههداوناخ رد  هک  یناکدوک  دنرادن .) یقلخ  تابث  . ) دوشیم تیوقت  نادـنزرف  رد  ( 37) یشناکت دازآ  تارهاظت  . 12 ( 36 (.) دنهد نادیم 

عّقوترپ و جوجل ،  . 2 دننکیم . تمواقم  نالاسگرزب  ياههتساوخ  ربارب  رد   . 1 دنتسه : ریز  ياهیگژیو  ياراد  دنباییم ، شرورپ  ریگناسآ 
تفرشیپ تیعقوم   . 5 دنتـسه . ینییاپ  سفن  تّزع  سفن و  تمرح  ياراد   . 4 دنتسه . ینییاپ  رایـسب  سفن  هب  دامتعا  ياراد   . 3 دنرگشاخرپ .
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. دنتـسه فدـهیب  تابثیب و  تسین . تباث  رادـیاپ و  ناشقالخا  ینعی  دـنراد ؛ یقلخ  ناـسون   . 6 ( 38 .) دنهد صیخـشت  دنناوتیمن  ار  دوخ 
عقوترپ جنردوز و   . 7 ( 39 .) دوشیم راوشد  رایسب  یبرم  راک  دروم ، نیا  رد  دنوشیم ). لاحشوخ  تعرـس  هب  دنوشیم و  نیگمـشخ  دوز  )

. دنریذپ کیرحت  یضراعت و  وجهطلس ،  . 9 تسا . نییاپ  ناشلمحت  بیرض  دنرادن و  يرادنتشیوخ   . 8 ( 40 .) دنشابیم

( دبتسم  ) ریگتخس نیدلاو  مود : عون 

حـضاو و نیناوق  نیا  دراد . دوجو  ینیعم  صخـشم و  نیناوق  اـههداوناخ  نیا  رد  - 1 دنتسه : ریز  ياهیگژیو  ياراد  ریگتخـس  ياههداوناخ 
تلاخد ار  نادنزرف  رظن  يأر و  دننکیم و  عضو  ار  نیناوق  دوخ  نیدلاو ، تسا . هدش  فیرعت  نادنزرف  زا  نیدـلاو  تاراظتنا  تسا و  نشور 

هب نیناوق  لـیمحت  دـنوشیم . تساوخزاـب  تعاـطا ، مدـع  تروص  رد  هدوب و  نیناوق  زا  هناروـکروک  تعاـطا  هب  مزلم  نادـنزرف  دـنهدیمن .
رب اهنآ  دننکیم . رارقرب  هفرط  کی  هطبار  دوخ ، نادنزرف  اب  ینعی  تسا ؛ يدادبتسا  ًاعون  نیدلاو  طباور   . 2 تسا . ریذپان  فاطعنا  تروص 

نانآ دنرگنیم . یکوک  کسورع  کی  مشچ  هب  دوخ  نادنزرف  هب  عقاو ، رد  دـنراد . يرتشیب  تالامک  تاعالطا و  مهف ، هک  دـنرّوصت  نیا 
هدـید هب  دوـخ  نادـنزرف  هب  دارفا  نیا  ( 41 .) دـنیامن داـجیا  رییغت  دوخ  نادـنزرف  رد  دـنناوتیم  دـنهاوخب  هک  هار  ره  زا  هک  دـننکیم  ناـمگ 

هب نیناوق ، زا  تعاطا  مدع  دب و  راتفر  اب  ینعی  دننکیم ؛ هدافتـسا  هیبنت  زا  رتشیب   . 3 دننادیم . ّلک  لقع  ار  دوخ  دنرگنیم و  يزیمآریقحت 
روط هب  تاراـظتنا  نیناوق و   . 5 دننکیمن . ناهنپ  دنهدیم و  زورب  هلـصافالب  ار  دوخ  یتیاضران  مشخ و  نیدـلاو   . 4 دوشیم . هلباقم  تدش 

ياراد ار  نادنزرف  هکلب  دننادیمن ، دوخ  راتفر  رد  ار  لکـشم   ) دنراذگیم اههچب  ندوب  یفنم  رب  ار  لصا  نیدلاو   . 6 دوشیم . غالبا  حضاو 
، هناخ طیحم  تسا . مک  رایسب  هداوناخ  رد  تیمیمـص  تبحم و   . 7 دنراد ). یعامتجا  دض  راتفر  اههچب  لیلد ، نیمه  هب  دننادیم و  لکـشم 

نیدلاو  . 9 دنریگیمن . رظن  رد  ار  نادنزرف  تایرظن  لایما و  اهزاین و  اههتـساوخ ، نیدـلاو   . 8 تسا . تبحم  زا  رود  هب  کـشخ و  یطیحم 
دوخ زا  یفاطعنا  هنوگچیه  دنزرویم و  رارـصا  يراشفاپ و  دناهدرک ، عضو  دوخ  هک  یتاررقم  تایرظن و  رب  دـنراد و  زیمآتنوشخ  يراتفر 

تیمها نادـنزرف  تغارف  دنمـشزرا  تاقوا  هب  نیدـلاو  دوشیمن . هجوت  نادـنچ  یـشزرا  يونعم و  یگنهرف ، روما  هب   . 10 دنهدیمن . ناشن 
داجیا اـهنآ  رد  دـنربیم و  نیب  زا  نادـنزرف  رد  ار  يریذـپ  تیلوؤسم  سح  هزادـنا ، زا  شیب  يریگتخـس  اـب  نیدـلاو   . 11 ( 42 .) دنهدیمن

 . 1 دنتـسه : يراـتفر  ياـهیگژیو  نـیا  ياراد  دـنباییم ، شرورپ  ریگتخـس  ياـههداوناخ  رد  هـک  یناـکدوک  ( 43 .) دننکیم یگدروخرس 
لعفنم تحاراـن و  دوز  دـنایلاعفنا ، جــنر و  دوز   . 3 دـنجازم . یمدـمد   . 2 دناهتـسباو . نیدـلاو  هب  هدوب و  ناساره  كاـنمیب و  برطـضم ،

. دنریذپبیسآ یناور  ياهراشف  ربارب  رد   . 5 ( 44 .) دنکیم دشر  اهنآ  رد  ییورود  قافن و  هیحور  دنرگهلیح . رگشاخرپ و   . 4 دندرگیم .
ِيریگهراـنک هناتـسودریغ و  رگـشاخرپ  يراـتفر  نیب  بواـنت  هب   . 8 ( 45 .) دـنراد هدـش  ریقحت  یتیـصخش   . 7 دـناهدارایب . فدــهیب و   . 6

. دنناسون رد  هناسوبع 

لداعتم نیدلاو  موس : عون 

هیحور ياراد  تبحم ، رهم و  رب  هوـالع  نیدـلاو   . 1 دنتـسه : ریز  ياهیگژیو  ياراد  دـنراد ، بولطم  لداعتم و  ییوگلا  هک  ییاـههداوناخ 
لامعا اهنت  هک  مود ، عون  و  دـنزرویم ، تبحم  ًافرـص  هک  لّوا ، عون  فـالخ  رب   ) نیدـلاو  . 2 دنتـسه . نیناوق  يارجا  رد  تراـظن  يریگیپ و 

 . 4 دنتـسه . يّدـج  نیناوق  يارجا  رد   . 3 تیعطاق .) لاـمِعا  نیع  رد  تبحم   ) دنتـسه تردـق  تبحم و  زا  یقیفلت  ياراد  دـننکیم ) تردـق 
تلاـخد نآ  رد  زین  نادـنزرف  رظن  يأر و  یلو  هدـش ، عضو  نیدـلاو  هلیـسو  هب  هچرگ  نیناوق  نیا  دنتـسه . یـصخشم  نیعم و  نیناوـق  ياراد 
ياضتقا هب  تاررقم ، نیناوق و  يارجا  رد   . 5 دوشیم . غالبا  حیرص  روط  هب  تسا و  هدش  فیرعت  نشور و  تاررقم ، نیناوق و  تسا . هتشاد 

راتفر زا   . 7 ( 47 .) دننکیم یتیاضران  راهظا  كدوک ، يراتفردب  ربارب  رد   . 6 ( 46 .) دراد دوجو  يریذپفاطعنا  دوجوم ، طیارش  تیعقوم و 
یتیاضران اراکـشآ  دننکیمن و  تیامح  كدوک  تسردان  راتفر  زا  دنیامنیم . تیاضر  راهظا  هدرک و  تیامح  كدوک ، هدنزاس  تسرد و 
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نشور فافش و  هداوناخ ، رب  مکاح  نیناوق   . 9 دنراد . دوخ  نادنزرف  اب  لباقتم  هفرط و  ود  هطبار  نیدلاو   . 8 ( 48 .) دنیامنیم مالعا  ار  دوخ 
هک دنزاسیم  ور  هب  ور  یتاراظتنا  اب  ار  دوخ  نادنزرف  هدوب و  ّتیعطاق  ياراد  نیدـلاو   . 10 ( 49 .) تسا مولعم  صخـشم و  تاراظتنا  هدوب و 

مهافت تیمیمـص و  ّتبحم ، رانک  رد  يریگیپ  تراظن و  ّتیعطاق ، دـننکیم . ایهم  نیناوق  يارجا  يارب  ار  هنیمز  اّما  تسین ؛ مکاح  نآ  رب  روز 
یناور تمالـس  زا  دـنباییم ، شرورپ  اههداوناخ  نیا  رد  هک  یناکدوک  ( 51 .) دنوشیم ایوج  ار  نادنزرف  تایرظن  نیدـلاو   . 11 ( 50 .) تسا

هدـش و تیوقت  دارفا ، نیا  رد  يریذـپ  تیلوؤسم  سح  دنتـسه . ّقفوم  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسرد ، فلتخم  روـما  رد  هدوـب و  رادروـخرب 
بولطم ياهنوگ  هب  اـهنآ  تیـصخش  هدـش و  فرطرب  نادـنزرف  ياـهزاین  ددرگیم . ظـفح  اـهنآ  سفن  تمارک  تزع و  سفن ، هب  داـمتعا 

. دنراد هنابدؤم  یقطنم و  لداعتم ، يراتفر  اههداوناخ ، نیا  نادنزرف  دریگیم . لکش 

نادنزرف درکلمع  نیدلاو و  راتفر  عون  هصالخ 

هب ار  ناـکدوک  رگـشاخرپ 1 .  یـشناکت ، ناکدوک  هدـنراذگ  دازآ  ریگناسآ ، نیدـلاو  نادـنزرف  راتفر  رد  لباقتم  ریثأت  نیدـلاو  راتفر  عون 
هیرگ و رهق ، میلست   . 3 دننکیمن . غالبا  فافـش  حوضو و  هب  ار  نیناوق  تاررقم و   . 2 دننکیمن . راداو  یگدـنز  تاررقم  نیناوق و  يارجا 
ای عقوت   . 5 سکعرب .) ای  ریگناسآ  ردام  ریگتخس ، ردپ   ) دنراد ناسمهان  طابضنا   . 4 دنوشیم . كدوک  يادص  رس و  شنزرس و  يراز ،

دوخ تینابصعو  مشخ   . 7 دنریذپیم . ار  نآ  ای  دنریگیم  هدیدان  ار  دب  راتفر   . 6 دنراد . هتفای  دشر  لقتسم و  راتفر  يارب  يزیچان  ياضاقت 
لایما دازآ  تارهاـظت  هب   . 9 دـناهجوتیب . كدوک  راتفر  هب  ًالـصا  ای  دـننکیم . زاربا  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  تبحم   . 8 دننکیم . ناهنپ  ار 

 . 3 تسا . نییاـپ  نادـنزرف  سفن  هب  اـکتا  نازیم   . 2 دنتـسه . جوجل  نالاسگرزب  ربارب  رد  و  هدـننک ، تمواـقم   . 1 دننزیم . دنخبل  نادـنزرف 
تعرـس هب  یلو  دنوشیم ؛ نیگمـشخ  دوز   . 6 دنرگـشاخرپ .  . 5 دنتسین . رادنتـشیوخ   . 4 دنهدیمن . صیخـشت  ار  دوخ  یتفرـشیپ  تیعقوم 

، یضراعت  . 10 دنتسه . وجهطلس   . 9 دنتسه . رادفده  ياهتیلاعف  زا  ینییاپ  حطس  رد   . 8 دنفدهیب .  . 7 دنباییم . زاب  ار  یلاحشوخ  تلاح 
یضراعت ناکدوک  بلطتردق  ریگتخـس و  نیدلاو  نادنزرف  راتفر  رد  لباقتم  ریثأت  نیدلاو  راتفر  عون  دنتـسه . رادمدوخ  ریذپ و  کیرحت 

مشخ و  . 3 دـننکیم . هیبنت  ار  وا  هلباقم و  كدوک  دـب  راتفر  اب   . 2 دوشیم . لیمحت  ریذـپانفاطعنا  تروص  هب  نیناوق  ریذپکیرحت 1 .  - 
ناکدوک نیدـلاو ، لیبق  نیا  رظن  هب   . 5 دـننکیم . مـالعا  حوضو  هب  ار  تاررقم  نیناوق و   . 4 دنهدیم . ناشن  هلـصافالب  ار  دوخ  یتیاضران 

نظ ءوس  كدوک  راـتفر  هب   . 6 دنرگنیم . دوخ  نادنزرف  هب  ریقحت  هدید  ابو  دنتـسه  هدشن  لرتنک  یعامتجا  دـض  ياهشناکت  هطلُـس  تحت 
مغر یلع   . 8 دـنوشیمن . ایوج  ار  شتاـیرظن  دـنریگیمن و  رظن  رد  ار  كدوک  ياههتـساوخ   . 7 دوش . تباث  شفـالخ  هکنیا  رگم  دـنراد 
حطس رد  نانآ  تیمیمص   . 9 دنرگهیبنت . نشخ و  یطابضنا  رظن  زا  دننکیم و  يریگتخس  تاروتـسد  يارجا  رد  كدوک ، رهق  تفلاخم و 

11 دنهنیمن . یعقو  نادنزرف  همانرب  قوف  یگنهرف و  ياهتیلاعف  هب   . 10 دننادیم . دنزرف  ندش  سول  بجوم  ار  تبحم  زاربا  ندوب و  نییاپ 
یمدمد  . 2 دـنکانمیب . ناساره و   . 1 دـننادیم . تقو  فالتا  ار  نآو  دـننیبیمن  مزال  ار  ياهمانرب  نادـنزرف  حـیرفتو  تغارف  تاقوا  يارب  . 

یناور ياـــهراشف  ربارب  رد   . 5 دــنرگهلیح . رگ و  تموـصخ  یلاـعفنا  روـط  هـب   . 4 دنتــسه . یلاـعفنا  جـنردوز و   . 3 دــنتحاران . جازم و 
 . 8 دناهدارایب . روابرید و  فدهیب ،  . 7 دنرییغت . رد  هناسوبع  ِيریگهرانکو  هناتسود  ریغ  رگشاخرپ  راتفر  نیب  بوانت  هب   . 6 دنریذپبیسآ .

رادتقا و اب  نیدلاو  دنکیم . دـشر  اهنآ  رد  ییورود  قافن و  هیحور   . 10 دنراد . هدش  ریقحت  یتیصخش   . 9 دنتسین . ریذپتیلوؤسم  ًالومعم 
رد  . 2 رادتقا .) رهم و  زا  یقیفلت   ) دـنزرویم تبحم  رهم و  دـنزرف  هب  تیعطاق ، نیع  رد  لداعتم 1 .  مرگنوخ و  ناوترپ ، ناـکدوک  یمیمص 
رد  . 5 دـننکیم . حیرـشت  فافـش  حوضو و  هب  ار  نیناوق   . 4 دنوشیمن . كدوک  رهق  میلـست   . 3 دنتـسه . يّدج  نیناوق  تاررقم و  يارجا 

تیعقوم ياضتقا  هب  تاررقم  تاروتـسد و  يارجا  رد   . 6 دنوشیم . ایوج  ار  كدوک  تایرظن  اههتـساوخ و  تاررقم ، میظنت  نیناوق و  عضو 
راتفر زا  ار  دوخ  تیامح  تیاضر و   . 8 دننکیم . یتیاضران  راهظا  كدوک  يراتفردب  ربارب  رد   . 7 دراد . دوجو  يریذپفاطعنا  طیارش ، و 

 . 10 دـننکیم . تیادـه  لح  هار  يوس  هب  هدرک و  ییامنهار  ار  ناـنآ  ناـکدوک ، ياـهيراتفرگ  رد   . 9 دـننکیم . راهظا  كدوک ، تسرد 
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 . 13 دـنراد . ار  كدوک  نس  اب  بسانم  راظتنا  هتفاـی و  دـشر  لقتـسم ، يراـتفر  عقوت   . 11 دنتسه . وگخـساپ  ریگرد و  هلـصوح ، اب  نابرهم ،
14 دنراد . همانرب  ناکدوک  يارب  مایا  نآ  رد  دنوشیم و  يزیرحرط  یبهذم  رئاعش  كرتشم و  ياهتیلاعف  یگنهرف و  ياهتبسانم  عیاقو و 

ملح نتـشاد  يرابدرب و   . 15 دنزاسیم . مهارف  نادنزرف  يارب  ار  نآ  يارجا  هنیمز  دـننکیم و  عیرـشت  ار  یـشزرا  یـشزومآ و  ياهرایعم  . 
 . 17 دننکیم . تیاعر  ار  مارتحا  بدا و  دوخ ، نادـنزرف  ناکدوک و  اب  راتفر  رد   . 16 تسا . نیدـلاو  نیا  رزاب  ياهیگژیو  زا  ملع ، اب  مأوت 

ًالومعم  . 19 دنتسه . وگخساپ  مارتحا  ینابرهم و  اب  نانآ  ياهشسرپ  اههتـساوخ و  ربارب  رد   . 18 دنراد . یقطنم  لوقعم و  لداعتم ، يراتفر 
كرد و يارب  دوخ  راتفر  لمع و  اب  یلو  هارکا  نودب  ار  ینید  ياههتـساوخ   . 20 دنتـسه . دنراد ، راظتنا  هک  يراتفر  راتفگ و  هب  لماع  دوخ 
رادنتشیوخ و  . 2 دنرادروخرب . ییالاب  سفن  تزع  سفن و  دامتعا  زا  سفن و  هب  یکتم  ناکدوک   . 1 دننکیم . يزاسهنیمز  نادنزرف  يارجا 
6 دننکیم . هلباقم  یبوخ  هب  یناور  راشف  اب   . 5 دنراد . دوخ  نالاسمه  اب  ياهناتسود  طباور   . 4 دنراگزاس . شاّشب و  ورشوخ ،  . 3 دنرابدرب .
هب رگنتیاـغ و   . 8 دـننکیم . دروخرب  هنابدؤم  مارتحا و  اـب  نـالاسگرزب  اـب   . 7 دـنهدیم . ناشن  يواـکجنک  هقـالع و  هزاـت ، تیعقوم  هب  . 

هنابدؤم یقطنم و  لداعتم ، يراتفر   . 11 دنقفوم . یعامتجا ، يراگزاس  سرد و  رد   . 10 دنریذپ . تیلوؤسم   . 9 دنراد . هجوت  دوخ  تفرشیپ 
. دنراد اجرباپ  مکحم و  یتاداقتعا   . 12 دنراد .

نادنزرف شنکاو  نیدلاو و  راتفر  هویش 

نیدلاو هزادـنا  زا  شیب  لرتنک  ای  يریگتخـس و  ای  يریگلهـس  ناکدوک ، رد  راجنهان  ياهراتفر  داجیا  لماوع  زا  دـش ، هتفگ  هک  روطنامه 
ماجنا دوخ  ار  اهراک  همه  دیاب  هک  دناهدیقع  نیا  رب  و  دنریگرد ، دنوریم و  راجنلک  دوخ  نادنزرف  اب  دح  زا  شیب  هک  يردام  ردـپ و  تسا .
ًاـصخش ار  اهنآ  ياهراک  همه  هدمآرد و  يراکتمدـخ  تروص  هب  دوخ  نادـنزرف  يارب  یهاگ  دـنیامن ، لرتنک  ًالماک  ار  نادـنزرف  دـنهد و 

ياج رد  ار  تفیک  شاب ! یبوخ  هچب  دنیوگیم : هراومه  ًالثم  دنهدیم ؛ رکذت  اهنآ  هب  هدرک و  تحیـصن  ار  نادنزرف  ًامئاد  دنهدیم ، ماجنا 
نیرتزیر نانآ  لـیبق . نیا  زا  یتـالمج  و  ناوخب ! ار  تیاـهسرد  شاـب ! تکاـس  نیـشنب ! تسرد  رادهگن ! زیمت  ار  تیاهـشفک  راذـگب ! دوخ 

هراومه هسردـم ، زا  دـنزرف  تشگزاب  زا  سپ  ًالثم  دـننکیم ؛ تساوخزاـب  ار  اـهنآ  هراومه  هتـشاد و  رظن  ریز  كدوک  راـتفر  رد  ار  تاـکن 
! هدب ناشن  نم  هب  ار  ترتفد  یتفرگ ؟ ياهرمن  هچ  يدرک ؟ هچ  زورما  دنـسرپیم : وا  زا  بترم  دـننکیم و  بلط  يو  زا  ار  دوخ  ياههتـساوخ 
هچ وت  دـندرک ؟ هچ  اههچب  تفگ ؟ هچ  ناـتمّلعم  زورما  يوشب . ار  تیاـهتسد  روآرد . ار  تیاـهسابل  يدرک ؟ فیثک  ار  تیاـهسابل  ارچ 
هب دوشیم و  هتـسخ  هک  دـننکیم  لاؤـس  كدوـک  زا  ردـقنآ  دنتـسه ، دـنزرف  کـت  ياراد  راـکیب و  هک  ینیدـلاو  ًاـصوصخ  و ... يدرک ؟

هلـصوح یتح  هدـش و  لفاغ  ًالماک  دوخ  دـنزرف  هب  هجوت  زا  دـنراد ، ناوارف  ياهتیلوغـشم  هک  ینیدـلاو  سکعرب ، ای  دزادرپیم . تجاـجل 
هب دامتعا  ناشدروخرب  راتفر و  اّما  دنشاب ، هتشادن  یـصاخ  روظنم  تسا  نکمم  اهنآ  هتبلا  دنرادن . زین  ار  وا  هرمزور  نانخـس  هب  نداد  شوگ 

ناشدنزرف زا  ار  اههتـساوخ  نیا  دناهتفاین ، تسد  دوخ  ياهوزرآ  اههتـساوخ و  هب  نوچ  نانآ  دنکیم . بلـس  دـنزرف  زا  ار  لالقتـسا  سفن و 
هدرک تلاخد  نادنزرف  تاکرح  اهراتفر و  همه  رد  ور ، نیا  زا  دننکیم . وجتـسج  نانآ  رد  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  ياهوزرآ  دـنهاوخیم و 

هتـسباو ناوتان و  سفنلا ، فیعـض  یناکدوک  تروص ، نیا  رد  دنریگیم . هدهع  رب  ار  نانآ  لامعا  راتفر و  تیلوؤسم  رکفت ، زرط  نیمه  اب  و 
كدوک هب  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  دناهدرک . لمع  هدومن و  فیلکت  ساسحا  هتفرگ ، میمـصت  نانآ  ياج  هب  نیدـلاو  اریز  دـنباییم ؛ شرورپ 
دننکیم يزوسلد  شیارب  دریگب ، سرد  نتشیوخ  ياههبرجت  زا  دنک و  هبرجت  دوخ  وا  هک  دنهد  هزاجا  دنهد و  يریگمیمـصت  تصرف  دوخ 

ظفح يارب  دننکیم و  تیاضر  ساسحا  دوخ  هب  دنزرف  ندوب  هتـسباو  زا  ردام ) ًاصوصخ  ، ) نیدـلاو نیا  دنتـسه ، وا  بظاوم  لاح ، همه  ردو 
هدش هدـید  اهراب  دوشیم . هدـهاشم  رما  نیا  زین  يرادا  ياهماظن  رد  دریذـپیم و  ار  راتفر  عون  نیا  زین  ام  هعماج  هنافـسأتم  دنـشوکیم . نآ 

بجوم دروخرب ، هویـش  نیا  دراد . رظن  ریز  ار  نانآ  هراومه  دنکیم و  تلاخد  دوخ  نادنمراک  راتفر  نیرتکچوک  رد  هرادا  ریدم  هک  تسا 
تسا و دارفا  سفن  تّزع  تیـصخش و  تمرح ، هب  یمارتـحا  یب  داـمتعا ، مدـع  رگناـشن  راـتفر  نیا  دوشیم . دارفا  رد  يدـیماان  يدرـسلد و 
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هتـشادن و یلالقتـسا  دوخ  راتفر  نیرتکـچوک  رد  هک  يدارفا  ددرگیم ، سفنلا  فیعـض  هدارایب و  هتـسباو ، ییاـهناسنا  شرورپ  بجوم 
لوؤسم يردام  ردپ و  ناونع  هب  نیدـلاو  رگا  تشاد . دـنهاوخن  راک  رد  مه  یتّیقالخ  دـنریگب . میمـصت  دـننک و  رکف  ییاهنت  هب  دـنناوتیمن 

هب دنراذگب ، مارتحا  ناسنا ، کی  ناونع  هب  ناکدوک  تیصخش  هب  دننک و  راتفر  نادنزرف  اب  نظ  نسح  هناشنمدازآ و  هویـش  اب  هدومن و  لمع 
جیاـتن دوخ ، اـت  دـنراذگب  دازآ  ار  ناـنآ  دـناهدومن ، عضو  هک  یلداـعتم  تاررقم  نیناوق و  هطیح  رد  دـنهد و  يریگ  میمـصت  هزاـجا  اـهنآ 
ياراد هدارااب و  یناکدوک  دریگیم و  لکـش  یبوخ  هب  تسرد  تیبرت  دنـسرب ، اهشزرا  هب  هدومن و  هبرجت  ار  ناشیفنم  اـی  تبثم  ياـهراک 

هب دننکیم ، راتفر  دوخ  ناکدوک  اب  دامتعا ، مدـع  نظ و  ءوس  اب  هک  ینیدـلاو  اّما  دـنباییم . شرورپ  سفن  هب  یکتم  لقتـسم و  سفن ، تّزع 
، دح زا  شیب  لرتنک  رّرکم ، تارکذـت  هک  دنتـسه  نیا  زا  لفاغ  نانآ  دـنزومایب . ار  لباقتم  مارتحا  موهفم  ات  دـنهدیمن  تصرف  ناشنادـنزرف 

دوجو همه  رگا  یتح  نیدلاو  دوشیم . كدوک  تیـصخش  لزلزت  بجوم  هزادـنا ، زا  شیب  يزوسلد  تبقارم و  ییوگروز ، ناوارف ، تلاخد 
دنزاس و اهر  دوخ  لاح  هب  ًالماک  ار  اهنآ  رگا  هک  روطنامه  دناهدرک . ضقن  ار  اهنآ  مارتحا  مه  زاب  دننک ، ادف  ناشنادـنزرف  يارب  ار  دوخ 

نتـشاذگ مارتحا  شزومآ  زا  نیدلاو  تلاح ، ود  ره  رد  دناهدرک . دراو  همطل  دوخ  ناکدوک  تیـصخش  هب  زین  دـننکن ، یهجوت  ناشراتفر  هب 
مّمـصم عطاق و  قیقد ، دوخ ، نادـنزرف  هب  لباقتم  مارتحا  شزومآ  رد  دـیاب  لداعتم  لوؤسم و  نیدـلاو  دـناهدیزرو . تلفغ  دوخ  نادـنزرف  هب 

ار اهنآ  هب  نتشاذگ  مارتحا  نارگید و  قوقح  تیاعر  راظتنا  دوخ ، ناکدوک  زا  ینعی  دننکن ؛ راتفر  نانآ  اب  مّکحت  ییوگروز و  اب  دنـشاب و 
هب ار  كدوک  بسانم ، مارآ و  ینحل  اب  دـنزیهرپب و  یمارتحایب  دوخ و  قوقح  زا  ناـنآ  نتخاـس  مورحم  زا  لاـح ، نیع  رد  دنـشاب و  هتـشاد 

. دننک بلـس  نانآ  زا  ار  رایتخا  يدازآ و  دـیابن  اّما  دـنراد ؛ رذـحرب  دنـسپان  تشز و  ياهراک  زا  هدرک و  قیوشت  هتـسیاش  بوخ و  ياهراک 
، رگید يوس  زا  دـنک . تیوقت  نارگید  اب  ار  دوخ  یعامتجا  طباور  دـیامن و  ترـشاعم  نارگید  اب  دـنک ، يزاب  دراد  قح  ناوجون  كدوک و 
، تسین ناـنآ  دنـسپ  دروم  هک  ییاـهراک  زا  هدرک و  تاـعارم  ار  نارگید  قوقح  دـیاب  وا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  عاـمتجا  هداوناـخ و  تیعقوم 

قوقح تیاعر  نارگید و  هب  نتـشاذگ  مارتحا  هب  ار  وا  دـنیوگب و  نخـس  كدوک  اب  هنابدؤم  مرن و  يراـتفگ  اـب  دـیاب  نیدـلاو  سپ  دزیهرپب .
زا وا  دراد . كدوک  راتفر  رد  یمهم  شقن  نیدلاو  درکلمع  دنراذگب . مارتحا  وا  تیصخش  هب  زین  دوخ  لاح ، نیع  رد  دنیامن و  توعد  نانآ 
رد ار  سفن  هب  دامتعا  تیلوؤسم و  ساسحا  ات  دنـشوکیم  لوؤسم  دـهعتم و  نیدـلاو  دـنکیم . دـیلقت  ار  ناـشراتفر  دریگیم و  وگلا  ناـنآ 

تاروتـسد زا  هناروکروک  تعاطا  هب  ار  نادنزرف  هدومن و  يراشفاپ  دوخ  هبناجکی  تایرظن  رب  اهنت  هک  نیا  هن  دننک ، تیوقت  دوخ  نادنزرف 
هب نیاربانب ، دـنهدیم . باختنا  قح  نانآ  هب  دـنوشیم و  لـئاق  مارتحا  دوخ  نادـنزرف  يارب  لوؤسم ، دـهعتم و  نیدـلاو  ( 52 .) دنراد او  دوخ 

. دـنریگب سرد  شیوخ  ياـههبرجت  زا  دـننک و  هبرجت  ار  دوخ  تواـضق  هجیتـن  دـنریگب و  میمـصت  دوخ  اـت  دوشیم  هداد  تصرف  ناـکدوک 
زا دنشوکب ، نانآ  یگتسباومدع  رد  ناکدوک  هب  نتـشاذگ  مارتحا  اب  دننک ، قیوشت  هتـسیاش ، بوخ و  ياهراک  رد  ار  ناکدوک  دیاب  نیدلاو 

هدنمرـش ار  كدوک  هدومن و  تیاعر  ًالمع  ار  لباقتم  مارتحا  دـنناسرب ، جوا  هب  ار  يربارب  یناسنا و  راتفر  هتـشاد و  تدـعاسم  راـظتنا  اـهنآ 
رظن رد  ار  یعقاو  ياهرایعم  دـنک . یهاوخرذـع  سپـس  هانگ و  ساسحا  شیاـهاطخ  اههابتـشا و  لـیلد  هب  ًاـمئاد  وا  هک  دـنراذگن  دـنزاسن و 
هیکت وا  دـیفم  تبثم و  طاقن  رب  كدوک ، اب  دوخ  طـباور  رد  هدوب و  راـبدرب  روبـص و  دـنرگنب ، وا  طـباور  هب  كدوک  هاگدـید  زا  دـنریگب و 

اب ردص ، هعس  نتشاد  نیع  رد  دنوشیم ، ور  هب  ور  تارّرقم  ضقن  اب  هک  يدراوم  رد  دنیامن و  هتسیاش  ياهراک  ماجنا  هب  قیوشت  ار  وا  دننک .
زا دیابن  نیدلاو  نینچمه  دنک . تسـس  تاررقم  يارجا  رد  ار  نانآ  دیابن  كدوک ، نانخـس  رارکت  شهاوخ و  دـننک . دروخرب  وا  اب  تیعطاق 

، موادـم تارکذـت  اب  دـنزیهرپب و  بسانمان  دـح و  زا  شیب  هیبنت  قیوشت و  زا  دـیاب  دنـشاب . هتـشاد  ار  قلطم  تعاطا  ياـضاقت  دوخ  نادـنزرف 
، تروص نیا  رد  اریز  دنریگن ؛ هدهع  هب  ار  وا  ياهراتفر  تیلوؤسم  دننکن و  يریگمیمـصت  كدوک  ياج  هب  دـنزاسن . راسمرـش  ار  ناکدوک 
هب دیابن  دنشاب . كدوک  ياههابتشا  نتفای  ددصرد  بترم  روط  هب  دیابن  نیدلاو  دنباییم . شرورپ  هدارایب  یتلاجخ و  هدرورپزان ، یناکدوک 

تاعقوت تاراظتنا و  نینچمه  دننک . یـسولپاچ  ّقلمت و  نتفگ و  غورد  نوچمه  یتشز  لامعا  ماجنا  هب  روبجم  ار  وا  دنروآ و  راشف  كدوک 
، دنزاسن دوخ  هدرب  عیطم و  ار  وا  دنهاوخن ، فیلکت  وا  زا  كدوک  ناوت  زا  جراخ  دـشاب و  وا  ناوت  لوقعم و  دـح  رد  دـیاب  كدوک  زا  اهنآ 
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هرفط یفنم  باوج  نداد  زا  دـنوشن و  كدوک  ياههتـساوخ  قلطم  میلـست  دـنراد ، او  ندرک  رکف  هب  ار  وا  تعاطا ، زا  لبق  اـهراک  ماـجنا  رد 
ییاهر و دح و  زا  شیب  تبقارم  لرتنک و  هک  دننادیم  لوؤسم  دهعتم و  نیدلاو  دننکن . بلـس  يو  زا  ار  لالقتـسا  سفن و  هب  دامتعا  دنورن ،

اهراک ماجنا  ریگیپ  يّدـج و  عطاق و  كدوک ، اـب  یناـبرهم  تفوطع و  نیع  رد  اـهنآ  تسا . ریاـغم  كدوک  هب  مارتحا  اـب  طرفم ، يزوسلد 
روط هب  دندرگیم . هتسیاش  بولطم و  ياهنوگ  هب  نانآ  راتفر  رییغت  بجوم  ناکدوک ، بلق  رد  ذوفن  اب  دنلئاق و  مارتحا  زین  دوخ  يارب  هدوب و 

اب هک  ددرگیم  حالـصا  هتفای و  رییغت  بولطم  لکـش  هب  ینامز  كدوک  راتفر  ریز ، يدربراک  تاکن  هب  هجوت  اب  هک  تفگ  ناوتیم  هصالخ 
طباور هدرک و  مرگلد  ار  اهنآ  ناکدوک ، ياهتیلاعف  شـالت و  شریذـپ  اـب   . 1 ددرگ : حالـصا  هتفای و  رییغت  يو  شنیب  ام ، تسرد  راـتفر 

ياههابتشا رب  هدرک و  داقتنا  ًامئاد  دیابن  هک  دینادب  رگا  دینک . تیوقت  اهنآ  رد  ار  ندوب  دنمـشزرا  ساسحا  دیهد و  هعـسوت  نانآ  اب  ار  دوخ 
شهاک ار  دوخ  تاراظتنا  حطـس   . 2 دیوش . لئاق  شزرا  ناشیارب  هتـشاد و  تسود  ار  نارگید  هک  دوب  دـیهاوخ  دازآ  دـینک ، هیکت  ناکدوک 

یتسردان راک  ناشنادنزرف  هک  دننکیم  ساسحا  نیدـلاو  رگا  دـشاب . ناکدوک  تیفرظ  ناوت و  اب  گنهامه  دـیاب  امـش  ياههتـساوخ  دـیهد .
ناکدوک هک  دنریذپب  دـیاب  تسا و  هزادـنا  زا  شیب  اهنآ  تاداقتنا  ًالامتحا  دـنهدیمن ، شوگ  اهنآ  نانخـس  هب  ًالـصا  ای  دـنهدیم و  ماجنا 

 . 3 تسا . هدرک  درـسلد  سویأم و  ار  نانآ  ـالاب ، تاـعقوت  اـّما  دـناهدومن ، ار  دوخ  یعـس  تیاـهن  هتـشاد و  يراـکمه  ناـنآ  اـب  تسا  نکمم 
دـننکیم و هابتـشا  دوخ  تواـضق  رد  هتفرگ ، رارق  دـیدهت  دروـم  اـهنآ  تیـصخش  اـهشزرا و  هک  دـننک  ساـسحا  هک  یماـگنه  ناـکدوک 

ناکدوک هب   . 4 دیـشوکب . نانآ  هب  مارتحا  اهنآ و  تیـصخش  ظفح  رد  دیاب  سپ  دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  ياهدننز  دنت و  ياهلمعلاسکع 
ندومن و هتـسجرب  اـب  دـیریگب و  رظنرد  ار  اـهنآ  هتـسجرب  بوخ و  تایـصوصخ  هشیمه  دـینک . داـمتعا  اـهنآ  هب  هتـشاد و  تبثم  رظن  دوخ 
، تبحم شمارآ ، توکس و  ردص ، هعس  تناتم ، ییورشوخ ، ییابیکـش ،  . 5 دیزادرپب . یفنم  تایـصوصخ  ندرک  فرطرب  هب  اهنآ  تیوقت 
. دوشیم اهنآ  راتفر  حالـصا  هجیتن ، رد  ناکدوک و  رطاخ  تینما  بجوم  لداعتم ، يزوسلد  اهاطخ و  زا  یـشوپمشچ  تشذـگ و  ینابرهم ،

شمارآ هب  دوشیم ، تیوقت  وا  رد  يدنمشزرا  ساسحا  دسریم و  یتیصخش  ییافوکـش  دشر و  هب  ناسنا  شمارآ ، رطاخ و  تینما  هیاس  رد 
هب هک  دـشاب  نیا  رگناشن  دـیاب  امـش  یمالک  ریغ  راـتفر  راـتفگ و  نحل  ادـص ، ُنت   . 6 دـباییم . نامزاس  وا  تیـصخش  هتفاـی و  تسد  یحور 

راوتسا نانآ  هب  مارتحا  ساسا  رب  امـش  راتفگ  لمع و  دیاب  دشابن ، امـش  لوبق  دروم  نانآ  راتفر  رگا  یتح  دیراذگیم . مارتحا  دوخ  ناکدوک 
هداوناخ و تاررقم  نیناوق و  يارجا  رب  دیراد . نانآ  زا  یتاراظتنا  هچ  هک  دینامهفب  دوخ  ناکدوک  هب  فافش  روط  هب  تیعطاق و  اب   . 7 دشاب .
لرتـنک و زا   . 8 دننک . ذاختا  امـش  تاراظتنا  اب  بسانتم  ار  دوخ  ياهمیمـصت  دنناوتب  نانآ  ات  دـینک  يراشفاپ  ردـص  هعـس  اب  نآ ، زا  تعاطا 

ییاهتیلوؤسم شریذپ  زا  دننک و  بسک  هبرجت  دوخ ، يریگمیمـصت  جیاتن  زا  هک  دیهد  هزاجا  ناکدوک  هب  دیزیهرپب . دح  زا  شیب  تلاخد 
دروخرب هرهچ و  دـینک . دروخرب  ناکدوک  اب  ینابرهم  تفوطع و  اـب  تیعطاـق ، نیع  رد   . 9 دـینک . يراددوخ  دوشیم ، طوبرم  اهنآ  هب  هک 

اب ار  تیعطاق  زگره  تسا . امـش  تیعطاق  رگناشن  راوتـسا ، تباث و  يراتفر  اب  اـهراک  يریگیپ  دـشاب . یناـبرهم  تبحم و  رگناـشن  دـیاب  اـمش 
اب دوخ  طباور  دوبهب  يارب  ندیشخب ، یمرگلد  نتشاذگ و  مارتحا  هویـش  زا   . 10 دیریگن . هابتشا  يریگتخس  يرگشاخرپ و  تنوشخ ، مشخ ،
هب هک  یماگنه   . 11 دینکفیب . ریخأت  هب  نانآ  اب  دوخ  هطبار  دوبهب  ات  ار  اهنآ  بسانمان  ياهراتفر  زا  یخرب  خساپ  دینک و  هدافتـسا  ناکدوک 
هک دـنکیم  زورب  ینامز  ناکدوک  يراتفردـب  دـنهدیم . ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  يراکمه  نانآ  دـیهدیم ، تیمها  ناکدوک  ياههتـساوخ 

تراقح راچد  ار  ناکدوک  تیـصخش  هک  دـنزیم  رـس  نانآ  زا  رکفت  نودـب  یلاـمعا  دـننکیمن و  لرتنک  ار  دوخ  راـتفر  نیدـلاو ، اـی  یبرم 
زا يراددوخ  ینیبعقاو و  ظفح  اب  ناکدوک ، تسیاشان  راتفر  دروم  رد  ار  دوخ  لمعلاسکع  صاـخ ، دراوم  رد  زج  هک  تسا  رتهب  دـنکیم .
اطخ هابتـشا و  ناکما  اهتراهم  مولع و  شزومآ  رد  هک  روطنامه  دـیریذپب . ار  نانآ  یئزج  ياهاطخ  اههابتـشا و  هتخادـنا و  قیوعت  هب  هیبنت 

يارب یـشزومآ  هبرجت  کی  هابتـشا ، هک  دـینادب  دـیهدب . ار  لاـمتحا  نیا  دـیاب  زین  یقـالخا  نوناـق  کـی  يارجا  نتخومآ و  رد  دراد ، دوجو 
تـشگزاب ادـخ  هک  یتسار  هب  53 ؛) «) َنِیباَّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  « ؛ دـینک لـمحت  ار  ناـنآ  يدرـسنوخ ، ییابیکـش و  اـب  دوشیم . یّقلت  ناـکدوک 

موادم رّکذت  دیدهت و  تینابصع ، دیهد . ناشن  يداع  لمعلاسکع  ناکدوک  ياهراتفر  ربارب  رد   . 12 درادیم . تسود  ار  اطخ  زا  ناگدننک 
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دنـسپان و تشز و  تاملک  ندرب  راک  هب  زا  دـشاب . مارتحا  بدا و  تیاعر  اب  هارمه  دـیاب  امـش  راتفگ  راتفر و  تشاد . دـهاوخن  یبوخ  هجیتن 
زا یخرب  دنک . تتامش  هدومن و  هیبنت  ار  اهنآ  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  دشاب  يوحن  هب  دیابن  زین  امش  راتفر  دیزیهرپب . نتفگ  ازـسان  نیهوت و 

ار ناکدوک  ینابزیب  نابز  اب  عقاو ، رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناشراتفر  اّما  دـننکیم ، يراددوخ  تشز  تاملک  نتفگ  زا  هک  نیا  اب  نیدـلاو 
. میشاب نامراتفگ  راتفر و  بقارم  سپ  دننکیم . هیبنت 

عبانم

، یلعجرب  . 2 لاس 1376 . مق ، دیحوت  سرادـم  نایبرم  ایلوا و  نمجنا  عمج  رد  هداوناخ ،» یناور  تشادـهب   » سنارفنک دـمحا ، یلعجرب ،  . 1
درپسیم هر  اجک  هب  تیبرت  ناژ ، هژاـیپ   . 3 لاس 1377 . مق ، دیحوت  سرادـم  نایبرم  ایلوا و  عمج  رد  هداوناخ ،» راتخاس   » سنارفنک دـمحا ،

کنید  . 4  . 1369 مود ، پاچ  نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  ناتـسداد ، رتکد  روصنم و  رتکد  همجرت  ( The Futore of Education)
، اناد سیئر  دیجم  همجرت  لوؤسم ، نادنزرف  رثؤم ، نیدلاو  .( Gary D.mekay,ph.D., Don Din Kmeyer, ph.D  ) ناد رهِم ،
 . 6 . 1373 یمالسا ، تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  مود ، رتفد  يوبن ، هریـس  یفطـصم ، ینارهت ، داشلد   . 5 . 1370 لّوا ، پاچ  دـشر ، تاراشتنا 

هعوـمجم تیبرت ، هاـگیاج  مویزوپمـس  نیمود  كدوـک ، ینـالقع  تـیبرت  رد  ییوـجمظن  دوـخ  يربـهردوخ و  شقن  میظعلادـبع ، یمیرک ،
، تیبرت میلعت و  رد  قیوشت  شور  يریگراـک  هب  رد  یتیبرت  تاـکن  میظعلادـبع ، یمیرک ،  . 7 . 1370 تیبرت ، تاراشتنا  مود ، دـلج  تالاقم ،
Between  ) نادـنزرف نیدـلاو و  طـباور  كدوک و  ياـیند  رد  ذوفن  میح ، تاـنیگ   . 8 . 1371 مهن ، لاس  لّوا ، هرامـش  تیبرت ، هماـنهام 

نودب سرادم  مایلیو ، رـسالگ ،  . 9 . 1368 نامرآ ، تاراشتنا  یناـسنا ، الهـش  همجرت  (، Parent & Child Dr. Haim. Gginott
دوعـسم رتکد  همجرت  ناناوجون ، اب  راتفر  ياهدـیلک  ند ، لنتنوف ،  . 10 . 1373 لّوا ، پاچ  دـشر ، تاراشتنا  هزمح ، هداـس  همجرت  تسکش ،

، ناسنا تیصخش  راتخاس  رد  یساسا  ياههیاپ  اضر ، نایداهرف ،  . 11 هناد .) ياهباتک   ) 1377 لّوا ، پاچ  نیرباص ، تاراشتنا  هداز ، یجاح 
، كدوک ( Adel Faber  ) لِدا ربیف ، و  ( Elaine Mazlish  ) نیلیا شیلزم ،  . 12 . 1374 لّوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا 

رشن یمالسا ، تیبرت  ریسم  رد  یماگ  یلعبجر ، یمولظم ،  . 13 . 1368 لّوا ، پاچ  نارهت ، ین ، رشن  یحصان ، یتیگ  همجرت  ناسنا ، هداوناخ ،
شوه هرابرد   Educational Leader ship هلجم ریبدرس  « Daniel Goleman نملگ لیناد   » اب هبحاصم   . 14 . 1358 بکوک ،

هرود یــشهوژپ ، یــشزومآ -  هماـنهام  هرامـش 7 ، یــشزومآ  يژوـلونکت  ربماتپــس 1996 ، « Emotionalinte lligence  » یناـجیه
.1378 یلیصحت 79 -  لاس  هام  نیدرورف  مهدراهچ 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  زا  ياهدیزگ 

نییآ ییوتلاپ  باهو  روپ  ملسم  دمآ  انـشآ  نآ  یعقر  یمحرت  دومحم  هانپ  نیرخآ  عطق  مجرتم  / هدنـسیون باتک  مان  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما 
يریزو یجنگ  نیـسح  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  یعقر  تاراشتنا  شهوژپ  دـحاو  مراکملا ) لاـیکم  رـصتخم   ) راـظتنا

ماما یعقر  تاـقیقحت  دـحاو  يدـهلاملع /  مـالک  ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماـما و  یعقر  تاراـشتنا  شهوژپ  دـحاو  روهظ  تبیغ ، تماـما ،
هاگدید زا  راظتنا  یعقر  يدومحم  نسح  رخآ  دیما  یبیج  داژن  دیـس  قداص  دیـس  ثیدـح ) لهچ  ) مالـسلا امهیلعیلع  ماما  مالکرد  يدـهم 

دحاو تسیک ؟ رظتنم  تسیچ ؟ راظتنا  ییوتلاپ  تاقیقحت  دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا  یعقر  یسوواط  هنیکـس  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور 
ياـهنیلوا یعقر  يدیعـس  دـمحا  باـقلا ) یماـسا و   ) يدـهملا فاـصوا  یعقر  يردـیح  هَّللا  زیزع  رـصاعم  ناـسنا  راـظتنا و  یعقر  شهوژپ 

یسبط یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یعقر  یطیحم  یـضترم  دراد  تسود  ارم  تسه  هک  اجره  وا  ییوتلاپ  رایهماخ  دمحم  تیودهم 
یـسربط نیـسح  ازریم  لّوا ) رتفد   ) ناگتفای فرـشت  یعقر  يربکا  اضر  دمحم  تیادـه  مچرپ  ییوتلاپ  باهو  روپ  ملـسم  راظتنا  نایاپ  یعقر 

یعقر يرون  یسربط  نیسح  ازریم  موس ) رتفد   ) ناگتفای فرشت  یعقر  يرون  یسربط  نیسح  ازریم  مود ) رتفد   ) ناگتفای فرـشت  یعقر  يرون 
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مالـــسلا هیلعناــمز  ماــما  هــب  تبـــسن  ناگدــنب  فیلاــکت  یعقر  يروــن  یـــسربط  نیـــسح  ازریم  مراــهچ ) رتــفد   ) ناــگتفای فرـــشت 
ییوتلاپ باهو  روپ  ملـسم  یتخبـشوخ  هریزج  ییوتلاـپ  ینیـسح  اـضر  مـالغ  دّیـس  لاـصو  ياـنمت  یعقر  ینیوزقيرئاـح  / یناهفـصايوسوم

مالـــسلا هیلعرـــصعماماجرف  لـــیجعت  يارباـــعدیگنوگچ  یعقر  روــپیلع  نیـــسح  مالـــسلا  هیلعرـــصع  ماـــما  یناـــهنپ  ياـــههولج 
ترـضح یعقر  ینیوزق  يرئاـح  يدـهم  دّیـس  مـینک ؟ يراـی  ار  مالــسلا  هیلعناـمز  ماـما  هنوـگچ  یعقر  ینیوزقيرئاـح  / یناهفــصايوسوم

یعقر يداتـسا  اضر  بقاثلا ) مجن  رـصتخم   ) بیاـغ دیـشروخ  یعقر  يدراهتـشا  يدـمحم  دـمحم  تیـالو  ناـبات  غورف  مالـسلا  هیلعيدـهم 
زا ییاهناتساد  يریزو  یمثیم  یقارع  دومحم  خیش  مالسلاراد  يریزو  هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ 
رد ییوتلاپ  باهو  روپ  ملسم  قشع  نامسآ  رد  یعقر  يودهم  یلع  راعشا ) هعومجم   ) قیاقش غاد  یعقر  داشرا  نسح  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 

یضایف دیفم  روهظ  ناقاتـشم  روضح  رد  رون  رکذ  ییوتلاپ  هدازهجاوخ  ءامـسا  ادخ  هریخذ  یعقر  یناروک  یناحبـس ، یفاص ، رون  يوجتـسج 
دجـسم رد  عجارم  ینارنخـس  یعقر  ینیوزقيرئاح  / یناهفـصايوسوم مالـسلا  هیلعنامزلابحاص  ترـضح  يارباعد  ناکم  ناـمز و  يریزو 

هیلعيدهم ماما  يامیـس  یعقر  يردیح  اروهط  رادید  هنـشت  دوخ  اقـس  یعقر  یتشهب  ههلا  رانا  خرـس  دورـس  یعقر  شهوژپ  دحاو  نارکمج 
يدهم يامیس  يریزو  یناتسلگ  ینیما  دّمحم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  يریزو  یهللا  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا 

یناوضر رغصا  یلع  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ثیدح  لهچ  حرـش  يریزو  هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یـسراف  رعـش  هنیئآ  رد  دوعوم 
یگنهرف هسسؤم  دسریم  ارف  حبـص  یعقر  ینیوزقيرئاح  / یناهفـصايوسوم مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  محارم  قوقح و  تخانـش  یعقر 

يریزو يدیهـش  یمـشاه  هَّللا  دسا  دیـس  نایدا  هاگدید  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  یعقر  یقرب  ارهز  لد  يافـص  یعقر  دـیحوت 
بیـس رطع  یعقر  داژن  دیـس  قداص  دیـس  یـسیون  هضیرع  يریزو  يدـنواهن  ربکا  یلع  نامزلا  بحاص  اـنالوم  لاوحا  یف  ناـسحلا  يرقبعلا 

یـسوط خیـش  تبیغ  یعقر  نایفـسلف  دیجم  دیـس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  ییوتلاپ  باهو  روپ  ملـسم  سای  رطع  یعقر  یتجح  دماح 
تامارک يریزو  ینامیا  هیقف  رقاب  دـمحم  ربکا  زوف  یعقر  يدومحم  نسح  سردایرف  يریزو  يزیزع  یبتجم  یـسوط / خیـش  همجرت » نتم و  »
هیلعنامز ماما  راصق  تاملک  یعقر  تاقیقحت  دحاو  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ياهتمارک  یعقر  تاقیقحت  دحاو  مالـسلا  هیلعيدهملا 
هعومجم  ) تسود رذگهر  زا  يدرگ  يریزو  هر )  ) قودص خیش  دلج ) ود   ) ۀمعنلا مامت  نیدلا و  لامک  یعقر  داژن  ربکا  یقت  دّمحم  مالـسلا 

مالـسلا هیلعنامز  ماما  مالک  رد  بان  ياهرهوگ  یعقر  یناگیاپلگ  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودـهم  نامتفگ  یعقر  نایـسنوی  رغـصا  یلع  راعـشا )
ینذؤم یلع  همانـشیامن )  ) بئاغ رکذـم  درفم  ییوتلاپ  باهو  روپ  ملـسم  هدـشمگ  رفاـسم  یعقر  یمقيدمحانیـسح  / اضرهـشیتمحردّمحم

یعقر یناریا  نیـسح  هغـالبلا  جـهن  رظنم  زا  دوـعوم  یجنم  يریزو  ینیوزقيرئاـح  / یناهفــصا يوـسوم  دـلج ) ود   ) مراـکملا لاـیکم  یعقر 
بولقلا بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلعرظتنم  يدهم  یعقر  يردیح  هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مسجت  مالـسلا  هیلعيدهم 

يریزو ياهیمورا  یـسلجم /  همالع  دلج ) ود   ) مالـسلا هیلعدوعوم  يدهم  یبیج  يدیعـس  دـمحا  دومحمربمایپ  مالکرددوعوميدـهم  یعقر 
دّیس نیـسای  لآ  ترایز  حرـش  « 1  » نارظتنم قاـثیم  یعقر  يداـبآهاش  نسح  دـمحم  نارکیب  رهم  یعقر  يدوـمحم  نسح  رداـم  زا  رتناـبرهم 
هژیو یسراف )  ) ام اب  یلو  ادیپان  یعقر  ینیوزق  يرئاح  يدهم  دّیس  نیسای  لآ  ترایز  حرـش  « 2» نارظتنم قاثیم  یعقر  ینیوزق  يرئاح  يدهم 
ماما هب  نارتخد  ياههمان  یعقر  داژن  ربکا  یقت  دّـمحم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ناناوج  ياـههمان  ییوتلاـپ  تاـقیقحت  دـحاو  نازومآشناد 
جرف يارب  اعد  هجیتن  یعقر  داژن  ربکا  یقت  دّمحم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ناناوجون  ياههمان  یعقر  داژن  ربکا  یقت  دّمحم  مالسلا  هیلعنامز 

ياههناشن يریزو  هر ) ) يرون نیـسح  ازریم  يدلج ) ود   ) بقاثلا مجن  یعقر  ینیوزقيرئاح  / یناهفـصايوسوم مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
دمحا مالـسلا  هیلعيدـهم  زا  ییاههناشن  یعقر  هدازیلع  يدـهم  راظتنا  هماکچ  راـی و  ياـههناشن  يریزو  يزاریـش  یمداـخ  دـمحم  وا  روهظ 

دحاو نارظتنم  فیاظو  یعقر  یتشهب  ههلا  دـمآ  رترید  هکنآ  یعقر و  يولوم  دّـمحم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ناـهج  زاـین  یعقر  يدـیعس 
رازه و یعقر  ینیوزقيرئاح  / یناهفـصايوسوم مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ياـهیگژیو  یعقر  یمّحرت  دومحم  رادـید  هدـعو  یبیج  تاـقیقحت 
ای یعقر  یمرک  نژیب  يوالتف /  يدـهم  رظتنم  يدـهم  اـب  هارمه  يریزو  اضرهـش  یتمحر  دـمحم  مالـسلا  هیلعناـمزماما  نوماریپ  هتکن  کـی 
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دمحم راعـشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای  يریزو  يزاریـش  یمداخ  دـمحم  مالـسلا  هیلعيدـهم  دای  ییوتلاـپ  باـهو  روپ  ملـسم  حـلاصابا 
یعقر یتّجح 

اهتشون یپ 

اهلد و هدـننک  نوگرگد  يا  ( 3 تسین . ادخ  زج  هب  ملاع ، رد  ياهدـنراذگریثأت  چـیه  ( 2 یبدا ! وـکین  هچ  درک ، بدا  ارم  مراـگدرورپ  ( 1
نامیا اوقت و  دشر  ششوج و  بجوم  تیبرت ، هاگیاج  فرظ و  ندومن  كاپ  يارب  يزاسهنیمز  ( 5 ماهدش . هتخیگنارب  ملعم  نم  ( 4 اهشنیب .

رارق دوخ  یقیقح  ياـج  رد  اوتحم  اـت  دـندرگ  رادروخرب  اوقت  ناـمیا و  صولخ ، زا  دنـشاب و  كاـپ  ود  ره  فورظم  فرظ و  دـیاب  دوشیم .
 . ص 677 مکحلاررغ ، ( 8 ص 1283 . مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ( 7 هیآ 72 . (، 38  ) هروس ص مدیمد -  وا  رد  دوخ  حور  زا  و  ( 6 دریگ .

(13 بلق . باب  ۀـمکحلا ، نازیم  ( 12 دوش . هتـسب  دـیاقع  تفایرد  هنیمز  ینعی  ( 11 همان 31 . هغالبلاجـهن ، ( 10 ص 677 .  مـکحلاررغ ، ( 9
رد تفرگ . تروص  یبلاج  قیقحت  هسنارف ، رد  يدـالیم ، لاس 1985  رد  ( Intelligence Quetient. 14) Alfared Biene. 15

يور رب  هدروآدرگ و  ینلاس  رد  ار  هلاـس  5 و 6  ناکدوک 4 ، زا  ياهدـع  ناکدوک ، لمعلاسکع  شنکاو و  عون  یباـیزرا  يارب  قیقحت ، نیا 
هک دش  هتفگ  ناکدوک  هب  هداد و  رارق  ینیریـش  زا  رپ  ییاهفرظ  زیم ، يور  دندناشن . تشاد ، رارق  گرزب  زیم  کی  تشپ  هک  ییاهیلدنص 

دندرک و كرت  ار  نلاس  ناسانشناور  سپس  میهدیم .». شاداپ  ار  اهینیریـش  نیا  ربارب  هس  وا  هب  ًادعب  دروخن ، اهینیریـش  نیا  زا  سک  ره  »
ياهشنکاو ناکدوک  هک  تسا  نیا  بلاج  دـنتخادرپ . ناکدوک  لمعلاسکع  هدـهاشم  هب  هتـسب  رادـم  نویزیولت  قیرط  زا  رگید ، یقاـتا  رد 

ات دـندوب  هتـسب  ار  دوخ  نامـشچ  یخرب  دنتـسیرگنیم ، دوخ  فارطا  هب  یخرب  نلاس و  فقـس  هب  یخرب  دـنداد ، ناـشن  دوخ  زا  ار  یتواـفتم 
دوخ رد  ار  يرادهگندوخ  هیحور  دنتشاد  یعس  هنوگ  نیدب  دندناوخیم و  زاوآ  زین  یضعب  دنوشن ، هسوسو  دتفین و  اهینیریش  هب  ناشهاگن 

هب عورـش  رایـسب  علو  صرح و  اـب  دـندش ، نئمطم  ناـقّقحم  ندوبن  زا  یتـقو  هدرک و  هاـگن  دوخ  فارطا  هب  رگید  یخرب  اـما  دـننک ؛ تیوقت 
ییالاب یناجیه  تیفرظ  هک  دشیم  یناکدوک  لماش  لّوا  هورگ  دندش : میـسقت  هورگ  ود  هب  ناکدوک  نیاربانب ، دـندرک . اهینیریـش  ندروخ 
دشیم یناکدوک  لماش  مود  هورگ  دنتخادنا . قیوعت  هب  ار  دوخ  هتساوخ  هب  خساپ  هدش و  طلسم  دوخ  سفن  رب  هلـصوح ، ربص و  اب  هتـشاد و 

ياهلاس رد  ناکدوک  نیا  راتفر  دیماجنا . لوط  هب  لاس  تشه  قوف  شیامزآ  دندوب . یفاک  لمحت  دقاف  هتشاد و  ینییاپ  یناجیه  تیفرظ  هک 
زا هسردم  رد  دندوب ، هدروخ  ار  اهینیریش  هتشاد و  ینییاپ  یناجیه  تیفرظ  هک  یهورگ  هک  دیدرگ  هدهاشم  دش و  يریگیپ  یـسررب و  دعب ،

هتـشاد و کشخ  يراتفر  دارفا ، نیا  دـشیمن . رارقرب  نانآ  اب  یبساـنم  طاـبترا  هدوبن و  رادروخرب  دوخ  ياهیـسالکمه  یتسود  تیاـمح و 
ور هب  ور  نانآ  يوس  زا  یفنم  شنکاو  اب  دوبن و  لمحت  لباق  نارگید  يارب  ناـنآ  راـتفر  اریز  دـنتفرگیمن ؛ رارق  دوخ  ناتـسود  تبحم  دروم 

تبحم دروم  دنتشاد و  نارگید  اب  ياهتسیاش  طابترا  حیحـص و  راتفر  دندوب ، هدرک  هشیپ  يرابدرب  ربص و  هک  مود ، هورگ  لباقم ، رد  دندش .
رظن رد  ( Intelligence Quetient. 17) Emotional Quetient. 18 ( 16 دندوب . قفوم  رایسب  یگدنز  رد  هتفرگ و  رارق  نانآ 

(21 هیآ 30 . ( 41  ) تلصف ( 20 ربص . باـب  همکحلا ، نازیم  ( 19 دراد . دوجو  یفلتخم  ياههار  توافتم ، طیارـش  رد   ، لـئاسم لـح  يارب  وا 
(25 دجهتم . زا  لوقنم  رـصع ، زامن  بیقعت  ( 24 ياههیآ 5 و 6 . ( 94  ) حارشنا ( 23 هیآ 155 . ( 2  ) هرقب ( 22 ص 378 . ج 4 ، راونألاراحب ،

ياهژیو قوـقح  زا  مدرم  هـمه  مالـسا ، رد  ( 26 تـسا . رظن  دروـم  زین  یناور  یگنهرف و  تلادـع  يداـصتقا ، تلادــع  رب  هوـالع  اـجنیا  رد 
يراکادـف راثیا و  تبحم و  رهم و  رب  دـشاب ، راوتـسا  لباقتم  قوقحرب  هک  نآ  زا  شیپ  درم ، نز و  طباورو  هداوناخ  دـنویپ  اّما  دـنرادروخرب ؛

دیاب ددرگ ، فّلخت  نآ  زا  هک  یعقاوم  رد  قوقح  اّما  تسا ؛ تبحم  قشع و  رب  ینتبم  مالـسا ، رد  یگداوناخ  یگدـنز  ًـالوصا  تسا . راوتـسا 
اریز طـلغ ؛ هچ  دـشاب  تسرد  یتیبرت  رظن  زا  هچ  تسا ، امـش  شنکاو  دـنمزاین  وا  ( 28 ص 31 . ج 1 ، رطاوخلا ، هیبـنت  ( 27 دوش . يروآدای 

كدوـک يراتفردـب  ربارب  رد  اـم  رگا  ( Rudolf Dreikurs. 30 ( 29 دوـشیم . وا  يرطف  زاـین  ياـضرا  بجوـم  امـش ، شنکاو  فرص 
هب ار  هجوت  بلج  ینعی  دوخ ، خـساپ  وا  تروص ، نیا  رد  مینک ، بوکرـس  ار  وا  هیبنت ، راطخا و  رخـسمت ، رکذـت ، اب  ًافرـص  میوش و  تحاران 
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. میهد ناشن  دوخ  زا  یتسرد  لمعلاسکع  وا  راتفر  ربارب  رد  دـیاب  اـم  سپ  دـهدیم . همادا  يراتفردـب  هب  اذـل  تسا . هدومن  تفاـیرد  یقیرط 
(32 دنهدیم ». خساپ  وکین  راتفر  اب  ار  تشز  رادرک  راتفر و  نانمؤم  ۀئّیسلا ؛ ۀنسحلا  نؤردی  و  : » دیامرفیم میرک  نآرق  هک  تسا  نینچ  ( 31
زا هژیو  تامدخ  تفایرد  ای  شالت و  راک و  زا  دوخ  نتـشاد  روذعم  شفده  دنکیم ، یلایخیب  يدیقیب و  یتقایلیب ، هب  رهاظت  هک  یکدوک 

یعامتجا دشر  نس و  اب  بسانتم  دیاب  دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  نادنزرف  زا  دـیاب  نیدـلاو  لوقعم  روط  هب  هک  یتاراظتنا  ( 33 تسا . ردام  ردـپ و 
رد هجیتـن ، رد  ( 34 دـشاب . میقتـسمریغ  روط  هب  دـیاب  تراـظن  نیا  هتـشاد و  تراـظن  هداوناـخ  نیناوق  يارجا  رب  دـیاب  نیدـلاو  دـشاب . ناـنآ 

قالط ار  مرـسمه  مهاوخیم  نم  دـیوگیم : دـنکیم و  هعجارم  هرواشم  زکرم  هب  يدرم  دـنریگیمن . داـی  ار  تسرد  راـتفر  مه  یلاـسگرزب 
: دیوگیم خساپ  رد  دیهد ؟ قالط  ار  وا  دـیهاوخیم  هک  دـینیبیم  ناترـسمه  رد  يداریا  هچ  دـنزرف ، نیدـنچ  نتـشاد  اب  دنـسرپیم : مهدـب .
ریپ و نم  نز  رداـم  دریگب . لـیوحت  ارم  هک  مشاـب  هتـشاد  یناوج  نزرداـم  مراد  تسود  نم  اـّما  تسا ؛ ملع  لـها  نّیدـتم و  ینز  نم  رـسمه 

دهاوخیم شنزردام ، ندوب  ریپ  لیلد  هب  اهنت  وا  تسا . انعمیب  چوپ و  ردقچ  درم  نیا  تاراظتنا  هک  دینکیم  هظحالم  تسا . هدـش  هتـسکش 
ار جوز  کـی  تاراـظتنا  یّتـح  يدرف  نینچ  هک  تسا  نشور  نز . رداـم  اـی  دـهاوخیم  نز  وا  تـسین  موـلعم  دـهد . قـالط  ار  دوـخ  رـسمه 

ياههتـساوخ تاراظتنا و  دریگب . لیوحت  شردام  نوچمه  ار  وا  شرـسمه  دـهاوخیم  هک  تسا  يدرمراظتنا  نوچمه  وا  راـظتنا  دـنادیمن .
، گرزب همـالع  يراـتفر  ياـهیگژیو  زا  یکی  هـک  تـسا  هدــش  لــقن  ( 35 تـسا . اــنعمیب  هدوـبن و  صخــشم  شرــسمه  زا  زین  درم  نـیا 
: دومرفیم اهراب  دوخ ، ناشیا  دهدب . ار  يراک  ماجنا  روتسد  یـسک  هب  وا  هک  دشن  هدید  زگره  دوب . وا  ینتورف  عضاوت و  هللا  همحریئابطابط 
وا يارب  ام  هک  داتفایم  قافتا  رتمک  وا  تایح  نارود  رد  تفگیم : شرـسمه  دربن . یئاـط  متاـح  ّتنم  دروخ ، شیوخ  لـمع  زا  ناـن  هکره 

، دروخیمن نیمز  عامتجا )  ) یگدـنز هنحـص  رد  كدوک  ( 36 دروآیم . ياچ  دوخ  يارب  دـشیم و  دـنلب  دوخ  وا  میربب . ياـچ  ناویل  کـی 
نارگید هب  نتشاذگ  مارتحا  دزوماین ، هداوناخ  زا  ار  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  ات  وا  تسا . ور  هب  ور  تسکش  اب  هداوناخ )  ) هنحـص تشپ  زا  هکلب 
نیدلاو لمع  نخـس و  ندوبن  ناسکی  زا  تسا  نکمم  نادنزرف  رد  بولطمان  راتفر  داجیا  تخومآ . دهاوخن  دوخ  یعامتجا  یگدنز  رد  ار 
ناسون ياراد  دنرادن و  یتباث  رادیاپ و  قلُخ  ینعی  دنوشیم ؛ لاحشوخ  دوز  نیگشمخ و  دوز  دارفا  نیا  ( 37 دریگ . همشچرس  نانآ  راتفر  و 

هرود رد  ینعی  هدنیآ ، رد  وا  ّتیقفوم  تقیقح  رد  دـنکیم ، لیـصحت  ییامنهار  موس  لاس  رد  هک  يزومآشناد  ًالثم  ( 38 دنشابیم . یقلخ 
زین ییامنهار  هرود  رد  دنشابن ، قفوم  ناتـسبد  رد  رگا  بیترت  نیمه  هب  تسا . ییامنهار  هرود  رد  وا  تیقفوم  شالت و  هب  هتـسباو  ناتـسریبد 
لاس رد  هک  تسا  ییاهتصرف  زا  وا  هدافتسا  هوحن  وا و  شالت  ورگ  رد  هدنیآ  رد  وا  تیقفوم  هک  دنادیمن  يدرف  نینچ  دوب . دهاوخن  قفوم 

. دـهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تقو  هجیتن ، رد  دـهدیمن و  صیخـشت  ار  دوخ  تفرـشیپ  تیعقوم  ناـمز و  وا  دراد . راـیتخا  رد  ییاـمنهار  موس 
تمواقم ربص و  دوشیم ، ور  هب  ور  یتاراظتنا  اب  هک  ینامز  ینعی  درادـن ؛ يرادنتـشیوخ  هدوب و  ینییاپ  یناـجیه  تیفرظ  ياراد  يدرف  نینچ 

تـسود زومآشناد  اب  دیاب  یبرم  . تسین میهافم  لاقتنا  یبرمراک  ( 39 دراد . يرگشاخرپ  تیصخش  هتـشادن و  ار  دوخ  راتفر  حالـصا  يارب 
دوخ لمع  اب  دشاب ، وا  رانک  رد  هراومه  دشاب ، هتشاد  ار  شنانخس  ندینـش  هلـصوح  دنک ، لّمحت  ار  وا  دهد ، ارف  شوگ  وا  نانخـس  هب  دشاب ،

وا رد  دونـشب ، ار  زومآشناد  نخـس  رتشیب  دـیوگب و  نخـس  رتمک  دـشاب ، شرواشم  دـیامن ، حالـصا  ار  شراـتفر  دـنک و  ییاـمنهار  ار  وا 
دنناوتیم دننادیم و  ار  میهافم  دنایعقاو ، یبرم  هنشت  نازومآشناد ، هزورما  دنک . داجیا  ار  لئاسم  لح  يارب  وجتسج  نتخومآ و  یگنـشت 

نیا ( 40 دـنکیم . ور  ریز و  ار  درف  هسلج ، کی  رد  دـشاب ، یعقاو  یبرم  رگا  یبرم  دـننیبیمن . ار  لماع  اّما  دـنزومایب ؛ اهباتک  زا  ار  اـهنآ 
زین ار  اهنآ  تسد  دنـسوبیم ، ار  ناشتـسد  هتـشاذگ و  مارتحا  ناشردپ  هب  مدرم  رگا  هک  دننکیم  نامگ  ًالثم  دنراد ؛ ییالاب  تاراظتنا  دارفا 

تزع و ببـس ، نیا  هب  هتخادرپ و  اوقت  دـهز و  ملع ، لیـصحت  هب  تّقـشم  یتخـس و  اب  لاس  ياهلاس  ناشردـپ  هک  یلاح  رد  دنـسوبب . دـیاب 
رد يریذپتیلوؤسم  و  نادنزرف )... دننام   ) دننکیم ساسحا  ناشردپ  ياج  هب  ار  دوخ  نادنزرف ، دوریم و  نیب  زا  اهزرم  تسا . هتفای  مارتحا 

ینعی دوشیم ؛ بارخ  دُربیم و  شکوـک  دـننک ، كوـک  داـیز  مه  ار  یکوـک  کـسورع  رگا  هک  نآ  زا  لـفاغ  ( 41 دنکیمن . دـشر  اهنآ 
اهباتک و ندـناوخ  هب  ار  اههچب  دـیاب  ( 42 دوشیم . زیربل  شربص  هساک  یتدـم  زا  سپ  تسا و  یـصخشم  لـمحت  هناتـسآ  ياراد  كدوک 
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. دوشیم رتقیمع  ناکدوک  شنیب  دـهدیم و  شیازفا  ار  دارفا  یعامتجا  ياههبرجت  بسانم ، ياهنامر  میهد . تداع  نوگاـنوگ  ياـهنامر 

. درک انـشآ  هنیمز  نیارد  ییاهباتک  یگنج و  ياهنامر  اب  ار  اهنآ  دـیاب  گنج ، ههبج و  گنهرف  اب  ناـناوجون  ناـکدوک و  ییانـشآ  يارب 
يارب ار  هنیمز  دیاب  ( 43 تخاس . انـشآ  یعامتجا  یقالخا و  ياهتیعقاو  اب  ار  اهنآ  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  نانآ  يارب  ندناوخ  سرد  اهنت 

. درک داـجیا  ار  يریذـپتیلوؤسم  يزاـسهنیمز ، يزاـساضف و  يزاـسرتسب ، اـب  دـیاب  ینعی  تخاـس ؛ مهارف  يریذـپ  تیلوؤسم  سح  ياـیحا 
اب دـنبایرد . ار  دوخ  ياـهتیلوؤسم  وگلا  هئارا  لـمع و  اـب  دـیاب  اـههچب  درک . ریذـپتیلوؤسم  ار  نادـنزرف  ناوتیمن  ینارنخـس  اـب  نینچمه 

، دبتـسم يرادا  ماظن  کی  لثم  يدادبتـسا ، هعماج  ( 44 درک . داجیا  اـههچب  رد  ار  سح  نیا  ناوتیمن  موادـم  شنزرـس  یپاـیپ و  تارکذـت 
رد دنکیمن . رییغت  دارفا  نطاب  رهاظ و  دوشیم . فیعضت  دارفا  رد  یشنم  دازآ  سح  درورپیم . دوخ  رد  ار  قفانم  ور و  ود  رگهلیح ، يدارفا 

نیدلاو اب  دیاب  كدوک  دنشاب . هتشاد  هناتسود  هطبار  رگیدکی  اب  دارفا  دیاب  دشاب . ) Face of face  ( ور رد  ور  دارفا ، طابترا  دیاب  تیبرت 
رگید تهج  رد  نیدلاو  تهج و  کی  رد  وا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دیوگب . اهنآ  هب  ار  دوخ  بلاطم  یتحار  هب  دـناوتب  دـشاب و  تسود  دوخ 

؛ تشاد هناتسود  موادم و  طابترا  نادنزرف  اب  دیاب  تفر . دهاوخ  يرگید  ياج  هب  ماجنارـس  وا  دوش ، عطق  طابترا  نیا  رگا  دننکیم . تکرح 
ار درف  راتفر  رهاظ  امـش  دـشابن ، حیحـص  طابترا  رگا  اـّما  دـیهد ؛ تهج  اـهنآ  هب  دـییامن و  لرتنک  دـینک ، كرد  ار  اـهنآ  دـیناوتیم  ینعی 
(45 دـنریذپ . بیـسآ  یناور  ياهراشف  ربارب  رد  اههچب  اریز  دـننکیم ؛ يزاب  شقن  ناتیارب  اـههچب  دـینکیمن و  كرد  ار  نطاـب  دـینیبیم و 

هراومه اههداوناخ  ( 46 دوشیم . طوبرم  اهنآ  یتیصخش  یگدروخرـس  تراقح و  هب  ناناوجون  ناکدوک و  تالکـشم  زا  يرایـسب  هزورما 
تراظن تاررقم  نیا  يارجا  رب  هدرک و  بیوصت  نانآ  رظن  هب  هجوت  اب  ار  نیناوق  یلو  دنوشیمن ؛ دوخ  نادـنزرف  تایرظن  فطاوع و  میلـست 

ار كدوک  دب  راتفر  و  يدـناوخن ؟ ار  تحبـص  زامن  ارچ  ای  يدرکن ؟ مالـس  تیومع  هب  ارچ  دـیوگیم : شدـنزرف  هب  ردـپ  ًالثم  ( 47 دنراد .
رگیدـکی اـب  تسا  نکمم  ملاـس  رهوش  نز و   ) دـننکیم یتیاـضران  راـهظا  كدوک  يراتفردـب  زا  ملاـس  ياـههداوناخ  دـنریگیمن . هدـیدان 

نایم زا  هناتـسود  ار  دوخ  تالکـشم  رگیدـکی ، ِدرکلمع  زا  یتیاضران  راهظا  اب  تیمیمـص و  مهاـفت و  اـب  اـّما  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  فـالتخا 
بوخ زا  هدرک و  صخـشم  ار  بوخ  دب و  ینعی  دـنهدیم ؛ ( Feed back  ) دروخزاب اهنآ  راـتفر  هب  ( 48 دننکیم .) لح  دـنرادیمرب و 
سرد هک  يدنزرف  ًالثم  ای  دنلاحشوخ . هک  دنیوگب  دنناوتیمن  دنتـسه ، تحاران  نیدلاو  یتقو  ( 49 دننکیم . یفن  ار  دب  دننکیم و  تیامح 

. یتسه یبوخ  درف  وت  دیوگب : دـناوخیمن ، سرد  هک  يدـنزرف  هب  دـناوتیمن  ردام  ای  ردـپ  دریگیمن . رارق  نیدـلاو  قیوشت  دروم  هدـناوخن ،

. دوش نیعم  نادنزرف  يارب  يدب  یبوخ و  صیخـشت  شجنـس و  يارب  یحـضاو  نشور و  ياهرایعم  دیاب  دشاب . صخـشم  نیناوق  رایعم  دـیاب 
رظن اب  تسا  رتهب  نیناوق  دنشاب . يریگیپ  تراظن و  تحت  نیناوق  نیا  دیاب  رگید ، يوس  زا  دوش . هتفگ  اههچب  هب  نیدلاو ، تاراظتنا  دیاب  ( 50

هک دننکیم  هیصوت  دوخ  دنزرف  هب  هکنیا  رب  هوالع  ًالثم  دنشاب ؛ هتـشاد  تیعطاق  دوخ  راک  رد  دیاب  نیدلاو  دوش . بیوصت  نادنزرف  قفاوت  و 
دشاب و بوخ  شسرد  كدوک  تسا  نکمم  دنـشاب . هتـشاد  یتسرد  عطاق و  تیریدم  دنیامن و  تراظن  وا  لامعا  رب  رود ، زا  دناوخب ، سرد 

یعامتجا يراگزاس  رد  نارگید و  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  ترـشاعم و  بادآ  ندرک ، یگدنز  هویـش  رد  اّما  دشاب ، هتـشادن  یـسرد  لکـشم 
طاـبترا یگدـنز و  شرگید  دـُعب  تسا ، يزوـمآملع  سرد و  نآ  دـُعب  کـی  تـسا . یفلتخم  داـعبا  ياراد  یگدـنز  دـشاب . لکـشم  ياراد 

هدنیآ رد  دشاب ، هتشاد  زیمآتملاسم  حیحص و  طابترا  دوخ  ناتـسود  اب  هنوگچ  دنادیمن  هک  یـسک  دشابیم . ّتیـصخش  دشر  یعامتجا و 
بسک ار  یملع  یلاع  جرادم  دشاب و  هدرک  لیـصحت  دنچره  دنک . دروخرب  هنوگچ  شرـسمه  اب  دنادیمن  ًالثم  دوشیم ؛ لکـشم  راچد  زین 

همه رب  نیدـلاو  زا  یخرب  دـننزب . نیمز  ار  كدوک  دوخ ، تسرداـن  راـتفر  اـب  دـیابن  نیدـلاو  درادـن . يدوـس  ییاـهنت  هب  ملع  دـشاب . هدوـمن 
نیا رد  دورب . نییاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  دنـشکب و  سفن  یتحار  هب  اههچب  دـنراذگیمن  دـننکیم و  تراظن  دوخ  نادـنزرف  ياـهراتفر 

راـتفر دوخ  هاوخلد  هب  دوـشیم ، ادـج  نیدـلاو  زا  هک  یناـمز  مه  وا  دـنهدیم و  رارق  راـشف  تحت  ار  كدوـک  يروتاـتکید ، اـب  اـههداوناخ 
اب دنریگیم و  رارق  دوخ  لئاسم  نایرج  رد  نادـنزرف  هکلب  دوشیم ، لمع  ًالماک  اههچب  رظن  هب  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  ( 51 دنکیم .

. تسا لباقم  فرط  نداد  دشر  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ندش  لباقم  درف  رظن  عبات  يانعم  هب  اجنیا  رد  تروشم  دـننکیم . تروشم  نادـنزرف 
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زا هنوگچ  سپ  دـنهدیمن . یتیمها  دوخ  نادـنزرف  هب  هدوب و  لئاق  مارتحا  دوخ  يارب  اهنت  نیدـلاو  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  راـتفر ، نیا  ( 52
هیآ 222. ( 2  ) هرقب ( 53 تشاد ؟ دنهاوخ  ار  لباقتم  مارتحا  راظتنا  نانآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

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

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

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
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هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

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

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