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دیدج یمالک  لئاسم  تیودهم و 

باتک تاصخشم 

میهاربا یجاح  اضر  رشان :  میهاربا  یجاح  اضر  هدنسیون :

همدقم

« دـیدج یهوژپ  نید  رظنم  زا  نید  فیرعت   » سپـس دوـش ، یم  هراـشا  دـیدج » مـالک   » و نید » هفـسلف ي   » تواـفت هب  ادـتبا  راتـشون ، نیا  رد 
« ینایحو ریغ   » و ینایحو »  » هب یتّنـس » نایدا   » میـسقت و  يویند ،» ناـیدا   » و یتّنـس » ناـیدا   » هب نید »  » میـسقت نآ ، زا  سپ  دریگ ، یم  تروص 

هرازگ هاگدـید  هاگ  نآ  دوش ، یم  هراشا  هاگدـید  هس  هب  یحو ، ّتیهام  باب  رد  یحو ، رب  ینایحو  نایدا  هیکت ي  لابند  هب  دوش . یم  حرطم 
یجاح اضر  رتکد  داتسا  زا  دیدج » یمالک  لئاسم  ّتیودهم و   » ياه سرد  هلـسلس ي  ریرقت  رـضاح  هتـشون ي  دمآ . دهاوخ  لیـصفت  هب  يا 

. تسا هدش  هئرا  ناهوژپ  شناد  بالط و  زا  یعمج  يارب  مق  رد  تیودهم » یصصخت  زکرم   » رد هک  تسا  میهاربا 

دمآرد

مزاوـل و هک  تسا  نید  هفـسلف ي  اـی  مـالک  هزوـح  رد  دوروـلا  دـیدج  لـیاسم  زا  یـشخب  رب  لمتـشم  یمـالک  دـیدج  لـیاسم  تیودـهم و 
نید هفـسلف ي  دیدج و  مالک  زا  هاتوک  یفیرعت  نایب  زا  سپ  تهج ، نیمه  هب  دنراد . یعیـش ) تیاور  هب   ) تیودهم اب  طابترا  رد  ییاهدمایپ 

زا لصاح  جـیاتن  مزیرالوکـس و ... ینید ، ییارگ  رثکت  یحو ، باب  رد  یبرجت  هاگدـید  لثم  یثحابم  حرط  اب  ود ، نیا  ياهتوافت  هب  هراـشا  و 
. دریگ یم  رارق  یسررب  دقن و  دروم  هدش ، جارختسا  تیودهم  باب  رد  ءارآ  نیا 

نید هفسلف  اب  مالک  توافت 

هزومآ زا  عافد  نآ ، تیاغ  هک  تسا  یـشناد  مالک ، شناد  دراد . توافت  عوضوم ، تیاـغ و  شور و  ظاـحل  هب  نید » هفـسلف ي   » اـب مـالک » »
یم راک  هب  یفـصو  بکرم  مسا  کی  تروص  هب  ای  فاضم  تروص  هب  هشیمه ، مـالک ، شناد  تهج ، نیمه  هب  تسا و  صاـخ  ینید  ياـه 

، نید هفسلف ي  اریز ، تسین ؛ نینچ  نید ،» هفسلف ي   » هک یلاح  رد  نآ ، دننام  و  یحیـسم » مالک   » ای یمالـسا » مالک  : » دوش یم  هتفگ  دور و 
میلاعت زا  عافد  ماقم  رد  ًایناث ، دنک و  یم  ثحب  نایدالا  نیب  كرتشم  ياه  هزومآ  زا  هکلب  دـنک ، یمن  ثحب  نید  کی  میلاعت  همه ي  زا  ًالّوا 

هل رب  هک  ّهلدا ي  زا  مادک  چیه  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ًاتیاهن  یـسانشادخ ، ثحب  رد  نید ، نافوسلیف  زا  یـضعب  اذـل  تسین و  نید  کی 
حرطم یـشناد  ناونع  هب  مالک ، شناد  ور ، نیا  زا  دنتـسه . يرداال  ای  دحلم  ًاضعب  ای  تسین  ادـخ  دوجو  تبثم  تسا  هدـش  هماقا  ادـخ  دوجو 

زا هک  تسا  یـشناد  نآ ، : » مییوـگ یم  مینک و  یم  تسرد  شا  تاـعوضوم  يارب  يریـشم  ناوـنع  کـی  اـی  تسا  عوـضوم  یب  اـی  هک  تسا 
یبرجت شور  دننام  یعّونتم  ياه  شور  زا  دنک و  یم  ثحب  صاخ ، ینید  نوتم  میلاعت و  زا  عافد  تیاغ  اب  ینید  سدـقم  نوتم  ياه  هرازگ 

«. دنکب هدافتسا  تسا  نکمم  يدوهش  شور  ای  یخیرات  شور  ای  یلقع  ای 

نایدا ماسقا 

، ینایحو ریغ  ینایحو و  نایدا  هب  ار  نایدا  میسقت ، کی  رد  ام ، هک  دیتسه  رـضحتسم  ًاتمّدقم ، تسا . ینید  هبرجت ي  یحو و  ام ، ثحب  نیلّوا 
، سویسوفنک وتنیش ، مسیئوئات ، مسیدوب ، دنراد . یناوریپ  رود  قرش  رد  هک  تسا  ییاه  نییآ  عون  لثم  ینایحو ، ریغ  نایدا  مینک . یم  میسقت 
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. دراد ینایحو  ياه  هشیر  اه ، نیا  همه ي  تسا . یئباص  نییآ  تشترز و  نییآ  ّتیدوهی ، مالـسا ، لثم  یناـیحو ، ناـیدا  تسا . هتـسد  نیا  زا 
هفسلف ِباتک  ره  يادتبا  رد  مهم  لیاسم  زا  یکی  تسا . یگداوناخ  تهابش  باب  زا  ًافرص ، نایدا ، زا  هتـسد  ود  نیا  رب  نید  قالطا  هجو  هتبلا 

هب مه   ) تسه هلـصاف  ردـق  نآ  ناـیدا ، ناـیم  رد  نوچ ، مینک ، یم  نید  زا  هک  تسا  يریـسفت  فیرعت و  ینعی  نید ، زا  اـم  دوـصقم  نید ، ي 
رد دیبایب . نایدا  نایم  یکرتشم  هجو  دـیناوت  یمن  امـش  ًاساسا  هک  یقوقح ) روما  رد  یّتح  تاّیدابع ، کسانم و  ظاحل  هب  مه  دـیاقع ، ظاحل 

ماسقا دویق ، نیا  اب  مینزب و  نآ  هب  يدویق  دعب  میشاب و  هتشاد  یمسْقَم  ادتبا ، ام ، هک  تسین  هنوگ  نیا  ینایحو ، ریغ  ینایحو و  هب  نید  میـسقت 
شدوخ باتک  يادـتبا  رد  کیه ، ناج  لثم  نافوسلیف ، یـضعب  اذـل  درک . ادـیپ  دوشن  اـه  نیا  نیب  رد  دـیاش  ار  دـحاو  مسقم  دوش و  تسرد 

باب زا  قالطا ، نیا  مینک ، یم  قـالطا  نید  یناـیحو ، ریغ  یناـیحو و  یبرغ ، یقرـش و  فلتخم  ناـیدا  رب  هک  اـم  دـیوگ ، یم  نید ) هفـسلف  )
ام دـیوگ ، یم  وا  تسا . هدرک  حرطم  فیرعت  باب  رد  ار  یثحب  دوخ ، ياه  ثحب  رد  نیاتـشنگتیو ، تسا . نیاتـشنگتیو  یگداوناخ  تهابش 

ًالثم يرهوگ -  یتقیقح و  یناسنا ، دارفا  نیا  ًالثم  دـندرک  یم  ضرف  هک  ناگتـشذگ  فـالخ  رب  مینک ، فیرعت  ار  ءایـشا  میهاوخ  یم  یتقو 
هچ  » هک شـسرپ  نیا  ربارب  رد  و ، میـشاب . لیاق  ار  یتایتاذ  رهوگ و  نینچ  میناوت  یمن  ام  هک  تسا  دـقتعم  ناشیا  دـنراد ، یکرتشم  تایتاذ - 

، همه رب  يور ، هایـس  یکی  تسا و  يور  دیفـس  یکی  و  دـق ، هاتوک  یکی  تسا و  دـنلب  دـق  یکی  دـنا ، تواـفتم  دارفا  هک  نیا  اـب  تسا  هنوگ 
، میا هدرکن  ضرف  دحاو  رهوگ  تقیقح و  ناش  نایم  هک  يدارفا  هب  دحاو  مسا  ظفل و  کی  قالطا  دیوگ ، یم  وا  مینک ،»؟ یم  قالطا  ناسنا 
و دق ، دنلب  یضعب ، و  رگید ، فرط  زا  دنتسین  کیرـش  مه  اب  دحاو  یگژیو  کی  رد  مه  یگمه ، دارفا ، نیا  لاح ، نیع  رد  و  فرط ، کی  زا 
، ناش ینهذ  ای  یندب  ياه  یگژیو  رد  هن  ناشداعبا و  رد  هن  ناش و  گنر  رد  هن  و  دنا ، هایس  یضعب  و  دندیفس ، یضعب ، و  دق ، هاتوک  یضعب ،
لّوا و دنزرف  دینیبب ، ّتیعمج  رپ  هداوناخ ي  کی  رد  ار  ینادنزرف  رگا  امش ، تسا . یگداوناخ  تهابش  باب  زا  دنرادن ، هصیصخ  کی  همه ،

نکمم مود ، لّوا و  دنزرف  مینیبب ، ار  مود  لّوا و  دنزرف  ياه  یگژیو  رگا  ینعی ، دنشاب ؛ کیرـش  تسا  نکمم  هصیـصخ  هس  رد  مود ، دنزرف 
هب دنشاب و  کیرش   F و  E هصیـصخ ي ود  رد  تسا  نکمم  موس ، مود و  دنزرف  و  دنـشاب ، کیرـش  مه  هصیـصخ ي Bو Cاب  ود  رد  تسا 

، دینک هسیاقم  مه  اب  ار  دنزرف  راهچ  نیا  امش  نالا  دنشاب . کیرـش  مراهچ ، دنزرف  اب   G وH یگژیو رد  نکمم  موس ، دـنزرف  بیترت ، نیمه 
، میجنـسب مهاب  هک  ود  هب  ود  اّما  درک ، دیهاوخن  ادیپ  دشابن ، انثتـسم  مادک  چیه  رد  دشاب و  همه  يارب  هک  یکرتشم  یگژیو  کی  نانیا ، نایم 
، ًالثم موس ، ياتود  نآ  و  مادـنا ، بسانت  رد  ًالثم ، مود ، ياتود  و  دـنا ، هیبش  مه  اب  تروص  يازجا  رد  لّوا ، ياـتود  دـنراد . ییاـه  تهاـبش 

امش دیوگ ، یم  نیاتشنگتیو  تفای . دیهاوخن  دینک ، ادیپ  دحاو  تهابش  دیهاوخب  عومجملا ، یف  اّما  تسا ، هیبش  ناشراتفر  ای  راتفگ  هوحن ي 
کی دارفا ، همه ي  ناـیم  ولو  هک  تسا  باـب  نیا  زا  دـینک ، یم  قـالطا  یناـسنا  فلتخم  دارفا  رب  ار  ناـسنا  لـثم  يدـحاو  مسا  کـی  یتـقو 

یتاکارتشا هیبش   ) تاکرتشم نیا  ساسا  رب  دینک و  ادیپ  یتاکرتشم  دیناوت  یم  مه ، اب  دارفا  هعومجم ي  ره  رد  اّما  دیبای ، یمن  دحاو  یگژیو 
فیرعت ماقم  رد  هک  تسا  نیا  کیه » ناج   » فرح دـینک . یم  قالطا  نانآ  رب  دـحاو  مان  کی  دراد ) دوجو  ردارب  رهاوخ و  اـت  دـنچ  رد  هک 

ادوب و نییآ  نیاربانب  دینک . ادیپ  دهد ، رارق  شـشوپ  تحت  ار  نایدا  همه ي  هک  دحاو  ّتیهام  دـحاو و  رهوگ  کی  دـیناوت  یمن  امـش  نید ،
مسیدوب نییآ  دراد . یتاکرتشم  يرس  کی  میریگب ، هک  ار  نید  ود  ره  ینعی ، تسا ؛ یگداوناخ  تهابش  باب  زا  ندیمان ، نید  ار  مالسا و ...

نیع رد  تسین ، حرطم  ادخ  یکی  رد  تسا و  حرطم  ادخ  یکی  رد  ینایحو ، ریغ  یلّوا ، تسا و  ینایحو  یمود ، هک  نیا  ولو  مالـسا ، نییآ  اب 
اب ادوب  نییآ  ًالثم  هاگ ، نآ  سفن . دولخ  ًالثم  دـنراد ، كرتشم  دـیاقع  هلـسلس  کی  ای  دـننک ، یم  میلعت  ار  هباشم  تایقالخا  يا  هراـپ  لاـح ،

نیدب دنا و  كرتشم  لئاسم  زا  يرس  کی  رد  رگید ، نییآ  اب  ینییآ  ره  روط  نیمه  و  تسا و ... كرتشم  لئاسم  يرس  کی  رد  ودنه ، نییآ 
یماظن کی  يانعم  هب  شا  ّماع  يانعم  رد  نید ،» ، » دیدج یهوژپ  نید  هاگن  زا  تسا . ناردارب  نارهاوخ و  ناتساد  نامه  ناش ، ناتـساد  ناس 

، همه مینک ، یم  ثحب  نآ  هرابرد ي  میراد  نالا  اـم  هک  يزیچ  نآ  دوش . یم  میـسقت  یتّنـس ، ناـیدا  يویند و  ناـیدا  هب  هک  تسا  اـهرواب  زا 
اهرواب زا  یماظن  نیا  هک  اـهرواب  زا  یماـظن  اـب  میتفرگ  لداـعم  دـیدج  یهوژپ  نید  هاگدـید  زا  ار  نید  لوا ، تسا . یتّنـس  ناـیدا  هب  طوبرم 

نیئآ هتبلا  هک  میئوگ  یم  یتنـس  نایدا  اـنعم  نیا  هب  ار  نید  داـعم ، هب  هجوت  ادـخ ، ـالاب ، هب  هجوت  دـشاب ، هتـشاد  ییارواـم  هبنج  تسا  نکمم 
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دیاقع زا  یماظن  دننک  یم  لامعتسا  عیسو  يانعم  هب  ار  نید  دیدج  یهوژپ  نید  رد  دنتسه . نایدا  نیمه  ءزج  هریغ  وتنیـش و  نیئآ  مسیدوب و 
هاگ هیکت  ینایحو ، نایدا  رد  هک  تسا  نیا  مهم ، هتکن ي  مینک . یم  میـسقت  ینایحو  ریغ  یناـیحو و  هب  ار  ماـع  ياـنعم  نیا  هب  یتنـس  نید  و 

اه نآ  رد  هچ  نآ  تهج ، نیمه  هب  دنناد و  یم  يدام  ناهج  يار  یناهج و  زا  ار  دوخ  ياوتحم  نایدا ، نیا  تسا . یحو  هلئسم ي  نید ، مهم 
. تسا یحو  هلئسم ي  دراد ، ّتیروحم 

تیحیسم دید  زا  یحو 

یقیاقح ياقلا  يانعم  هب  یحو  یکی ، و  ادخ ، یّلجت  ناونع  هب  یحو  یکی ، دراد : دوجو  یحو  هلئسم ي  زا  ریسفت  ود  ًالومعم ، ّتیحیسم ، رد 
، تسا ادخ  ربمغیپ  ام  هاگن  زا  هک  حیسم  یسیع  هک  دریگ  یم  همشچ  رس  اج  نیا  زا  رت  شیب  ّتیحیسم ، رد  دنوادخ  یّلجت  دنوادخ . يوس  زا 

رکیپ کـی  یتقو  ادـخ ، تسا . ادـخ  یتوساـن  مّسجت  ینعی ، تسا ؛ ادـخ  دوخ  اـنعم ، کـی  هب  هکلب  تسین ، ادـخ  ربمغیپ  نایحیـسم ، هاـگن  زا 
يو زا  دنا و  هدید  ار  حیـسم  یـسیع  هک  یناسک  اذل ، دوش . یم  حیـسم  یـسیع  و  دبای ، یم  دّسجت  هَّلل  نبا  بلاق  رد  دنک ، یم  ادیپ  ینامـسج 
نیا زا  یحو  تهج ، نیمه  هب  دهد . یم  یمایپ  ام  يارب  دراد  نانآ ، قیرط  زا  حیسم  یسیع  هک  یناسک  ینعی ، دنا ؛ « لوسر ، » دنا هدروآ  یمایپ 
ياه ناـمز  رد  هچ  شا و  تاـیح  ناـمز  رد  هچ  ، ) حیـسم یـسیع  فلتخم ، عطاـقم  رد  هک  نیا  تسا . دـنوادخ  یخیراـت  یّلجت  زادـنا ، مشچ 

، هتبلا تسا . هتشاد  هبلغ  یلیخ  ّتیحیسم  رد  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هدوب  یحو  زا  يانعم  کی  نیا  دوش ، یم  یلجتم  نایحیـسم  يارب  يدعب ،)
هب زادنا ، مشچ  نیا  زا  یحو  مه  یهاگ  تسا . حیـسم  یـسیع  بلاق  رد  یلجت  هکلب  نافرع ، رد  ماع  یّلجت  يانعم  هب  یّلجت  هن  یّلجت ، زا  دارم 

دوجو یطـسُو ، نورق  لوط  رد  هیرظن ، ود  ره  تسا . ّتیحیـسم  هاـگن  زا  ریـسفت ، ود  نیا  تسا . دـنوادخ » يوس  زا  یقیاـقح  ياـقلا   » ياـنعم
وا نخس  تسا و  وا  باتک  بلاق  رد  ادخ  یّلجت  یحو ، هکلب  تسین ، ادخ  یّلجت  یحو ،»  » هک دیرضحتسم  مالسا ، نید  هاگن  زا  تسا . هتـشاد 

هبرجت ي وحن  کی  ناونع  هب  یحو »  » حرط وس ، نیا  هب  مهدزون  نرق  همین ي  زا  قح . نخس  زا  تسا  ترابع  یحو ، دوش . یم  نایب  هک  تسا 
 - تشاد دوجو  نایحیـسم  نایم  رد  هک  یتالکـشم  رطاخ  هب  نآ ، زا  سپ  دش و  حرطم  تّدش  هب  تیحیـسم  ملاع  رد  يوبن  هبرجت ي  ینید و 

ینید هبرجت ي  ناونع  هب  هکلب  ربمایپ ، هب  دـنوادخ  يوس  زا  یقیاقح  غالبا  ناونع  هب  هن  ار  یحو  یناسک  هَّللاءاشنا - ، درک ، مهاوخ  هراشا  هک 
ثحب ار  اه  نآ  دـیاب  یکی  یکی  هک  تسا  هاگدـید  هس  حرط  عقاو ، رد  مییوگب ، میهاوخ  یم  نالا  هک  یموس  هتکن ي  دـندرک . حرطم  ربمایپ 

ینایحو ریغ  ای  دنتسه  ینایحو  ای  نایدا ، هک  دوب  نیا  لّوا ، هتکن ي  میهد . حیـضوت  تسا  ّتیودهم  هک  نامدوخ  ثحب  اب  ار  ناشطبر  مینک و 
ّتیحیـسم و هاگدـید  رد  یحو  زا  یقلت  تواـفت  مود ، هتکن ي  دراد . ّتیروحم  ینید ، ياـه  هزومآ  هب  تبـسن  یحو ، یناـیحو ، ناـیدا  رد  و 
رد ادخ ، یّلجت  یهاگ  و  دوش ، یم  ریـسفت  ادخ  يوس  زا  هدش  اقلا  قیاقح  یحو ، یهاگ  یحیـسم ، هاگدـید  رد  هک  تسا  یمالـسا  هاگدـید 
زا ریبعت ، نیا  هک  نانچ  وا ، مالک  رد  دـنوادخ  یّلجت  رگید ، نایب  هب  ای  ادـخ  نخـس  زا  تسا  ترابع  یحو ، یمالـسا ، هاگدـید  رد  هک  یلاح 

باتک رد  دنوادخ ، دـنیامرف ، یم  ترـضح  عقاو ، رد  [. 1 .«. ] هوأر اونوکی  نأ  ریغ  نم  هباـتک  یف  هناحبـس  مَُهل  یَّلَجَتَف  : » هدـمآ ریما  ترـضح 
، هغالبلا جهن  [ 1  ] یقرواپ دـشاب . هدرک  یّلجت  رگید  تیعـضو  رد  ای  یناـسنا  بلاـق  رد  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  یّلجت  اـه  ناـسنا  يارب  شا ،

هبطخ 147.

یحو تشرس 

. دراد دوجو  تیحیـسم  رد  یـساسا  هاگدـید  هس  هراـب ، نیا  رد  تسا . یحو  تعیبـط  تشرـس و  باـب  رد  مهم  ياـه  هاگدـید  موـس  هتکن ي 
ثحابم زا  يا  هراپ  اه ، هاگدید  نیا  زا  يریذپ  ریثأت  هب  دنا ، هدرک  حرطم  ار  یمالک  دیدج  ياه  ثحب  هک  مه  ناملسم  نارّکفتم  زا  يرایـسب 

. دنا هدرک  قیبطت  مالسا  ملاع  رب  ًانیع  لقتنم و  ار 
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يا هرازگ  دید 

نیا تسا . یبرجت  هاگدـید  هاگدـید ، نـیمود  دوـب . حرطم  یطـسو  نورق  رد  ًـالمع ، هاگدـید ، نـیا  تـسا . هرازگ ي  هاگدـید  رظنم ، نـیلّوا 
نیا راذگ  هیاپ  دـننک . یم  همجرت  یلادـتعا ،» تایهلا   » هب یهاگ  ار  لاربیل ، تایهلا  دـش . حرطم  لاربیل  تایهلا  رد  مهدزون ، نرق  زا  هاگدـید ،
نایب تحارص ، اب  ینید ، هبرجت ي  کی  ناونع  هب  ار  یحو »  » هیرظن ي ًاساسا  هک  تسا  مهدزون  نرق  رد  رخام » ریالش   » ياقآ ًابیرقت ، تایهلا ،
نورق هشیدـنا ي  ردار  ییاه  هگر  اـه و  هشیر  کـی  تسا  نکمم  ینید ، هبرجت ي  هب  یحو  ریـسفت  دروم  رد  تخادرپ . شا  مزاول  هب  درک و 

هب طوبرم  ًاتدـمع ، يا ، هرازگ  هاگدـید  اّما  تسا ، هدـش  حرطم  یبرجت  هاگدـید  نیا  وس ، نیا  هب  مهدزون  نرق  زا  ًاساسا ، اّما  میباـیب ، یطـسو 
. ادخ اب  ههجاوم  کی  فرص  هن  تشاد و  ییاروام  يا  همشچرس  هک  دنتسناد  یم  یقیاقح  هعومجم ي  ار ، یحو  ینعی ، تسا ؛ یطسو  نورق 
. دنا هدرک  حرطم  یلیلحت  هفسلف ي  رد  نیتسآ  ثحب  زا  تیعبت  هب  یحیسم  ناّهلأتم  ناملکتم و  زا  یـضعب  هک  تسا  یهاگدید  موس ، هاگدید 
هک مینک  نشور  ینعی ، مینک ؛ هضرع  اـه  هاگدـید  نیا  زا  یّلک  ییاـمن  ریوصت و  ادـتبا ، هک  تسا  نیا  میهد ، ماـجنا  دـیاب  یم  اـم  هک  يراـک 

هاگدید زا  یـضعب  شریذپ  مییوگب  هاگنآ  میوش و  رّکذـتم  ار  اه  هاگدـید  نیا  بیرق  مزاول  یـضعب  تسیچ و  اه  هاگدـید  نیا  زا  ام  دوصقم 
هرازگ هاگدید  تشاد . دهاوخ  يا  همزال  هچ  ّتیودهم ، تماما و  دروم  رد  ًالثم  تشاد  دـهاوخ  ام ، ینید  قیاقح  هب  تبـسن  یمزاول  هچ  اه ،

تاعالّطا نیا  دـنک و  یم  ءاقلا  ربمغیپ  هب  یحو  هتـشرف  ای  دـنوادخ  هک  تسا  تاعالّطا  لاقتنا  هوحن  کـی  یحو ، هک  تسا  نیا  شا  ُبل  يا ،
ینابز هماج ي  کی  دزیر و  یم  ینابز  بلاق  کی  رد  ار  اه  نیا  هک  تسا  ربمغیپ ، دوخ  درادن و  ینابز  تلصخ  هماج و  ندش ، ءاقلا  ماقم  رد 

، یحو رظنم ، نیا  زا  نیاربانب ، دـنک . یم  لقتنم  شدوخ  تّما  داحآ  هب  یتاراـبع  تـالمج و  تروص  هب  دـناشوپ و  یم  اـه  نیا  رب  ار  صاـخ 
. تسا هرازگ  خنـس  زا  دـنک ، یم  ءاقلا  ربمایپ  هب  یحو  هتـشرف ي  ای  ادـخ  هک  یقیاقح  ای  ماـیپ  هک  دوش  هّجوت  تسا . تاـعالّطا  لاـقتنا  یعون 
ای بکرم  نخـس  ینعی  هرازگ  دییوگ  یم  امـش  یتقو  قطنم  رد  داد . مهاوخ  حیـضوت  هک  تسا  یـصاخ  حالطـصا  کی  هرازگ  زا  ام  دوصقم 
مات دانـسا  اب  يربخ  هلمج  یهتنم  تسا  هلمج  کی  دوصقم  هک   ) هرازگ زا  يانعم  نیا  تسا  ریذپ  بذک  قدص و  هک  يربخ  مات  بکرم  ظفل 

هطقن ي ًاقیقد ، میرب ، یم  راک  هب  اـج  نیا  رد  میراد  اـم  هک  یی  هرازگ  تسین  دوصقم  یلعف  ثحب  رد  حالطـصا  نیا  بذـک ) قدـص و  لـباق 
دیفس هتخت ، نیا   » ًالثم دینیب ، یم  ار  هلمج  کی  راتخاس  یتقو  امـش  دراد . دوجو  قطنم  هفـسلف ي  رد  هک  یحالطـصا  رد  تسا ، هلمج  لباقم 

نومـضم و عقاو ، رد  هک  هچ  نآ  ییاوتحم . نومـضم و  کی  دیراد و  يراتخاس  ترابع و  کی  تسا ،». گنر  یبآ  نیـشام ، نیا   » و تسا ».
« تسا ب  فلا ،  » لثم تسا ، ترابع  نیا  يروص  راتخاس  هک  هچ  نآ  و  هرازگ ،» ، » حالطـصا نیا  هب  ار  نآ  تسا ، تراـبع  نیا  ِماـیپ  ياوتحم 

نکمم هک  تسا  نیا  لّوا ، قرف  تسا . هدـش  هتـشاذگ  هلمج ،»  » و هرازگ »  » نیب قطنم  نافوسلیف  ناـیم  قرف  راـهچ  دـنیوگ و  یم  هلمج  ار  نیا 
، ترابع کی  ياوتحم  زا  دش  ترابع  هرازگ  نوچ  دوش . نایب  يددعتم  تالمج  اب  دناوت  یم  هک  میشاب  هتـشاد  دحاو » هرازگ ي   » کی تسا 

کچوک لّوا ، سالک  يولبات  زا  ولبات ، نیا  : » مییوگ یم  ًالثم  دوش  یم  نایب  نآ  رد  اوتحم  هک  يراتخاس  تروص و  زا  دش  ترابع  هلمج »  » و
یم هدافا  ار  اوتحم  انعم و  کـی  یلو  دراد ، قرف  مه  اـب  تراـبع  ود  نیا  تسا .». رت  گرزب  ولباـت ، نیا  زا  لّوا ، سـالک  يولباـت   » و تسا » رت 

وا : » مییوگب ام  هک  نیا  ًالثم  دشاب . ددعتم  دـناوت  یم  هرازگ  یلو  تسا ، دـحاو  هلمج  یهاگ ، هک  تسا  نیا  هلمج ، هرازگ و  مود  قرف  دـنک .
نایم موس  تواـفت  تسا . یکی  هلمج ، هک  نیا  اـب  تسا ؛ فلتخم  اـه  هرازگ  ورمع ،»  » اـی دـشاب  دـیز » «، » وا  » زا دارم  هک  نیا  هب  هتـسب  دـمآ ،»

، راوید نیا   » ِنومـضم تسین . رت  شیب  یکی  هرازگ ، یلو  تسا ، دّدـعتم  اـه ، ناـبز  دّدـعت  هب  دـحاو ، هلمج ي  هک  تسا  نیا  هلمج ، هرازگ و 
راوید نیا  میوگ  یم  یسراف  هب  نم  یهاگ  الاح  دنامهف . ناوت  یم  یسیلگنا و ... یبرع و  یـسراف و  نوگانوگ  ياه  نابز  اب  ار  تسا » یچگ 

ددـعتم ياهنابز  رد  یلو  تسین  رتشیب  یکی  هرازگ  میربب ، راکب  ار  يرگید  تراـبع  تسا  نکمم  یـسیلگنا  هب  ًـالثم  مه  یهاـگ  تسا  یچگ 
، دوش یم  بذک  قدص و  هب  فصّتم  هرازگ ، هک  تسا  نیا  مراهچ ، توافت  دوش . یم  نایب  ددعتم  تالمج  رد  اهنابز  عبت  هب  دحاو  هرازگ ي 

یبآ هبنـشراهچ ، : » دـیئوگب امـش  هک  نیا  لثم  دـنرادن ، انعم  هک  دنتـسه  یتالمج  دوش . یم  ییانعم  یب  ییاـنعم و  اـب  هب  فصّتم  هلمج ، یلو 
هتفرگ تئشن  اج  نیا  زا  مه  اه  نآ  ییانعم  یب  دنتـسه . انعم  یب  ِتالمج  عقاو ، رد  تالمج ، نیا  تسا .» باوختخر  رد  هبنـش  هس   » ای تسا ،»
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هتفرگ تئشن  اج  نیا  زا  مه  اه  نآ  ییانعم  یب  دنتـسه . انعم  یب  ِتالمج  عقاو ، رد  تالمج ، نیا  تسا .» باوختخر  رد  هبنـش  هس   » ای تسا ،»
، نایگنرف دنتسین . دانسا  لباق  لمح و  لباق  عوضوم ، هب  تبسن  هک  دیهد  یم  تبسن  عوضوم  نیا  هب  ار  یتالومحم  فاصوا و  دیراد  امـش  هک 
. درادـن ییانعم  اـه ، نآ  بیکرت  یلو  دـنراد ، اـنعم  تادرفم ، اـج ، نیا  رد  ). Category mistake( یلوقم ياـطخ  دـنیوگ  یم  ار  نیا 
، هلمج ود  نیا  عوضوم  ینعی ، تسا ؛ ناش  ندوب  عوضوم  عافتنا  هب  هبلاس  ود ، نیا  ندوب  طلغ  أشنم  دنتـسه . طلغ  هلمج ، ود  نیا  ياـه  هرازگ 
هک کنیا  تسا . يراـبخا  تـالمج  صوصخ  رد  مراـهچ ، تواـفت  نیا  [. 1 . ] درادـن ناکم  دریذـپ و  یمن  گنر  ًالـصا ، دـشاب ، نامز »  » هک
ام روظنم  يرابخا  تالمج  اهنت ، ینعی ، تسا ؛ يرت  ماع  ياـنعم  اـج ، نیا  رد  هرازگ  زا  اـم  روظنم  مییوگ ، یم  دـش ، نشور  هرازگ ،»  » ياـنعم

مزال دوش ، یم  لقتنم  ربمایپ  هب  تقیقح ، ای  مایپ  ناونع  هب  هک  ییاه  هرازگ  تسا . ام  رظن  ّدـم  اـج  نیا  رد  مه  ییاـشنا  تـالمج  هکلب  تسین ،
نیا ظفح  اب  الاح ، بوخ ، دـشاب . هتـشاد  مه  یئاشنا  تروص  تسا  نکمم  هکلب  دـشاب ، يراـبخا  ینعی  یقطنم  هرازگ ي  خنـس  زا  هک  تسین 

، ار قیاقح  یعون  تاعالّطا ، یعون  مایپ ، یعون  امش ، هک  نیا  زا  تسا  ترابع  یحو ، رد  يا  هرازگ  هاگدید  هلمج ، هرازگ و  نایم  اه  توافت 
ییاوتحم قیاقح  سنج  زا  اه  نیا  نوچ  مه  دعب  دوشب و  ربمایپ  قالطا  امش  هب  ات  دینک  تفایرد  یحو  هطساو ي  ای  کلم  ای  ادخ  زا  ًامیقتسم ،

هاگدـید رظن  زا  هک  تسا  یمهم  رایـسب  هتکن ي  نیا ، دـنرادن . نّیعم  تارابع  صاخ و  نابز  بلاق  صّخـشم و  یناـبز  تروص  اذـل  دنتـسه ،
نافوسلیف نادنمـشناد و  زا  ناگرزب  دـهد . یم  ینابز  بلاق  نآ ، هب  هک  تسا  ربمایپ  درادـن و  صاخ  ینابز  تروص  ماـیپ ، ياـقلا  يا ، هرازگ 

، ناسنا حور  هک  تسا  نیا  ناش  فرح  توبن  توبن و  یحو  باتک  ود  رد  يرهطم ، دیهش  تسا . یی  هرازگ  هاگدید  ناش ، هاگدید  یمالسا ،
، قیاقح نیا  دعب  دنک و  یم  كرد  الاب  رد  ار  یقیاقح  الاب ، ِتمس  هب  ِهجو  اب  نییاپ . تمس  هب  یهجو  الاب و  تمـس  هب  یهجو  دراد : هجو  ود 
، دهد حیضوت  ار  دنیارف  نیا  سکع  هک  نیا  يارب  ناشیا ، دنک . یم  ادیپ  ینابز  تروص  لایخ و  هلحرم ي  هب  دسر  یم  ات  دنک  یم  ادیپ  لّزنت 
هّدام ي زا  عقاو ، رد  و  لاـیخ ، هلحرم ي  رد  دـنیآ  یم  یـسح ، ياـه  هداد  نیا  میراد و  یـسح  یتاـکاردا  ناـم ، ساوح  اـب  اـم ، دـنیوگ ، یم 

ینعی ینالقع ، تلاح  هب  دنوش و  یم  لیاز  مه  روما  نیا  زا  اه  نیا  دـعب  دراد و  ار  هّدام  صاوخ  یـضعب  زونه  اّما  دـنوش ، یم  عطقنم  ینوریب 
یقیاقح کی  اب  یحو ، ماقم  رد  ربمایپ ، ینعی ، تسا ؛ سکع  مزیناکم  کی  مه  یحو  دنیوگ ، یم  يرهطم  دیهش  دنـسر . یم  لوقعم  یّلک و 

ادیپ لّزنت  ربمایپ ، لایخ  هّوق ي  رد  یتقو ، قیاقح ، نآ  دعب  دنک و  یم  ادیپ  تفرعم  اه  نآ  هب  دوش و  یم  انشآ  يرگید  ناهج  رد  یتالوقعم  و 
نیمه یلازغ  دننام  یناسک  قارشا و  خیش  یّتح  نیهلأتملا و  ردص  انیـس و  نبا  دننام  ینافوسلیف  هاگدید  دریگ . یم  ینابز  تروص  دنک ، یم 

تلـصخ نابز و  هک  ینعی  هدـش  ءاقلا  نابز  نیمه  هب  هک  تسا  یقیاقح  عقاو ، رد  یحو ، دـیوگ ، یم  اج ، کی  رد  نودـلخ ، نبا  اـهنت  تسا ،
رتکد رظن  و  دـنراد . رواب  ار  يا  هرازگ  هاگدـید  دـینیبب  ار  نافوسلیف  عون  ّالا  دـنک و  یم  ظاحل  ناشیا  یحو  لّزنت  رد  ار  یحو  نتـشاد  یناـبز 

یسدق رما  اب  هجاوم  کی  یحو  دناد  یمن  مه  هرازگ  دناد  یمن  قیاقح  ار  یحو  ًالـصا  وا  میـسر  یم  الاح  هک  تسا  یبرجت  هاگدید  شورس 
تارابع نیا  مایپ  نومـضم و  یتح  هن  هتفگ  نآرق  رد  ربمایپ  هک  تسا  یتارابع  خنـس  زا  هن  یحو  هک  تسا  نیا  شورـس  رتکد  هاگدید  تسا .

زا تسا  ترابع  یحو  لصا  شورـس  ياقآ  رظن  زا  مادک ، چیه  هداتـسرف  دنوادخ  ار  شنومـضم  تسا و  ربمایپ  زا  شتارابع  نیا  مییوگب  هک 
؛ مایپ بطاخم ، هدنیوگ ؛ تسا : رما  شش  دونش ، تفگ و  هرواحم و  کی  رد  یـساسا  روما  نیمه . یحو ، هتـشرف  اب  ای  ادخ  اب  ربمغیپ  ههجاوم 
رد ًالمع ، دـینک . یم  لقتنم  ار  ماـیپ  اـه  نآ  هطـساو ي  هب  امـش  هک  ییاـهدامن  ههجاوم ؛ رتسب  هنیمز و  میقتـسم ؛) ریغ  اـی  میقتـسم  ، ) ههجاوم
يا ههجاوم  کـی  هک  تسا  نیا  یحو ، تفاـیرد  همزـال ي  ماـیپ . هدنتـسرف ؛ هدـنریگ ؛ درادـن : دوجو  رت  شیب  نکر  هس  يا ، هرازگ  هاگدـید 

قافتا یحو  هارمه  هک  دنتسه  یمزالم  روما  دنتسین  یحو  ءزج  رگید  اهنیا  تسه . يا  هنیمز  کی  رد  ًامتح  مه  ههجاوم  نیا  دریگ و  تروص 
، ینعی یناـیحو ؛ ریغ  یهاـگ  تسا و  یناـیحو  یهاـگ  ینید ، هبرجت ي  هک  تسا  نیا  يا  هرازگ  یحو  هدـیا ي  رد  رگید  هـتکن ي  دـتفا . یم 
، جارعم جارعم . دـننام  تسا ، ینایحو  ریغ  هبرجت ي  وا ، ینید  هبرجت ي  یهاگ  دریگ و  یم  ار  یبلاطم  ینایحو  يا  هبرجت  رد  یهاـگ  ربماـیپ ،

دـشاب نآرق  ءزج  هک  تسا  هدوبن  يزیچ  اه ، نآ  تسا ، هدید  ربمغیپ  هک  هچ  نآ  ینعی ، تسین ؛ ینایحو  هک  تسا  ربمایپ  ینید  هبرجت ي  کی 
هداد حیـضوت  ًادعب  هک  تسا  هتـسد  دنچ  ینایحو ، ریغ  ینید  هبرجت ي  نیا  ینایحو . ریغ  تسا  يا  هبرجت  هکلب  ربمغیپ ، رب  لزنم  یحو  ءزج  و 

هعجارم یلاّعف  یقت  دّمحم  ياقآ  زا  ینید  رصاعم  یسانش  تفرعم  رب  يدمآ  رد  كاه و  نازوس  زا  قطنم  هفـسلف ي  هب  [ 1  ] یقرواپ دوش . یم 
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. دوش

دمآرد

هب ار  تّوبن  متخ  دوشیم -  هدیمان  یبرجت  هاگدید  ًاحالطـصا  هک  یحو -  زا  یـصاخ  ریـسفت  ساسا  رب  [، 1  ] يروهال لابقا  نوچ  ینارکفتم 
نتسناد ریذپطسب  نیع  رد  هک  ياهشیدنا -  نینچ  دوجو  دناهتسناد . یهلا  یجنُم  ره  روهظ  راکنا  نامسآ و  نیمز و  نیب  هطبار  عاطقنا  يانعم 

توبن متخ  يهمزال  مّلـسوهلآوهیلع ،) ُهّللایّلـص  ) مالـسا لوسر  زا  سپ  ار  ینامـسآ  یجنم  روهظ  راکنا  ناربمایپ ، ریغ  هب  ینایحو  ياههبرجت 
هراشا هاگدید  هس  دوجو  هب  یحو ، تقیقح  یتسیچ و  دروم  رد  دنکیم . باجیا  ار  یحو  یتسیچ  تشرس و  باب  رد  یثحب  حرط  دنادیم - 
لاقتنا یعون  ياهرازگ ، یحو  رظنم  زا  یحو  هک  دش  هتفگ  راصتخا  هب  تفرگ . رارق  ثحب  دروم  ياهرازگ ) هاگدید   ) هاگدید نیتسخن  دش و 

یناعم و نیا  ربمایپ  هاگنآ  دوشیم ؛ ياقلا  ربمایپ  بلق  رب  یحو ، يهتـشرف  ای  دـنوادخ  يوس  زا  ییاهمایپ  نیماضم و  ینعی ، تسا ؛ تاعالطا 
رد یحو  تهج  نیمه  هب  درادیم . هضرع  اهناسنا  رگید  هب  یتـالمج  تاراـبع و  ِبلاـق  رد  هدیـشخب ، یناـبز  یظفل و  یتروص  ار  نیماـضم 

لاقتنا يارب  ربمایپ و  زا  هتفرگ  تأشن  هتـساخرب و  يزیچ  یحو ، زا  یکاـح  تاـملک  ظاـفلا و  هتـشادن و  یناـبز  یتشرـس  ياهرازگ ، هاگدـید 
يهتـشرف ای  ادخ   ) مایپ يهدنتـسرف  . 1 تسا : زیچ  هس  ياهرازگ  یحو  ناـکرا  هک  تشذـگ  بلطم  نیا  حیـضوت  تـسا . ناـبطاخم  هـب  یناـعم 

نمـض رد  مایپ  لاقتنا  نیا  هتبلا  دوشیم ) اقلا  ربماـیپ  بلق  رب  ماـیپ  هدنتـسرف  يوس  زا  هک  ییاوتحم   ) ماـیپ . 3 ربمایپ )  ) مایپ هدـنریگ  . 2 یحو )
رظنم زا  هک  دوـش  تقد  میدـیمان . یناـیحو  يهبرجت  ار  نآ  هک  دریگیم  تروـص  یحو ) يهتـشرف  اـی  ادـخ  اـب  ربماـیپ  يههجاوـم   ) ياهبرجت

. دریگیم تروص  ینایحو  يهبرجت  کی  يهنیمز  رد  هک  تسا  یمایپ  لاقتنا  هکلب  تسین ؛ یناـیحو  يهبرجت  دوخ  یحو  ياهرازگ ، هاگدـید 
میرکلادـبع نینچمه ر.ك . مجنپ ؛ لصف  مارآ ، دـمحا  يهمجرت  مالـسا ، رد  ینید  رکف  ءاـیحا  يروهـال ، لاـبقا  دـمحم  ر.ك . [ 1  ] یقرواپ

. طارص تاراشتنا  يوبن ، يهبرجت  طسب  شورس ،

( ینید هبرجت   ) یبرجت هاگدید 

تاّیهلا رد  فرط ، نیا  هب  مهدزون  نرق  دودح  زا  ًالمع  هاگدید  نیا  تسا . ینید » يهبرجت  هاگدید  ، » یحو تشرـس  دروم  رد  مّود  هاگدـید 
ّتیحیـسم ِینید  يهشیدنا  خیرات  رد  زین ، مهدزون  نرق  زا  شیپ  ناوتیم  ار  نآ  ياههشیر  دـنچ ، ره  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  لاربیل ،

. درک لابند 

هاگدید نیا  یلامجا  حیضوت 

هوحن کی  یحو  تقیقح  هکلب  تسین ؛ ادخ  نتفگ  نخـس  ای  ندناسر  مایپ  وحن  کی  یحو  تقیقح  ینید ،» يهبرجت   » هاگدید زادنامشچ  زا 
. مینکیم ریبعت  هّللا  ای  ادخ  هب  نآ  زا  ام  هک  تسا  یـسدق  رما  اب  ربمایپ  يههجاوم  ِسفن  یحو ، رهوگ  تشرـس و  ینعی ، تسا ؛ ینید  يهبرجت 

مایپ  » ناونع هب  هک  هچنآ  هاگدـید ، نیا  قبط  دوش . دای  وا  زا  هوهی »  » ای ینامـسآ » ِردـپ   » لثم يرگید  یماسا  اـب  رگید  ناـیدا  رد  تسا  نکمم 
اّما دراذگیم ؛ ام  رایتخا  رد  ادخ ، اب  شیوخ  يهبرجت  ههجاوم و  زا  ربمایپ  هک  تسا  يریسفت  فیصوت و  ًافرص  دوشیم ، لقن  ام  يارب  یحو »

ام يارب  دنوادخ ، اب  شدوخ  رفس  زا  ربمایپ ، هک  تسا  ياهمانرفـس  یحو ، مایپ  تسا . یـسدق  ِرما  ندرک  هبرجت  ههجاوم و  سفن  یحَو ، ِلصا 
ضحم يهجاوم  هبرجت و  کی  هکلب  تسا ؛ هدشن  لدب  ّدر و  یتاملک  ادخ ، ربمایپ و  نیب  عقاو ، رد  زادنامشچ  نیا  زا  تسا . هدروآ  ناغمرا  هب 

، ینعی دـنکیم ؛ شرازگ  ام  هب  هداتفا ، قاّفتا  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  دوخ ، شیپ  زا  ربمایپ  سپـس  تسا . هتفرگ  تروص  نابز ، زا  ِیلاخ  غراف و 
. دنیآیم رد  نید  ناوریپ  دزن  رد  سّدقم  نوتم  تروص  هب  اهلقن  نیا  دنکیم و  لقن  ام  يارب  ار  ینید  يهبرجت  زا  شدوخ  ریسفت  حیـضوت و 

تـسا یفیـصوت  شرازگ و  ًافرـص  دنکیم ، شرازگ  ربمایپ  هک  هچنآ  درادن . ّتیعوضوم  مایپ  یّتح  ياهرازگ -  یحو  فالخ  رب  اجنیا -  رد 
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یّلجت يرگهولج و  هیّـضق ، ِلصا  تسا . هتـشاد  ياهبرجت  ساسحا و  هچ  یـسدق ، رما  اب  ههجاوم  رد  وا  هکنیا  هداـتفا و  هک  یقاـّفتا  هب  تبـسن 
ربمایپ هچنآ  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هّتبلا  تسا . هداتفا  ربمایپ  ادـخ و  نیب  زین ، یقاّـفتا  کـی  يرگهولج  نیا  رد  لاـح  تسا . هدوب  دـنوادخ 

تافیصوت اهنیا  يهمه  هکلب  دنکیم -  لقن  ار  ادخ  نخس  رهاظ ، بسح  هب  ربمایپ  هک  ییاج  رد  یّتح  تسا -  دنوادخ  نخـس  دنکیم ، نایب 
انتعا لباق  تسرد و  ربمایپ  اب  ادـخ  نتفگ  نخـس  هزادـنا  هچ  اـت  یبرجت ، یحو  رظنم  زا  هک  باـب  نیا  رد  تسا . یـسدق  رما  اـب  ههجاوم  زا  وا 

« ینید هبرجت   » دروم رد  یتاحیضوت  نایب  مزلتسم  یحو ، تشرس  باب  رد  ینید » يهبرجت   » هاگدید رتقیقد  حیرشت  دش . دهاوخ  ثحب  تسا ،
هبرجت رب  تسا  ینتبم  ًاساسا  هک  ییارگّرثکت  ثحب  لـثم  تسه -  زین  يدـعب  ياـهثحب  زا  یـضعب  يهیاـپ  ثحب  نیا  نوچ  هوـالع  هب  تسا ،

تقیقح و یبرجت » یحو   » هاگن زا  هک  تسا  دـیکأت  لباق  هتکن  نیا  لاح  ره  رد  دوش . یـسررب  رتقیقد  میهافم  نیا  تسیابیم  ینید -  ییارگ 
. تسا ربمایپ  ادـخ و  نیب  هبرجت  ههجاوم و  هوحن  کی  خنـس  زا  هکلب  تاعالّطا ؛ لاقتنا  تلـصخ  هن  دراد و  ینابز  تلـصخ  هن  یحو ، تشرس 

. تسا وا  يونعم  رفس  يهمانرفس  شرازگ و  عقاو  رد  دیوگیم ، ربمایپ  هک  ار  هچنآ  نیاربانب 

ینید هبرجت 

قطنم رد  هبرجت  تسیچ ؟ هبرجت  زا  دارم  مکی . يهتکن  تسا : رکذ  لباق  یتاکن  دشابیم ؛ هچ  نآ  زا  دارم  تسیچ و  ینید  يهبرجت  هکنیا  رد 
امش دش و  هارمه  یّفخ  سایق  کی  اب  اهكاردا  نیا  دیتشاد و  یّـسح  ياهكاردا  يرـس  کی  رگا  ًاحالطـصا ، دراد . ار  دوخ  ّصاخ  يانعم 

ّتیعطق تسا و  ّیفخ  سایق  نآ  رب  یّکتم  هک  دیشکب -  نوریب  یّلُک  يهدعاق  کی  یّـسح ، ياهكرادا  دودحم  يهعومجم  نیا  زا  دیتسناوت 
حالطـصا و نیا  تسا ، ام  ثحب  دروم  ًـالعف  هک  ياهبرجت » . » دوشیم هتفگ  هبرجت »  » نآ هب  قطنم  رد  ًاحالطـصا  تسا -  شخب  نیقی  دراد و 

. میراذگیم رانک  هک  ار  انعم  نیا  ورنیا ، زا  تسین ؛ انعم  نیا 

دیدج رصع  اب  میدق  رصع  رد  هبرجت  توافت 

مهدفه نرق  زا  لبق  تالامعتسا  نیب  تسا . هدرک  ادیپ  ییانعم  لّوحت  کی  فرط ، نیا  هب  مهدفه  نرق  زا  (، Experience  ) هبرجت يهژاو 
. تسا هتفر  راک  هب  يدـیدج  موهفم  انعم و  کی  رد  هژاو  نیا  ًالمع  نردـم ، يهرود  رد  دراد . دوجو  توافت  نردـم ) نارود   ) نآ زا  دـعب  اب 
هتفای و یلاعفنا  ییانعم  دعب ، هب  هدفه  نرق  زا  یلو  تشاد ؛ یـشنُک  یلعف و  ییانعم  خیرات ، نآ  ات  نیمز  برغم  رد  ( Experience  ) هبرجت

ندوب لاّعف  يرگ ، شنُک  يانعم  کی  لبق ، ياههرود  رد  هبرجت  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ییانعم  لّوحت  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  ییانعم  لّوحت 
رـصع رد  اّما  يریذپریثأت . هن  تشاد ، يراذگریثأت  یلعف و  يهبنج  نآ  يانعم  رگید  ترابع  هب  تشاد  ندز  کحم  ندومزآ و  تقیقح  رد  و 
لّوحت نیا  رّـس  ندز . کحم  ناحتما و  هب  ندروآ  يور  هن  دوریم ؛ راک  هب  يریذـپریثأت  یلاعفنا و  يانعم  کـی  هب  هبرجت »  » ًاتدـمع دـیدج ،

ادیپ توافت  نردم ، نارود  ناسنا  ّتنس و  نارود  ناسنا  میدق ، ناسنا  دیدج و  ناسنا  نیب  یگدنز ، هب  هاگن  ًاساسا  هک  تسا  نیا  رد  ییانعم ،
ای شوخ  تالاح  رتشیب  دـیدج  ياهناسنا  یگدـنز ، هب  اههاگن  تواـفت  تهج  هب  دـیآیم ، ناـیم  هب  نخـس  هبرجت  زا  یتقو  اذـل  تسا . هدرک 

کی یگدـنز  ّتنـس ، يهرود  ناسنا  يارب  هکیلاح  رد  دراد ؛ یلاعفنا  يهبنج  رتشیب  هک  دـنراد  نهذ  رد  ار  سأـی و ... دـیما ، میب ، شوخاـن ،
يارب هبرجت  ییانعم  لّوحت  نآ ، عبت  هب  یگدـنز و  دوخ  ِییانعم  ِلّوحت  نیاربانب ، دوب . هوکـشاب  ياهرادرک  لاـعفا و  زا  ياهعومجم  هریجنز و 

يهرود رد  هبرجت » . » میربب راک  هب  مینک و  نایب  ریز ، يانعم  حالطصا و  نیا  رد  ار  هبرجت  ام  هک  تسا  هدش  ثعاب  نردم ، يهرود  ياهناسنا 
مه يریثأت  ههجاوم ، نیح  رد  هک  هعقاو  قاّفتا و  کی  اب  ندـش  هجاوم  لاعفنا و  وحن  کی  يریذـپشنُک ، اـب  هارمه  تسا  ياههجاوم  نردـم ،

، ههجاوم ماگنه  هب  يریذـپ  شنک  يریذـپ و  ریثأت  زا  روظنم  دراد . هبرجت  يانعم  رد  ّماـت  ّتیلخدـم  يریذـپ ، شنُک  ياـنعم  نیا  میریذـپیم .
رب ناـسنا  ینطاـب  لاـعفنا  هوـحن  کـی  هب  هک  ییاـهتلاح  تسا ؛ ندـش و )... سویاـم  يراودـیما ، یلاحـشوخ ، لـثم   ) ناـسنا تـالاح  رییغت 

. ددرگیم
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( يریذپ شنک   ) هبرجت هناگ  جنپ  ياه  یگژیو 

.2 تسا . هدـنز  یتفاـیرد  هـبرجت  . 1 تسا : شرامـش  لـباق  رما  جـنپ  اـت  هک  دراد  ییاـهیگژیو  لاـعفنا ، يریذـپ و  شنک  ياـنعم  هـب  هـبرجت 
ياهلالدتـسا میهافم و  زا  . 3 دـنکیم . داـجیا  دناهتـشاد ، ار  هبرجت  نیا  هک  ینارگید  هب  تبـسن  رگهبرجت ، صخـش  رد  يدرد  مهساـسحا 

. تسا یصوصخ  یصخش و  . 5 تسا . لاقتنا  لباق  ریغ  . 4 دراد . لالقتسا  یلقع 

هبرجت هناگ  جنپ  تایصوصخ 

ًالثم ای  دـنکیم  هبرجت  ارنآ  عوقو  دریگیم و  رارق  هلزلز  يهثداح  کی  نتم  رد  هک  یـسک  ًالثم  تسا ؛ هدـنز  یتفاـیرد  اـنعم ، نیا  هب  هبرجت 
شزرل ساـسحا  اـی  شزوس  ساـسحا  تسا ، رـضاح  هعقاو  نیا  نتم  رد  دزوسیم ، دزیریم و  وا  ياـپ  تسد و  يور  شوـج  بآ  هک  یـسک 

هک ياههجاوم  نینچ  زا  نونکا  صخـش  نیا  دنکیم . تفایرد  ساسحا و  هدنز ، روط  هب  دوجو و  يهمه  اب  ار  اهناسنا  نتفر  نایم  زا  نیمز و 
انعم نیا  هب  هبرجت  تسا . رادروخرب  نتخوـس ،) لاـثم  رد   ) ندـب شزوـس  ساـسحا  اـی  سرت  ساـسحا  ینعی ، تسا ؛ يریذـپ  شنُک  اـب  هارمه 
کی هک  نوـنکا  [ 1 . ] دـیاهدرک سمل  دوجو  ماـمت  اـب  ار  ییاـهشنُک  دـیاهتفرگ و  رارق  ياهعقاو  نتم  رد  امـش  ینعی ، تسا ؛ هدـنز  یتفاـیرد 

ام تسد  رگا  ینعی ، دـینکیم ؛ يدرد  مه  مهافت و  ساسحا  دناهتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یعیاقو  نینچ  هک  یناسک  اـب  دـیراد ، هدـنز  تفاـیرد 
هزات میریگیم ، رارق  هلزلز  کی  عوقو  نتم  رد  هک  هاگ  نآ  ای  دناهدیـشک  هچ  هتخوس ، ناشتـسد  هک  یناـسک  میمهفیم  هزاـت  دـشاب ، هتخوس 

تبسن هکنیا  يارب  تسا  ياهنیمز  ّتیعقاو ، زا  ام  تفایرد  ندوب  هدنز  ور  نیا  زا  دناهدرک ، هبرجت  ار  ياهعقاو  هچ  ناگدز  هلزلز  هک  میمهفیم 
هب هبرجت  ِّتیـصوصخ  نیمراـهچ  نیموـس و  مینک . يدرد  مه  مهاـفت و  ساـسحا  دناهتـشاد ، ار  نیا  ریظن  ییاـههبرجت  هک  یناـسک  رگید  هـب 

يریگراک هب  میهافم و  اب  امش  ینعی ، تسا ؛ لقتسم  یلقع ، ياهلالدتسا  میهافم و  زا  هلصاح ، ساسحا  هک  تسا  نیا  يریذپ ، شنک  يانعم 
سرت ساسحا  ای  دینک  یعادت  صخش  رد  ار  نتخوس  شزوس و  ساسحا  دیناوتیمن  تامّدقم ، نتشاذگ  مه  رانک  تاملک و  یناعم  ظافلا و 

هارمهشدوخ اب  يریذـپ  شنُک  یفطاع و  ساسحا  کی  تسا و  هدـنز  تفایرد  نیا  نوچ  نیاربانب  دـینک . داجیا  یـسک  رد  ار  ناـت  ساره  و 
، ظافلا قیرط  زا  اهنت  امـش  دـشابیمن . لاقتنا  لـباق  مه  تهج  نیمه  هب  وتسین  داـجیا  لـباق  یلقع  ياهلالدتـسا  میهاـفم و  قیرط  زا  دراد ؛

یقیدصت سپـس  امـش و  نهذ  رد  يرّوصت  کی  دـیاب  یناعم  نیا  دـنراد ؛ یناعم  زین  ظافلا  دـینک . لقتنم  نارگید  هب  ار  هعقاو  نیا  دـیناوتیم 
یتاملک ظافلا و  ًاعبط  دشابن ، اقلا  لباق  يرگید  دوجو  رد  نهذ و  رد  یلقعلالدتـسا  موهفم و  قیرط  زا  ساسحا  نیا  رگا  هجیتن  رد  دنروایب .

هب دننک . لقتنم  امش  هب  ار  ساسحا  نآسفن  ات  تشاد  دنهاوخن  یتردق  نینچ  دننکب ، تلالد  اهلالدتسا  میهافم و  نیا  رب  تسیابیم  هک  مه 
. دینکیمن نادجو  ار  مغتقیقح  دـنکیمن و  نیگمغ  ار  امـش  ناتنهذ ، رد  مغموهفم  رّوصت  منیگمغ ؛ نم  میوگیم : هک  یتقو  لاثم  ناونع 

میهافم اب  طقف  امش  دیوشب . ناساره  ناسرت و  هک  دوشیمن  ثعاب  امش ، نهذ  رد  سرت  موهفم  رّوصت  مدیسرت ، یلیخ  نم  میوگیم ! یتقو  ای 
تاملک هدوب ، هچ  نم  ساسحا  نتم  هکنیا  اّما  دشاب ؛ هتشذگ  صاخ  ساسحا  کی  نم ، رد  تسا  نکمم  هک  دیوشیم  لقتنم  ساسحا ) اب  هن  )

جراخ یلقع  ياهلالدتـسا  میهافم و  تردق  ناوت و  ِهطیح  زا  نیا  دنکیمن و  داجیا  ناتدوجو  رد  هدـنز  وحن  هب  ار  تفایرد  نآ  تالمج ، و 
یصوصخ یـصخش و  هبرجت ، عون  نیا  مجنپ  ّتیـصوصخ  دنرادن . دوجو  دننک ، لقتنم  ار  ساسحا  نیا  نتم  دنهاوخب  هک  مه  یظافلا  تسا .

دهاوخن ار  هبرجت  نیا  يرگید  ِسک  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ یـصاخ  ياـنعم  هب  اـجنیا ، رد  ندوب  یـصوصخ  یـصخش و  تسا . نآ  ندوب 
نیا مناوتیمن  تاملک  اهلالدتـسا و  میهافم ، اـب  نم  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  سپ  تسین . ریذـپناکما  نارگید  يارب  هبرجت  نیا  تشاد و 

كرد تشادرب و  هوحن  رد  تسیابیم  سپ  ماهتـشاد  یتفایرد  هچ  نم  هتـشذگ و  نم  رب  هچ  نم ، نطاب  رد  هک  منک  لقتنم  امـش  هب  ار  بلطم 
هب سپس  مشاب و  هتشاد  هعقاو  کی  نتم  رد  ار  هبرجت  نیا  مدوخ  دیاب  ای  تسا . هتشاذگ  رس  تشپ  ار  هبرجت  نیا  هک  دوب  یسک  عبات  تقیقح ،

كرد ّتیعقاو و  مهف  يارب  دناهتشاد و  ار  هبرجت  نیا  هک  مورب  یناسک  ای  یسک  غارس  مک  تسد  هکنیا  ای  مزادرپب ، نآ  شرازگ  فیـصوت و 
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دنچ ینطاب ، ياهساسحا  هک  درک  هّجوت  دـیاب  مریگب . غارـس  دناهتـشاد ، هبرجت  نیا  هب  تبـسن  اهنیا  هک  یتاراـهظا  وتافیـصوت  زا  عوضوم ،
، میراد ار  و ... سای » دیما و  «، » يداش مغ و  «، » سرت  » هبرجت ام  ًالثم  میراد ؛ ار  ریظن  ياهساسحا  اهنآ  زا  ياهتسد  هب  تبـسن  ام  تسا و  روج 

هنرگ و  میهفیم ؛ ار  اـهنآ  ناـمدوخ  ياـههبرجت  ساـسا  رب  دـننکیم ، شرازگ  فیـصوت و  اـم  يارب  ار  روـما  نیا  نارگید  یتـقو  ور  نـیا  زا 
لقتنم ًالـصا  اـی  تروـص  نیا  رد  میـشاب  هدرکن  هـبرجت  میـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  ریظن  اـم  هـک  درذـگب  یـساسحا  نارگید  نطاـب  رب  هچناـنچ 

کی هب  دراد ، وا  هک  ار  یـساسحا  ینعی ، تسا ؛ يزاسلدـم  باب  زا  میوشلقتنم  میهاوخب  رگا  ای  درذـگیم  هچ  وا  نطاـب  رد  هک  میوشیمن 
هچ يزاسلدـم ، اب  هّتبلا  میوش . کیدزن  ساسحا  نآ  هب  تفایرد ، نآ  هار  زا  میهاوخیم  مینکیم و  هیبشت  میاهتـشاد  ناـمدوخ  هک  یتفاـیرد 
هب ار  نآ  ناوتیمن  تاحیضوت  اهریسفت و  اب  دشاب ، هتـشادن  ار  يزیچ  يهبرجت  هک  سک  ره  میوش . لیان  ساسحا  نآ  تقیقح  هب  میناوتن  اسب 

رگا ًاساسا  دوش . کیدزن  بلطم  نآ  هب  دراد ، هک  ییاههبرجت  زا  يزاس  لدم  هیبشت و  لیثمت ، اب  دنکیم  یعس  وا  تهج  نیمه  هب  دنامهف . وا 
لیاـن اـهنآ  مهف  هب  مینکیمن و  كرد  ار  اـهنآ  میـشاب ، هتـشادن  دناهدیـشک ، نارگید  هکییاـهیتحاران  اهتّذـل و  تـالاح ، زا  ياهبرجت  اـم 

هتشادن و یگنشت  هبرجت  ياهچب )  ) یـسک رگا  لاثم  ناونع  هب  دوب . دهاوخن  راذگریثأت  نادنچ  ام  رد  نانآ  شرازگ  فیـصوت و  میوشیمن و 
يرییغت دینکب ، ار  ترضح  نآ  نادنزرف  و  مالسلاهیلع ) نیـسح  ماما  یگنـشت  فیـصوت  هزادنا  ره  امـش  دشاب ، هدرکن  ساسحا  ار  نآ  یتخس 

یگنشت و زا  یتفایرد  مهف و  رّوصت و  کی  دیاب  نیاربانب  دنک . كرد  ار  نآ  یتخـس  ات  درادن  یگنـشت  زا  يرّوصت  وا  دوشیمن . داجیا  وا  رد 
زا تسیابیم ، میدرگ . ّرثأتم  مینک و  كرد  ار  وا  تلاح  دننکیم ، لقن  نامیا  رب  ار  یسک  یگنشت  تلاح  یتقو  ات  میشاب  هتشاد  شطعیتخس 

نوچ هک  تسا  انعم  نیا  هب  یصوصخ » یـصخش و  ، » نیاربانب ددرگ . ّرثأت  ثعاب  ات  میـشاب  هتـشاد  میقتـسم  يروضح و  یتفایرد  تافیـصوت ،
زین اـم  دـنک و  لـقتنم  اـم  هـب  هتــشاد ، هـک  ار  ياهدـنز  تفاـیرد  هدــنز و  يهثداـح  تلاـح و  نآ  دــناوتیمن  میهاـفم ، ظاـفلا و  اـب  صخش 

كرد ار  واتلاح  دناوتیم  یـسک  اهنت  تسا و  یـصوصخ  یـصخش و  وا  يهبرجت  نیاربانب  تسا ؛ هتـشذگ  هچ  وا  رب  هک  مینادیمننامدوخ 
؛ میرادن یسرتسد  میقتسم  روط  هب  تسا ، هتـشذگ  وا  رب  هچنآ  وا و  تالاح  هب  میرادن و  هبرجت  ام  نوچ  اّما  دشاب . هدرک  هبرجت  دوخ  هک  دنک 
. مینک هدافتـسا  يو  دوخ  نایب  شرازگ و  زا  میـشاب و  وا  عبات  دـیاب  وا ) يهبرجت  ّتیفیک  یتسیچ و  لـصا  كرد   ) وا تلاـح  كرد  يارب  اذـل 
، یـشکدوخ ساسحا  ای  سرت  زا  ياهبرجت  امـش  رگا  اـّما  تسا . قاـّفتا  لـباق  زین  نارگید  يارب  هک  تساـنعم  نیا  هب  هبرجت  کـی  سرت ، [. 2]

امـش يارب  ًالماک  ار  ماینورد  ساسحا  مناوتیمن  زاب  میوگب ، نخـس  دوخ  یـشکدوخ  لیم  ساسحا و  زا  نم  هک  هزادنا  ره  دیـشاب ، هتـشادن 
مهف يانبم  تسین . نم  تلاح  رگید  نانآ ، مهف  يانبم  تهج ، نیمه  هب  دـننکیمن ؛ هدـنز  ار  ساسحا  نیا  میهافم  میاـمن . لـقتنم  هداد ، حرش 

يهمزال نیاربانب  منکیم . لقتنم  نانآ  هب  ماهدـنارذگ ، رـس  زا  هک  ار  یتّیعقاو  اهنآ  ساسا  رب  نم  هک  یتاملک  تسا و  ناشدوخ  تلاـح  اـهنآ 
ًایناث میاهدرکن و  هبرجت  میرادـن و  ّتیعقاو  کـی  هب  یـسرتسد  اـم  دوخ  نوچ  ًـالّوا  هک  تسا  نآ  هبرجت ، کـی  ندوب  یـصوصخ  یـصخش و 

هک مینیبب  میـشاب و  عبات  دـیاب  ام  یتّیفیک ؛ هچ  اب  هداتفا و  یقاـّفتا  هچ  هکنیا  رد  نیارباـنب  دـنرادن ؛ لاـقتنا  ِتردـق  زین ، اهلالدتـسا  میهاـفم و 
هک هتفای  یموهفم  لّوحت  دوریم ، راک  هب  دـعب  هب  مهدـفه  نرق  زا  هک  ییانعم  هب  هبرجت  لاـح  ره  هب  دـیوگیم . هچ  هبرجت  بحاـص  صخش 

یتفایرد ینعی ، دراد ؛ ار  یگژیو  جـنپ  نیا  يریذـپشنک ، لاعفنا و  نیا  تهج  هب  تسا و  هارمه  يریذـپ  شنُک  لاعفنا و  هوحن  کی  اب  رتشیب 
تسین و میهافم  ظافلا و  قیرط  زا  لاقتنا  لباق  دـنکیم ؛ يدرد  مه  ساسحا  داجیا  دناهتـشاد ؛ ار  هبرجت  نیا  ًالبق  هک  یناسک  اب  تسا ؛ هدـنز 

ینید يهبرجتفیرعت  هک  تسا  ینتفگ  میزادرپب . ینید  يهبرجت  فیرعت  هب  میهاوخیم  نونکا  ینید : هبرجت  تسا . یـصخش  لیلد  نیمه  هب 
زا ادتبا  تسا . حرطم  یسانشرادیدپ »  » و نیديهفسلف »  » شناد ود  رد  تسا  حرط  لباق  رظنم  ثیح و  ود  زا  هدوب و  یّمهم  رایسب  عوضوم  هک 

، دننک ریـسفت  ار  ینید » يهبرجت   » دناهتـساوخ هک  یناسک  زا  یخرب  مینکیم . عورـش  تسیچ  ینید  يهبرجت  هکنیا  ینید و  يهبرجت  یتسیچ 
، تسا دنوادخ  يهبرجت  ینید ، يهبرجت  : » دناهتفگ ًالثم  هدرک ، ادیپ  صاصتخا  صاخ  ینید  ّتنس  کی  هب  هک  دناهدرک  ریسفت  ار  نآ  يروط 

يریـسفت ریـسفت ، نیا  ّتیحیـسم .) رد   ) ینامـسآ ردپ  دییوگب  نآ  ياجب  دینک و  ضوع  ار  ادـخ  لاح  تسا .» ادـخ  ابندـش  هجاوم  يهبرجت 
نیع رد  تسین . ادـخ  مان  هب  یموهفم  درادـنّتیعوضوم و  ادـخ  ًاساسا  ادوب ) نییآ  لثم   ) نایدا زا  یـضعب  رد  اریز  تسا ؛ عماج  ریغ  اـسران و 
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؛ تسا یلاعتم  رما  ِهبرجت  ینید ، يهبرجت  : » دناهتفگ لاکشا ، نیا  ّلح  يارب  رگید  یخرب  دراد . دوجو  ینطاب ، بان  ياههبرجت  اجنآ  رد  لاح 
يروئت و اّما  دنراد ؛ ار  ادخ  يهبرجت  نایئادوب  دیوگیم : هفسلف  نافرعباتک و  رد  سیَتِسا  دشاب ». هتـشادن  دوجو  نآ  يارب  مه  یموهفم  ولو 

ناشدوخ یتدیقعياهيروئت  رد  هَوُهَی  مان  هب  یموهفم  ینامـسآ ، ردپ  مان  هب  یموهفم  اّما  دـننکیمهبرجت ، ار  ادـخ  دـنرادن ؛ ار  ادـخ  موهفم 
هب دنتسین . [ 3  ] یلاـعتم رما  ادـخ و  يهبرجت  خنـس  زا  ینید  ياـههبرجت  زا  یلیخ  هکنیا  يارب  تسا ؛ ییاـسران  ریبعت  مه ، ریبـعت  نیا  دـنرادن .

لـضفلاوبا ترـضح  هب  ماهتـسشن ، سلجم  کـی  رد  اـی  تسا و  ینید  يهبرجت  نیا  منیبیم ؛ هفـشاکم  ملاـع  رد  ار  ربماـیپ  نم  لاـثم ، ناوـنع 
ءزج تسا و  ینید  يهبرجت  کـی  نیا  داد . افـش  ارم  دـش و  لـّثمتم  نم  يارب  دـمآ و  ناـشیا  هک  مـنیبیم  موـشیم و  لّـسوتم  مالـسلاهیلع ) )

یـسدق ِرما  يهـبرجت  خنـس  زا  دـنچ  ره  هـک  دنتـسه  ناـیدا  رد  ییاـههبرجت  نیارباـنب  [ 4 . ] تسا یـشخبافش  يهـبرجت  اـههبرجت ، نـیرتمهم 
میریزگاـن ورنیا  زا  5 ؛]  ] دـندوبن عماـج  هتـشاد و  لاکـشا  قباـس ، فیرعت  ود  هک  اـجنآ  زا  ینید : هبرجت  فیرعت  دـناینید . اـّما  دنـشابیمن ،

، یتخانـش رادیدپ  ریغ  یتخانـش و  رادیدپ  ياهفیـصوت  نیب  یتسیاب  ادـتبا  روظنم  نیا  يارب  میهد . هئاراینید  يهبرجت  زا  يرتقیقد  فیرعت 
لاثم رد  دنکیم . قرف  درادن ، ار  ياهبرجت  نینچ  هک  یـسک  اب  دراد ، تاقاّفتا  زا  هدـنز  تفایرد  کی  هک  یـسک  [ 1  ] یقرواپ میراذگب . قرف 
میاپ : » دـیوگب امـش  هب  یـسک  اـت  دـنکیم  قرف  یلیخ  نیا  دـینکیم و  سمل  ار  نآ  دـیاهتفرگ ، رارق  هثداـح  نتم  رد  هک  ییامـش  هدـش ، داـی 

دوشیمن و لقتنم  امـش  هب  ساسحا  نآ  نتفگ ، نیا  رثا  رد  مدیـسرت ». یلیخ  نم  دیزرل و  نیمز  دـمآ ، هلزلز  مدوب و  تحاران  یلیخ  تخوس ،
لاقتنا بجوم  دشاب ، هتشاد  دوجو  یـصخش  ِهبرجت  هکنآ  نودب  يرگید ، ِتلاح  ِفیـصوت  ددرگیمن . لصاح  امـش  يارب  يریذپ  شنک  نآ 

هب ربماـیپ  تلاـح  كرد  يارب  لاـثم  ناونع  هب  [ 2 . ] دــنکیمن داـجیا  وا  رد  ار  سرت و ... تلاـح  دوـشیمن ، نآ  یقیقح  كرد  تلاـح و  نآ 
ربمایپ دوخ  تانایب  تافیـصوت و  هب  شوگ  دـیاب  یحو ، یتسیچ  مهف  يارب  و  یحو ، يهتـشرف  ای  ادـخ  اـب  وا  يههجاوم  یحو و  لوزن  ماـگنه 

زا ام  دارم  [ 3 . ] میتسین نآ  كرد  هب  رداق  نامدوخ  اذل  میرادن ، یحو  زا  ياهبرجت  چیه  ام  اریز  تسا ؛ هدرک  هبرجت  ار  نآ  هک  میـشاب  هتـشاد 
مان هک  ار  نایدا  نیب  تاکرتشم  اهینیناهج ، باتک  رد  ترامـسا  ياقآ  تسا . ییارو  ام  دوجوم  ادـخ و  اجنیا ، رد  یـسدق  رما  یلاـعتم و  رما 

ًالومعم هک  یـسدق  رما  یناهج و  ياروام  دوجوم  نیا  دـنالئاق . ناهج  نیا  ياروام  یـسدق  تقیقح  کـی  هب  ناـیدا  عون  دـیوگیم : دربیم ،
رما یلاعتم و  رما  دـنکیم . ساـسحا  رتدنمتداعـس  ار  دوخ  دوش ، رتکـیدزن  وا  هب  ناـسنا  هچ  ره  دراد ، ناـهج  ناـسنا و  هب  تیقلاـخ  تبـسن 

[4 . ] دوشیم لماش  ار  ادـخ  يایلوا  وهمئا  ایبنا و   ِ همه هک  نآ  يوغل  يانعم  هن  یحالطـصا ،) يانعم   ) تسا اـنعم  نیا  هب  ثحب ، دروم  یـسدق 
ثحب رد  هک  تسا  يرگید  بلطم  دـنکیم ؛ عقاو  زا  فشک  تسا و  امنّتیعقاو  ياهزادـنا  هچ  اـت  مینیبیم ، هبرجت  ملاـع  رد  اـم  هچنآ  هکنیا 

[5 . ] دـشابیمحرطم ینید ، يهبرجت  ناـهرب  ثحب  رد  زین  دوـشیم و  ثحب  نآ  زا  نـید  يهـبرجت  یتـفرعم  راـثآ  تمـسق  رد  نـید  يهفـسلف 
امـش رگا  دراد . یپ  رد  ار  یتارثا  بقاوـع و  دـشاب  مهصقاـن  رگا  تـسا و  يداـیز  تارثا  أـشنم  دـشاب  لـماک  رگا  ینید ، يهـبرجت  فـیرعت 

یـشخبافش و يهبرجت  تروص  نیا  رد  دوب ،) نینچ  روکذم  فیرعت  ود  رد  هک  هنوگنامه   ) دـیتسناد یلاعتم  رما  يهبرجت  ار  ینید  يهبرجت 
. میروآیم باسح  هب  هنارادـنید  يهبرجت  ام  ار  ناشدـننام  اهنیا و  هک  یلاح  رد  دنتـسین . ینید  يهبرجت  اهاعد و ... ندـش  هتفریذـپ  يهبرجت 

. مینک کیکفت  یتخانش ، رادیدپ  ریغ  اب  هناسانش  رادیدپ  ياهفیصوت  نیب  دیاب  هتکن ، نیا  ندش  نشور  يارب 

یتخانش رادیدپ  ریغ  یتخانش و  رادیدپ  ياه  فیصوت 

نینچ مرظن  هب   » لثم یتارابع  دمآ .» نینچ  مرظن  هب   » مییوگیم ًالثم  مینکي ؛ هدافتسا  یتارابعزا  نامدوخ  ياههبرجت  فیـصوت  يارب  ًالومعم 
هک تسا  نیا  تسخن  يانعم  دوریم : راک  هب  انعم  هس  رد  دراد و  دربراک  عونهس  لقاّدـح  و ... دـش » ناـیامن  نینچ  میارب  «، » دـیآیم «، » دـمآ

دربراک رد  نیاربانب  دوبن . نینچ  عقاو  رد  اّما  دمآ » نینچ  مرظن  هب  : » مییوگیم میریگیم و  راک  هب  فیصوت  کی  رد  ار  اههژاو  نیا  ام  یهاگ 
؛ دـمآ فیعـض  یلیخ  مرظن  هب  فلا   » ياقآ لاثم ، ناونع  هب  دوریم .». راک  هب  تسین ، نینچ  نیا  عقاو  رد  هک  يرما  روهظ  يهدافا  يارب  ، » لّوا
رب هک  هدـش  رهاـظ  ياهوـحن  هب  هک  دراد  يرما  زا  تیاـکح  دـمآ ،» فیعـض  یلیخ  مرظن  هب   » تراـبع تسا . یـشزرو  ناـمرهق  عـقاو  رد  یلو 
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هکلب تسا ؛ عقاو  فالخ  دـصرد  دـص  شرهاظ  هک  هداتفا  قاّفتا  يزیچ  مییوگب : هک  تسین  نیا  يارب  مّود ، دربراـک  رد  تسا . عقاو  فـالخ 
ای فیعض  داقتعا  ِهدافا  يارب  مود ، تلاح  نیا  رد  سپ  مینک . لقتنم  نارگید  هب  یتسُس  داقتعا  فیعـض و  نامگ  کی  اب  ار  رهاظ  میهاوخیم 

، مشاب هتـسب  مهدیم  لامتحا  هک ، تسا  انعم  نیدـب  مرظن » هب  «. » مشاب هتـسب  ار  رد  مرظن  هب  : » دـییوگیم هکنیا  لـثم  دوریم . راـک  هب  ناـمگ 
نانیمطا لاح  نیع  رد  اّما  دوب -  لّوا  تلاح  هک  نانچ  نآ  تسین  عقاو  فالخ  ًاموزل  هدیسر ، مرظن  هب  هک  هچنآ  ینعی ، مشاب ؛ هتسبن  مه  دیاش 

ای تسه  نینچ  ًاعقاو  هکنیا  زا  رظن  فرـص  هبرجت  رد  يزیچ  روهظ  يهوحن  فیـصوت  يارب  ار  اـههژاو  نیا  اـم  موس ، تروص  رد  مرادـن . مه 
ادـیپ روهظ  ام  نخـس  نتم  رد  ینعی ، تسا ؛ عقاو  فـالخ  مینادیم  هک  میهدیم  حیـضوت  ار  رهاـظ  لّوا ، تلاـح  رد  میربیم . راـک  هب  تسین 

، موس تلاح  رد  میراد . یفیعـض  داقتعا  رهاظ ، نیا  هب  هک  مینکیم  نایب  ار  يرهاـظ  مود ، تلاـح  رد  دوبن . تسرد  نم  رظن  نیا  هک  دـنکیم 
روهظ نم  يارب  يزیچ  هک  تسا  نیا  يارب  ًافرـص  دـیآیم ،» نینچ  مرظن  هب   » و دوشیم » نایامن  نینچ  میارب  «، » دـسریم منامگ  هب   » ِتاـملک

متکاس مهدیم ، ربخ  مراد  وا  یطلغ  یتسرد و  زا  دایز  ای  مک  لامتحا  اب  هک  نیا  ای  و  طلغ ، ای  تسا  تسرد  روهظ  نیا  هکنیا  زا  یلو  هدرک 

هناسانش رادیدپ  تارابع 

؛ میربیم راک  هب  موس  يانعم  نیمه  هب  مینکیم و  هدافتـسا  تالمج  اههژاو و  نیا  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  یتاراـبع  هناسانـش ، رادـیدپ  تراـبع 
، تارابع نیا  دشاب  هتشادن  ای  هتشاد  ّتیعقاو  روهظ ، يهوحن  نیا  هاوخ  دنتسه ؛ يزیچ  روهظ  يهوحن  شرازگ  هدنهد و  حیضوت  ًافرـص  ینعی ،

هعقاو کی  روهظ  يهوحن  زا  تیاکح  هناسانش ، رادیدپ  تارابع  دنتـسین . دراوم  نیا  رد  ام  يرواد  هبتبـسن  ياهراشا  رظن و  چیه  رب  لمتـشم 
. دننک اقلا  ام  هب  ار  یـصاخ  يرواد  نآ ، هب  تبـسن  هکنیا  نودب  دنـشاب و  هتـشاد  یتیانع  هعقاو ، رد  روهظ  ياروام  هب  هکنیا  نودـب  دـننکیم ،

روهظ يارو  زا  ینعی ، مییوگیم ؛ یتخانش  رادیدپ  تافیـصوت  ار  اهنیا  موس ،) يانعم   ) دنتـسه تارابع  هنوگ  نیا  رب  لمتـشم  هک  یتافیـصوت 
امـش رب  هنوگچ  هثداح ، کی  هک  تسا  نیا  اب  شراک  رـس و  یـسانش ، رادیدپ  دنتـسین . یـسانش  رادیدپ  رگید  تارابع  نیا  دیتفر ، رتارف  رگا 

دنکیمن و يرواد  درادن و  راکنیا  اب  تسا ، دـیدرت  دروم  ای  هدوب  عقاو  فالخ  تسا ، بّکرم  لهج  روهظ  نیا  هکنیا  اّما  تسا ؛ هدـش  رهاظ 
نیا هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هناسانـش  رادیدپ  تافیـصوت  باب  رد  هک  ياهتکن  دنکیمن . اقلا  درادن و  یتیانع  نآ  هب  وتسا  تکاس  نآ  زا 

، دوشیم رهاـظ  امـش  يارب  هک  هچنآ  تساندوب . ینیقی  تهادـب و  یگژیو  ياراد  هدوب و  رادروـخرب  ندوـب  ینیقی  تهادـب و  زا  تافیـصوت 
ای مرک  ًالثم   ) دشاب يرگید  گنر  هب  تسانکمم  عقاو  رد  یلو  منیبیم ؛ دیفس  ار  یلدنص  يهتسد  نم  هکنیا  لثم  درادن . نآ  يارو  هب  يراک 
مه عقاو  اب  هدـش  راکـشآ  نم  رب  رهاظ  زا  هچنآ  ایآ  هک  اـنعم  نیا  هب  دیـسرب ، عقاو  هب  دـیرذگب و  روهظ  زا  دـیهاوخب  امـش  رگا  دـشاب .) زمرق 

، میتسه تاروهظ  رد  هک  ینامز  ات  اّما  تسین . هناسانـش  رادیدپ  فیـصوت  رگید  تروص  نیا  رد  تسا ؟ نینچمه  ًاعقاو  ایآ  هن ؟ ای  دـناوخیم 
ياـنعم هب  هن  هّتبلا  تسا . ینیقی  نم  يارب  ًاـیناث  دـهاوخیمن ، لـیلد  تسا و  نشور  نم  يارب  منیبیم ، نینچ  ار  نآ  مراد  نم  هـک  تـسا  يرما 

تاراـبع و نیارباـنب  منیبیم .) گـنر  دیفـس   ) تسا روـط  نیا  منیبیم  نم  هـک  هـچنآ  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  نـیقی  هـکلب  عـقاو ؛ اـب  نآ  تقباـطم 
. رما عقاو  رهاظ و  نیب  نداد  تقباطم  يرواد و  زا  رود  هب  عقاو و  زا  رظن  فرص  تسا ؛ روهظ » نامه   » رگنایب هناسانش ، رادیدپ  ياهفیـصوت 
، ور نیا  زا  مینکیم ؛ ساسحا  مینیبیم و  ار  نآ  ام  میرادن . يراک  نآ  اب  ریخ ؟ ای  دنراد  تقباطم  مه  اب  رمالاسفن ، عقاو و  روهظ و  ایآ  لاح 

رگا مه  يدـیدرت  تسا . ام  دـیدرت  دروم  هن  و  مینیبیم ) هنوگ  نیا  ار  نآ  ام  تسا و  یهیدـب  حـضاو و  نامیا  رب  نوچ   ) میهاوخیم لـیلد  هن 
. دشابیم تسهعقاو ، نتم  رد  هک  هچنآ  اب  هدش  رهاظ  هک  هچنآ  نیب  هسیاقم  ماقم  رد  تسه ،

ینید هبرجت  ریسفت 

هبرجت لعاف  هک  ییاههبرجت  زا  تسا  ترابع  نآ  قیقد  يانعم  رد  ینید  يهبرجت  : » مینکیم ریسفت  هنوگ  نیا  ار  ینید  يهبرجت  ساسا  نیا  رب 
نم هداـتفا و  قاـفتا  نم  يارب  ياهثداـح  لاـثم ، ناونع  هب  دـنکیم ». هدافتـسا  ینید  دودـح  اـههژاو و  زا  نآ  یتخانـش  رادـیدپ  فیـصوت  رد 
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هدافتسا یمیهافم  اههژاو و  زا  هعقاو  نیا  فیـصوت  رد  لاح  منک . فیـصوت  هناسانـش  رادیدپ  وحن  هب  ار  نآ  ماهدید و  هچ  میوگب  مهاوخیم 
نیا اب  مشاب  هتـشاد  عقاو  هب  رظن  هکنآ  نودب  و  هکئالم و )... يادص  ندینـش  لثم  هللا ، یلا  برق  اعد ، تباجا  لثم   ) دنتـسه ینید  هک  منکیم 
نیا لاح  تسا . ینید  يهبرجت  ياهبرجت ، نینچ  مرادـن . نارگید  تواضق  هب  مهيراک  مزادرپیم و  نآ  فیـصوت  هب  ینید  میهافم  اههژاو و 

رد هک  تسا  يرگید  ثحب  نیا  تسانآ ؛ زافشاک  راگزاس و  ّتیعقاو  اب  هزادـنا  هچ  ات  تسین و  اـی  تسه  عقاو  زا  فشاـک  ینید ، يهبرجت 
. مینکیم ثحب  نآ  زا  نید » هفسلف   » و نید » یسانش  تفرعم  »

تماما هب  داقتعا  اب  يروهال  لابقا  يولهد و  هّللا  یلو  هاش  تفلاخم 

هک نیا  : » دـناهتفگ يروهال » لابقا   » وا عبت  هب  و  يولهد » هّللا  یلو  هاش   » لثم یناسک  تّوبن ، متخ  هلأسم  یحو و  ِّتیـصوصخ  نیا  هب  هّجوت  اب 
اب ینادنچ  توافت  تسین و  راگزاس  تّوبن  متخ  اب  دنتـسه ، دوخ  هّمئا  يارب  ثیدـحت  ماقم  ندوب و  هعاّطلا  ضرتفم  تمـصع و  یعّدـم  هعیش 
رب ینامـسآ ، ناسنا  چیه  تسا و  هدش  هتـسب  نیمز  رب  نامـسآ  رد  دوشیمن ، یحو  يدرف  چیه  رب  مالـسا ، ربمایپ  زا  دعب  اریز  درادن ؛ يربمایپ 

. درادن لوبق  ار  نآ  تسین و  راگزاس  یعیـش  تیاور  هب  تیودهم  تماما و  هلأسم  اب  رّکفت  نیا  هک  تسادیپ  [. 1 .« ] درک دهاوخن  روهظ  نیمز 
رگا زین ، هناربمایپ  ياههبرجت  هناربمایپ . ریغ  ای  دنتـسه  هناربمایپ  ياههبرجت  ای  ینید ، ياههبرجت  تشذـگ ، ًالبق  هک  نانچ  مه  تسا  رکذ  لباق 
هّمئا يارب  دنتـسین ، ینایحو  هک  هناربمایپ  ياههبرجت  زا  یـضعب  يرآ ، [ 2 . ] ینایحو ریغ  ای  دنتـسه  ینایحو  ای  دنـشاب ، هتـشاد  یتفرعم  راب  هچ 
عون زا  روما  نیا  اریز  درادن ؛ یتافانم  چیه  تّوبن  متخ  اب  نیا ، هک  تسادیپ  تاماهلا . بتارم  زا  یـضعب  ثیدحت و  هلأسم  لثم  دتفایم ؛ قافتا 

اب هک  دراد ، ار  دوخ  ِصاخ  ینعم  یحو » (، » تایاور تایآ و   ) ینید تاـّیبدا  رد  دنتـسین . تسا ، نآ  هب  يربماـیپ  ماوق  هک  یحالطـصا ، یحو 
ص344. ج2 ، هّیهلالا ، تامیهفتلا  يولهد ، هّللا  یلو  هاـش  [ 1  ] یقرواپ دوشیمن . دراوم  نیا  لماش  تسا و  هتفای  همتاخ  متاـخ ، ربماـیپ  نتفر 

. دیدج یمالک  لئاسم  تیودهم و  هلاقم  ش6 ، راظتنا ، هلجم  [ 2 (. ] ص142 يوبن ، ِهبرجتطسب  زا  )

ینید هبرجت  هاگدید  شیادیپ  هچخیرات 

لـئاسم و هچ  دندیـسر ؟ یحو  زا  ریـسفت  هاگدـید و  نیا  هب  مهدزون  نرق  رد  یبرغ ، ناـفوسلیف  نارکفنـشور و  هک  دـش  ثعاـب  یلماوـع  هچ 
بجوم دـش و  یحو  زا  بیجع  ریـسفت  نیا  ثعاـب  هک  هتـشاد ، دوجو  اهناتـستورپ ) صوـصخهب   ) یحیـسم ناـنادیهلا  نهذ  رد  یتالکـشم 

ِباب ود  رد  [، 1  ] مهدزون نرق  رد  ار  دوخ  تایح  یمسر  لکش  هب  ینید ، ییارگهبرجت  هاگدید  دیدرگ ؟ ناشدوخ  يارب  یتالکشم  شیادیپ 
نید رهوـگ  زا  یلاـمجا  فـیرعت  هب  اـجنیا  رد  تـهج ، نـیمه  هـب  درک . زاـغآ  [ 2  ] رخاـم ریالـش  طّـسوت  یحو ،» تقیقح   » و نـید » رهوـگ  »

(. Schelier Macher 1768  - 1834 [ ) 2 . ] ص54 يراتفگ ،» لاعفا  یحو و  [ » 1  ] یقرواپ میزادرپیم .

نایدا رد  دوجوم  هناگ  هس  داعبا 

ای یتدـیقع  دـُعب  هب  نآ  رد  هک  اههزومآ ، میلاعت و  دـیاقع و  زا  ياهعومجم   - 1 دراد : دوجو  هّفلؤم  هس  نیا  لقاّدـح  ناـیدا ، زا  ینید  ره  رد 
هک ماع ، يانعم  هب  قالخا   ) دوشیم ریبعت  یقالخا » دـُعب   » هب نآ  زا  هک  یکـسانم  لاـمعا و  تاـیقالخا و   - 2 دوشیم ؛ ریبعت  یتفرعم ،» دـُعب  »

؛ دوشیم ریبعت  یبرجت » دـُعب   » هب نآ  زا  هک  نانمؤم ، یحور  ینورد و  تالاعفنا  تالّوحت و   - 3 دریگیم ) رب  رد  زین  ار  هقف  تعیرـش و  یتح 
دوجو ینید  ره  رد  هک  هناگ ، هس  داعبا  نیا  نایم  زا  هک ، دوب  نیا  درک  حرطم  رخام » ریالـش   » هک یلاؤس  ینوریب . هبرجت  هن  ینورد  هبرجت  اـما 

تالاعفنا اهتلاح و  دنتـسه و  مزتلم  اهنآ  هب  ناوریپ  هک  یکـسانم ) لامعا و   ) تایقالخا دنلئاق ، اهنآ  هب  ناوریپ  هک  ییاههزومآ  ینعی : دراد ؛
ار نید  ُبل  هدـنهد  لیکـشت  و  يرهوگ »  » هبنج دـُعب  مادـک  دوشیم ؛ لصاح  ناـنمؤم  يارب  کـسانم  تاـیقالخا و  نیا  رثا  رد  هک  ياینورد 

؟ دراد ياهیشاح  یگتسوپ و  هبنج  داعبا  نیا  زا  کی  مادک  و  دنراد ؛
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؟ تسیچ نید  رهوگ 

: تفگیم رخام  ریالش  هچ ؟ ینعی  نید » رهوگ   » مینیبب ادتبا  رد  مینکیم . نایب  ار  رخام » ریالـش   » طسوت لاؤس  نیا  ندرک  حرطم  تلع  کنیا 
دوش و ظفح  نآ  رگا  هک  دراد  دوجو  نید  رد  يرهوگ  دنراد . ياهتسوپ  يزغم و  دراد ، ياهتـسوپ  زغم و  هک  ودرگ ، کی  دننامه  زین ، نایدا 

دوجوم دنورب و  نایم  زا  یـشاوح  زا  یـضعب  دنچ  ره  دنـسریم ؛ يرادـنید  فدـه  ینعی  تداعـس ، هب  اهنآ  دـنک ، ادـیپ  قّقحت  نارادـنید  رد 
هک دراد ، نید  زغم  ُبل و  هبنج  دُعب  مادک  ینعی  تسا ؟ یشاوح  هتسوپ و  کی  مادک  نید و  رهوگ  دُعب ، هس  نیا  زا  کی  مادک  لاح  دنـشابن .

ضرف رب  هک  يروط  هب  دراد ؛؟ ياهیشاح  ياهتسوپ و  هبنج  دعب  مادک  و  دوشیم ؟ نیمأت  نآ  اب  يرادنید  فده  تسا و  نآ  هب  يرادنید  ماوق 
ثعاب هچنآ  دوب : نیا  داد : رخام » ریالـش   » هک یباوج  دـش ؟ دـهاوخن  يرییغت  لّوحت و  شوخ  تسد  يرادـنید  رهوگ  تقیقح و  نآ  فذـح 

، زین نید  رهوگ  هجیتن  رد  تسا ؛ یبرجت » دُعب   » زا ترابع  دسرب ، تناید  فدـه  هب  زین  رادـنید  صخـش  دوش و  راگدـنام  يرادـنید  دوشیم 
. تسا ینید  هبرجت  یبرجت و  دُعب  نیمه 

دش یحو  باب  رد  یبرجت  هاگدید  شریذپ  بجوم  هچنآ 

هب داد و  قوس  تمـس  نیا  هب  ار  وا  هک  تسا  یلماوع  يرـس  کی  عبات  نیا  دیـسر ؟ خساپ  نیا  هب  لاؤس ، نیا  باوج  رد  رخام  ریالـش  ارچ  اّما 
هب اهنآ ، بقاوع  زا  ییاهر  يارب  ناشیا  ات  دندش  بجوم  1834-1767م ،)  ) رخام ریالش  نامز  رد  [ 1  ] ياهناگجنپ لماوع  دناشک . خساپ  نیا 

ترابع لماوع  نیا  درک . دـهاوخ  داـجیا  ار  يدـیدج  لـئاسم  تالکـشم و  دوخ  زین ، هاگدـید  نیا  هک  نیا  زا  لـفاغ  دروآ ؛ يور  هیرظن  نیا 
نید لیوحت  تناک و  هفسلف  روهظ   - 2 تناک . مویه و  نوچ  يدارفا  طسوت  نیمز  برغم  رد  یلقع )  ) یعیبط تایهلا  تسکش   - 1 زا : دندوب 

. مزیتنامر بتکم  روهظ   - 5 یموهفم . يدنس و  ظاحل  هب  سّدقم ، نوتم  يداقتنا  حیحـصت   - 4 نید . ملع و  ضراـعت   - 3 قالخا . ورملق  هب 
نیا زا  لماع  هس  ناشیا  هک  توافت  نیا  اـب  اـین ، یمئاـق  اـضر  یلع  زا  دـعب ، هب  ص56  يراـتفگ ،» لاـعفا  یحو و  هب  ر.ك : [ 1  ] یقرواپ [. 2]

. دعب هب  ص117  ینافرع ، ِهفشاکم  ینید و  ِهبرجت  یلاعف ، یقت  دمحم  ر.ك : [ 2 . ] دهدیم حرش  هدرب و  مان  ار  هناگجنپ  لماوع 

هناگ جنپ  لماوع  حیضوت  حرش و 

نیمز برغم  رد  ( یلقع  ) یعیبط تاـیهلا  تسکـش  داد ، قوس  یبرجت  هاگدـید  شریذـپ  هب  ار  وا  هک  رخاـم ، ریالـش  هلأـسم  نیلّوا  لّوا  لـماع 
تاـیهلا یطـسو ، نورق  رد  [ 2 « ] ساـموت نَس   » ناـمز زا  تـفرگ . تروـص  تناـک »  » و [ 1 « ] موـیه دـیوید   » نوـچ يدارفا  طـسوت  هک  تسا ،

رد ام  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  لماش  ینایحو  تایهلا  دـیدرگ . میـسقت  ینالقع  ای  یعیبط » تایهلا   » و ینایحو » تایهلا   » هخاش ود  هب  تیحیـسم 
میشاب و ام  رگا  هک  دنتسه  يروما  لماش  یعیبط ،» تاّیهلا   » اّما مینک ؛ ادیپ  یسرتسد  اهنآ  هب  میناوتیم  یحو »  » رب ياّکتا  اب  اهنت  تایهلا ، باب 
. دـنمانیم یعیبط  تایهلا  ار  ینالقع  ياهدرواتـسد  نیا  میمهفب . ار  روما  نیا  نامدوخ  لقع  اـب  میناوتیم  یحو ،) زا  رظن  فرـص   ) ناـمدوخ

یّلجت اّما  مینک ؛ تابثا  ار  دوجولا » بجاو   » دوجو میرداق  ناملقع  اب  هک  ارچ  مینک ؛ تابثا  ار  ادـخ  دوجو  میناوتیم  ام  لاـثم ، ناونع  هب  [. 3]
ینعی دوشیم ؛ ینایحو  تایهلا  وزج  ور  نیا  زا  مینک ؛ كرد  ناـملقع  اـب  میناوتیمن  ار  تیلثت  هلأـسم  نمـض  رد  دـنوادخ  قّقحت  دـنوادخ و 

ار نید  ياههزومآ  زا  یـضعب  میناوتیم  ییاج  ات  تفگیم : ساموت » نس  . » تفای تسد  نآ  هب  ناوتیم  یحو  قیرط  زا  اـهنت  هک  تسا  يرما 
نیا دـنک . لح  ار  لئاسم  نآ  دـیایب و  ام  کمک  هب  هک  تسا  یحو  تبون  درادـن و  شـشک  لقع  دـعب ، هب  اجنآ  زا  اّما  مینک ؛ تابثا  لـقع  اـب 
یحَو دعب ، هب  اجنآ  زا  دوشیم و  تابثا  لقع  اب  مالک  ملع  زا  یتمسق  میراد . ار  کیکفت  نیمه  لمع  رد  مه  ام  تسه ؛ ام  مالک »  » رد بلطم 

[4 ( ] نوُمَلعَت اُونوُکَت  َمل  ام  ُمُکِمّلُعیو   ) دیآیم ام  کمک  هب  یحو  دـنکیمن ، كرد  ار  اهنآ  لقع  هک  ییاههرازگ  رد  دـیآیم . ام  کمک  هب 
مویه دیوید  تالکشم  تسا . ینایحو  تایهلا  نامه  نیا  دنکیم . میلعت  ام  هب  یحو  میدرکیمن ، كرد  ییاهنت  هب  نامدوخ  هک  ار  ییاهزیچ 
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یعـس درک و  تجاجل  تشاد ، اسیلک  اب  هک  ییاوعد  رطاخ  هب  مویه  دوب ؛ انتعا  دروم  یلیخ  یلقع )  ) یعیبط تایهلا  مویه ،»  » نامز ات  اسیلک  اب 
راک هب  ادخ  تابثا  يارب  تیحیـسم  رد  هک   ) هزجعم ِناهرب  رطاخ ، نیمه  هب  دنک . هشقانم  نایحیـسم ، داقتعا  دروم  ِینید  ینابم  هدمع  رد  درک 

زج هب  یـسانشادخ ، ياهناهرب  همه  يانبم  هک  ّتیلع ، لصا  هب  ددرگیم  رب  شاهشقانم  نیلّوا  دراد ؛ یتاشقانم  وا  درب . لاؤس  ریز  ار  دوریم )
هب تبـسن  هشقانم  هزجعم و  ثحب  هب  تبـسن  هشقانم  نینچمه  تسا ) هیبنت  رتشیب  هکلب  دیمان ؛ ناهرب  ار  نآ  دوشن  دیاش   ) تسا ترطف » ناهرب  »
(. تسا هدز  نیمز  ار  نیمز  برغم  مظن  ناهرب  ًالمع  دراد و  هدـمع  لاکـشا  تشه   ) دوب جـیار  نامز  نآ  رد  هک  ییاـهریرقت  اـب  مظن ، ناـهرب 

نتـشاد هگن  اپ  رب  ددص  رد  هک  ياینالقع  ياهلالدتـسا  ینعی  ینالقع ؛ تایهلا  هک  هتفرگ  رارق  مهدزون ) نرق  رد   ) ییاضف رد  رخام ، ریالش 
، وا هاگن  زا  هک  تسا  نیا  لماع  نیلّوا  اذـل  دـیآیمن . باسح  هب  ّرثوم  تسا و  هدـش  یّقلت  تسکـش  هب  یهتنم  ياهژورپ  دنایحیـسم ، تایهلا 

مهدجیه نرق  رد  هک  تسا  یـسک  شدوخ  تناک » ، » رگید يوس  زا  تسین . ریذپناکما  نادـنچ  اههزومآ  دـیاقع و  هب  تبـسن  ینالقع  عافد 
نآ اب  هچنآ  درادـن . تسین ، يزیچ  هچ  تسه و  يزیچ  هچ  نهذ ، زا  جراخ  ناهج  رد  دـنادب  هک  ار  نیا  تردـق  ام  يرظن  لـقع  دوب ، یعّدـم 

ار اهنیا  مسا   ) دنریذپیم ار  ناکم  نامز و  ِبلاق  ادتبا  رد  ّسح  ياههداد  نیا  هک  تسا  نامیّـسح ؛ ياههداد  ینعی  اهرادیدپ ؛ میتسه ، هجاوم 
ام ات  دوش ، هتخیر  زین  اهنآ  رد  دیاب  هک  همهاف » تالوقم   » تشاذگیم ار  نآ  مسا  هک   ) اهبلاق يرـس  کی  دعب  دوهـش ،)» رَوُص   » دراذـگیم

نیا تناک ، رظن  زا  نیاربانب  همهاف . تالوقم  دوهش و  رَوُص  بلاق  زا  رذگ  زا  دعب  یّسح ، ياههداد  تفایرد  ینعی  مهف » . » میمهفب يزیچ  کی 
( اهنمون  ) عقاو نتم  هب  ام  ور  نیا  زا  تسین . یـسرتسد  لباق  ام  يارب  درذـگب ، اهبلاق  نیا  زا  هکنیا  نودـب  تسا ، هتـشذگ  هچ  عقاو  نتم  رد  هک 

يدر مینزب ، ییاهفرح  میناوتیم  اهرادیدپ  ملاع  رد  ام  تهج  نیا  هب  دنتـسه . اهنمونف »  » میتسه هجاوم  نآ  اب  ام  هچنآ  میرادن . یـسرتسد  [ 5]
هچنآ زادنامشچ ، نیا  زا  میرادن . یهار  مینزب ، ُلپ  ءایـشا  یقیقح  یعقاو و  دوخ  هب  اهرادـیدپ  نیا  زا  میهاوخب  هکنیا  اّما  مینک ؛ یتابثا  مینک ،

: تفگ تناک  ور  نیا  زا  تسین . یچ  تسه و  یچ  جراخ  ناهج  رد  مینادیمن  ام  هک  تسا ؛ يرگيردَا » ال   » دوشیم یتناـک » هفـسلف   » هجیتن
مادکچیه رایتخا ، ثحب  سفن و  دولخ  ادخ ، دوجو  تابثا  لثم : نید ، نیداینب  ياههرازگ  وا . راکنا  هن  تسا و  نکمم  لقع  اب  ادـخ  تابثا  هن 

ناوت تایهلا  ماقم  رد  ام  لقع  هک ، تشاد  یپ  رد  ار  هجیتن  نیا  تناک  هفسلف  هژورپ و  سپ  تسین . تابثا  لباق  يرظن  قیرط  زا  تناک  هاگن  زا 
. تسا قـالخا » ورملق  هب  نید  لـیوحت  تناـک و  هفـسلف   » روـهظ لـماع ، نیمود  مود  لـماع  [. 6 . ] درادـن ار  نید  یـساسا  ياههزومآ  تاـبثا 

تسه یچ  جراخ  ناهج  رد  هک  مینادیمن  ًاعقاو  ام  دیوگیم : وا  تسا . يرگ » يردا  ال   » هوحن کی  يرظن ، ظاحل  هب  تناک  هفسلف  لوصحم 
؛ تسا ینیّدـتم  ناـسنا  تناـک  رگید ، فرط  زا  تسا . هجاوم  اهرادـیدپ  اـب  هک  تسا ، یبرجت  مولع  میراد ، اـم  هک  يزیچ  نآ  تسین . یچ  و 
، دیامن دنتسم  ار  دیاقعنیا  دناوتیمن  شدوخ  یفسلف  ماظن  يرظن و  لقع  اب  دنیبیمنوچ  یلو  تسا ؛ مزتلم  ینید  ياهرواب  دیاقع و  هب  ینعی 

دیوـگیم ینعی  دنتـسهیقالخا . كولـس  راـتفر و  ياـهضرفشیپ  دـناهدش و  ذاـّختا  قـالخا  ورملق  زانید  یـساسا  ياـههزومآ  دـیوگیم 
همهاف تالوقم  يریگراک  هب  نآ ، همزال  نوچ  مینک ؛ راکنا  میناوتیم  هن  مینک و  تابثا  میناوتیم  هن  يرظن  لقع  اب  ام  ار  ادخ » لثم  ياهلأسم 

هیاپ رب  كولـس ، هوحن  کی  يرادـنید  ًاساسا  دـیوگیم : وا  دـنناسریمن . ییاج  هب  ار  ام  زین  اوتحم  زا  یلاخ  تالوقم  و  تساوتحم ، زا  یلاخ 
لامعا و طبر  تسا و  ادـخ »  » اهـضرفشیپ نیا  زا  یکی  دراد . ضرفشیپ  يرـس  کی  تایقالخا ، هب  مازتلا  كولـس و  هتبلا  تسا . تاـیقالخا 

یباقع باوث و  اب  یقالخا ، لیاذر  لیاضف و  نیب  طبر  ینعی  دوشیم ؛ ّبترتم  تایقلُخ  لامعا و  نیا  رب  هک  يدـب  ای  بوخ  راثآ  اب  ام  ِتایقلُخ 
، دـنک دادـملق  نید » هبرجت   » ار نید » رهوگ   » ات درک  راداو  ار  رخام » ریالـش   » هک یلکـشم  ورنیا ، زا  تسا . هدـش  هداد  هدـعو  ناـیدا  رد  هک 

دوشیم نید  تسا ؛ یقالخا  ياهضرفشیپ  نید ، یساسا  ياههزومآ  تناک ، ِمالک  نیا  اب  نوچ  تسا . تناک  یفسلف  هیرظن  نخس و  نیمه 
هک تسا  ياهدـیا  قالخا ، ورملق  هب  نید  تشگزاب  عاجرا و  تشاد . دـهاوخن  یلالقتـسا  تاـیقالخا  ورملق  زا  قـالخا و  زا  ياهعومجم  ریز 
نآ ياج  هب  تسا و  هتفر  یبرجت  دُعب  غارس  دنک ، ادیپ  یّلحهار  نآ ) اب  فلاخمماقم  رد   ) هک نآ  يارب  تسا و  فلاخم  نآ  اب  رخام » ریالـش  »
دوب ياهلأسم  نیمود  نیا  دروآیم . باسح  هب  نارادـنید  براجت  ار  نید  رهوگ  دـنک ، وجتـسج  نآ  یقالخا  دـُعب  رد  ار  نید  ياههشیر  هک 

(، ینید هبرجت  هاگدـید  هب  شیارگ  زاسهنیمز   ) موس ّتلع  لـماع و  موس  لـماع  تسا . هداد  قوس  ینید  هبرجت  هیرظن  هب  ار  رخاـم  ریالـش  هک 
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یـسانشتسیز و رد  سپــس  موـجن ، رد  ادـتبا   ) رخاـم ریالــش  ناـمز  اـت  یملع ، ياـهیروئت  زا  يرایــسب  تـسا . [ 7 « ] نـید ملعضراـعت و  »
دهاوخیم یبرجت  هاگدید  اب  رخام  ریالش  هک  ار  یلکشم  دنتشاد . تافانم  دوب ، هدمآ  [ 8 « ] شیادیپ رفِس   » رد هک  ینیماضم  اب  یسانشنیمز ،)

ود نیا  دنتسه . ادج  مه  زا  ملع  هزوح  نید و  هزوح  لصا  رد  دیوگیم : هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ نید  هزوح  زا  عازن  لصا  نتشادرب  دنک ، لح 
ینطاب يرما  هک  تسا ، ینید  براجت  نید ، هزوح  دنـشاب . هتـشاد  یـضراعت  مه  اب  ات  دـنرادن ، یتاقالم  كاکطـصا و  اقتلا ، مه  اب  هاگ  چـیه 

زا ّرثأتم  تسا  نکمم  تهج  نیا  زا  دنربمایپ و  تافیـصوت  وزج  اهنیا  دنتـسین ؛ یحو »  » وزج هدـمآ ، سّدـقم  نوتم  رد  هک  ییاههزومآ  تسا .
رما زا  ربمایپ  هبرجت  نید ، بل  رهوگ و  دننید . هیشاح  اهنآ  مینادیمن ؛ یحو  ار  اهنآ  ًالصا  ام  دنـشاب . نارود  طلغ  ياهیروئت  هنامز و  گنهرف 
نتم یملع و  ياهیروئت  نیب  ور  نیا  زا  دنشاب ؛ اطخ  هک  دنک  هدافتـسا  ییاههزومآ  زا  تسا  نکمم  هبرجت  نیا  فیـصوت  رد  وا ، تسایـسدق .

لماع و مراهچ  لماع  تسا . ربمایپ  هبرجت  یحو ، هکلب  تسین ؛ یحو  نیع  سّدقم ، باتک  نتم  اما  دـیآیم ؛ دوجو  هب  ضراعت  سدـقم  بتک 
ات دـندمآ  رب  ددـصرد  نایحیـسم  هک ، انعم  نیا  هب  [. 9 . ] تسایموهفم یخیرات و  ظاحل  هب  سّدـقم » نوتم  يداقتنا  حیحـصت  ، » مراـهچتلع

تسا و دامتعا  لـباق  هزادـنا  هچ  اـت  تسا و  ینتم  هنوگچ  نـالوسر ،» ياـههمان  ، » دـعب و  لـیجنا » تاروت و   » ینعی ناشـسدقم ؛ بتُک  دـننادب 
لّوا رفِس  جنپ  زا  هک  دش  مولعم  تشاد . یمزاول  کی  يدنس ، ظاحل  هب  نوتم  يداقتنا  حیحـصت  دنمادک ؟ یخیرات  ظاحل  هب  نوتم  نیرتربتعم 

ود شیادیپ ، رفِس  رد  تهج  نیمههب  دناهتشاد . هدنسیون  راهچ  اهنیا  و  تسین ؛ ع )  ) یسوم ترضح  هب  دانتسا  لباق  ًاساسا  رفِس  راهچ  تاروت ،
هب هک  داد  ناشن  نوتم  يداقتنا  ياهحیحصت  دنتـسین .) ناوخمه  مه  اب  هک  تیاور ، عون  ود   ) دینیبیم ناسنا  تقلخ  ِهوحن  زا  فلتخم  تیاور 

حیحـصت تهج  دش  ياهنیمز  ینتم ، يدنـس و  حیحـصت  تسین . دامتعا  لباق  سّدقم ، باتک  زا  دصرد  تسیب  زا  شیب  ًابیرقت  يدنـس ، ظاحل 
هک ییاسیع »  » اب دـنکیم ، یفّرعم  لیجنا  هک  ار  ییاسیع »  » ًاساسا هک  دروآ  شیپ  ار  لاؤس  نیا  یخیرات ، تاقیقحت  یموهفم . ظاـحل  هب  نوتم 

نیا تسا و  توافت  صخش  ود  نیا  نیب  ًاساسا  هک  دناهتفگ  یناسک  ریخ ؟ ای  دنتسه  قابطنا  لباق  ّتیصخش  ود  تسا ، هدرک  روهظ  خیرات  رد 
هدمآ سّدقم  نوتم  رد  هچنآ  هب  تبسن  تسا ، ییاوتحم  یموهفم و  هشقانم  رتشیب  یموهفم  حیحـصت  هجیتن ، رد  دنتـسین . ّتیـصخش  کی  ود ،
دودـح ات  ًالمع  سّدـقم ، نوتم  تقاثو  راـبتعا و  هک  ارچ  تسا ؛ يداـقتنا  حیحـصت  زین ، رخاـم » ریالـش   » ِلکـشم کـی  تهج ، نیا  رد  تسا .

، مهدفه نرق  رخاوا  زا  ینعی  يرگنـشور ؛ رـصع  زا  تسا . مزیتنامُر » بتکم  روهظ  ، » مجنپ لماع  ّتلع و  مجنپ  لماع  تفر . تسد  زا  يدایز 
ار زیچ  همه  ناملقع  اب  ام  هکنیا  و  دـینیبیم ؛ لقع  هب  تبـسن  ار  يدایز  هجوت  یطارفا و  هیکت  تسا ، يرگنـشور  رـصع  رد  تناک ، زا  دـعب  ات 

زیچناملقع اب  امهک  دوبنیایتناکهفـسلفمزاولهلمج  زا  تناـک ، روهظ  اـب  دوبحرطمیلیخمسینردـملّوا . رد  هاگدـید ، نیا  مینادـب . میناوتیم 
بتکم نیا  مزیتنامر .» بتکم  مان  هب  تفرگ ، لکش  یبتکم  يرگنشور ، بتکم  لباقم  رد  مهدجیه ، نرق  رخاوا  میمهفبمیناوتیمن . اريدایز 

، تاـــــیقوذ رنه ، زا  دـــــیاهدیزروتلفغیناسناياههبنج ؛ زا  دــــــیاهدرک و  اـــــنتعا  وهّجوتلـــــقعهب  داـــــیز  امــــــش  دــــــیوگیم :
، درذگیمنوردهنحــــــص ردهــــــچنآ  دوخهبتشگزاــــــب و  اــــــب  دــــــیدرکتلفغ . درادینوردظاــــــحلهبناسناهکییاهّتیقّالخ ،

دوـع : » تفگیم عـقاو  رد  میزیتناـمُر  بتکم  درادـن . هار  تقیقح  هـب  اـملقع  تـفگیم : تناـک » . » درک زاـبتقیقحهبياهنزورکیناوتیم 
.« دـیاشگب امـش  رب  ار  تقیقح  زا  ياهنزور  دـناوتیم  دوخ ، تاـساسحا  فـطاوع و  تاینادـجو و  تاـیقوذ ، دوـخ و  هب  تشگزاـب  ندرک و 

دیکأت یمدآ  ینورد  داعبا  تایقوذ و  رنه ، رب  رتشیب  هکتسا  یـشیارگ  نینچ  رتسب  رد  مهدزون ، نرق  رد  رخاـم  ریالـش  هشیدـنا  يریگلـکش 
يور ای  تساحرطم ) ینالقع  ثحب  اهنآ  دروم  رد  هک   ) اههزومآ يور  هک  نیا  ياج  هب  ار  نید » بل  نید و  رهوگ  تهج  نیمه  هب  دـنکیم .

ياههبرجت نیا  هک  ییاج  ینعی  دنکیم ؛ لقتنم  اهناسنا  بلق  نورد  هب  سّدـقم  نوتم  زا  دربب ، تسا ) قالخا  هزوح  هب  طوبرم  هک   ) تایقالخا
ياههزومآ يارب  میتسناوتن  رگا  هک  لکـشم ، نیا  ّلح  يارب  مزیتناـمر و  بتکم  زا  يریذـپریثأت  اـب  نیارباـنب ، دـنوش . قّقحم  دـنناوتیم  ینید 

نامه نید ، رهوگ  هک  دوریم  هشیدنا  نیا  غارـس  هب  رخام  ریالـش  دروخ ، دهاوخن  ياهمدص  ام  يرادـنید  هب  مینک ، هماقا  ینالقعلیلد  ینید 
ار نید  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  درادن . یلاکشا  میـسرب ، هجیتن  هب  میتسناوتن  زین  لقع  اب  رگا  تهج ، نیمه  هب  تسا ، نارادنید  ینید  هبرجت 

ینورد تالّوحت  لاعفنا و  زین ، نآ  هاگهیکت  و  قالخا ؛ زا  مه  ملع و  زا  مه  تسا ؛ ّلقتسم  ياهزوح  دوخ  نید  هکلب  مینادب ؛ قالخا  زا  یئزج 
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دُعب هکلب  تسین ؛ سّدـقم  نوتم  رد  سکعنم  ياـههزومآ  نید  رهوگ  نوچ  دروـخیمن ؛ ياهمدـص  نید  زاـب  نید ، ملعضراـعت و  رد  تسا .
فیـصوت کی  طقف  هدمآ ، سّدقم  نوتم  رد  هچنآنوچ  دـنزیمن ؛ نید  لصا  هب  ياهمدـص  زین  نوتم  يداقتنا  حیحـصت  تسا . ربمایپ  یبرجت 

دوش ینید  هبرجت  هاگدـید  هب  لئاق  رخاـم  ریالـش  هک  دـش  ثعاـب  لـماوع  نیا  [. 10 . ] تسا ربمایپ  ینطاب  ياـههبرجت  زا  ناـمز ، اـب  بساـنتم 
مه ار  يرادـنید  فدـه  تسا ) نآ  هب  يرادـنید  ماوـق  هک   ) نید رهوـگ  وا ، رظن  رباـنب  دـنادب . یـسدق  رما  زا  ربماـیپ  هبرجت  ار  یحو  تقیقح 

ربماـیپ یناـیحو  ِهبرجت  نیمه  نید  رهوگ  تسین . زین  يرادـنید  دـشابن ، رگا  تسه و  مه  يرادـنید  دـشاب ، نآ  رگا  ینعی  دـنکیم ؛ نیمـضت 
ِهبرجت ناونع  هب  یحو  تقیقح  ثحب  فلا ) دریگیم : لکش  نیمز  برغم  یلادتعا  تایهلا  رد  ثحب  ود  دعب ، هب  رخام  ریالش  نامز  زا  تسا .

David Hume. [2] Saint Thomas [ 1  ] یقرواـپ تـسا . هدـش  ینید  ییارگ  ّرثـکت  ياـنبم  هـک  نـید ، رهوـگ  ثـحب  ینید ب )
ر.ك: [ Noumene. [6، تاوذ [ 5 . ] 151 هرقب ، [ 4 . ] و 57 ص56  يراتفگ ، لاـعفا  یحو و  اـین ، یمئاـق  اـضر  یلع  [ Aquinus. [3

شزومآ ص125 و  ج1 ، مسیلاـئر ، شور  هفـسلف و  لوـصا  245 و  ص272 -  دـنودالوف ، هللاتزع  همجرت  تناک ، هفـسلف  رنروک ، نافتـشا 
ملع و راب ، ناـِّیا  ر.ك : [ 8 . ] ص57 اینیمئاق ، اـضر  یلع  يراـتفگ ،» لاـعفا  یحو و   » هب ر.ك : [ 7 . ] ص42 ج1 ، حابصم ، هللا  هیآ  هفـسلف ،

ص58. نامه ، [ 10 . ] نامه [ 9 . ] ات 3  1 لوصف یهاشمرخ  نیدلا  ءاهب  همجرت : ینید ، هبرجت 

ینید هبرجت  هیرظن  تالکشم  راثآ و 

نیا هلمج  زا  درک . داجیا  ار  يرگید  تالکـشم  یلو  درک ؛ ّلح  گـنهرف  نآ  رد  ار  تالکـشم  زا  یـضعب  درک ، رخاـم » ریالـش   » هک يراـک 
. دنتسه سّدقم  نوتم  ادخ ، ناربمایپ و  اب  اهناسنا  ام  نیب  طبار  هتشر  اهنت  نوچ  تسا ؛ نامسآ  نیمز و  یحو و  ناسنا و  هطبار  عطق  تالکشم 

یحو ناوـنع  هب  ادـخ  ربماـیپ و  اـم و  نیب  يزیچ  رگید  دنتـسین  ریذـپ  داـمتعا  دـنرادن و  راـبتعا  سّدـقم  نوـتم  هـک  میوـش  دـقتعم  رگا  لاـح 
دـشاب و لیخد  اهنآ  رد  تافارخ  تسا  نکمم  هک  دنتـسه ، یحو  لوزن  ِنامز  گنهرف  قباـطم  سدـقم  نوتم  میتفگ  رگا  درادـن . ّتیعوضوم 

ربمایپ زا  دـعب  ِناوریپ  ربمایپ و  نیب  ياهطبار  رگید  دوشیمنوتم و  زا  دامتعا  بلـس  بجوم  نیا  دـشاب ، هدـش  دراو  یملع  فالخ  ياـهیروئت 
یبرجت دُعب  ار  نید » رهوگ   » دـنادیم و یـسدق  رما  اب  ربمایپ  ههجاوم  سفن  ار  یحو » تقیقح  هک  ینید ، هبرجت  بتکم  دـنام . دـهاوخن  یقاب 

نآ ینید  مزیلارولپ  یلـصا  ياعدا  تسا . ینید » مزیلاروُلپ   » ای ییارگ » ّرثکت   » ثحب اـهنآ ، هلمج  زا  هک  تشادیپ ، رد  ار  یمزاول  دراـگنایم ،
يارب يریـسم  هک  دنلطاب ، قح و  زا  ياهدنیامن  نایدا  زا  کی  ره  تسین ؛ ضحم  لطاب  ینید  چیه  تسین و  ضحم  قح  ینید  چیه  هک ؛ تسا 

اب هکلب  میرادن ؛ دشاب ) صاخ  نید  رد  یّلجتم  هک   ) میقتـسم طارـص  کی  يراگتـسر ، هب  لین  يارب  ور  نیا  زا  دـنهدیم . هئارا  تاجن  هب  لین 
هک ارچ  سکعلاب ؛ هن  دـنلطاب و  نایدا  هّیقب  تسا و  رادروخرب  تقیقح  زا  ًالماک  مالـسا  تفگ  ناوتیم  هن  [. 1 . ] میهجاوم میقتسم  ياهطارص 

تاـجن هب  ار  وـت  ییوـجب ، کّـسمت  هک  ینید  ره  هب  هجیتـن  رد  دـنراد ؛ لاـبند  هب  ار  يراگتـسر  تاـجن و  هـب  یباـیهار  ینید ، ره  ياـههزومآ 
ياههزومآ نآرق و  دراد . تافانم  نآ  اب  یّلک  هب  تسین و  راگزاس  مالـسا  دیاقع  گنهرف و  اب  هاگدید  هدیقعنیا و  هک  تسادیپ  دـناسریم .

ریغ ار  يرگید  نییآ  نید و  چیه  دنادیم و  تقیقح  زا  رادروخرب  دص  رد  دص  عماج و  لماک و  نید  ار  مالسا »  » تحارـص اب  مالـسا ، ینید 
گنهرف ینعی   ) عّیشت بهذم  مالـسا و  ینید  ياههزومآ  رد  [. 2 «. ] ُهنِم َلَبُقی  نَلَف  ًانید  ِمالـسالا  َریَغ  ِغَتبَی  نَمَو  : » دنادیمن ینتفریذپ  مالـسا  زا 

ّرثکت  » اب گنهرف  نیا  هک  تسا  راکـشآ  تساحرطم . شخبتاجن ، نید  اهنت  هار و  اهنت  ناونع  هب  [ 3  ] مالسا ندش  یناهج  هدعو  ّتیودهم ،)
ع)  ) يدهم ترضح  هب  اهنآ  لیوأت  ای  ریسفت  هک  یتایآ  دراد . تافانم  تسین و  راگزاس  تسا ، ینید » هبرجت  هب  هدیقع  لوصحم  هک  ییارگ ،»
و ص )  ) ربمایپ زا  هک  یناوارف  تایاور  تسا  نینچ  مه  دنراد . تلالد  بلطم  نیمه  رب  یگمه  ددرگیم ، رب  وا  یناهج  ِرتسگ  تلادـع  مایق  و 

طـسب  » و ییارگرثـکت »  » باـب رد  هکتسا  ییاـهثحب  هـمه  هـشیر  ینید ، هـبرجت  هاگدـید  [. 4 . ] تسا هدیـسر  هـنیمز  نـیا  رد  (ع ) تیبلـها
نکمم لح  هار  اـهنت  هن ، ینید » هبرجت  هاگدـید  [. » 5 . ] تسا هدـیدرگ  حرطم  شورـس و ... رتکد  نوچمه  يدارفا  طّسوت  يوبن ،» ياـههبرجت 

يارب لاثم ، ناونعهب  دـناهدومیپ . ار  یفلتخم  ياـههار  تالکـشم ، نیا  زا  کـی  ره  لـباقم  رد  یحیـسم  ناـمّلکتم  لـح ، هار  نیرتهب  هن  دوب و 
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يرگید یمالک  بتاکم  سّدـقم ، باتک  يداّقن  لـباقم  رد  اـی  [ 6 . ] تسا هدـش  هئارا  یتوافتم  رایـسب  ياهخـساپ  نید ، ملعضراعت و  هلأسم 
دـندرک و روـهظ  ینوگاـنوگ  یلقع  بتاـکم  نیوـن ، هرود  رد  ّتیحیــسم ، رد  یلقع  تاـّیهلا  تسکــش  مـغر  هـب  نـینچمه  دـندرک . روـهظ 

رشب تسد  لح  هار  نیا   - 1 اریز : دوبن ؛ مه  لح  هار  نیرتهب  ینید ، هبرجت  هاگدید  هتشذگ ، نیا  زا  دنتـشاذگ . ناینب  ار  یتوافتم  ياهتاّیهلا 
دنراد اعّدا  نایدا  هک  ارچ  تسین ؛ ناوخمه  ینید ، نوتم  رد  ناـیدا ، ِدوخ  ياـعّدا  اـب  لـحهار  نیا   - 2 درکیم . هاتوک  ینایحو  قیاـقح  زا  ار 

ياهشرازگ هک  میباییم  رد  نوتم  رد  ّتقد  زا  رگید ، ترابع  هب  دـنهدیم . لاقتنا  نارگید  هب  ناربماـیپ  ياـهشرازگ  قیرط  زا  ار  یقیاـقح 
نآ رب  هاوگ  زین  خـیرات  قباس ، بلطم  رب  هوالع  تسین . ناوخمه  زین  نایدا  ِیخیراـت  تاـّیعقاو  اـب  لـحهار  نیا   - 3 دـنراد . ّتیعوضوم  نایدا 

ربمایپ فیـصوت  نودب  ینایحو ،)  ) براجت  - 4 دنتـشاد . دـیکأت  یحو ، زا  دوخ  ياهشرازگ  رب  ناشیربمایپ ) ياعّدا  رد   ) ناربماـیپ هک  تسا 
نآ تسخن  دیاب  دنشاب ، هتشاد  ار  براجت  نیا  هک  يارب  نارگید  دنتـشادیم ، دیکأت  ناشبراجت  رب  ناربمایپ  رگا  یّتح  دنتـسه . ینتفاین  تسد 
 - انعم نیا  هب  براجت  ِهمه  هک  ارچ  تسا ؛ رسّیم  ایبنا  ياهشرازگ  تافیصوت و  هب  نانآ  نداد  شوگ  هار  زا  اهنت  تخانش  نیا  و  دنسانشب ؛ ار 
هار زا  اهنت  ناربمایپ ، براجت  هب  تفرعم  نیاربانب ، دـنک . فیـصوت  نارگید  يارب  ار  شاهبرجت  دراد  قح  هبرجت  بحاص  اـهنت  دنایـصخش و 

يروما ناربمایپ  براجت  ور ، نیا  زا  درک ؛ دامتعا  اهشرازگ  نیا  هب  دـیابن  لح ، هار  نیا  قبط  تسا و  ریذـپناکما  اهنآ  ياهشرازگ  هب  انتعا 
ریذپناکما ار  هبرجت  زا  ریـسفت  کیکفت  ینعی  تسا ؛ هدز  هیکت  هبرجت  زا  ریـسفت  کیکفت  رب  هاگدید ، رظن و  نیا   - 5 دنتسه . ینتفاین  تسد 

، مود هلحرم  رد  دراد و  ریـسفت  هنوگ  ره  زا  يراع  ضحم و  ياهبرجت  لوا ، هلحرم  رد  ربمایپ  ّلح ، هار  نیا  قبط  رگید ، تراـبع  هب  دـنادیم .
کیکفت هک  دـنریذپیم ، ار  لصا  نیا  رـصاعم  ِناسانـش  تفرعم  لباقم ، رد  دـهدیم . هئارا  نارگید  هب  شرازگ  ِبلاق  رد  ار  نآ  زا  يریـسفت 

روضح شاهبرجت  ِنتم  رد  هبرجت ، لعاف  ِرواب  نابز و  تسین . راک  رد  ياهدشن  ریـسفت  ضحم و  هبرجت  تسین و  ریذـپناکما  هبرجت  زا  ریـسفت 
نآ نمـض  ینید ، هبرجت  هیرظن  نیاربانب ، [. 7 . ] درذگیم روما  نیا  ربعم  زا  ياهبرجت  ره  دنهدیم و  یـصاخ  لکـش  گنر و  نآ  هب  دـنراد و 

. درادـن يراگزاس  زین  ینآرق  ویمالـسا  ینابم  اب  هک  هنوگنامه  دراد ؛ زین  يّددـعتم  تالاکـشا  تسین ، شیب  لیلد  نودـب  ياـعّدا  کـی  هک 
...«، ِهٍّلُک ِنیٍّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  [ ».. 3 . ] نارمعلآ 85 [ 2 . ] میقتسم ياه  طارـص  شورـس ، رتکد  ر.ك : [ 1  ] یقرواپ نیملاعلا . ّبر  هللادـمحلاو 

، يوبن هبرجت  طسب  ياهباتک  ر.ك : [ 5 ... ] قودص و نیدلالامک  یسوط ، تبیغ  ینامعن ، تبیغ  ر.ك : [ 4 . ] 9 ّفص ، 28 و  حتف ، ، 33 هبوت ،
.59 ص61 -  نامه ، [ 7 . ] نیشیپ روبرابنایا ، ر.ك : [ 6 . ] شورس رتکد  زا  میقتسم و ،... ياه  طارص 

يراتفگ لعف  هاگدید 

وا هک  هنوگ  نیا  وا  حرط  هتبلا  درک . حرطم  [ 1  ] نیتسآ لِا  یج  مان  هب  یلیلحت  نافوسلیف  زا  یکی  هک  ددرگیمرب  يروئت  کی  هب  ثحب  لـصا 
لعف ناونع  تحت  يو  میراد . یحو  هب  نامیتّنس  هاگن  رد  ام  هک  دنتـسه  ییاهثحب  يرهوگ ) تروص  هب   ) هنرگو دراد  یگزات  درک ، حرطم 
دحاو هک  تسا  رواب  نیا  رب  تسا و  یلیلحت  نافوسلیف  ِهتسد  زا  وا  تسین . یحو  هب  طوبرم  ثحب  نآ  لصا  هک  درک  حرطم  ار  یثحب  يراتفگ 

وگ و تفگ و  طابترا و  ماقم  رد  هک  هتشذگ  نافوسلیف  فالخرب  تسا . يراتفگ  لعف  ینابز  طابترا  دحاو  هکلب  تسین ، هلمج  ینابز  طابترا 
هک نیا  یلو  مینکیم ، هدافتـسا  نابز  زا  میهافم  یناعم و  لاقتنا  رد  ام  نیاربانب ، دنتـسنادیم . هلمج  ار  ینابز  طابترا  دـحاو  ناـبز ، درب  راـک 

یحو هب  ًامیقتـسم  ناشیا  ثحب  اذل  تسا ؛ وگوتفگ  ثحب و  ياج  نیا  دنتـسه ، هچ  دنزاسیم  ار  ینابز  طابترا  نآ  هک  ياهّیلوا  ياهكولب 
طابترا دحاو  كولب و  زا  ترابع  نیا  هک  تسا  اهیلع » توکّسلا  حّصی   » هک یمات  لوق  ینعی  هلمج  هک  تسا  نیا  یتّنس  ریوصت  ددرگیمنرب .
لیکـشت شخب  هس  زا  يراتفگ  لعف  نیا  : » دیوگیم سپـس  تسا .» يراتفگ  لعف  ینابز  طابترا  دـحاو  : » دـیوگیم ناشیا  یلو  تسا ، ینابز 

ماجنا يراتفگ  لـعف  کـی  اـم  یتقو  ینعی  [. 4 . ] راتفگ دـعب  لـعف  - 3 [. 3 [ ؛ راتفگ نمـض  لـعف  - 2 [. 2 [ ؛ راـتفگ سفن  لــعف   - 1 دوشیم :
اهاوآ و تسخن : راتفگ  سفن  لعف  رد  دراد . ییازجا  اـهراک  نیا  زا  کـی  ره  میهدیم و  ماـجنا  ار  راـک  هس  نیا  ناـمتارواحم  رد  میهدیم ،

هژیو يوحن  راتخاس  کی  زا  دـنراد و  صاصتخا  صاخ  ناـگژاو  کـی  هب  تاوصا  اـهاوآ و  نیا  ٌمود  مینکیم . يراـج  ناـبز  رب  ار  یتاوصا 
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دنتـسه و یـصاخ  نابز  روتـسد  ناگژاو و  هب  طوبرم  تاوصا  نیا  دراد . هارمه  ار  یتاوصا  اوآ و  راـتفگ  سفن  لـعف  سپ  دـننکیم . يوریپ 
هک ارچ   ) دـمانیم یلـالد » لـعف   » مه ار  یموـس  راو » نخـس  اـی  يراـتفگ   » ار یمود  ییاوآ » لـعف   » ار یلّوا  هک  دـنراد  مـه  یّـصاخ  ياـنعم 

نیا دوشیم ، يراج  نم  نابز  رب  یتاـملک  وگ  تفگ و  ماـگنه  هب  دـنوشیم .) تیادـه  تلـالد و  نومـضم  نآ  هب  دارفا  هک  دراد  ینومـضم 
صاخ ییانعم  لاح  نیع  رد  دننکیم  يوریپ  ياهژیو  يوحن  ياهراتخاس  ناگژاو و  زا  ینعی  دنراد ؛ صاصتخا  صاخ  نابز  کی  هب  تاملک 
تاملک نیا  قیرط  زا  ار  وا  دوش و  لقتنم  بطاخم  هب  یناعم  نیا  مهاوخیم  هدنیوگ  ِنم  هک  هنوگنیدب  دنراذگیم ؛ یقاب  بطاخم  نهذ  رد 

نیا نمض  رد  هک  تسا  نیا  راتفگ  نمـض  لعف  : » دیوگیم ناشیا  تسیچ ؟ راتفگ  نمـض  لعف  منک . تلالد  مراد  نهذ  رد  هک  یناعم  نآ  هب 
لقتنم امش  هب  هک  یناعم  نیا  لابند  هب  منکیم . لقتنم  امش  هب  نم  ار  یناعم  تاکن و  نیا  میهدیم ، ماجنا  ام  هک  يراتفگ  لعف  دتـس و  داد و 
دیدـپ عانقا  ای  بّجعت  تلاح  ای  سرت  تلاح  امـش  رد  نتفگ ، نخـس  نیا  ًالثم  دوش . داجیا  ناتدوجو  رد  ییاـهتلاح  تسا  نکمم  دوشیم ،

تفایرد امـش  هک  انعم  نخـس و  نیا  لابند  هب  تسا  نکمم  دـنکیم و  لقتنم  امـش  هب  ار  ییانعم  ادـتبا  هک  دنتـسه  یتـالاح  اـهنیا  دروآیم .
رد وا  نانخـس  لاح  نیا  اب  دـیوگیم . راتفگ ، دـعب  لعف  نآ  هب  نیتسآ  ياقآ  هک  دـنک  ادـیپ  زورب  امـش  رد  ییاهراتفر  ای  اهتلاح  دـینکیم ،

هراب نیا  رد  ياهزادـنا  اـت  [ 5  ] لرـس ناج  نوچ  ینافوسلیف  دـشابیمن . هارمه  حوضو ، تحارـص و و  اب  یلیخ  راتفگ  نمـض  لـعف  فیـصوت 
هک تسا  يراک  راتفگ  نمض  لعف  دیوگیم : يو  دراد . ماهیا  يدودح  ات  راتفگ  نمض  لعف  ِهرابرد  وا  دوخ  نانخـس  یلو  دناهداد ، حیـضوت 
رد میهدب و  يرادشه  تسا  نکمم  نتفگ  نخس  نمـض  ًالثم  میروآیم . دوجو  هب  يرگید  رد  ار  یتلاح  مینکیم و  نتفگ  نخـس  نمـض  ام 
هک يراـتفر  هب  عقاو ، رد  تسا . اـم  لـعف  رب  ّبترتم  دوشیم و  ماـجنا  اـم  يوس  زا  هک  تسا  يراـک  نیا  میراد . او  بّجعت  هب  ار  یـسک  هجیتن 

دیدپ وا  رد  ام  نخس  ندینـش  زا  سپ  تسا  نکمم  هک  یتلاح  و  تسام ) راتفگ  نآ ، أشنم  هک   ) دهد ماجنا  لعف  نیا  لابند  هب  وا  تسا  نکمم 
بطاخم رد  ام  ِهتفگ  لابند  هب  هک  تسا  یتاریثأت  تالاح ، نیا  دیوگیم . راتفگ  دعب  لعف  ار  هریغ ) عانقا و  ساره و  بّجعت  تلاح  لثم   ) دیآ

نیا اب  دـهد ، تبـسن  مّلکتم  هب  ار  نآ  انعم  کی  هب  دـهاوخیم  ناشیا  رگید  ناـیب  هب  تساـم . ياـههتفگ  زین  نآ  ِهمـشچرس  دوشیم و  داـجیا 
عبات اهنت  دشاب ، هتشاد  بطاخم  رد  يریثأت  هچ  مالک  هک  نیا  تسا . هدش  بطاخم  رد  تالاح  راتفر و  نیا  أشنم  مّلکتم  نانخـس  هک  حیـضوت 
صاخ نابز  روتـسد  ناـگژاو و  هب  طوبرم  مییوگیم  اـم  هک  نیا  ددرگیم . رب  هدنونـش  یـسفنا  ِهنیمز  هب  زین  ياهزادـنا  اـت  تسین و  تاـملک 
تلالد ینابز ، ياهراتخاس  تاملک و  نیا  ندرب  راک  هب  زا  امش  فده  دنشاب . هتشاد  مه  یصاخ  یناعم  دیاب  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دنتسه ،

زا هک  ییانعم  دینک . تلالد  رظن  دروم  یناعم  هب  ار  دوخ  بطاخم  اهنآ ، نداد  رارق  هطـساو  تاملک و  نیا  نتفگ  اب  دیهاوخیم  ینعی  تسا ؛
لاقتنا نیا  دننکیم ؛ لقتنم  ییانعم  هب  ار  بطاخم  تاملک ، دـنیوگیم . راتفگ  نمـض  لعف  دریگیم  لکـش  هدنونـش  نهذ  رد  ندینـش  قیرط 

امش هب  تسا  نکمم  دنکیم  لقتنم  امش  هب  ار  یناعم  هک  یلاح  رد  راتفگ ، نمض  هدنیوگ  یهاگ  تسا . راتفگ  نمـض  لعف  انعم ، هب  بطاخم 
رد نآ  اب  دروآیم و  دیدپ  شراتفگ  اب  هارمه  هدنیوگ  هک  ياهراشا  نیا  دنک . قاتـشم  یبلطم  کی  هب  تبـسن  ار  امـش  ای  دهدب و  زین  رادـشه 

ینّیعم يوحن  راتخاس  زا  دـنراد و  انعم  هک  تسا  یتاوصا  تاملک و  وا  راتفگ  لصا  تسا . راتفگ » نمـض  لعف  ، » دراذـگیم ریثأـت  بطاـخم 
نیا روهظ  هک  اهنیا  دننام  نتـشاد و  رذح  رب  نداد  رادشه  لثم  میهد ، ماجنا  زین  ییاهراک  تسا  نکمم  راتفگ ؛ نیا  اب  هارمه  دـنرادروخرب .

« راتفگ دـعب  لعف   » هب نآ  زا  هک  تسا  نآ  هب  هتـسباو  ام و  يراتفگ  لعف  زا  هتفرگ  همـشچرس  هک  تسا  يرما  بطاخم ، رد  ینمـض  ياـهراک 
حرطم یحو  رد  زگره  ثحب  نیا  لصا  تسا . نیتسآ  ياقآ  یلـصا  نایب  نیا  هک  دـتفایم ، ییاهقاّفتا  ام  راتفگ  زا  دـعب  ینعی  ؛ مینکیم ریبعت 

هب یتقو  ثحب  نیا  دـناهداد . رارق  یحو  ریـسفت  فیـصوت و  يارب  ياهیام  تسد  ار  نیا  نیمز  برغم  ناـملکتم  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدـشن 
دیدپ تسا  هداد  ماجنا  ربمایپ  اب  ادـخ  هک  يراک  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیدرگ ، حرطم  ینایحو  لاعفا  ناونع  هب  دـش و  هدیـشک  یحو  ملاع 

هب ياهژیو  نابز  کی  زا  ار  ياهژیو  ناگژاو  تاملک و  ربمایپ ، اب  ینایحو  ههجاوم  نآ  رد  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ يراتفگ  لـعف  کـی  ندروآ 
نآ ِهمزال  هک  دراد  صاخ  نابز  هب  رظان  مه  نآ  ینابز ، تشرـس  کی  ًاتاذ  یحو  اذـل  هدرک ، هدارا  ار  ياهژیو  یناعم  اهنیا  زا  تفرگ و  راـک 

ههجاوم دنوادخ ، ربمایپ و  نایم  ای  یحو  ِهتشرف  ربمایپ و  نایم  دیاب  زین  ياهرازگ  یحو  رد  هک  میدرک  هراشا  مه  ًالبق  تسا . ههجاوم  هبرجت و 
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لکـش دـیاب  همزال  نآ  هنیمز  رد  یحو  هک  تسا  ياهمزال  هکلب  تسین ، یحو  تقیقح  ههجاوم  نآ  یلو  دریگ ، تروص  ینایحو  ياهبرجت  و 
ادـخ ًالّوا  اذـل  تسادـخ . يراتفگ  لعف  یحو ، تشرـس  تقیقح و  یلو  هدوب ، ربماـیپ  ادـخ و  ناـیم  ياههجاوم  ًاـمتح  مه  اـج  نیا  رد  دریگ .
ینعی دـنک ؛ لقتنم  ربمایپ  هب  ار  ياهژیو  مایپ  انعم و  هک  نیا  ات  هتفرگ  راک  هب  صاخ  یعیبط  نابز  کی  زا  ار  ياهژیو  ناـبز  روتـسد  ناـگژاو و 

هب اـب  هکلب  هدـشن ، لـقتنم  یبلاـق  ره  اـب  ماـیپ  نآ  لاـح  نیع  رد  تسا ، حرطم  زین  اـج  نیا  دوـب ، حرطم  ياهرازگ  هاگدـید  رد  هک  یماـیپ  نآ 
یحو بیترت  نیا  هب  دوشیم . ادخ  يراتفگ  لعف  یحو ، اذل  تسا . هدـش  لقتنم  ربمغیپ  هب  ینّیعم  نابز  روتـسد  ظافلا و  تاملک و  يریگراک 

J.L.Astin. [2] [ 1  ] یقرواپ دـنکیم . ادـیپ  نیعم  نابز  کـی  هب  دـیقم  یناـبز  تشرـس  کـی  دـنوادخ ، بناـج  زا  رودـص  ماـقم  رد  ًاـتاذ 
.Locutionary act. [3] illocutionry. [4] Perlocutionary act. [5] John searl

يراتفگ لعف  هاگدید  رد  یحو  ناکرا 

یحو تاذ  ناکرا و  زا  راتفگ  دعب  لعف  راتفگ . نمـض  لعف  راتفگ ، سفن  لعف  ربمایپ ، ادخ ، تسا : زیچ  راهچ  یحو  زا  یلکـش  نینچ  ناکرا 
دیآیم دوجو  هب  بطاخم  نهذ  رد  هک  تسا  ییاههشیدنا  ای  لامعا  تالاح ، هدوب و  هدـنیوگ  نانخـس  رب  عّرفتم  هک  تسا  یلعف  اریز  تسین ؛

لعف رب  عّرفتم  هک  تسا  یلعف  راتفگ  دعب  لعف  : » دناهتفگ هدومن و  دـیکأت  حیرـصت و  نآ  رب  فرتسارتل  سالوکین و  نوچ  یناّهلاتم  ور  نیا  زا 
زین هبرجت  تسا و  هبرجت  یحو ، زا  یتـشادرب  نینچ  ِهمزـال  دـنچ  ره  دوشیم ، لـصاح  اـهنآ  لاـبند  هب  هدوب ، راـتفگ  نمـض  راـتفگ و  سفن 
لعف ناکرا  زا  نکر  ود  نآ ، مّوقم  هکلب  دوشیمن ، یقلت  یحو  تشرـس  تقیقح و  مّوقم  رگید  هبرجت  اجنیا  رد  یلو  تسا ، ریذـپانبانتجا 

زا یکی  زا  یحو ، ِهرابرد  نیتسآ »  » يروئت يریگراک  هب  ینعی  هاگدید  نیا  لصا  تسا .» موس  هاگدید  رد  نخس  هدیکچ  نیا  تسا . يراتفگ 
ترابع یحو  : » تسا هتفگ  هدروآ و  ار  نخس  نامه  ناشیا  تسا . فرتسرتلو » سالوکین   » مان هب  تیحیسم ، رد  هدش  حالصا  تایهلا  ناّهلأتم 

زا يراتفگ » لاعفا  یحو و   » باتک رد  نخس  نیا  لیصفت  تسا . مّلکتم  يراتفگ » لعف   » نیتسآ يروئت  قبط  مه  مّلکت  و  یهلا » مّلکت  زا  تسا 
هاگدـید هس  نیا  اب  ام  تسه ؟ هدـش  دای  هاگدـید  هس  نایم  يرواد  يارب  یکالم  هطباض و  اـیآ  [. - 1 . ] تسا هدـمآ  اینیمئاق  اضریلع  ياقآ 

مینک و حیحصت  ار  یضعب  هئطخت و  ار  اههاگدید  یضعب  میناوتب  نآ  ساسا  رب  هک  ياهطباض  يرواد و  ِهویـش  دید  دیاب  لاح  میتسه ؛ ورهبور 
و هن ؟ ای  میراد  يرواد  يارب  یهار  ایبنا  میلاعت  زا  رظن  فرـص  دوخ و  يدوخ  هب  ام  ایآ  نآ ، یتسیچ  یحو و  ِهرابرد  ًاساسا  تسیچ ؟ میریذپب 

هتکن نیا  هب  تسا  هتـسیاش  اـج  نیا  رد  میورب ؟ دـیاب  يزیچ  هچ  غارـس  لـمع  ماـقم  رد  تروص  نیا  رد  میرادـن ، یهار  دوخ  يدوـخ  هب  رگا 
؟ ریخ ای  میراد  حـیجرت  يارب  یکالم  نایدا -  اـیبنا و  میلاـعت  زا  رظن  فرـص  يرواد -  ماـقم  رد  اههاگدـید و  نیا  ربارب  رد  اـیآ  هک  میزادرپب 

لاعفا یحو و  اـضریلع ، اـینیمئاق ، ر.ك : [ 1  ] یقرواپ مینک ؟ دـیاب  هچ  لـمع  رد  میرادـن ، حـیجرت  يرواد و  يارب  یکـالم  ًارظن  رگا  سپس 
. دعب هب  ص80  يراتفگ ،

رظن ماقم  رد  هاگدید  هس  نیب  يرواد  رایعم  كالم و 

دیاب ای  اذل  میرادن . یعطق  يرواد  تردق  دوشیم ، طوبرم  بیغ  ِهدودـحم  هب  نوریب و  نامدوهـش  ِهدودـحم  زا  هک  هچ  نآ  ماقم  رد  ام  ًاساسا 
هبرجت نآ  هک  میورب  یناسک  غارس  هزوح  نآ  رد  ای  [، 2  ] دشاب هتشاد  یمّلسم  ِهجیتن  تسین  مولعم  هک  میورب  [ 1 « ] لیثمت  » يزاسلدم و غارس 

. تسا هداتفا  ربمایپ  يارب  یقافتا  هچ  تسیچ و  یحو  تقیقح  مینادیمن  ام  مییوگیم  یحو ، ریـسفت  لـیلحت و  باـب  رد  اذـل  دنتـسه . اراد  ار 
ياههبرجت زا  یضعب  دننام  ینایحو  ِهبرجت  مییوگب  تیاهن  رد  ای  میهد و  رارق  كالم  انبم و  ار  یحو  زا  ناربمایپ  تافیـصوت  دیاب  ای  نیاربانب ،

ام ياهیهاگآ  رگید ، ترابع  هب  تسا . لیثمت  يریگراک  هب  نامه  اهنیا  مینک و  يزاسلدـم  ینطاب  ِهبرجت  نیا  زا  سپـس  تسا ؛ اـم  ینطاـب 
تـالوقم هـب  دـیآیم و  تـسد  هـب  یموـهفم  روـص  قـیرط  زا  یلوـصح  تخانـش  يروـضح . اـی  تـسا  یلوـصح  اـی  عـقاو  روـما  هـب  تبـسن 

ِهمه يارب  شیب  مک و  هک  یتایعقاو  اب  ههجاوم  رد  نایمدآ  تسین . یندـش  یلوقم  میهافم  دوجو  اب  زج  دـشابیم و  جاتحم  ( categories
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يارب تایعقاو ، نیا  اب  رظانتم  یظافلا  میهافم و  زا  دنناوتیم  یناسآ  هب  ینورد ،) هبرجت  هاوخ  ینوریب و  هبرجت  هاوخ   ) دناهبرجت لباق  اهناسنا 
ًانایحا دتفایمن و  قافتا  همه  يارب  هک  یبراجت  ندرکریذپ  مهف  رد  اما  دنیوج . هرهب  دـنباییم  دوخ  ِهبرجت  رد  هچ  نآ  ندناسانـش  ای  نتخانش 

زا (، analogies) اهلیثمت زا  هدافتـسا  اب  دـننکیم  شالت  نایمدآ  ینعی  تسا ؛ يزاسلدـُم  ام  تخانـش  هار  درف ، هب  رـصحنم  براـجت  رد 
شواک دروم  تیعقاو  ِماکحا  راثآ و  اهیگژیو ، تخانش  هب  هلیـسو  نیدب  هدرک ، يزاسلدم  شیوخ  سوسحم  ناکمالا  یتح  دوهعم و  روما 

نیب ضورفم  اب  دوهشم  تهابش  يدننامه و  ندومن  هتسجرب  نتفرگرب و  زج  تسین  يزیچ  يژولانآ )  ) لیثمت تسا ، ینتفگ  [. 3 . ] دنوش لیان 
نیناوق ياراد  ياهدـیدپ  نایم  ( systematic) دنمماظن هدیجنـس و  یلیثمت  ندرک  ضرف  مّلـسم  : » زا تسا  ترابع  لدـم »  » و تیعقوم ؛ ود 

ياهنومن هک  یبایان  ياـههبرجت  زا  يرگریوصت  رد  میهاوخب  رگا  نیارباـنب ، [. 4 «. ] تسا شواک  دروم  هک  رگید  ياهدـیدپ  اب  هدـش ، هتخانش 
زا اهلدم  زا  لصاح  ماکحا  تسا . یّنظ  یتفرعم  هب  ندیـسر  ببـس  رثکادح )  ) يزاسلدم نیا  مینک ، يزاسلدـم  دـنرادن ، كرتشم  عاشم و 
هب درادـن . ینادـنچ  يرظن  شزرا  اهلدـم ، يریگراـک  هب  زا  لـصاح  تفرعم  ور  نیا  زا  دراد ؛ یقطنم  لـیثمت  ّدـح  رد  یـشزرا  یقطنم ، رظن 

هبرجت رب  ماکحا  نیا  رتشیب  هچ  ره  ِهضرع  اب  اهنت  اههتـسناد ، نیا  يرظن  شزرا  ندرب  الاب  ماـکحا و  نیا  یتفرعم  ِتّوق  شیازفا  لـیلد  نیمه 
رب لدم  زا  لصاح  جیاتن  ِهضرع  اب  دیاب  درف ، هب  رـصحنم  ای  بایمک  ینورد  تایعقاو  هب  رظان  ياهلدم  رد  تسا . یندـش  ینورد ) ای  ینوریب  )

دننام یبایان  ثداوح  لیلحت  رد  هک  تسا  نآ  نخس ، نیا  ِهمزال  تفایرد . ار  هدمآ  تسد  هب  ریوصت  ییامنعقاو  نازیم  براجت ، نیا  نابحاص 
ارف ناشیا  زا  ار  نآ  نوچ  دـنچ و  یحو و  تقیقح  هتفر ، ناربمایپ  غارـس  هب  ای  میـشاب  یحو  زا  رادروخرب  ربماـیپ و  دوخ  دـیاب  اـی  اـیبنا ، یحو 
مه ار  ایبنا  نتفرگ و  دوخ  زا  سایق  ار  ناـکاپ  راـک  زج  ياهجیتن  یحو ، ِهراـبرد  اـم  ياـهلیثمت  اهلدـم و  ِهمه  تروص  نیا  ریغ  رد  میریگب .

نوریب ِرظنم  هک  تسا  نآ  توبن ، یحو و  لیلحت  یسانششور  هرابرد  نانخـس  نیا  گرتسلولدم  [ 5 . ] تشاد دهاوخن  نتشادنپ  دوخ  نوچ 
دـهدیمن و تسد  هب  توبن  فیک  مک و  یحو و  یتسیچ  یتسه و  هب  تبـسن  دامتعا  لباق  یتفرعم  ییاهنت  هب  نآ  زا  لـصاح  ماـکحا  ینید و 

مهف رد  مییوجن ، دادمتـسا  ایبنا  زا  هک  یماگنه  ات  تهج  نیدـب  دـنامیم . ماـکان  دوصقم  هب  ندیـسر  رد  ینید ، نورد  یناـبم  رب  هیکت  نودـب 
زاسراک یحو )  ) باب نیا  رد  يزاسلدم  لیثمت و  هک  لاح  [. 6 . ] دیـسر میهاوخن  تاجن  لحاس  هب  نآ  يریذپطسب  ناکما  توبن و  تقیقح 

ضرف اب  هبرجت ، بحاص  دارفا  تافیـصوت  هب  . 2 مینک . هبرجت  دوخ  مشاب و  ربماـیپ  دوخ  . 1 دـنامیم : یقاب  ام  يارب  هار  ود  راـچان  هب  تسین ،
یماگنه ات  هک  ارچ  میرادن ؛ نآ  هب  یهار  تسین و  یندش  لوا  تروص  مینک . هیکت  ایبنا  ینعی  تمـصع ؛)  ): اهنآ بذـک  مدـع  اطخ و  مدـع 

، نیاربانب ریخ ؟ ای  دـنکیم  تیارـس  زین  نارگید  هب  یحو )  ) ایآ هک  مییوگب  میناوتیمن  میـشاب ، هتـشادن  یحو  زا  یتسرد  كرد  هبرجت و  هک 
تـالّمات رگید  یناـیب  هب  اـهنآ . تاـنایب  میلاـعت و  اـیبنا و  هب  هعجارم  ینعی  ینید ؛ نورب  هـن  تـسا  ینید  نورد  هار  یحو ، تخانـش  هار  اـهنت 

ر.ك: [ analogies). [2 يژولانآ [ 1  ] یقرواپ میرادن . تنـس  باتک و  هب  عوجر  زج  يزیرگ  هدـنام ، ماکان  باب  نیا  رد  ضحم  ینالقع 
همجرت نید ، مـلع و  ناـیا ، روبراـب ، ر.ك : [ 4 . ] ص17 نامه ، [ 3 . ] دـعب هب  ص16  يوبن ،» هبرجت  طـسب  رب  یهاـگن  ، » اـضر میهاربا ، جاـح 

ص19. نامه ، [ 6 . ] ص 18 يوبن ، هبرجت  طسب  رب  یهاگن  اضر ، میهاربا ، جاح  ر.ك : [ 5 . ] دعب هب  ص192  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب 

ینید نوتم  يرواد  یحو و  هرابرد  هناگ  هس  ياه  هاگدید 

هب یلقن  ِهلدا  هتبلا  مینک . هدنـسب  ینید  نورد  نیماضم  یلقن و  ّهلدا  هب  دیاب  ریزگان  هیرظن ، کی  حیجرت  يارب  ینید  نورب  یلقع و  ّهلدا  دوبن  اب 
ود راتخاس  نیا  دنکیم . ریوصت  یمالـسا  یحو  يارب  هیالود  يراتخاس  هدرک ، یفن  یحو  تشرـس  ِهرابرد  ار  ینید  هبرجت  هاگدید  ینـشور 

ریوصت یحو  يارب  یناـبز  یتشرـس  دوخ ، ناـیامن  ینوریب و  راـتخاس  رد  تساراد و  ار  ياهرازگ  یحو  یگژیو  دوخ  ینورد  ِهیـال  رد  هیـال ،
نآرق لوزن  تایآ  زا  ياهتـسد  وس  کی  زا  نآرق ، لوزن  تیفیک  ِهرابرد  هک  نآ  حیـضوت  تسا . راگزاس  راتفگ  لاعفا  هاگدید  اب  هک  دـنکیم 

ّانِا نِیبُملا  ِباتِکلا  َو  مح  [( 1 )] ِردَقلا ِهَلَیل  ِیف  ُهانلَزنَا  ّانِا  «: ) ناخد  » هروس و  ردق »  » هروس ییادتبا  تایآ  لثم  دـنکیم ؛ نایب  كرابم  یبش  رد  ار 
روهشم لوق  ربانب  یجیردت و  تروص  هب  نآرق  هک  تسا  مّلسم  یخیرات ؛ رظن  زا  رگید ، يوس  زا  [. 2 ( ] نیِرِذنُم اّنُک  ّانِا  ٍهَکَرابُم  ٍهلَیل  یف  ُهانلزنَا 
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ِهروس تایآ  دننام  دنایجیردت ؛ لوزن  نیا  زا  یکاح  تایآ  زا  يرگید  هتـسد  نیا ، زا  هتـشذگ  تسا . هدش  لزان  لاس  هس  تسیب و  تّدـم  رد 
ًهَلمُج ُنآرُقلا  ِهَیلَع  َلُّزن  الَول  اوُرَفَک  َنیذـّلا  َلاـق  و  [. ) 3 ( ] ًالیِزنَت ُهانلَزن  َو  ٍثکُم  یلَع  ِساّنلا  یَلَع  ُهارقَِتل  ُهاـنقَرَف  ًاـنآُرق  َو  ( ؛» ناـقرف  » و ءارـسا » »

، تسین نآرق  تایآ  نایم  یضراعت  هنوگچیه  نآرق ، حیرـصت  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  [. 4 ( ] ًالیتَرت ُهانلتَر  َو  َكَداُؤف  ِِهب  َّتبُثِنل  َِکلذَک  ًهَدِـحاو 
همّـالع نوچ  ینارّـسفم  لـیلد  نیمه  هب  [، 5 ( ] ًاریثَـک ًاـفالتخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهّللا  ِریَغ  ِدـنِع  نِم  َناـک  وـَل  َو  : ) هدـمآ ءاـسن  هروـس  رد  هک  ناـنچ 

نانچ هتفرگ ؛ تروص  ربمایپ  كرابم  بلق  رب  ردـق  بش  رد  هک  هچراپ  کی  یعفد و  یلوزن  دـنراد ؛ رواب  نآرق  يارب  ار  لوزن  ود  ییاـبطابط ؛
نارود لوط  رد  یجیردـت  یلیـصفت و  یلوزن  و  [. 6 )] نیرِذـنُملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکبلَق  یلَع  ُنیمَالا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  :( هدـمآ ءارعـش »  » هروس رد  هک 

ینابز یتشرس  دقاف  هک   ) یحو ياهرازگ  هاگدید  اب  تسا ، طیـسب  هچراپ و  کی  ياهنوگ  هب  هک  نآرق  یعفد  لوزن  رد  متاخ . لوسر  تلاسر 
هب هدوب و  ینابز  یتشرـس  ياراد  تایآ ، زا  ياهتـسد  حیرـصت  هب  نآرق ) یناـقرف  هبنج   ) نآرق یجیردـت  لوزن  رد  تسا و  قیبطت  لـباق  تسا )

ارذـگ ياهراشا  تایآ  نیا  زا  یـضعب  هب  هک  تساجب  تسا . قیبطت  لباق  نآ  رب  يراتفگ  لاـعفا  هاگدـید  ور  نیا  زا  هدـش ؛ لزاـن  یبرع  ناـبز 
ٍُّما ِیف  ُهنِا  َو  َنُولِقعَت  مُکلََعل  ًاـّیبَرَع  ًاـنآرق  ُهاـنلَعَج  اـّنِا  نِیبُـملا  ِباـتِکلاَو  مح  [. ) 8 ( ] ًاِّیبَرَع ًانآُرق  َکـَیِلا  اـنیَحوَا  َِکلذَـکَو  [. ) 7 : ] میشاب هتـشاد 
رد ینابز و  یتشرـس  اـب  نآرق  لوزن  هک  نیا  رد  تاـیآ  نیا  [. 10 ( ] َنُولِقعَت مُکلََعل  ًاّیبرَع  ًانآرق  ُهاـنلَزنَا  اـّنِا  [. ) 9 ( ] ٌمیکَح ُِّیلََعل  انیَدـَل  ِباتِکلا 

یتقو یحو  ندرک  شوگ  هک  تسا  یهیدـب  [. 11 ( ] یحُوی اِمل  عِمَتـساَف  َُکترَتخا  اَنَا  َو  . ) دـنراد تحارـص  تسا  هتفرگ  تروص  یبرع  بلاق 
رد وه »  » ریمض عجرم  [. 12 ( ] یحُوی ٌیحَو  ِّالا  َوُه  نِا  يوَهلا  ِنَع  ُقِطنَی  ام  َو  . ) دشاب هتشاد  يراتفگ  بلاق  ینابز و  لکش  یحو  هک  دراد  انعم 

راتفگ قطن و  نیع  هدش  یحو  هچ  نآ  هیآ  نیا  حیرـصت  هب  دوشیم . مهف  قباس  ُقِطنَی  زا  هک  تسا  قطن  ردصم  ینعی  يونعم ؛ عجرم  هیآ ، نیا 
نآ ینطاب  هیال  رد  یحو  تشرـس  هک  دننآ  ِهدنهد  ناشن  رگید  تایاور  تایآ و  زا  يرایـسب  رانک  رد  هدش  دای  تایآ  هعومجم  يراب ، تسا .

نوریب يارآ  مّدقت  رب  شورـس  رتکد  یطارفا  دیکات  هنافـسأتم  تسا . یبرجت  یتشرـس  دقاف  تسا و  ینابز »  » نآ ینوریب  هیال  رد  و  ياهرازگ » »
یلقن دهاوش  يرایـسب  تایآ و  نیا  زا  ناشیا  تلفغ  ثعاب  ینید ، ینورد  نیماضم  رب  دنایناسحتـسا ) یّنظ و  ًاعون  هک  ییارآ  مه  نآ   ) ینید

نم دراد : راهظا  و  [ 13  ] هدرک راکنا  ار  نآرق  یعفد  لوزن  هک  هدش  ثعاب  ینید  نوریب  ینابم  رد  شورـس  رتکد  قارغتـسا  تسا . هدـش  رگید 
نآ وا  ات  هک  دوب  هدرک  رضاح  ار  ياهیآ  شیپاشیپ  درک و  دهاوخ  ربمغیپ  زا  ار  لاوئس  نالف  سک  نالف  هک  تسنادیم  دنوادخ  متسین  دقتعم 

، دشیم ور  هب  ور  یلاؤس  اب  ربمایپ  هک  دید  تروص  نیا  هب  ار  هلئـسم  نیا  ناوتیم  دـنک . یحو  ربمایپ  رب  اج  نامه  ار  هیآ  نآ  درک ، ار  لاوئس 
هک ناخد  ِهروس  لوا  تاـیآ  هب  هجوت  [. 14 . ] درکیم دـیلوت  دـشیم ، هداد  هدـننک  لاؤس  هب  باوج  ِهلزنم  هب  هک  ار  هچ  نآ  لاؤـس  نیا  سفن 

لزان یکرابم  بش  رد  ار  باتک  نیا  ام  هک  دـیامرفیم  نایب  سپـس  دـنکیم و  دای  مسق  نیبم  باـتک  نآرق و  هب  تسخن  اـهنآ  رد  دـنوادخ 
حیرـصت نآرق  دوخ  نیا ، رب  هوالع  تسین . ّصن  لباقم  رد  داهتجا  زج  يزیچ  هنیمز  نیا  رد  شورـس  رتکد  نایب  هک  دزاسیم  نشور  میدرک ،

هیآ نیا  زا  روظنم  رگا  [. 15 ...« ] نآرُقلا هیف  َلِزنُا  يِذلا  َناضَمَر  ُرهَـش  « ؛ تسا هتفریذپ  تروص  ناضمر  كرابم  هام  رد  نآرق  لوزن  دنکیم :
دزن مّلـسم  یخیرات  دـهاوش  قبط  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ ناضمر  هام  رد  دـیاب  تلاسر  زاـغآ  ریزگاـن  دـشاب  نآرق  یجیردـت  لوزن  زاـغآ  هطقن 

دشاب ربمایپ  رب  نآرق  مامت  لوزن  فرظ  تسیابیم  هکرابم  ِهلیل  كرابم و  هام  ور ، نیا  زا  هدش ، عقاو  بجر  هام  رد  متاخ  لوسر  تثعب  هّیماما ،
باب رد  ینید » ِهبرجت  هاگدید   » اب يراگزاس  هنوگچیه  ینید  نوتم  نیاربانب ، [. 16 . ] نآرق ِهیلّوا  تایآ  لوزن  فرظ  یحو و  عورش  فرظ  هن 

 - نآ زا  هیال  کی  رد  دراد ؛ هیال  ود  يراتخاس  ینید ، نوتم  ینید و  نورد  هاگدید  زا  یحو »  » هکلب دـنکیمن ، دـییأت  ار  نآ  درادـن و  یحو 
 - تسا نآرق  یلیزنت  یجیردت و  لوزن  هک  نآ -  زا  هیال  کی  رد  تسا و  راگزاس  ياهرازگ  هاگدید  اب  تسا -  نآرق  یعفد  لوزن  نامه  هک 

/ ءارعش [ 6 . ] 82 ءاسن / [ 5 . ] 32 ناقرف / [ 4 . ] 106 ءارسا / [ 3 . ] 3 ناخد 1 -  [ 2 . ] 1 ردق / [ 1  ] یقرواپ تسا . راگزاس  يراتفگ  لعف  هاگدید  اب 
3 مجن / [ 12 . ] 13 هط / [ 11 . ] 2 فسوی / [ 10 . ] 4  - 1 فرخز / [ 9 . ] 7 يروش / [ 8 . ] 18  - 15 صص ج2 ، نازیملا ، ر.ك / [ 7 . ] 194  - 193

ریسفت هّللادبع ، یلمآ ، يداوج  [ 16 . ] 185 هرقب / [ 15 . ] هحفص 70 هرامش 15 ، باتفآ ، همانهام  [ 14 . ] ص16 يوبن ، ِهبرجت  طسب  [ 13 . ] 4 - 
.72 صص 71 -  ج1 ، میرک ، نآرق  یعوضوم 
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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)
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 
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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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