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نادرم هاگن  نانز و  ییامن  هولج 

باتک تاصخشم 

مق رشن :  تاصخشم  یمالغ  فسوی  هدنـسیون  نادرم  هاگن  نانز و  ییامنهولج  روآدیدپ :  مان  ناونع و  فسوی 1339 -  یمالغ  هسانشرس : 
 : تشاددای مراهچ ) پاچ   ) لاـیر  18000 لایر 964-7048-43-2 ؛   6800 کـباش :  ص  [ 150  : ] يرهاظ تاصخـشم  یجیهال 1381 .
 : عوضوم مالسا  رد  نانز  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  نینچمه  150 ؛]  - 148  ] همانباتک ص تشاددای :  ناتسمز 1385 . مراهچ : پاچ 

يدنب هدر  BP230/17/غ8ج8  هرگنک :  يدنب  هدر  باجح  عوضوم :  مالسا  یبهذم --  ياههبنج  یقالخا --  یعامتجا و  لئاسم  نانز -- 
م6005-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید : 

راتفگ شیپ 

تلع تخانش  یبای و  هشیر  هکنآ  زج  دهد ، یمن  خر  تلع  نودب  یعامتجا  هدیدپ  چیه  ناسانـش  هعماج  داقتعا  هب  میحرلا  نامحرلا  هللا  مسب 
یم دشر  دهد و  یم  خر  یگداس  هب  اه  هدیدپ  نیا  دـنرادن . یـصاخ  تلع  دوش  یم  نامگ  هک  تسا  هدـیچیپ  راوشد و  نانچ  اهنآ  زا  یخرب 
نوچ اما  دـبای  یم  نایرج  كاخ  رب  یتحار  هب  هک  تسا  بآ  نوچمه  ای  تسا ، نکمم  ان  اه  هوک  ییاج  هباج  نوچمه  اهنآ  ناماس  اـما  دـبای 

هک تسوا  مادنا  ياه  یتفگش  نز و  دوجو  تعیبط ، ياه  هدیدپ  نیرت  هدیچیپ  زا  تسا . راوشد  یسب  نآ  ندیشک  نوریب  دور ، ورف  نیمز  رد 
دهد یم  خر  مک  رایسب  تسا و  يزیرغ  لایما  کیرحت  هبذاج و  داجیا  يدنمورین  عبنم  شدناشوپب ، يربلد  دصق  هب  ای  دزاس  هنهرب  ار  نآ  هچ 

تفارظ هب  شیپ  زا  شیب  دـنربب ، یپ  نز  ییامن  هولج  رارـسا  زا  يا  هراپ  هب  اهنت  نایمدآ  هک  ینامز  دـشاب . ناما  رد  اه  هاگن  بیقعت  زا  نز  هک 
نز هب  هاگن  زا  سپ  درم  ماهوا  راکفا و  رد  تسا و  هتفهن  يرارـسا  هچ  نز  ییامن  هولج  رد  یتسار ، دش . دنهاوخ  دقتعم  نز  راتفر  هشیدـنا و 

. دهد یم  خساپ  اهنادب  باتک  نیا  هک  تسا  ییاه  شسرپ  اهنیا  دناد ؟ یم  هچ  اه  هاگن  رگناریو  جاوما  زا  نز  درذگ و  یم  هچ 

نانز نارتخد و  یگدیشوپان  زار  لوا : لصف 

هراشا

هزیگنا فدـه و  نودـب  زین  وا  هشیدـناان  رادرک  راتفگ و  تسا و  روآ  تفگـش  زیمآرارـسا و  يو  شنیرفآ  دـننامه  نز  ياه  هزیگنا  راـتفر و 
تـسا یـشیدنا  هداس  نیاربانب ، دراد . هزیگنا  فده و  شا  هنانز  تاکرح  رد  دشاب  فده  یب  دوخ  ندرک  یگدـنز  ِلصا  رد  رگا  نز  تسین .

نوچ یفرط  زا  تسا . يرگ  هولج  هب  لیامت  نامیا و  یتسـس  طـقف  ناشمادـنا ، یگدیـشوپ  هب  ناوناـب  یهجوت  یب  تلع  هک  دوش  ناـمگ  رگا 
دریگ و یمن  تروص  شخب  هجیتن  یـششوک  شنامرد  يارب  دوش  یمن  ییاسانـش  لماک  قیقد و  روط  هب  نانآ  راـتفر  ياـه  هزیگنا  لـماوع و 
هس رد  ار ، یگدیشوپ  هب  نانز  نارتخد و  یهجوت  مک  لماوع  نایب  دوش . عقاو  رثؤم  نانآ  راتفر  عون  ره  يارب  هخـسن  کی  هک  دور  یم  راظتنا 

: موس راتفگ  یناور  ياه  هزیگنا  لماوع و  لیلحت  مود : راـتفگ  يداـقتعا  یگنهرف و  لـماوع  تخانـش  لوا : راـتفگ  مینک : یم  لاـبند  راـتفگ 
هئارا نودـب  درد ، نداد  ناشن  زا  دـشاب و  هارمه  لح  هار  نایب  اب  اه  لیلحت  ات  تسا  هدـش  شـشوک  راتفگ  ره  رد  یعامتجا  لماوع  ییاـسانش 

. دوش بانتجا  نامرد ،

يداقتعا یگنهرف و  لماوع  : لوا راتفگ 

هراشا
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، تیدودحم ساسحا  ریقحت 5 . زا  زیرگ  هعماـج و  اـب  زیتس  يداقتعا 4 . یقـالخا و  فارحنا  نامیا 3 . لزلزت  یتسـس و  زیچان 2 . یهاـگآ  . 1
اب ار  دوخ  شزرا  دشابن و  لماک  شنامیا  رگا  اما  درادن ، تسود  ار  یگنهرب  نز  یگتخاب  دوخ  یسایس 7 . هزیگنا  يریگتخس 6 . تنوشخ و 

. دریگ کمک  یگنهرب  زا  روظنم ، نیا  هب  لین  يارب  تسا  نکمم  شا  ینطاب  لیم  فالخرب  درواین ، تسد  هب  یگدیشوپ 

زیچان یهاگآ  ( 1

هک دـمآ  تسد  هب  هجیتـن  نیا  باـجح ، هب  ناـنز  نارتـخد و  یهجوت  مک  تلع  نوماریپ  هدنـسیون  هلاـس  تشه  قیقحت  یجنـسرظن و  هیاـپ  رب 
یب هک  داد  یم  ناشن  نانآ  زا  دـصرد  داتـشه  تاراهظا  باجح ، مک  يوناب  رفن  دـصناپ  زا  تسا . یهاـگآان  هدـیدپ  نیا  تلع  نیرت  یـساسا 

یخرب هدع  نیا  زا  دـنچ  ره  تسا ؛ ناشیا  یباجح  مک  لماع  نیرت  یلـصا  یگدیـشوپان ، ياهدـمایپ  یگدیـشوپ و  راثآ  دـیاوف و  زا  یعالطا 
نایم رد  فلا ). تسا : ریز  رارق  هب  یجنـسرظن  نآ  جـیاتن  زا  یخرب  تسا . هتـشاد  ریثأـت  ناـنآ  راـتفر  رد  زین  يرگید  ياـه  هزیگنا  هک  دـندوب 

. دنا هدوبن  قفوم  نانآ  تیبرت  هیجوت و  رد  ناشیا  ناردام  هک  دـندوب  یبهذـم  ياه  هداوناخ  زا  ینارتخد  یخرب  باجح ، هب  توافت  یب  ِناوناب 
هب يا  هدـننک  عناـق  لـیالد  دـنا  هتـسناوتن  باـجح ، یبوخ  هب  دوـخ  داـقتعا  همه  اـب  هک  دـنا  هدرک  راـهظا  اـهنآ  نارداـم ، زا  یهاوـخ  رظن  رد 
زا دنوادخ  هک  تسا  نامه  نانآ  لمع  داقتعا و  دروم  شـشوپ  دندرک  یم  روصت  نانز  نارتخد و  زا  يا  هدـع  ب ). دـننک . هئارا  ناشادـنزرف 

ياه تیلاعف  زا  عنام  راوشد و  یمالـسا  شـشوپ  تاعارم  رگید ، يا  هدـع  راـهظا  هب  ج ). تسین . مزـال  نیا  زا  شیب  تسا و  هتـساوخ  ناـشیا 
یب نآ  زا  اهنآ  هک  تشاد  يدایز  نامیا  دیاب  راک  نیا  يارب  هک  دندرک  یم  فارتعا  رتهب ، ششوپ  موزل  هب  داقتعا  اب  یـضعب  تسا . یعامتجا 

ای تیقفوم  یتخبـشوخ و  لماع  ناش  یگدنز  رد  ار  باجح  هک  دنداد  یمن  تیمها  دوخ  یگدیـشوپ  هب  ببـس  نیدب  یهورگ  د ). دنا . هرهب 
ای یتخبـشوخ  لماع  یقالخا ، روما  رتشیب  هکلب  باجح ، طـقف  هن  هدـع  نیا  دزن  دنتـشادنپ . یم  یثنخ  ار  نآ  شقن  دنتـسناد و  یمن  تفرـشیپ 
اب كدـنا ، ریغ  یهورگ  هک  دـش  مولعم  زین  دـقتعم  باجحاب و  ناوناب  زا  یجنـس  رظن  قیقحت و  زا  سپ  هکنآ  روآ  بجعت   1 تسین . تفرشیپ 

تینما داجیا  هعماج و  طیحم  تمالس  رد  نآ  فرگش  راثآ  زا  دنتسناد  یم  يرورض  هفیظو  یعون  ار  درم  نز و  نایم  میرح  تاعارم  هک  نیا 
زا دارفا  یعالطا  یب  مئالع  رگید  زا  باجح ، هب  تبـسن  یهاو  ياه  هناهب  دوجو  دـندوب . عالطا  یب  یگداوناـخ  دـنویپ  ماکحتـسا  یمومع و 

دوخ راک  يارب  نم  تفگ : یم  دوخ  بسانمان  ششوپ  هیجوت  رد  باجح  مک  يرتخد  ینامز  تسا . یگدیشوپان  ياهدمایپ  باجح و  هفسلف 
مهم رهاظ  ششوپ  موس : دنـشاب . ردارب  رهاوخ و  لثم  دیاب  درم  نز و  ره  مود : میا . هدش  هدیرفآ  دازآ  همه  ام  هک  نیا  لوا  مراد : لیلد  راهچ 

خساپ رد  نم  تشاد . رذحرب  هاگن  زا  ار  اهدرم  دیاب  درک . نادنز  باجح  رد  ار  نانز  نارتخد و  دیابن  مراهچ : دشاب . كاپ  دیاب  بلق  تسین .
راکنا دوش  یم  مه  ار  نیـسپاو  زور  رد  تشگزاب  ربمایپ و  نداتـسرف  ادـخ و  یگناگی  لصا  هک  باجح ، طقف  هن  لیلد ، راـهچ  نیا  اـب  متفگ :

هب باجح  : » دوب هدرک  راهظا  یجنس  رظن  رد  وجـشناد  يرتخد  دوش . یمن  تبوقع  شنزرـس و  يراک  چیه  ماجنا  هب  سک  چیه  رگید  درک و 
نیعم یسک  هچ  ار  هنامز  تکرح  یتسردان  ای  یتسرد  هک  دوب  هدرکن  مولعم  اما  تفر !». شیپ  هنامز  اب  دیاب  نوچ  دوش ، یمن  طوبرم  ام  هرود 

هب تبـسن  نانز  نارتخد و  یهاگآان  دـهاوش  زا  یکی  دوب . هتـسناد  ندرب » شیپ  هب  ار  وت  هنامز   » ار نتفر » شیپ  هناـمز  اـب   » ینعم وا  دـنک . یم 
هنومن زا  زین  تسا . تواقتم  ياه  طیحم  رد  دوخ  شـشوپ  عضو  نداد و  رییغت  رگیدـکی و  اب  ناـنآ  شـشوپ  زرط  تواـفت  باـجح ، تمکح 

ناملـسم روشک  نانز  تسا . فلتخم  ياهروشک  رد  ناملـسم  نانز  شـشوپ  تیعـضو  باجح ، هفـسلف  دودـح و  زا  نانز  یعالطا  یب  ياـه 
. تاقوا همه  يارب  هن  تسا  زامن  ماجنا  لاح  رد  نانز  صوصخم  شـشوپ  باجح ، دـننک  یم  نامگ  باجح ، هب  داـقتعا  دوجو  اـب   2 يزنودنا

یم هعنقم  رداچ و  اجنآ  دـنیآ و  یم  هعمج  زامن  هاگیاج  ات  راولـش ـ يرـسور و  نودـب  هنهرب ـ  همین  مادـنا  اب  جوف  جوف  هعمج  ياهزور  اـهنآ 
اهنآ زا  يا  هراپ  هب  هک  تسا  هدرتسگ  نانز  یعـالطا  یب  داـعبا   3 دندرگ . یم  زاب  هناخ  هب  لبق  تلاح  دـننامه  هرابود  زامن  زا  سپ  دنـشوپ و 

تواـفت دوخ و  شنیرفآ  فدـه  نتـسنادن  ج . درم . نتخانـشن  ب . دوخ . یحور  یمـسج و  ياـه  یگژیو  نتخانـشن  فلا . مینک : یم  هراـشا 
و. ماکحا . نید و  فراعم  زا  یعالطا  یب  ه . دنشاب . هتشاد  لماک  دامتعا  ناگمه  هب  دوش  یم  ببـس  هک  نانز  یـشیالآ  یب  د . درم . اب  شیاه 
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دوبمک ح . ناوناب . يارب  رابرپ  سلاجم  دوبمک  ز . دـننک . یمن  شـشوک  دوخ  هداوناـخ  یگنهرف  دـشر  رد  هک  یعـالزا  مک  نارـسمه  دوجو 
ریدم هفیظو  دنراد و  یملع  ياه  تشن  رد  روضح  ای  هعلاطم  تصرف  رتمک  هناخ  راک  عب  لاغتـشا  تلع  هب  نانز  نانز . روما  هژیو  ياه  باتک 

رـسمه و دـنزیوآ  یم  ناسنا  هب  تماـیق  زور  رد  هک  یناـسک  نیلوا  دـنیوگ :  » 4 دـشوکب . اـهنآ  یگنهرف  يرکف و  دـشر  رد  هک  تسا  هناـخ 
هب میتسناد  یمن  هچنآ  اریز  ناتـسب . وا  زا  ار  ام  قح  اراگدرورپ ، دنیوگ : یم  دنراد و  یم  زاب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  درف  خم  تسا  نادنزرف 

سک چیه  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  دومن . ... یم  هیذغت  مارح  لام  زا  ار  ام  مینارب  ام  هکنآ  یب  دادن و  میلعت  ام 
یگدـنز تاقوا  رتشیب  نارتخد _  هژیو  هب  ام _  نادـنزرف   5 دنک . یمن  رادید  نادـنزرف  رـسمه و  تلاهج  زا  رت  گرزب  یهانگ  هب  ار  يادـخ 

ار ردپ  ياه  ششوک  ردام ، يدرخان  یهاگآ و  ان  دنریذپ . یم  ریثأت  وا  هشیدنا  راتفر و  زا  هاگآدوخان  دننک و  یم  يرهپس  ردام  دزن  ار  دوخ 
دیزیهرپب درخ  مک  نز  اب  جاودزا  زا  تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دمحم  ترـضح  هک  تسین  ببـس  یب  دنک . یم  لثاح  یب  مه 

هب شیالآ ، یب  ِناوناب  رتشیب  هک  تخاس  راکـشآ  ناوناب ، زا  یهورگ  اـب  اـم  يوگتفگ   6 تسا . هابت  شدـنزرف  الب و  یعون  وا  اب  یگدـنز  هک 
هدع دنناد . یمن  دولآ  ضرغ  دنسپان و  ار  نانآ  ياه  هاگن  اه و  رظن  راهظا  دنا و  نیبشوخ  رایـسب  اهنآ  هب  درم ، زیارغ  تعیبط  نتخانـشن  تلع 

ات هک  نیا  زا  لفاغ  تسا . توافت  یب  نانز  هب  تبـسن  ضرغ و  یب  شراتفر  هاـگن و  دـشاب  هتـشاد  رـسمه  يدرم  هاـگره  دـنرادنپ  یم  زین  يا 
اریز دشاب . رـسمه  ياراد  درف  دنچ  ره  دوب ؛ نئمطم  اهنآ  هب  ناوت  یمن  دشاب  هدـیدرگن  راهم  ناشیاه  هاگن  هدـشن و  هدومزآ  صاخـشا  نامیا 
نیا دیاب  هتسویپ  هدومزآان  ناراگزومآ  دوب . دهاوخ  رت  نیرفآ  رطخ  دشابن  نمادکاپ  رگا  تسا و  رتانشآ  نانز  ياه  یگژیو  هب  یـسک  نینچ 

، هدیجنـس هزرابم  دننامه  تسردان  عافد  یعامتجا ، هدـیدپ  ای  هدـیقع  کی  هب  یناسر  بیـسآ  رد  هک  تشاد  رظن  رد  ار  یتخانـش  ناور  لصا 
رد زین  اوتحم  یب  ياه  باتک  ای  اهراتفگ  یخرب  دوجو  تسین . امنهار  باتک  دوبن  طقف  ناوناب ، لماکان  شـشوپ  لکـشم  تسا . راذـگ  ریثأـت 

لیالد هئارا  نودـب  دـنچ ، يرابخا  لقن  اب  هحفـص ، اه  هد  رد  باجح ، نوماریپ  دوخ  باـتک  رد  يا  هدنـسیون  تسا . هتـشاد  شقن  نارحب  نیا 
نیگآرطع هک  ینز  ره  تسا . تریغ  یب  دور ، نوریب  هناخ  زا  هدرک  شیارآ  شنز  هک  يدرم  ره  : » تسا هتـشون  نینچ  هدننک ، عناق  یقطنم و 

گنن هیام  دـنک  وبـشوخ  شرهوش  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  تسا . هدولآ  راکدـب و  دـنبایرد ، ار  وا  يوب  نادرم  ات  دوش  جراخ  هناـخ  زا 
یناـهرب هئارا  نودـب  نآ  رد  هک  دـنربب  هناـخ  هب  یباـتک  ناشرـسمه  هعلاـطم  يارب  هک  تشاد  راـظتنا  نادرم  زا  ناوت  یم  اـیآ  یتسار ، تسا ».

هزورما ایآ  تسا !؟ گنن  هیام  هدولآ و  شرـسمه  تریغ و  یب  يدرف  تسا  باـجح  مک  شنز  هک  يدرم  ره  دوش  تباـث  اـت  هدـش  شـشوک 
، یگنهرب اب  هک  میهد  رادشه  نانز  هب  ناگدنـسیون  یخرب  دننام  هکنآ  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  نانز  نارتخد و  یقالخا  طابـضنا  يارب  یهار 
هک تسا  ییامنهار  هویـش » نیرتهب   » نامه نیا  ایآ  دـندرگ !؟ یم  ارفـص  هسیک  گنـس  یگدروخامرـس و  راچد  دوش و  یم  قاـچ  اـهنآ  نار 

تسا رتوکین  هک  يا  هویش  هب  نانآ  اب  نسحا 7 : یه  یتلاب  مهلداج  و  دیامرف : یم  هک  اجنآ  تسا ! هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ 
هاوخ تسا ، هدش  شهوکن  دنک  وبشوخ  رسمه  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  زا  مالسلا  هیلع  موصعم  نایاوشیپ  راتفگ  رد  زادرپب . وگتفگ  هب 
راتفگ حیحـص  نتم  دوش . یم  هدهاشم  رتمک  باجحاب  نیدتم و  ناوناب  زا  راتفر  نیا  هک  میریذپ  یم  دنچ  ره  باجحاب ؛ ای  دشاب  باجح  یب 

رطع باجح ) یب  ای  دـشاب  باـجحاب   ) ینز ره  هیناز 8 : یهف  اـهحیر  اودـجیل  موـق  یلع  ترمف  تجرخ  مث  ترطعت  هارما  اـمیا  تسا : نـینچ 
یب هژیو  شهوکن  نیا  تسا . راک  تشز  يو  دنبایرد  ار  وا  شوخ  يوب  اهنآ  ات  درذگب  نادرم  رانک  زا  دور و  نوریب  هناخ  زا  دنک و  هرافتـسا 

یمن دـشاب  اهرازبا  نیرتهب  ياراد  دـنچ  ره  دـهد  ناماس  ار  یگنهرف  ياه  یناماسبان  يا  هویـش  هچ  اب  دـناد  یمن  هک  یـسک  تسین . ناـباجح 
هتـسناد نخـس  ای  يدعـس : هتفگ  هب  دزاس . یم  رتراوشد  نارگید  يارب  ار  راک  درادرب و  یناماسبان  نآ  ندودز  هار  رد  یمدق  نیرتمک  دـناوت 

يا هدـع  ناهگان  هک  تفر  یم  هار  ور  هدایپ  رد  شرهوش  هارمه  هب  رادراب  ینز  اهرهـش  زا  یکی  رد  یناـمز  شومخ . اـی  درخب  درم  يا  يوگ 
رد ياپ  زا  ار  دوخ  راولش  گنرد  یب  رهوش  يا ؟ هدیشوپ  باروج  نماد و  ارچ  دنتفگ : نز  هب  ضارتعا  هب  دندیسر و  رس  انـشآان  نارگتیاده 

راولـش ندیـشوپ  تسا و  رادراـب  مرـسمه  تفگ : درک و  ور  هدربماـن  دارفا  هب  سپـس  راولـش . مه  نیا  شوپب ، تفگ : داد و  شنز  هب  دروآ و 
اهلاس ات  ارجام ، نیا  هدـهاشم  ریثأت  هک  تسا  حـضاو  دـش و . ... دـنلب  مدرم  يوهایه  يادـص  تساخرب و  ییاغوغ   9 تسین . تـحار  شیارب 
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ترـضح هدومرف  هب  دنک . لیدبت  زیتس  هب  دادیور  نآ  ناگدننک  هدهاشم  رد  ار  داقتنا  شریذپ  يونـشزردنا و  حور  اسب  هچ  دـنام و  یم  یقاب 
. دهن یم  ياج  رب  داسف  دنک ، حالصا  هکنآ  زا  شیب  دهد ، ناماس  ار  يراک  دهاوخب  شناد  نودب  هک  نآ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دمحم 

ههاریب هک  یسک  دننام  دهد  یم  ماجنا  ار  يراک  تخانش ، یهاگآ و  نودب  هک  نآ  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترضح  زین   10
ناوناب لماکان  شـشوپ  تلع  کی  هک  درک  فارتعا  خلت  تیعقاو  نیدب  دیاب   11 ددرگ . یم  رترود  فده  زا  دنک  باتـش  دنچ  ره  دور . یم 

ياه هویـش  اب  دـناوتب  هک  ینامز  یمدآ  تسا . دارفا  ییاـمنهار  شزومآ و  هویـش  هب  ییانـشآان  اـی  اـهدروخرب  نیمه  دوجو  اـم  هعماـج  زورما 
هب ازـسان  لیمحت و  هک  ینامز  دنک . یمن  ور  ییوگازـسان  لیمحت و  ای  یقطنم  ریغ  تاهیجوت  هب  دنک  هدیقع  مه  دوخ  اب  ار  يرگید  حـیحص ،

هویش همه  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  رابجا  تسا . هدیـسر  تسب  نب  هب  هدیجنـس  هنالقاع و  ياه  هار  زا  درف  هک  دوش  یم  مولعم  دیآ  نایم 
یعامتجا طیحم  دهاوخیم  یفرط  زا  دریذپب و  ار  تسرد  نخس  تسا  هتساوخن  تاهیجوت ، همه  اب  صخش  هدش و  هتفرگ  راک  هب  یتیبرت  ياه 

ناملسم تلم  دنمهوکش  بالقنا  يزوریپ  زا  لاس  تسیب  تشذگ  زا  سپ  کنیا  هک  تسا  روآ  جنر  دزاس . هدولآ  هتفشآ و  نارگید  يارب  ار 
یتخانـش هعماج  یتخانـش و  ناوز  یهاگن  اب  ار  ناوناب  شـشوپ  عوضوم  عماج ، هدـیزگ و  روط  هب  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یباتک  رتمک  ناریا ،

دشاب و دـیفم  ناگزیـشود  مه  نانز و  يارب  يرارکت ، هنوگراعـش و  بلاطم  نودـب  نآ ، ياوتحم  دـشاب و  هداد  رارق  یـسررب  قیقحت و  دروم 
يرـس موس  دـلج   ) بیرف کی  زار  باتک  هب  رظن ، نیا  لـیلحت  یـسررب و  يارب   . 1 12 دـشاب . هدرکن  یبایزرا  هبنج  کی  زا  اهنت  ار  باـجح 

بناجنیا . 4 ص 123 . يدازآ ، باجح و   . 3 دنتسه . ناملسم  يزنودنا  مدرم  % 90  . 2 دییامرف . هعجارم  مینک )» یگدنز  بوخ   » ياه باتک 
رارق یـسررب  وگتفگ و  دروم  یتخانـش و  هعماج  یتخانـش و  ناور  یهاگدـید  زا  ار  باـجح  عوضوم  یملع  تسـشن  کـی  رد  شیپ  یناـمز 
يرـس موس  دـلج  زین  رـضاح و  باـتک  تروـص  هب  ثحاـبم  نآ  کـنیا  دراد و  دوـجو  یگنهرف  زکارم  یخرب  رد  اـهوگتفگ  نآ  راوـن  مداد .
وگتفگ تروص  هب  هعومجم  نآ  نیودت  زا  نم  فده  نیتسخن  دوش . یم  باتک  نارادتسود  روضح  میدقت  مینک » یگدنز  بوخ   » هعومجم
دمحا رتکد  ییوشانز ، تالکـشم  لـیاسم و   . 5 دـنناوخب . باـتک  دـنناوت  یمن  تلع  ره  هب  هک  دوب  یناوناـب  يرکف  دـشر  راوـن ، رب  طبـض  و 

مکایا و . ) ص 237 ج 103 ، راونالاراحب ،  . 6 هدالوا ). هلها و  هلاهج  نم  مظعا  بنذب  دـحا  هناحبـس  هللا  یقلی  ال  . ) ص 286 ج 2 ، یتشهب ،
عبانم رد  ثیدـح  نیا  هباشم  ص 19 ، هحاصفلا ، جـهن   . 8 هیآ 125 . لـحن ، هروس   . 7 عایـض ). اهدلو  ءالب و  اهتبحـص  ناف  ءاقمحلا  جیوزت 

 . 10 تسا . رهوش  نز و  نیا  اـب  دارفا  نآ  تساـنمان  دروخرب  هوحن  اـم  روظنم  اـما  تفگ  یمن  تسار  درم  نآ  دـیاش   . 9 تسا . ناوارف  ربتعم 
رئاسلاک هریـصب  ریغ  یلع  لماعلا  . ) ح 104 نامه ،  . 11 حلـصی ). امم  رثکا  دـسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  . ) ح 106 ج 1 ، یفاکلا ،

: تسا هدش  هتشاگن  بناجنیا  يوس  زا  ریز  رارق  هب  باتک  دنچ  ناونای  ششوپ  هنیمز  رد  . 12 ادعب ). الا  ریسلا  هعرس  هدیزی  قیرطلا ال  ریغ  یلع 
زا موس  دـلج   ) بیرف کی  زار  .( 3 غلاب . ون  نارتخد  هیجوت  يارب  اه  هداوناخ  هژیو  رداـم  هیدـه  .( 2 غلابون . نارتخد  هژیو  ناگدـنرپ ، غاب  .( 1

«(. مینک یگدنز  بوخ   » ياه باتک  يرس 

نامیا لزلزت  یتسس و  ( 2

. تسا يداقتعا  لزلزت  یتسـس و  نآ  أشنم  یهاـگآان ، زج  تسین و  صاـخ  ضارغا  ببـس  هب  بلغا  شـشوپ ، هب  یهجوت  یب  یگنهرب و  همین 
درف هک  ینامز  ات  تسین . راک  هراچ  نانآ  ییازفا  شناد  اهنت  نانآ ، تیـصخش  بسانم  سابل  ندیـشوپ  هب  نانز  نارتخد و  ندرک  دقتعم  يارب 

رادیاپ يراتفر  داقتعا و  يو  رد  ناوتب  هک  تاراوشد  رایسب  دشاب  هتـشادن  داقتعا  نیـسپاو ، زور  دوجو  هب  زین  وا و  ندوب  میکح  دنوادخ و  هب 
نآ ارچ  هک  دنا  هتفاین  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دمحم  ترـضح  راتفگ  ِیکانفرژ  نایمدآ  زونه  دروآ . دیدپ  عوضوم  نیا  هب  تبـسن 

نانز تسناد  یم  بانج  نآ  هک  تسا  نیا  یکی  دیکأت  نآ  تلع  دنزرو . یم  دـیکأت  نانآ  ماقم  تشادـیمارگ  نانز و  قوقح  تیاعر  رب  همه 
یب دیابن  تسا  دنمزاین  يرازگ  جرا  تبحم و  هب  تخـس  هک  ار  فیرظ  دوجوم  نیا  دـنا . مارتحا  تبحم و  هتفیـش  یحور ، تفاطل  بجوم  هب 

ور اوران  ياه  هویش  هب  شیوخ ، ِیهاوخ  تبحم  سح  نتخاس  باریس  یپ  رد  دشاب  هتشادن  يراوتسا  نامیا  يو  رگا  اریز  تخاس . اهر  هجوت 
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نآ دباین ، ار  شیوخ  تمظع  يونعم و  هوکـش  هناخ  طیحم  رد  نز  هاگره  دنکفا . یم  هرطاخم  جـنر و  هب  ار  نارگید  دوخ و  درک و  دـهاوخ 
هاگره ور  نیا  زا  دهد . یم  هولج  اور  شیارب  دناسر  دوصقم  هب  رت  ناسآ  ار  وا  هک  يراتفر  ره  ماجنا  دـنک و  یم  وجتـسج  رگید  ياج  رد  ار 

غیرد یگدیشوپان  زا  دروآ  یم  گنچ  هب  رت  ناسآ  ار  نارگید  مارتحا  هجوت و  شیامیس ، تیباذج  مادنا و  ِیگدیـشوپان  اب  هک  دنک  هدهاشم 
رد دـبای . یم  شمارآ  نارگید  هجوت  هیاس  رد  دزاس و  یم  باریـس  هدـنکآ و  ار  دوخ  یناور  یفطاع و  تیفرظ  راتفر ، نیا  اـب  وا  دزرو . یمن 

نامیا نوچ  دبای و  یم  رد  هنوگ  نیا  ار  دوخ  دوجو  وا  تسا . نتشیوخ  نتفای  يارب  يرازبا  وا  يارب  امیـس  مادنا و  یگدیـشوپان  تروص  نیا 
هک تسا  نآ  زا  رتهب  ینزب  ریشمش  اب  ار  نز  دیوگ : یم  يدنلریا  لثملا  برض  کی  دونش . یمن  زردنا  یسک  زا  هراب  نیا  رد  درادن  يراوتـسا 

دـبای و یم  ار  یکی  اهنت  دوخ  دوجو  يونعم  يرهاـظ و  شخب  ود  زا  وا  دوشن  هجوت  نز  يونعم  ياـه  هبنج  هب  یتقو  ینک . ییاـنتعا  یب  وا  هب 
ياـه شرافـس  فلا . هک : میباـی  یم  رد  راـتفگ  نیا  زا  دـنک . هضرع  دراد  ناوت  رد  هچنآ  شخب ، کـی  ناـمه  ظـفح  يارب  دوـش  یم  راـچان 

مراـحم هداوناـخ و  ناـیم  رد  نز  تیـصخش  هک  تسا  هدوب  تلع  نیمه  هب  یکی  ناوناـب ، ماـقم  تشادـگرزب  رد  مالـسلا  هیلع  كاـپ  ناربهر 
وجتـسج هب  ار  هناـخ  نوریب  طـیحم  هجوت ، بلج  یهاوخ و  مارتحا  سح  ياـضرا  يارب  اداـبم  اـت  دوش ، هدرمـش  مرتـحم  هتفریذـپ و  شیوخ ،

زا يا  هراپ  رد  ب . دـتفا . هرطاخم  هب  ای  دـنامب  یقاب  هتخانـشان  شا  هعماج  وا و  دوخ  يارب  شا  يدوجو  داـعبا  زا  يا  هراـپ  هاـگنآ  دـنارذگ و 
دیوگب دروآ و  نابز  هب  ار  شرـسمه  هب  دوخ  هقالع  هناخ  رد  درم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  عوضوم  نیا  ناراوگرزب ، نآ  تـالمج 

یهاوخ و مارتحا  سح  دزاس و  یم  راودـیما  شوخلد و  رهوش  هناـخ و  هب  ار  نز  يدنـسرخ ، هقـالع و  راـهظا  نیا   1. دراد تسود  ار  وا  هـک 
کی طقف  نز  يارب  دنا : هتفگ  هک  تسین  ببس  یب  دراد . یم  زاب  ناگناگیب  روضح  رد  يرگ  هولج  زا  دنک و  یم  اضرا  وا  رد  ار  هجوت  بلج 
نایم نتـشاذگ  قرف  ضیعبت و  هاـگ  ج . درادـن . تسود  ار  وا  یـسک  دـنک  سح  هک  تسا  یماـگنه  نآ  دراد و  دوجو  تبیـصم  یتخبدـب و 

یم هدـش  ریقحت  هدروخ و  تسکـش  درف  دـنک . یم  کیرحت  ار  اهنآ  ییامندوخ  سح  رگیدـکی ، اب  اهنآ  ياـه  یگژیو  هسیاـقم  نادـنزرف و 
ناوناب یگدیشوپان  زا  يرایـسب  زار  عقاو  رد  دنک . ناربج  ار  دوخ  تسکـش  تراقح و  عماجم ، رد  يربلد  يرگ و  هولج  هلیـسو  هب  ات  دشوک 

زا يدایز  هورگ   " هک نیا  رـس  دـیاش  دـنا . هدرک  هدـهاشم  هناخ  رد  اهنآ  هک  تساـه  يرهم  یب  ییاـنتعا و  یب  اوراـن و  ياـه  هسیاـقم  ناـمه 
شهوکن ییابیزان  هب  هسیاقم و  دوخ  زا  رتابیز  دارفا  اب  نوچ  اهنآ  تسا . رما  نیمه  دـنا " هرهب  یب  ییاـبیز  زا  هک  دـنا  یناـسک  یگدیـشوپان ،

يارب هن  ار  نز  نایمدآ  ِعماوج  رگا  دنیامن . ناربج  یعون  هب  ای  دننک  شومارف  ار  شجنر  نآ  شیامن ، هلیح و  ره  اب  ات  دنـشوک  یم  دنا ، هدـش 
هب یگدنامرد  زا  مه  یـسک  دـیآ و  یمن  شیپ  هعیاض  نیا  دـنهد  رارق  هجوت  دروم  شتالامک  هعومجم  يارب  هکلب  ابرلد ، مادـنا  ابیز و  رهاظ 

مارتحا اهنآ  هب  هاگن ، نودب  دیوشن و  هریخ  شـشوپ  مک  ِناوناب  هب  نوچ  هک  دیـشاب  هدید  دیاش  دتفا . یمنورف  ییامندوخ  یگدیـشوپان و  ماد 
هب هجوت  زا  ار  وا  رهاوظ ، هب  هجوت  هک  دـنیور  هب  ور  يدرف  اب  دـننک  یم  ساسحا  اریز  دـنناشوپ . یم  رتهب  ار  دوخ  گنرد  یب  دـیرازگ  نایاش 

، لیلحت ره  هب  دـننیب . یمن  يربلد  ییامن و  هولج  دـنمزاین  ار  دوخ  يدرف  نینچ  لباقم  رد  نیاربانب  تسا . هدرکن  لفاغ  نز ، يونعم  ياه  هبنج 
تاناکما زا  درف  هک  یعقوم  رد  هژیو  هب  دبای ؛ یم  توق  اهنآ  رد  ییامن  دوخ  هب  لیامت  دـشاب  تسـس  ناوناب  رد  نامیا  تاداقتعا و  هک  هاگنآ 

نینچ نآ  دافم  هک  تسا  هدـش  لـقن  يا  هلمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هراـب  نیمه  رد  تسا . رادروخرب  یبساـنم  يداـم 
هاوخ ار  درف  رتشیب ، تاناکما  دوجو  هک  اـیوگ   2. دنوشن هسوسو  هناگیب ) روضح  رد   ) ییامن هولج  هب  ات  دـیناشوپب  هداس  سابل  ار  نانز  تسا :

زا شیب  اما  تخانـش  ریـصقت  یب  دیابن  ار  شـشوپ  مک  ناوناب  ریخ ! هب  شدای  تریغ ، دـهد . یم  قوس  يرگ  هوشع  یگدیـشوپان و  هب  هاوخان 
رد دنتـسه . ناشنارـسمه  یگدیـشوپان  ِلماع  دوخ  هاگ  دـنرادن و  ناشیا  تیبرت  رد  یـشقن  اریز  تسناد . رـصقم  ار  ناشنارـسمه  دـیاب  ناـنآ 

ردپ ای  رهوش  شرافس  دیکأت و  هب  یگدیـشوپان  نیا  هک  دنتـشاد  راهظا  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  شـشوپ ، مک  ناوناب  زا  يا  هدع  زا  یجنـسرظن 
او یگدیـشوپان  هب  ار  ناشنارتخد  نانز و  تلع  هچ  هب  ام  راگزور  ِنادرم  هک  تسا  یندینـش  رایـسب  هدـیدپ  نیا  تیاـکح  دریگ ! یم  تروص 
رد مینک . یم  هراشا  نادب  هک  تسا  زومآ  هتکن  یـسب  زین  نآ  یناور  أشنم  هب  هجوت  تسا ، راتفر  نیا  لماع  نامیا  فعـض  هچ  رگا  دنراد ! یم 

ساسحا یگدـنز ، ياـه  یماـکان  هاـگره  هک : ددرگ  یم  ناـیب  هتکن  نیا   3  « یعاـفد ياـه  مسیناـکم  یماـکان و   » ثحبم رد  یـسانش ، ناور 
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زا عافد  هب  ات  دـیآ  یم  رد  شبنج  هب  هدـیچیپ  يا  هکبـش  وا  هاگآدوخان  ریمـض  زا  دـهد  رارق  یناور  موجه  دروم  ار  درف  یناوتان ، تراـقح و 
دتفا یم  وپاکت  هب  نورد  زا  هدش ، ساسحا  ِرطخ  عفد  يارب  درف  دنمان . یم  یعافد  مسیناکم  ار  ینورد  هاگتـسد  نیا  دزادرپب . صخـش  تیوه 

زیچان ای  دزاس  فرط  رب  ار  شیاه  بارطضا  اه و  ینارگن  اه و  تسکـش  دنک و  ظفح  ار  دوخ  تیدوجوم  یعافد  مسیناکم  نآ  کمک  هب  ات 
نیا رد  تسا . تسکـش  تراقح و  ساسحا  هدـنناشوپ  دوخ و  طیحم  اب  درف  يراگزاس  يارب  ییوج  هراچ  نیرت  مهم  مادـقا  نیا  دـهد . هولج 

ابیزان يا  هرهچ  رگا  تساراد . درف  هک  تسا  يا  هدامآ  تاناکما  اه و  ییاناوت  رگید  هب  نتسج  لسوت  یعافد ، ياه  مسیناکم  زا  یکی  هلحرم 
راشف زا  ار  دوخ  هدیجنر  ریمض  دنک و  ناربج  ار  اه  فعض  نآ  دراد  هچنآ  اب  دنک  یم  یعس  ای ،... ریقح  يا  هداوناخ  ای  تسپ  یلغـش  ای  دراد 
هدیدپ نیا  يارب  یلاثم  نایب  رد  یـشیرتا ) سانـش  ناور   ) رلدآ درفلآ  دنمان . یم  ناربج 4  یـسانش ، ناور  رد  ار  هدیدپ  نیا  دناهرب . هودـنا  و 

، یعافد مزیناـکم  نیا  کـمک  هب  درف   5 دـنک .  شومارف  ار  دوـخ  هثج  فعـض  اـت  تفر  یم  يزوریپ  لاـبند  هب  تراـپانب  نوئلپاـن  تفگ : یم 
قفوم نآ  رد  دـناوت  یم  هک  یتیلاعف  يوس  هب  دوخ  ياه  يژرنا  لاقتنا  اب  تسخن  دـهد . یم  شهاـک  هویـش  ود  اـب  ار  دوخ  یماـکان  فعض و 
هدـش ماکان  نآ  رد  هک  یتیلاعف  زا  دوخ  تقد  نتخاس  فرحنم  اب  مود  دزاس . رود  نتـشیوخ  زا  ار  هدـنهد  رازآ  تاساسحا  يدـح  اـت  دوش و 
محرت اهنآ  رب  دیاب  دیهوکن . نادـنچ  ار  رـصع  نیا  تریغ  مک  نادرم  دـیابن  ساسا  نیا  رب   6. دـنک یم  تیقفوم  ساسحا  هک  یتیلاعف  هب  تسا 

هب هار  نیا  زا  اـهنآ  دراد . یماو  ناشرـسمه  يراد  هدیـشوپان  هب  ار  ناـشیا  هک  تسا  تراـقح  ساـسحا  ینارگن و  یماـکان ، هاـگ  اریز  دوـمن .
ابیز و يرسمه  ندوب  اراد  رد  دنا ، هدش  هتخانش  ناوتان  هدروخ و  تسکش  روما ، یخرب  رد  رگا  هک  دننک  یم  دومناو  دوخ  لیماف  ناتـسود و 

یم رکف  دوخ  اب  وا  رسمه  هراظن  هب  يداع  مدرم  هکنآ  هچ  دلاب . یم  دوخ  هب  شرسمه " ییامن  ابیز   " اب درف  دنا . هدنامن  هرهب  یب  مادنا  شوخ 
نیا سپ  دیزگ . یمن  رب  يرـسمه  هب  ار  يو  ابیز ، مادنا و  شوخ  نز  نینچ  دوب  درخ  مک  ناوتان و  تیافک ، یب  يدرف  درم  نیا  رگا  هک  دننک 

هب هک  تسا  نآ  یکی  تسرپرس  یب  ياه  هداوناخ  یعامتجا  تالکشم  زا  تیـصاخ  یب  ناتـسرپرس  تسا ! درم  نآ  تقایل  هناشن  نز  باختنا 
نوچ اما  دنراد  روضح  ردام  ردپ و  زین  هاگ  دـنوش . یم  قالخا  فارحنا  راتفرگ  هداوناخ  ياضعا  جـیردت  هب  بقارم ، نتـشادن  روضح  ببس 
يور جک  هب  ار  هداوناخ  ياضعا  دنرذگ  یم  یهجوت  یب  اب  زیچ  همه  رانک  زا  هناخ  رد  ای  دننک  یم  يرپس  هناخ  نوریب  رد  ار  ناشتاقوا  رتشیب 

تیبرت و ناشدنزرف  دنـشاب  هتـشاد  هداوناخ  رد  يراذگ  ریثأت  روضح  دنناوتن  تلع  ره  هب  هاگره  ردام  ای  ردـپ  هک  تسا  یعیبط  دـنراد . یماو 
یط یگداوناخ  طباور  هزیگنا  درمـش . رب  تسرپرـس  یب  ياه  هداوناخ  زا  دیاب  مه  ار  هداوناخ  نیا  تقیقح  رد  دبای . یمن  یحیحـص  شرورپ 

هداوناخ نایم  رد  تسا : نینچ  نآ  زا  یـشخب  هک  دـمآ  تسد  هب  یجیاتن  دارفا » نایم  هناتـسود  طباور  هزیگنا   » نوماریپ ام  ههام  شـش  قیقحت 
زا سنجمه  ریغ  دارفا  اب  ینخـسمه  هب  هقـالع  هناتـسود ، یگداوناـخ  هطبار  يرارقرب  هزیگنا  زا  یمهـس  ناوناـب ، شـشوپ  هب  داـقتعا  یب  ياـه 

کی ياضعا  نادرم  زا  کـی  ره  لـیامت  یعون  زا  یکاـح  هک  دوش  یم  هدـید  ییاـهراتفر  هاـگ  اـه  هداوناـخ  نیا  رد  تسا . لـباقم  هداوناـخ 
رد هک  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه  دـشابن  نکمم  عورـشمان  طـباور  يرارقرب  هک  یناـمز  ناـنآ  يارب  تسا . رگید  هداوناـخ  ناوناـب  هب  هداوناـخ 

رگیدـکی اب  هک  هداوناخ  ود  نایم  رد  طباور  دودـح  دـننارذگب . یخوش  وگتفگ و  هب  سنجمه  ریغ  دارفا  ای  یگداوناـخ ، هناتـسود  سلاـجم 
درم نز و  طالتخا  زا  تسا  نیا  رتهب  هداوناخ  ود  ره  قالخا  ندنام  ملاس  يارب  دنشابن ـ ای  دنشاب  دقتعم  باجح  هب  هچ  دنراد ـ هناتسود  هطبار 
نیا دیدرت  نودب  دنـشاب  شـشوپ  یب  هداوناخ ، ود  ره  نانز  رگا  دراد ؟ یترورـض  هچ  درم  نز و  سلاجم  يزیمآ  مه  رد  ًالوصا  دوش . زیهرپ 

شخب تیاضر  نادنچ  ناشیارب  هناگیب  روضح  دنشاب  هدیشوپ  مه  رگا  دروآ و  دهاوخ  راب  هب  یقالخا  بیسآ  ناشیا  يارب  یگتخیمآ  مه  رد 
ج راونالاراحب ، ر.ك :  . 2 ص 10 . باب 3 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو   . 1 درادن . دوجو  یگتخیمآ  يارب  یترورض  تروص  ره  رد  سپ  تسین .

اهبجعا اهتنیز  تنـسحا  اهبایث و  ترثک  اذا  نهیدـحا  ناـف  يرعلاـب  ءاـسنلا  یلع  اونیعتـسا  . ) ص 472 ج 3 ، يذـمرت ، ننـس  ص 250 ؛ ، 103
ناور . 6 ص 201 . یجنگ ، هزمح  رتکد  یمومع ، یسانش  ناور   . Defence Mehenism 4 . Compensatio 5  . . 3 جورخلا .)

ص 476. داژن ، يراعش  ربکا  یلع  یمومع ، یسانش 

يداقتعا یقالخا و  فارحنا  ( 3
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دنز یم  مقر  لـماع  ود  نیمه  ار  دارفا  تشونرـس  مییوـگب  رگا  دوـش . یم  داـی  طـیحم  تثارو و  عوـضوم  زا  تیبرت ، لـماوع  يرامـشرب  رد 
رد عامتجا و  هسردـم و  طـیحم  رد  هدـش و  تیبرت  یقـالخا  لوصا  هب  انـشآان  يرداـم  نماد  رد  هک  یناوج  رتخد  میا . هتفگن  فازگ  ینخس 

هداوناخ نیا  نایم  رد  هک  دوب  راودیما  ناوت  یمن  چیه  درک ! دـهاوخ  دـشر  هنوگچ  تسا ، هدـشن  هداد  ییاهب  لوصا  نیا  هب  زین  شلیماف  نایم 
هن دنا  هدرک  ور  یگدیشوپان  هب  هک  ام  هعماج  زورما  نانز  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  روظنم  هتکن ، نیا  زا  دنشاب . دقتعم  ششوپ  هب  نارتخد  اه 

يارب دنتسین و  دقتعم  عوضوم  نیدب  ًالصا  نوچ  هکلب  تسا ، فیعض  ناشنامیا  ای  دنناد  یمن  يزیچ  باجح  ِیبوخ  زا  هک  تسا  ببـس  نادب 
تسا و یقالخا  طابـضنا  زا  رود  هب  یناهنپ  رد  ناش  طباور  هتخیمآ و  مه  رد  همه  نانآ  ياه  هداوناخ  دـنرادن . ینید  هریگنا  چـیه  راتفر  نیا 

هدهاشم هچنآ  اه  هداوناخ  هتسد  نیا  یقالخا  تیعـضو  نوماریپ  ام  قیقحت  یط  تسین . شیب  يا  هفارخ  ناشنایم  رد  مرحمان  مرحم و  عوضوم 
نیرت تشز  دننیب  یمن  هابت  هتفـشآ و  نادنچ  ار  دـقتعم  ریغ  ياه  هداوناخ  عاضوا  هک  مدرم  ِروصت  فالخرب  هک  دوب  نآ  یکی  دـش  بسک  و 

هیصوت یب  اهنآ  هک  دوب  نیا  تشاد  یتفگـش  نم  يارب  هچنآ  تسا . هتخیمآ  هانگ  اب  بلغا  ناش  طباور  دراد و  جاور  ناشنایم  یقالخا  لیاسم 
ار دوخ  یقالخا  یعامتجا و  طباور  دـنراد و  یم  یفخم  هدـیچیپ  مهرد  يا  هکبـش  دـننام  ار  ناشیاه  یگدولآ  تافارحنا و  نیا  سک ، چـیه 
. دـنرادن ربخ  اهنآ  نایم  داسف  زا  لیماف  هیقب  دوخ  شیکمه  دارفا  زج  دـبای و  یمن  عالطا  نآ  زا  سک  چـیه  هک  دـنهد  یم  هولج  يداع  نانچ 

باجح عوضوم  هنومن ، نآ  زا  دـنهد و  یم  رارق  شـسرپ  دروم  ار  ینید  لیاسم  يا  هراپ  بناج  هب  قح  يا  هرهچ  اب  دارفا  نیا  زا  یخرب  هاـگ 
یفاب و هفـسلف  نانیا  یعافد ، ياه  مسیناکم  ناـیم  زا  تسا . نتفریذـپن  هناـهب  تسین ، نتـسناد  يارب  اـه  لالدتـسا  نیا  دـنریذپ . یمن  ار  ناـنز 
ار یلیاسم  هنارکفنشور ، ياه  لالدتـسا  داریا  اب  صخـش  هک  دنا  هتـسناد  دوخ  تاجن  هار  ار  ( intellectualization  ) ییارگرکفنشور
1 دهاکب . دوخ  یناور  راشف  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دنهد  یم  رارق  راکنا  لیلحت و  هیزجت و  دروم  تسا ، هدش  وا  بارطـضا  ضراعت و  ثعاب  هک 

هانگ يارب  شیور  ارف   ) دـهاوخ یم  نوچ  یمدآ  همایقلا 2 :  موی  نایا  لأسی  هماما  رجفیل  ناسنالا  دـیری  لب  دـیامرف : یم  هراب  نیمه  رد  نآرق 
 . 1 تسا ! ینامز  هچ  تمایق  دـسرپ  یم  تسا و ) داعم  راکنا  ددـصرد  بناج  هب  قح  يا  هرهچ  اب   ) دـنک هانگ  رمع  مامت  رد  دـشاب و ) هداشگ 

هیآ 5 و 6. تمایق ، هروس   . 2 مود . لصف  یچتعاس ، دومحم  یسانش ، ناور  لوصا  ر.ك : یناربج ، ياه  شنکاو  یماکان و  هرابرد 

ریقحت زا  زیرگ  هعماج و  اب  زیتس  (. 4

تقامح و رد  هک  یخرب  دندرمـش . یم  يراسمرـش  گنن و  هیام  ار  رتخد  نتـشاد  هک  دندش  یم  تفای  ینایمدآ  شیپ  لاس  دـص  نیدـنچ  رد 
. دریگرب وا  زا  يرهم  ناشهایـس  بلق  اداـبم  هک  دـندرک  یم  روگ  رد  تدـالو  ناوا  رد  ار  ناـشنارتخد  دـندوب  دوخ  هلیبـق  لوا  هبتر  تواـسق ،
رد دنهد . رتخد  دنچ  ینت  واگ ، رتش و  ياج  هب  اهبنوخ ، تخادرپ  رد  ات  دنتـشاد  یم  شهاگن  دندرک  یمن  روگ  رد  ار  وا  هک  مه  ناشنارگید 
یم یثرا  هن  تشاد ، يا  هیرهم  هن  دنداد . یم  قالط  ار  وا  يا  هناهب  هب  زین  نآ  زا  سپ  تشادن و  باختنا  میمصت و  قح  رتخد  جاودزا  هناتسآ 
نآ مایا ، نآ  رد  ناوت . یب  اهنت و  همه  اما  تشاد ، دوجو  رازه  نارازه  نانآ  زا  دـنک . عاـفد  دوخ  قح  زا  دـناوتب  هک  تشاد  یتردـق  هن  درب و 

نارصاعم دربب و  نز  یگرزب  زا  مان  تماهش  اب  تسناوتن  یسک  نت  کی  زج  دش و  یم  رادقم  یب  راسمرش و  دوخ  تفگیم ، نز  یبوخ  زا  هک 
چیه تشاد . قلعت  هدـنیآ  هب  هک  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دـمحم  ترـضح  درم  نآ  دـنک . شهوکن  ناشتواسق  تقامح و  رب  ار  دوخ 

هدوزفا سک  چیه  نامیا  رب  دیوگ : یم  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  ِراگزور  رد  يو  ارچ  هک  تسناد  یمن  درک  تیبرت  وا  هک  نآ  زج  سک 
هدـش هداد  ياج  نم  ِلد  رد  رطع  هب  هقالع  نز و  تبحم  اهنت  امـش  ياـیند  زا   1. تشاد دـهاوخ  تسود  رتـشیب  ار  نز  هک  نآ  رگم  دوش  یمن 

. هیامورف رگم  درمش  یمن  کچوک  و  راوگرزب ، رگم  دراد  یمن  گرزب  ار  نز   2. دشاب یم  زامن  تسا  نم  ینشور  مشچ  هیام  هچنآ  تسا و 
یم هچ  هب  هتفگ  همه  نیا  زا  يو  هک  تـسناد  یمن  وا  شیدـنا  هداـس  نارـصاعم  زا  یـسک  تـفگ  یم  نـینچ  ینامـسآ  درم  نآ  هـک  زور  نآ 

هب ام  رـصع  نادرم  زا  یخرب  هتفر  هتفر  درذـگ و  یم  يو  راگزور  زا  لاـس  دـص  هدراـهچ  زا  شیب  لاـح  دـناد . یم  هچ  هدـنیآ  زا  دـشیدنا و 
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تمه تسا ". هدیجنر  نآ  زا  هک  تسا  يریقحت  ِیفالت  نز ، راتفر  هاگ   " هک دنا  هتـسناد  هدرب و  یپ  تشاد  هشیدنا  رد  وا  هچنآ  زا  يا  هشوگ 
ار وا  زین  درم  دنرادنپب و  درم  مدمه  روای و  تسود و  ار  نتشیوخ  دوخ ، نتفای  گرزب  اب  نز  هک  دوب  نآ  یکی  ادخ  هدیزگرب  نآ  ششوک  و 

دوخ زا  رتدرخ  گـنهرف ، رنه و  شوه و  كرد و  رد  ار  وا  زگره  درم  دوش  هتـشاد  یمارگ  نز  هک  هاـگنآ  بیقر . هن  دسانـشب  دوـخ  لـمکم 
رگا اما  درادـنپ . یمن  هدـشریقحت  هدروخ و  تسکـش  يو  هاگن  رد  ار  دوخ  اریز  دراد . شمارآ  تینما و  وا  راـنک  رد  زین  نز  دسانـش و  یمن 
سح کی  هاگره  یمدآ  ساوح  رد  دوش . یم  جیـسب  نآ  اب  هلباقم  هب  شیورین  درمـش  یم  کـچوک  ار  وا  يرکفت  اـی  درف  هک  تشادـنپ  يو 
يوق نایانیبان  ییاونش  سح  ًالومعم  هک  تسا  نیمه  يارب  دوش . یم  افوکش  تیوقت و  رگید  ساوح  رد  هتفهن  يورین  جیردت  هب  دنیبب  بیسآ 

قح ات  تفرگ  دهاوخ  راک  هب  ار  دوخ  ینورد  يورین  درادنپب  هدش  ریقحت  هدید و  بیسآ  ار  دوخ  تیصخش  رگا  زین  نز  تسا . نارگید  زا  رت 
هلیسو نیدب  ات  دنک  یم  ییاسانـش  ار  درم  فعـض  تسخن  روظنم ، نیا  يارب  وا  دناتـسزاب . نز ، هدننک  مورحم  ماظن  زا  راگزور و  زا  ار  دوخ 

رد دسانـشب  دنمتردق  ار  دوخ  رهاظ  هب  مه  رگا  دیاین و  رب  نز  ندرک  رادقم  یب  ددصرد  رگید  دـشک و  ریز  هب  دوخ  دـنلب  هاگیاج  زا  ار  يو 
زاین روما  یخرب  رد  تسا و  رت  ینتـشاد  تسود  رتزیگنارب و  باجعا  رتردقنارگ ، يو  زا  یهلا  ياه  هولج  زا  يرایـسب  رد  نز  هک  دنادب  ناهن 

یم لاـبند  هناـکریز  ار  هماـنرب  دـنچ  شیوخ ، قح  هب  یباـیتسد  يارب  میمـصت ، نیا  يارجا  رد  نز  تسا . درم  هب  وا  زاـین  زا  رتشیب  يو  هب  درم 
دنم هرهب  نآ  زا  درم  هچنآ  زا  هدافتـسا  يارب  نادرم  تیلاـعف  هزوح  رد  روضح  . 2 دوخ . ییاناوت  اهدادعتسا و  تابثا  يارب  شـشوک  . 1 دنک :

دادعتسا تابثا  . 7 يربلد . هب  يروآور  تلذ و  شریذپ  . 6 یناسر . رازآ  یفالت و  . 5 درم . رب  ییوج  هطلس  . 4 نادرم . هب  ندش  هیبش  . 3 تسا .
ره تسا . دوخ  ناوت  دادعتـسا و  تابثا  روظنم  هب  نز  يدرف  یعامتجا و  ياه  شـشوک  زا  يا  هراپ  هک  درک  راکنا  ناوت  یمن  دوخ  ییاناوت  و 

تابثا هب  راک ) ماـجنا  تردـق  یقـالخا و  تافـص  شوه ، ییاـبیز ،  ) رظن همه  زا  ار  دوخ  يرترب  اـت  دراد  یماو  ار  يو  ریقحت  ساـسحا  هنوگ 
نانآ تیلاعف  نادیم  هک  دنراد  ییاه  ییاناوت  تازایتما و  کی  ره  اما  تسین  رگیدـکی  زا  زیامتم  درم ، نز و  يایند  نادرم  شودـمه  دـناسر .

ینامز رید  لاح  نیا  اب  ار . هنادرم  راوشد  ياهراک  ماجنا  ناوت  نانز  هن  دنراد و  يروراب  تردـق  نادرم  هن  دزاس . یم  دوخ  هژیو  يدـح  ات  ار 
مدـق تسا ، هداـهن  اـپ  يو  هک  ییورملق  ره  هب  دـنوش و  کـیدزن  نادرم  تیلاـعف  هژیو  هزوـح  هب  دـنناوت  یم  اـت  دنـشوک  یم  ناـنز  هک  تسا 

اب هنانز و  ياه  یگژیو  مادنا و  اب  يدوجوم  دنوش ؛ درم  ِلدب  يدوجوم  مک ، تسد  دـنا ، هدـش  ماکان  دوخ  ندوب " نز   " رد رگا  ات  دـنراذگ 
هتبلا دـنوشب ؛ درم  دـنا  هدرک  یعـس  طقف  دـنا . هدرکن  یقرت  هجو  چـیه  هب  اه  نز  لگنیتیان : سنارولف  هتفگ  هب  هنادرم . ياـهراتفر  تاـعقوت و 

درم اب  یگبتر  مه  یـشودمه و  يارب  شـشوک  یعاـمتجا ، تیلاـعف  هناـخ و  نوریب  راـک  هب  نز  يروآور  تلع  کـی   3 موـس . هجرد  نادرم 
هتـسناوت نز  اریز  دـنک . مورحم  يزیچ  زا  ار  وا  دـنادب و  رترب  يو  رب  ار  دوخ  يزاـیتما  ندوب  اراد  هب  دـناوت  یمن  درم  تروـص  نآ  رد  تسا .

ياه هچب  هلحم ، ره  رد  نادرم  هب  تهابش  دناسر . تابثا  هب  ار  شدادعتـسا  ناوت و  دوش و  لیان  هتفای ، تسد  نادب  درم  هک  هبترم  ره  هب  تسا 
: دنتسه هار  هس  زا  یکی  باختنا  زا  راچان  بیسآ ، زا  ندوب  ناما  رد  دوخ و  تیعقوم  ظفح  يارب  ردلق ، روسج و  ياه  هچب  لباقم  رد  فیعض 
اب هک  هنوگ  نیدب  دنیآرد ؛ تهباشم  یتشآ و  ِرد  زا  ای  دننک ، ور  لاجنج  اوعد و  هب  هتـسویپ  ای  دـننامب  فیعـض  هشیمه  دـنهد و  جاب  دـیاب  ای 

یمن شا  هعماج  هک  دـنک  ساـسحا  رگا  زین  نز  دـندرگ . ناـشدوخ  دـننامه  یکی  ناـنآ و  هرمز  رد  دـنوش و  تسود  هلحم  ردـلق  ياـه  هچب 
نادرم هب  ندناسر  تهابـش  اب  درادنپب  هک  هاگنآ  دروآ ، مهارف  ار  شا  یعامتجا  يرکف و  دـشر  هنیمز  درمـش و  مرتحم  ار  وا  قوقح  دـهاوخ 

دوخ اب  یعامتجا . ياهراتفر  ندیـشوپ و  سابل  زرط  رد  یتح  دوش ؛ درم  هیبش  زیچ  همه  رد  ات  دشوک  یم  دبای ، تسد  دوخ  قح  هب  دناوت  یم 
يا هسـسؤم  هرادا و  هچ  رد  دنا ؟ هدرک  رـس  هب  رداچ  نادرم  زا  کی  مادک  هن ! نانز  دندازآ و  دوخ  يوم  ندنایامن  رد  نادرم  ارچ  دیوگ  یم 
اجنآ رد  نادرم  ارچ  دشابن ؟ دازآ  دهاوخب ، هک  حیرفت  ره  ماجنا  رد  درم  هک  تسا  هاگحیرفت  مادـک  رد  دـبای ؟ روضح  دـناوتن  درم  هک  تسا 

هب ناربمایپ  رابت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مان  دمحم  يدرمگرزب  شیپ  لاس  اهدص  رد  نانز !؟... دنهج و  یم  دندنخ و  یم  دنود و  یم 
وا نوماریپ  مدرم  اما   4  . دنیارایب هنادرم  تنیز  هب  ار  دوخ  دنـشوپب و  هنادرم  سابل  نانز  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  هک : داد  رادـشه  شناوریپ 

نکمم هک  دندیشیدنا  یم  دوخ  اب  دیاش  دهد !؟ یم  ربخ  یکانلوه  هعقاو  نینچ  زا  يزیچ ، هچ  هدهاشم  هب  دیوگ و  یم  هچ  يو  دنتـسناد  یم 
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. تسا نیا  زا  رتارف  رایـسب  تقیقح  هکنآ  لاح  دنـشوپب ! سابل  اهنآدننام  دنهاوخب  دـیآ و  ناشـشوخ  هنادرم  ياه  سابل  زا  نانز  يزور  تسا 
زا مورحم  دارفا  سکع ، هب  ای  دننک  هنارسپ  سابل  ناشنارتخد  ِنت  هب  دنراد  تسود  هاگ  دنرب  یم  جنر  رسپ  دنزرف  نتشاد  ترسح  رد  هک  اهنآ 

تسناوتن هاگنآ  تخانش و  دوخ  قح  هدننک  لامیاپ  رگمتس و  ار  درم  هعماج  رگا  مه  نز  دننک . ناشنارسپ  نت  هب  هنارتخد  سابل  رتخد  نتشاد 
نیا زا  دنیب . یمن  ندش » درم   » زج یهار  دوخ  يور  ارف  دشاب ، هدشن  تیبرت  ینید  ياه  هزومآ  اب  هک  یتروص  رد  دناتـسب ، عماج  زا  ار  شقح 

. تسا يرگ " هطلس   " هدش ریقحت  ِنز  يارب  رگید  هراچ  هتشذگ ، ياه  هار  زج  درم  رب  هطلـس  دوش . درم  دننام  زیچ  همه  رد  ات  دشوک  یم  ور 
دزاتب و وا  رب  بسانم  تصرف  رد  ات  دـهد  یم  ياج  لد  رد  ار  رگمتـس  هنیک  دـشاب  هتـشادن  هزرابم  هلباـقم و  ناوت  دـنیبب و  متـس  یـسک  نوچ 

يرگ شاـخ  رپ  یقلخ ، دـب  لـلع  زا  یکی  هک  تسین  دـیدرت  چـیه  ددرگن . زاـب  يو  هب  شا  هـتفر  تـسد  زا  ِقـح  دـنچ  ره  دـنک ، شتازاـجم 
، هناخ طیحم  رد  یبلط  قح  نیا  ِدومن  تسا . یگدیدمتـس  ساسحا  عامتجا ، رد  یتح  ای  هناـخ  رد  ناـنز  ییوج  هناـهب  و  ( Aggression)
هک هویـش  نیدـب  یباجح ؛ مک  یباجح و  یب  اب  هاگ  هناخ  زا  جراخ  رد  تسا و  يرـسمه  تیلوئـسم  ندادـن  ماجنا  ییوج و  هناهب  یقلخدـب و 

یقوقح و ياه  تیمورحم  هدهاشم  ببـس  هب  طقف  یگدیدمتـس  ساسحا  دریگ . هطلـس  ریز  هب  دهد و  جنر  شزیارغ  کیرحت  اب  ار  درم  نز ،
اه و هاگن  توهـش و  روحم  رب  رتشیب  دوخ  اب  ار  نادرم  ههجاوم  هطبار و  نوچ  باجح - یب  ای  دـشاب  باجح  اب  هاوخ  نز -  تسین . یعامتجا 

رتورف ار  وا  شزرا  درادنپ و  یم  رادقم  یب  شرگن ، نینچ  اب  ار  درم  دناد و  یم  ریقحت  نیرتدب  دوخ  يارب  ار  نآ  دنیبب ، دولآ  سوه  تافراعت 
تسس درخ و  مک  تقایل و  یب  نز ، هاگن  رد  درم  یتقو  دنک . یم  روصت  دوخ  تیصخش  زا  رت  تسپ  شیوخ و  یفطاع  یلاع  ياه  شزرا  زا 

یم نز  هک  دوش  نآ  ات  دنک  یم  دوخ  ياه  سوه  ریسا  ار  وا  دیآ و  یم  رب  يو  رب  هطلـس  ددص  رد  نز  هک  تسین  کش  دوش  هتخانـش  تمه 
زا یـشان  دراد  یناسر  رازآ  هولج  هک  دارفا  ياه  شنکاو  زا  يا  هراپ  مسیداس )  ) یناسر رازآ  هناگیب . ای  دـشاب  وا  رـسمه  يو  هاوخ  دـهاوخ ؛

توق فعـض و  ياه  هبنج  هب  يرگید ، دوخ و  ياه  ییاناوت  هسیاقم  رد  نز ، ای  درم  ره  تسا . بارطـضا  تراقح و  ساسحا  یماکان ، یعون 
ناکما یعامتجا ، یتسیز و  طیارش  ببس  هب  هک  اجنآ  زا  اما  دنک . یم  زاغآ  ار  یششوک  شا  هتفهن  ِناوت  ییافوکش  يارب  درب و  یم  یپ  دوخ 

. دنرادنپ یم  هدیدمتس  هکلب  مورحم و  ار  دوخ  نانآ  دوش و  یم  هتخانش  رتمک  نز  قح  تسا ، مهارف  رتشیب  درم  يورین  دادعتسا و  ییافوکش 
دـننک و ینابیتشپ  نز " زا  هنارادـبناج  رظن  حرط و   " ره زا  هکنآ  تسخن  دـننیب . یمن  هراچ  هار  ود  زج  دوخ  يور  ارف  نانز  یتلاـح  نینچ  رد 

نز دنزیخرب . درم )  ) دوخ فیرح  اب  هلباقم  هب  شیوخ  ياه  ییاناوت  ینلع  هضرع  اب  هک  نیا  مود  دنهد . ءاقترا  ار  دوخ  تلزنم  هلیـسو ، نیدب 
زا رترب  ار  دوخ  زیچ  همه  رد  دراد  یعس  یمـسج  تردق  رب  هیکت  اب  درم  دنک  یم  هدهاشم  هک  نیا  زا  تسا و  درم  زا  رترب  یفطاع  يورین  رد 

نیا رد  ار  درم  راگدیرفآ ، هک  دنک  یم  سح  نز ، هب  يزیرغ  زاین  رد  ار  درم  فعض  یبوخ  هب  نز  یفرط  زا  تسا . دنـسرخان  دناسانـشب ، نز 
یمسج فعض  هلیسو  نیدب  ات  هدیـشخب  تردق  ینیرفآزان ، يرگ و  هولج  هزیرغ  رد  ار  نز  هدیرفآ و  تسـس  فیعـض و  رایـسب  زاین  بلط و 

یب ای  یلست  هار  دراد و  یندوتس  یتراهم  نارگید  درد  تذل و  تخانـش  رد  نز  نوچ  ییوس  زا  دوش . ناربج  درم  یندب  تردق  ربارب  رد  نز 
زا نز  رگا  لاح  نیا  رد  دـنک . مارآ  ار  دوخ  لاجنجرپ  فیرح  ات  دـیوج  یم  دوس  تردـق  نیمه  زا  دـناد ، یم  بوخ  ار  اـه  لد  ندرک  رارق 
هچ ره  هک  دناد  یم  دشک . یم  خر  هب  ار  دوخ  تردق  درم ، فعـض  زا  نتـسج  دوس  دوخ و  ياه  ییابیز  نداد  ناشن  اب  دشاب  هرهب  مک  نامیا 

دریگ و یم  جوا  درم  ِیهاوخ  نز  هزیرغ  وا  هوشع  اب  اریز  تسکـش . دهاوخ  مه  رد  رتهب  ار  درم  تردـق  دزاتب  يرگ  هوشع  ییامن و  ندـب  رد 
هدنزادگ هک  یتلاح  ره  هب  هتخادگ  نهآ  دسانـش . یم  تعیبط  قوف  يدوجوم  ار  يو  هک  درب  یم  الاب  اجنآ  ات  درم  هاگن  رد  ار  نز  رما  نیمه 

. دهاوخ یم  نز  هک  دیآ  یم  رد  یلکـش  هب  هدش ، تسـس  شا  هدارا  دوخ  زاین  تدش  رد  زین  دنمزاین  هتفیـش و  درم  دمآ . دهاوخ  رد  دهاوخب 
درم یتقو  دوش . یم  هدوزفا  نز  ناوت  هب  درم  يورین  تقیقح  رد  دریگ و  یم  رارق  نز  تسد  رد  موم  نوچ  درم  نینهآ  ِدوجو  تلاـح  نیا  رد 

تذل تلاح  نیا  زا  نز  تسا و  نز  يدـنمورین  دوخ و  فعـض  هب  فارتعا  شا ، يزیرغ  ياهراتفر  دوش  نز  ییابرلد  هتفیرف  ییابیز و  روهقم 
ناسنا تسا . هتخاس  لیامتم  نز  تازایتما  يوس  هب  مک  تسد  ای  هدروآ  گـنچ  هب  ار  درم  تردـق  زا  یـشخب  هک  دوش  یم  نئمطم  درب و  یم 

هرهچ نآ  هدنراد  دزن  هک  تسا  هداد  ناشن  دوخ  هاگن  یگریخ  اب  عقاو  رد  دوش  رارق  یب  نآ ، هب  هاگن  رد  دنک و  هدهاشم  یباذج  هرهچ  نوچ 
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داـمن هاـگن ، اریز  تسا . روآ  شمارآ  لـماع  نیرتهب  ناـنز ، زا  هورگ  نیا  يارب  نادرم ، هریخ  ياـه  هاـگن  دراد . دوجو  هجوت  هتـسیاش  يزیچ 
هنعط ندینش  زا  نانز  نارتخد و  یضعب  هک  نیا  تلع  کی  تسا . روآ  یگتفیش  دوجو  لباقم  رد  ندش  بولغم  تمالع  یگتفیش  یگتفیش و 

رد نوچ  هدننز  هنعط  ِصخش  اریز  تسا . تسکـش  هب  فارتعا  یعون  درف ، یخوش  هنعط و  هک  تسا  نیمه  دنوش  یمن  هدیجنر  دارفا  هیانک  و 
هک تسا  نآ  تمالع  هنعط " . " دهد یم  خساپ  کلتم  هیانک و  اب  ار  رازآ  نآ  کنیا  تسا  هدید  رازآ  هدروخ و  تسکـش  نز ، ییابیز  لباقم 
نز زا  تسخن  ِرازآ  تقیقح  رد  دنک . یم  یفالت  هویـش  نیدب  لاح  هدنام و  ماکان  کیرحت ، زا  سپ  هتفریذـپ و  ریثأت  نز  راتفر  زا  درف  هزیرغ 

ناشجنر هب  هدرکن  ناـشیاورماک  رتشیب ، ذـیاذل  هب  نوچ  هتخاـس ، رادـیب  ار  ناگدـننیب  زیارغ  یگدیـشوپان ، اـب  هک  تسوا  تسا . هدـمآ  دـیدپ 
تداسح و هب  گرگ  تاـناویح ، ناـیم  رد  دـیآ . یمرب  رازآ  ِیفـالت  ددـصرد  هنعط  اـب  هدـید  جـنر  ِدرف  هک  تسا  نآ  زا  سپ  تسا . هدـنکفا 

یم اهر  هتـشک ، ار  ناویح  نیدـنچ  درب و  یم  هدـیرد ، ار  ناویح  کـی  هلگ ، هب  هلمح  اـب  یگنـسرگ  تقو  رد  وا  تسا . فورعم  یناـسررازآ 
نیمه تیاکح  زین  ام  قیقحت  دروم  عوضوم  رد  دناشن . یم  ورف  ار  شدسح  مشخ و  شتآ  مه  دنک و  یم  ریـس  ار  دوخ  مه  راک  نیا  اب  دنک .

زا هاـگنآ  دزاـس و  یم  حورجم  مه  ار  یهورگ  دـناسر و  یم  تکـاله  هب  ار  دـنچ  ینت  دوخ  نارگاـشامت  زا  هدیـشوپان ، يوناـب  تسا . هنوگ 
ياه شنکاو  هب  اهریقحت  هدـهاشم  لباقم  رد  تسا  نکمم  نز  هک  نانچ  يریذـپ  ریقحت  درذـگ . یم  درب و  یم  تذـل  اـهنآ  تحارج  هراـظن 

تیـصخش هب  دامتعا  یب  هاگنآ  دریذـپب و  دـنک و  رواب  ار  هعماج  ریقحت  تناـها و  هک  دراد  دوجو  زین  لاـمتحا  نیا  دوش ، هتـشاداو  یتواـفتم 
شیپ زا  شیب  تسین  لـئاق  یتـلزنم  دوخ  يارب  نوچ  تلاـح  نیا  رد  تسا . هتـساوخ  وا  زا  گـنهرف ، یب  هعماـج  هک  دوش  هنوگ  ناـمه  دوخ ،

درم ییوج  هرهب  هلیـسو  وا  هک  تسا  هدرک  رواب  نوچ  دـشوک . یم  اهنآ  هجوت  بلج  رد  دـناوت  یم  اـت  ددرگ و  یم  نادرم  هتـساوخ  هچیزاـب 
تراقح درم و  ییوج  يرترب  هرطاخ  زا  نز  هک  یخلت  سرد  درم  هب  قلعتم  يرهاوج  اه . یبوخ  ندـیرفآ  يارب  سدـقم  يا  هدـیرفآ  هن  تسا 

دنچ یناسنا  ار  نز  درم ، دنیب  یم  اریز  درگنب . دیدرت  هدـید  هب  تسا  درم  هدـش  هتکید  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  دزومآ  یم  دوخ  هتـشذگ  ياه 
تسا رارق  زین  شرافس  اضاقت و  نیا  رد  ایوگ  دنک . باجح  رد  ار  شرکیپ  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  لاح  دسانـش و  یم  دوخ  زا  رت  نییاپ  هجرد 

يو رـسمه  هدـنیآ  رد  ای  تسوا  رـسمه  کنیا  هک  يدرم  دـنک ؛ ظفح  درم  يارب  ار  دوخ  درم ، هب  قلعتم  ِتمیق  نارگ  ءیـش  کـی  دـننام  نز 
نینچ نز  زا  ناوت  یم  هنوـگچ  تسا . يرگید  هب  قـلعتم  هک  دـنک  ظـفح  ببـس  نیدـب  ار  دوـخ  دـهاوخ  یمن  نز  هکنآ  لاـح  دـش . دـهاوخ 

زا ینامز  نم  دـیوگ  یم  دوخ  اب  يو  دزادرپن . يزاـنط  ییاـبرلد و  هب  ناـگناگیب  روضح  رد  هک  تساوخ  وا  زا  هاـگنآ  درک و  هئارا  يریوصت 
شیوخ تیصخش  دیاب  نز  . » دوش هتسیرگن  نم  هب  درم ، هب  قلعتم  ِسیفن  ءیـش  کی  زا  رتارف  هک  تسج  مهاوخ  يرود  ییامندوخ  يربلد و 

تسا نتشیوخ  زا  تظفاحم  همزال  هچنآ  شرافس  نیرتمک  نودب  تخانـش  اهبنارگ  ءیـش  کی  زا  رتالاو  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  دنک . رواب  ار 
هنهرب ار  دوخ  وا  یتقو  ءیـش . کی  هن  دنیبب ، رایع  مامت  ناسنا  کی  ار  وا  درم  هک  دنک  یم  لمع  يروط  شراتفر  رد  تسب و  دـهاوخ  راک  هب 
ًاتقیقح ار  نز  دامتعا  هک  ناـمز  نآ  اـت   5 .« دـنک هاگن  لماک  ناسنا  کی  ناونع  هب  وا  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  راظتنا  درم  زا  دـناوت  یمن  دـنک  یم 

نآ میب  دنا ، هتخانش  ار  وا  ردق  ناگمه  هک  دنک  رواب  يو  ات  دشاب ، هدشن  مهارف  نز  هب  تینما  ياطعا  يارب  یلمع  ياه  هویـش  هدرکن و  بلج 
تـسین درم  ِقح  باجح  دنادب . درم  عفانم  ظفح  يارب  هنادرم  یحرط  ار  نآ  درادـنپن و  دوخ  عفن  هب  زین  ار  باجح  شریذـپ  نز  هک  دور  یم 

( رسمه  ) درم وا ، ندنام  كاپ  زا  دنچ  ره  دزیهرپ ؛ یم  یگنهرب  زا  هک  تسا  دوخ  یکاپ  ظفح  يارب  نز  دشاب . نآ  تاعارم  زا  راچان  نز  هک 
هب تبـسن  ناش  یتوافت  یب  اهنآ و  تصخر  اـب  تسیاـب  دـشاب  ردـپ  رهوش و  قح  ظـفح  يارب  باـجح  تاـعارم  رگا  دوش . یم  دـنم  هرهب  زین 
هب نز  يروآور  لماوع  زا  یکی  هصالخ  درادـن . يراـیتخا  نینچ  يو  هکنآ  لاـح  دوش ؛ رـضاح  عماـجم  رد  هدیـشوپان  دـناوتب  نز  باـجح ،

دنک و یم  میهفت  يو  هب  ار  نز  هب  درم  ینورد  زاین  هویش  نیدب  وا  تسا . ریقحت  هب  ندیشخب  نایاپ  يارب  ییوج  هراچ  ییامندوخ ، یگنهرب و 
تابثا هب  ار  درم  فعـض  شیوخ و  ییاناوت  دوخ ، تردـق  زا  یـشخب  شیامن  اب  راک  نیا  رد  دـشک . یم  ماقتنا  شیاهریقحت  تباب  وا  زا  ایوگ 
يداه ترـضح  هدومرف  نیا  يافرژ  هب  دنزرو  یم  دیکأت  نز " تیـصخش  ندرک  جرا  یب   " رب ناشگنهرف ، رکفت و  رد  هک  نانآ  دـناسر . یم 

موصعم ياوشیپ  نیا  نوچ  یناسک  اـهنت   6. شابم ناما  رد  درادنپب  رادقم  یب  ریقح و  ار  دوخ  هک  نآ  رـش  زا  هک : دـنا  هدربن  یپ  مالـسلا  هیلع 
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تسود ار  یگنهرب  نز  تسا . میهـس  وا  يزیتس " هعماج  نز و"  راتفر  يراجنهبان  رد  دح  هچ  ات  نز  هاگیاج  يرادنپ  کچوک  هک  دنناد  یم 
هب لین  يارب  تسا  نکمم  شا  ینطاب  لیم  فالخ  رب  درواین  تسد  هب  یگدیـشوپ  رد  ار  دوخ  شزرا  دشابن و  لماک  شنامیا  رگا  اما  درادـن ،

هتکن کی  زا  هدیشوپان  نانز  اما  تساه . هاگن  زا  شمادنا  ظفح  زا  رتاهب  رپ  نتـشیوخ  ندیبای  وا  يارب  دریگ . کمک  یگنهرب  زا  روظنم ، نیا 
ییامندوخ اب  نز  دسانـشن " تسا  هتـساوخ  شراگدـیرفآ  هک  نانچنآ  ار  نز  يرـشب ، رکفت  یعامتجا و  گنهرف  اـت   " هک دـنزرو  یم  تلفغ 

". يدازآ  " ِدوخ هن  تسا  يدازآ " يامن   " دروآ یم  تسد  هب  ییامندوخ  هب  لـسوت  اـب  نز  هچنآ  دـبای . یمن  تسد  یقح  هب  یناـبایخ  ياـه 
هب ات  شنیرفآ  زاغآ  زا  دـنا !؟ هدـنام  مورحم  نآ  زا  نانز  هک  تسا  هدـش  مهارف  عاـمتجا  دارفا  همه  يارب  یعقاو  ینعم  هب  يدازآ  اـیآ  یتسار 
نآ زا  هدـش و  هتخانـش  یفاک  روط  هب  اهنآ  تیدوجوم  هتفای و  تسد  دوخ  لماک  قوقح  هب  مدرم  یعامتجا  ياه  هورگ  زا  کی  مادـک  لاـح 

یعون هب  يدـنبیاپ   " هک ساسحا  نیا  يریگتخـس  تنوشخ و  تیدودـحم ، ساسحا  . 1 تسا !؟ هدشن  نانز  يارب  هک  تسا ، هدـش  ینادردـق 
ناوجون و نارتخد  نایم  رد  اهنت  هن  " دـنک ، یم  بلـس  ار  وا  باختنا  رایتخا و  يورین  دزاس و  یم  دودـحم  ار  ناـسنا  هدـش ، فیرعت  ِشـشوپ 
رد اه  یتخـس  یخرب  دوجو  اب  نآ ـ  ياه  یبوخ  هب  ددنـسپب و  ار  يا  هدـیدپ  ای  درف  رگا  یمدآ  تسا . هتفای  هار  زین  نانز  ناـیم  رد  هک  ناوج ،
ای نآ  شریذپ  هب  میمـصت  نوچ  یلو  دنک ؛ یم  لمحت  ار  یتخـس  یخلت و  هنوگره  نآ  اب  دوخ  طابترا  ظفح  رد  دوش ، دـقتعم  نآ ـ  اب  هطبار 

7 دناد . یم  تراسخ  یعون  ار  هدیدپ  ای  درف  نآ  اب  دوخ  طابترا  هار  رد  يراوشد  نیرتمک  دـشاب  هتـشادن  شیاه  یبوخ  هب  یعالطا  داقتعا و 
ناسانـش ناور  . » دراد یتخانـش  ناور  یملع و  سب  يا  هناوتـشپ  هک  تسا  هناـمیکح  يریبعت   8« تسا یگناوید  ماـسقا  زا  یناوج   » هنوـگ نیا 

یمسج و دشر   9 .« دننک یم  دای  ندـب  یلخاد  هحـشرتم  ددـغ  ینوگرگد  یناور و  تیومـسم  زا  یـشان  ار  یناوج  نس  هنادرخبان  ياهراتفر 
دنک یم  جراخ  لادتعا  بناج  زا  ار  ناشیا  ياهراتفر  هک  دروآ  یم  دیدپ  نانآ  رد  ار  يریذپان  شزاس  زا  یجوم  یحور ، یناور و  تالوحت 

ار هچنآ  دزیرب و  ورف  ناشنهذ  رد  تسا  نکمم  اه  تسادق  زا  يرایـسب  . » دـهد یم  هولج  يداع  ناشدزن  ار  ینکـش  تنـس  نایـصع و  حور  و 
هب یهجوت  یب  دنرادنپب و  هفارخ  ار  ننس  بادآ و  طباوض و   10 دنراذگ ». یشومارف  هتوب  رد  هدرک ، اهر  دنتسناد  یم  زیزع  یمارگ و  مهم و 

یهن رما و  اریز  دنزیخرب . تفلاخم  هب  اه  یهن  رما و  اب  دنشاب  هتشاد  تسود  يدراوم  رد  دنـسانشب و  یعامتجا  يرکف و  دشر  تمالع  ار  نآ 
؛ دـننک ینامرفان  نآ  اب  هک  دـنهد  یم  قح  دوخ  هب  دنـسانش و  یم  دوخ  میرح  هب  زواـجت  یعون  دـننادب ـ  هناـهاوخریخ  دـنچ  ره  ار ـ  نارگید 
هب دنهد . یم  حیجرت  تعفنم " اب  میلست   " رب ررـض ، لمحت  اب  ار  يأر " لالقتـسا   " ناوج دنوش . درط  دنتفا و  تمحز  هب  مادقا  نیا  رد  هچرگ 
ره زا  رما  نیا  تابثا  يارب  دـنیآ و  یم  رب  شیوخ  لقتـسم  تیـصخش  نداد  ناشن  تیوه و  تابثا  یپ  رد  هنوگرامیب  هاگ  یطارفا و  يا  هویش 

يرکف لالقتسا  رارمتـسا  نیمـضت و  هرود  دیاب  ار  یناوج  و  ( Adolescence  ) یناوجون هرود  دـننک . یم  هدافتـسا  تاناکما  تیعقوم و 
یعون شرافس  نیا  دنرادنپ  یم  هک  اجنآ  زا  دنادب ، نانآ  تیصخش  نأش و  بسانم  ار  یعامتجا  راتفر  شـشوپ و  یعون  يدرف  رگا  درک . دای 

رد تسا  نکمم  دنیآرب  رظن  نآ  يدب  ای  یبوخ  یبایزرا  ددص  رد  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، نانآ  هدارا  رایتخا و  ندرک  دودحم  فیلکت و  نییعت 
رظن رد  وا  دزن  مهم  رایعم  نیرتشیب  درادن و  تابث  ناوجون  ياهراتفر  دننک . ور  سوکعم  راتفر  هب  هاگ  اسب  هچ  دنـشاب و  تفلاخم  زیرگ و  یپ 

ِباختنا اب  دراد  تسود  دوش  توعد  طابضنا  تیاعر  مادنا و  یگدیـشوپ  هب  رگا  نیاربانب  تسا . یتیـصخش  غولب  يرکف و  لالقتـسا  نتفرگ 
. تسین نیدلاو  يزاس  هدرزآ  ای  ینیرفآ  داسف  یپ  رد  راک  نیا  اب  وا  دیامزایب . ار  دوخ  میمصت  يأر و  لالقتـسا  رت ، شـشوپ  مک  سابل  یعون 
. دریگ یم  میمـصت  شنتفر  نوریب  ندیـشوپ و  سابل  زرط  هرابرد  دوخ  تسا و  هدش  گرزب  هک  دناروابب  نارگید  هب  دنک و  رواب  دهاوخ  یم 

يرگید تافارحنا  زاغآرـس  تسا  نکمم  هچ  رگ  دوش ؛ یم  هدرمـش  مزال  يا  هرود  يو  دزن  یلو  دشاب  تدم  هاتوک  دیاش  نومزآ  هرود  نیا 
شـشوپ زرط  رد  تسا  نکمم  نارتخد  رد  يرکف » لالقتـسا  ییامزآدوخ   » هدیدپ دزاس . لکـشم  راچد  ار  وا  هدـنیآ  راتفر  حالـصا  هک  دوش 

، دننک یم  ور  اوران  ياهراک  ماجنا  هب  نس  نیا  رد  نارتخد  هاگ  قالخا . تکازن و  زا  رود  ياهراک  ماجنا  رد  نارـسپ  رد  دـیامنب و  خر  نانآ 
مک يا  هدودـحم  رد  دـنا  هتـسناوتن  زونه  ایوگ  اما  دـنراد  یهاگآ  دوخ  راتفر  ندوب  باوصان  هب  اـهنآ  دنـشاب . لـفاغ  نآ  یتشز  زا  هکنآ  یب 

لالقتسا زا  ینیریش  معط  اهنآ  هب  هک  اهراتفر  هلـسلس  کی  ماجنا  ًالومعم  هرود  نیمه  رد  فسأت ، اب  دنیامزایب . ار  دوخ  لالقتـسا  رت ، بیـسآ 
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هدش و گرزب  هک  دنهد  ناشن  دـنهاوخ  یم  سنجمه  ریغ  ناتـسود  ینیزگرب  اب  هنومن  نآ  زا  دوش . یم  ناش  فارحنا  ببـس  تسا  هدـناشچ 
، تشذگ هچنآ  رب  ندوزفا  تسا . نانآ  يریذپ  بیـسآ  لماع  فارحنا و  زاغآ  رما  نیمه  هکنآ  زا  لفاغ  دنا ، یعامتجا  هبذاج  تردـق  ياراد 
. دوش یم  ناناوج  هنایـشان  بیجع و  ياهراتفر  زورب  ببـس  اـهرت ، گرزب  دزن  لوادـتم  موسر  بادآ و  هب  ییاـنتعا  یب  ییارگون و  هب  لـیامت 

هولج نالاسمه و  دزن  ندش  بوبحم  مهم  دشاب . روآ  هدنخ  ناشیا  رکیپ  رب  دنچ  ره  دـنک ، یم  هولج  ابیز  ناشیارب  ددنـسپ  یم  عامتجا  هچنآ 
یقطنم و هیجوت  نودـب  هاـگره  نیدـلاو  يریگتخـس  تنوـشخ و  هک  تفریذـپ  دـیاب  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  تسا . نارگید  دزن  ندرک 

یم لدبم  یخاتـسگ  یـشکرس و  هب  ار  دـنزرف  شزاس  میلـست و  حور  راظتنا ، فالخرب  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  دـشاب ، هقیلـس  زا  هتفرگرب 
دیدهت و طقف  تشادرب و  ماگ  یقطنم  هیجوت  یفطاع و  ِحیحص  هویش  اب  دیاب  یمالسا  شـشوپ  تیاعر  هب  تبـسن  نارتخد  تیبرت  يارب  دنک .
، دـیقم يدوـجوم  رتـخد   » هک درک  میهفت  نارتـخد  هب  یلاـسدرخ  زا  دـیابن  هک  نیا  تیمها  زیاـح  هتکن  تسین . هراـچ  هار  شنزرـس  باـتع و 
ار رتخد  درم ، نز و  زا  داضتم  ِفیرعت  رکفت و  نیا  رگ ». هطلس  دنمتردق و  دازآ ، يدوجوم  سکع ، هب  رـسپ  تسا و  هطلـس  تحت  دودحم و 
يدازآ و نینچ  يارب  يا  هدـننک  عناق  یقطنم و  لیلحت  هیجوت و  نیدـلاو  يوس  زا  اریز  دراد . یم  او  یـشکرس  هنایوج و  یفـالت  ِشـشوک  هب 

دراد يدازآ  يامن  رتشیب  هتبلا  هک  دنک  یم  ور  يراتفر  زورب  هب  نیدلاو ـ  هاگن  زا  رود  هناخ ـ  نوریب  رد  ببـس  نیمه  هب  دونـش . یمن  يدـیقت 
کـسورع نارتخد  ردق  ره  دشاب و  فیثک  مه  هزادـنا  ره  اپورا  برغ و  هعماج  میناوخ : یم  ناوجون  رتخد  کی  همان  رد  يدازآ . تقیقح  هن 

رگا دنتـشاد .... شزرا  ًاعقاو  هک  مدید  ار  ینارتخد  هدـش ... بارخ  هیکرت  نامه  رد  تسا . رتشیب  ام  زا  اهنآ  يدازآ  دنـشاب ، هدرک  كزب  ياه 
هدنز ار  ناشنارتخد  هعفد  کی  هک  تیلهاج  نامز  بارعا  هب  تمحر  دص  ارچ ...؟ یتلادـع  یب  ملظ و  همه  نیا  دراد ... قلعت  زین  ام  هب  هعماج 
مولعم یتسرد  هب  ناوجون  رتخد  نیا  هتشاگن  رد   11  . تعاس ره  زور و  ره  هن  دندرک ، یم  شک  رجز  ار  اهنآ  راب  کی  دندرک و  یم  روگ  هب 

نیا اـما  تسا ! تاـناکما  يدازآ و  عوـن  هچ  دـنم ، هرهب  ار  هـیکرت  نارتـخد  درادـنپ و  یم  نآ  زا  مورحم  ار  دوـخ  وا  هـک  يدازآ  نآ  تـسین 
زین رـسپ  هفیظو  دـنناد  یم  نارتخد  هفیظو  اهنت  اه  هداوناـخ  هک  روآ  تیدودـحم  لوصا  زا  یخرب  هک  درک  راـکنا  دوش  یمن  ار  خـلت  تیعقاو 

هیرظن نتفای  تیمـسر  دـنوش . یم  تساوخزاب  نآ  تیاعر  كرت  هب  هتـسویپ  نارتخد  دوش و  یمن  شرافـس  نآ  تیاـعر  هب  رـسپ  یلو  تسه 
يدازآ يوخ  دوبن . هدـش ، دای  یتخانـش  ناور  ياه  هنیمز  زا  ریثأـت  یب  دیـشخب  تیمـسر  ار  نز  یگنهرب  هیرظن  برغ  رد  هچنآ  نز  یگنهرب 

رد دروآ . دـیدپ  ناـهج  رد  ار  گرزب  بـالقنا  کـی  هنیمز  یعاـمتجا ، یـسایس و  لـماوع  تازاوـم  هـب  ناوـج ، یبـلط  لالقتـسا  یهاوـخ و 
تـشاد رارق  یـسنج  هزیرغ  راشف  جوا  رد  ناوج  دندرمـش و  یم  دـیلپ  يرما  ار  یـسنج  هزیرغ  کیلوتاک ، ياـسیلک  ياـضعا  هک  يراـگزور 

ياوق تیدودحم  رشب  طاطحنا  اه و  تیانج  همه  أشنم  هک  دندرک  مالعا  یسانش  هعماج  یـسانش و  ناور  ياه  بتکم  نازادرپ  هیرظن  هرابکی 
رب دندرمشرب و  رـشب  یهابت  لماع  ار  درم  نز و  طباور  نایم  تیدودحم  هنوگ  ره  دوجو  لسار 13  12 و  دیورف دننام  یناسک  تسا . یسنج 

، نآ هیاس  رد  زین  نانز  اما  تشاد  رظن  رد  ار  نادرم  ياه  تیمورحم  بناج  رتشیب  لـسار  دـیورف و  حرط   14  . دندیزرو دیکأت  یسنج  يدازآ 
نادرم اـب  هقباـسم  هب  یعاـمتجا ، تلزنم  تیثـیح و  بسک  يارب  ور ، نـیا  زا  دـندید . مـهارف  هتـشذگ  ياـه  تراـقح  ناربـج  يارب  ار  هـنیمز 
حالـس نیرتهب  ار  شیوخ  یـسنج  ياه  هبذاـج  دوصقم ، نآ  هب  لـین  يارب  دـنتخیرگ و  اـه  تیدودـحم  همه  زا  راـک  نیا  يارب  دـنتخادرپ و 

یم بقع  هب  ردق  نآ  دتفین  نیمز  هب  ماب  يوس  کی  زا  هک  نیا  يارب  هک  دنام  یم  ار  یـصخش  لَثَم  دروم ، نیا  رد  برغ  تیاکح  . » دـنتخانش
ناور هک  نیا  زج  دش ؛ لامدگل  وا  دوخ  کمک  اب  نز  یناسنا  تیثیح  تیصخش و  تیفیک ، نیدب  دنک . یم  طوقس  ماب  يوس  نآ  زا  هک  دور 
اضرا هنادازآ  یتیدودحم  چیه  نودب  شا  یسنج  هزیرغ  هک  تسا  نیا  رد  شا  هراچ  هار  هک  درک  عناق  ار  وا  تفاتش و  يو  کمک  هب  یسانش 

تساوخ و ناسنا و  سپـس  دش و  یفن  نید  حور  ادـتبا  بتکم  نیا  رد  دوب . نارحب  هعجاف و  نیا  رگید  للع  زا  مسیناموا  بتکم  روهظ  دوش .
تقیقح يراگتـسر و  یهلا و  ياه  شزرا  زا  دـناد و  یمن  یهلا  حور  ياراد  ار  ناسنا  مسیناموا  تفرگ . رارق  اه  شزرا  همه  روحم  وا  هدارا 

عـضو نوناق  دوخ  یگدنز  نوئـش  همه  يارب  دیاب  هک  تسا  لهاج  ناسنا  نیا  تسین و  مکاح  ناسنا  رب  وا  نیناوق  ادخ و  دـیوگ . یمن  نخس 
زا يوریپ  اریز  درادـن . ار  یگدـنز  فلتخم  نوئـش  رد  رظن  راهظا  تلاخد و  هنوگ  چـیه  دـشاب . وا  لـیم  ياـنبم  رب  هک  ینوناـق  مه  نآ  دـنک ،
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تیـصخش و بسک  هلحرم  رد  ناوـج  هک  اـجنآ  زا  هصـالخ   15 تسا !!». ناسنا  یتخبـشوخ  يدازآ و  فلاـخم  ینید ، ياهدـیابن  اهدـیاب و 
هب هک  دریگ  شیپ  يا  هویش  دوخ  راتفر  رد  ات  دشوک  یم  تسا ، دیدش  يو  رد  ینکش  تنس  نایصع و  حور  تسا و  باختنا  هدارا و  نومزآ 

، نایم نیا  رد  ددرگ . یفرعم  دازآ  لقتسم و  يدوجوم  هتخانش و  ینکـش  تسادق  ییارگون و  هب  دوشن و  مهتم  ییارگ  دیقت  يریذپ و  میلـست 
عورـش اب  دنام  یم  زجاع  يراذگ  توافت  نیا  هیجوت  زا  دنیب و  یم  رتدـیقم  رتدودـحم و  هداوناخ ، رد  ار  دوخ  رـسپ ، اب  هسیاقم  رد  هک  رتخد 

شـشوپ رد  هنومن ، نآ  زا  دنک و  یم  ییانتعا  یب  اهرت ـ  گرزب  يوس  زا  هدش  هتکید  وا : رادنپ  هب  لوادـتم ـ  موسر  بادآ و  هب  یناوج  هرود 
دوخ رب  ار  ینید  يدنبیاپ  عون  ره  شزرا و  مک  دروم و  یب  ار  يراد  هاگندوخ  ِمزال  لوصا  دریگ و  یم  شیپ  یگتخیـسگ  راسفا  هویـش  دوخ 
ِنانز نایم  رد  تسا . رگید  يا  هنوگ  هب  نانآ  راتفر  یتخانـش  ناور  لیلحت  اما  دراد  دوجو  زین  ناـنز  رد  تلاـح  نیا  دـناد . یم  خـلت  راوشد و 

هدرکن و شومارف  سابل  ندیشوپ  زرط  هب  تبسن  ار  دوخ  نیدلاو  بصعت  يریگتخـس و  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  زین  باجح  هب  هجوت  مک 
. دنشاب هداد  یشزومآ  اهنآ  هب  یششوپ  مک  رابنایز  راثآ  یمالسا و  ششوپ  دیاوف  دروم  رد  ناش  هداوناخ  ياضعا  هک  دنرادن  دای  هب  یفرط  زا 

لوصا ِرتـشیب  جاودزا  زا  سپ  رتـخد  هک  دوـش  یم  ببـس  یگدـنز  يداـع  روـما  رد  هداوناـخ  ياـضعا  ِدروـم  یب  ياـه  يریگتخـس  زین  هاـگ 
هناخ رد  هک  نیا  هنومن  نآ  زا  دراذگ . اپ  ریز  رایتخا ، يدازآ و  معط  ندیـشچ  يارب  دنادب ـ  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  دنچ  ره  ار ـ  روآ  تیدودحم 

یهاگیاج ناش  یگدنز  رد  عورـشم  ذـیاذل  نشج و  ینامهم ، هداد و  یم  خر  تردـن  هب  یگداوناخ  حـیرفت  ای  هتفر  یم  رفـس  هب  رتمک  ردـپ 
يارب زین  تسا و  یلماع  نینچ  زا  یشان  هک  نارتخد  ِیعامتجا  راجنهبان  ياهراتفر  زا  يریگشیپ  قیرط  رد  نامرد  يریگشیپ و  تسا . هتـشادن 

ساسحا نز ، اـی  رتخد  راـتفر  نیا  زورب  تلع  هک  تسناد  دـیاب  زیچره  زا  شیپ  . 1 تسا : يریگیپ  راوازـس  هجوت و  روخ  رد  یتاکن  ناـمرد ،
میهفت يو  هب  درک و  ییوجلد  درف  زا  دیاب  تلاح  نیا  رد  تسا . ییارگون  یبلط و  لالقتسا  هیحور  ندید  رطخ  رد  ای  تنوشخ  تیدودحم و 

يدازآ و بلـس  تیدودـحم و  تیمورحم و  يانعم  هب  نارگید ، اب  دوخ  طباور  رد  یعامتجا  حیحـص  طباوض  تاـعارم  هاـگ  چـیه  هک  دومن 
لالقتـسا و تمالع  هن  تسا و  یگنهرف  دـشر  ناشن  هن  طباوض  تیاعر  دـنمزاین  هنیمز  ره  رد  نایمدآ  ام  یگدـنز  تمالـس  تسین . باـختنا 

دـشاب هتـشاد  ترـشاعم  یناسک  اب  هاتوک  مایا  نیمه  رد  درف  رگا  یلو  تسا  رذگدوز  هرود ، نیا  ًالومعم  هک  تسناد  دیاب  . 2 درف . تیصخش 
يا هزات  فارحنا  ای  ددرگ  ینالوط  يو  ِیبلط  لالقتـسا  هاتوک  هرود  تسا  نکمم  تسا ، رت  مهارف  اهنآ  رد  یقالخا  یگدولآ  ياه  هنیمز  هک 

. دیـشخب ماکحتـسا  درک و  ینـالوط  یبیرخت ، دـنت و  ياـه  يریگ  عضوم  اـب  ار  هاـتوک  هلحرم  نیا  دـیابن  یفرط  زا  دروآ . دـیدپ  درف  يارب  ار 
هابتشا شور  رب  بیسآ ، ره  لمحت  ِياهب  هب  دریگ و  یمن  رظن  رد  زین  ار  دوخ  عفن  دوش  هتشاداو  هلباقم  يزابجل و  هب  هک  ینامز  یمدآ  ًالومعم 

ردپ و هویش  نیدب  اهنآ  ددرگ . یم  ششوپ  هب  نانآ  یهجوت  یب  لماع  نارتخد ، ِجاودزا  رد  نیدلاو  يریگتخس  هاگ  دنک . یم  يراشفاپ  دوخ 
ریـسفت ریوصت و  هئارا  نایبرم ، نیدـلاو و  فیاـظو  نیرتراوشد  زا  . 3 دـنهد . تیاضر  ناش  جاودزا  هب  ات  دـنهد  یم  رارق  اـنگنت  رد  ار  رداـم 

يراگزاس ینید  لوصا  اب  هک  دننک  یم  هئارا  یفیرعت  رتخد  رـسپ و  دوجو  زا  دوخ ، راتفر  اب  نیدلاو  هاگ  تسا . درم  نز و  دوجو  زا  حـیحص 
، نآ نوریب  هناخ و  رد  رتخد  رـسپ و  يدازآ  نایم  نتـشاذگ  توافت  مه . دض  هن  دنناسانـشب  رگیدکی  لمکم  ار  درم  نز و  دـیاب  اهنآ  درادـن .

دوخ يدازآ  يارب  ار  نادـیم  هک  ییاج  رد  رتخد  دوش  یم  ببـس  ریذـپان  هیجوت  یقطنم و  ریغ  توافت  دریگ . تروص  یقطنم  هیجوت  اب  دـیاب 
، لبق زا  رتشیب  زور  ره  هک  دشیدنیب  نیدب  اهنت  دریگن و  رظن  رد  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  حلاصم  یتج  دـنک و  ور  نآ  هب  ناباتـش  دـنیبب  هداشگ 

دودحم نارسپ و  ندوب  رتدازآ  يانعم  هب  اهنآ  يوس  زا  یطابضنا  لوصا  يا  هراپ  تیاعر  راظتنا  دننادب  تسا  رتهب  زین  نارتخد  دوش . درم  لثم 
تاعارم رتشیب  ار  یطابـضنا  لوصا  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  وا  زا  دوش  یم  ببـس  هک  تسا  رتخد  ندوب  ریذپ  بیـسآ  تسین . نارتخد  ندوب 
وجتـسج يرابو  دـنب  یب  یتشز و  شرتسگ  يارب  ار  يدازآ  لومعم  روط  هب  نانز ، نارتخد و  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیدـب  هجوت  . 4 دنک .

ناش ییاناوت  هک  دـنناد  یم  دـنبلط . یم  دوخ  دوجو  رد  هتفهن  يونعم  ياه  ییابیز  نداد  هولج  يارب  ار  لالقتـسا  يدازآ و  اهنآ  دـننک . یمن 
طیحم رد  رگا  تسا . هدربن  یپ  نادب  یـسک  هک  دنراد  غارـس  ینارک  یب  يورین  دوخ  رد  اهنآ  تسین . ابرلد  مادنا  هرهچ و  نتـشاد  هب  دودحم 

هوشع قیرط  رد  دوخ  زومرم  هوبنا و  يورین  زا  دنوش  هتخانش  تقایل  اب  مرتحم و  ینتشاد و  تسود  رهاوخ ، رـسمه و  ای  ردام  ردپ ، دزن  هناخ ،
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ص ح 2 ؛ ص 320 ، ج 5 ، یفاـکلا ،  . 1 دـندرگ . یمن  راچد  یخاتـسگ  یـشکرس و  هب  دـنیوج و  یمن  دوس  ناگناگیب  هجوت  بلج  يرگ و 
هرابرد هتکن  کی  رازه و   . 3 ص 165 . لاصخلا ،  . 2 تسا . قثوم  ثیداحا  زا  ثیدـح  نیا  ح 4351 . ص 384 ، ج 3 ، هیقفلا ، 321،ح 5 ؛

هب ، ) ص 32-18 ج 4 ، ینارهط ، ینیسح  نیـسح  دمحم  دیـس  همالع  یـسانشداعم ، باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  لماک  نتم   . 4 ص 101 . نز ،
ياه نامتفگ  اـه و  هبحاـصم  هعومجم   . 5 دـییامرف . هعلاطم  ح 14 ) ص 59 ، ج 5 ، یفاـکلا ، و  ح 8 ، ص 177 ، ج 6 ، بیذـهتلا ، زا  لقن 
ناور هنیمز  ر.ك : یمدآ ، ياه  میمصت  قیالع و  رب  راذگریثأت  لماوع  هرابرد   . 7 ص 512 . لوقعلا ، فحت   . 6 فرصت . اب  ص 44 ، یملع ،
ربمایپ ياه  هدومرف  زا  . ) ص 49 ج 17 ، راونالاراحب ،  . 8 . 366 ص357 ـ  ج 2 ، ناققحم ، زا  یعمج  همجرت  نوسنیکتا ، ل . اـتیر . یـسانش ،
طباور رب  یتـیبرت  یلیلحت   . 11 ص 132 . ناـمه ،  . 10 ص 117 . نارتخد ، یناوجون  ياـیند   . 9 تسا ). ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  لـص  مرکا 

، لسار مایلیو  روترآ ، دـنارترب   . 13 م ).  1939 1856 ـ  ) یـشیرتا کشزپ  ناور  دیورف ، دـنومگیز   . 12 ص 25 . ناریا ، رد  رـسپ و  رتـخد و 
ود ره  رهوش  نز و  هک  تسا  دنم  هدـیقع  تسا و  يدازآ  راتـساوخ  ییوشانز  رد  لسار   . 14 1970 م ). 1872 ـ  ) یسیلگنا رصاعم  فوسلیف 

دنارترب قالخا ، ییوشانز و  . ) دنک بلـس  ار  يرگید  يدازآ  دنرادن  قح  ود  نآ  زا  کی  چیه  دنور و  شیپ  دوخ  زیارغ  تهج  رد  ات  دندازآ 
. فرصت اب  ص 38 ، فدص ، ّرد و   . 15 همدقم ). راشفا ، يدهم  همجرت  لسار ،

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

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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