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رصاعم هشیدنا  رد  خیرات  ماجرف 

باتک تاصخشم 

تاصخشم  1381 ایند ، رهش  نارهت : رشن : تاصخـشم   1342 يدیـشر - ، زورهب  : روآدیدپ مان  رـصاعم  ياههشیدنا  رد  خیرات  ماجرف  ناونع :
ساسارب یسیونتسرهف  تشاددای : یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعـضو  لایر  78000-7-93159-964 کباش : ص 160  يرهاظ :

D16/8/ر5ف4 هرگنک : يدنب  هدر  ناسیونخیرات  عوضوم : هفـسلف  خـیرات -  عوضوم :  78  - 80 . ][ ص همانباتک : تشاددای : اپیف  تاـعالطا 
م39937-81 یلم : یسانشباتک  هرامش   901 ییوید : يدنب  هدر 

همدقم

دننام ینامـسآ  ریگارف  گرزب و  ياه  نید  تسا . هتفرگ  رارق  وگتفگ  ثحب و  دروم  یفـسلف  یبهذـم و  ياـه  هاگدـید  زا  خـیرات  هدـنیآ ي 
. دـنا هدرک  ینیب  شیپ  خـیرات  يارب  وـکن  یماـجنا  دـنا و  هداد  دـیون  ار  رـشب  يراگتـسر  یعوـن  هب  مادـک  ره  مالـسا  تیحیـسم و  تیدوـهی ،

یثحب خیرات  هفسلف ي  دنا . هدومن  هئارا  یفسلف  ياه  هشیدنا  نآ  تکرح  ریس  خیرات و  دروم  رد  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  زین  گرزب  نافـسولیف 
[5 ، ] نیتسوگا نس  [. 4 [ ] 3 [ ] 2 [ ] 1 ، ] تارکوپیه دومن . وجتسج  دیاب  شیپ  هدس ي  جنپو  تسیب  دودح  رد  لقادح  ار  نآ  هشیر ي  هک  تسا 

عوضوم رد  مادک  ره  و ... [ 20  ] سرپسای [ 19 [ ] 18 [ ] 17 [ ] 16 ، ] تنارود لیو  [ 15 [ ] 14 [ ] 13 [ ] 12 [ ] 11 [ ] 10 [ ] 9 ، ] هتخیف [. 8 [ ] 7 [ ] 6]
زا تسا ، برغ » ریخا  خـیرات  هفـسالف ي  یخرب  هاگدـید  یـسررب   » هلاقم نیا  عوضوم  هک  اـج  نآ  زا  دـنا . هتـشاد  هشیدـنا  خـیرات  هفـسلف ي 

. ددرگ یم  زاب  مایالا  میدق  هب  خیرات  هفـسلف ي  ثحب  دـش  هتفگ  هک  روط  نامه  دوش . یم  يراددوخ  هنیمز  نیا  رد  نایدا  ثحب  هب  نتخادرپ 
نآ دوهی و  ریثأت  تحت  مهدـفه  نرق  رد  [ 21 « ] هئوسوب . » دوش عورـش  هئوسوب  زا  دیاش  دیـشخب  ثحبم  نیا  هب  ینیون  هرهچ ي  هچ  نآ  نکیل 
زا ار  شیوخ  رهاق  تیشم  ریدقت و  ادخ  دوب  دقتعم  وا  دید . یم  ینابر  تیشم  تیاغ و  ققحت  زا  ترابع  ار  خیرات  دوب ، لوبقم  اسیلک  دزن  هچ 
یم ناهنپ  ناگدـید  زا  ار  تیـشم  یعقاو  هرهچ ي  هک  تسا  ییاه  باقن  طقف  بابـسا  نیا  نکیل  تسا ، هدرک  ارجا  بابـسا  لـیاسو و  قیرط 

هک نآ  نیع  رد  خـیرات  هک  دوب  دـقتعم  وکیو » اتـسیتابماج  . » تسا یهلا  تیـشم  ناـمه  تسا  رثؤم  لـماع  هناـگی  عقاو  رد  هچ  نآ  اـّما  دراد .
هب وکیو  باتک  درادن . ناکما  نآ  زا  فلخت  هک  دـنک  یم  يوریپ  مه  دوخ  یلخاد  نوناق  هلـسلس  کی  زا  زاب  اما  تسا ، یهلا  تیـشم  رخـسم 

تسیاب یم  شیوخ  ریـس  جرادم  رد  یموق  ره  يو  هاگدید  قبط  ددرگ . یم  بوسحم  دیدج  خیرات  هفـسلف ي  ناینب  دیدج » ملع  لوصا   » مان
یناوج یکدوک ، ناسنا : یگدنز  هناگ ي  هس  لحارم  اب  بیترت  هب  هلحرم  هس  نیا  یناسنا . ینامرهق و  ینابر ، درذگب : یپایپ  هلحرم ي  هس  زا 

، دـید یم  ملاع  مامت  فیاوط  ماوقا و  لاوحا  ناـیاور و  ناـمرف  تشذگرـس  يارو  ار  خـیرات  هک  رتلو »  » دزن [. 22 . ] دراد تقباـطم  تلوهک  و 
یم رامش  هب  دحاو  لک »  » کی ءازجا  دوهی  ینانوی و  ات  ینیچ ، ینادلک و  زا  ملاع  ماوقا  مامت  رترب . موق  هن  تشاد  دوجو  هدیزگ  موق  هن  رگید 

زا دوب  ترابع  خیرات  رتلو  دزن  هنوگ  نیدب  دوب . تیناسنا  یقرت  تفرـشیپ و  زا  ترابع  مه  خـیرات  فدـه  ینعم و  دوب و  تیناسنا  هک  دـندمآ 
هدمع ي عنام  رتلو  تسا و  یجیردـت  هتـسهآ و  تیناسنا  یقرت  نیا  اّما  درخ . نوزفازور  ییانـشور  هب  ماهوا  تافارخ و  تملظ  زا  ناسنا  ریس 

هدرک شیوخ  ياه  یبلط  هاج  ینابرق  نایناحور ، نایاور و  نامرف  ار  ناهج  مدرم  زا  رفن  اـه  نویلیم  یتقو  دـناد . یم  بصعت  گـنج و  ار  نآ 
هغلابم ي خیرات ، رد  تیـصخش  شقن  باب  رد  دوب . دهاوخ  میلـست  بصعت و  يالب  زا  قلخ  ییاهر  يو  داقتعا  هب  اه  یتخبدب  نیا  جالع  دـنا 

هتفیش هک  لیالراک » . » دش خیرات  رد  ینامرهق  یتسرپ و  نامرهق  نامرهق ، هشیدنا ي  هب  یهتنم  یـسیلگنا  خروم  فوسلیف و  لیالراک » سمات  »
زا تسب و  راک  هب  یناسنا  خـیرات  دروم  رد  تسا  نم »  » قولخم ناهج  نآ  بجوم  هب  هک  ار  هتخیف  هفـسلف ي  نوچ  دوب ، ناملآ  کـیتنامر  ي 

هدرک رپ  ار  هتـشذگ  هصرع ي  هچ  نآ  لیالراک »  » ریبعت هب  تسا . نانامرهق  لاوحا  زا  ترابع  طقف  خیرات  هک  دروآ  تسدـب  ار  هجیتن  نیا  نآ 
زا ترابع  خـیرات  هک  ار  یعقاو  ناـمرهق  اـه و ... شکمـشک  اـهدادرارق ، هن  دـنا ، هتـسیز  اـه  هتـشذگ  نآ  رد  هک  تسا  یناـسک  دوجو  تسا 
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مدرم هماع ي  تسا و  هدش  لیسگ  ایند  هب  یهلا ـ  تیـشم  دودحمان ـ  رارـسا  ورملق  زا  هک  تسناد  یم  يا  هداتـسرف  لیالراک  تسوا  ناتـساد 
. دوب نآ  بولطمان  جیاتن  اب  یتسرپ ، نامرهق  زا  يزیمآ  هغلابم  ریبعت  دـمآ ، لصاح  لیالراک  ياه  هتفگ  زا  هچ  نآ  دـننک . يوریپ  يو  زا  دـیاب 

شنیرفآ ياه  تیلقا   » و رگ » شنیرفآ  دارفا   » شقن زا  خـیرات  ریـس  رد  رثؤم  لماوع  نیب  رد  زین  رـصاعم  یـسیلگنا  خروم  یب » نیوت  دـلونرآ  »
. دوب اپورا  نامیکح  رثکا  دیما  نامیا و  هناگی  تقیقح  رد  یقرت ، رکف  مهدـجیه ، نرق  ِيرگ  نشور  نارود  رد  [. 23 . ] دنک یم  تبحص  رگ »
هجیتن ي یقرت  نیا  هسرودنک  دزن  تفاین . نایب  لاجم  [ 24 « ] هسرودنک  » هلاسر ي زا  رت  بلاج  رت و  نشور  اج  چیه  هشیدـنا  نیا  همه  نیا  اب 
اب هسرودـنک  هلاسر  نیا  رد  تفای . یم  ققحت  ملع  ورملق  لثم  زین  قالخا  گنهرف و  ورملق  رد  هک  دوب  ناسنا  يریذـپ  لامک  ییوج و  لامک 

يدرف هب  تهابـش  تیناسنا  يو  رظن  رد  دـنک . یم  لابند  مالعا و  ار  ناسنا  يریذـپ  لامک  هشیدـنا ي  زیمآ ، هفـشاکم  ناـجیه  قوش و  یعون 
نیا یط  تسا . هدیسر  یگتخپ  لامک و  هرود ي  هب  نونکا  تسا و  هداهن  رس  تشپ  ار  يدرم  غولب و  یکدوک ، لحارم  یپایپ  روطب  هک  دراد 

هلأسم ي تناک »  » هشیدنا ي رد  [. 25 . ] تسا ملع  رد  تفرشیپ  تازاوم  هب  هک  میقتسم  طخ  دادتما  رد  رمتسم  یقرت  زا  تسترابع  زین  لحارم 
ققحت دوش ، یم  بوسحم  تیاغ  ناسنا  عون  يارب  ار  هچ  نآ  یقرت ، نیمأت  قیرط  زا  خیرات  ياهداد  يور  هک  دش  یم  نایب  هجو  نیا  هب  یقرت 

لثم دنیامن و  یم  کمک  زین  تیاغ  نیا  ققحت  هب  دننک  یم  لابند  ار  دوخ  يدرف  دصاقم  ًافرـص  هک  یلاح  رد  مدرم  هنوگ  نیدب  دـشخب . یم 
قباطم ییوگ ـ  هک  نانچ  دـنک ، یم  مظنم  تیاغ  نیا  هجوتم  اه  نآ  تساوخ  فالخ  هب  ار  اه  نآ  لاـمعا  ماـمت  تعیبط  نوناـق  هک  تسا  نیا 
شیوخ تساوخ  ياضتقم  هب  ار  ناسنا  ات  ددنب  یم  راکب  هلیح »  » عون کی  لقع  دنک ـ  یم  تناک  هشیدنا ي  نیا  زا  لگه  هک  يروهشم  ریبعت 

زا نانآ  دوخ  هک  هشقن  نیا  دنیوپ و  یم  هار  دراد  تعیبط  هک  يا  هشقن  ریسم  رد  هتسنادان  اه  تلم  ماوقا و  یتح  یناسنا و  دارفا  دنک . تیاده 
رظن رد  تیاغ  نیا  دـیآ . یم  راکب  نآ  ققحت  تهج  زین  اه  نآ  راوطا  لامعا و  مامت  دـنک و  یم  نییعت  ار  اه  نآ  ریـس  طـخ  دـنرادن  ربخ  نآ 

یهانتمان یپایپ و  ياه  لسن  قیرط  زا  لامک ، ریـسم  رد  تیناسنا  یقرت  وحن  نیدـب  دریذـپ و  یم  ققحت  رـشب  عون  یگدـنز  هلیـسوب ي  تناک 
تناک دهد . یم  یقرت  لامک  تهج  رد  ار  ناسنا  يدازآ  لقع و  ینعی  تعیبط  هعیدو ي  ود  تناک  رظن  زا  درف . هلیسو  هب  هن  دوش  یم  لصاح 
تلود تسا ، هتـشاد  ینوناق  تموکح  نوناق و  لباقم  رد  میلـست  هب  راداو  ار  هعماج  دارفا  هچ  نآ  دنک  نیقی  هک  دراد  ینیب  شوخ  هزادنا  نیا 

هک ییاه  تبیـصم  اهدرد و  دوش ، یم  رت  نارگ  زور  ره  هک  اه  تلود  یماظن  جراخم  راب  عقاو  رد  دناشک . یم  هار  نادـب  ماجنارـس  زین  ار  اه 
تلاح نیا  هک  دـنک  یم  راداو  ار  ناهج  ياه  تلم  ماجنارـس  دـنز ، یم  یناگرزاب  تعنـص و  هب  هک  ییاـه  همطل  دروآ و  یم  راـب  هب  گـنج 

لثم هک  يدحاو  نامزاس  رد  دـننک و  كرت  دوش  یم  هدـناوخ  گنج  دراد و  تموکح  اه  نآ  طباور  رد  هک  ار  ینوناق  یب  يرگ و  یـشحو 
. تسا رادیاپ » حلص   » نیا اهروشک . دنورهش  هن  دنشاب ، ناهج  دنورهش  دنیآ و  عمج  دراد  یم  ظوفحم  ار  همه  قوقح  دشاب و  هیداحتا  کی 
زا یشان  هک  تسا  یترورض  تسین ، هنافوسلیف  هلضاف ي  هنیدم ي  يارب  یلایخ ـ  اّما  ریذپ ـ  لد  هشقن ي  کی  يدبا  حلص  نیا  تناک  رظن  رد 

تموکح داجیا  اب  هک  تعیبط  یناهنپ  حرط  کی  جیردت  ققحت  زا  تسترابع  وا  رظن  رد  ناسنا  عون  خیرات  هنوگ  نیدـب  تسا و  ایـشا  تعیبط 
یقرت زا  ترابع  ار  خـیرات  هک  تناک  لوق  ار . اه  تلود  اب  دارفا  طباور  مه  دروآ و  یم  هطباض  تحت  ار  اه  تلود  طباور  مه  ناهج  ینوناـق 
لگه هاگدید  رد  [. 26 . ] دش لگه  دزن  هژیو  هب  هزات ، راکفا  أشنم  تسناد ، یم  تناک  زا  دعب  تسیلائدیا  نافوسلیف  دزن  يدازآ »  » هعسوت ي و 

. دنک یم  ییامنهار  فده  تمس  هب  ار  وا  هک  تسا  یلقع  ای  حور  ياراد  خیرات  وا  رظن  زا  تسا . حور  هفسلف ي  زا  یتمسق  خیرات  هفـسلف ي 
ياه نایرج  فدـه  موهفم و  هراـبرد ي  ناـمگ  سدـح و  زا  تراـبع  نآ  تسا و  رتـالاو  ییاـنعم  لاـبند  هب  خـیرات  فوسلیف  وا  هاگدـید  زا 
تسا نیا  تلم  ره  ریدقت  تشادنپ . نوگانوگ  ماوقا  ای  للم  ردره »  » و تناک »  » زا يوریپ  هب  ار  خیرات  هدنرب ي  شیپ  لماع  وا  تسا . یخیرات 

راب کی  طقف  تبون  نیا  و  دـسر ـ  یم  ارف  تلم  کی  تبون  یتقو  دـیامنب . یـصاخ  تمدـخ  کمک و  خـیرات  نایرج  هب  دوخ  هبون ي  هب  هک 
رگید ياه  تلم  هن  تسا ، تلم  نآ  صوصخ  هب  نارود  نآ  رد  اریز  دننک ، زاب  شیارب  ار  هار  دیاب  رگید  ياه  تلم  همه ي  دتفا ـ  یم  قافتا 

هدش ي حالـصا  نتم  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  خیرات  هنیمز ي  رد  سکرام  هفـسلف ي  [. 27 . ] تسا حور  يایند  هدیزگرب ي  رازبا  هلیـسو و  هک 
ریـس زین  سکرام  تسا . هدرک  مسجم  يدازآ  ققحت  يوس  هب  یکیتکلاید  تفرـشیپ  ناونع  هب  ار  خـیرات  لگه  دومن . یقلت  لـگه  هفـسلف ي 
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( یتسینومک هعماج ي   ) هقبط نودب  ای  یتاقبط  ریغ  یعامتجا  نآ  ییاهن  دصقم  هک  درک  یم  یقلت  یکیتکلاید  تفرـشیپ  ناونع  هب  ار  خـیرات 
هکلب ياه ، تلم  ای  دارفا  هن  خیرات  همانـشیامن ي  رد  یلـصا  نارگیزاب  سکرام  رظن  هب  نکیل  دوب . دهاوخ  دازآ  ًاعقاو  عامتجا  کی  هک  تسا 

، سرپسای لراک  رلگنپشا ، دلاوسا  یخیرات : ياه  هاگدید  يدروم  یـسررب  هب  هدنراگن  هدش ، رکذ  همدقم ي  اب  دنتـسه . يداصتقا  ياه  هقبط 
Hippocrates. [2] (Plato [ 1  ] یقرواپ دزادرپ . یم  نوتگنیتناه  لئوماس  امایوکوف و  سیسنارف  نیکوروس ، میرتیپ  یب ، نیوت  دلونرآ 
Aristote [ ) 4 . ] یناـنوی گرزب  خروم  120 ق.م ) 201 ـ   ) دودح  Ploybius [ 3 . ] ناـنوی ناتـساب  گرزب  فوسلیف  427 ق.م ) 347 ـ 
732 808 ـ  ( ) 1332 م 1406 ـ  [ ) 6 . ] یتپیه فقسا  354 م ) ST. Augustine 430 ـ  [ ) 5 . ] یناـنوی گرزب  فوسلیف  385 ق.م ) 322 ـ 
1775م) Friedrich Von schelling 1854 ـ  [ ) 8 . ] یناـملآ فوـسلیف  1724 م ) Immanuel Kant 1804 ـ  [ ) 7 (. ] ق ه .ـ
. ییایلاتیا فوسلیف  ( 1668 Giambattista Vico 1766 ـ  [ ) 10 . ] یناملآ فوسلیف  ( 1762 Fichte 1814 ـ  [ ) 9 . ] یناملآ فوسلیف 

گرزب فوسلیف  رکفتم و  ( 1770 Wilhelm Friedrich Hegel 1831 ـ  [ ) 12 . ] یناملآ فوسلیف  ( 1744 Herder 1803 ـ  [ ) 11]
Oswald Spengler [ ) 14 . ] یناـملآ یـسانش  هعماـج  فوسلیف و  1818 م ) Karl Marx 1883 ـ  [ ) 13 . ] ناملآ کیتنامر  رـصع 
[16 . ] یـسیلگنا ریهــش  خروـم  1889 م ) Arnold Goseph Toynbee 1975 ـ  [ ) 15 . ] یناــملآ فوـسلیف  1880 م ) 1936 ـ 
Francis [ 17 . ] هفـــسلف خــیرات  ندــمت و  خــیرات  هدنـــسیون ي  ییاــکیرمآ ، فوــسلیف  (Durant William Will 1885 م )
Karl Jaspers [ ) 20 . ] لصالا یـسور  سانـش  هعماج   Fukuyama. [18] Samuel Huntington. [19] P.A. Sorokin
، بوـک نیرز  [ 22 . ] يوـسنارف فورعم  شیــشک  خروـم و  ( 1627 Bossuet 1704 ـ  [ ) 21 . ] یناــملآ فوـسلیف  1883 م ) 1969 ـ 
[25 (. ] م1794-1743  ) Condorcet [ 24 . ] ص 208 نامه ، [ 23 . ] ص 93 1375 ش ، نارهت ، ریبکریما ، وزارت ، رد  خیرات  نیسحلادبع ،

ییالع نیدلا  ءایـض  همجرت ي  ، ) خـیرات هفـسلف  رب  يا  همدـقم  لیبد ، شلاو ، [ 27 . ] 218 ص ص 216 ـ  نیـشیپ ، [ 26 . ] ص 209 نیـشیپ ،
ص ص 157 و 158. 1363 ش ، نارهت ، ریبکریما ، ییابطابط ،)

رلگنپشا دلاوسا 

رد دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ناملآ  گروب  نکالب  رد  يدـالیم  هم 1880  مهن  متسیب و  رد  لصالا  یناملآ  خیرات  فوسلیف  رلگنپـشا  دلاوسا 
مهم و رثا  نیودـت  هیهت و  فرـص  ار  دوخ  تقو  ات 1914 ، زا 1911  ینعی  لاس  هس  ًـالمع  يو  تسب . ورف  ناـهج  زا  هدـید  هم 1936  متشه 

نتم نیتسخن  درک . ( Spengler Oswald. TheDecline of the West «: ) برغ ندـمت  طاطحنا   » ینعی شیوخ  هنادواـج ي 
راهب رد  دـش . نآ  راشتنا  پاچ و  عنام  يرگید  هدـنرادزاب ي  ياه  لماع  لوا و  یناهج  گنج  اـما  دیـسر ، ناـیاپ  هب  لاـس 1914  رد  رثا  نیا 
دوجو اب  درک . رـشتنم  ار  نآ  دعب  لاس  هیئوژ ي  رد  ماجنارـس  تخادرپ و  شیوخ  یلـصا  ياه  هخـسن  ددـجم  يرگنزاب  شیاریو و  هب   1917

نآ زا  هخسن  رازه  دون  زا  شیب  لاس  دنچ  ضرع  رد  دش و  هجاوم  يریظن  مک  لابقتسا  اب  وا  رثا  هدنسیون ، یمانمگ  شراگن و  نیگنـس  کبس 
دوجوم نوچ  مه  ار  خیرات  رلگنپـشا  تفگ . دوردـب  ار  یناگدـنز  یبلق  هلمح ي  رثا  رد  یگلاس  شـش  هاجنپ و  نس  رد  يو  تفر . شورف  هب 

گرم اب  دنک و  یم  یگدنز  لاس  رازه  دودح  یخیرات  هرود ي  ره  يو  رظن  زا  دراد . يراودا  يریسفت  خیرات  زا  دنک و  یم  ضرف  يا  هدنز 
و گـنهرف »  » هلحرم ي ود  هـب  ار  یخیراـت  هرود ي  ره  وا  دوـش . یم  نآ  نـیزگ  ياـج  يدـعب  هرود ي  دور و  یم  نـیب  زا  شیوـخ  موـتحم 
هفسلف ي رد  دنراد . گرم  شلاب و  شیاز ، هدنز  تادوجوم  دننامه  يرـشب  ياه  ندمت  هک  دراد  داقتعا  رلگنپـشا  دنک . یم  میـسقت  ندمت » »
هدش و لئاق  موهفم  ود  نیا  نیب  یقیقد  توافت  دوخ  يراودا  هیرظن ي  ساسا  رب  وا  دراد . یـصاخ  تیمها  ندمت »  » و گنهرف »  » ياه هژاو  وا 

گرم هلحرم ي  ندـمت  تسا و  نآ  رب  مدـقم  ندـمت و  شیاز  هلحرم ي  گنهرف  يو  رظن  زا  تسا . هداد  هئارا  اه  نآ  يارب  يدـیدج  یناعم 
ندمت دسرب . نآ  هب  دـناوت  یم  هتفای  دـشر  ناسنا  هک  تسا  ییاه  هلحرم  اه و  تلاح  نیرت  یعونـصم  ندـمت  تسا . نآ  رب  رخؤم  گنهرف و 

هدنیآ ینیب  شیپ  هب  تسد  شنیب  نیمه  ساسا  رب  رلگنپـشا  تسا . شرتسگ  فاطعنا و  زا  دعب  دومج  یگدنز و  زا  دـعب  گرم  تسا . همتاخ 
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ایـسآ زا  يدـیدج  ندـمت  نآ  ياـجب  دراد  داـقتعا  دـنیب و  یم  گرم  طاـطحنا و  یبیـشارس  رد  ار  برغ  رـصاعم  ندـمت  دـنز و  یم  رـشب  ي 
خیرات دـنرادن . یـصخشم  یلاعتم و  فدـه  نکیل  دـنلاب ، یم  دـنیور و  یم  لگ  نوچ  اه  گنهرف  دـیوگ  یم  رلگنپـشا  دوش . یم  نیزگیاج 

دروم بوضغم و  برغ  ندـمت  زا  داقتنا  لیلدـب  رلگنپـشا  تسا . اه  گنهرف  نیا  يراتخاس  ریذـپان  نایاپ  روطت  نیوکت و  زا  يریوصت  ناهج 
نیا رد  وا  رکفت  رلگنپـشا و  نسح  یگژیو و  تفرگ . رارق  نیمز  رتخاب  ددجتم  يایند  نافوسلیف  نازادرپ و  تسایـس  دنت  تاداقتنا  تالمح و 

رد یـسارکمد  هراـبرد ي  دوخ  یـسررب  رد  وا  دـشن . نآ  مزاول  یبرغ و  ندـمت  قرب  قرز و  رپ  هدـنبیرف و  رهاوظ  راـتفرگ  ریـسا و  هک  تسا 
کنیا دـنتخاس ، شیامن  يزاس و  رهاظ  هلیـسو  ار  یتنطلـس  ياصع  جات و  مهدزون  نرق  رد  هک  روط  نامه  : » دـسیون یم  یبرغ  ياه  هعماـج 

ثیح زا  دـیآ ، لمع  هب  يرتشیب  تافیرـشت  بادآ و  اب  شیامن  نیا  رهاظ  ردـق  ره  دـنهد و  یم  ناس  مدرم  هوبنا  لـباقم  رد  ار  تلم » قوقح  »
تبـسن نامه  هب  دوش ، رترهاظ  لوحت  نیا  راـثآ  هچ  ره  هدیـسر و  ارف  تردـق  لاـقتنا  هرود  کـنیا  یلو  دوش ... یم  رتزیچاـن  رت و  یهت  اـنعم 

لوپ دـنام . یمن  يزیچ  بلقت  يزاس و  رهاظ  زج  اجنیا  رد  مُر  روما  طاطحنا  هرود  دـننام  هدـش و  داسف  راـچد  رتشیب  اـم  یناـملراپ  تاـباختنا 
دهاوخ رد  یگتخاس  يزاب  کی  تروص  هب  تاباختنا  نایرج  دـهد و  یم  همتاخ  نارادـلوپ  عفن  هب  ار  نآ  هدرک و  هرادا  ار  تاباختنا  ناـیرج 

، لوپ هلیسو  هب  یسارکمد  هک  نآ  زا  سپ  هصالخ  دوش . یم  هدراذگ  یمومع  شیامن  ضرعم  هب  تلم » میمـصت  ذخا   » ناونع تحت  هک  دمآ 
رلگنپـشا ياه  ینیب  شیپ  [. 1 ...« ] تخادـنا دـهاوخرب  ار  نآ  هدروخ و  یـسارکمد  دوخ  هشیر  هب  هشیت  نامه  درب ، نایم  زا  ار  روعـش  لقع و 

ود شرگن  رکفت و  زرط  هب  هراشا   » تسینومک بزح  هینایب  وسور و  یعامتجا  دادرارق  دـننام  یکرادـم  : » دـیوگ یم  وا  تسا . بلاـج  رایـسب 
قیرط زا  هدرک و  زارحا  يدـنلب  ياهماقم  یبزح  تانایرج  رد  هک  يردـتقم  نادرم  تسد  رد  دنتـسه  يرثؤم  دـنمورین  رایـسب  لئاسو  كولب »

هماع ناهذا  رد  دیاقع  هنوگ  نیا  ریثات  ذوفن و  هرود  یلو  دنراد  یفاک  عالطا  نآ  زا  هدافتـسا  هقیرط  هدش و  ریخـست  اه  هدوت  رد  دیاقع  قیفلت 
روکذم دیاقع  هدزون ) هدجیه و   ) نرق ود  نیا  ندش  يرپس  اب  تشاد و  دهاوخن  همادا  تسا ، یبزح  ياهتسایس  صتخم  هک  ینرق  ود  زا  رتشیب 

يرظن دیاقع  زا  هتفر و  رـس  مدرم  هلـصوح  ًالـصا  هکلب  دنوش ، یم  نآ  رکنم  یقطنم  لیالد  يور  زا  مدرم  هک  نیا  هن  داتفا . دـهاوخ  قنور  زا 
نیا زا  مدرم  هک  نیا  هن  درب . دـهاوخ  نایم  زا  مه  ار  سکرام  ًابیرق  هدرب و  نایم  زا  ار  وسور  تسا  اهتدـم  يرازیب  نیمه  دـش . دـنهاوخ  رازیب 

کین نآ  هدش و  لئاز  يرظن  دـیاقع  موهفم  تخادـنا . دـنهاوخ  رود  ار  يا  هیرظن  هنوگ  ره  ًالوصا  هکلب  دنـشکب ، تسد  هیرظن  نآ  ای  هیرظن 
زا داد  ناماس  ناوت  یم  هناحلـصم  راـکفا  ءارآ و  هلیـسو  هب  ار  هفلتخم  روما  تفر  یم  روصت  هک  مهدـجیه  نرق  صوصخم  یتاـساسحا  ینیب 
زا ار  دوخ  ریثات  لاس 1848  زا  وسور  رـشب  قوقح  هب  داقتعا  هک  روط  نامه  دسیون ...« : یم  رگید  ياج  رد  [. 2 «. ] دش دهاوخ  جراخ  ناهذا 

داجیا دیدش  یحور  یگنـشت  نادجو و  باذـع  تسا ... هداهن  یتسـس  هب  ور  لوا  یناهج  گنج  نامز  زا  مه  سکرام  هب  داقتعا  داد ، تسد 
زومر رارـسا و  یپ  رد  عشعـشم ، تایرظن  بات  بآ و  رپ  دیاقع  ياج  هب  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  يدـیدج  يایند  سیـسات  شفدـه  هک  هدـشن 

تالوحت عامتجا و  تاروطت  هدرک  ششوک  رلگنپـشا  [. 3 «. ] تفای دهاوخ  یناث » تبون  نید   » رد ار  دوخ  دـصاقم  ماجنارـس  دـیآرب و  یتیگ 
ياه تلم  ندـمت  هژیو  هب  یندـمت  گنهرف و  ره  یخیرات  ریـسم  ناوتب  هک  يروطب  دروآ . رد  ینیعم  بولـسا  مظن و  تحت  ار  لـلم  یخیراـت 
درک هسیاقم  دنا  هتشذگ  رد  هدش و  رهاظ  یخیرات  هنمزا ي  رد  هک  رگید  ياه  گنهرف  اب  تسا ، تمظع  جوا  رد  نونکا  هک  ار  نیمز  برغم 
هنامز رد  یگنهرف  ره  هک  تسا  دقتعم  رلگنپـشا  درک . ینیب  شیپ  داد  دهاوخ  يور  هدـنیآ  رد  هک  ار  نآ  يدـعب  تالوحت  ناوتب  نینچ  مه  و 
نوچ يا  هدـنز  دوجوم  دـننام  دـعب  هب  تعاس  نآ  زا  تفای  دـلوت  یگنهرف  هک  نیمه  یلو  دـیآ . یم  دـیدپ  دودـحم  ینیمزرـس  رد  ینیعم  ي 

يدرم و تمظع  یناوج و  رورغ  یکدوک ، توارط  هرود ي  دـننام  ییاـه  هرود  دراد و  طاـطحنا  غوـلب و  اـمن ، وـشن ، ناروناـج  اـی  ناـهایگ 
هک یگرزب  تیندم  هداهن و  ندمت  هلحرم ي  هب  اپ  هک  تسا  عقوم  نیمه  رد  دراذگ . یم  طاطحنا  هب  ور  سپس  دنک ، یم  يرپس  ار  یگنادرم 

یگنس ياهراوید  نایم  زا  ار  دوخ  یگدوسرف  يریپ و  نارود  هدروآ و  دوجو  هب  تسا ، گرزب  رایسب  ياهرهش  سیسأت  نآ  ياه  یگژیو  زا 
ماوقا و ماـمت  تعاـس  ناـمه  زا  درک  عوـلط  ینیمزرـس  رد  یگنهرف  هک  یماـگنه  رلگنپـشا  هدـیقع ي  هب  دـنارذگ . یم  يرهـش  یناگدـنز  و 
، یگدـنز رهاظم  زا  هتـشر  ره  رد  هدـمآرد و  یگرزب  یحور  يورین  ریثأت  تحت  دـنراد  دوجو  يدودـحم  نیعم و  تعـسو  رد  هک  ییاهداژن 
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يورین تدش  دیآ . یم  دیدپ  اه  نآ  یعامتجا  روما  هیلک ي  رد  يزیگنا  تفگش  تالوحت  هتـشگ و  رهاظ  اه  نآ  نیب  یفرگـش  ياه  تیلاعف 
هعماج ي تدـم  نیا  فرظ  رد  هتـشاد و  ماود  لاس  رازه  ات  دوش  یم  طابنتـسا  یناتـساب  ياه  گـنهرف  یـسررب  زا  هک  يروطب  گـنهرف  نیا 

ياهرییغت گرزب  ياهرهـش  سیـسأت  اب  تدـم  نیا  رخاوا  رد  دـنک . یم  ریـس  لماکت  یقرت و  هب  ور  يونعم  يداـم و  روما  عیمج  رد  روکذـم 
ندمت میظع  هعـسوت ي  یلو  ددرگ . یم  لیدبت  ندمت »  » هب گنهرف »  » دهد و یم  تسد  روکذم  هعماج ي  هیحور ي  یناگدـنز و  رد  یّمهم 

هوق مامت  هک  دشک  یمن  لوط  رتشیب  نرق  هس  ود  هداهن و  لاوز  هب  ور  گنهرف  هیلوا ي  يورین  دـعب  هب  نیا  زا  تسا . هارمه  طاطحنا  عورـش  اب 
ار دوخ  باتک  رلگنپـشا  تسا . لالحمـضا  لاوز و  دعتـسم  مد  ره  هک  دنام  یم  یقاب  حور  یب  یندـمت  هتفر و  نایم  زا  یگنهرف  هقّالخ ي  ي 

يدـالیم مهد  نرق  لوا  زا  اـه  نآ  صوـصخم  گـنهرف  هک  نیمز  برغم  ياـه  تلم  يو  هدـیقع ي  هب  اریز  تسا . هدـیمان  برغ » طاـطحنا  »
زا یـضعب  رد  هدیـسر و  تمظع  جوا  هب  تاهج  یـضعب  زا  نونکا  مه  تسا ، هدـش  ندـمت »  » هلحرم ي دراو  مهدزون  نرق  زا  هتـشگ و  عورش 

هرود ي نانآ  یتایح  ياه  هتـشر  عیمج  رد  و  اکیرما ) اپورا و   ) طاقن ریاس  رد  يدوز  هب  و  هدش ، نایامن  یگدوسرف  راثآ  نیمزرـس  نآ  طاقن 
نایمور لابند  هب  هتخاس  هریخ  ار  نایناهج  مشچ  هک  یلالج  تمظع و  همه ي  اب  مه  نیمز  برغم  ياه  تلم  دش و  دـهاوخ  عورـش  طاطحنا 

ياه یگژیو  هلمج  زا  هکلب  هدوبن ، راگزور  تاقافتا  تاـفداصت و  هب  هتـسب  طاـطحنا  یقرت و  بیـشن و  زارف و  نیا  تفر . دـنهاوخ  ناـینیچ  و 
همه هدـمآ  دـیدپ  ایند  رد  نونک  ات  هک  ییاه  گنهرف  ماـمت  هدوب و  نیمه  گـنهرف  ره  يرطف  تاردـقم  یعیبط  ریـسم  تسا . گـنهرف  یتاذ 
لاـس رازه  زا  شیب  اـه  گـنهرف  زا  کـی  چـیه  ینورد  شبنج  يدـنمورین و  نارود  تسا . هدوب  نیمه  ناشماجنارـس  هدومیپ و  ار  هار  نیمه 
نایم رد  ار  شیوخ  رمع  رخآ  تاظحل  هدرک و  اپرب  یگرزب  ندمت  دوخ  لاوز  ضارقنا و  زا  شیپ  انثتـسا  نودـب  اه  نآ  زا  مادـک  ره  هدوبن و 
هدوبن گنهرف  ود  ای  کی  صتخم  تشونرـس  نیا  دـنا . هدـناسر  نایاپ  هب  يداژن  تاساسحا  حور و  زا  يراـع  یلو  يرهاـظ  لـالج  هوکش و 

هدوب ناسکی  ناشماجنارـس  هدومیپ و  بیترت  نیمه  هب  ار  طاطحنا  اقترا و  هار  نیمه  همه  هدمآ ، دـیدپ  ایند  رد  هک  ییاه  گنهرف  مامت  هکلب 
. تسناد ثداوح  هناروکروک ي  فداصت  هجیتن ي  ای  راگزور  تاقافتا  رثا  رد  ار  تخاون  کی  تالوحت  نیا  مامت  ناوت  یمن  نیاربانب  تسا .
ار تـالوحت  نیا  ناـیرج  رلگنپـشا  درمـش . گـنهرف »  » حور يرطف  تارودـقم  اـی  یتاذ  تاـصتخم  زا  ار  دـننام  سوـق  ریـسم  نیا  دـیاب  هکلب 

نایرج هکلب   ) یخیرات تالوحت  ثداوح و  هک  ینعم  نیا  هب  هتسناد ، تیلولعم »  » اب داضتم  ار  تشونرس »  » يو دمان . یم  گنهرف » تشونرس  »
( گـنهرف یلاـع  دوجو  اـی  درف  دوجو  هاوخ   ) دوجو نآ  ترطف  تاذ و  رد  هک  تسا  یـصوصخم  ریـسم  ار  يا ) هدـنز  دوجوم  ره  یناگدـنز 
هک ینامز  هک  تسا  نیا  رلگنپشا  ینیب  شیپ  توق  طاقن  زا  [. 4 . ] تشگ لولعم  تلع و  لابند  ثداوح  نآ  عوقو  يارب  دیابن  تسا و  هتـشرس 
یم ینیب  شیپ  باتک  نیا  رد  رلگنپشا  یلو  دوب . هدشن  هدینش  ییاپورا  ياهروتاتکید  ریاس  رلتیه و  زا  یمسا  تسا ، هتـشون  یم  ار  شباتک  وا 
نانچ تسا . هدش  يو  تیمها  ترهش و  ثعاب  رتشیب  ییوگ  شیپ  نیمه  نتفای  قادصم  و  دور ، یم  يروتاتکید  هب  ور  اپورا  عاضوا  هک  دنک 

تیاده همجرت ي  ، ) تسایس هفسلف  دلاوسا ، رلگنپـشا ، [ 1  ] یقرواپ دـندومن . پاچ  دـیدجت  اهراب  ار  برغ » طاطحنا   » باتک اکیرمآ  رد  هک 
ص 41. نیشیپ ، [ 4 . ] نیشیپ [ 3 . ] ص 14 نامه ، [ 2 . ] ص ص 12 و 13 1369 ش ، نارهت ، یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  رهورف ،) هللا 

سرپسای لراک 

گربلدیاه هاگشناد  هب  لاس 1901  رد  دش . دلوتم  ناملآ  ( Oldenburg  ) گربندلا رد  يدالیم  هیروف ي 1883  رد 23  سرپسای  لراک 
یکـشزپ لیـصحت  هب  قوقح  هتـشر ي  رد  لیـصحت  مرت  هس  زا  سپ  تفای . هار  نگنیتوگ  هاگـشناد  هب  ماجنارـس  وا  تفر  ( Haidelberg)

وا تفرگ . هدهعرب  گربلدیاه  هاگشناد  رد  ار  هفسلف  یسرک  لاس 1922  رد  دروآ و  يور  هفسلف  هب  تالیصحت  زا  سپ  سرپسای  تخادرپ .
داتشه و رد  هیروف 1969  رد 26  سرپسای  ماجنارـس  تشون . ار  خـیرات  تیاغ  أشنم و  باـتک  لاس 1949  رد  يددـعتم  راثآ  فیلاـت  زا  سپ 
سرپسای و لراک  هاگدید  زا  خیرات  تیاغ  زورهب ، يدیـشر ، ك : ر . .) تشذگرد سییوس  لزاب  رهـش  رد  یبلق  هلمح ي  رثا  رب  یگلاس  شش 
ار دوخ  [ 1 « ] خـیرات ماجنا  زاغآ و   » باتک يدـالیم  لاس 1949  رد  سرپساـی  لراـک  1378 ش .) نارهت ، بلاـطیبا ، نبا  یلع  نیلرب ، اـیازیآ 
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هن شا ، یحیسم  هاگتساخ  دوجو  اب  وا  تخادرپ . خیرات  تدحو  يوجتـسج  هب  و  دومن . هئارا  ار  شا  یخیرات  حرط  باتک  نیا  رد  تشاگن و 
نیب هک  دوب  نیا  رب  دوخ  نیتسخن  راثآ  رد  سرپسای  دناد . یم  یفسلف  رواب  ریزگان  رصنع  ار  لقعت  وا  هکلب  سانـشان  ادخ  هن  تسا و  یحیـسم 
ریـس نید و  هب  شیارگ  وا  راثآ  نیرخآ  رد  نکیل  تسا ، هزرابم  رد  يرگید  هیلع  کی  ره  هتـسویپ  دراد و  نایرج  یمیاد  دربن  نید  هفـسلف و 

تیدوهی و هک  تسا  دـقتعم  اّما  تسا ، هدوتـس  ار  لیجانا  تاروت و  شزرا  راـثآ ، نآ  رد  و  تسا ، ناـیامن  اراکـشآ  تیهولا  يوس  هب  ناـمیا 
ناوت یمن  سک  چـیه  دزن  اج  کی  ار  قلطم  تقیقح  تسا  دـقتعم  وا  هک  ارچ  دـنا . هتـسناد  قلطم  تقیقح  دـجاو  ار  دوخ  اطخ  هب  تیحیـسم 

یخیرات تالوحت  نیرت  جرا  رپ  سرپسای  هاگدـید  زا  دوب . تناک  هچین و  دراـگ ، هکری  یک  ریثأـت  تحت  فرژ  يا  هنوگ  هب  سرپساـی  تفاـی .
ناسنا ندرک  رفس  سرپسای  رظن  زا  خیرات  يانعم  تسا . هتسویپ  عوقو  هب  گرزب  نافوسلیف  قیرط  زا  هک  تسا  رشب  یحور  يونعم و  تالوحت 
ییاهن فدـه  ناوت  یمن  زگره  دـیوگ ...« : یم  وا  تسا . تیرـشب » تدـحو   » ینعی يرـشب  ناکما  نیرت  یلاع  هب  یبایتسد  لاـمک و  راـید  هب 

داد ماجنا  دیاب  هک  تسا  یطرش  نآ  تسناد و  صخشم  یفده  ناوت  یم  ار  خیرات  فده  کی  نیا  اما  تخاس ، صخـشم  ًاحیرـص  ار  خیرات 
شوخ رشب  هدنیآ ي  خیرات  هب  سرپسای  ناس  نیدب  [. 2 «. ] تسا تیرشب  تدحو  نآ  و  دیآ ، مهارف  ناسنا  يارب  يرـشب  ناکما  نیرت  یلاع  ات 
دروم ار  نآ  زا  رتارف  يزیچ  هکلب  دناد ، یمن  ناسنا  ینف  يدام و  تفرشیپ  رد  ار  نآ  تیاغ  فده و  خیرات و  يانعم  وا  تسا . راودیما  نیب و 

تدحو رد  ار  خیرات  تیاغ  سرپسای  دناد . یم  مه  اب  اه  ناسنا  مهافت  طابترا و  ار  نآ  طرـش  تسا و  تیهولا  یتسه  یلجت  نآ  دراد و  رظن 
رگید مه  هب  اه  ناسنا  تبحم  رهم و  زا  یـشان  یتدحو  رب  ینتبم  هک  دنک  یم  بیقعت  خیرات  رد  ار  يا  هدنیآ  وا  دـنک . یم  وجتـسج  تیرـشب 
هراشا اب  يو  دشاب . يرشب  همهافم  زیمآ و  تبحم  ییاضف  زا  یشان  هکلب  دشاب ، هدشن  لیمحت  تردق  روز و  هار  زا  اهنت  هن  هک  یتدحو  دشاب .

رد وا  دنمورین  قوش  دنک و  ادف  ار  زیچ  همه  تسا  هدامآ  هار  نیا  رد  تسا و  یبلط  تعفنم  يدـعت و  تردـق ، راد  تسود  ناسنا ، هک  نیا  هب 
دنک یم  حرطم  ار  یگشیمه  لاؤس  نیا  تسا ، ییاوران  یتلادع و  یب  رب  ینتبم  یناسنا  ياه  هطبار  تاوهـش و  سوه و  اوه و  ياضرا  تهج 

سرپسای هدیقع ي  هب  ددرگ . یم  ادخ  میلـست  سیلبا  ماجرف  هب  دیوگ : یم  خساپ  رد  سیلبا ؟ ای  دنک  یم  ییاور  نامرف  ادخ  ناهج  رب  ایآ  هک 
دهاوخ یلمع  دروآ ، مهارف  ار  یناـگمه  مهاـفت  طاـبترا و  ناـکما  هک  يا  هفـسلف  نویفـسلف ، هفـسلف و  قیرط  زا  خـیرات  تیرـشب و  تدـحو 

زا ار  نآ  هار  هنایم  رد  هک  ار  دوخ  یقیقح  تدـحو  حاورا  يدـبا  روشک  رد  ماجنارـس  هتـساخرب و  دـحاو  أشنم  زا  رـشب  وا  داـقتعا  هب  تشگ .
رد هک  تسا  یعـضو  نیتسخن  هک   ) میراد رارق  نآ  رد  هک  يا  هزاـت  یخیراـت  عضو  سرپساـی  دـید  زا  تفاـی . دـهاوخ  زاـب  تسا  هداد  تسد 

هناگی خیرات  ینعم  هب  ناهج  خیرات  : » دـسیون یم  وا  تسا . نیمز  رد  تیرـشب  یعقاو  تدـحو  زا  ترابع  دراد ) یعطق  ریثأت  یمدآ  تشونرس 
رگیدکی و زا  لقتسم  دوب ، هدنکارپ  ياهششوک  زورما  ات  خیرات  هک  دیامن  یم  نینچ  تسا ، هدش  زاغآ  دریگ  یم  ربرد  ار  ناهج  همه  هک  يا 

ینوگرگد ناس  نیدـب  و  تسام ، مشچ  ربارب  رد  ناهج  خـیرات  زورما  دوب . يرـشب  ياـهناکما  نوگاـنوگ  ددـعتم و  عباـنم  رگید ، تراـبع  هب 
لئاـسم همه  تسا ... هدـمآرد  يدـحاو  تروـص  هب  نیمز  هرک  ماـمت  تسا و  هتـسب  مه  هب  ناـهج  همه  تسا . هداد  يور  خـیرات  رد  یلماـک 

يور ياه  ناسنا  همه ي  تدحو  هرود ي  يدعب  هرود ي  سرپسای  رظن  هب  [. 3 «. ] تسا تیرشب  مامت  عضو  عضو ، یناهج و  لئاسم  یناسنا ،
نف يو ، رظن  هب  تسا . هدش  لصاح  ناکما  نیا  تسا و  ناهج  طاقن  همه ي  اب  طابترا  دمآ  تفر و  ناکما  تدحو  نیا  ببـس  تسا و  نیمز 

هدروآرد دحاو  یتروص  هب  ار  نیمز  هرک ي  مامت  تسا و  هدیشخب  هداعلا  قوف  تعرـس  نایمدآ  طابترا  لاقتنا و  لقن و  لیاسو  هب  کینکت ) )
نینچ سرپسای  تسا . هدش  كرتشم  يدحاو  تشونرـس  رد  تیناسنا  مامت  تسا و  هدیدرگ  زاغآ  هناگی ، تیناسنا  خـیرات  ناس  نیدـب  تسا .

یتدحو نینچ  يوس  هب  ار  ناهج  لماع  ود  يو  داقتعا  هب  دوب ، دهاوخ  ریذپ  ناکما  دوز  ای  رید  ناهج  یسایس  تدحو  هک  دنک  یم  طابنتـسا 
زا و  تسا ، ناـهج  يروطارپما  نیرت  گرزب  لیکـشت  شا  هناـهاگآ  شیب  مک و  فدـه  هک  تموکح  تردـق و  هب  لـیامت  دـنهد : یم  قوس 

ار یلحم  خیرات  ياج  اه  هراق  خیرات  ًالمع  زورما  دیوگ : یم  سرپسای  یناهج . یماظن  بوچراچ  رد  شمارآ  حلـص و  هب  لیامت  رگید  يوس 
هماـنرب روز و  هب  ینتبم  يروطارپما  نیا  یناـهج : يروطارپـما  1 ـ  تسا : نکمم  قـیرط  ود  زا  یـسایس  تدـحو  نیا  وا  رظن  هب  تسا . هـتفرگ 

ار همه  دنک و  یم  قیرزت  همه  هب  تاغیلبت  هار  زا  هداس و  تروص  هب  ار  يدحاو  ینیب  ناهج  تسا و  تشحو  سرت و  داجیا  یمومع و  يزیر 
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، روز یب  یلامتحا  ماظن  نیا  سرپسای  هدـیقع  هب  یناهج : ماـظن  2 ـ  تسا . هتخیر  ناشیا  رب  تلود  هک  دـنک  یم  يا  همانرب  تیاـعر  هب  روبجم 
دوش یم  هتفرگ  تیرثکا  طسوت  هک  ییاه  میمصت  هب  مه  اب  همه  نامدرم  یماظن  نینچ  رد  تسا . كرتشم  میمصت  دونش و  تفگ و  رب  ینتبم 

، دوخ یگشیمه  حالـصا  تکرح و  لاح  رد  تسه و  مه  تیلقا  قوقح  زا  تیامح  لماش  هک  ار ـ  همه  كرتشم  قوقح  دنوش و  یم  میلـست 
هب ار  دوخ  ياج  زین  تلود  موهفم  قلطم ، تیمکاح  نتفر  نایم  زا  یناهج و  ماظن  يرارقرب  اب  دنا . هدرک  نیمضت  تسا ـ  تیناسنا  ماظن  هناگی 

يراتخم دوخ  دوش  یم  نیعم  نوناق  هار  زا  هک  يدح  رد  هک  دیآ  یم  دیدپ  اه  تلود  زا  يا  هیداحتا  ماظن  نیا  رد  دهد . یم  تیناسنا  موهفم 
نیا رد  سرپسای  هدیقع ي  هب  دنزاس . رتراوتسا  زور  هب  زور  ار  دوخ  داحتا  یگـشیمه ، هرکاذم ي  ثحب و  لاح  رد  دنراد و  هاگن  ار  شیوخ 
یم نایم  زا  هناگیب  هلمح ي  ربارب  رد  عافد  موزل  دش و  دـهاوخ  عوضوم  یب  مه  یجراخ  تسایـس  درادـن ، دوجو  ینوریب  دـیدهت  نوچ  ماظن 

، دناوت یمن  هدنیآ  ماظن  دور . راک  هب  یناریو  گنج و  يارب  هک  نآ  ياجب  دش ، دهاوخ  نامدرم  یگدـنز  فرـص  دـیلوت ، لصاح  مامت  دور ،
شیپ ماگ  هب  ماگ  جـیردت و  هب  ناسنا  يدازآ  ددـعتم  لـحارم  تروص  هب  هکلب  دوش ، رادـیدپ  هراـب  کـی  لـماک ، ماـمت و  یماـظن  نوچ  مه 

روز و زج  يا  هجیتن  لهاست  مدع  دشاب . امرف  مکح  لهاست  هک  دـبای  یم  ققحت  یتروص  رد  اهنت  یناهج  ماظن  يو ، داقتعا  هب  تفر . دـهاوخ 
تسا یناسک  رورغ  زا  یـشان  تسا و  لهاست  لکـش  نیرت  فیعـض  ییانتعا  یب  تسین ، ییانتعا  یب  ینعم  هب  لهاست  یلو  درادن . هبلغ  یفن و 

هاگآ دوخ  ییاسران  رب  دجنسب ، دونـشب و  ار  ینخـس  ره  تسا  هدامآ  لهاستم  ناسنا  دنراد . گنچ  رد  ار  ییاهن  تقیقح  دنرب  یم  نامگ  هک 
هک هناگی  یتروص  هب  ار  ینامیا  ياه  هشیدـنا  اهروصت و  هک  نآ  یب  دـهد ، طبر  نارگید  ییاسران  اب  ار  دوخ  ییاـسران  دـهاوخ  یم  تسا و 
رب یهاگآ  يدازآ و  یناسنا ، يایاجـس  باـستکا  ندـمت ، ار : ناـهج  تدـحو  زا  فدـه  سرپساـی  دروآرد . دـشاب ، روآ  فیلکت  همه  يارب 
یم تیهولا  یلجت  ینعی  یتسه ، رب  ندـش  هاگآ  یمدآ و  رد  یتسه  یلجت  گنهرف ، ندروآ  دـیدپ  يونعم و  شنیرفآ  الاو و  ناسنا  يدازآ ،

خیرات دسر ، یم  نایاپ  هب  خیرات  دسرب ، تدحو  هب  تیناسنا  رگا  ینعی  تسا ، خیرات  زرم  تیناسنا  تدحو  : » دسیون یم  سرپسای  [. 4 . ] دناد
رظن نآ  هب  هک  تسا  يریذپان  سرتسد  رود و  هطقن  نآ  تدحو  تدـحو ...« .» هشیدـنا ي  روصت و  اب  تدـحو  يربهر  تحت  تسا  یتکرح 

رد تدـحو و  نتفریذـپ  تروص  وس  کی  زا  خـیرات  [ 5 ...« ] تسا هبرجت  يارواـم  يوـلع و  تدـحو  تیاـغ ، مه  تسا و  أدـبم  مه  میراد ،
تروص هب  تدحو  نیرت  فرژ  ناس ، نیدب  تسا . تدحو  ندرک  ناریو  نتـسکش و  رگید  يوس  زا  و  تسا ، تدـحو  هناقاتـشم  يوجتـسج 

هچ نآ  حاورا . یتسه  یلجت  یناهنپ  روشک  رد  دنراد ، قلعت  مه  هب  دنـسر و  یم  مه  هب  هک  یحاورا  روشک  رد  دیآ ، یم  رد  یئرمان  یبهذـم 
اب دشاب . دیاب  هک  دـنام  یم  نآ  هشیمه  ای  دـسر ، یمن  دـصقم  هب  زگره  هک  تیاغ ، أدـبم و  نایم  میاد  یتکرح  تسا . تکرح  تسا  یخیرات 
زا ود  ره  مهم  یقلت  نآ  ددرگ و  یم  هدـهاشم  ربو » سکاـم   » و سرپساـی »  » رکفت زرط  رد  یکرتـشم  هطقن ي  سرپساـی  هشیدـنا ي  یـسررب 
رب ًاـقیقد  هک  ارچ  تسا ، سکراـم  رکفت  لـباقم  هطقن  خـیرات  زا  یقلت  زرط  نیا  تسا . یخیراـت  تـالوحت  رد  یگنهرف  لـماع  ریثاـت  شقن و 

رازبا تیکلام  يداصتقا و  لماع  دراد ، تیمها  یخیرات  تالوحت  تلع  نیرت  مهم  ناونع  هب  سکرام  يارب  هچ  نآ  سرپساـی  روصت  فـالخ 
عبات ار  نآ  سکرام  دـناد و  یم  رایـشه  هدارا ي  ریـسا  ار  خـیرات  لگه  هک  تسا  نآ  رد  سکرام  لگه و  اب  سرپسای  توافت  تسا . دـیلوت 

هلحرم نآ ، نیرخآ  هک  ریذپان  بانتجا  یعطق و  لحارم  عبات  ياه  هعماج  همه ي  رد  ار  یخیرات  تالوحت  ریـس  دناوخ و  یم  لماک  تخانش 
ره هک  دـنیب  یم  رود  يا  هنارک  یب  رد  ار  خـیرات  هدـنیآ ي  قفا  سرپسای  نکیل  تسا ، خـیرات  نایاپ  یتسینومک و  هقبط ي  یب  هعماـج ي  ي 

، ینیب شیپ  لباق  هن  تسا و  نتفای  تسد  لباق  هن  هک  تسا  رود  نانچ  نآ  نایاپ  نیا  اما  دراد ، مه  ینایاپ  دراد ، يزاـغآ  هک  ناـنچ  مه  دـنچ 
ناسنا و سرپسای  لگه  سکرام و  فالخ  رب  ًافاضم  دنک . یم  راذـگاو  خـیرات  دوخ  هب  یخیرات  ياه  ناکما  نایم  رد  ار  تیناسنا  هدـنیآ ي 

خیرات لماکت  تفرشیپ و  هشیدنا ي  دروم  رد  تسا . خیرات  هدنزاس ي  ناسنا  وا  رظن  زا  هکلب  دناد ، یمن  خیرات  هباّرا ي  هدارا و  ریسا  ار  رـشب 
دهاوخ موهفم  یماگنه  خـیرات  : » دـیوگ یم  تناک » . » دراد رظن  كارتشا  سکرام  لگه و  ردره ، تناک ، دـننام  ینادنمـشیدنا  اب  سرپساـی 

رد هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  لاح  ره  هب  دشاب . رتهب  عضو  يوس  هب  تسار ، رـس  هن  دیاش  دنچ  ره  موادـم ، یتفرـشیپ  تروص  هب  هک  تشاد 
هک دـنک  يوریپ  تدـملا  لیوط  همانرب  کی  زا  درب ) یم  راک  هب  موهفم  کی  هب  ار  هملک  ود  نیا  تناک   ) راگدرورپ ای  تعیبط  خـیرات ، هنیمز 
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ادیپ یلک  دوصقم  ای  فده  کی  خـیرات  رد  دـنک  یم  یعـس  مه  ردره » [. » 6 .« ] دشاب یلک  روطب  رـشب  عون  ندومن  ضیفتـسم  نآ  ییاهن  رثا 
«. تسا ناسنا  موهفم  نیرت  یعقاو  هب  رـشب  هک  یعـضو  هب  یبایتسد  ینعی  تسا ، تیناسنا  هجرد ي  هب  لین  خـیرات  فدـه  : » دـیوگ یم  دـنک ،

یکیتکلاید تفرـشیپ  ناونع  هب  ار  خیرات  ریـس  سکرام » . » يدازآ ققحت  يوس  هب  تفرـشیپ  دناد ; یم  تفرـشیپ  دنور  ار  خـیرات  مه  لگه » »
دهاوخ دازآ  ًاعقاو  عامتجا  کی  وا  رظن  زا  هک  تسا  یتسینومک  هقبط ي  نودـب  ای  یتاقبط  ریغ  عامتجا  نآ  ییاهن  دـصقم  هک  درک  یم  یقلت 

. تسا تواـفتم  ناـنآ  دزن  يدازآ  موهفم  هک  دـنچ  ره  تسا ، يدازآ  يوس  هب  یتـکرح  خـیرات  ریـس  مه  سکراـم  رظن  زا  ناـس  نیدـب  دوب .

. دراد هدـیقع  كارتشا  يدازآ  تیناسنا و  يوس  هب  تفرـشیپ  هژیو  هب  یخیرات و  تفرـشیپ  هشیدـنا ي  رد  قوف  نافوسلیف  همه ي  اب  سرپساـی 
يدازآ ققحت  فده ، نآ  دناد و  یم  تکرح  رد  دـحاو  یفدـه  يوس  هب  ار  هدـنیآ  ینونک و  خـیرات  دـنور  یلـصا  ياه  تهج  همه ي  يو 

، تسا هتـساخرب  دـحاو  تقلخ  زا  رـشب  سرپسای  هاگدـید  زا  دـناد . یم  ییاناد  شنیب و  هب  ندیـسر  تقیقح و  هب  لین  رد  ار  يدازآ  وا  تسا .
ددـجم ققحت  يوس  هب  شـشک  لیم و  هشیمه  هدوب ، دـحاو  أشنم  زا  نوچ  تسا و  هداـتفا  ییادـج  دـحاو  نیا  نیب  خـیرات  هناـیم ي  رد  نکیل 

همادا هدش ، رادـیدپ  نیزاغآ  تدـحو  زا  سپ  هک  ییادـج  تسا . یلمع  يرهاظ  يروص و  تروص  هب  طقف  تدـحو  نیا  اما  دراد . تدـحو 
، سرپسای [ The Origin and Goal of History. [2 [ 1  ] یقرواپ تسا . خیرات  نایاپ  ماجنا  دـسرب و  تدـحو  هب  ماجنا  رد  ات  دراد 

ماجنا زاغآ و  لراک ، سرپسای ، [ 3 . ] 129 ص ص 127 ـ  نارهت ، داشرا ، هینیسح  يرـشبم ،) هللادسا  همجرت ي  ، ) هفـسلف رب  يدمآرد  لراک ،
لراک هاگدید  زا  خـیرات  تیاغ  زورهب ، يدیـشر ، [ 4 . ] ص 169 1373 ش ، نارهت ، یمزراوخ ، یفطل ،) نسح  دـمحم  همجرت ي  ، ) خـیرات
دمحم همجرت ي  ، ) خـیرات ماجنا  زاغآ و  لراک ، سرپساـی ، [ 5 . ] ص 94 1378 ش ، نارهت ، بلاط ، یبا  نب  یلع  نیلرباـیازیآ ، سرپساـی و 
.104 ص ص 98 ـ  نیلربایازیآ ، سرپسای و  لراک  هاگدید  زا  خیرات  تیاغ  زورهب ، يدیشر ، [ 6 . ] ص ص 352 و 353 یفطل ،) نسح 

یب نیوت  دلونرآ 

هب دروفـسکآ  هاگـشناد  رد  وا  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  ندـنل  رد  يدـالیم  لاس 1889  هب  یـسیلگنا  ریهـش  خروم  یب  نیوت  فزوج  دـلونرآ 
رسارس لاسکی  یط  دش . قیقحت  لوغشم  رهش  نیا  ییایناتیرب  یسانش  ناتساب  یلاع  هسردم ي  رد  تفر و  نتآ  هب  سپـس  تخادرپ . لیـصحت 

. تخادرپ ناتساب  خیرات  سیردت  هب  لاس 1915  ات  تشگزاب و  لویلاب  هب  خیرات  داتـسا  تمـس  هب  لاس 1912  رد  تشاذـگ . اپ  ریز  ار  نانوی 
زاغآ سیراپ  حلـص  سنارفنک  سپـس  هجراـخ و  روما  ترازو  یـسایس  هرادا ي  رد  هیکرت  روما  یـسانشراک  اـب  ار  یتلود  لـغاشم  یب  نیوت 

لاس رد  وا  دوب . ندنل  هاگشناد  جلاک  گنیک  رد  سنازیب  نانوی و  تایبدا  نابز و  هعلاطم ي  یسرک  داتـسا  زین  ات 1924  لاس 1919  زا  درک .
تقو مامت  تسرپرس  زین  ات 1946  ياه 1939  لاس  یط  دش . ناتسلگنا  یتنطلـس  وتیتسینا  للملا  نیب  روما  تاعلاطم  شخب  تسرپرـس   1925
ياه هفـسلف  یـسانش و  هعماج  ياه  هیرظن  میریتیپ ، نیکوروس ، ك : ر . .) دوب ناتـسلگنا  هجراخ  روما  ترازو  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  شخب 
ماـن هب  يدـلج  هدزاود  رثا  هدنـسیون ي  یب  نیوت  ص 139 .) ش ،  1377 نارهت ، سانـش ، قح  يزورون ،) هللادـسا  همجرت ي  ، ) خـیرات نیون 

ندـمت کی  تسیب و  وا  دیـشک . لوط  لاس  نآ 20  لیمکت  دـش و  عورـش  يدالیم  لاـس 1934  رد  نآ  رـشن  هک  [ 1  ] تسا خـیرات » هعلاطم  »
اه ندمت  طاطحنا  دشر و  شیادیپ ، یقیبطت  یسررب  هب  دوخ  باتک  هیلوا ي  تادلجم  رد  هک  دنچ  ره  يو  دومن . یسررب  ار  لاح  هتـشذگ و 

قمعت مرگرـس  عقاو  رد  دراد و  تهابـش  هدـنیآ  رـشبم  شقن  هب  هک  دـنک  یم  نییعت  دوخ  يارب  یـشقن  رخآ  تادـلجم  رد  نکیل  دزادرپ ، یم 
یلک روط  هب  خیرات  ایآ  هک  دنک  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  رظن  دروم  نافوسلیف  دننام  وا  تسا . یلبق  نافوسلیف  هویش  هب  خیرات  ینعم  هرابرد ي 

فـشک هدمآ  ندـمتم  للم  رـس  رب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یبیاصم  زا  يرایـسب  يدوجو  تلع  تسا  دـقتعم  یب  نیوت  هن ؟ ای  تسا  موهفم  ياراد 
هفاضا سپـس  یب  نیوت  دوش . راومه  رتالاو  بهاذم  زا  یبیکرت  ندمآ  يارب  هار  هک  تسا  هدوب  نیا  اه  هعجاف  نآ  فدـه  ًارهاظ  تسا . هدرک 

: »... دسیون یم  وا  تسه . خیرات  رد  رادیاپ  مظنم و  يزیچ  هک  میریذپب  دیاب  دشاب  دنم  نوناق  رشب  روما  اب  ام  دروخرب  هویش ي  رگا  دنک ، یم 
يارب شالت  رد  منیبب ، تسا  ناهنپ  اهنآ  يارو  رد  ار  هچنآ  منک و  هنخر  یناسنا  ياـه  هدـیدپ  يوسارف  هب  مراد  یعـس  خـیرات  هعلاـطم  رد  نم 
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ترابع هب  مبای ... یمن  يرگید  حالطـصا  نوچ  مرب ، یم  راک  هب  ار  ادـخ  هژاو  تسا ، ناهن  اه  هدـیدپ  يارو  رد  نم  ناـمگ  هب  هچنآ  ندـیمان 
همه تسا و  زومرم  یگدـنز  هک  مینک  یم  سح  همه  ام  تسا . یتسه  ناهج  كاردا  هب  ییوپاـکت  نورد و  هب  یهار  خـیرات  نم  يارب  رگید 

ار دیما  نیا  وا  فالخرب  دیوگ و  یم  نخس  راودا  تشگزاب  زا  رلگنپشا  لثم  زین  یب  نیوت  [. 2 «. ] میمهفب ار  یندیمهف  ات  میشالت  رد  يدح  ات 
نآ رگ » شنیرفآ  ياه  تیلقا   » و رگ » شنیرفآ  دارفا   » شقن يارو  یب  نیوت  رظن  رد  داد . تاجن  ار  برغ  ناوتب  نید  قیرط  زا  دیاش  هک  دراد 
هک دراد  زیمآ  سأی  يا  هدنیآ  رلگنپـشا  لثم  زین  یب  نیوت  دزن  رد  برغ  اما  تسا . ینابر  ماهلا  تیـشم و  دراد  هدـمع  رثا  خـیرات  ریـس  رد  هچ 

کی رد  رشب  خیرات  هک  دیـسر  خلت  هجیتن ي  نیا  هب  خیرات  یـسررب  رد  یب  نیوت  دوش . نآ  تاجن  بجوم  تناید  تیونعم و  هب  لسوت  دیاش 
یم لاوز  هب  ور  سپس  دنبای ، یم  لوحت  دنوش ، یم  هداز  هک  تسا  اه  ندمت  زا  يا  هتـشر  رب  لمتـشم  هکلب  دنک ، یمن  تکرح  میقتـسم  طخ 

نیوت درذگ . یم  لحارم  نیا  زا  ریزگان  دیامیپ  یم  ار  لوحت  لماک  ریسم  هک  یندمت  ره  وا  نامگ  هب  دنور . یم  نایم  زا  رخآ  تسد  دنور و 
وا دنک . راکشآ  ار  خیرات  دوصقم  ینعم و  دناوت  یم  هلیسو  نیا  هب  ناسنا  تسا . خیرات  تدحو  كرد  خیرات ، یـسررب  فده  دیوگ  یم  یب 

ییادج و  ادخ ، تاقولخم  تکرح  هنیآ ي  خیرات  و  دوش ، یم  راکـشآ  خیرات » ياهزرم  زا  جراخ   » خـیرات دوصقم  ینعم و  هک  تسا  دـقتعم 
لوهجم خیرات  هدننیرفآ ي  ینعی  ادخ  دصق  تسا . خیرات  یهلا  موهفم  نیا  تسادخ . ینعی  دوخ ، أشنم  هب  اه  نآ  تشگزاب  ادخ و  زا  اه  نآ 

رظن نیا  دنیرفآ . یم  مدرم  تسدب  ار  خیرات  ادخ  اّما  درک ، كرد  دوهـش  فشک و  نافرع و  قیرط  زا  يدح  ات  ار  نآ  ناوت  یم  طقف  تسا و 
هـشقن ققحت  خیرات  وا  رظن  رد  مینک . بسک  یهلا  هشقن ي  زا  يروصت  مدرم ، لامعا  هعلاطم ي  قیرط  زا  هک  دهد  یم  ناکما  ام  هب  یب  نیوت 

یم دارفا  ار  خـیرات  تسا  دـقتعم  یب  نیوت  تسا . رادروـخرب  راـیتخا  ینعی  هدارا  يدازآ  زا  هشقن  نیا  هدودـحم ي  رد  رـشب  تسا و  یهلا  ي 
ار ناگدیزگرب  نیا  تسا و  قالخ » تیـصخش   » خیرات یعقاو  هدنزاس ي  دنزاسب ، خیرات  دنناوت  یمن  دارفا  همه ي  دنک  یم  هفاضا  دـنزاس و 
، رالاسهپـس راد ، مامز  رعاش ، ربمایپ ، یـسدق ، فراع ، تروص  هب  گرزب  نادرم  دـمان . یم  زاـتمم » ناـسنا   » و درمربَا » «، » هغباـن «، » ناـسناربَا »
وا دننک . یم  عیرـست  ار  ناشتفرـشیپ  دننیرفآ و  یم  ار  اه  ندمت  گرزب  نادرم  نیا  دـنوش . یم  رهاظ  یـسایس  دنمـشیدنا  فوسلیف و  خروم ،

، تشترز ادوب ، مالـسلا ،) هیلع   ) حیـسم هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  مالـسلا ،) هیلع   ) یـسوم ترـضح  نوـچ  ییاـه  تیـصخش 
هژیو هصیصخ ي  ود  هب  ار  دوخ  هجوت  قالخ » ياه  تیصخش   » نیا تیلاعف  رد  دنک و  یم  رکذ  ار  تناک و ... نوئلپان ، ریبک ، رطپ  یلوایکام ،

، ینافرع هبذج ي  رد  ندش  هقرغ  اب  دـنریگ و  یم  هشوگ  ناهج ، زا  تسخن  ًامومع  نانیا  تشگزاب .»  » و ینیزگ » هشوگ  : » دـنک یم  فوطعم 
« ًازاجم  » هن و  ًاعقاو »  » هک ار  گرزب  نادرم  نوسگرب »  » زا لقن  اب  یب  نیوت  دندرگ . یم  زاب  ناهج  هب  سپس  دننارورپ و  یم  ار  ناشیاه  هشیدنا 

ياه تیـصخش  گرزب ، نادرم  راـک  لـصاح  ندـمت ، ياـهدروآ  تسد  یماـمت  دـناد . یم  شنیرفآ » هزجعم ي   » زا رادروخرب  دـنناسنا ، ربا 
رتشیب یلو  دنتـسه . زین  دوخ  ياه  هعماـج  ياـه  هابتـشا  ناـهانگ و  لوؤسم  ًـالباقتم  گرزب  نادرم  نکیل  تسا . ناـنامرهق  ناربهر و  قـالخ ،

ياه هعماج  ياضعا  نوکـس  اب  یقرف  هک  دنتـسه  ینوکـس  راچد  یگمه  اه ـ  هعماـج  نیرت  ندـمتم  رد  یتح  مدرم ـ  ياـه  هدوت  ینعی  دارفا ،
زا یکی  نتفرگ  راکب  ینعی  یکیناکم ، یحطـس و  دیلقت  دننکب  دنناوت  یم  هک  يراک  تیاهن  دـنزجاع و  قالخ  تیلاعف  زا  نانیا  درادـن . هیلوا 

شرع هب  اه  شزرا  اه و  فده  لاقتنا  ینعی  جورع » ، » تاجن هار  اهنت  هک  تسا  دقتعم  یب  نیوت  تسا . رشب  تعیبط  شزرا  مک  ياهدادعتـسا 
ياجب یناهج  ياسیلک  ناس  نیدـب  تسا . دـیدج  ياـسیلک  کـی  يزیر  یپ  ینیرفآ و  زاـب  رد  يراگتـسر  هار  رگید  تراـبع  هب  تسا . ادـخ 
ندمت جـنپ  رـضاح  رـصع  رد  تسا  دـقتعم  یب  نیوت  تسا . نیون  ندـمت  زاغآ  هنهک و  ندـمت  نایاپ  نیا  اّما  دـیآ . یم  دـیدپ  یناهج  تلود 

هرک نیچ ، لماش   ) رود رواخ  ندمت  دنه و  ندمت  یمالسا ، ندمت  یقرش ، یسکودوترا  یحیـسم  ندمت  یبرغ ، یحیـسم  ندمت  دراد : دوجو 
لاح رد  ای  دنتسه  یشالت  شوخ  تسد  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یگتـسکش  هلحرم ي  هعومجم  نیا  زا  ندمت  راهچ  دیوگ  یم  وا  نپاژ .) و 
رظن هب  تسا . رادروخرب  قالخ  يورین  یهلا  وترپ  زا  زونه  هک  تسا  یندمت  اهنت  برغ  ندمت  دنتـسه . یبرغ  یحیـسم  ندمت  هب  ندش  بذج 

هچ ره  زا  ینید ، ياه  گنج  زا  هدوسرف  برغ ، مدرم  تسا . رتزراب  مهدـفه  نرق  ناـیاپ  رد  برغ  ندـمت  یگتـسکش  ياـه  هناـشن  یب  نیوت 
یفیک توافت  دوخ  یحیـسم  ریاظن  اب  هک  ون ـ  يراتفر  ياهراجنه  و  ون ، قالخا  ون ، ینیب  ناهج  دـندش و  یم  نادرگ  يور  دراد ، نید  گنر 
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زا ار  شا  یهلا  ياوتحم  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  يداـم  ياـه  تمعن  يوجتـسج  يروآ و  ّنف  هار  هک  برغ  ندـمت  دـندروآ . دـیدپ  تشاد ـ 
ًاقباس  » تفـص اب  برغ  ینونک  هعماـج ي  زا  یب  نیوت  دـنک . اـضرا  ار  ناـسنا  يونعم  ياـهزاین  تسناوت  یمن  بیترت  نیا  هب  داد و  یم  تسد 

بالقنا وا  رظن  رد  دنک . یم  دای  تیحیسم » زا  دعب  ناسنا   » ناونع اب  یبرغ  ناسنا  زا  و  دندوب » یحیسم  ینامز  هک  یبرغ  مدرم   » ای و  یحیـسم »
وا دش . دیدشت  ندش » یتعنص   » و یـسارکومد »  » رثا رب  نارود  نیا  نارحب  تسا و  یلخاد  ياه  گنج  یگتفـشآ و  نارود  زاغآ  رـس  هسنارف ،

ندمت جوا  یب  نیوت  دنیب . یم  ار  شالت  زراب  ياه  هناشن  دمان ، یم  بیاصم » نامز   » ار نآ  هک  يا  هلحرم  رد  هژیوب  برغ ، ینونک  ندـمت  رد 
تعنـص ینعی  برغ  يایند  مکاح  ياهورین  هب  تبـسن  دـنیب و  یم  پاپ  ییاطـسو  نورق  تلود  قـالخ  تیلاـعف  یناـمرآ  ریوصت  رد  ار  برغ 

تحت برغ » یگدـنز  شور   » و یـسارکومد » «، » يدازآ  » نوچ ییاهزیچ  زا  ًاررکم  وا  همه  نیا  اـب  تسا . داـمتعا  یب  یـسارکومد  ییارگ و 
هب دوخ  یحیـسم  يایند  زا  ار  اپرید  ياه  شزرا  یخرب  لاح  ره  هب  برغ ، ندمت  يو  معز  هب  دنک . یم  دای  تسارح  نایاش  ياه  جنگ  ناونع 

برغ ندـمت  یب  نیوت  داقتعا  هب  تسا . برغ  تسایـس  ریذـپان  کیکفت  يازجا  لادـتعا  تلادـع و  لوصا  تسا  دـقتعم  وا  تسا . هدرب  ثرا 
هلزنم ي هب  یناهج و  يا  هعجاف  نآ  مادهنا  نیاربانب  تسا . هدرک  ظفح  دوخ  رد  ار  قالخ  يورین  یهلا  وترپ  زونه  هک  تسا  یندـمت  نیرخآ 

خیرات نآ  اب  هارمه  و   ) برغ ندـمت  وا  داقتعا  هب  تسا . نادرگرـس  دـیما  میب و  نایم  یب  نیوت  تسا . خـیرات  یهلا  هشقن ي  ياپارـس  يدوبان 
رـصاعم ندـمت  يارب  هک  یمهم  هلأسم ي  دـهد . یمن  تسد  زا  ار  راگدرورپ  تمحر  هب  نامیا  وا  یلو  تسوربور ، یقیمع  نارحب  اب  ناهج )

ینید سناسنر  اب  ار  نآ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا . نآ  یقالخا  لوصا  نتفر  تسد  زا  تسا ، حرطم  یناهج  ندمت  يوس  هب  دشر  هار  رد  برغ 
دیدمت هدش  لئاق  ام  هعماج  گرم  مکح  يارجا  يارب  هک  ار  یتلهم  دنوادخ  هک  مینک  اعد  دیاب  میناوت و  یم  ام  : » دسیون یم  وا  درک . نامرد 

، برغ ندمت  هک  تسا  دـقتعم  یب  نیوت  [. 3 «. ] دـنک یم  تباجا  میروآ  يور  وا  هاگرد  هب  هتـسکش  یلد  بئات و  یحور  اب  هچناـنچ  دـنک و 
وا دوش . یم  دیدهت  زین  ناهج  هیقب ي  بناج  زا  ینعی  جراخ  زا  تسا ، ییاسیلک  لوصا  يدوبان  زا  یشان  هک  یقیمع  یلخاد  نارحب  رب  هوالع 
هب ار  ناهج  هیقب ي  برغ و  نایم  طباور  درک  یعس  تسا ، هدش  نیودت  وا  ياه  ینارنخس  هعومجم ي  زا  هک  [ 4 « ] برغ ناهج و   » باتک رد 

نیرت مربم  یب  نیوت  دنک . عافد  دوخ  زا  ناهج  هیقب ي  هیـسور و  ربارب  رد  دیاب  برغ  دیوگ  یم  وا  دـنک . ریوصت  یگـشیمه  یگنج  تروص 
يروشک هچ  هک  تسین  مهم  نیا  یب  نیوت  رظن  هب  دـناد . یم  یبرغ  ياـهروشک  یـسایس  داـحتا  يوروش  اـب  هلباـقم  يارب  ار  برغ  هفیظو ي 

نودب دنک و  تیامح  مسینومک  موجه  ربارب  رد  ار  برغ  ناهج  دناوت  یم  ییاهنت  هب  اکیرما  دیوگ  یم  وا  دـنک . تیادـه  ار  برغ  هعماج ي 
نادنچ دنک  هدنز  ار  تیحیـسم  دناوتن  برغ  ندمت  هک  یتروص  رد  دـیوگ  یم  یب  نیوت  تسا . انف  هب  موکحم  برغ  ناهج  روشک  نیا  عافد 

، رتیلاـتوت تلود  شیادـیپ  حور ، يدازآ  نتفر  تسد  زا  نآ  دـنک و  یم  شدـیدهت  رت  مهم  يا  هلأـسم  هکلب  تسین ، جرم  جره و  ضرعم  رد 
دمآ و دهاوخ  قیاف  شیوخ  تفرـشیپ  هار  عناوم  یمامت  رب  برغ  ندمت  هک  تسا  دقتعم  یب  نیوت  همه  نیا  اب  تسا . قالخا ، قیمع  طاطحنا 
وا تسا . هنانیب  شوخ  تخـس  دنز ، یم  شقن  برغ  ندمت  هدنیآ ي  زا  یب  نیوت  هک  يزادـنا  مشچ  دراد . ور  شیپ  رد  یناشخرد  هدـنیآ ي 

هطلـس ي تحت  شیب  مک و  ار  ناـهج  ياـهروشک  ماـمت  برغ  ندـمت  تسا . یناـهج  حلـص  رارقتـسا  برغ  ندـمت  فدـه  دراد  یم  راـهظا 
دیآ رد  یناهج  تلود  تروص  هب  ندمت  نیا  هک  تسا  نآ  ناهاوخ  یب  نیوت  دنک . لماک  ار  شـشوپ  نیا  دیاب  هداد و  رارق  دوخ  یناشفوترپ 

لوصا هدولاش ي  رب  دـیاب  ناسنا  عون  تدـحو  تسا . نیمه  رد  برغ  ندـمت  گرزب  تلاسر  وا  رظن  هب  دریگ . ربرد  ار  نیمز  هرک ي  ماـمت  و 
. دمآ دهاوخ  دیدپ  یناهج  يراکمه  رب  ینتبم  یناهج  یتموکح  یب ، نیوت  هدنیآ ي  يایند  رد  دشاب . راوتسا  یـسارکومد  يدازآ و  یبرغ » »
اب هن  دوش ، انب  نامیا  ياراخ  گنـس  اب  دـیاب  یناهج  دـیدج  هعماج ي  تسا . اـسیلک  نیون  هعماـج ي  یعقاو  هیاـپ  هک  تسا  دـقتعم  یب  نیوت 

یهت دوخ  ینید  ياوتحم  زا  هک  ار  برغ  ندمت  هژیو  هب  ناسنا و  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هزجعم  تیحیسم  هب  تشگزاب  داصتقا . ياه  هخولک 
هب ار  دوخ  تلاسر  یناهج  يروطارپما  یتقو  دـشاب . یناهج  نیون  هعماج ي  تسبراد ) مک  تسد  ای   ) هیاـپ دـیاب  اـسیلک  دـهد . تاـجن  هدـش 

هفیلخ ي هدنیآ ي  ورملق  دهد . یم  پاپ  يربهر  هب  یحیـسم » يروهمج   » ای یحیـسم  یناهج  يرالاس  ادـخ  هب  ار  دوخ  ياج  دـناسر ، ماجنا 
، یب نیوت  هاگدید  زا  اج ، نیا  رد  دوب و  دهاوخ  ادخ » توکلم  زا  یتیالو  لقاال  ، » دشابن نامـسآ » توکلم   » مامت رگا  پاپ )  ) حیـسم یـسیع 
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رکف نیا  هب  هتفر  هتفر  درک و  اهر  تسا ، یعقاو  نید  اهنت  یبرغ  تیحیـسم  هک  ار  رکف  نیا  ًادـعب  اما  دوش . یم  لیدـبت  یـسانشادخ  هب  خـیرات 
يالاو فدـه  هک  وا ، هب  نتـسویپ  راگدرورپ و  تخانـش  قرط  مسیدوب  مسییودـنه و  مالـسا ، تیحیـسم ، نوچ  الاو » نایدا   » مامت هک  دیـسر 

ياه هعماج  هلحرم ي  زا  دوعـص  ناسنا و  يالتعا  ریـس  زا  يا  هلحرم  طقف  اه  ندمت  دـیوگ  یم  وا  دنتـسه . دور  یم  رامـش  هب  ناهج  خـیرات 
هدـمع ي یگژیو  وا  رظن  هب  دـنوش . یم  خـیرات  هشقن ي  یمامت  یـساسا  یگژیو  الاو  ناـیدا  نونکا  دنتـسه  ـالاو » ناـیدا   » يوس هب  ییادـتبا 

نیا هک  تسا  دقتعم  وا  تسا . قارـشا  مسیدوب ، یگژیو  روش و  مالـسا  یگژیو  ساسحا و  تیحیـسم  هدـمع ي  یگژیو  رکفت و  مسییودـنه 
هب دننک . یم  لیمکت  راگدرورپ  تخانش  هار  رد  ار  رگیدکی  دنراد و  یگنهامه  دنتسه ، دحاو  ینومضم  زا  یلکش  کی  ره  الاو  نید  راهچ 

روهظ يرگید  یجنم  احیسم و  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  رـشب  يراگتـسر »  » هاگ نآ  تدحو و  ثعاب  هک  يا  « هزجعم  » همزال ي یب  نیوت  رظن 
زا هک  نآ  زا  سپ  هدـش ، دای  يالاو  نید  راهچ  ون ، ياسیلک  نیا  رد  دوش . ون  ییاسیلک  مییوگب ، رت  تسرد  ای  ون ، ینید  راذـگ  هیاپ  هک  دـنک 

، تسا ناشیا  فرـصت  رد  اهنت  تقیقح  هک  اعدا  نیا  گنچ  زا  و  نایدا ، ریاس  هب  تبـسن  يراب  دوبان  زا  همه  زا  رت  مهم  و  دوخ ، یناـف  رـصانع 
، دلونرآ یب ، نیوت  [ History of Study A. oynbee T. J Arnold. [2 [ 1  ] یقرواپ دش . دنهاوخ  دـحتم  مه  اب  دـندش  صالخ 

خیرات هفسلف  دقن  یکسنیمساک ، [ 3 . ] 45 و 65 ص ص 44 ، 1370 ش ، نارهت ، یمزراوخ ، داشماک ،) نسح  همجرت ي  ، ) خـیرات خّروم و 
London West and World The. [ 4 . ] ص 38 زیربـت ، ءاـیحا ، ناـیرون ،) اـطع  رگتـشک و  یلع  همجرت ي  ، ) یب نیوت  دـلونرآ 

.oynbee T.J Arnold 1953

نیکوروس میرتیپ 

نیدلاو یگلاس  هد  رد  دمآ . ایندب  یسور  ریقف  هداوناخ ي  کی  رد  هیـسور ، یقرـش  لامـش  زا  يا  هطقن  رد  نیکوروس  چیوردناسکلا  میرتیپ 
تعنـص هعرزم ، رگراک  وا  دوب . مورحم  نتـشون  ندـناوخ و  تمعن  زا  دـیدن و  ار  رهـش  زگره  یگلاس  هدزای  نس  اـت  داد و  تسد  زا  ار  دوخ 

یکــسنرک هنیباـک ي  وـضع  هرخـالاب  راـگن و  هماــنزور  درگ ، هرود  شورف  طــیلب  هسردــم ، مـلعم  هناــخراک ، رگراــک  درگ ، هرود  يرگ 
نیکوروس دوب . نینل  ناتسود  زا  هاگشناد و  داتـسا  یبالقنا ، يرگ  نشور  وا  دوب . هیـسور » یـساسا  نوناق  عمجم   » وضع و  (، Kernesky)

ارآ دمآ . لئان  یـسانش  هعماج  رد  يرتکد  هجرد ي  ذخا  هب  يدالیم  لاس 1922  رد  تفای  هار  گروبزرتپ  تنس  هاگـشناد  هب  هک  نآ  زا  سپ 
يوروش زا  لاس 1922  رد  دـش . مورحم  هاگـشناد  رد  سیردـت  زا  بتکم  نیا  زا  داقتنا  اب  تشادـن و  يراگزاس  مسیـسکرام  اب  شدـیاقع  و 

ات دـش  لاسرا  وا  يارب  اـکیرما  زا  يا  هماـن  توعد  لاس 1923  رد  دش . هدنهانپ  یکاولـسکچ  هب  سپـس  تفر و  نیلرب »  » هب ادتبا  دـش . دـیعبت 
داتـسا ناونع  هب  ( Minesota  ) اتوسینم هاگـشناد  رد  ات 1930  لاس 1924  زا  دزادرپب . سیردـت  هب  يوروش » بـالقنا   » خـیرات هراـبرد ي 

دنمشزرا و باتک  دلج  زا 30  شیب  وا  دش . هدـناوخارف  دراوراه  هاگـشناد  هب  لاس 1930  رد  تخادرپ . سیردت  هب  یـسانش  هعماج  یـسرک 
زیگنا ساره  دنت و  ياهرادشه  اه و  ییوگ  شیپ  ماجنارس  دش . همجرت  نوگانوگ  ياه  نابز  هب  شراثآ  تشون و  یملع  هلاقم  زا 200  شیب 

ار وا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یبرغ  ناسانش  هعماج  زا  يرایسب  رضاح  رصع  یسح  ندمت  ریـس  نایاپ  مایپ  یعامتجا و  ياه  نارحب  هرابرد ي  يو 
نیرخآ ات  نکیل  دـیزگ ، تلزع  هشوگ ي  راچان  هب  هک  تفرگ  ـالاب  ناـنچ  نآ  يو  دروم  رد  داـقتنا  مشخ و  ناـفوط  هداد ، رارق  نعط  فدـه 

. تسبورف ناـهج  زا  هدـید  یگلاـس  نــس 79  رد  لاـس 1968  هیروـف ي  رد  ماجنارـس  دیــشکن و  تـسد  یملع  تیلاـعف  زا  تاـیح  تاـظحل 
لک هک  دـشاب  نیا  اـه » ندـمت  گرم   » زا ناـنآ  روظنم  رگا  دـیوگ  یم  وا  رکف  مه  نادنمـشیدنا  رگید  یب و  نیوـت  زا  داـقتنا  اـب  نیکوروـس 

یقوقح و یقالخا ، ینید ، یفـسلف ، یملع ، یعامتجا ، يداصتقا ، یـسایس ، ياه  شزرا  نابز ، ینعی  هدرم »  » اـه ندـمت  زا  کـی  ره  گـنهرف 
اه ندـمت  نیا  یمامت  هب  مکح  نیا  تروص  نیا  رد  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دربراک  درادـن و  دوجو  رگید  یگنهرف  ياه  شزرا  ریاـس 

تقو ره  زا  شیب  نونکا  مه  مور  نانوی و  هدش ي  شوماخ »  » حالطـصا هب  ياه  ندـمت  هدـمع ي  شخب  لاثم  يارب  اریز  تسین . میمعت  لباق 
ینامثع ات  هتفرگ  رـصم  ندمت  زا  رگید ، هدرم ي  ندمت  هدزناپ  دروم  رد  فلتخم  هجرد ي  اب  رگید و  يا  هنوگ  هب  رما  نیا  تسا . هدنز  رگید 
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خیرات نافوسلیف  تارظن  دـقن  اب  نیکوروس  تسین . نآ  لـک  گرم  ینعم  هب  ندـمت  اـی  گـنهرف  لـک  زا  یـشخب  وحم  تسا . قداـص  ًـالماک 
هغلابم لک  کی  تروص  هب  اه  ندـمت  گرم  هرابرد ي  یب  نیوت  رلگنپـشا و  [ 1 ، ] یکسفلیناد ياه  يدنم  نوناق  نیاربانب  دیوگ  یم  رـصاعم 

دودحمان ياه  هبنج  زا  یشخب  اهنت  هک  انعم  نیا  هب  دوش . اه  نآ  نیـشناج  يرتدودحم  رت و  قیقد  ماکحا  دیاب  دنتـسه و  زیمآ  هطلاغم  زیمآ و 
ياه هرود  يا  هدنز  دبلاک  ره  لثم  اه  ندمت  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نیکوروس  دنا . هدش  شومارف  نونکا  مه  هتـشذگ ، گنهرف  ای  ندـمت  ره 
دنور یم  ورف  یگنهرف  یعامتجا  یشوه  یب  رد  مر  نانوی و  یگنهرف  ياه  ماظن  زا  يرایـسب  لثم  اه  نآ  زا  یخرب  هاگ  دنراد . يدورف  زارف و 
ماظن زیخاتـسر  ای  تایح  دیدجت  تباب  نیا  زا  دنوش . رادیب  باوخ  زا  ناهگان  دـبای و  همادا  اه  نرق  یتح  اه و  ههد  اه ، لاس  تسا  نکمم  هک 
ندمت دلوت  دروم  رد  هدش  رکذ  نافوسلیف  هاگدـید  هب  نیکوروس  تسا . یبوخ  رایـسب  هنومن ي  ایلاتیا  سناسنر  رـصع  رد  مور  نانوی و  ياه 

رواب نیا  رب  رلگنپـشا  دیوگ : یم  نیکوروس  تسین . اه  ندمت  دـلوت  هظحل ي  نییعت  هب  رداق  سک  چـیه  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  داقتنا  زین  اه 
يارب يا  هلحرم  هک  دوش  یم  صخـشم  یبهذـم » هلحرم ي  نیمود   » دـشر روهظ و  اب  رترب  گنهرف  کـی  ندـمت »  » رخآ هلحرم ي  هک  تسا 

ياسیلک  » ندـمت هلحرم ي  نیرخآ  رد  یب  نیوت  يأر  هب  انب  دور . یم  رامـش  هب  نآ  راهب » هلحرم ي   » هک تسا  يرترب  دـیدج  گنهرف  روهظ 
رد زین  نم  تسا . هداد  لکـش  شدشر  ای  یکدوک  هرود ي  رد  هک  دروآ  دیدپ  يدیدج  ندمت  ات  دوش  یم  دـلوتم  يدـیدج  نید  و  یناهج »

ياپورا ياه  گنهرف  ات  هتفرگ  مور  نانوی و  ییانـسم ، ییونیم ، ترک ـ  ياه  ندـمت  زا  نرق ، یط 35  اه  ماظن  ارف  یلاوت  هراـبرد ي  شهوژپ 
ماظنارف [ 2 ، ] یسح ماظنارف  یشاپورف  زا  دعب  دراوم ، نیا  مامت  رد  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  دنه و  نیچ و  رـصم ، ياه  گنهرف  یتح  یبرغ و 

ناوت یم  ار  یب  نیوت  یناـهج » ياـسیلک   » رلگنپـشا و ییارگ » بهذـم  جوم  نیمود   » هیرظن ي دوش . یم  نیزگیاـج  یبهذـم  و  [ 3  ] يدوهش
ناسنا  » طحنم گنهرف  ياج  هب  فیایدرب  دیدج  ییاطسو » نورق   » گنهرف زا  تسناد و  نیون  ندمت  کی  زا  دیدج  یبهذم  هلحرم ي  نامه 

دنک یم  اعدا  هشیمه  هن  بلغا و  ربورک  دنتـسه . رگیدکی  هیبش  میهافم  نیا  همه ي  مینیب  یم  دـیوگ ، یم  نیکوروس  درب . مان  يدام » يارگ 
هب دیازفا ، یم  نیکوروس  دبای .» یم  تیمها  رگید  راب  بهذم  دنتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  دوخ  قالخ  هرود ي  هفـسلف  ملع و  هک  نیا  زا  سپ  »
هب دوش و  یم  یـسح  طحنم  یگنهرف  ماظن  نیـشناج  هک  يدیدج  یبهذم  يدوهـش ـ  ماظنارف  اب  هدـش  دای  ياه  هیرظن  همه ي  دـسر  یم  رظن 

« یندمت  » هلحرم ي نیرخآ  ینیـشناج  دبای و  یم  یلجت  یناهج » دیدج  نید  اسیلک و   » تروص هب  ای  ییارگ » بهذـم  جوم  نیمود   » تروص
اب تسا ، انثتسا  نودب  لومش و  ناهج  یلاوت  نیا  مرادن  اعدا  ًاصخش  هچرگ  دنتـسه . قفاوم  دوش ، یم  راضتحا  لاح  رد  ندمت  یـشاپورف »  » ای
نم رلگنپشا و  [ 5 ، ] پورترون یب ، نیوت  [ 4 ، ] رزتیاوش دـیوگ  یم  نیکوروس  دنـشاب . رادروخرب  تقوم  مظن  زا  دـسر  یم  رظن  هب  دوجو  نیا 
لاح رد  ياه  ماظنارف  ای  اه  ندـمت  نایم  لاقتنا  هرود ي  نیا  یقالخا  ياهورین  اه و  تکرح  اـهراتفر ، اـه ، شزرا  ياـیحا  دـشر و  دروم  رد 

سناسنر نینچ  رزتیاوش » . » دور یم  شیپ  یبهذـم  يایحا  اب  ماگمه  یقـالخا  ياـیحا  نیا  هک  میتسه  هدـیقع  مه  روهظ  لاـح  رد  راـضتحا و 
همدقم رضتحم و  ياه  ندمت  شالت  نیرخآ  ار  نآ  رلگنپشا  دناد . یم  يرورض  اه  ندمت  تایح  دیدجت  يارب  نوخ  شدرگ  لثم  ار  یقالخا 
گرزب ياه  نارحب  رد  ار  نآ  ياه  هناشن  ناوت  یم  هک  تسا  یمیمعت  هب  یبایتسد  نم  ياه  شهوژپ  هجیتن ي  دناد . یم  ون  یندمت  روهظ  ي 

هلحرم ي تسا  دـقتعم  يو  درک . هدـهاشم  حوضو  هب  دـیدج  ياه  ماظنارف  روهظ  گرم و  لاح  رد  لاس  نهک  ماـظنارف  زا  لاـقتنا  هلحرم ي 
هک یماگنه  تسا . یقالخا  دض  زیتس و  بهذم  هکلب  تسین  یقالخا  ینید ـ  دشر  لماک  رگریوصت  اهنت  هن  دیدج  ندمت  ای  ماظنارف  هب  راذگ 
یم دـنمورین  لیـصا و  قالخا  رظن  زا  ندـمت  هلحرم ي  نیلوا  دوش و  یم  رهاظ  یقالخا  تبثم  تارهاـظت  درک ، عولط  دـیدج  یگنهرف  ماـظن 

نیـسپاو رد  یقالخا  ياه  تضهن  يایحا  هب  قوف  نافلؤم  همه ي  ًابیرقت  ریباعت  تایئزج و  رد  اـه  تواـفت  هب  هجوت  اـب  دـیازفا : یم  يو  دوش .
هتـشاد یخیرات  هاگدید  هک  يریخا  نادنمـشیدنا  رظن  قفاوت  دروم  رد  نیکوروس  دنراد . داقتعا  اه  ندمت  ای  اه  ماظنارف  طوقـس  ياه  هلحرم 
يوگلا ای  یکـسفلیناد )  ) ییاپورا ای  رلگنپـشا )  ) برغ تسواف  گنهرف  ینایاپ  ياه  هظحل  ام  نرق  هک  نیا  زا  نافلؤم  همه ي  دیوگ  یم  دـنا 

( فیایدرب  ) برغ گنهرف  يویند  یتسیناموا  هلحرم ي  ای  نیکوروس )  ) نم برغ  یسح  ماظنارف  ای  ترابوش )  ) يا هتمورپ  یسامح  یگنهرف 
نآ همه ي  دـنراد ، رظن  قافتا  تسا ، ربورک ) یب و  نیوت   ) برغ ندـمت  طاطحنا  ای  پورترون )  ) برغ یملع  گنهرف  نارحب  نیرت  قیمع  ای 

رصاعم هشیدنا  رد  خیرات  زا 33ماجرف  هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دنناد یم  رگید  ماظنارف  ای  ندمت  هب  یگنهرف  ماظنارف  ای  ندمت  کی  زا  ارذگ  ياه  نارود  نیرت  گرزب  زا  یکی  ار  ام  رصع  تحارـص  هب  اه 
، ترابوش یب ، نیوت  رلگنپشا ، یکـسفلیناد ، نافلؤم : رتشیب  تسا ، یندمت  هنوگچ  عولط ، لاح  رد  یگنهرف  هنومن  شیپ  ای  ندمت  هک  نیا  اما 

گنهرف زا  يدـمآرب  ناونع  هب  عماج  یندـمت  ای  تسا  يدوهـش  یبهذـم ـ  هک  مینک  یم  ینیب  شیپ  نینچ  نم  دوخ  يدودـح  ات  فیاـیدرب و 
ای ندـمت  هک  نیا  هصـالخ  دوب . دـهاوخ  یقـالخا  ارگدرخ ـ  رزتـیاوش  هتفگ ي  هب  اـنب  اـی  نم  یـسح  يدوهـش ـ  پورترون ، یملع  يدوهش ـ 

رظن قافتا  نافلؤم  نیا  همه ي  دیوگ : یم  نیکوروس  تسا . ریخا  نرق  شش  ای  جنپ  طلسم  گنهرف  زا  توافتم  ًالماک  يزیچ  هدنیآ  گنهرف 
دیدج ییایفارغج  زکرم  هب  گرم  لاح  رد  گنهرف  ییایفارغج  زکرم  دیدج ، گنهرف  روهظ  نهک و  طلـسم  گنهرف  نتفرگ  نایاپ  اب  دـنراد 
یبرغ ياپورا  هک  اج  نآ  زا  دـش . دـهاوخ  لقتنم  يدـیدج  ياه  تلم  ناکم  هب  نهک  ياه  ماظنارف  هب  قلعتم  ياـه  تلم  اـی  تلم  هقطنم  زا  و 

، یکسفلنیاد دیازفا ، یم  نیکوروس  دشاب . رگید  ياج  رد  دیاب  دیدج  ندمت  نوناک  نیاربانب  تسا ، گرم  لاح  رد  یگنهرف  ماظنارف  نوناک 
روانهپ هزوح ي  نم  دوب ، دنهاوخ  والسا  ياه  هورگ  يوروش و  ریهامج  داحتا  ایسآ و  اپورا ـ  نوناک  نیا  دنتسه  دقتعم  ترابوش  رلگنپشا و 

یم هار  رد  يدوهش  اب  عماج  گنهرف  شیامن  نیا  یلصا  نارگیزاب  ار  هیسور  نپاژ و  نیچ ، دنه ، اکیرما ، زکرم و  ناونع  هب  ار  مارآ  سونایقا 
دهاوخن ریخا  نرق  جنپ  يربهر  اب  یتهابـش  هجو  چیه  هب  اما  تفرگ ، دـهاوخ  هدـهع  هب  ار  يربهر  شقن  دوش ، دـحتم  اپورا  یمامت  رگا  مناد .

همان شیامن  نیا  رد  یمهم  شقن  چیه  دنام و  دـهاوخ  یقاب  یتلایا  ياه  هزوح  زا  یکی  دـح  رد  دریذـپن  تروص  يداحتا  نینچ  رگا  تشاد .
ياه ماـظنارف  اـی  اـه  ندـمت  هک  دنتـسه  تیعقاو  نیا  ياـیوگ  اـه  هیرظن  نیا  همه ي  دـیوگ  یم  يو  دـش . دـهاوخن  لوحم  وا  هب  یناـهج  ي 

نآ هتـسویپ ي  رییغت  زا  يریگولج  هب  رداق  یگنهرف  ماظنارف  ای  ماظن  ره  دنیارگ . یم  طاطحنا  هب  دننک و  یم  عولط  دننک ، یم  رییغت  یگنهرف 
يرطف رییغت   » ناونع اب  نم  دوخ  هتفای  طسب  هیرظن ي  نینچ  مه  ربورک و  فیایدرب ، ندمت » یشکدوخ   » رلگنپشا و ندمت » تشونرس  . » تسین

ياهورین تسا . یگنهرف  ياه  ماظن  تایح  یناماس  دوخ  رییغت و  هرابرد ي  یهباشم  هشیدنا ي  رادومن  یگنهرف ، ياه  ماظن  یناماس » دوخ  و 
یم تخـس  ای  ناسآ  دـنک ، ای  دـنت  ار  رییغت  نیا  گنهآ  هاگ  ماظن ، زا  جراخ  یگنهرف  یعاـمتجا ـ  یتخانـش و  تسیز  ییاـیفارغج ، یناـهیک ،
زین نم  دـیوگ ، یم  نیکوروس  دـنراد . رظن  قفاوت  مه  اب  ًاتبـسن  ام  نافلؤم  دروم  نیا  رد  دننکـش . یم  مهرد  ار  یگنهرف  ماظن  مه  هاگ  دـننک .

، رضاح ناشیرپ  رـصع  يرـشب  هعماج ي  زاین  نیرت  يرورـض  ناونع  هب  ار  تایح  هب  تمرح  قشع و  ای  یقالخا  تایح  دیدجت  رزتیاوش  نوچ 
اب فیایدرب  ترابوش و  پورترون ، نم ، هوالع  هب  منک . یم  هیصوت  اه ، تفرشیپ  رگید  يژولونکت و  یملع و  تفرـشیپ  زا  رت  يرورـض  یتح 

. دراد دوخ  هب  طوبرم  یقالخا  يرگن » ناهج   » ای رظانتم  »ي  هفسلف  » هب زاین  یقالخا  هفسلف ي  نیا  تایح  دیدجت  هک  میتسه  يأر  مه  رزتیاوش 
زا مه  دشاب ، ینتبم  ضحم  ییارگدرخ  یسح و  هفسلف ي  رب  دیاب  مه  يا  هفـسلف  نینچ  هک  میراد  رظن  قافتا  رزتیاوش  اب  ام  همه ي  نینچ  مه 

نادنمـشیدنا زا  کی  چیه  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  دـشاب . دـنم  هرهب  یـسحارف  یلقعارف و  هطـساویب ي  يدوهـش و  میقتـسم ، ياه  تیعقاو 
زا کی  چیه  نینچ  مه  دنک ، رپ  ار  یلعف  ألخ  دناوت  یم  ضحم  هبرجت ي  لقع و  رب  ینتبم  یقالخا  هفسلف ي  اهنت  دنتـسین  دقتعم  ثحب  دروم 

یقالخا رثؤم  دنم و  تردق  ياه  هیاپ  شخب  ماهلا  ار  یبرجت  ینالقع و  ياه  لالدتسا  هناتـسرپ و  تذل  هنایارگدوس و  ياه  هبـساحم  اه  نیا 
رـصحنم اهاسیلک  رد  هبنـشکی  ياهزور  ياه  ظعو  هب  ار  قشع  تایح و  تمرح  هوالع  هب  دـنناد . یمن  یناـسنا  تمارک  اـی  یگدـنز  هب  قشع 

عماج هفـسلف ي  نینچ  وترپ  رد  اهنت  دـننک . یم  وج  تسج و  گنهرف  اـهداهن و  دارفا ، هنازور  یگدـنز  رد  ار  نآ  باـتزاب  هکلب  دـننک . یمن 
رضاح رصع  گرزب  نارحب  ام  نافلؤم  همه ي  رلگنپشا  يانثتـسا  هب  ًالامتحا  ماجنارـس  تفای . تسا  فده  نیا  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یقالخا 

شرتشیب دـشر  زا  ناوت  یم  نآ  هنایارگ ي  داـعم  تیهاـم  مغر  هب  دـنناد . یمن  رـشب  خـیرات  همانـشیامن ي  رگ  ناریو  لـمع  نیرخآ  ًاـمازلا  ار 
همه ي هژیو  هب  ییابیز و  شناد ، درخ ، لقع ، همه ي  يرـشب  هعماج ي  رگا  درک . نیزگیاج  ار  يا  هدنزاس  دیدج  رـصع  درک و  يریگولج 
هب یناسنا  ياه  هورگ  دارفا و  زا  کی  ره  يوس  زا  یمیظع  شـشوک  نینچ  رگا  دـنک و  جیـسب  ار  دوخ  هبناج ي  همه  تاـیح  تمرح  قشع و 

تفرگ و دـهاوخ  ناـیاپ  ًاملـسم  زین  اـم  رـصع  نارحب  دریگ ـ  یم  تأـشن  تاـیح  هب  تمرح  قشع و  زا  تدـش  هب  هک  یـششوک  دـیآ ـ  لـمع 
شیوخ یتآ  یگدنز  اب  دنریگب  میمصت  هک  تسا  اه  ناسنا  دوخ  هب  هتسب  مهم  نیا  دش . دهاوخ  نآ  نیشناج  رـشب  خیرات  رـصع  نیرتافوکش 
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ناهج ناسنا و  رت  قیمع  رت و  عماج  تفرعم  مزلتـسم  رـضاح  رـصع  يرـشب  هعماج  خیرات  نارحب  : » دسیون یم  نیکوروس  نایاپ  رد  دننک . هچ 
نداد نایاپ  يارب  هکلب  یگنهرف ، یعامتجا ـ  زیمآرارسا  ياه  هدیدپ  رت  لماک  كرد  رطاخ  هب  هن  هتبلا  تسا . وا  نوماریپ  یگنهرف  یعامتجا ـ 

قـالخا و دـیدج  هصرع  هب  دورو  يارب  ار  هار  دریذـپ و  ناـیاپ  یلکـش  ره  هـب  دـیاب  ماجنارـس  هـک  زورما  يرـشب  هعماـج  راـبرگد  نارحب  هـب 
هدنسیون ي 1885 م  Nikoli Iakovlevitch Danilevsky 1822 ـ  [ 1  ] یقرواپ [. 6 «. ] دزاس ایهم  راومه و  خـیرات  هنهپ  گنهامه 
Supersystem Sensate. [3] System Super Ideational. [4] Albertschweizer. [5] [ 2 . ] یـسور

قح يزورون ،) هللادسا  همجرت ي  ، ) خیرات نیون  ياه  هفسلف  یـسانش و  هعماج  ياه  هیرظن  میریتیپ ، نیکوروس ، [ F.S.C.Northrop. [6
1377 ش. نارهت ، سانش ،

امایوکوف سیسنارف 

يزیر همانرب  سیورـس  ریدـم  نواعم  و  دـنار »  » یتاعلاطم زکرم  نیـشیپ  رگ  شهوژپ  لصالا ، ینپاژ  ییاـکیرمآ  رکفتم  اـمایوکوف  سیـسنارف 
امایوکوف تایرظن  اب  ییانـشآ  يارب  تسا . خـیرات » نایاپ   » هنانیب ي شوخ  هیرظن ي  حراش  يو  تساـکیرمآ . هجراـخ  روما  ترازو  یـسایس 

، ناسنا نیرخآ  خـیرات و  ناـیاپ  . 49 ش 50 ـ  يداصتقا ، یـسایس ـ  تاـعالطا  خـیرات ، تشگزاـب  داژن ، ینغ  یـسوم  رتکد  هب : دوش  هعجارم 
هلجم بیط ،) اـضر  یلع  همجرت ي  ، ) ناـسنا نیرخآ  خـیرات و  ماـجرف  اـمایوکوف ، سیـسنارف  . 63 ش 64 ـ  يداصتقا ، یـسایس ـ  تاـعالطا 

همجرت خیرات ، نایاپ  لاربیل : یسارکمد  امایوکوف و  1372 ش . نارهت ، یللملا ، نیب  یـسایس و  تاعلاطم  رتفد  ش 2 و 3 ، یجراخ ، تسایس 
Hamilton Francis Fukuyama The End of History . 79 ش 80 ـ  يداصتقا ، یـسایس ـ  تاـعالطا  تقادـص ، زیورپ 

شراشتنا ماگنه  زا  هک  تسا  يا  هحفـص  هلاقم ي 16  کی  فلؤم  اـمایوکوف  . and The Last Man London: Hamish.1992
ناـهج رد  ار  یناوارف  روشرپ  ياهریـسفت  یملق و  ياـه  لادـج  نونک ، اـت  [ 1 « ] یلم عفاـنم   » لاربیل هیرـشن ي  رد  يدـالیم ) ناتسبات 1989  )
ناشن مسیـشاف ، طوقـس  زا  سپ  هدس  مین  مسینومک ، یـشاپورف  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دبای و  یم  نایاپ  خیرات  دیوگ  یم  وا  تسا . هتخیگنارب 

یم ریذپان  بانتجا  نیمز  هرک ي  رساترس  رد  لاربیل  یسارکومد  رارقتـسا  هک  نآ  هجیتن  تسا . مسیلاربیل  یخیرات  بیقر  نیرخآ  يدوبان  رگ 
هتشون لگه  هشیدنا ي  رب  [ 2 « ] وژک ردناسکلا   » هک يریسفت  زا  امایوکوف  ار  خیرات » نایاپ   » حالطـصا دبای . یم  نایاپ  خیرات  نیاربانب  دوش و 
تشاد رظن  رد  دیاب  اما  هتفاین ، ققحت  تسبرد  روط  هب  زونه  یعقاو » ناهج   » رد مسیلاربیل  يزوریپ  رگا  یتح  امایوکوف  داقتعا  هب  تسا . هتفرگ 

هیلک ي درادن ، یموزل  خیرات  نایاپ  رد  دسیون  یم  امایوکوف  تسا . هتفریذـپ  تروص  اه  یهاگآ  اه و  هشیدـنا  هنیمز ي  رد  يزوریپ  نیا  هک 
ياهوگلا لاکـشا و  هئارا ي  رب  ینبم  دوخ  ياعدا  زا  اه  نآ  هک  تسا  یفاک  طقف  دـنیآ ، رد  یقفوم  لاربیل  ياه  هعماج  تروص  هب  اه  هعماج 

هب نیمز  هرک ي  هنهپ ي  رد  ات  دور  یم  لاربیل  هشیدنا ي  هک  دیازفا  یم  وا  دنـشوپب . مشچ  یناسنا  یهدـنامزاس  هنیمز ي  رد  رترب  توافتم و 
بیقر و چیه  هدیدرگ  زوریپ  مسیلاربیل  اه ، هشیدنا  دربن  يژولوئدـیا و  نادـیم  رد  دـیآ . رد  یناور  رظن  زا  هتفای  ققحت  تیعقاو  کی  هنوگ ي 

دیوگ یم  امایوکوف  تسا . نتفرگ  لکـش  لاح  رد  ینیون  هعماـج ي  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  درادـن . دوخ  ربارب  رد  يدروآ  مه 
: دسیون یم  وا  تسا . یمدآ  هارب  مشچ  يراب » تلالم  ياه  هدـس   » دـییارگ و دـهاوخ  یـشوماخ  هب  قوش  روش و  نیون  هعماج ي  نیا  رد  هک 

نامرآ کی  هار  رد  یگدنز  ندـنکفا  رطخ  هب  يارب  یگدامآ  فاشتکا ، يارب  راکیپ  دوب . دـهاوخ  يراب  هودـنا  رایـسب  هرود ي  خـیرات  نایاپ 
ياج اه  شزرا  نیا  همه ي  تسا ، لیخت  تردـق  تماهـش و  یکاب و  یب  مزلتـسم  هک  یناـهج  یکیژولوئدـیا  دربن  درجم ، یعازتنا و  ًـالماک 

تاعقوت ياضرا  تسیز و  طیحم  هب  طوبرم  ياه  ینارگن  یکینکت ، ياه  لح  هار  نایاپ  یب  يوجتـسج  يداصتقا ، يرگ  باـسح  هب  ار  دوخ 
تشاد هاگن  ظفح و  هلأسم ي  طقف  رنه ، زا  هن  دوب و  دهاوخ  يربخ  هفسلف  زا  هن  یخیرات » دعبام   » رـصع رد  درپس . دنهاوخ  هدیچیپ  یفرـصم 

یم برغ »  » مان هب  ام  ار  هچ  نآ  تسا ، هدروآرد  ياپ  زا  ار  شنافیرح  هیلک ي  مسیلاربیل  دوب . دـهاوخ  نایم  رد  رـشب  خـیرات  هزوم ي  یمیاد 
یتح ای  ددرگ و  لاربیل  یسارکومد  نیزگیاج  هک  تشاد  دهاوخن  ار  نآ  ییاناوت  یسایس  میژر  چیه  هک  اج  نآ  زا  دوش . یم  زوریپ  میـسانش 
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یناهج نگمه  تموکح  يزوریپ  رظان  ناهج  هاتوک  نخس  میتسه . مسیلاربیل  موکحم  دبا  يارب  ام  ور  نیا  زا  دنادرگ ، زیامتم  نآ  زا  ار  دوخ 
هلاقم هب  ناوارف  ياه  شنکاو  هب  خساپ  رد  دوب . دهاوخ  یلگه  مسیلآ  هدیا  رگ  نایامن  تهج  نیا  زا  ام  رـصع  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هدوب و 

لگه و دننام  امایوکوف  دروآ . مهارف  ناسنا » نیرخآ  خیرات و  نایاپ   » ناونع تحت  یباتک  دوخ  ياهرظن  حیرشت  حیضوت و  اب  وا  امایوکوف  ي 
تـسا ینامز  خیرات  نایاپ  دریذـپ ، یم  نایاپ  هرخالاب  لوحت  نیا  هکلب  تسین  نایاپ  یب  یناسنا  ياه  هعماج  لوحت  هک  تسا  دـقتعم  سکرام 

لگه يارب  دوش . هدروآرب  يرـشب  ياهزاین  نیرت  یـساسا  نیرت و  قیمع  نآ  رد  هک  دـبای  تسد  یناـسنا  هعماـج ي  زا  یلکـش  هب  ناـسنا  هک 
ار لاربیل » یـسارکومد   » يو دـننامه  لگه و  لابند  هب  امایوکوف » . » دوب خـیرات  ناـیاپ  یتسینومک  هعماـج ي  سکراـم  يارب  لاربیل و  تلود 

راکـشآ متـسیب ، نرق  ینایاپ  عبر  لوحت  نیرت  هتـسجرب  دیوگ : یم  امایوکوف  دنک  یم  یقلت  خـیرات  نایاپ  يرـشب و  ياه  هعماج  ییاهن  لکش 
پچ اـی  دـشاب  هنارمآ  یماـظن و  تسار  عون  زا  هاوخ  دوب . دـهاوخ  يوق  رهاـظ  هب  یناـهج  ياـه  يروتاـتکید  گرزب  یتاذ و  فعـض  ندـش 

ات هتفرگ  نیتال  ياکیرما  زا  ناـهج ، رـسارس  رد  دـنمورین  ياـه  تموکح  عون  نیا  زا  يرایـسب  ریخا ، ههد ي  ود  یط  رتیلاـتوت . تسینومک و 
هدربن هار  تابث  اب  لاربیل  ياه  یسارکومد  هب  همه  هچرگ  دنا ، هدیشاپ  مه  زا  ایسآ ، هنایمرواخ و  ات  هتفرگ  يوروش  داحتا  زا  یقرش و  ياپورا 
دنویپ مه  هب  ار  ایند  رسارس  رد  توافتم  ياه  گنهرف  قطانم و  هک  تسا  یمجسنم  یسایس  نامرآ  اهنت  لاربیل  یسارکمد  لاح  ره  هب  اّما  دنا ،

رد هچ  اه ، هعماج  يدام  قنور  هنیمز ي  رد  هقباس  یب  جـیاتن  هتفای و  شرتسگ  دازآ ـ » رازاب  « ـ  مسیلاربیل يداـصتقا  لوصا  هوـالعب  دـهد . یم 
هدروآ راب  هب  دـندوب ، ریقف  موس  يایند  زا  یئزج  یناهج  مود  گنج  نایاپ  رد  هک  ییاـهروشک  رد  هچ  هتفاـی و  هعـسوت  یتعنـص  ياـهروشک 

يراد هیامرـس   » لدـم زا  ریغ  ددرگ ، یم  یهتنم  خـیرات » ناـیاپ   » هب یگمه  هک  یتواـفتم  ياـه  هار  دوجو  اـب  تسا : دـقتعم  اـمایوکوف  تسا .
زا دنتـسه ، نویـسازینردم  هار  رد  هک  ییاهروشک  دـشاب . هتـشاد  یقفوم  رهاظ  هک  دراد  دوجو  ددـجت  زا  يا  هخـسن  رتمک  لاربیل » تارکومد 

هیرظن ي لاح ، نیا  اب  دـنراد . یمرب  ماگ  تهج  نیا  رد  یگمه  نیچ  يوروش و  زین  یبونج و  هرک ي  ناویاـت و  اـت  هتفرگ  لاـغترپ  ایناپـسا و 
يداـصتقا رییغت  هک  تسا  دـقتعم  وا  تسین . یـشخب  تیاـضر  ًـالماک  يروئت  خـیرات ، يداـصتقا  ياـه  هیرظن  یماـمت  دـننامه  نویـسازینردم 
صوصخب یناهج و  خـیرات  زا  یلماک  حیـضوت  دـنا ، هدـش  تسرد  نآ  ياـنبم  رب  هک  دـیدج  یعاـمتجا  مولع  یماـمت  خـیرات و  زا  سکراـم 

مولع نیصصختم  ریاس  سکرام و  كرد  زا  رت  قیمع  رایسب  ار  ناهج  خیرات  لوحت  زا  لگه  كرد  وا  دهد . یمن  تسدب  نآ  ياه  تسـسگ 
هعماج ي هب  یتعیبط  عضو  زا  راذـگ  رد  ناسنا  ياهدرواتـسد  هک  تسا  دـقتعم  تناـک  زا  يوریپ  هب  اـمایوکوف  دـناد . یم  رـصاعم  یعاـمتجا 

ساسحا ترورـض  نآ  زا  رت  مهم  گنج و  زا  یـشان  تاـعیاض  تناـک  دور . یم  نیب  زا  یناـهج ، حطـس  رد  اـه  تلم  نیب  گـنج  اـب  یندـم 
دروم رد  تناک  ياه  هتـشون  امایوکوف  نامگ  هب  تسناد . یم  یناـسنا  تعیبط  لـماک  هعـسوت ي  عناـم  ار  گـنج  يارب  یگـشیمه  یگداـمآ 

سیسأت شخب  ماهلا  ار  یناملآ  فوسلیف  هشیدنا ي  وا  دهد . یم  لیکشت  ار  رصاعم  لاربیل » مسیلانویـسانرتنا   » يرکف ینابم  للملا  نیب  طباور 
نیب نوناق  میکحت  و  یلاربیل » مسیلانویـسانرتنا   » قیرط زا  اهنت  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  دـحتم » للم  نامزاس   » سپـس و  للم » هعماـج ي  »
ًالماک يرظن  رجنیـسک  هلمج  زا  ناـیارگ » عقاو   » هک دـنک  یم  دـیکأت  وا  درک . میظنت  یناـهج  حطـس  رد  ار  حلـص  ناوت  یم  هک  تسا  یللملا 

« ییارگ عقاو   » ناراد فرط  ریاس  رجنیـسک و  تساه . تردق  نزاوت  رد  یللملا  نیب  ینما  ان  یعقاو  هراچ ي  اه  نآ  دـید  زا  دـنراد و  فلاخم 
فرـصنم اوق و  لداعت  دـننک و  یم  روصت  كال  گنج  عضو  و  همه ) هیلع  همه  گنج  « ) زباـه  » یعیبط عضو  دـننامه  ار  لـلملا  نیب  طـباور 

للم نامزاس   » و للم » هعماج ي   » ياه تسکـش  دیوگ  یم  امایوکوف  دـنیامن . یم  یقلت  للملا  نیب  تینما  هار  اهنت  ار  هلمح  زا  نمـشد  ندرک 
فوسلیف درک . ناوت  یمن  تناک  یتسیلانویـسانرتنا »  » هشیدنا ي یتسردان  رب  لمح  ار  یللملا  نیب  یگـشیمه  حلـص  ندرک  رارقرب  رد  دـحتم »

نیب مظن  نینچ  دیوگ و  یم  نخس  دنتـسه  هباشم  کیتارکمد  یـساسا  نیناوق  ياراد  هک  دازآ  ياهروشک  یللملا  نیب  نویـساردف  زا  یناملآ 
هشیدـنا ي اب  یـسیلگنا  لاربیل  هیرظن ي  لیمکت  شدوخ  لوق  هب  ای  نداد  یتشآ  اب  امایوکوف  تسناد . یم  یگـشیمه  حلـص  نماض  ار  یللملا 
. دـنک یم  یثـنخ  اـی  بذـج  ار  مسیلاربـیل  زا  پچ »  » ياـهداقتنا زا  یمهم  شخب  لـگه »  » يرـشب ياـه  هعماـج  یخیراـت  لوحت  یکیتکلاـید 

نآ کیروئت  تاهابتشا  یخرب  نتفاکـش  اب  هکلب  دنک  یمن  یفن  هشیر  زا  ار  یتسیـسکرام  هشیدنا ي  یتنـس ، ياه  لاربیل  فالخ  رب  امایوکوف 
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کی رد  اهنت  ار  ترورـض » ورملق   » زا ییاهر  و  يدازآ » ورملق   » شرتسگ یتسیـسکرام  نامرآ  ققحت  وا  دروآ . یم  هار »  » هب ههار » یب   » زا ار 
نیرخآ  » دـیآ یم  دوجو  هب  لاربیل » یـسارکومد   » خـیرات نایاپ  رد  هک  ار  یناـسنا  وا  دـناد . یم  ریذـپ  ناـکما  کـیتارکمد  لاربیل  هعماـج ي 

تساـه و هدـنب  يژولوئدـیا  تیحیـسم  يو  رظن  زا  تسا . هدـش » زوریپ  هدـنب ي   » دوـجوم نیا  رهوـج  هک  تـسا  دـقتعم  دـمان و  یم  ناـسنا »
نینمؤم همه ي  يارب  یحیسم  نامرآ  ققحت  نوناق ، لباقم  رد  اه  ناسنا  یمامت  يربارب  تسین . هدش  يویند  تیحیسم  زج  يزیچ  یسارکومد 
فیعـض ياه  ناسنا  هنیک ي  زا  یـشان  يرواد  شیپ  عقاو  رد  ادـخ  ربارب  رد  اه  ناسنا  يربارب  هب  یحیـسم  نامیا  اما  تسا . ادـخ  هاگـشیپ  رد 

ياهدیدرت اه  هعماج  تدملا  لیوط  هدنیآ ي  هب  تبسن  وا  امایوکوف  ینیب  شوخ  دوجو  اب  تسا . ناگیادخ )  ) اهرت يوق  هب  تبـسن  اه ) هدنب  )
هب اهنت  هک  میوشب  ناسنا » نیرخآ   » هب لیدبت  ام  تسا  نکمم  هدنیآ  رد  هک  دنک  یم  اقلا  ار  هشیدنا  نیا  یعامتجا  یگدنز  لوفا  دراد : يدج 

یـصخش هافر  يوجتـسج  رد  تخـس  هک  ارچ  تسا . هدـش  مورحم  یلاـعتم  فادـها  يارب  لـیم  هنوگ  ره  زا  دـنک و  یم  رکف  دوخ  شیاـسآ 
نینوخ یگنج  ریگرد  هک  ییاه  ناسنا  ینعی  میوشب ، زین  اه » ناسنا  نیلوا   » هب لیدبت  تسا  نکمم  دراد . دوجو  زین  يرگید  رطخ  اّما  دنتـسه .

هب دناوت  یم  یگداس  هب  یلاعتم  فادها  يارب  هدنزاس  مظنم و  لمع  نادیم  نادقف  عقاو  رد  دنتـسه . نردـم  ياه  حالـس  اب  اما  لصاح ، یب  و 
هک نیا  زا  نم  لالدتـسا  روظنم و  دـیوگ  یم  اـمایوکوف  دوش . رجنم  هنوگراـمیب  اـی  یطارفا  تروـص  هب  نآ  ماـگنه  رید  یلو  ددـجم  روـهظ 

یسارکومد هک  تسین  نیا  دشاب  يرشب  تموکح  لکش  نیرخآ  رشب و  کیژولوئدیا  لماکت  نایاپ  هطقن ي  تسا  نکمم  لاربیل  یسارکومد 
رد دنتـسه . يدـج  یعامتجا  لیاسم  زا  غراف  ای  یتلادـع  یب  زا  يراع  سییوس  ای  هسنارف  اکیرما ، هدـحتم  تالایا  دـننام  زورما  تابث  اب  ياـه 

صقان يارجا  هجیتن ي  هکلب  دنتسین ، هدش  راوتـسا  نآ  ربون  یـسارکومد  هک  يربارب  يدازآ و  لصا  ود  صقن  زا  یـشان  تالکـشم  نیا  عقاو 
National Interest. [2] [ 1  ] یقرواــپ دیــسر . يرتـهب  زیچ  هـب  ناوـت  یمن  لاربــیل  یــسارکومد  ناــمرآ  زا  دنتــسه . لوـصا  نآ 

.Alexandre Kojeve

نوتگنیتناه لئوماس 

ار ییادتبا  تالیصحت  دمآ . ایند  هب  یسیلگنا  رجاهم  هداوناخ ي  کی  رد  كرویوین و  رهـش  رد  يدالیم  لاس 1927  رد  نوتگنیتناه  لئوماس 
سپ زین  لاس 1951  رد  يو  دومن . تفایرد  وگاکیش  لیی و  هاگشناد  زا  ار  دوخ  سناسیل  قوف  سناسیل و  كرادم  درک و  یط  رهـش  نیا  رد 

تـسایر هب  زین  یتدـم  يارب  تخادرپ و  هاگـشناد  نیا  رد  سیردـت  هـب  دراوراـه  هاگـشناد  زا  یـسایس  موـلع  يارتـکد  كردـم  تفاـیرد  زا 
ار دراوراه  هاگـشناد  کیژتارتسا  تاعلاطم  زکرم  تساـیر  لاس 1989  زا  نوتگنیتناه  دـش . هدـیزگرب  هاگـشناد  نآ  فلتخم  ياه  نامتراپد 

يراکمه زا  هراومه  اکیرمآ  رد  فلتخم  یتلود  ياه  نامزاس  یلو  هدوبن ، یتلود  تمـس  راد  هدهع  هاگ  چـیه  نوتگنیتناه  تسا . راد  هدـهع 
هسسؤم اب  یعافد  روما  تاقیقحت  رایتسد  تمس  رد  ات 1953  لاس 1952  زا  يو  دنا . هدوب  دنم  هرهب  میقتسمریغ  ای  میقتسم و  تروص  هب  يو 

يو تسا . هدوب  اکیرمآ  یعامتجا  مولع  تاقیقحت  ياروش  رگشهوژپ  زین  ات 1957  لاس 1954  زا  هتشاد و  يراکمه  زگنیکورب  یتاعلاطم  ي 
لاس 1977 زا  دوب و  كرویوین )  ) ایبملک هاگشناد  رد  حلـص  گنج و  روما  تاعلاطم  هسـسؤم ي  رایتسد  لاس  کی  تدم  هب  لاس 1958  رد 

رتراک هنیباک ي  رد  یکـسنیژرب  وینگیبز  اب  اکیرمآ  یلم  تینما  ياروش  يزیر  همانرب  حرط و  رتفد  هدننک ي  گنهامه  ناونع  اب  زین  ات 1978 
تلود فلتخم  ياه  نامرآ  اـب  کـیژتارتسا ، یعاـفد و  روما  رگ  لـیلحت  تمـس  اـب  نونک  اـت  لاس 1985  زا  نوتگنیتناـه  تشاد . يراـکمه 

یـسایس مولع  تاعلاطم  نمجنا  تسایر  ات 1987  لاس 1986  زا  هتـشاد و  يراکمه  هجراخ  روما  ترازو  عافد و  ترازو  هلمج  زا  اـکیرمآ 
همانلصف رد  يا  هلاقم  راشتنا  اب  ناتسبات 1972 ، رد  نوتگنیتناه  تسا . یسیلاپ  نیراف  هلجم ي  راذگ  ناینب  تسا و  هدوب  راد  هدهع  ار  اکیرمآ 

خر لیلحت  میاداراپ  ای  یموهفم  بوچراچ  ار  نآ  تخاـس و  حرطم  ار  اـه » ندـمت  دروخرب   » دـیدج هیرظن ي  [ 1  ] زریفا نیراف  ییاـکیرما  ي 
یمالـسا و ياه  ندـمت  داحتا  ای  یکیدزن و  لامتحا  زا  يو  هلاقم ، نیا  رد  دومن . مالعا  درـس ، گـنج  زا  دـعب  هرود ي  یللملا  نیب  ياـهداد 

درس گنج  زا  دعب  ناهج  تیعضو  لیلحت  تخانش و  يارب  تسا . هداد  رادشه  هتفگ و  نخس  برغ  ندمت  اب  اه  نآ  دروخرب  یسویسوفنک و 
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هدـش هئارا  هدـنهد  رادـشه  يرگید  هنانیب و  شوخ  یکی  هدـمع : هیرظن ي  ود  برغ  رد  دوش ، یم  هدـناوخ  یناـهج  نیون  مظن  هچ  نآ  اـی  و 
لئوماـس ار  اـه » ندـمت  دروخرب   » هدـنهد ي رادـشه  هیرظن ي  تشذـگ و  نآ  رکذ  هک  تساـمایوکوف  نآ  زا  هناـنیب  شوخ  هیرظن ي  تسا .

عفانم روحم  رب  مه  نآ  کیژتارتسا و  هاگن  زا  یناهج  لیاسم  هب  دوخ  ياه  هتـشون  مامت  رد  ًابیرقت  نوتگنیتناه  تسا . هدومن  زاربا  نوتگنیتناه 
کیژولوئدیا تاشقانم  متخ  ار  درـس  گنج  نایاپ  نارگ ، لیلحت  یخرب  نوچ  مه  هک  نآ  یب  وا  دـهد . یم  نومنهر  درگن و  یم  ییاکیرمآ 

ندـمت تشه  ای  تفه  هب  ار  ناهج  هدـنز ي  ياه  ندـمت  يو  دراگنا . یم  اـه » ندـمت  دروخرب   » دـیدج نارود  زاغآرـس  ار  نآ  دـنک ، یقلت 
زین هیـشاح  رد  نیتال و  ياکیرمآ  سکودترا ، والـسا ، ودنه ، یمالـسا ، ینپاژ ، یـسویسوفنک ، یبرغ ، ياه  ندمت  دنک : یم  میـسقت  گرزب 

ار ون  رـصع  ياه  يریگرد  لماکت  هلحرم ي  نیرخآ  یناهج و  بلاـغ  تسایـس  اـه ، ندـمت  لـباقت  نوتگنیتناـه ، رواـب  هب  ییاـقیرفآ  ندـمت 
ندمت ود  نایم  طباور  تسا و  شیازفا  لاح  رد  برغ  مالـسا و  هلاس ي  دصراهچ  رازه و  تموصخ  نوتگنیتناه  رواب  هب  دـهد . یم  لیکـشت 

رارق عاعش  تحت  ار  یناهج  لیاسم  رگید  یندمت  دروخرب  میاداراپ  بیترت ، نیدب  دوش . یم  نینوخ  یثداوح  زورب  نتـسبآ  برغ  یمالـسا و 
یسویسوفنک یمالسا و  ياه  ندمت  ماجنارس  دریگ و  یم  لکش  اه  ندمت  روحم  رب  يا  هزات  ياه  ییارآ  فص  دیدج ، رصع  رد  دهد و  یم 

داحتا برغ و  ندـمت  نیب  هدـنیآ ، رد  اه  يریگرد  یلـصا  نوناک  هک  نیا  هصـالخ  دـنریگ . یم  رارق  برغ  ندـمت  يوراـیور  مه ، راـنک  رد 
رد يریگرد  لماکت  هلحرم ي  نیرخآ  یندمت  ياه  يریگرد  عقاو  رد  دوب . دهاوخ  مالسا  ناهج  ایـسآ و  قرـش ، یـسویسوفنک  ياه  هعماج 

ياـه تیوه  ناـمه  هدرتسگ  حطـس  رد  هک  یگنهرف ، ياـه  تیوه  گـنهرف و  هک  تسا  نآ  یلـصا  فرح  دـیوگ  یم  يو  تسا . ون  ناـهج 
، خیرات رد  راب  نیلوا  يارب  دننک . یم  نییعت  درـس  گنج  زا  سپ  ناهج  رد  ار  گنج  اه و  ییارگاو  اه ، یگتـسبمه  يوگلا  دنتـسه ، یندمت 

یندمت یعقاو  موهفم  هب  تسا  هتـسناوتن  دراد  قرف  ندش  یبرغ  اب  هک  ندش  نردم  تسا . یندمت  دنچ  مه  یبطق و  دنچ  مه  یناهج  تسایس 
هدـش یتارییغت  شوختـسد  اه  ندـمت  نایم  رد  اوق  نزاوت  تسا . هدوب  یبرغ  ریغ  ياه  هعماج  ندرک  یبرغ  هب  رداق  هن  دـنک و  داـجیا  یناـهج 

ار دوخ  یـسایس  یماظن و  يداصتقا ، تردـق  یـسایسآ  ياه  ندـمت  اّما  تسا ، هدرک  لوفا  یبسن  روطب  یـسایس ، ذوفن  ظاحل  زا  برغ  تسا ،
ناگیاسمه يارب  مه  ناملـسم و  ياهروشک  يارب  مه  رما  نیمه  دراد و  يراـجفنا  شرتسگ  یتیعمج  ظاـحل  هب  مالـسا  دـنهد . یم  شرتسگ 

شیوخ ياه  گنهرف  صاخ  شزرا  ددجم  حرط  هب  ًامومع  یبرغ  ریغ  ياه  ندـمت  تسا . هدـش  تابث  مدـع  بجوم  هتـشاد و  یبقاوع  اه  نآ 
يریگرد ثعاب  برغ  هنایارگ ي  ناـهج  ياعدـم  تسا ، يریگ  لکـش  لاـح  رد  اـه  ندـمت  هدولاـش ي  رب  یناـهج  یمظن  دـنا . هدروآ  يور 

اه ییاکیرمآ  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  برغ  ياقب  دوش . یم  برغ  اب  ینیچ ، یمالـسا و  ياـه  ندـمت  هژیو  هب  رگید ، ياـه  ندـمت  هدـنیازف ي 
زا بانتجا  تسین . یناهج  تسا و  ناشدوخ  لام  اهنت  ناشیا  ندمت  هک  دنریذپب  مه  اه  یبرغ  دنهد و  رارق  دیکأت  دروم  ار  دوخ  یبرغ  تیوه 
اب نآ  ظفح  يارب  هتفریذـپ ، ار  یناـهج  تسایـس  یندـمت  دـنچ  تیهاـم  ناـهج  ناربهر  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  اـه  ندـمت  یناـهج  گـنج 
اما دنام ، دهاوخ  اه  ندمت  نیرت  يوق  زین  هدنیآ  ياه  لاس  رد  تساه و  ندمت  نیرت  يوق  رـضاح  لاح  رد  برغ  دـننک . يراکمه  رگیدـکی 

يداصتقا و تردق  دـنهاوخ  یم  یمالـسا  یـسویسوفنک و  ياه  هعماج  تسا . لوفا  لاح  رد  رگید  ياه  ندـمت  اب  هسیاقم  رد  برغ  تردـق 
هک برغ  زا  تسا و  ییاجباج  لاح  رد  تردـق  دنـسرب . لداعت  هب  نآ  اب  دـننک و  تمواقم  برغ  ربارب  رد  اـت  دـنهد  شیازفا  ار  دوخ  یماـظن 

. تسا هدـش  یندـمت  دـنچ  یبطق و  دـنچ  یناهج  تسایـس  دوش . یم  لقتنم  یبرغ  ریغ  ییاه  ندـمت  هب  هتـشاد ، رایتخا  رد  ار  نآ  تسا  يرید 
تایح هب  هک  دراد  دوجو  ناهج  رد  نیچ ) هنومن   ) رازاب مسینومک  مسیتاروپوک و  مسیلانویـسان ، دادبتـسا ، زا  ینوگانوگ  ياه  لکـش  زورما 
ناهج رد  دنراد . رارق  رالوکس  ياه  يژولوئدیا  هزوح ي  زا  جراخ  هک  دنتـسه  ینید  ياه  لح  هار  رت ، مهم  اه  نیا  زا  دهد . یم  همادا  دوخ 

ضحم ینیب  شوخ  نیا  دنک . یم  جیـسب  ار  ناشیا  دزیگنا و  یم  رب  ار  مدرم  هک  تسا  ییورین  نیرت  مهم  دـیاش  یمهم و  يورین  نید  رـصاعم 
نایدنه و اه ، ینیچ  ناناملـسم ، دوب و  دـهاوخ  طلـسم  ناهج  رب  دـبا  ات  برغ  تسا ، هدیـشاپورف  يوروش  داحتا  نوچ  مینک  روصت  هک  تسا 
. تسین ندش  یبرغ  يانعم  هب  ًاموزل  ندش  نردم  تفریذپ . دنهاوخ  زاب  شوغآ  اب  لح  هار  اهنت  ناونع  هب  ار  یبرغ  مسیلاربیل  رگید  ياه  تلم 
، یبرغ بادآ  اهداهن و  اه ، شزرا  تسب  رد  نتفریذپ  نودـب  دوخ و  ياه  گنهرف  نتـشاذگ  رانک  نودـب  دـنناوت  یم  یبرغ  ریغ  ياه  هعماج 
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. دوـش یم  یبرغ  شیپ  زا  رتـمک  نردـم و  شیپ  زا  رتـشیب  زور  ره  یـساسا ، یلکـش  هب  ناـهج  دـنا . هدـش  مـه  نردـم  هـتبلا  دـنوش و  نردـم 
نآ لابند  هب  مه  یسایس  ذوفن  یماظن و  ناوت  دوش ، یم  لقتنم  ایسآ  قرـش  هب  تعرـس  هب  يداصتقا  تردق  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نوتگنیتناه 
هب رگید  ياه  هعماج  لیامت  دزرویم . ینمـشد  برغ  اب  يا  هدـنیازف  روطب  مالـسا  ناـهج  تسا و  يداـصتقا  جوا  لاـح  رد  دـنه  دوب . دـهاوخ 

ناشیا لیم  اه و  یبرغ  سفن  هب  دامتعا  نآ  اب  هارمه  دور و  یم  نایم  زا  تعرـس  هب  نآ  ياه  هظعوم  زا  يوریپ  برغ و  ياهروتـسد  نتفریذپ 
تسا و ماجنا  لاح  رد  نیداینب  یعطق و  یجیردـت ، یتارییغت  اه  ندـمت  نایم  اوق  نزاوت  رد  اّما  دوش . یم  گـنر  مک  مه  ناـهج  رب  طلـست  هب 

نیچ دوش و  یم  ییایسآ  ياه  ندمت  بیصن  تردق  نیرتشیب  تفای . دهاوخ  شهاک  نانچ  مه  رگید  ياه  ندمت  اب  هسیاقم  رد  برغ  تردق 
مه مکی ، تسیب و  نرق  نیزاغآ  ياه  ههد  ات  برغ  دـناوخ . دـهاوخ  شلاچ  هب  ار  برغ  یناهج  ذوفن  هک  تسا  يا  هعماـج  داـیز  لاـمتحا  هب 

هعـسوت و قیقحت ، ياه  تیفرظ  یملع ، ياه  تیلباق  ورملق  رد  دیاش  دعب  هب  نامز  نیا  زا  دوب و  دهاوخ  ناهج  ندمت  نیرتدنم  تردـق  نینچ 
ياهروشک نایم  رد  شیپ  زا  رتشیب  زور  ره  تردـق  رگید  عبانم  لرتنک  اما  دـنامب ، زاتـشیپ  نانچ  مه  یماظن  ریغ  یماظن و  ینف  ياه  يروآون 

هکلب دنتسین ، یبرغ  ناربهر  رگید  دنشاب ] هتـشاد  دوجو  یناهج  ناربهر  زا  یهورگ  رگا  . ] دش دهاوخ  عیزوت  یبرغ  ریغ  ياه  ندمت  ینوناک 
ینابیقر لهک ، نارتیم و  رچات ، ناگیر ، نانیشناج  تفرگ . دهاوخ  لکـش  ناهج  یلـصا  ندمت  تشه  ای  تفه  ینوناک  ياهروشک  ناربهر  زا 

نارود دنتسه . وتراهوسو  هللا ) همحر   ) ینیمخ ماما ] ، ] نیستلی يدناگ ، اریدنیا  هنوزاکان ، گنیپوئایش ، گند  نانیـشناج  هک  تشاد  دنهاوخ 
ییازون ییارگ و  یموب  یناهج  دنیارف  دیدج ، ياه  تردق  روهظ  برغ و  ندش  ناوت  مک  لاح ، نیا  رد  دسر و  یم  نایاپ  هب  برغ  هطلس ي 

مکاح شیارگ  هب  ییارگ  یموب  یبرغ  ریغ  ناهج  رـسارس  رد  دون  داتـشه و  ياه  ههد  رد  درب . دـهاوخ  شیپ  هب  ار  یبرغ  ریغ  ياـه  گـنهرف 
یفن زا  همه  دنه  رد  تساهوگتفگ . یلـصا  عوضوم  ناملـسم  ياه  هعماج  رد  هرابود  ندش » یمالـسا   » مالـسا و ییاززاب  تسا ، هدش  لیدبت 

هعاشا ار  سویسوفنک  نییآ  اه  تلود  ایسآ  قرش  رد  دنیوگ . یم  نخـس  هعماج  تسایـس و  ِندرک » يدنه   » زا یبرغ و  ياه  شزرا  رهاوظ و 
يرکف ناگبخن  متـسیب  نرق  لوا  همین ي  رد  دنا . هداد  رـس  ار  ناشیاهروشک  ندرک » ییایـسآ   » يادـن يرکف  یـسایس و  ناربهر  دـنهد و  یم 
شخب دنک . یم  نوریب  نادیم  زا  یمدآ  تایح  رد  مهم  يرـصنع  ناونع  هب  ار  نید  یعامتجا ، يداصتقا و  نویـسازینردم  هک  دنتـشاد  هدـیقع 

یم تیوقت  ار  نآ  دـندروآ ، یم  يور  هرابود  شیوخ  هعماج ي  یتنـس  ِنید  هب  هک  دـش  یم  طوبرم  یناـسک  هب  ینید  ییازون  نیا  هدـمع ي 
شبنج سکودوترا  بهذـم  ادوب و  نییآ  مسییودـنه ، تیدوهی ، مالـسا ، تیحیـسم ، نایدا  رد  دـنتفای . یم  نآ  يارب  هزات  ییانعم  دـندرک و 

ياهراتفر هب  نداد  لکـش  ینید و  ياهداهن  اه و  هزومآ  هنالاعف ي  ییارگ  صالخ  اه  نآ  فدـه  هک  تفرگ  ناـج  يا  هناـیارگ  داـینب  ياـه 
ار یبهذـم  نویطارفا  ياه  تیلاعف  هنیمز ي  ناهج  رـسارس  رد  ینید  ییازون  دوب . ینید  لوصا  هدولاش ي  رب  یمومع  یعاـمتجا و  یـصخش ،

يوق نیرت و  هتـسجرب  نیرت ، یهیدب  دـبای . یم  دومن  اه  تلود  همانربو ي  مدرم  هرمزور ي  یگدـنز  رد  اه  هعماج  مامت  رد  دـنکیم و  مهارف 
نویسازینردم ياهدنیارف  ینعی  دوش . نید  يدوبان  ثعاب  تفر  یم  راظتنا  هک  تسا  یلماع  نامه  ناهج ، حطس  رد  ینید  ییازون  لماع  نیرت 

رد ینید  ییازون  دـیوگ : یم  نوتگنیتناه  تفای . هعاشا  ناـهج  رـسارس  رد  متـسیب  نرق  مود  همین ي  رد  هک  یگنهرف  يداـصتقا و  یعاـمتجا ،
، طابضنا مظن ، ياه  شزرا  رب  هرابود  يدیکأت  ییوج و  تذل  یقالخا ، ییارگ  یبسن  مسیرالوکـس ، ربارب  رد  تسا  یـشنکاو  ناهج  رـسارس 

یحیسم عون  زجب  دنراد و  تیدض  ییارگ  ناهج  مسیرالوکـس و  اب  ینید  ییازون  ياه  شبنج  تسا . یناسنا  یگتـسب  مه  يرای و  مه  راک ،
يروآ و نف  ملع و  يراد ، هیامرس  هعسوت ، ندش ، یتعنـص  ینیـشنرهش ، ماع  روط  هب  ینید ، ییازون  ياه  شبنج  دنتـسه . یبرغ  دض  اه ، نآ 
، هدـش داـی  ياـه  تکرح  تسناد . نردـم  دـض  ار  اـه  نآ  ناوـت  یمن  ور  نـیا  زا  و  دـننک . یمن  یفن  تساـه  نآ  اـب  مزـالم  هـک  ار  هـچ  نآ 

نیا اب  اّما  دـنراد ، لوبق  تساه  نآ  اـب  مزـالم  هک  ار  یگدـنز  هویـش ي  رد  رییغت  يروآ و  نف  ملع و  ندوب  ریذـپان  باـنتجا  نویـسازینردم و 
داینب ياه  شبنج  تسین . راگزاسان  نردـم  ياه  تلود  لیکـشت  اب  مالـسا  لاح  نیع  رد  دـننک . یم  تفلاـخم  دـش  یبرغ  دـیاب  هک  هاگدـید 
يژر  » لوق هب  دنا . هدرک  ادیپ  يدایز  تردق  سنوت  نانبل و  رصم ، ناریا ، ریازجلا ، دننام : هتفرـشیپ ، ناملـسم  ياه  هعماج  رد  یمالـسا  يارگ 

هظفاحم یمالـسا  يارگداینب  ياه  هورگ  نالاعف  لپک » لیژ   » نایب هب  تسافعـض . نیماتیو  هکلب  تسین ، اـه  هدوت  نویفا  ناـنیا  يارب  نید  ربد »
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يرهش و يا  هدیدپ  رگید  ياه  نید  رد  هباشم  ياه  شبنج  لثم  مه  مالـسا  ینید  ییازون  دنتـسین ، داوس  یب  نازرواشک  ای  لاس  نایم  ناراک 
نایم رد  دراد . تیباذـج  یناگرزاب  یتلود و  يا ، هفرح  ياـه  هزوح  رد  لـغاشم  ناگدـنیوج  هدرک و  لیـصحت  شیدـنا ، نردـم  دارفا  يارب 

، یبرغ ریغ  نید  کی  تایح  دیدجت  تسا . قداص  عوضوم  نیا  زین  مسییودنه  رد  نید . یب  ناشنیدلاو  دـنا و  یبهذـم  اه  ناوج  ناناملـسم ،
یفن يانعم  هب  هکلب  تسین ، هتینردـم  یفن  هلزنم ي  هب  تایح  دـیدجت  نیا  تسا . یبرغ  ریغ  ياه  هعماـج  رد  يزیتس  برغ  دومن  نیرتدـیدش 

ریغ ياه  هعماج  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  یفن  تسا ; مزالم  برغ  اب  هک  تسا  یلکش  یب  یـشیدنا و  یبسن  هنادحلم ، گنهرف  راکنا  برغ و 
یم نردـم  ام  : » هک تسا  بلطم  نیا  زیمآراـختفا  ناـیب  تسا و  برغ  زا  یگنهرف  لالقتـسا  مـالعا  دوش ; یم  هدـناوخ  یگدز » برغ   » یبرغ

اه و شزرا  یفن  اب  یمالسا  ییازون  دنا . هدوب  متـسیب  نرق  رخآ  عبر  ياه  ندمت  نیرتایوپ  مالـسا  ایـسآ و  میوش .» یمن  امـش  لثم  اما  میوش ،
دوش و یم  هدـید  ناملـسم ـ  ییادوب و  ینپاژ ، ینیچ ، ایـسآ ـ  قرـش  ياه  ندـمت  همه ي  رد  ییایـسآ  شلاـچ  تسا . هارمه  یبرغ  ياـهداهن 

دروم یهاگ  مه  ار  ییایـسآ  ياه  ندمت  نایم  تاکرتشم  ییایـسآ ، شلاچ  تسا . یبرغ  ندـمت  اه و  ندـمت  نیا  نایم  توافت  رب  نآ  دـیکأت 
گنهرف هب  تبـسن  دوخ  یگنهرف  يرترب  رب  ناناملـسم  مه  اه و  ییایـسآ  مه  دراد . یـسویسوفنک  يا  هغبـص  رتشیب  هک  دـهد  یم  رارق  هجوت 

. دننک یم  ادیپ  يرتشیب  سفن  هب  دامتعا  زور  ره  برغ  ربارب  رد  ، مه رانکرد  یهاگ  کت و  کت  یهاگ  ، مالسا ایسآ و  دنزرویم . دیکأت  یبرغ 
كرحت زا  یـشان  يدایز  دودـح  ات  تلاـح  نیا  ناناملـسم  درومرد  اـما  ، دراد هشیر  اـهنآ  يداـصتقا  دـشر  رد  اـه  ییایـسآ  سفن  هب  داـمتعا 

سفن هب  دامتعا  دوخ  يداصتقا  هعسوت  لیلدب  اه  ییایـسآ  هک  لاح  نامه  رد  دیوگ  یم  نوتگنیتناه  تسا . ناشیا  تیعمج  دشر  یعامتجا و 
. دندروآ يور  دیما  تردق و  هعـسوت ي  تیعورـشم ، تابث ، تیوه ، عبنم  ناونع  هب  مالـسا  هب  مه  ناناملـسم  هوبنا  دندرک ، یم  ادیپ  يرتشیب 
تسا و مالسا  ناهج  رد  هدمع  شبنج  ود  ینس  ییارگداینب  هعیش و  ییارگداینب  دومن . خر  تسا » لح  هار  اهنت  مالـسا   » راعـش رد  هک  يدیما 

لیمحت دوخ  هعماج ي  رب  دـندرک  یم  شالت  کی  ره  هک  يا  هنایاسراپ  طابـضنا  ینیمخ و  ماما ]  ] نیولاک و ناج  نایم  ییاه  تهابـش  یتح 
یفن لـثم  تسرد  متـسیب ، نرق  ناـیاپ  رد  یقرـش  هرک ي  مین  یـسایس  لـیاسم  رب  مالـسا  ییاززاـب  ریثأـت  نتفرگ  هدـیدان  دراد . دوـجو  دـننک 
نایم طـباور  تساـم  يور  شیپ  هک  یناـهج  رد  تسا . مهدزناـش  هدـس ي  رخاوا  یـسایس  عاـضوا  رب  ناتـستورپ  حالـصا  شبنج  ياـهریثأت 
نیا اب  تشاد . دـهاوخ  زیمآ  تموصخ  یتیهام  رتشیب  دوب و  دـهاوخن  یکیدزن  طباور  فلتخم ، ياه  ندـمت  هب  قلعتم  ياه  هورگ  اهروشک و 
نایم یندـمت  لسگ  طوطخ  نیرتراب  تنوشخ  درخ ، حطـس  رد  دـنراد . يرتشیب  زیمآ  تموصخ  شیارگ  یندـمت  نایم  طباور  یـضعب  لاـح 
تسا هیقب  برغ و  نایم  یلصا  قاقشنا  نالک  حطس  رد  تسا . هدش  عقاو  نآ  یحیسم  ییاقیرفآ و  ودنه ، سکودوترا ، ناگیاسمه  مالـسا و 

ياـهدروخرب دوش . یم  ماـجنا  رگید  يوـس  زا  برغ  وـس و  کـی  زا  ییایـسآ  ناملـسم و  ياـه  هعماـج  ناـیم  اـه  يریگرد  نیرتدـیدش  هک 
هژیو هب  برغ ، دـندروآ . یم  ربرـس  اه  ینیچ  یخاتـسگ  ناناملـسم و  بصعت  نایبرغ ، توخن  نایم  دتـس  داد و  زا  ًالامتحا  هدـنیآ  كانرطخ 

. دنهد قیبطت  یبرغ  ياه  شزرا  اب  ار  دوخ  دیاب  یبرغ  ریغ  ياه  تلم  هک  دـندقتعم  تسا ، هدوب  لئاق  یتلاسر  دوخ  يارب  هراومه  هک  اکیرمآ 
تلم هک  تسا  نیا  اه  یبرغ  راظتنا  يرادم . نوناق  ییارگدرف و  رشب ، قوقح  دودحم ، تموکح  دازآ ، رازاب  یسارکمد ، نوچ : ییاه  شزرا 
ییارگ ناهج  برغ  رظن  هب  هک  هچ  نآ  دنـشخب . ققحت  اه  نآ  هب  دـنریگ و  راک  هب  دوخ  ياهداهن  رد  ار  هدـش  داـی  ياـه  شزرا  رگید  ياـه 

رپ یطباور  هراومه  ًالامتحا  ینیچ ، یمالـسا و  ياه  ندـمت  لثم  رگ ، شلاچ  ياه  ندـمت  اب  برغ  تسا . مسیلاـیرپما  هیقب  هاگدـید  زا  تسا ،
هب هتسباو  هک  يرت  فیعض  ياه  ندمت  ینعی  اقیرفآ ، نیتال و  ياکیرمآ  اب  برغ  طباور  تشاد . دهاوخ  زیمآ  تموصخ  رایـسب  ًابلاغ  شنت و 

دیدهت اب  ار  برغ  يانب  هک  تسا  یندمت  اهنت  مالسا  تشاد . دهاوخ  يرتمک  شنت  نیتال  ياکیرمآ  ندمت  اب  صوصخ  هب  و  دنا ، هدوب  برغ 
هک ییاه  گنج  زا  دـصرد  هاجنپ  يدالیم  ياـه 1820 و 1929  لاـس  نیب  تسا . هدوب  قفوم  رما  نیا  رد  راـبود  مک  تسد  هدرک و  هجاوـم 

لباقم ياهورین  برغ  درـس  گنج  نایرج  رد  تسا . هدوب  نایحیـسم  ناناملـسم و  نیب  تسا ، هداد  يور  نید  ود  هب  قلعتم  ياهروشک  ناـیم 
لباقم يورین  ناناملـسم  تساه ، ندمت  دروخرب  نآ  یگژیو  هک  درـس  گنج  زا  سپ  ناهج  رد  داد . یم  بقل  ادـخ » یب  مسینومک   » ار دوخ 
دنراد رگیدکی  زا  اه  یبرغ  ناناملـسم و  هک  ییاه  تشادرب  هب  هجوت  اب  دیوگ : یم  همادا  رد  نوتگنیتناه  دنناد . یم  ادخ » یب  برغ   » ار دوخ 
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نیب گنج  هبـش  تلاح  کی  يدالیم ، لاس 1979  رد  ناریا  بالقنا  هک  تسین  بجعت  ياج  یمالـسا ، ییارگداـینب  دـشر  هب  هجوت  اـب  زین  و 
اکیرمآ اب  يرثؤم  روطب  ناریا  : » هک درک  مالعا  یتسرد  هب  هللا ) همحر   ) ینیمخ هللا  تیآ  رت  شیپ  دمآ . دوجو  هب  برغ  مالسا و  نایم  یندمت 

دوخ هکلب  تسین ، یمالـسا  ییارگداینب  برغ  یلـصا  لکـشم  تسا . هدرک  داهج  مالعا  برغ  هیلع  اـهراب  یفاذـق  و  تسا » گـنج  لاـح  رد 
ذوفن برغ و  هدنیآ ي  دیوگ : یم  يو  تسا . برغ  دوخ  هکلب  تسین  اکیرمآ  عافد  ترازو  ای  ایس  نامزاس  مه  مالسا  لکـشم  تسا . مالـسا 

ناناملسم یقالخا  يرترب  هب  هک  یقالخا  تالکشم  اب  دروخرب  رد  برغ  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  يدایز  دودح  ات  رگید  ياه  هعماج  رب  نآ 
ندمت تمالـس  هک  تسا  يدیدهت  تدم  دنلب  رد  ینید  تاداقتعا  ندش  گنر  مک  دشاب . قفوم  دـح  هچ  ات  تسا  هدـش  رجنم  اه  ییایـسآ  و 

لماک یشاپورف  مسیسکرام و  قلطم  تسکش  تسا  دقتعم  اهموا  یـشکات  ینپاژ  فوسلیف  دیوگ : یم  نوتگنیتناه  تسا . هجاوم  نآ  اب  یبرغ 
نیزگیاج اهنت  هن  مسیلاربیل  دوش . یم  یقلت  تینردم  رب  مکاح  نایرج  هک  تسا  یبرغ  مسیلاربیل  طوقـس  هیلوا ي  ياه  هناشن  يوروش  داحتا 

. درک دـهاوخ  طوقـس  هک  تـسا  يدـعب  يژولوئدـیا  هـکلب  دـش ، دـهاوخن  خـیرات  ناـیاپ  رد  طلـسم  ياـه  يژولوئدـیا  رگید  مسیـسکرام و 
هک دبای  شرتسگ  یلکش  هب  وتان  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  ترورض  نیا  یندمت  دنچ  ناهج  کی  تیعقاو  هک  تسا  رواب  نیارب  نوتگنیتناه 
اب دنتسه و  نمـشد  رگیدکی  اب  هک  دوش  ییاهروشک  لماش  یتح  دریگ و  ربرد  دنتـسه  نآ  هب  نتـسویپ  هب  لیام  هک  مه  ار  یبرغ  ياهروشک 

نارود ياهزاین  هب  ییوگ  خـساپ  يارب  هک  کیتسلابدـض  ياه  کشوم  هب  طوبرم  نامیپ  دـنرادن . یهباـشت  هنوگ  چـیه  وتاـن  رگید  ياـضعا 
، ینیب شیپ  لباق  ریغ  یمتا  ياهدیدهت  ربارب  رد  دوخ  زا  عافد  رد  ار  رگید  ياهروشک  اکیرمآ و  دـناوت  یم  دوب ، هدـش  یحارط  درـس  گنج 
يوـق و ياـهدروخرب  ناـهج  رد  دـیوگ : یم  يو  دـنک . دودــحم  رگید  ياـهروشک  یقطنم  ریغ  يروتاـتکید  یتـسیرورت و  ياـه  تـکرح 
یقالخا و ریغ  بذاک ، هاگدـید  نیا  دراد : یـساسا  لکـشم  هس  برغ  گنهرف  ندوب  یناهج  هب  اه  یبرغ  داـقتعا  یندـمت ، ياـه  ییوراـیور 
یبرغ و ناـبز ، یـسیلگنا  یناـهج  گـنهرف  کـی  يریگ  لکـش  لیلدـب  یگنهرف  عونت  هک  نیا  رب  ینبم  اـه  یبرغ  روـصت  تسا و  كاـنرطخ 

گنهرف اهداهن و  اه ، شزرا  دیاب  یبرغ  ریغ  ياه  تلم  هک  داقتعا  نیا  تسا . تسردان  یلکب  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  كرتشم ،
رگید ییاپورا  ییارگ  ناهج  دراد . یپ  رد  ار  یبولطمان  تاعبت  هاگدید  نیا  شریذپ  هک  ارچ  تسا . یقالخا  ریغ  يداقتعا  دنریذپب ، ار  یبرغ 

هک ارچ  تسا ، كانرطخ  رایـسب  مه  ناهج  يارب  یبرغ  ییارگ  ناهج  تسا . لوفا  لاح  رد  مه  اکیرمآ  یماگ  شیپ  درادن و  یجراخ  دوجو 
تـسکش هب  دـناوت  یم  هک  ارچ  تسا ، كانرطخ  مه  برغ  يارب  دوش و  رجنم  ینوناـک  ياـهروشک  ناـیم  یندـمت  نیب  یگنج  هب  دـناوت  یم 

يدازآ نوچ  تسا  ییاه  نامرآ  عبنم ـ  اهنت  عبنم ـ  اپورا  هک  تسا  دقتعم  روینوج  رگنیزلش  ماروترآ  دیوگ : یم  نوتگنیتناه  دماجنایب . برغ 
هن یـسایسآ ، هن  تسا ، ییاـپورا  ییاـه  ناـمرآ  اـه  نیا  یگنهرف ... يدازآ  و  رـشب ، قوـقح  نوناـق ، تموـکح  یـسایس ، یـسارکمد  يدرف ،

یبرغ ندـمت  هب  اـه  یگژیو  نیا  دـنهد . رارق  دوخ  فدـه  ار  اـه  ناـمرآ  نیا  مه  اـه  نآ  هک  نیا  رگم  هناـیمرواخ ، هب  قـلعتم  هن  ییاـقیرفآ ،
نیاربانب تسا . شزرا  زاب  شندوب  درف  هب  رـصحنم  رطاـخ  هب  هکلب  شندوب ، یناـهج  رطاـخ  هب  هن  برغ  ندـمت  دـشخب و  یم  هناـگی  یتیعقوم 

ناشیا تردق  زا  رتارف  نیا  هک  دنروایب ـ  رد  یبرغ  ندمت  لکش  هب  ار  رگید  ياه  ندمت  دننک  شالت  هک  تسین  نیا  یبرغ  ناربهر  تیلوؤسم 
تالایا هجوتم  صوصخب  تیلوؤسم  نیا  دننک . يزاسزاب  ینابهگن و  ظفح ، ار  یبرغ  ندمت  هناگی ي  تیفیک  دننک  یعـس  دـیاب  هکلب  تسا ـ 

هک دنک  یم  اضتقا  برغ  تردق  شهاک  دوجواب  یبرغ  ندمت  ظفح  تسا . یبرغ  روشک  نیرتدنم  تردـق  هک  ارچ  تساکیرمآ ، هدـحتم ي 
یماظن يداصتقا و  یسایس ، ییارگ  مه  هب  یبایتسد  دنهد : رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  فادها  ییاپورا  ياهروشک  اکیرمآ و  هدحتم ي  تالایا 

لح یبرغ  ياهروشک  اب  ار  دوخ  تافالتخا  رگید ، ياه  ندمت  هب  قلعتم  ياهروشک  هک  فدـه  نیا  اب  اه  تسایـس  ندرک  گنهامه  رتشیب و 
هزوح ي ياه  يروهمج  دارگـسیو ، هورگ  ياهروشک  ینعی  وتان  ییاپورا و  هیداحتا ي  رد  يزکرم  ياپورا  یبرغ  ياهروشک  ماغدا  دننک ;

ياهروشک نیب  رت  کیدزن  ياهدـنویپ  داجیا  ناکما و  دـح  اـت  نیتـال  ياـکیرمآ  ندـش  یبرغ  هب  کـمک  یـساورک ; ینوولـسا و  کـیتلاب ،
باتـش ندرک  دنک  نیچ ; ناملـسم و  ياهروشک  فراعتم  ریغ  فراعتم و  یماظن  تردق  شرتسگ  ندرک  دودحم  برغ ; اب  نیتال  ياکیرمآ 

کی سکودـترا و  نییآ  ینوناـک  روشک  ناونع  هب  هیـسور  هاـگیاج  نتفریذـپ  نیچ ; هب  روـشک  نیا  ندـش  کـیدزن  برغ و  زا  نپاژ  يرود 
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ياه ندـمت  رب  برغ  یماظن  کیژولونکت و  يرترب  ظفح  دوخ ; یبونج  ياهزرم  تینما  ظفح  رد  عورـشم  یعفانم  اب  هدـمع  یلحم  تردـق 
تابث و مدـع  أـشنم  نیرت  كاـنرطخ  دـیاش  رگید  ياـه  ندـمت  روما  رد  برغ  هلخادـم ي  هک  هتکن  نیا  صیخـشت  رت  مهم  همه  زا  رگید ;و 
هن اکیرمآ  هدحتم  تالایا  ینونک  عطقم  رد  دـیوگ : یم  نوتگنیتناه  دـشاب . یندـمت  دـنچ  ناهج  کی  رد  یناهج  ياهدروخرب  يریگ  لکش 

چیه یـشیدنا ، هبناج  کی  هن  يرگن و  هبناج  دنچ  هن  اوزنا ، هن  مسیلانویـسانرتنا و  هن  دـنک . رارف  نآ  زا  هن  دوش و  طلـسم  ناهج  رب  دـناوت  یم 
ذاختا و  تسا ، یطارفا  ياه  تسایـس  نیا  زا  عانتما  هار ، نیرتهب  اکیرمآ  عفانم  نیمأت  يارب  دننک . نیمأت  ار  اکیرمآ  عفانم  دـنناوت  یمن  مادـک 

نیا نایم  هک  ار  يا  هناگی  ندـمت  ياه  شزرا  عفانم و  هک  دـصق  نیا  اب  ییاپورا  ياکرـش  اب  کیدزن  يراکمه  رد  یکیتنالتآ  تسایـس  کی 
طاقن زا  يرایسب  رد  اما  تسا ، تیندم  طرش  شیپ  نیلوا  نوناق  مظن و  دیوگ : یم  يو  دنربب . شیپ  هب  دننک و  ظفح  تسا  كرتشم  اهروشک 

ياهروشک نپاژ و  نیچ ، رد  تسین و  راک  رد  ینوناق  مظن و  هنایمرواخ  ایـسآ و  بونج  قباس ، يوروش  نیتـال ، ياـکیرمآ  اـقیرفآ ، ناـهج :
هب ار  دوخ  ياج  اه ، هبنج  يرایسب  زا  تیندم  یناهج ، حطـس  رد  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  تسا . هتفرگ  رارق  يدج  دیدهت  دروم  مه  یبرغ 

ار رـشب  هشیمه  دیاش  هک  کیرات  يرـصع  دشاب ; ینیب  شیپ  لباق  ریغ  هدیدپ ي  کی  عوقو  رب  يدمآ  رد  دناوت  یم  نیا  دـهد و  یم  تیربرب 
ياه ندمت  هک  دـنا  تکرح  رد  ینارود  يوس  هب  ور  اه  ناسنا  هک  داد  رادـشه  نوسرییرتسل »  » ههد ي 1950 رد  دـیازفا : یم  وا  دریگ . ربرد 

خیرات و دنریگب ، دنپ  رگیدکی  ياه  هبرجت  زا  دننک ، یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  زیمآ ، حلص  يدتـس  داد و  رد  ات  دنریگب  دای  دیاب  نوگانوگ 
، کچوک غولـش و  يایند  نیا  رد  دشاب  نیا  زج  رگا  دنیازفیب . دوخ  یگدـنز  يانغ  هب  دـنزومایب و  ار  رگیدـکی  گنهرف  رنه و  اه و  هشیدـنا 
، یـسایس ناربـهر  يراـکمه  همهاـفم و  هب  تیندـم  حلـص و  دومن  دوب . میهاوخن  هعجاـف  دروـخرب و  شنت ، مهاـفت ، ءوـس  زج  يزیچ  دـهاش 
رد دش . دنهاوخ  ینابرق  ادج  ادج  ای  مه  اب  اکیرمآ  اپورا و  اه ، ندـمت  دروخرب  رد  دراد . یگتـسب  نوگانوگ  ياه  ندـمت  يرکف  یناحور و 
رد هک  ییاهدروآ  تسد  همه ي  اب  یناهج  هدمع ي  ياه  ندمت  تیربرب ، تیندـم و  نایم  یعقاو  ییورایور  ینعی  رت ، گرزب  دروخرب  کی 

لکش لاح  رد  هک  ینارود  رد  تفر . دنهاوخ  نایم  زا  کت  کت  ای  مه  اب  دنا ، هتـشاد  قالخا  يروآ و  نف  ملع ، هفـسلف ، تایبدا ، رنه ، نید ،
نئمطم اه  ندمت  رب  ینتبم  یناهج  مظن  دنک و  یم  دـیدهت  ار  یناهج  حلـص  هک  تسا  يرطخ  نیرت  گرزب  اه  ندـمت  دروخرب  تسا ، يریگ 

.Foreign Affairs [ 1  ] یقرواپ تسا . یناهج  گنج  اب  هلباقم  هار  نیرت 

يریگ هجیتن 

ای تسا  فدـه  تیاغ و  ياراد  خـیرات  ایآ   » هک لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا و  هدـش  حرطم  توافتم  هاگدـید  ود  برغ  خـیرات  هفـسلف ي  رد 
هن یقلت  زرط  ود  نیا  تسا . هدیدرگ  هئارا  داضتم  خساپ  ود  دشاب ؟» یم  ماجنا  دقاف  فدـه و  یب  طبر ، یب  تالوحت  عیاقو و  زا  يا  هعومجم 

رگید یهاگدید  دراد و  تبثم  رظن  یخیرات  تالوحت  هب  یهاگدید  تسا . هدوب  حرطم  زابرید  زا  یتسه  دروم  رد  هکلب  خیرات  دروم  رد  اهنت 
یعون هب  یتسه  ياه  هدیدپ  مامت  رد  هکلب  خیرات  رد  اهنت  هن  یلوا  ارگ . ترثک  یهاگدید  ارگ و  تدحو  یهاگدید  درگن : یم  یفنم  نآ  هب 
یتسه رد  یتح  خـیرات و  رد  تسا و  یگنهامه  ماظن  نینچ  رکنم  یمود  تسا . لئاق  روعـش  اب  هاگآ و  یتمکح  زا  یـشان  یگنهاـمه  مظن و 

یلک هن  ار  یتسه  خـیرات و  دـنک و  یم  یفن  ار  تیاغ  فدـه و  دراد و  یم  دورطم  ار  یگنهامه  تمکح و  نآ  هک  دـنیب  یم  ییاه  ضراعت 
ياه شزرا  یتسه و  ناهج  ترثک ، هاگدید  زا  دناد . یم  روعـش  تمکح و  یگنهامه ، مظن ، طبر ، دـقاف  ییاه  هراپ  هکت  هکلب  هچراپ ، کی 
یمن يوریپ  ییاهن  نوناک  کی  زا  دنرادن و  یساسا  تدحو  دنتسین و  سنج  کی  زا  هک  دوش  یم  لیکـشت  يا  هدنکارپ  ياه  هراپ  زا  یناسنا 

زرط نیا  ساسا  رب  تسا . تدحو  هاگدید  هرمز ي  رد  تسا ، ینامسآ  نایدا  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  هک  خیرات  دروم  رد  یبهذم  شنیب  دننک .
یماجنا نایاپ و  نآ  تسا و  هتفهن  فدـه  نیا  زین  خـیرات  ریـس  دـنور و  رد  دراد  الاو  یفدـه  یتسه  تقلخ و  رد  ادـخ  هک  روط  نامه  یقلت 

و مالسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  یجنم  نیا  تیحیـسم  رد  تفای . دهاوخ  تیلعف  هدیزگرب  یحلـصم  تسد  هب  ادخ  هدارا ي  اب  هک  تسوکن 
رد ود  نآ  فالتخا  دنا و  هیبش  رایـسب  تاجن  هشیدنا ي  دروم  رد  یفـسلف  شرگن  یبهذم و  شنیب  تسا . جع )  ) يدـهم ترـضح  عیـشت  رد 
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یقلت یبهذـم و  شنیب  رد  تسا . یناهج  حلـص  تیلعف  عوقو و  یگنوگچ  رد  ًافرـص  اه  یقلت  زرط  نیا  تواـفت  هکلب  تسین ، عوضوم  تیلک 
هعماج ي تمـس  هب  ار  رـشب  هدنیآ ي  خیرات و  دنور  یهاگآ  روعـش  هغلاب و  تمکح  هک  تسا  نآ  رد  تدحو  خیرات  نافوسلیف  زا  يرایـسب 
: نوچ یمیهافم  زا  یفـسلف  هشیدنا ي  رد  تسا و  ادخ »  » هاگآ روعـش  هغلاب و  تمکح  نیا  یبهذم  یقلت  رد  نکیل  دـهد ، یم  قوس  ینامرآ 

تـسا نیا  دشاب ، یم  ود  ره  كارتشا  دروم  مهم و  هچ  نآ  تسا . هدـش  هدافتـسا  و ... رگ » شنیرفآ  ياهورین  «، » نامز حور  «، » خـیرات حور  »
نانآ هشیدنا ي  هک  ینافوسلیف  دنک . یم  تیاده  یتمس  هب  ار  خیرات  یتیاغ  فده و  لابند  هب  هک  دراد  دوجو  زومرم  ییورین  لاح  ره  هب  هک 
يارب وکین  یماجرف  یگمه  رلگنپـشا  يانثتـسا  هب  دـنراد و  داقتعا  كرحم  يورین  نیا  هب  یگلمج  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  هلاـقم  نیا  رد 

ای ادخ  هعیش  داقتعا  ساسا  رب  درادن . یتوافت  تیلک  رد  خیرات  زا  نایعیش  ام  هاگدید  نایدا و  یقلت  اب  نیا  دننک و  یم  ینیب  شیپ  رـشب  خیرات 
اب ار  وا  نایعیش  ام  هک  دناسر  دهاوخ  ماجنا  هب  يا  یجنم  قیرط  زا  ار  دوخ  فده  یفـسلف ، موهفم  رد  قالخ » يورین   » نامه رگید  يریبعت  هب 

دومن دهاوخ  مایق  نیمز  يور  رد  ادخ  ياه  فده  شیادیپ  هب  دشاب  تحلصم  هاگره  میدقتعم  میسانش و  یم  جع )  ) يدهم ترـضح  ناونع 
دلاوسا دش . دهاوخ  هتـشاذگ  دقن  هتوب ي  هب  تشذگ  نآ  فیـصوت  هک  ینارکفتم  هشیدنا ي  کنیا  دـیامن . یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  و 

خیرات ریس  ساسا  نیا  رب  دناد . یم  يراودا  ار  خیرات  تکرح  دراد ، خیرات  هب  تبسن  یفنم  یشنیب  هک  تسا  ینافوسلیف  هتسد  نآ  زا  رلگنپشا 
هاگ نآ  درک و  دنهاوخ  بورغ  یلحارم  یط  عولط و  زا  سپ  مادک  ره  هک  تساه  ندمت  زا  يا  هعومجم  خیرات  هکلب  درادن ، یلماکت  دـنور 

همادا هشیمه  لطاب  رود  نیا  دییارگ و  دهاوخ  بورغ  هب  ینامز  یط  زا  سپ  شتخب  لابقا  مه  زاب  عولط و  رگید  يا  هطقن  زا  رگید و  یندـمت 
هراومه دنور  نیا  دنریم و  یم  دننک و  یم  دشر  دنوش ، یم  دلوتم  هک  تساه  ندمت  زا  يا  هعومجم  خیرات  نادنمـشیدنا ، نیا  رظن  زا  دراد .

ارف کیدزن  يا  هدنیآ  رد  هک  دناد  یم  یگرم  ار  برغ  ندمت  موتحم  تشونرس  هک  تسا  نوناق  نیمه  هب  لسوت  اب  رلگنپشا  دوش . یم  رارکت 
هب درب و  یم  رـسب  تلوهک  نینـس  رد  نونکا  مه  تسا و  هدـنارذگ  ار  شلماکت  یناوج و  نارود  برغ  ندـمت  وا  داـقتعا  هب  دیـسر . دـهاوخ 

فده وا  نکیل  تسا  هتـشاد  رظن  خیرات  دنور  ندومن  دنم  نوناق  هب  يو  دـنچ  ره  تسا . هتفگ  نخـس  برغ  ندـمت  طاطحنا  زا  ظاحل  نیمه 
ندمت گرم  تایح و  ریذپان  نایاپ  روطت  نیوکت و  زا  هنوگ  مارد  يریوصت  ناهج  خیرات  وا  دید  زا  دنک . یمن  وجتسج  خیرات  رد  ار  یصاخ 

يا هعومجم  ار  خیرات  یتسه و  ناهج و  هک  يا  هفسلف  تسا . ترثک  هفسلف ي  ساسا  رب  یشرگن  خیرات ، دنور  هب  شرگن  عون  نیا  تساه و 
رد ناوت  یمن  رلگنپشا  دید  زا  ناس  نیدب  تسین . لئاق  نآ  يارب  یتیاغ  دوصقم و  دصقم ، دناد و  یم  فده  یب  طابترا و  یب  ياه  هدیدپ  زا 

تیودهم هیرظن ي  اب  هلمج  زا  خـیرات و  هب  نایدا  شرگن  اب  یقلت  زرط  نیا  دومن و  هدـهاشم  ار  یـصاخ  دوصقم  تیاغ و  یخیرات  هدـنیآ ي 
طاطحنا دیون  برغ و  رـصاعم  ندمت  زا  داقتنا  اب  وا  خیرات  دـنور  زا  دـنمفده  ریغ  ریـسفت  نیا  دوجو  اب  نکیل  دراد . نیابت  عیـشت  بهذـم  رد 

دیآرب و یتیگ  زومرم  رارـسا  یپرد  ناسنا  هک  دش  یم  ثعاب  هدش ، داجیا  دـیدش  یحور  یگنـشت  نادـجو و  باذـع  تسا  دـقتعم  نآ  یتآ 
یندمت عولط  دیدج  نید  نیا  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  رلگنپـشا  هفـسلف ي  زا  دـیامن . وجتـسج  رگید  نید  رد  ار  دوخ  دـصاقم  ماجنارس 

روطت رب  مکاح  نیناوق  فشک  هب  دودـحم  يو  شـشوک  دـمآ . دـهاوخ  راتفرگ  اه  ندـمت  رگید  گرم  يدژارت  رب  مه  زاـب  هک  تسا  دـیدج 
شیپ اه و  ندمت  اه و  گنهرف  یخیرات  ریـسم  دـنور  دـنیارف و  يارب  ینیعم  بولـسا  ندروآرد  مظن  هب  اه ، تلم  یخیرات  تالوحت  عامتجا ،

وـس نآ  هب  تسا  نکمم  يرـشب  خیرات  هعومجم ي  هک  يا  ییاهن  دوصقم  تیاغ و  لابند  وا  دوش . یم  برغ  ندمت  يدعب  لوحت  دنور  ینیب 
اه گنهرف  طاطحنا  یقرت و  بیشن و  زارفرب و  مکاح  نیناوق  فشک  هب  يو  درادن . داقتعا  یفده  نینچ  هب  ای  ددرگ و  یمن  دشاب  هتـشاد  ریس 

رکفت هلوقم ي  رد  دور  یم  اجک  هب  دنک و  یم  یط  ار  يریـسم  هچ  خیرات  یلک  دنور  تیاهن  رد  هک  نیا  یلو  دنک ، یم  هدنـسب  اه  ندـمت  و 
: هک دـهد  یمن  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  زگره  یلو  دـناد ، یم  گنهرف » تشونرـس   » ار اه  گنهرف  روطت  نایرج  رلگنپـشا  درادـن . ییاج  يو 
اه ندمت  ینوگرگد  نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  يو  تشاد ؟ دهاوخ  یتشونرـس  هچ  رـشب  خـیرات  ای  يرـشب و  ندـمت  گنهرف و  هعومجم ي 

دهاوخن یلاعتم  تیاغ  رشب  هدنیآ ي  خیرات و  تروص  نیا  رد  تشاد . دهاوخ  همادا  هراومه  يراودا  شدرگ  کی  ناونع  هب  درادن و  ینایاپ 
چیه هک  تسا  هدننک  هتسخ  يرارکت  دراد و  لطاب  يرود  خیرات  دماجنا . یم  ییارگ  چوپ  هب  خیرات  زا  رلگنپشا  تشادرب  هنوگ  نیا  تشاد و 
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رب مکاح  نوناق  زا  يوریپ  هب  هک  تساه  ندمت  زا  يا  هعومجم  گرم  دلوت و  زیگنا  مغ  تشونرـس  دیماجنا و  دـهاوخن  وکن  یماجرف  هب  هاگ 
خیرات هدنیآ ي  زا  هعیش  هشیدنا ي  ینامسآ و  ياه  نید  هدعو ي  اب  خیرات  زا  تشادرب  نیا  تسامرف . مکح  یخیرات  دنور  رب  هراومه  دوخ 
یتسه مسیلایـسناتسیزگا و  رب  ینتبم  وا  هفـسلف ي  تسا . قیمع  هشیدـنا ي  اـب  یفوسلیف  سرپساـی  لراـک  دراد . داـضت  تیودـهم  هیرظن ي  و 

و ادخ »  » میهافم سرپسای  هفسلف ي  رد  یساسا  موهفم  ود  تسا . هچینو  دراگ  هکری  یک  تناک ، زا  رثأتم  تدش  هب  سرپسای  هفسلف ي  تسا .
ناسنا یحور  يونعم و  لوحت  ياتـسار  رد  هک  ینافوسلیف  سرپسای  يارب  تسوا . هفـسلف ي  ياه  موهفم  رگید  زا  زمر »  » موهفم دنا و  « ناسنا »

یگرزب ياه  ناسنا  نانیا  يو  هاگدید  زا  دنراد . رارق  ماقم  هتـسر و  کی  رد  ناشتافالتخا  همه ي  دوجو  اب  دـنا ، هداهن  ماگ  خـیرات  لوط  رد 
یم دنا  هتـشاد  شقن  رـشب  يونعم  لوحت  رد  هک  ار  ینافوسلیف  یگلمج  سرپسای  دندومن . نوگرگد  ار  رـشب  خیرات  دوخ  راکفا  اب  هک  دـندوب 

خـیرات و ینوگرگد  رد  تناـک  نیتسوگآ و  نوطـالفا ، [ 1 ، ] یـسیع سویـسوفنک ، ادوب ، طارقـس ، دننام : ینافوسلیف  تسا  دقتعم  دـیاتس و 
مدآ تنیط  هب  هک  دناد  یم  تمظع  ياه  هبوجعا  ار  گرزب  نادرم  نافوسلیف و  نیا  سرپسای  دنا . هتـشاد  هدـننک  نییعت  شقن  رـشب  تشونرس 

ار نانآ  دناد و  یم  رشب  خیرات  ياه  هرود  همه ي  هب  قلعتم  نامز و  قوف  ار  نافوسلیف  وا  دنا . هتفای  مسجت  رـشب  تروص  هب  دنا و  هدش  رمخم 
تدحو وا  هدیقع ي  هب  دشاب . هتشاد  یخیرات  یناهج و  تلاسر  هک  تسا  نآ  سرپسای  دید  زا  هفـسلف  دسانـش . یم  یخیرات  قوف  یگژیو  اب 

هفسلف عولط  يوس  هب  برغ  هفسلف ي  بورغ  زا  نونکا  ام  هک  تسا  دقتعم  تشگ . دهاوخ  یلمع  نویفسلف  هفـسلف و  قیرط  زا  خیرات  رـشب و 
دنیب یم  مجـسنم  یتدحو  خیرات  رد  هژیوب  شنیرفآ و  تقلخ و  یتسه ، رد  تسارگ . تدحو  یفوسلیف  سرپسای  میور . یم  شیپ  یناهج  ي 

دقتعم زین  تناک  تسا و  تناک  هشیدـنا ي  ریثأت  تحت  ًادـیدش  وا  دـنک . یم  بیقعت  ار  یلاعتم  یتیاـغ  فدـه و  تدـحو  نیا  کـش  یب  هک 
یبایتسد لامک و  راید  هب  ندرک  رفس  سرپسای  دید  زا  خیرات  يانعم  دوب . دهاوخ  یلک  تروص  هب  رشب  ندومن  ضیفتسم  خیرات  فده  تسا 

هئارا خیرات  زا  هنانیب  شوخ  يریسفت  هک  تسا  ینافوسلیف  زا  وا  دشاب . یم  يونعم ـ  یحور و  لماکت  ینعی  يرشب ـ  تاناکما  نیرتالاب  هب  رشب 
شرگن تسا . تیهولا  یتسه  یلجت  نآ  دراد و  رتالاو  یفده  خیرات  تسا  دقتعم  هکلب  دنیب ، یمن  يدام  تفرـشیپ  رد  ار  لماکت  دـهد و  یم 
تیونعم رد  هک  دنک  یم  لابند  ار  یتیاغ  دوصقم و  تسا و  راد  فده  خیرات  تسا . خیرات  یبهذم  شنیب  هباشم  خـیرات  هب  سرپسای  یفـسلف 

یناهج ياه  ندـمت  یتح  هن  ینف و  ياه  تفرـشیپ  اه و  تموکح  اه و  تلود  هن  دراد ، تیمها  سرپسای  يارب  هچ  نآ  تسا . وجتـسج  لـباق 
ياـه تیـصخش  نیا  روهظ  دـنا و  هداد  قوس  تیناـحور  تیونعم و  يوس  هب  ار  خـیرات  هک  تسا  یناربماـیپ  ناـفوسلیف و  روهظ  هکلب  تسا ،
رـشب هدنیآ ي  دش و  دهاوخ  زوریپ  سیلبا  رب  ادخ  ماجرف  هب  خیرات  ریـس  رد  هک  تسا  دقتعم  وا  دناد . یم  خـیرات  فطع  هطقن ي  ار  یخیرات 
يدبا روشک  رد  ار  یناحور  یتدحو  تسا و  لئاق  يدام  يایند  نیا  رد  یـسایس  یتدحو  هب  يو  دریگ . یم  یپ  یناسنا  حاورا  تدحو  رد  ار 
دروم خیرات  یـسایس  تدحو  ناوت  یم  دراد . رایـسب  یکیدزن  خیرات  زا  ینامـسآ  نایدا  نییبت  اب  وا  خیرات  هفـسلف ي  دنک . یم  مسجت  حاورا 

تدحو ناهج  هب  روهظ  رـصع  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  نایعیـش  ام  داقتعا  ساسا  رب  تسناد . یکی  تیودـهم  هب  داقتعا  اب  ار  سرپسای  رظن 
روشک دروم  رد  وا  هشیدنا ي  تسا . یناهج  ماظن  دروم  رد  سرپسای  ینیب  شیپ  ققحت  نامه  رما  نیا  دیـشخب و  دـهاوخ  یبهذـم  یـسایس و 
ندروآ تسدب  ار  ناهج  خیرات  تدحو  زا  فدـه  سرپسای  تسا . هیبش  رایـسب  ترخآ  يایند  رگید و  يارـس  هب  یبهذـم  داقتعا  اب  یناحور 

کی رد  یتسه و  رب  ندـش  هاگآ  یمدآ و  رد  یتسه  یلجت  ار  خـیرات  تیاغ  دـناد و  یم  يونعم  شنیرفآ  الاو و  ناـسنا  یناـسنا و  ياـیاجس 
مییادخ و زا  ام   » هک تسا  نآ  رب  داقتعا  مه  مالسا  رد  زاغآ و  مه  تسا و  أدبم  مه  تدحو  تسا  دقتعم  وا  دنیب . یم  تیهولا » یلجت   » هلمج
ار خیرات  هک  تسام  یبهذـم  ریبعت  نامه  تسا  زاغآ  أدـبم و  نایم  یتکرح  خـیرات  هک  نیا  رب  ینبم  وا  رواب  تشگ .» میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب 

یتشهب يدوجوم  ناسنا  تیحیـسم  مالـسا و  رد  یبهذم  شنیب  ساسا  رب  دوب . دهاوخ  ادخ  يوسب  شتـشگزاب  هک  دناد  یم  ادـخ  زا  یتکرح 
یفـسلف هشیدـنا ي  ددرگ . زاب  ادـخ  ینعی  دوخ  دوصقم  هب  هرابود  اـت  تسا  رفـس  رد  دـش و  ادـج  تشهب  زا  یناـمرفان  هاـنگ و  لیلدـب  دوب و 

یهلا و يایاجس  تیونعم و  حلص ، رب  ینتبم  یناهج  یماظن  داجیا  هب  شنیب  ود  ره  دراد . تیودهم  تشادرواب  هب  یکیدزن  تهابـش  سرپسای 
داقتعا دناد و  یم  الاو  بهاذم  تیمکاح  ار  خیرات  زا  فده  وا  تسا . خیرات  يانعم  موهفم و  لابندب  یب  نیوت  دلونرآ  دنراد . داقتعا  يرشب 
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زا تسا  دقتعم  رلگنپـشا  فالخرب  یب  نیوت  دنیب . یم  ار  ادخ  خیرات  ياه  هدیدپ  يوسارف  رد  تسه و  خیرات  رد  رادیاپ  مظنم و  يزیچ  دراد 
فالخرب نکیل  دـناد ، یم  خـیرات  رثؤم  لماع  ار  ینابر  ماهلا  تیـشم و  وا  دیـشخب . تاجن  طاـطحنا  زا  ار  برغ  ندـمت  ناوت  یم  نید  قیرط 

دـنیب و یم  خـیرات  ياهزرم  زا  جراخ  ار  ییادـخ  شقن  ای  ینابر  موهفم  نیا  داد . یم  رارق  خـیرات  لد  رد  ار  ادـخ  موهفم  یعون  هب  هک  لگه 
ناهج قلاخ  زا  وطـسرا  روصت  دننام  خیرات  كرحم  زا  وا  روصت  دشخب . یم  تاجن  ندش  یخیرات  تیدودحم  زا  ار  ادخ  موهفم  ناس  نیدـب 
يدام ناهج  نیا  زا  جراخ  دوخ  هک  تسا  هدروآرد  تکرح  هب  [ 2 « ] هدیبنجان يا  هدننابنج   » ار یتسه  ناهج  تسا  دقتعم  مه  وطسرا  تسا .
یمالک یبهذم ، شنیب  اب  ود  ره  هاگن  دراد و  ناوارف  یکیدزن  خیرات  دروم  رد  سرپسای  رکفت  اب  یب  نیوت  تشادرب  تسا . هداتـسیا  اشامت  هب 
لوهجم یب  نیوت  یفـسلف  شرگن  رد  نکیل  مولعم و  خیرات  رد  ادـخ  دـصق  یبهذـم  شنیب  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، یکی  خـیرات  یهلا  و 

اج نآ  ات  دـناوت  یم  طقف  دـنام و  یم  زجاع  خـیرات  دروم  رد  یهلا  هشقن ي  ناـیب  زا  یلو  دـناد  یم  یهلا  هشقن ي  ققحت  ار  خـیرات  وا  تسا .
رد ار  خیرات  لماکت  ریسم  رـشب و  تاجن  هار  یب  نیوت  دنادب . الاو  بهذم  راهچ  بیکرت  ناکما  ندمآ  مهارف  ار  خیرات  فده  هک  دور  شیپ 

هشیدنا ي نیا  تسا . یقیقح  دیدج و  ياسیلک  کی  قیرط  زا  ادخ  هدارا ي  تیمکاح  جورع  نیا  یلجت  هک  دـناد  یم  ادـخ  يوس  هب  جورع 
رد تیودهم »  » هب داقتعا  اب  یب  نیوت  هشیدنا ي  دزادـنا . یم  وا  يادـخ  رهـش  خـیرات و  زا  نیتسوگآ  نس  تشادرب  دای  هب  ار  ناسنا  یب  نیوت 
اه هفارخ  نتساریپ  اب  جع )  ) يدهم ماما  دندقتعم  مه  نایعیش  دراد . ناوارف  تهابش  مالسلا ) هیلع   ) تجح ترضح  ینامرآ  تموکح  عیشت و 
زین یب  نیوت  تخیگنا . دـهاوخ  رب  ار  ناناملـسم  زا  یخرب  ضارتعا  هک  دومن  دـهاوخ  هئارا  یقیرط  هب  ار  نآ  مالـسا ، هرهچ ي  زا  اهراگنز  و 

رد دناد و  یم  یقالخا  ینید و  سناسنر  طقف  ار  برغ  ندمت  درد  نامرد  یب  نیوت  دنک . یم  وجتـسج  دیدج  یبهذم  رد  ار  رـشب  تاجن  هار 
هدـنیآ ي رد  هک  تسا  دـقتعم  مه  وا  دـهد . یم  تسدـب  خـیرات  زا  هنانیب  شوخ  يریـسفت  دـبات و  یم  رب  ار  دـیما  ًاتیاهن  اجر ، فوخ و  نایم 

یم يرالاس  ادخ  رد  هکلب  يویند  يروطارپما  کی  رد  هن  ار  یناهج  تموکح  شیادـیپ  یب  نیوت  دـیآ . یم  دـیدپ  یناهج  یتموکح  خـیرات 
خیرات ماجنا  تیاغ و  فده ، دروم  رد  یب  نیوت  هشیدنا ي  یمامت  ناس  نیدب  دنک و  یم  دادملق  ینامسآ  توکلم  هصرع ي  ار  ایند  دناد و 

ایحیـسم و هک  تسا  نیا  دوش  رـشب  يراگتـسر  تدـحو و  ثعاـب  هک  يا  هزجعم  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  يو  دوـش . یم  متخ  یـسانشادخ  هب 
. منیب یمن  یتوافت  چیه  تیودهم »  » هب داقتعا  یب و  نیوت  هشیدنا ي  نیا  نایم  نم  دشاب و  ون  ینید  راذگ  هیاپ  هک  دنک  روهظ  يرگید  یجنم 
. تسا یکی  رکفت  رواب و  عون  یلو  دننک  یم  ریبعت  جع )  ) يدهم ترضح  نایعیش  و  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  ار  یجنم  نیا  نایحیـسم 

لوط رد  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدس  جنپ  یـس و  یط  اه  ماظنارف  شدوخ  لوق  هب  ای  اه و  ندـمت  یلاوت  دروم  رد  یـشهوژپ  اب  نیکوروس 
دوهش بهذم و  رب  ینتبم  یندمت  هب  ار  دوخ  ياج  یشاپورف  زا  سپ  يونید  يرهاظ و  ساسحا  رب  ینتبم  ياه  ندمت  هراومه  هتـشذگ  خیرات 
یشنیب رب  رصحنم  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  يونعم  یقالخا و  يایاوز  یندمت  هک  یماگنه  هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  رگید  ترابع  هب  دنا . هداد 

راب رگد  راچان  هب  دـشاب ، یمن  هعماـج  یحور  يونعم و  ياـهزاین  هدـننک ي  باریـس  رگید  هک  اـج  نآ  زا  دـش ; یـسح  يرهاـظ و  یحطس ،
یبهذم يدوهـش و  زاین  ینعی  رـشب  یـساسا  زاین  رب  ینتبم  یندمت  وحم و  یـسح  ندـمت  نآ  دوش و  یم  ساسحا  دوهـش  بهذـم و  ترورض 

نیا یـشومارف  نآ  گرم  نامز  يونعم و  ياه  لماع  دوهـش و  بهذم ، اه  ندمت  عولط  هطقن ي  نیکوروس  هاگدـید  زا  دوش . یم  نیزگیاج 
ندـمت گنهرف و  تسا  دـقتعم  نیکوروس  تسا . ساسحا  هدـهاشم و  نیع ، رب  ینتبم  یـسح  تسپ  رهاظم  هب  راصحنا  یلاعتم و  ياه  شزرا 

ندمت ًاددجم  یشاپورف ، نیا  زا  سپ  تسا و  نآ  لالحمضا  نامز  دیسر  يدام  ییارگ  ناسنا  طحنم  هلحرم ي  هب  هک  یماگنه  يا  هعماج  ره 
قالخ يورین  هک  دومن  ریبعت  نینچ  ناوت  یم  ار  نیکوروس  لوق  نیا  دنک . یم  روهظ  یقالخا  يونعم و  بهذـم ، لوصا  رب  ینتبم  یگنهرف  و 
يدام هب  ار  دوخ  ياج  دش و  ادج  دوخ  ساسا  زا  یگنهرف  ندمت و  هک  یماگنه  تسا و  تیونعم  بهذم و  یندـمت  ره  ساسا  ای  ظفاح و  و 
یشان نیا  تسا و  بهذم  یندمت  ره  هدنراد ي  هگن  هدنزاس و  ساسا  نیا  رب  سپ  تسا . ندمت  گنهرف و  نآ  گرم  اب  يواسم  داد  ییارگ 

دیوگ یم  وا  ياعدـم  دـییأت  رد  رزتیاوش و  زا  لقن  هب  نیکوروس  تهج  نیمه  هب  تسا ، قـالخا  بهذـم و  هب  هعماـج  رـشب و  یعیبط  زاـین  زا 
ياـه شهوژپ  هجیتن ي  تسا  دـقتعم  نیکوروس  تسا . يرورـض  اـه  ندـمت  تاـیح  دـیدجت  يارب  نوخ  شدرگ  دـننام  یقـالخا  سناـسنر 
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یتسین انف و  وا  ناس  نیدـب  دـنا و  هدوب  یقالخادـض  زیتس و  بهذـم  گرم  لالحمـضا و  ماگنه  هب  اه  ندـمت  تسا  هداد  ناـشن  وا  یخیراـت 
لاح رد  ياه  ندـمت  اه و  گنهرف  هدـنهد ي  تاـجن  تسا  دـقتعم  يو  دـناد . یم  قـالخا  بهذـم و  اـب  اـه  نآ  ضراـعت  رد  ار  اـه  ندـمت 
لماع نیکوروس  هاگن  زا  تسا . یبهذـم  يونعم و  یقالخا ، ياـه  تضهن  ياـیحا  دنتـسه  طوقـس  ياـه  هلحرم  نیـسپاو  رد  هک  لالحمـضا 
ندمت زا  راذـگ  لاح  رد  یبرغ ) ندـمت   ) ینونک رـصع  دراد  داقتعا  نیکوروس  تسا . قالخا  بهذـم و  خـیرات ، ندـمت و  تایح  كرحت و 

شیپ یقالخا  یبهذم و  ار  هدنیآ  رـصع  يدعب و  ندمت  خیرات و  هدنیآ ي  وا  تسا . يدوهـش  یبهذم ـ  یگنهرف  ای  ندمت  هب  دوجوم  یـسح 
، حلـصم تموکح  عیـشت  رد  هلمج  زا  ناـیدا و  رد  تیودـهم  هشیدـنا ي  هژیوب  یبهذـم و  شنیب  ساـسا  رب  هک  نیا  هن  رگم  دـنک و  یم  ینیب 

داقتعا ندمت  خـیرات و  زا  جراخ  یناهیک  ياهورین  هب  یخیرات  دـنیارف  تکرح و  رد  نیکوروس  تسا . يونعم  یقالخا و  یبهذـم ، یتموکح 
تفرـشیپ زا  ار  یقالخا  تایح  دـیدجت  رـضاح  رـصع  يارب  وا  تسا . لئاق  خـیرات  لـماکت  رد  یهلا  شقن  هغلاـب و  تمکح  هب  مه  وا  دراد و 

، ربورک فیایدرب ، ترابوش ، یب ، نیوت  یکسفلیناد ، دننام : شیأر  مه  نادنمـشیدنا  رگید  يو و  دناد . یم  رت  يرورـض  يروآ  ّنف  یملع و 
وجتسج اه  گنهرف  اهداهن و  مدرم ، هنازور ي  یگدنز  رد  بهذم  باتزاب  رد  ار  رضاح  رصع  گرزب  نارحب  زا  ییاهر  سرپسای  رزتیاوش و 

هیکت اب  دندقتعم  دنهد و  یم  دیون  ار  رشب  تاجن  دننک و  یم  هئارا  هنانیب  شوخ  يریسفت  خیرات  هدنیآ ي  هب  تبسن  نانآ  همه ي  دننک و  یم 
دروم لبق  شخب  رد  هک  ینادنمـشیدنا  نیب  رد  دومن . نیزگیاج  ار  رـشب  خـیرات  رـصع  نیرتافوکـش  ناوت  یم  قالخا  بهذـم و  رب  دـیکأت  و 

لماکتم ار  نآ  دیاتس و  یم  ار  برغ  ندمت  گنهرف و  رب  مکاح  یلعف  ياه  شزرا  هک  تسا  امایوکوف  سیسنارف  اهنت  دنتفرگ ، رارق  یـسررب 
نیا اب  دناد . یم  خیرات  نایاپ  هجیتن  رد  يرـشب و  لماکت  تیاهن  ار  برغ  یـسارکمد  لاربیل  وا  دناد . یم  یناسنا  ياه  شزرا  نیرخآ  نیرت و 

. دنک یم  ینیب  شیپ  راب  تلالم  ياه  هدس  قوش و  روش و  یشوماخ  اب  هارمه  ار  یبرغ  یسارکمد  لاربیل  يزوریپ  خیرات و  نایاپ  مه  وا  لاح 
ياضرا یکینکت و  ياه  لح  هار  يداصتقا و  يرگ  باسح  هب  ار  دوخ  ياج  اه  شزرا  همه ي  یـسارکمد  لاربیل  يزوریپ  اـب  وا  رظن  هب  اریز 

یلگه مسیلآ  هدیا  امایوکوف  هاگدید  زا  هک  دنچ  ره  دوب . دهاوخن  يربخ  رنه  هفسلف و  زا  رگید  رصع  نیا  رد  دنهد و  یم  یفرـصم  تاعقوت 
زج يزیچ  ار  یبرغ  یـسارکمد  دنام و  یمن  لفاغ  بهذم  زا  مه  امایوکوف  لاح  نیا  اب  دومن ، دهاوخ  یلجت  یـسارکمد  لاربیل  تیمکاح  رد 

هاگدید زا  دنک . دیکأت  یـسارکمد  یـشزرا  رب  بهذم  یـسارکمد و  نیب  طابترا  داجیا  اب  دهاوخ  یم  وا  دـناد . یمن  هدـش  يویند  تیحیـسم 
يربارب هلمج  زا  یـسارکمد  ياه  ناـمرآ  زا  یخرب  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  تسا . هتفرگ  بهذـم  زا  ار  دوخ  شزرا  یـسارکمد  اـمایوکوف 

. دـناد یم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نانمؤم  همه ي  يربارب  اب  يواـسم  تیحیـسم و  ناـمرآ  ققحت  عقاو  رد  ار  نوناـق  لـباقم  رد  اـه  ناـسنا  یماـمت 
یـسارکمد لاربیل  رب  ینتبم  دـیدج  رـصع  تسا  دـقتعم  اریز  دراد . ار  یلاعتم  فادـها  ندـش  هدرپس  یـشومارف  هب  هغدـغد ي  مه  اـمایوکوف 

اب ربارب  ار  یلاعتم  فادـها  دوجو  مدـع  هک  دور  یم  شیپ  اج  نآ  ات  دنـشاب و  یـصخش  هافر  يوجتـسج  رد  تخـس  اه  ناـسنا  هدـش  بجوم 
يدییأت مه  زاب  دشاب  یلاعتم  فادها  اه و  شزرا  يایحا  رطاخب  نینوخ  گنج  نیا  وا  هاگدید  زا  رگا  دناد . یم  نینوخ  یگنج  زورب  لامتحا 

نایم هب  نخـس  برغ  ندمت  مالـسا و  ندمت  هژیو  هب  اه  ندـمت  گنج  يریگرد و  لامتحا  زا  نوتگنیتناه  لئوماس  تسا . تیودـهم  شنیب  رب 
، روهظ رـصع  رد  هعیـش  داقتعا  ساسا  رب  اریز  دراد . ناوارف  یگنهامه  هعیـش  تیودهم  هیرظن ي  اب  نوتگنیتناه  ینیب  شیپ  نیا  تسا . هدروآ 

داحلا رفک و  يایند  اب  یهلا  تموکح  تلادع و  حلص ، يرارقرب  رطاخب  قح و  ههبج ي  مالسا و  راد  مچرپ  ناونع  هب  جع )  ) يدهم ترـضح 
رازه ینمشد  زا  نوتگنیتناه  دومن . ینیب  شیپ  ار  جع )  ) يدهم ترضح  مایق  اه  ندمت  دروخرب  هیرظن ي  ساسا  رب  ناوت  یم  دیگنج . دهاوخ 

ياهداد يور  زورب  نتـسبآ  یبرغ  یمالـسا و  ندمت  ود  نایم  طباور  تسا  دقتعم  دـیوگ و  یم  نخـس  برغ  مالـسا و  هلاس ي  دـصراهچ  و 
هب مالـسا  ییاززاب  زا  دراد و  ناعذا  دزیگنا  یمرب  ار  مدرم  رـصاعم  ناهج  رد  هک  ییورین  نیرت  مهم  ناونع  هب  نید  شقن  هب  وا  تسا . نینوخ 
یم هراشا  ناهج  رـسارس  رد  نید  ییازون  هب  نینچ  مه  نوتگنیتناه  دیوگ . یم  نخـس  اه  ندـمت  نیب  هدـنیآ  يریگرد  لماوع  زا  یکی  ناونع 

هتینردم نوتگنیتناه ، رواب  هب  دناد . یم  رضاح  رـصع  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، نویـسازینردم  ار  نید  ییازون  لماع  نیرت  مهم  دنک و 
زا ار  نید  اهنت  هن  رـشب ، يونعم  یقالخا و  ياهزاین  ياضرا  ناوت  مدع  لیلدب  دش ، دهاوخ  نید  يدوبان  بجوم  دـش  یم  ساسحا  ینامز  هک 
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وا تسا . یقالخا  ینید و  ياه  شزرا  ددـجم  روهظ  تایح و  دـیدجت  تهج  رد  یلماـع  یناوتاـن  ناـمه  لیلدـب  دوخ  هکلب  تسا ، هدربن  نیب 
نوتگنیتناه دناد . یم  رضاح  رصع  ییوج  تذل  یقالخا و  ییارگ  یبسن  مسیرالوکس ، ربارب  رد  یشنکاو  ار  ناهج  رـسارس  رد  ینید  ییازون 

دقتعم تسا و  هنادـحلم  گنهرف  راکنا  يانعم  هب  هکلب  تسین ، هتینردـم  یفن  يانعم  هب  یمالـسا  هژیوب  یبهذـم و  تایح  دـیدجت  دـیوگ  یم 
دنناد و یم  ادخ » یب  برغ   » ار دوخ  لباقم  يورین  ناناملسم  دیوگ  یم  دنک و  یم  دیدهت  ار  برغ  يانب  هک  تسا  یندمت  اهنت  مالـسا  تسا 
برغ و نیب  نوتگنیتناه  دنک . یم  دادـملق  ناماس  نآ  یبهذـم  یقالخا و  ياه  شزرا  ندـش  گنر  مک  ار  برغ  زا  نیملـسم  ریبعت  نیا  لیلد 

کشزپ نیا  يا  هخسن  تیاهن  رد  دنک . یم  فارتعا  نایبرغ  رب  ناناملسم  یقالخا  يرترب  هب  دنک و  یم  ساسحا  یندشن  لح  یضراعت  مالسا 
یناحور یسایس ، ناربهر  يراکمه  دوش و  ینمـشد  گنج و  ضرم  زا  ییاهر  بجوم  هک  دچیپ  یم  یلعف  جنـشت  ضراعت و  رپ  يایند  يارب 

هک تیودهم  شنیب  دناد . یم  یلمع  همهافم  نیا  رد  ار  تیندم  حلـص و  دومن  وا  دشاب . هتـشاد  هارمه  هب  ار  نوگانوگ  ياه  ندـمت  يرکف  و 
. تسا ترثک  هفـسلف ي  لباقم  رد  خیرات  یتسه و  زا  تدحو  تشادرب  رب  ینتبم  بهذم و  زا  هتـساخرب  یـشنیب  تسا ، یجنم  روهظ  رب  ینتبم 
، یتشآ حلـص ، رد  قرغ  ار  ایند  حلـصم ، ناونع  هب  ادـخ  هدارا ي  هب  درک و  دـهاوخ  روهظ  یجنم  کی  هک  تسا  نآ  رب  داقتعا  تیودـهم  رد 

شنیب ساسا  رب  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  یجنم  نیا  تیحیـسم  ساسا  رب  دومن . دهاوخ  تلادع  بهذم و  قالخا ، تیونعم ،
ادخ هک  نامز  ره  تسا و  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  یحلاصم  ربانب  نکیل  رـضاح  هدـنز و  هک  تسا  جـع )  ) يدـهم ترـضح  نامز  ماما  هعیش ،

نافوسلیف زا  يرایسب  هشیدنا ي  رد  دومن . دهاوخ  سیسأت  ار  یناهج  تموکح  داد و  دهاوخ  تاجن  ار  رشب  دومن و  دهاوخ  روهظ  دنک  هدارا 
لماکت و تمـس  هب  خیرات  هدنیآ ي  هک  نیا  هب  زین  اه  نآ  ددرگ . یم  هدـهاشم  رگید  لاکـشا  هب  نکیل  ییارگ  دوعوم  شرگن  یعون  خـیرات 

یقرواپ دنراد . داقتعا  تسا  ریس  رد  یلاعتم  یقالخا و  ياه  شزرا  بهذم و  تیمکاح  تیونعم ، حلص ، يوس  هب  دنک و  یم  تکرح  لامک 
. یبهذم داقتعا  رد  ادخ »  » دننام یموهفم  [ 2 . ] دناد یم  فوسلیف  زین  ار  ناربمایپ  سرپسای  [ 1]

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 
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