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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

دزاتیم و شیپ  هب  نانچمه  شنانمـشد ، نافلاخم و  راظتنا  فـالخ  رب  درذـگیم و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تکرب  رپ  رمع  زا  ههد  هس  زا  شیب 
اهنامرآ و زا  تالوحت  نیا  مخ  چـیپ و  رد  تسا و  هداهنرـس  تشپ  ار  يددـعتم  یجراخ  یلخاد و  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، ياهنارحب 
قمع و يراوتسا ، رد  دیاب  ار  یگدنیاپ  یگدنیوپ و  نیا  زمر  تسا . هدرکن  ینیـشن  بقع  مدق  کی  یتح  هتـشادنرب و  تسد  دوخ  ياهـشزرا 
رد یفارحنا  بیـسآ و  هنوگ  ره  دـیدرت ، یب  درک . وـجو  تسج  نآ  یناـسنا  یمالـسا و  ياهـشزرا  نیرفآ  تکرح  ياوـتحم  اـنعم و  هرتـسگ 

. تخادنا دهاوخ  رطخ  هب  ار  نآ  يراگدنام  یمالسا ، بالقنا  ياه  شزرا 

دنمشزرا ثاریم  نیا  دنراد  هفیظو  دنا ، هدوب  لمع  رد  بالقنا  ياه  شزرا  نارادساپ  هک  بالقنا  هتـشذگ  ياههرود  ياهلـسن  نایم ، نیا  رد 
. دـنا تیولوا  رد  نینـس  ریاس  هب  تبـسن  رتشیب  يریذـپ  بیـسآ  ظاحل  هب  ناکدوک  هک  تسا  نشور  دـنناسرب . يدـعب  ياه  لـسن  هب  ًـالمع  ار 
ناردـپ و طسوت  اه  شزرا  نیتسخن  دـننک . یم  يزاس  ینورد  ار  اه  نآ  دـنوش و  یم  انـشآ  اـه  شزرا  اـب  قیرط  هس  زا  مک  تسد  ناـکدوک 

یم رارق  يدـعب  هبتر  رد  ینید  یـشزومآ و  زکارم  سرادـم و  دریگ . یم  ياج  نانآ  مارآ  داـهن  رد  دوش و  یم  لـقتنم  ناـکدوک  هب  نارداـم 
تهج هب  رگید ، يوس  زا  ناکدوک و  يارب  نآ  ّدح  زا  شیب  تیباذج  لیلد  هب  وس  کی  زا  اه  هناسر  شقن  اما  دنریگ .
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ثلثم نیا  رد  ناکدوک ، یتخانـش  حطـس  رد  هدـیچیپ  ِمیهافم  يزاس  هداس  رد  هناسر  ییاـناوت  ناـهن و  راکـشآ و  ياـه  هویـش  زا  يریگ  هرهب 
. تسا لیدب  یب  ًابیرقت  لاقتنا ،

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یلم  هناسر  قیرط  زا  ناکدوک  یتخانش  حطس  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  ياه  هویـش  رثا ، نیا  رد 
تاـیرظن ناـیم  زا  هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروـم  كدوـک  یـسانش  ناور  مود ، لـصف  رد  هدـش و  هـئارا  شهوژپ  تاـیلک  تـسخن ، لـصف  رد 

رد تسا . هدـش  هدـیزگرب  ثحب  يرظن  يانبم  ناونع  هب  نوسکیرا  یعامتجا  یناور  دـشر  هیرظن  كدوک ، یـسانش  ناور  ةرابرد  نوگاـنوگ 
ناور ملع  زادـنا  مشچ  زا  هناسر ،»  » ینعی شهوژپ  نیا  ثلثم  مود  علـض  كدوک » رب  دـیکأت  اب  هناسر  یـسانشناور   » ناونع تحت  موس ، لصف 

كدوک یسانش  هعماج  مراهچ ، لصف  رد  ددرگ . فافش  يرظن  داعبا  زا  هناسر ، كدوک و  نایم  یتخانش  ناور  تبسن  ات  هدش  ثحب  یسانش 
هاگدید نخس ، رگید  هب  ددرگ . لماک  هعماج  رد  ناکدوک  یعمج  یسررب  ظاحل  هب  شهوژپ  يرظن  ياضف  ات  هدش  ثحب  هناسر  رب  دیکأت  اب 

یم ار  ینآ  طیحم  طیارـش  رد  بلاغ  ياهرایعم  یتخانـش  هعماج  ياه  هاگدید  دنرظان و  كدوک  هتـشذگ  تیعـضو  رب  یتخانـش  ناور  ياه 
یمالـسا بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  ياه  شور  هناسر ؛ هسردم و  هداوناخ ، ثلثم  رد  كدوک  هب  یمتـسیس  هاگن  اب  مجنپ ، لصف  رد  دنیوج .

يایاوز زا  یلم » هناسر  شزرا و   » و بـالقنا » شزرا و  «، » هناـسر شزرا و  «، » كدوک شزرا و  «، » یـسانش شزرا  شزرا و  : » شخب جـنپ  رد 
ییازفا مه  نآ  لابند  هب  هناسر و  اب  هسردم  هداوناخ و  داهن  يزاسوسمه  فده  اب  لصف ، نیا  رد  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  نوگانوگ 
ناتسبد هرود  بتک  رد  هدش  حرطم  ياه  شزرا  كدوک ، ینهذ  یگتفـشآ  زا  يریگولج  یمالـسا و  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  تحاس  رد 

رارق شهوژپ  نیا  یلصا  روحم  يدنب و  هتسد  یعرف  یلصا و  بلاق  رد  جارختسا و 
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، ناریدم نارذگ ، تسایس  يارب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  جیورت  نییبت و  ياتسار  رد  یتاداهنـشیپ  اهراکهار و  زین ، نایاپ  رد  دنا . هتفرگ 
. تسا هدش  هئارا  امیس  ادص و  ياه  همانرب  ناگدنسیون  نازاس و  همانرب 

راتفگ www.Ghaemiyeh.comشیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ص :

راتفگ www.Ghaemiyeh.comشیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :

تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

هلئسم نایب 

فادها

اه ضرف  شیپ 

شور

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش 

میهافم فیرعت 

هنیشیپ

امیسوادص رد  قیقحت  دربراک 
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دمآرد

دمآرد

ظاحل هب  شهوژپ  بوچراچ  وس  کی  زا  ات  میزادنا  یم  یهاگن  شهوژپ  نیا  تایلک  هب  یملع ، شهوژپ  ياه  هویش  ساسا  رب  لصف ، نیا  رد 
. دوش مهارف  بلاطم  رتشیب  مهف  يارب  هنیمز  رگید ، يوس  زا  فافش و  میهافم  هرتسگ و  هیضرف ، شور ، فادها ، هلئسم ، نایب 

اب هک  تسا  یلوئسم  دهعتم و  ياه  ناسنا  ياه  تدهاجم  لصاح  یمالسا ، بالقنا  هکنیا  تسخن  دراد . تیمها  تهج  دنچ  زا  شهوژپ  نیا 
ياه شزرا  اه و  سرد  اه ، هزومآ  میراد  هفیظو  نادیهـش ، نارادـتناما  ناونع  هب  ام  دـندرک و  يراـیبآ  ار  بـالقنا  تخرد  دوخ ، نوخ  راـثن 

ینهذ و ياوق  نتفاین  لماکت  لیلد  هب  ناکدوک  رگید ، يوس  زا  مینک . لقتنم  يدـعب  ياه  لسن  هب  نخـس  اب  لـمع و  رد  ار  یمالـسا  بـالقنا 
. دنتسه رشق  نیرتریذپ  بیسآ  یگنهرف ، ياه  همجه  ربارب  رد  رصاعم ، یگدنز  رد  دوخ  ِيورارف  ياه  بیسآ  صیخشت  رد  یناوتان  يرکف و 
زا دوش . لیدبت  تصرف  هب  اهدیدهت  نیا  اه ، بیسآ  زا  يریگشیپ  اب  یـسررب و  انگنت ، نیا  زا  تفر  نورب  ياه  هار  دراد  ترورـض  ور ، نیازا 

كدوک دناوت  یم  مه  هک  تسا  يا  هبل  ود  غیت  دـننام  ناکدوک ، يارب  یطابترا  هلیـسو  نیرت  مهم  ناونع  هب  نویزیولت  هژیو  هب  هناسر ، یفرط ،
تیمها اـیند ، هنیمز  نیا  ییاـه  شهوژپ  نیارباـنب  دزاـس . فرحنم  تسرد  هار  زا  ار  وا  دـناوت  یم  مـه  دـنک و  تیادـه  تـسرد  ریـسم  رد  ار 

. دنک یم  ادیپ  نادنچدص 
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هلئسم نایب 

هلئسم نایب 

شزرا تسا . نآ  يریگ  لکش  رد  اه  شزرا  هدمع  شقن  هتخاس ، زیامتم  اه  بالقنا  رگید  زا  ار  نآ  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  زراب  یگژیو 
. دـندوب يدـیدج  ياـه  شزرا  ناـهاوخ  دندیدنـسپ و  یمن  ار  یتوغاـط  ياـه  شزرا  مدرم  اریز  دـندوب ؛ بـالقنا  روـهظ  یلـصا  ببــس  اـه 

ياه شزرا  ناهاوخ  هک  هتـشذگ  ياه  لسن  تساهنآ . هب  مدرم  يدـنب  ياپ  نآ و  ياه  شزرا  يراگدـنام  ورگ  رد  زین  بـالقنا  يراگدـنام 
ظفح و بالقنا و  ياه  شزرا  زا  يوریپ  زین  رـضاح  لاح  رد  دنتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  اهنآ  زا  يرادـساپ  رد  دـندوب ، دـیدج 

. دنا هداد  رارق  دوخ  هجوت  نوناک  رد  اه  لسن  رگید  هب  ار  نآ  شرتسگ 

نیا لاقتنا  ورگ  رد  زین  بالقنا  موادت  ظفح و  تساهنآ . اب  ییانـشآ  بالقنا ، ياه  شزرا  زا  يرادـساپ  يارب  ماگ  نیتسخن  هک  تسا  نشور 
، تخانـش حطـس  اب  بسانتم  نوگانوگ  ياه  هار  زا  دیاب  تسخن  هلحرم  رد  ور ، نیازا  تسا . ناکدوک  هژیو  هب  يدعب  ياه  لسن  هب  اه  شزرا 
، نابز رد  دـننک و  سمل  كرد و  ار  اه  شزرا  نیا  ًاقیمع  يدـعب ، لحارم  رد  دـنوش و  انـشآ  بالقنا  ياه  شزرا  اب  نانآ ، قیالـس  قیالع و 

هعماج رد  ار  اهنآ  دنـشوکب و  دـنبالقنا ، یلـصا  هشیر  هک  اه  شزرا  موادـت  ظفح و  يارب  دـنزاس و  يراج  يراس و  دوخ  راتفر  رواب و  نایب ،
. دنزاس لقتنم  يدعب  ياه  لسن  هب  دوخ  ناینیشیپ  دننام  دننک و  هنیداهن 

يرادید ياه  هناسر  زا  هدافتـسا  درک ، مادـقا  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  اه  شزرا  لاقتنا  نییبت و  هب  ناوت  یم  هک  ییاه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی 
یلوا لسن  زا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  رد  هدنزاس  رثؤم و  ياه  هویـش  زا  یکی  یلم ، هناسر  عقاو  رد  تسا . یلم  هناسر  هژیو  هب  يرادـینش ،

. تسا يدعب  ياه  لسن  اه و  یمراهچ  لسن  هب  بالقنا  ياه 
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یمالـسا بـالقنا  زا  ییاـه  شزرا  هچ  هب  دنتـسه ؟ ییاـه  شزرا  هچ  یبـالقنا  ياـه  شزرا  هک  تسا  نیا  شهوژپ  نیا  رد  رظن  دروم  هلئـسم 
نیا رد  یمالسا  بالقنا  مهم  ياه  شزرا  درک ؟ هجوت  یلم  هناسر  رد  يزاس  همانرب  قیرط  زا  ناوت  یم  ناکدوک ، تخانش  حطـس  اب  بسانتم 

، نییبت ناکدوک  يارب  ار  اـه  شزرا  نیا  ناوت  یم  یلم  هناـسر  زاـین  اـب  بساـنتم  ياـه  هار  هچ  زا  هرخـالاب  دنتـسه و  ییاـه  شزرا  هچ  هزوح 
؟ درک جیورت  حیرشت و 

فادها

فادها

؛ ناریا یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  اب  ناکدوک  ییانشآ  فلا )

؛ ناکدوک هب  نآ  لاقتنا  ياه  هار  ناکدوک و  تخانش  حطس  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  اب  یلم  هناسر  نازاس  همانرب  ِيزاسانشآ  ب )

ینعی تیبرت ؛ میلعت و  یمـسر  ياهداهن  یلم و  هناسر  ینعی  تیبرت ؛ میلعت و  یمـسرریغ  ياهداهن  ناـیم  ییازفا  مه  يرو و  هرهب  ياـقترا  ج )
. ناکدوک نایم  رد  یمالسا  بالقنا  یگنهرف  ههبج  تیوقت  يارب  شرورپ  شزومآ و 

یلصا هلئسم 

؟ تسیچ ناکدوک  تخانش  حطس  اب  بسانتم  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  نیرت  مهم 

اه ضرف  شیپ 

اه ضرف  شیپ 

رب اهرواب  نیاربانب ، دـنریگ . یم  رارق  اهدامن  اـهراجنه و  اـهراتفر ، زا  شیپ  اـه و  شنیب  اـهرواب و  زا  سپ  يزاـس  گـنهرف  رد  اـه  شزرا  . 1
. دنرثؤم اهدامن  رب  اهراجنه  اهراتفر و  و  اهراجنه ، اهراتفر و  رب  اه  شزرا  دنراذگرثا و  اه  شزرا 
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شرازگ ناموصعم : تنـس  میرک و  نآرق  رد  نآ  ياه  كالم  بوچراچ و  هک  تسا  مالـسا  ياه  شزرا  ساسا  رب  بالقنا ، ياـه  شزرا  . 2
نوناق یمالسا و  بالقنا  رادناکس  يربهر ، مظعم  ماقم  نانخس  و  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  یمالسا ، بالقنا  راذگ  ناینب  نانخـس  رد  هدش و 

. تسا هتفای  زورب  روهظ و  تسا ، یمالسا  بالقنا  همانمارم  هک  یساسا 

(1). تسا شزرا  هب  فوطعم  یسایس  یبهذم  یشبنج  یمالسا ، بالقنا  . 3

اه هیضرف 

اب هتفای و  ساکعنا  نانآ  ِیـسرد  ياه  باتک  رد  هک  ناکدوک  تخانـش  حطـس  اب  بسانتم  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  دـسر  یم  رظن  هب  . 1
. تسا بسانم  یلم  هناسر  قیرط  زا  جیورت  يارب  هناسر  هسردم و  هداوناخ ، زا  كدوک  يریگوگلا  هب  هجوت 

. تسا رثؤم  ناکدوک  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  رد  يزاسوگلا  هژیو  هب  راتفر و  دامن و  دسر  یم  رظن  هب  . 2

شور

شور

؛ تسا طبترم  كدوک  یسانش  ناور  دشر و  یسانش  ناور  ياه  هطیح  هژیو  هب  یـسانش ، ناور  اب  وس  کی  زا  تسا . یهجو  دنچ  قیقحت ، نیا 
ینید یگنهرف و  ياه  یگژیو  لیلد  هب  وس ، رگید  زا  دنک و  یم  ادیپ  طابترا  یـسانش  هعماج  اب  اه ، شزرا  ِتیروحم  لیلد  هب  رگید  يوس  زا 

تـسد بولطم  هجیتن  هب  یهجو  کت  صاخ و  یـشور  ساسا  رب  دـناوت  یمن  ور ، نیازا  دوش . یم  طبترم  زین  یقالخا  ياه  ثحب  هب  بـالقنا 
ییادـتبا هرود  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  هک  یتمـسق  رد  اما  تسا ، ینییبت  یلیلحت  شهوژپ ، لک  رب  مکاـح  شور  نیارباـنب ، دـبای .

هرود یسرد  بتک  ياوتحم  شور ، نیا  ساسا  رب  میا . هتسج  هرهب  اوتحم  لیلحت  شور  زا  میا ، هدرک  جارختسا 

ص 51. شزرا ، هب  فوطعم  یشبنج  یمالسا ، بالقنا  دیدج ، غابص  داوج  - 1
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هس يانبم  رب  سپس  هدش و  يدنب  هتـسد  يریگ و  هزادنا  جارختـسا ، اهنآ ، رد  هتفر  راک  هب  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  یـسررب و  ییادتبا ،
یـسانش هعماج  كدوک ، یـسانش  ناور  لوصف  رد  حرطم  ینابم  ساسا  رب  ناکدوک  تخانـش  حطـس  اـب  بساـنت  تیمها و  رارکت ، ِصخاـش 

. تسا هدش  يدنب  هقبط  هناسر ، یسانش  ناور  كدوک و 

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش 

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  هویش 

هتـسد يروآ و  عمج  یمالـسا ، بالقنا  ياه  شزرا  همه  لیلحت و  هیزجت و  حرط ، اب  طبترم  تاـقیقحت  لـیلحتارف ، شور  ساـسا  رب  تسخن 
شزرا صوصخ  رد  ناتسبد ، هرود  بتک  رد  هدش  حرطم  ياه  شزرا  ساسا  رب  دشر و  ياه  هیرظن  زا  هدافتسا  اب  سپـس  دش ، دنهاوخ  يدنب 

. دش دنهاوخ  يدنب  هتسد  جارختسا و  ناکدوک  اب  بسانتم  ياه  شزرا  یمالسا ، بالقنا  ياه 

میهافم فیرعت 

هراشا

میهافم فیرعت 

اه لصف  ریز 

شزرا

بالقنا

ناریا یمالسا  بالقنا 

یبالقنا ياه  شزرا 

شزرا

شزرا

تاـساسحا نیرت  قیمع  یلجت  هک  تسناد  تسا ، هدیدنـسپ  هچنآ  هب  تبـسن  یـساسا  ياـه  تشادـنپ  زا  يا  هعومجم  ناوت  یم  ار  اـه  شزرا 
(1). دنتسه هعماج  رد  اه ) ) ناهج هب  تبسن  كرتشم 

بالقنا

بالقنا
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میمعت يا  هدیقع  لوح  نارگشنک ، جیسب  یهد و  نامزاس  يربهر و  هلیسو  هب  هک  هعماج  رد  يراتخاس  یشزرا و  لوحت  هب  فوطعم  یـشبنج 
(2). دزادنا یمرب  ار  رقتسم  ماظن  دنک و  یم  یلجت  دبای ، یم 

ص 60. یعامتجا ، مظن  يرظن  لیلحت  حیرشت و  مظن ، یسانش  هعماج  یبلچ ، دوعسم  - 1
ص 31. شزرا ، هب  فوطعم  یشبنج  یمالسا ، بالقنا  - 2

تاعالطا لیلحت  هیزجت و  ياه  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


22 ص :

ناریا یمالسا  بالقنا 

ناریا یمالسا  بالقنا 

ههد 1340 لیاوا  زا  یبهذم  زرابم و  یعجرم  ناونع  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  روضح  يربهر و  اب  هک  یخیرات  درف و  هب  رـصحنم  يدادـیور 
ناریا یمالـسا  يروهمج  روحم  شزرا  دیدج  ماظن  نداهن  ناینب  توغاط و  تموکح  ینوگنرـس  هب  لاس 1357 ، رد  مدرم  جیـسب  اب  زاغآ و 

(1). دش رجنم 

ياه شزرا  نیزاوم ، ینیب ، ناهج  رب  نآ  یـسایس  ماـظن  و  هعماـج ، یلک  راـتخاس  رد  يداـینب  ینوگرگد  زا  تسا  تراـبع  یمالـسا  بـالقنا 
قبطنم مدرم  ياه  هدوت  زیمآرهق  مایق  و  ناحلاص ، ناـیقتم و  ماگـشیپ  تکرح  مدرم و  ناـمیا  یهاـگآ و  ساـسا  رب  تماـما ، ماـظن  یمالـسا ،

(2). تسا

یبالقنا ياه  شزرا 

یبالقنا ياه  شزرا 

، رییغت دـشر ، رتسب  هنیمز و  ای  اهنآ  یلـصا  أشنم  ای  بالقنا  وس  کی  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتبثم  یفنم و  ياه  شزرا  هب  یبالقنا  ياه  شزرا 
زا يارب  ای  يرادـساپ  زورب و  روهظ ، يارب  مدرم  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدـش  ببـس  ار  اهنآ  ینک  هشیر  اهنآ و  اب  هلباقم  اـی  تیوقت  لوحت ،

. دنا هدرک  بالقنا  شیوخ ، هعماج  رد  اهنآ  يزادنارب  ندرب و  نیب 

هنیشیپ

هنیشیپ

. دـنک یفرعم  یلم  هناسر  قیرط  زا  ناکدوک  تخانـش  حطـس  اب  بسانتم  ار  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  هک  تسا  نآ  یپ  رد  راتـشون  نیا 
دوجو اب  یلم . هناسر  ناکدوک و  تخانش  حطس  اب  بسانتم  یمالسا ، بالقنا  ياه  شزرا  زا : دنترابع  شهوژپ  نیا  ثلثم  علض  هس  نیاربانب ،

یم یفرعم  ییاه  شهوژپ  همادا  رد  اما  دماین ، تسد  هب  دنک ، یـسررب  ار  هدش  دای  علـض  هس  ره  ًامیقتـسم  هک  يرثا  هدـش ، ماجنا  ياه  شالت 
. تسا رارقرب  هطبار  رضاح ، شهوژپ  اهنآ و  نایم  هک  دنوش 

ص 31. شزرا ، هب  فوطعم  یشبنج  یمالسا ، بالقنا  - 1
ص 14. نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  هدیزگ  یناجنز ، دیمع  یلع  سابع  - 2
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زادنا مشچ  دنس  رب  مکاح  ياه  شزرا  اه و  نامرآ  اب  ییادتبا  عطقم  رد  یسرد  بتک  ياوتحم  یقیبطت  یـسررب  (، 1384  ) زیورپ نابزرم ، . 1
. یگنهرف دعب  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  هعسوت 

شزرا اه و  شرگن  يریگ  لکش  يارب  يرازبا  هعماج و  ياه  شزرا  باتزاب  ناکدوک  یسرد  ياه  باتک  هک  شرگن  نیا  اب  رضاح  شهوژپ 
میهافم رب  قوف  یـسررب  لیلحت و  زکرمت  دـنک . یم  لـیلحت  ار  ییادـتبا  عطقم  یـسرد  ياـه  باـتک  ياوتحم  تسا ، ناـکدوک  راـتفر  رد  اـه 

لاس رد  یناریا  کی  ياه  یگژیو  اب  طابترا  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هلاـس  تسیب  هعـسوت  زادـنا  مشچ  دنـس  رد  جردـنم  یـشزرا 
، طابـضنا يراک و  نادجو  زا  رادروخرب  نمؤم ، رگراثیا ، دنم ، تیاضر  ریذپ ، تیلوئـسم  لاعف ، دنرارق : نیا  زا  اه  یگژیو  نیا  تسا .  1404

. ندوب یناریا  هب  رختفم  ناریا و  ییافوکش  هب  دنم  هقالع  یمالسا ، ماظن  بالقنا و  هب  دهعتم  عامتجا ، اب  راگزاس  نواعت ، هیحور  ياراد 

شهوژپ اب  همان  نایاپ  نیا  توافت  تسا . هدـش  ماجنا  یعوضوم  هویـش  اب  یفیک و  یمک و  ياوتحم  لیلحت  شور  زا  هدافتـسا  اب  شهوژپ  نیا 
شزرا زا  نخس  رضاح ، شهوژپ  رد  اما  تسا ، یناریا  درف  کی  هب  طوبرم  ییاه  شزرا  زا  نخس  همان  نایاپ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  رضاح 

. تسا ناکدوک  تخانش  حطس  اب  بسانتم  ییاه 

هلیسو هب  یبهذم  یفرصم و  ياه  شزرا  راشتنا  نازیم  ناریا ، نویزیولت  ياه  همانرب  قیرط  زا  یشزرا  لاقتنا  یـسررب  رد  (، 1372  ) یبارعا . 2
یسررب ( 1372  ) رـصاعم نامز  قارع و  ناریا و  گنج  جوا  ياه  لاس  بـالقنا ، زا  لـبق  عطقم  هس  رد  ار  امیـسوادص  ِیناتـساد  ياـه  هماـنرب 

دـنلب و یناتـساد  ياه  ملیف  اه ، لایرـس  هلمج ، زا  ینویزیولت  فلتخم  ياه  همانرب  هلیـسو  هب  اـه  شزرا  لاـقتنا  دـنیآرف  تسا  دـقتعم  هدرک و 
تفارظ اب  هک  اه  شزرا  نیا  قیرزت  دریگ . یم  تروص  رابخا و ... هاتوک ،
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همانرب يال  هبال  رد  سابل ) عون  يریوصت و  صاخ  ياه  هویش  اه ، همانرب  رد  هدافتسا  دروم  لیاسو  رازبا و  یقیسوم ، تاملک ، نوچمه   ) مامت
همانرب هدشرشتنم  ياه  شزرا  دیلقت ، يزاسدننامه و  نوچ  یفلتخم  ياه  هویش  اب  دارفا  دبای و  یم  لاقتنا  هعماج  حوطـس  رد  تسا ، ناهنپ  اه 

هک هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نآ و  نابطاخم  يرایسب  نویزیولت و  زا  يدنم  هرهب  تلوهس  هب  هجوت  اب  دننک . یم  ینورد  ار  ینویزیولت  ياه 
یتایح تیمها  شیپ  زا  شیب  تسا ، فلتخم  ياه  شزرا  لاـسرا  يارب  یعبنم  هکلب  تسین ، یهاـگآ  بسک  يارب  يا  هلیـسو  طـقف  نویزیولت 

هتسج و دوس  نآ  زا  شیوخ  ياهرظن  دربشیپ  يارب  هشیمه  تردق  نابحاص  نویزیولت ، تیمها  نیمه  لیلد  هب  دوش . یم  راکـشآ  هلیـسو  نیا 
. دنا هدرک  رشتنم  ار  دوخ  رظن  دروم  ياه  شزرا 

ثحب یبهذم  ياه  شزرا  یفرصم و  ياه  شزرا  هرابرد  امیس ، ياه  همانرب  قیرط  زا  اه  شزرا  لاقتنا  یسررب  رد  (، 1376  ) مدقم ینسح  . 3
. تسا هدرک 

نینـس ناکدوک  هب  اه  شزرا  لاقتنا  یعمج و  ياه  هناسر  شقن  اه ، شزرا  لاقتنا  یعمج و  ياه  هناـسر  رد  اـت ) یب   ) نیاربوا زورک  اـتیر  . 4
هلیسو هب  اه  همانرب  ياه  شزرا  هکنیا  رگم  تسا ، مک  نویزیولت  میقتـسم  ریثأت  هک  دهد  یم  ناشن  اه  هتفای  تسا . هدرک  یـسررب  ار  یناتـسبد 

رد یلو  تسا ، شزومآ  رد  يرثؤم  هویش  ویدار ، دوش . تیوقت  هسردم  هداوناخ و  رد  يریذپ  هعماج  یعامتجا ، يریگدای  ياه  لکـش  رگید 
اه هناسر  یجراخ  راثآ  هک  اه  هناسر  قیرط  زا  اه  شزرا  لاقتنا  حیرـشت  رد  دوجوم  عناوم  هب  هجوت  اـب  تسا . يروص  شزومآ ، نیا  يدراوم 

يریگراک هب  تسین . یفاک  یتادراو ، ياه  همانرب  شیامن  ندرک  دودـحم  دـننک ، یم  تیبثت  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  یلحم  تفاب  رد  ار 
مایپ و هرابرد  هدیقع  راهظا  هب  رگشسرپ  نشور و  يریمض  اب  دنناوتب  ناناوج  نآ ، بجوم  هب  هک  ییاه  شور 
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هبئاـش و یب  ياـه  هزیگنا  دربـشیپ  رد  یـشزومآ  ماـظن  يزاـس  مه  هب  میقتـسم  روط  هب  دـنزادرپب ، یگنهرف  لـئاسم  رگید  اـه و  هناـسر  ریثأـت 
. دراد یگتسب  نآ  ياه  شزرا  يدوخ و  گنهرف  هب  تبسن  رورغ  سح  داجیا  ارجادوخ و 

امیسوادص رد  قیقحت  دربراک 

امیسوادص رد  قیقحت  دربراک 

اـهنآ و زا  يرادـساپ  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  شزرا  ندرک  هنیداـهن  يارب  شـالت  امیـسوادص  ناـمزاس  ياـه  فدـه  زا  یکی  هک  اـجنآ  زا 
نیا دوش . قیقحت  یسررب و  اهنآ  هرابرد  دنوش و  هتخانـش  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  ات  تسا  هتـسیاب  تسا ، مجاهت  هنوگره  اب  ییورایور 

بالقنا ياـه  شزرا  جـیورت  نییبت و  هب  اـت  دـنک  یم  مهارف  امیـسوادص  ياـه  هماـنرب  ناگدنـسیون  نازاـس و  هماـنرب  يارب  ار  هنیمز  قیقحت ،
يرنه یبدا و  نوگانوگ  ياه  بلاق  رد  دوخ  نابطاخم  تخانش  حطـس  اب  بسانتم  ناور و  ینایب  اب  نانآ  ات  دنزادرپب  ناکدوک  يارب  یمالـسا 

. تسا یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  تحاس  رد  نازاس  همانرب  يارب  یعجرم  قیقحت ، نیا  عقاو ، رد  دنریگ . هرهب  نآ  زا 

هب ناکدوک  هژیو  ياه  همانرب  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  دنناوت  یم  شهوژپ  نیا  تاعالطا  زا  هدافتـسا  اب  یلم  هناسر  نازاس  همانرب 
. دننک هضرع  ینوگانوگ  ياه  تروص 

امیسوادص رد  قیقحت  www.Ghaemiyeh.comدربراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

امیسوادص رد  قیقحت  www.Ghaemiyeh.comدربراک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص :

كدوک یسانش  ناور  مود : لصف 

هراشا

كدوک یسانش  ناور  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

؟ تسیک كدوک 

( یگلاس کی  ات  دلوت   ) نتشادن دامتعا  ربارب  رد  دامتعا  تسخن : هلحرم 

( یگلاس هس  ات  کی   ) دیدرت مرش و  ربارب  رد  لمع  لالقتسا  مود : هلحرم 

( یگلاس شش  ات  هس   ) ریصقت اطخ و  ساسحا  ربارب  رد  راکتبا  موس : هلحرم 

( یگلاس هدزای  ات  شش   ) يرتهک ساسحا  ربارب  رد  لمع  رد  ققحت  مراهچ : هلحرم 

( یناوجون غولب و  هرود   ) شقن یگدنکارپ  ربارب  رد  تیوه  زارحا  مجنپ : هلحرم 

( یناوجون هرود   ) یبلطاوزنا ربارب  رد  يزیمآرگد  مشش : هلحرم 

( یلاس گرزب  هرود   ) یگدنامدکار لباقم  رد  یگدنروآدیدپ  متفه : هلحرم 

( یگلاس هدزای  ات  شش   ) يرتهک ساسحا  ربارب  رد  لمع  رد  ققحت  مراهچ : هلحرم 
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دمآرد

دمآرد

یم یـسررب  شهوژپ  یموهفم  بوچراچ  هئارا  يارب  كدوک  یـسانش  ناور  لصف ، نیا  رد  هتـشذگ ، لصف  رد  شهوژپ  تایلک  نایب  زا  سپ 
يرظن و ظاحل  هب  هدنیآ  لوصف  رد  يدعب  ياه  ثحب  يارب  هنیمز  دـنوش و  نییبت  زین  هیاپ  ياه  هیرظن  میهافم ، يزاس  فافـش  نمـض  ات  دوش 

. دوش راومه  یموهفم 

یلم هناسر  قیرط  زا  ناکدوک  تخانـش  حطـس  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  اه و  شزرا  لاـقتنا  تسا ، نآ  یپ  رد  شهوژپ  نیا  هچ  نآ 
يوس زا  قالخا و  قالخا و  هفسلف  اب  شزرا ، ظاحل  هب  وس ، کی  زا  دنک . یم  ادیپ  یگنتاگنت  طابترا  یملع  هتـشر  دنچ  اب  فده  نیا  تسا .

زا دوش و  یم  طبترم  یعامتجا  یـسانش  ناور  هژیو  هب  یـسانش ، هعماج  خـیرات و  تسایـس ، اب  یمالـسا ، بالقنا  ياه  شزرا  لیلد  هب  رگید ،
تیریدم اب  يزیر ، همانرب  ظاحل  هب  نینچمه  هناسر و  رنه و  اب  يرازبا ، ظاحل  هب  یفرط ، زا  یـسانش و  ناور  اب  ناکدوک ، ظاحل  هب  وس  رگید 

. دنک یم  رارقرب  طابترا  یگنهرف  يراذگ  تسایس  و 

همه هب  نتخادرپ  هک  دراد  دوجو  شهوژپ  نیا  یلصا  هلئـسم  اب  طابترا  رد  تایرظن  بتاکم و  زا  یهوبنا  اه ، شناد  نیا  رد  هک  تسا  نشور 
يداهنشیپ يدربراک  بلاطم  تسا  مزال  اما  تسا ، جراخ  هدنسیون  صصخت  راتشون و  نیا  هلصوح  زا  اهنآ 
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. دوش تیوقت  اهنآ  ییارجا  تیلباق  ات  دنشاب  رادروخرب  یفاک  يرظن  یملع و  هناوتشپ  زا  دنوش و  راوتسا  ییاه  هیرظن  هیاپ  رب  يدعب  لوصف 

، ناکدوک تخانش  حطس  ساسا  رب  يدعب  لوصف  بلاطم  ات  دوش  یسررب  كدوک  یـسانش  ناور  دش  دهاوخ  یعـس  لصف  نیا  رد  ور ، نیازا 
یلحارم هچ  ياراد  كدوـک  كرد  لـماکت  دـشر و  تسیک ؟ كدوـک  دوـش : هداد  خـساپ  تسد  نیا  زا  یلئاـسم  هب  ددرگ و  هئارا  مـیظنت و 

ياه هبذاج  دـنرادروخرب ؟ ییاه  تیلباق  هچ  زا  یتخانـش  ظاحل  هب  ناـکدوک  دـنراذگرثا ؟ كدوک  یعاـمتجا  لوحت  رب  یلماوع  هچ  تسا ؟
؟ تسا رادروخرب  ییاه  یگژیو  هچ  زا  ناکدوک  یناور 

؟ تسیک كدوک 

؟ تسیک كدوک 

زا صاخ  یفیرعت  يا ، هیرظن  ره  باختنا  تسا . راوتـسا  نوگانوگ  تایرظن  ساـسا  رب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  فیراـعت  كدوک ، هراـبرد 
یم حیضوت  ار  بختنم  هیرظن  سپس  میزادرپ و  یم  اه  هاگدید  زا  یخرب  هب  ارذگ ، رـصتخم و  اجنیا  رد  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ار  كدوک 

. میهد

ناسنا تخانـش  یفـسلف  تایرظن  ار  نآ  هیام  نب  هک  دوش  یم  حرطم  ناسنا  دـشر  هرابرد  ینوگاـنوگ  ياـه  هاگدـید  دـشر ، ياـه  هیرظن  رد 
ناسنا راتفر  هک  دندقتعم  رگید  هورگ  تسا . ریذپانرییغت  یطیحم  ياه  كرحم  ربارب  رد  ناسنا  راتفر  هک  دندقتعم  یخرب  دـهد . یم  لیکـشت 

رد اهنت  ار  طیحم  ریثأت  اما  دـنناد ، یم  یـساسا  مهم و  ناسنا ، دـشر  نایرج  رد  ار  طیحم  يا  هدـع  تسا . یطیحم  تارییغت  ریثأت  تحت  ًافرص 
لاعف و ار  ناسنا  یخرب ، رگید ، يوس  زا  دنناد . یم  هدـننک  نییعت  شیوخ  براجت  هب  نداد  نامزاس  يارب  درف  هوقلاب  ياه  ییاناوت  هدودـحم 

يدب أشنم  دب و  یتاذ  روط  هب  ار  ناسنا  زین  یخرب  وس ، رگید  زا  دنناد . یم  لعفنم  يا  هدع 
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ماگنه كدوک  دندقتعم  دنناد و  یم  ترطف  ياراد  ار  ناسنا  هورگ ، نیا  دنرامـش . یمرب  یبوخ  أشنم  بوخ و  ار  ناسنا  یـضعب  دـنناد و  یم 
(1). دوش رورش  دب و  ای  حلاص و  بوخ و  درف  کی  دناوت  یم  دراد و  ار  ندش »  » ناکما دلوت ،

. دنوش یم  میسقت  يرگ  لیلحت  ناور  یلوحت و  يراتفر ، يریگدای  هتـسد  هس  هب  دشر  تایرظن  هدش ، حرطم  یفـسلف  ياه  هاگدید  ساسا  رب 
(3) و ناسنا ندوب  لاعف  (2) و  ناسنا هوقلاب  ياه  يدـنمناوت  رد  طیحم  ریثأت  هب  داقتعا  لیلد  هب  يرگ  لیلحت  ناور  تایرظن  دـسر  یم  رظن  هب 
، شهوژپ نیا  رد  ور ، نیازا  دنرت . کیدزن  یمالـسا  ياه  هاگدید  هب   (5) رش ریخ و  هار  ندوب  زاب  (4) و  ناسنا يارب  ترطف  نتشادرظنرد  زین 
هب دراد ، يرتشیب  رابتعا  تسا و  رادروخرب  يرتهب  ماجـسنا  زا  يرگ  لـیلحت  ناور  تاـیرظن  ناـیم  رد  هک  نوسکیرا  یعاـمتجا  یناور  لوحت 

. تسا هدش  باختنا  كدوک  دشر  یسانش  ناور  رد  هیاپ  هیرظن  ناونع 

(6) نوسکیرا هاگدید  زا  كدوک  یعامتجا  یناور  دشر 

ناـیرج رد  لاـس  گرزب  اـی  كدوک  تسا  دـقتعم  درامـش و  یمرب  يریپ  اـت  یکدوک  زا  هلحرم ، تشه  رد  ار  تیـصخش  لوـحت  نوـسکیرا 
دبای و یم  اقترا  تیناسنا  ریوصت  هب  يدام  ریوصت  زا  هجیتن  رد  دشخب و  یم  هعـسوت  ناهج  هب  تبـسن  ار  دوخ  دید  ینورب ، تیعقاو  اب  لماکت 

دروخرب یضراعت  تیعقوم  کی  اب  هلحرم  ره  رد 

ص 70. یناور ، تشادهب  رب  دیکأت  اب  ( 1  ) دشر یسانش  ناور  نارگید ، نوشر و و  لوسر  - 1
(53 تلصف : «. ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّنَأ  َّکِبَِرب  ِفْکَی  َْملَوَأ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیفَو  ِقاَفآلا  ِیف  اَِنتاَیآ  ْمِهیُِرنَس  - » 2

(39 مجن : «. ) یَعَس اَم  الِإ  ِناَْسنِإلل  َْسَیل  ْنَأَو  - » 3
«. َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنَِکلَو  ِیَْقلا  ُمّ ُنیِّدـلا  َِکلَذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  ـال  اَْـهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَرِْطف  اًـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  - » 4

(30 مور : )
(3 ناسنا : «. ) اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ  - » 5

.Erikson - 6
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يرادـیاپ قیمع و  یناور  تالالتخا  دوش ، ور  هبور  لکـشم  اب  ضراعت  نیا  لح  رد  ناـسنا  هچناـنچ  دزادرپب . نآ  لـح  هب  دـیاب  هک  دـنک  یم 
دـشر ساسا  رب  یلحارم و  یط  تیـصخش ، دشر  يریگ و  لکـش  نوسکیرا ، یعامتجا  یناور  هیرظن  رد  دوش . رادـیدپ  درف  رد  تسا  نکمم 

نآ اـب  لـماعت  رد  نآ و  لاـبق  رد  يو  ندـش  رایـشه  جراـخ و  ناـهج  هب  تبـسن  درف  ره  شـشک  هدـننک  نییعت  هک  دریذـپ  یم  ققحت  یندـب ،
(1). تسا

. دریذپ یم  ققحت  یفنم  ای  تبثم  تهج  رد  دشر  ندوبن ، قفوم  ای  تیقفوم  ربانب  هلحرم  ره  رد  دراد و  هلحرم  تشه  نوسکیرا ، رظن  زا  دـشر 
: زا دنترابع  هک  میتسه  ور  هبور  داضتم  موهفم  ود  اب  هلحرم  ره  رد  نیاربانب ،

( یگلاس کی  ات  دلوت   ) نتشادن دامتعا  ربارب  رد  دامتعا  تسخن : هلحرم 

( یگلاس کی  ات  دلوت   ) نتشادن دامتعا  ربارب  رد  دامتعا  تسخن : هلحرم 

ندرکن دامتعا  هلحرم ، نیا  لباقم  هطقن  دـنک . یم  دامتعا  اهنآ  هب  دوش و  یم  لماعت  دراو  دوخ  ناراتـسرپ  نابقارم و  اـب  نس  نیا  رد  كدوک 
. دنریذپان نانیمطا  ینیب و  شیپ  نیدلاو ، دنک  یم  ساسحا  كدوک  ینعی  تسا ؛

( یگلاس هس  ات  کی   ) دیدرت مرش و  ربارب  رد  لمع  لالقتسا  مود : هلحرم 

( یگلاس هس  ات  کی   ) دیدرت مرش و  ربارب  رد  لمع  لالقتسا  مود : هلحرم 

هک دهد  شزومآ  ار  تسرد  ياهراتفر  وا  هب  نیدلاو ، قیرط  زا  دریگ  یم  میمـصت  عامتجا  دراد . ییالاب  يرـسدوخ  هلحرم ، نیا  رد  كدوک 
رد اهنت  هن  شزومآ  نیا  دـنک . راتفر  یعاـمتجا  رظن  زا  بساـنم  یتروص  هب  دزوماـیب  دـیاب  هلحرم ، نیا  رد  كدوک  تسا . زین  یبساـنم  ناـمز 
زا نیاربانب ، دریگ . تروص  دـیاب  زین  هریغ  نارگید و  ياـهاضاقت  هب  نتفگ  هن  ندروخ ، اذـغ  هنیمز  رد  هکلب  تسا ، نتفر  تلاوت  بادآ  هطیح 

، يراتخمدوخ نیب  هلحرم  نیا  رد  ضراعت  دـنک ، یگدـنز  عامتجا  رد  دـهاوخ  یم  دریگارف و  ار  اـه  شزومآ  نیا  دـیاب  كدوک  هک  اـج  نآ 
. دوش یم  راکشآ  دیدرت  مرش و 
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ناکدوک هناتخبـشوخ  دننک . راهم  ار  وا  دنناوت  یم  نارگید  درادن و  یفاک  ییاناوت  صخـش  هک  دریگ  یم  همـشچرس  تیعقاو  نیا  زا  دیدرت ،
. دنریگب ارف  ار  مزال  ياه  شزومآ  دنشاب و  هتـشاد  يراگزاس  یعامتجا ، تاررقم  اب  يراتخمدوخ ، سح  نداد  تسد  زا  دوجو  اب  دنناوت  یم 

تیمها رب  نوسکیرا  دـنک . یبایـشزرا  ار  دوخ  ياه  تیفرظ  دـناوت  یم  دـنک ، یم  يراتخمدوخ  لالقتـسا و  ساسحا  هک  یکدوک  هجیتن  رد 
راـچد شا  هنایـشان  ياـهراتفر  ربارب  رد  ار  كدوـک  دـیابن  نیدـلاو  تسا  دـقتعم  دـنک و  یم  دـیکأت  هلحرم  نـیا  رد  نیدـلاو  ياـهدروخزاب 

(1). دور یم  لالقتسا  فرط  هب  يدنک  هب  هک  كدوک  يارب  ًاصوصخم  تسا ، رضم  دارفا  همه  يارب  ندرک  هدنمرش  اریز  دننک ؛ يراسمرش 

( یگلاس شش  ات  هس   ) ریصقت اطخ و  ساسحا  ربارب  رد  راکتبا  موس : هلحرم 

( یگلاس شش  ات  هس   ) ریصقت اطخ و  ساسحا  ربارب  رد  راکتبا  موس : هلحرم 

مه یـسنج و  لئاسم  هب  كدوک  يواکجنک  يانعم  هب  مه  تلاخد ، حالطـصا  دمان . یم  تلاخد  ار  هلحرم  نیا  رد  یـساسا  هویـش  نوسکیرا 
نداد ناشن  قیرط  زا  نارگید ، روما  رد  تلاخد  تسا . كدوک  یلوضف  تلاـخد و  نمـضتم  هک  دوش  یم  ینوگاـنوگ  ياـه  تیلاـعف  لـماش 

يواکجنک و هلیـسو  هب  اه ، هتخانـشان  رد  تلاخد  دـیدش ، ياه  تکرح  ناکم و  رییغت  هلیـسو  هب  ناکم ، رد  تلاـخد  يرگـشاخرپ ، مشخ و 
فده دزیر و  یم  ییاه  حرط  راکتبا ، سح  هب  كدوک  دوش . یم  ولج  هب  تکرح  تفرشیپ و  ببـس  تلاخد ، نوچمه  تیقالخ  تسا . هریغ 

رکف دنمدوس  ياه  تیلاعف  نداد  ماجنا  تباقر و  هب  مئاد  دهد و  یم  جرخ  هب  راکتـشپ  اهنآ  هب  ندیـسر  رد  دـنک و  یم  حرطم  ار  ینیعم  ياه 
تیعونمم نیاربانب ، دـنیب . یم  تسکـش  هب  موکحم  ار  دوخ  ياهوزرآ  اـه و  حرط  نیرت  گرزب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لکـشم  یتقو  دـنک . یم 

نمضتم هک  دنک  یم  ینورد  دوخ  رد  ار  اهوبات »  » یعامتجا و ياه 
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نامه نارود ، نیا  مهم  هلئـسم  دهد . یم  تهج  كدوک  لالقتـسا  هب  هلحرم ، نیا  رد  يراک  نینچ  يریگ  لکـش  تسا . نمارف  يریگ  لکش 
راب هب  يرگید  لصاح  راوگان ، جیاتن  زج  وا  لامعا  دنک  یم  روصت  درادـنپ و  یم  محازم  ار  دوخ  كدوک  هک  تسا  ریـصقت  اطخ و  ساسحا 

رد نیدلاو  هچرگ  دوش ، یم  یهتنم  كدوک  ندش  یعامتجا  هب  عقاو  رد  دهد ، یم  خر  هلحرم  نیا  رد  هک  يزاس  دننامه  دنیآرف  دروآ . یمن 
ریگ تخـس  نمارف  کی  شرتسگ  رطخ  اـب  ار  كدوک  تسا  نکمم  هک  دـنهد  یم  ناـشن  يریگ  تخـس  كدوک ، تاراـکتبا  هعومجم  ربارب 

نداد تکرـش  اما  دوش ، وا  رد  مئاد  ياـطخ  ریـصقت و  ساـسحا  بجوم  هجیتن  رد  دـنک . ینورد  ار  دوخ  نیدـلاو  یطارفا  تاـعقوت  هجاوم و 
(1). دوش یم  هلحرم  نیا  حیحص  ندرک  یط  هب  یبوخ  کمک  نیدلاو ، رادتقا  شهاک  یگدنز و  همانرب  هب  طوبرم  ياه  حرط  رد  كدوک 

( یگلاس هدزای  ات  شش   ) يرتهک ساسحا  ربارب  رد  لمع  رد  ققحت  مراهچ : هلحرم 

( یگلاس هدزای  ات  شش   ) يرتهک ساسحا  ربارب  رد  لمع  رد  ققحت  مراهچ : هلحرم 

. دمآ دهاوخ  متشه  هلحرم  زا  دعب  یلیصفت ، تروص  هب  دراد ، یگنتاگنت  طابترا  قیقحت  هلئسم  اب  هک  هلحرم  نیا  تاحیضوت 

( یناوجون غولب و  هرود   ) شقن یگدنکارپ  ربارب  رد  تیوه  زارحا  مجنپ : هلحرم 

( یناوجون غولب و  هرود   ) شقن یگدنکارپ  ربارب  رد  تیوه  زارحا  مجنپ : هلحرم 

ینادرگرس یتحاران و  راچد  یعامتجا  ياهاضاقت  اه و  ضراعت  رثا  رب  يژولویزیف ، یـسنج و  ياه  نارحب  رب  هوالع  ناوجون  هلحرم ، نیا  رد 
. دوش یم 

( یناوجون هرود   ) یبلطاوزنا ربارب  رد  يزیمآرگد  مشش : هلحرم 

( یناوجون هرود   ) یبلطاوزنا ربارب  رد  يزیمآرگد  مشش : هلحرم 

. دنک یم  تیوقت  نارگید  لباقم  رد  ار  نآ  دبای ، تسد  تیوه  زارحا  هب  ناوجون  هکنآ  زا  سپ 
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( یلاس گرزب  هرود   ) یگدنامدکار لباقم  رد  یگدنروآدیدپ  متفه : هلحرم 

( یلاس گرزب  هرود   ) یگدنامدکار لباقم  رد  یگدنروآدیدپ  متفه : هلحرم 

يدـعب لسن  شرورپ  رکف  دوخ و  ياروام  هب  درف  قئـالع  ینعی  تسا ؛ هدـنیآ  لـسن  يارب  دوخ  تیلاـعف  نتخادـنا  راـک  هب  هلحرم  هلحرم ، نیا 
. دوش یم  فوطعم 

( یلاس نهک  يریپ و  هرود  يدیمون (  لباقم  رد  یگتفایدشر  یگتفکش و  متشه : هلحرم 

یگدنز رد  هک  ییاهراک  زا  کی  چیه  هب  يو  دـشاب . هدرک  یط  تبثم  تهج  رد  ار  شیپ  لحارم  مامت  هک  هتفایدـشر  يدرف  هلحرم ، نیا  رد 
(1). درگن یمن  يدیما  ان  اب  تسا ، هداد  ماجنا 

طقف نابطاخم ، اب  بسانتم  ياه  همانرب  يزاس  یـصصخت  هناـسر و  ياـه  هماـنرب  قیمعت  قیقحت و  يراـبرپ  يارب  هناـگ  تشه  لـحارم  نیا  زا 
. دش دهاوخ  یسررب  یگلاس ) هدزای  ات  شش   ) مراهچ هلحرم 

( یگلاس هدزای  ات  شش   ) يرتهک ساسحا  ربارب  رد  لمع  رد  ققحت  مراهچ : هلحرم 

هراشا

( یگلاس هدزای  ات  شش   ) يرتهک ساسحا  ربارب  رد  لمع  رد  ققحت  مراهچ : هلحرم 

؛ تسا یکدوـک  نارود  نیرت  مهم  (، 28 : 1378 رنهاـب ،  ) تسا هدـش  داـی  زین  موس » یکدوک  نارود   » هب نآ  زا  نوـتم  یخرب  رد  هک  نس  نیا 
هسردم نس  دریگ . یم  سنا  شرورپ  شزومآ و  یمـسر  ياضف  اب  دوش و  یم  هسردم  دراو  یمـسر  تروص  هب  نارود  نیا  رد  كدوک  اریز 

زا یهاگآ  دنک و  یم  زورب  ناسنا  ياه  هصیصخ  رد  يدایز  تارییغت  اریز  دیآ ؛ یم  رامـش  هب  یمدآ  یگدنز  ياه  هرود  نیرت  مهم  زا  یکی 
. تسا مزال  كدوک  هزوح  رد  یگنهرف  تیلاعف  هنوگره  يارب  تارییغت  نیا 

یعامتجا ياه  يراگزاس  كدوک و  تیصخش  رب  يدایز  هزادنا  ات  هک  تسا  هارمه  يدیدج  طیارـش  تالوحت و  اب  هرود  نیا  ياهتنا  ادتبا و 
. دراذگ یم  رثا  وا 
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یب یعون  راچد  ار  ناکدوک  رثکا  ادـتبا ، رد  رییغت  نیا  ًالومعم  دوش . یم  زاـغآ  هسردـم  هب  دورو  اـب  ناـکدوک  رتشیب  يارب  هرود  نیا  يادـتبا 
هبور یگتفشآ  اب  یفطاع  ظاحل  زا  ار  اهنآ  دزاس و  یم  هارمه  يراوشد  اب  دیدج  تاراظتنا  اهزاین و  اب  ار  اهنآ  يراگزاس  دنک و  یم  یلداعت 

داجیا دوخ  راتفر  اه و  شزرا  اه ، شرگن  رد  یتارییغت  تعرـس  هب  ات  دزاس  یم  هدامآ  ار  كدوک  سـالک ، هسردـم و  هب  دورو  دـنک . یم  ور 
. دنک

اـه و شزرا  اـه ، شرگن  رییغت  نیا  دوـش . یم  ور  هبور  یمهم  یناور  ینامـسج و  تارییغت  اـب  جـیردت  هب  زین  هرود  نیا  ياـهتنا  رد  كدوـک 
يارب تارییغت  نیا  هتبلا  دروآ . یم  هارمه  هب  يراـگزاسان  لداـعت و  نتـشادن  یعون  وا  يارب  هک  دـهد  یم  رییغت  يوحن  هب  ار  كدوک  راـتفر ،

نیا دنـشاب . هتـشاد  رگیدکی  اب  يدایز  ياه  توافت  تهج ، نیا  زا  ناکدوک  تسا  نکمم  دتفا و  یمن  قافتا  يدـحاو  نس  رد  ناکدوک  همه 
. دراد یصاخ  ياه  یگژیو  ناسانش  ناور  نایبرم و  ناملعم ، نیدلاو ، هاگدید  زا  هرود 

ظفح رد  نارسپ ، هژیو  هب  ناکدوک  اریز  دننک ؛ هولج  تمحز  رپ  رسدرد و  رپ  رایسب  هرود ، نیا  رد  ناکدوک  نیدلاو ، زا  يرایـسب  يارب  دیاش 
هب تبسن  نآ  رب  هوالع  دنهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  یتیلوئسم  تقد و  نادنچ  دنراد ، قلعت  اهنآ  هب  هک  ییایـشا  رگید  ای  اه  سابل  يرادهگن  و 

یبوخ هب  لزنم ، طیحم  رد  اهنآ  هب  طوبرم  روما  لیاسو و  رد  ار  یغولش  یگتخیر و  مه  هب  یعون  دنوش و  یم  هجوت  یب  دیق و  یب  ناشرهاظ 
دریگب و تروـص  يرتـشیب  هزیتـس  اوـعد و  هناـخ  طـیحم  رد  ناردارب  نارهاوـخ و  نیب  تسا  نکمم  هرود ، نیا  رد  درک . هدـهاشم  ناوـت  یم 

. دتفا یم  قافتا  ناردارب  نارهاوخ و  نیب  اهاوعد  نیا  ًالومعم 

هاگدـید زا  نینچمه  دـننک . یم  يراذـگ  مان  شناد  يدابم  لوصا و  يریگداـی  یتامدـقم و  شزومآ  هرود  ار  هرود  نیا  ناـیبرم ، ناـملعم و 
هرود نیا  رد  كدوک  نانآ ،
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همانرب قوف  ياه  تیلاعف  تروص  هب  مه  تسا و  شرورپ  شزومآ و  ياه  همانرب  نتم  رد  مه  هک  ار  یـصخشم  يرورـض  ياه  تراـهم  دـیاب 
تیلاعف و هب  لـیم  يارب  ساـسح  مهم و  هلحرم  کـی  هرود  نیا  ناـیبرم ، ناـملعم و  هاگدـید  زا  نینچمه  دریگب . ارف  تسا ، هدـش  ینیب  شیپ 

لوط رد  دـیآ و  یم  دوجو  هب  درف  رد  تیفرظ  اب  بسانتم  راک  ای  يراکرپ  يراک ، مک  هب  تداـع  هرود  نیا  رد  ینعی  تسا ؛ درف  رد  تفرـشیپ 
تیلاعف رد  اهنت  هن  روما ، مامت  رد  دناوت  یم  تداع  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم  دـنام . یم  اجرباپ  زین  یلاس  گرزب  هدـنیآ و  یگدـنز 

. دنامب رادیاپ  یقاب و  یگدنز  ياه  هبنج  همه  رد  هکلب  یلیصحت ، ياه 

زا دییأت  هورگ و  رد  ندش  هتفریذپ  هب  ناکدوک  هک  يا  هرود  ینعی  تسا ، هورگ  هتسد و  هب  شیارگ  نینـس  ناسانـش ، ناور  رظن  زا  هرود  نیا 
هورگ هتسد و  اب  راتفر ، وگو و  تفگ  رهاظ ، رظن  زا  ار  دوخ  ات  دنـشوک  یم  رایـسب  دننک و  یم  يدایز  هجوت  هورگ ، هتـسد و  ياضعا  بناج 
دیدـج تاعلاطم  دـنا . هدرک  يراذـگ  ماـن  يزاـس  دـننامه  نس  ار  هرود  نیا  ناسانـش ، ناور  تلع ، نیمه  هب  دـنهد . قیبطت  دوخ  نـالاس  مه 
نالاس گرزب  يازهتـسا  ای  یطیحم  عناوم  اب  یگلاس  هدزای  ات  شـش  ینعی  هرود ؛ نیا  رد  ناکدوک  رگا  هک  تسا  هداد  ناشن  تیقالخ  هرابرد 

ار هرود  نیا  ناسانـش ، ناور  ور ، نیازا  دنهد . قوس  قالخ  ياه  تیلاعف  تهج  رد  ار  دوخ  يژرنا  دنناوت  یم  دـنوشن ، ور  هبور  نالاس  مه  و 
هلابند ای  دوش  یم  رکتبم  قالخ و  هدنیآ ، رد  كدوک  دش  دهاوخ  مولعم  نآ  رد  هک  يا  هرود  ینعی  دنا ، هدرک  يراذگ  مان  زین  تیقالخ  نس 

نآ زا  هدافتـسا  ییاناوت  یلک  روط  هب  اما  دوش ، یم  هتخیر  یکدوک  مود  هرود  رد  قالخ  هیحور  هدولاش  هیاپ و  هتبلا  دوب . دـهاوخ  وریپ  ور و 
. دیآ یم  دوجو  هب  یکدوک  موس  هرود  رد  يراکتبا ، ياه  تیلاعف  رد 

ینس عطاقم  اب  هسیاقم  رد  هرود  نیا  هک  لیلد  نیا  هب  هن  تسا ؛ هدش  يراذگ  مان  زین  يزاب  نس  ناسانش ، ناور  هاگدید  زا  هرود  نیا  نینچمه 
هژیو هب  رگید ،
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اب هسیاقم  رد  اهنآ  يزاب  نازیم  دـنوش ، یم  هسردـم  دراو  ناکدوک  هک  ینامز  اریز  دـنک  یم  ادـیپ  صاصتخا  يزاـب  هب  رتشیب  مود ، یکدوک 
يزاب دنک . یم  ادـیپ  يدایز  شرتسگ  تسا و  عونتم  رایـسب  هرود  نیا  رد  يزاب  ياه  تیلاعف  هک  لیلد  نآ  هب  هکلب  دوش  یم  رتمک  لبق  هرود 
دـشر زا  هرود  نیا  هک  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب ، دراد . هارمه  ار  یناوـجون  هرود  ياـه  یگژیو  مود و  هرود  تایـصوصخ  هرود  نیا  ياـه 

تبثم و يدوـمن  رگید ، عطاـقم  اـب  هسیاـقم  رد  هرود  نیا  رد  دـشر  تایـصوصخ  اریز  تسا ؛ رایـسب  تیمها  زئاـح  يرگید  عـطقم  ره  دـننام 
هرود ره  دـننام  هرود ، نیا  رد  دـشر  تسا . راکـشآ  كدوک  نایبرم  ناـملعم و  نیدـلاو ، يارب  یگدـنزاس  تفرـشیپ و  نیا  دراد و  هدـنزاس 
تسد دشر  رد  مزال  یگتخپ  هب  دیآرب ، هلحرم  ره  رد  دوجوم  فیاظو  فیلاکت و  هدهع  زا  كدوک  رگا  هک  دراد  یـصخشم  لحارم  رگید ،

زا هرود  نیا  رد  دشر  لحارم  نیرت  مهم  داد . دهاوخ  ناشن  شدوخ  زا  يا  هدرکن  دشر  هتخپان و  راتفر  تروص  نیا  ریغ  رد  تفای و  دـهاوخ 
: دنرارق نیا 

؛ یلومعم ياه  يزاب  يارب  مزال  ینامسج  ياه  تراهم  يریگدای 

؛ دشر لاح  رد  هدنز و  ناسنا  ناونع  هب  كدوک  رد  دیفم  ملاس و  شرگن  داجیا 

؛ نالاس مه  اب  راتفر  يریگدای 

؛ هنانز هنادرم و  یعامتجا  یسنج و  بسانم  ياه  شقن  دشر  عورش 

؛ ندرک باسح  نتشون و  ندناوخ ، یلصا  ياه  تراهم  يریگدای 

؛ هرمزور يداع و  یگدنز  يارب  مزال  میهافم  دشر 

؛ یشزرا ياهرایعم  قالخا و  نادجو ، دشر 

؛ یعامتجا ياهداهن  اه و  هورگ  هب  اه  شرگن  دشر 

(1). یصخش لالقتسا  هب  ندیسر 

صص 281 284. دشر ، یسانش  ناور  نارگید ، فیس و  نسوس  - 1
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ییاه یگژیو  مینک و  یم  هراشا  یگلاس ، هدزای  ات  شش  ینعی  نینـس ؛ نیا  رد  كدوک  يدشر  ياه  یگژیو  هب  دیفم  رـصتخم و  اج ، نیا  رد 
. مییامن یم  یسررب  دنراد ، یگنتاگنت  طابترا  شهوژپ  نیا  اب  هک  ار 

. یعامتجا یتخانش و  یقالخا ، یفطاع ، یتیصخش و  ییایوگ ، یتکرح ، ینامسج ، دشر  زا : دنترابع  كدوک  يدشر  ياه  یگژیو 

ینامسج دشر  . 1

ینامسج دشر  . 1

تماق هدوب و  يژرنا  رپ  لاعف و  ناکدوک ، نینچمه  دریگ . یم  تروص  لبق  ياه  هرود  زا  رتدنک  ًاتبسن  مارآ و  هرود ، نیا  رد  ینامـسج  دشر 
(1). دوش یم  رت  هدیشک  اهنآ 

یتکرح دشر  . 2

یتکرح دشر  . 2

رد فیرظ  ياه  تراهم  یخرب  هب  یـسرتسد  نینچمه  دروآ . یم  تسد  هب  یتکرح  رظن  زا  ار  يدـیدج  ياه  تراهم  كدوک  هرود ، نیا  رد 
، نیرمت یندب ، یگدامآ  زا : دنترابع  هک  دـهد  یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  كدوک  یتکرح  ياه  تراهم  لماع ، دـنچ  دـبای . یم  ققحت  نس  نیا 

. یسنج ياه  توافت  سفن ، هب  دامتعا  یفطاع ، ياه  یتحاران  طیحم ، یتخانش ، ياه  تراهم  تشادهب ، یندب و  عضو 

: دروآ دوجو  هب  اهنآ  يارب  ار  لیذ  طیارش  دیاب  هک  دنراد  یمهم  شقن  كدوک  دشر  رد  یتکرح  ياه  تراهم 

، ندرک یل  یل  يزاب ، بانط  لثم  دنهد ، یم  ماجنا  دنراد  راک  رس و  قباطت ، یگنهامه و  اب  هک  ار  ییاه  يزاب  رتشیب  ناکدوک ، قباطت : فلا )
. ندز ولج  بقع و  هب  ار  پوت  مظنم ، قیقد و  تروص  هب  نتفر  هار  اپ  کی  يور 

هبل زا  ای  نداتسیا  اپ  کی  يور  لثم  دنک ، یم  کمک  اهنآ  لداعت  ظفح  هب  هک  دنریگب  دای  ار  ییاه  تراهم  دیاب  ناکدوک  لداعت : ظفح  ب )
. ندرک تکرح  لودج  ياه 

ص 241. یناور ، تشادهب  رب  دیکأت  اب  ( 1  ) دشر یسانش  ناور  - 1
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. دنهدب تیمها  زین  تعرس  هب  لداعت  قباطت و  رب  هوالع  ناکدوک  دیاب  ور ، نیازا  تسا . ناسون  رد  نس  نیا  رد  ندیود  تعرس  تعرس : ج )

مامح ندیـشوپ و  سابل  ندروخ ، اذـغ  اهنت  نوچ  ییاه  تراـهم  يدرف  ظاـحل  زا  بقع و  ولج و  فرط  هب  ندـیود  نتفر و  هار  یکباـچ : د )
. دنریگب دای  رتهب  هچره  دیاب  ار  ندرک 

هدامآ ار  دوخ  باوختخر  دنناوتب  لزنم  رد  دـننادب و  ار  اهنآ  هب  کمک  نارگید و  اب  طابترا  هوحن  دـیاب  ناکدوک  یعامتجا : ياه  تراهم  ه )
تراهم انش  يراوس و  هخرچود  پوت ، نتخادنا  دننام  ییاه  يزاب  رد  دننک و  کمک  روما  زا  یخرب  رد  هسردم  نالوئسم  هب  نینچمه  دننک .

. دنشاب هتشاد  یفاک 

ماجنا ار  رگید  روما  دنـسیونب و  دنراد ، يرتشیب  تراهم  هک  تسد  کی  اب  دنناوتب  نس  نیا  رد  دیاب  ناکدوک  يرترب : پچ  يرترب  تسار  و )
رد درف  هک  تسا  رگید  تمسق  رب  ندب  زا  تمـسق  کی  طلـست  هکلب  تسین ، تسد  هب  طوبرم  طقف  يرترب  پچ  ای  يرترب  تسار  هتبلا  دنهد .
هب يرترب  پچ  ای  يرترب  تسار  دریگ . یم  ماجنا  تمـسق  نامه  اب  زین  اهراک  رتشیب  دـنک و  یم  ساسحا  ار  يرتشیب  تراهم  بلاـغ ، تمـسق 

(1). دراد یگتسب  رگید  هرک  مین  رب  زغم  هرک  مین  کی  طلست 

رد هکلب  دراذـگ ، یم  رثا  دـنروآ ، یم  تسد  هب  اه  يزاب  رد  ناکدوک  هک  ییاه  تراهم  عاونا  رد  اهنت  هن  رـسپ ، رتخد و  نیب  یـسنج  توافت 
دننام دراد ، زاین  رت  فیرظ  ياه  هچیهام  هب  هک  ییاه  تراـهم  رد  نارتخد  یلک ، روط  هب  دراد . یناوارف  ریثأـت  زین  اـه  تراـهم  نیا  تفرـشیپ 

باترپ دننام  رت  گرزب  ياه  هچیهام  هب  دنمزاین  ياه  تراهم  رد  نارسپ  هک  یلاح  رد  دنراد ، يرترب  نارسپ  رب  یگدنفاب ، یطایخ و  یشاقن ،
(2). دنراد يرترب  نارتخد  رب  شرپ ، پوت و  ندرک  توش  و 

ص 139. ناوجون ، كدوک و  یسانش  ناور  يدربراک : دشر  یسانش  ناور  - 1
ص 288. دشر ، یسانش  ناور  - 2
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هک دروآ  یم  ور  ییاهراک  هب  ًالومعم  كدوک  تسا . ناکدوک  طیحم  ریثأت  عباـت  رتشیب  ناتـسبد  لوا  هلاـس  هس  رد  یتکرح  دـشر  یگنوگچ 
هیـصوت نایبرم  هب  تلع  نیمه  هب  ددرگ . قیوشت  دوش و  هداد  وا  هب  اهنآ  نداد  ماجنا  يارب  یفاک  تصرف  اـی  دـیایب  دوخ  رد  ار  اـهنآ  دادعتـسا 

. دننک تقد  نآ ، یعامتجا  ینهذ و  یلقع ، یفطاع ، ياهزاین  ياضرا  يارب  اهنآ  عونت  اه و  نیرمت  عون  باختنا  رد  هک  تسا  هدش 

تالضع شرورپ  هیام  يزاب  دراد . ناوارف  تیمها  يزاب  يو ، نوگانوگ  تاجایتحا  ندروآرب  زومآ و  شناد  یندب  لماکت  دشر و  هنیمز  رد 
زین نارگید و  اـب  طاـبترا  یگنوـگچ  یعاـمتجا و  راـتفر  دزادـنیب و  راـک  هب  ار  دوـخ  ینهذ  ياـهورین  كدوـک  اـت  دوـش  یم  كدوـک  ندـب 

رد تیدج  اب  وا  تسا . نآ  يانثا  رد  كدوک  یقالخا  تیبرت  يزاب ، رد  تاکن  نیرت  مهم  زا  یکی  دزومایب . ار  ایـشا  زا  يرتشیب  تایـصوصخ 
ییاه يزاـب  هب  كدوک  هرود ، نیا  رد  دـش . دـهاوخ  درط  هنرگو  دـنک ، تیاـعر  عمج  رد  ار  یقـالخا  تاررقم  نیناوق و  دـیاب  هک  دـبای  یم 

. دنک اضرا  ار  شیوخ  تباقر  هب  لیم  دهد و  ناشن  ار  دوخ  تراهم  تردق و  تعرـس ، ات  دـشاب  هارمه  دایز  تاکرح  اب  هک  دوش  یم  لیامتم 
ملعم رگا  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ور ، نیازا  دوب . زجاـع  نیا ، زا  شیپ  هک  یتروص  رد  تسا ، طلـسم  اـهنآ  تاـکرح  دوخ و  تالـضع  رب  وا 
یلمع ياه  تیلاعف  يزاـب و  هب  ًادـیدش  هک  نازومآ  شناد  يریگارف  دوخ و  تیقفوم  هب  دـنک ، هارمه  يزاـب  اـب  ار  تیبرت  سیردـت و  دـناوتب 
نیرت مهم  هلمج  زا  ار  نآ  دنا و  هداد  رارق  سیردت  ساسا  ار  نآ  يزاب ، تیمها  هطساو  هب  نادنمشناد  رتشیب  دهد . یم  تعرس  دندنم ، هقالع 

. دنا هدرک  یقلت  هرود  نیا  رد  ناملعم  تیقفوم 

، تسا جراخ  ملاع  اب  درف  میقتسم  طابترا  هلیسو  هناگی  ساوح ، هک  اج  نآ  زا  تسوا . یـسح  دشر  كدوک ، یندب  دشر  داعبا  زا  رگید  یکی 
نیمه يانبم  رب 
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زا دنناوتب  ناکدوک  قیرط  نیا  زا  ات  دوش  یم  بوسحم  دیدج  شرورپ  شزومآ و  یلصا  ياه  فده  هلمج  زا  كدوک  ساوح  تیبرت ، لصا 
(1). دننک هدافتسا  بوخ  تفرعم  ملع و  فشک  يارب  دوخ  ساوح 

ییایوگ دشر  . 3

ییایوگ دشر  . 3

گرزب اب  طابترا  نالاس و  مه  هورگ  شریذـپ  بسک  يارب  يرورـض  يا  هلیـسو  ملکت ، هک  دـنبای  یمرد  ناکدوک  نس ، شیازفا  اب  ناـمزمه 
رظن زا  تاکرح  تاراشا و  زا  هدافتـسا  اب  ندرک  هیرگ  دـننام  طابترا ، رت  هداـس  ياـه  هویـش  دـنبای  یمرد  يدوز  هب  ناـکدوک  تسا . نـالاس 

. دننک رارقرب  طابترا  نالاس  گرزب  اب  یبوخ  هب  ای  دـنریگ  رارق  نالاس  مه  هورگ  رد  دـنناوت  یمن  قیرط  نیا  زا  تسین و  ینتفریذـپ  یعامتجا 
. دنهد دشر  تعرس  هب  ار  دوخ  ملکت  هرود ، نیا  رد  دننک  یم  یعس  نیاربانب ،

روط هب  نویزیولت . ویدار و  ناملعم و  ندناوخ ، ییاناوت  نیدلاو ، زا : دـنترابع  هک  دراد  یگتـسب  لماع  دـنچ  هب  ملکت  تفرـشیپ  هرود  نیا  رد 
دنک یم  مهارف  ار  ناـکما  نیا  هرود  نیا  رد  نویزیولت  ویدار و  تسا . ملکت  رد  يرثؤم  يوگلا  ینـس ، عطقم  ره  رد  نویزیولت  ویدار و  یلک ،

. دنهد شیازفا  ار  دوخ  ملکت  تردق  قیرط  نیا  زا  دنهد و  رارق  وگلا  ار  شیوخ  نالاس  مه  هتفرشیپ  حیحص و  ملکت  هوحن  ناکدوک  ات 

قیرط زا  ناـکدوک  تاـغل  هنازخ  دوش . یم  داـیز  هنازور  روط  هب  ناـکدوک  یمومع  تاـغل  هنازخ  یگلاـس ،) هدزاـی  اـت  شـش   ) هرود نیا  رد 
روط هب  لوا ، سالک  زومآ  شناد  کـی  دـنک . یم  ادـیپ  شیازفا  نویزیولت  ویدار و  زا  هدافتـسا  نارگید و  اـب  وگو  تفگ  هعلاـطم ، هسردـم ،

. دراد دوجو  یمـسر  همان  تغل  کی  رد  هک  تسا  یتاملک  دصرد  شـش  ای  جنپ  رادقم  نیا  هک  دناد  یم  هملک  رازه  ات 24  نیب 20  طسوتم ،
هک ینامز  كدوک  نیا 

صص 29 و 30. دشر ، یسانش  ناور  اب  ماگمه  ینید  میهافم  شزومآ  رنهاب ، رصان  - 1

ییایوگ دشر  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

هکلب دـنریگ ، یم  دای  ار  هزات  تاملک  اهنت  هن  هرود  نیا  رد  ناکدوک   (1). دناد یم  ار  تغل  رازه  ًابیرقت 50  دسرب ، ییامنهار  لوا  سالک  هب 
. دنک یم  دشر  رتشیب  اهنآ  تاغل  هنازخ  هجیتن ، رد  دننک و  یم  ادیپ  يدیدج  یناعم  زین  دوخ  میدق  تاملک  يارب 

يانعم هاگ  هکلب  تسین ، هملک  يانعم  زا  وا  مهف  يانعم  هب  زومآ ، شناد  هلیـسو  هب  ظفل  کی  يریگراک  هب  هک  تسا  نیا  هجوت  روخرد  هتکن 
شزوـمآ هک  تسا  یلماوـع  زا  دوـخ  نیا ، هک  درادـن  تقباـطم  ًـالماک  مـلعم  وا و  نـهذ  رد  نآ  موـهفم  هاـگ  دـمهف و  یمن  یلک  هـب  ار  نآ 

، اوـقت ناـمیا ، دـننام  ییاـه  هژاو  دزاـس ؛ یم  راوـشد  ینید  تاحالطـصا  اـه و  هژاو  هراـبرد  هژیو  هب  نوگاـنوگ و  لـحارم  رد  ار  تاکردـم 
(2). داعم راثیا و  يراکوکین ،

یفطاع یتیصخش و  دشر  . 4

یفطاع یتیصخش و  دشر  . 4

؛ ددرگ یم  اهنآ  رد  ناوارف  كرحت  شوجو و  بنج  بجوم  يژرنا  نیا  دندایز و  يژرنا  ياراد  اهنآ  دنتسه . يا  هژیو  قلخ  ياراد  ناکدوک 
. تسا نس  نیا  رد  ناکدوک  یفطاع  ياه  یگژیو  زا  رگید  یکی  ندوب ، یتاساسحا  یـشکرس و  دـننادنخ . داش و  تلاح ، نیا  هارمه  هب  اذـل 

نـس نـیا  رد  نـینچمه  دـننک . یم  یتـشآ  رهق و  رتدوز  دوـخ  ناتـسود  اـب  دـنوش و  یم  فـطاوع  تاـساسحا و  رد  يرادـیاپان  راـچد  اـهنآ 
هدـهاشم بارطـضا  عون  زا  یفطاع  ياه  شنکاو  ناکدوک  رد  یهاگ  دوش . یم  هدـید  اهنآ  رد  یخوش  یکرحترپ و  تروص  هب  ییاـمندوخ 

هدـننک دـیدهت  نالاس  مه  هورگ  نینچمه  نالاس و  گرزب  فرط  زا  اهنآ  نوماریپ  طـیحم  هک  دـنک  یم  زورب  یماـگنه  بارطـضا  دوش . یم 
. مغ يواکجنک و  یشوخ ، ای  تذل  تبحم ، سرت ، مشخ ، زا : دنترابع  هرود  نیا  رد  ناکدوک  یفطاع  ياه  شنکاو  رگید  دشاب .

ص 247. یناور ، تشادهب  رب  دیکأت  اب  ( 1  ) دشر یسانش  ناور  - 1
ص 32. دشر ، یسانش  ناور  اب  ماگمه  ینید  میهافم  شزومآ  - 2
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كانـسرت ياه  ملیف  اه و  نوتراک  شیامن  ای  ویدار  رد  از  تشحو  ياه  همان  شیامن  اه و  ناتـساد  نتفگ  ناـکدوک ، رد  سرت  لـلع  زا  یکی 
. تسا نویزیولت  رد 

هب راوشد  اهنآ  رظن  هب  هچ  نآ  نداد  ماجنا  نارگید و  بیرف  یخوش و  یناهگان ، ياـه  یغولـش  زیمآ ، کـیرحت  ياـه  تیعقوم  زا  ناـکدوک 
. دنرب یم  تذل  دسر ، یم  رظن 

ندب و هرابرد  رتشیب  اهنآ  ياه  شـسرپ  دننک و  یم  لاؤس  دایز  دـنواکجنک ، دـننیب ، یم  هک  يدـیدج  زیچ  ره  هرابرد  نس  نیا  رد  ناکدوک 
یم لاؤس  دنونـش ، یم  هک  يا  هزات  تاغل  هرابرد  ای  دـیآ  یم  شیپ  ناشیارب  هسردـم  رد  هک  يدـیدج  لـئاسم  دروم  رد  تسا . نآ  درکراـک 

. دننادب ار  اهنآ  دنهاوخ  یم  دننک و 

نارگید دنناد  یم  یبوخ  هب  ناکدوک  ینعی  تسا ؛ هدـش  فیرعت  یبوخ  هب  نس  نیا  رد  ناکدوک ، یفطاع  شقن  هژیو  هب  فلتخم  ياه  شقن 
نیا رد  اه  شزرو  اه و  يزاب  دننک . افیا  ار  اه  شقن  نیا  هنوگچ  دنهد و  ماجنا  دیاب  ییاهراک  هچ  دـنراد و  اهنآ  زا  یتاراظتنا  فیاظو و  هچ 

يزاب و رد  يدایز  رادقم  هب  ار  دوخ  یفطاع  يژرنا  ینعی  تسا ؛ ناکدوک  هدـش  سوبحم  تاناجیه  هیلخت  يارب  یبوخ  رایـسب  هلیـسو  هرود ،
رد دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  فلتخم  ياه  تراهم  رد  يا  هظحالم  روخرد  تفرـشیپ  هرود ، نیا  رد  ناـکدوک  دـننک . یم  فرـص  شزرو 

(1). دنوش یم  ور  هبور  یماکان  تسکش و  اب  رتمک  اهراک ، فیاظو و  نداد  ماجنا  رد  لبق ، هرود  ناکدوک  اب  هسیاقم 

هـس نیا  هزادـنا  هب  هاگ  چـیه  نارگید  اب  وا  یفطاع  طابترا  ملعم و  ردام و  ردـپ ، دراد : تسود  ًاقیمع  ار  رفن  هس  لوا  هجرد  رد  زومآ  شناد 
رد هچرگا  دراد و  شیوخ  ملعم  هب  ار  تاساسحا  نیرت  قیمع  ناتسبد ، لوا  لاس  رد  كدوک  تسین . سک 

صص 143 146. ناوجون ، كدوک و  یسانش  ناور  يدربراک : دشر  یسانش  ناور  - 1
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نآ یمالسا  ثیداحا  رد  هک  ناتسبد  هرود  دراد . تسود  ار  وا  هتسویپ  یلو  دهاک ، یم  ساسحا  نیا  نازیم  زا  ناملعم ، رییغت  دعب ، ياه  لاس 
. تسا یتیبرت  یشزومآ و  ياه  همانرب  يارجا  يارب  نامز  نیرتهب  دنا ، هدیمان  تعاطا  تیدوبع و  هرود  ار 

دنتـسه و ناتـسبد  لوا  لاس  هس  ناکدوک  زا  رت  لاعف  رت و  يدـج  ناتـسبد ، مجنپ  مراـهچ و  لاـس  ناـکدوک  ینعی  هلاـس ؛ و 10  ناکدوک 9 
ياه ماگ  ناکدوک  یخرب  هرود  نیا  رد  دننک . لح  ار  ناشتالکـشم  دنـشاب و  رکتبم  دنراد  تسود  اهنآ  دـنراد . يرتشیب  ییآراک  یگتخپ و 

. دنـشاب دنم  هرهب  یکدوک  نارود  يایازم  زا  هک  دنتـسین  مه  هقالع  یب  اما  دـنراد ، یمرب  غولب  هرود  يراتخمدوخ  يدازآ و  يوس  هب  يدـنلب 
(1). تسا ناسون  رییغت و  لاح  رد  یلاس  گرزب  یکدوک و  نایم  نانآ  راتفر  ور ، نیازا 

هیبش هک  یناتـسکدوک  كدوک  تیلاعف  زا  تسا ، یلمع  عونتم و  هک  تیلاعف  نیا  دراد . تیلاعف  هب  يرایـسب  لیم  زومآ  شناد  نینـس ، نیا  رد 
دننام كدوک  یلمع  ياه  هقالع  لوا ، دوش . یم  نایامن  نوگاـنوگ  روص  هب  تسا و  رت  کـیدزن  نـالاس  گرزب  تیلاـعف  هب  تسا ، يزاـب  هب 

تکرح هب  زاین  مود ، تسا . یتسد  ياهراک  ینف و  ياه  يزاب  زیر ، درخ و  ياـهزیچ  نتخاـس  يروآ و  عمج  یناـبغاب ، راکـش ، هب  وا  هقـالع 
تقد و موس ، دـیآ . یمرد  ییوـج  هثداـح  يدوز  هب  اـه و  ییاـمزآروز  رد  يزوریپ  هب  لـیم  ییوجراـکیپ ، تروـص  هب  نارـسپ  رد  هک  تسا 

عقاو رد  دراد . رطاخ  تیاضر  دشوپ ، یم  لمع  هماج  يرکف  هب  دوخ  ياه  تسد  اب  كدوک  یتقو  هکنیا  مراهچ ، تسا . تاکرح  رد  تراهم 
(3). تسین کیدزن  زغم  هب  تسد  هرود ، نیا  هزادنا  هب  هاگ  چیه   (2)، لاه یلناتسا  روهشم  هتفگ  هب 

صص 45 و 46. دشر ، یسانش  ناور  اب  ماگمه  ینید  میهافم  شزومآ  - 1
.Stanley Hall - 2

ص 70. نادراک ، دمحم  یلع  همجرت : تیبرت ، لحارم  سبد ، سیروم  - 3

یفطاع یتیصخش و  دشر  . 4www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

یقالخا دشر  . 5

یقالخا دشر  . 5

یم رداص  نیدـلاو  یجراخ  تردـق  زا  نیناوق ، هکنیا  ینعی  دنتـسه ؛ یقالخا  يرگن  عقاو  هلحرم  رد  یقـالخا  رظن  زا  نس ، نیا  رد  ناـکدوک 
«، دـیوگ یم  نم  ناـمام   » دـننام یتـالمج  تسا و  لوادـتم  ینیب  قلطم  تروص  هب  هلحرم  نیا  رد  قـالخا  نینچمه  دـنریذپانرییغت . دـنوش و 

فرط زا  هک  ار  ینیناوق  زا  فارحنا  هنوگره  هلحرم ، نیا  رد  كدوک  دـنرب . یم  راک  هب  داـیز  ار  دـیوگ » یم  نم  ملعم  «، » دـیوگ یم  مردـپ  »
زا دنک و  يراوس  هخرچود  دعب  دیوگب و  غورد  شردام  هب  رگا  ًالثم  دناد . یم  یمتح  هیبنت  یعون  تسا ، هدـش  رداص  ناملعم  ردام و  ردـپ ،

. دنادب شردام  هب  ییوگ  غورد  اب  طابترا  رد  ار  نداتفا  نیا  تسا  نکمم  دتفیب ، هخرچود 

هک اـهرت » گرزب  یهن  رما و  لوبق   » اـی تیعباـت  هلحرم  یکی ، دـنک . یم  یط  ار  صخـشم  هلحرم  ود  یقـالخا ، دـشر  تسا  دـقتعم   (1) هژایپ
. تسا رتالاب  یگلاس و  هدزاود  ات  هن  زا  یقالخا ، يراتخمدوخ  ای  لالقتسا  هلحرم  يرگید ، تسا و  یگلاس  هن  ات  شش  هب  طوبرم 

یگژیو هس  اـب  يرگن  عـقاو  نیا  هک  تسا  ییارگ » ینیع   » اـی یقـالخا » يرگن  عـقاو  ، » تیعباـت هلحرم  رد  هجوـت  بلاـج  ياـه  هبنج  زا  یکی 
تلادع شریذپ  ای  اه  هدیدپ  نیب  یلولعم  تلع و  هطبار  يرارقرب  رد  یناوتان  لمع ؛ هزیگنا  زا  شیب  لمع  تیمک  حیجرت  دوش : یم  صخـشم 

. یناربج هیبنت  رب  يرفیک  هیبنت  حیجرت  یعیبط و 

دناوت یم  دراد ، اهنآ  لابق  رد  وا  هک  یتواضق  دوش و  یم  هدناوخ  ناکدوک  يارب  هک  ییاه  ناتساد  قیرط  زا  قالخا  يریگ  هزادنا  شجنس و 
. دنک صخشم  ار  كدوک  یقالخا  دشر 

: دوش یم  حرطم  یناتساد  اه ، یگژیو  نیا  زا  مادک  ره  يارب  نونکا 

.Piaget - 1
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لمع هزیگنا  ای  هجیتن  . 1

لمع هزیگنا  ای  هجیتن  . 1

اما تفر ، يروخاذـغ  قاتا  هب  نارهم  درک . ادـص  ماش  ندروخ  يارب  ار  وا  شردـپ  هک  دوب  دوخ  قاتا  رد  نارهم  ماـن  هب  یکچوک  رـسپ  . 1 1
. تشادن یعالطا  عوضوم  نیا  زا  وا  دندوب . هتشاذگ  ناجنف  هدزناپ  اب  ینیـس  کی  نآ  يور  هک  دوب  یلدنـص  کی  يروخاذغ  قاتا  رد  تشپ 

. تسکش اه  ناجنف  داتفا و  یلدنص  يور  زا  ینیس  دروخ و  یلدنص  هب  رد  درک . زاب  ار  رد 

هجنگ زا  ابرم  يرادـقم  وا  هزاجا  نودـب  تفرگ  میمـصت  دوب ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  شردام  یتقو  دازرهـش  مان  هب  یکچوک  رـسپ  يزور  . 2 1
يارب ار  دوخ  تسد  تشاذـگ و  دوخ  ياپ  ریز  ار  نآ  دروآ و  یلدنـص  دازرهـش  دیـسر . یمن  ابرم  هب  شتـسد  اما  درادرب ، هناخزپشآ  لـخاد 

امـش لاح  تسکـش . داتفا و  ناجنف  دروخ و  تشاد ، رارق  هجنگ  رد  هک  یناجنف  هب  شتـسد  ماگنه ، نیا  رد  درک . زارد  ابرم  فرظ  نتـشادرب 
؟ ارچ دنرصقم ؟ رتشیب  كدوک ، ود  نیا  زا  کی  مادک  دییوگب 

یعیبط تلادع  . 2

یعیبط تلادع  . 2

اهنآ زا  یکی  دـندرک . رارف  اهنآ  دیـسر و  رـس  یـسیلپ  ناهگان  دـندوب . اه  تخرد  زا  بیـس  ندـیدزد  لوغـشم  یغاـب  رد  كدوک  ود  يزور 
هنهک و یلپ  يور  زا  دـش  روبجم  شهار  رـس  دـناسرب ، ناش  هناـخ  هب  ار  دوخ  اـت  درک  یم  رارف  یعرف  هار  زا  هک  يرگید  اـما  دـش ، ریگتـسد 

دینک یم  رکف  تسیچ ؟ امش  رظن  نونکا  داتفا . هناخدور  لخاد  هب  تسکش و  لپ  ناهگان  دنک ، روبع  دندوب ، هدز  هناخدور  يور  هک  هدوسرف 
ای داتفا  یم  بآ  لخاد  هب  درک و  یم  روبع  هدوسرف  هنهک و  لپ  نآ  يور  زا  تروص  نامه  هب  مه  زاب  دوب ، هدیدزدن  بیس  كدوک  نیا  رگا 

؟ ارچ هن ؟

هیبنت عون  باختنا  . 3

هیبنت عون  باختنا  . 3

پوت ناهگان  دندوب . هدرک  عونمم  ار  اج  نآ  رد  يزاب  شردام  ردپ و  اما  دوب ، هناخ  يورهار  لخاد  رد  يزاب  پوت  لاح  رد  یکچوک  رتخد 
رد هک  ینادلگ  هب 
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؟ دنریگب رظن  رد  دیاب  وا  يارب  یهیبنت  هچ  نیدلاو  تسکش . داتفا و  نادلگ  درک و  دروخرب  دوب ، هناخ  يورهار 

. دزادرپب دوخ  یبیج  وت  لوپ  زا  ار  نادلگ  تمیق  دیاب  وا  فلا )

. دنکن اهراک  نیا  زا  رگید  ات  دننزب  وا  هب  دیاب  رادبآ  یلیس  دنچ  ب )

. دننک مورحم  نویزیولت  كدوک  همانرب  ياشامت  زا  دیاب  ار  وا  ج )

یم لالدتسا  نینچ  دنناد و  یم  رـصقم  ار  نارهم  لوا ، كدوک  لوا ، ناتـساد  هب  خساپ  رد  ًالومعم  یقالخا ، يرگن  عقاو  هلحرم  رد  ناکدوک 
. لمع تیفیک  رب  تیمک  حیجرت  ینعی  تسا ؛ هتسکش  ناجنف  کی  طقف  دازرهش  هک  یلاح  رد  هتسکش ، ار  اه  ناجنف  نارهم  هک  دننک 

، تفر یم  هدوسرف  هنهک و  لپ  نآ  يور  زا  يداع  تلاح  رد  كدوک  رگا  هک  دـندقتعم  يرگن ، عقاو  هلحرم  رد  ناکدوک  موس ، ناتـساد  رد 
یمن ار  یلولعم  تلع و  هطبار  یلو  دنراد ، داقتعا  یعیبط  تلادـع  هب  ناکدوک  سپ  تسا . شلمع  هجیتن  تبقاع و  نیا  الاح  یلو  داتفا ، یمن 

. دننک رارقرب  دنناوت 

هیبنت رب  ار  يرفیک  هیبـنت  اریز  دـننز ؛ یم  تمـالع  ار  ب )  ) تمـسق ًـالومعم  یقـالخا ، يرگن  عقاو  هلحرم  رد  ناـکدوک  مراـهچ ، ناتـساد  رد 
رب ار  لمع  هزیگنا  ینعی  دننک ؛ لالدتـسا  دنناوت  یم  دنبای و  یم  یقالخا  لالقتـسا  دارفا  هرود ، نیا  نایاپ  رد  اما  دـنهد ، یم  حـیجرت  یناربج 
یم حیجرت  يرفیک  هیبنت  رب  ار  یناربج  هیبنت  دنزاس و  یم  رارقرب  یلولعم  تلع و  هطبار  اه  هدیدپ  نیب  دنهد و  یم  حـیجرت  لمع  ینیع  جـیاتن 

. دنهد

(1). تسا تعاطا  يانعم  هب  هک  دنا  هدومرف  حرطم  دبع )  ) هرود نیا  رد  ار  كدوک  یگژیو   9 مرکا لوسر  ترضح  مالسا ، هاگدید  يانبم  رب 
، مالسا نایاوشیپ   (2). دنا هدرک  ناونع  مداخ )  ) هرود نیا  رد  ار  كدوک  تیصوصخ  زین   7 یلع ترضح 

(222 : 1392 یسربط ، «. ) نِینِس َْعبَس  ٌریِزَو  َو  َنِینِس  َْعبَس  ٌْدبَع  َو  َنِینِس  َْعبَس  ٌدِّیَس  َُدلَْولا  : » 9 ُِّیبَّنلا َلاَق  َو  - 1
(223 : 1392 یسربط ، «. ) اْعبَس ُمَدْخَتُْسی  َو  ًاْعبَس  ُبَّدَُؤی  َو  ًاْعبَس  ُِیبَّصلا  یَخُْری  َلاَق  : » 7 َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ْنَع  َو  - 2
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تعاــطا و كدوـک ، یناور  یگژیو  رگید ، ياــه  هرود  فــالخ  رب  دــننک و  یم  یفرعم  رادربناــمرف  عــیطم و  هرود  نـیا  رد  ار  كدوــک 
. تسا ردام  ردپ و  زا  يرادربنامرف 

یثیدح رد  زین   7 قداص ماما  (1) و  هدرک يراذگ  مان  تیبرت  بیدأت و  ياه  لاس  ار  هرود  نیا  یثیدـح  رد   9 مرکا لوسر  ترضح  نیاربانب ،
میلعت  » و يریذـپ » تیبرت   » ینعی هرود ؛ نیا  رد  كدوک  یتـیبرت  یناور و  تیـصوصخ  ود  نیا  دـنا . هدوـمرف  حرطم  میلعت  هرود  ار  هرود  نیا 

نیا ًایناث  دوش و  هداد  شزومآ  وا  هب  اه  شزرادض  اه و  شزرا  ًالوا  میقتـسم ، روط  هب  ات  تسا  هدامآ  كدوک  هک  دراد  نیا  هب  هراشا  يریذپ »
(2). تسا ریذپ  ناکما  میقتسم  شزومآ  نونکا  دوب و  میقتسمریغ  شزومآ ، لبق ، هرود  رد  عقاو  رد  ددرگ . نییعت  وا  يارب  جیردت  هب  میهافم 

هک نانچ  دـنک . یم  هجوت  زین  اهنآ  ینورد  لماوع  هب  اهدادـخر  سوسحم  هبنج  رب  هوـالع  یگلاـس ،) هدزاـی  اـت  شـش   ) نس نیا  رد  كدوک 
اب ررکم  ياه  سامت  رثا  رب  كدوک  دـنک . یم  يرواد  تسا ، هتـشاداو  مرج  باکترا  هب  ار  وا  هک  یللع  ای  دـصق  ظاحل  زا  راـکفالخ  هراـبرد 

رادیب وا  رد  نیـشنمه  ناتـسود  اب  لثم  هب  هلماعم  يربارب و  عوضوم  دهد . خساپ  اهنآ  هب  دمهفب و  ار  نارگید  تاراظتنا  دناوت  یم  نالاس ، مه 
تلادع و ینعم  كدوک  تیعقوم ، نیا  رد  دوش . یم  یـشان  رگید  ناکدوک  زا  وا  یـسانش  قح  يدردمه و  هب  مارتحا  زا  رما  نیا  دوش و  یم 

. دزادرپب اهنآ  ریسفت  رییغت و  هب  دناوت  یم  دنک و  یم  هجوت  تاررقم  اه و  نوناق  عضو  هزیگنا  هب  كرد و  ار  فاصنا 

یم روصت  درف  هلحرم  نیا  رد  تسا . نراقم  یلقع  لوحت  زا  یعازتنا  تاـیلمع  اـب  هک  تسا  يوریپدوخ »  » یقـالخا دـشر  نیا  رد  دـعب  هلحرم 
یقالخا لوصا  دنک . یم  داجیا  دارفا  نایم  یگنهامه  یعون  هک  تسا  یمازلا  اما  يدادرارق  نوناق ، دنک 

:1407 ینیلک ، «. ) َنِینِـس َْعبَـس  َماَرَْحلا  َو  َلاَلَْحلا  ُمَّلَعَتَی  َو  َنِینِـس  َْعبَـس  َباَتِْکلا  ُمَّلَعَتَی  َو  َنِینِـس  َْعبَـس  ُبَْعلَی  ُماَلُْغلا  : » َلاَـق  7 ِهَّللاِدـْبَع ِیبَأ  ْنَع  - 1
(47/6

صص 309 315. دشر ، یسانش  ناور  - 2
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هک دنک  یم  رکف  وا  تسین . تردق  زا  تعاطا  هب  مازلا  ساسا  رب  تسا و  يدارا  لوصا ، هب  درف  دیقت  دبای . یم  میمعت  جیردت  هب  هدـش  ینورد 
. دراد تقباطم  يو  نادجو  ياهروتسد  اب  هک  تسا  يراک  تسرد ، راک 

ناـکدوک لاـح  بساـنم  هک  تداـع  رب  ینتبم  قـالخا  اـب  تسا ، ییادـتبا  هرود  نازوـمآ  شناد  طـباور  ساـسا  هک  هدـعاق  رب  ینتبم  قـالخا 
يدادرارق رب  هکلب  تسین ، ینتبم  نارگید  ناـمرف  زا  تعاـطا  رب  هدـعاق ، رب  ینتبم  قـالخا  دراد . تواـفت  یلک  هـب  دوـب ، لـبق  هرود  لاـسدرخ 

ناگمه زین  دننک و  ظفح  ار  مزال  یگداس  هکنآ  طرش  هب  یهاگـشزومآ ، تاررقم  دنا . هتفریذپ  هدیدنـسپ و  ار  نآ  همه ، هک  تسا  سـسؤم 
رد قالخا  عون  نیا  رد  هک  یلیاضف  تسا . بساـنم  دـشر  زا  هلحرم  نیا  يارب  دـنراذگب ، مارتحا  اـهنآ  هب  نـالاس  گرزب  ناـکدوک و  زا  معا 
هک اـج  نآ  اـت  تسا  ناتـسبد  درگاـش  قـالخا  روـحم  تلادـع ، هژیو  هب  تـسا . تلادـع  نواـعت و  قدـص و  دراد ، رارق  تـیمها  لوا  هـجرد 

. دوش یم  فیفخ  راوخ و  ناشرظن  رد  يدوز  هب  دنکن ، تیاعر  ار  تلادع  هک  يراگزومآ 

ناوجون دوشن ، رهاظ  تسردان  تسرد و  ياهرایعم  دیاین و  دوجو  هب  یکدوک  موس  هرود  یط  ناکدوک  رد  قالخا  نادجو و  دـشر  هچنانچ 
ياهرایعم يریگدای  رد  رگا  زین  لباقم  رد  دـش و  دـهاوخ  لکـشم  راچد  یقالخا  لئاسم  دودـح  تیاعر  اب  هطبار  رد  هدـنیآ  لاـس  گرزب  و 

صخش دراد ، ار  هانگ  ساسحا  زاربا  ییاناوت  كدوک  یگلاس ، تفه  ات  شش  دودح  رد  هکنآ  هب  هجوت  اب  دور ، راک  هب  لمع  تدش  یقالخا 
شنکاو مئالع  ندـش  رهاظ  ببـس  تسا  نکمم  هک  دـش  دـهاوخ  دـیدش  هانگ  ساسحا  راچد  دوخ ، راکفا  اـهرادرک و  زا  يرایـسب  ربارب  رد 

. ددرگ یمسج  یحور  ياه  يرامیب  یناور و 

ياهرایعم دـنراد . رارق  يریگدای  ساـسا  رب  هک  تسا  دـنمزاین  يرگید  ددـعتم  لـماوع  درف و  كاردا  یگتخپ  هب  قـالخا ، نادـجو و  دـشر 
كرد هانگ و  ساسحا  قالخا ،
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تلاـخد مهم  لـماع  ود  تیفیک ، نیا  ندروآ  دوـجو  هب  رد  دراد . یگتـسب  نیدـلاو  زیمآ  تبحم  راـتفر  هب  يریگ  مشچ  نازیم  هـب  تیلوئـسم 
تبحم و هجوت ، شیوخ  دنزرف  هب  نیدلاو  رگا  نانآ . هجوت  تبحم و  نداد  تسد  زا  سرت  نیدلاو و  اب  يزاسدننامه  زا : دنترابع  هک  دـنراد 

یم شیوخ  یقالخا  لوصا  ناونع  هب  ار  نیدلاو  ياهرایعم  دنک ، یم  يزاسدـننامه  اهنآ  اب  زین  كدوک  دـنیامن ، قیوشت  ار  وا  دـننک و  فطل 
نیمه هب  درک . دـهاوخ  داـجیا  هاـنگ  سرت و  بارطـضا ، وا  رد  اـهنآ  زا  یطخت  ور ، نیازا  دـنناوخ . یم  ینکف  نورد  ار  دـنیآرف  نیا  دریذـپ .

ردام ردپ و  تبحم  هک  دروآ  یم  دوجو  هب  ار  سرت  نیا  وا  رد  نیدلاو  ياهرایعم  زا  فلخت  دـننک ، قیوشت  ار  كدوک  نیدـلاو  رگا  تروص 
. دنک یم  يوریپ  نانآ  ياه  هتساوخ  اه و  نامرف  زا  سرت  نیا  شهاک  يارب  نیاربانب ، داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ 

اریز دیآرد ؛ كدوک  تیـصخش  زا  یئزج  تروص  هب  ینکف  نورد  قیرط  زا  دیاب  نیدـلاو  یقالخا  ياهرایعم  دـش ، حرطم  هچ  نآ  ساسا  رب 
ماجنا ینکف  نورد  دنیآرف  رگا  اما  دنک ، یم  تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  نیدـلاو  نیب  رد  هجوت و  یقالخا ، لئاسم  هب  كدوک  تروص  نیا  رد 

نیا ماجنارـس  دنک . یم  هجوت  یقالخا  تاررقم  اهرایعم و  هب  دوخ  نیدلاو  روضح  رد  اهنت  دوش و  یمن  رادـیدپ  وا  رد  يوق  نادـجو  دریگن ،
رگید یتخـس و  يریذپ ، فاطعنا  توق ، فعـض ، دوش . یم  یهتنم  تسا ، هدیمان  دوخارف  دیورف ، هچ  نآ  نادجو و  قالخا و  دشر  هب  شور 

نادـجو و تیبرت  یماـگنه  دراد . یگتـسب  تسا ، نیدـلاو  هب  قلعتم  شمهـس  نیرت  مهم  هک  وا  يریگداـی  هب  كدوک  دوخارف  ياـه  یگژیو 
دوخ یسرد  ياه  تیلاعف  رد  دنـشاب و  هتـشاد  يوق  نامیا  ملاس و  نادجو  ناملعم ، نایبرم و  همه  هک  تسا  نکمم  كدوک  رد  نامیا  دیلوت 

، دنـشاب راتفر  هدننک  راهم  لماع  نیرت  يوق  ای  كاپ  نادـجو  ياراد  ام  ناکدوک  میهاوخب  رگا  دـنزادرپب . يوق  يورین  نیا  تیبرت  هب  هراومه 
هب ندوب  بوخ  قشمرس  اب  لمع و  رد  ار  یقالخا  ینید و  قیاقح  دیاب 

لمع هزیگنا  ای  هجیتن  . 1www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :

سرد دوخ ، یقالخا ، لئاسم  هک  تسا  هابتـشا  دوش . یمن  هدیدنـسپان  راـتفر  راـهم  ببـس  تاـمولعم ، نداد  طـقف  هنرگو  میهد ، میلعت  ناـنآ 
اج هب  ار  بولطم  رثا  ات  دـبای . نایاپ  لمع  اـب  دوش و  زاـغآ  لـمع  اـب  دـیاب  سرد  ره  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  یـصوصخم  تعاـس  هدوب ، لقتـسم 

(1). دنک یم  انشآ  ینید  فراعم  يرس  کی  اب  ار  وا  هکلب  دروآ ، یمن  راب  راد  نید  ار  درف  یقالخا ، ینید و  میهافم  نیقلت  طقف  دراذگ ،

یتخانش دشر  . 6

یتخانش دشر  . 6

ظاـحل زا  دراد . تلاـخد  شناد  زا  هدافتـسا  يدـنب و  ناـمزاس  شزادرپ ، باـستکا ، رد  هک  دوش  یم  هتفگ  ینهذ  ياـه  تیلاـعف  هب  تخاـنش 
اهنآ دقاف  هرود  نیا  زا  لبق  ات  هک  دبای  یم  تسد  ییاه  ییاناوت  هب  كدوک  دـیآ . یم  دوجو  هب  ناکدوک  رد  یلوحت  هرود ، نیا  رد  یتخانش 

نییعت هسردـم  هب  دورو  نس  اهروشک ، بلغا  رد  ار  یگلاس  شـش  یتخانـش ، ظاحل  زا  اه  ییاناوت  نیا  هب  یباـی  تسد  لـیلد  هب  تسا و  هدوب 
. دنا هدرک 

فلتخم ياه  هبنج  هکلب  دنتـسین ، هارمه  هزادنا  رادقم و  رییغت  اب  يرهاظ  ياه  لکـش  رییغت  مامت  دنمهف  یم  جیردت  هب  نس  نیا  رد  ناکدوک 
هتشادن ینهذ  يرادهگن  ینعی  دنتشادن ؛ ار  يراک  نینچ  ییاناوت  نس ، نیا  زا  لبق  ات  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  طابترا  مه  هب  ار  تیعقوم  کی 

. دنا

شوه زا : دـنترابع  هرود  نیا  ياه  یگژیو  تسا . ینیع  تاـیلمع  هرود  رد  یگلاـس  هدزاود  اـت  تفه  رد  یتخانـش  دـشر  ظاـحل  زا  كدوک 
(2). ندرک فیدر  يدنب و  هقبط  ینهذ و  يرادهگن  يریذپ ، تشگزاب  ییارقتسا ، رکفت  يروصت ، ای  یمسجت 

توافتم یلیخ  اهنآ  اب  ناشتارکفت  رد  یلو  دـنراد ، تهابـش  نالاس  گرزب  هب  رتشیب  فطاوع ، تاـساسحا و  رظن  زا  هرود ، نیا  رد  ناـکدوک 
(3). دنا هتخانشان  نالاس  گرزب  يارب  یتخانش  رظن  زا  هرود  نیا  رد  ناکدوک  رگید ، ترابع  هب  دنتسه .

ص 54. دشر ، یسانش  ناور  اب  ماگمه  ینید  میهافم  شزومآ  - 1
ص 259. یناور ، تشادهب  رب  دیکأت  اب  ( 1  ) دشر یسانش  ناور  - 2

ص 295. دشر ، یسانش  ناور  - 3
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، اهنآ تاغل  اب  نداد  طابترا  طیحم و  ود  نآ  اب  لاعفنا  لعف و  یعامتجا ، یعیبط و  طیحم  اب  میقتسم  طابترا  هبرجت ، رارکت  هطساو  هب  كدوک 
یم كدوک  دبای و  یم  رییغت  يزمر  میهافم  هب  یسح  هبرجت  تروص  زا  میهافم  هک  انعم  نیدب  دوش . انشآ  ایشا  یناعم  میهافم و  اب  دناوت  یم 

(1). دسانشب ناشتایصوصخ  مان و  اب  ار  اهنآ  ایشا ، هدهاشم  نودب  دناوت 

هدزاود زا  لبق  كدوک  ببـس  نیدب  درب . یم  یپ  اهنآ  سنج  عون و  هب  سپـس  دمهف ، یم  ار  فلتخم  يایـشا  ياهراک  دیاوف و  ادتبا  كدوک 
(2). دمهفب ار  ریخ  تلیضف و  تلادع ، لیبق  زا  درجم  ای  یعازتنا  میهافم  دناوت  یمن  یگلاس 

یعامتجا دشر  . 7

. تسا لوحت  نایرج  رد  كدوک  یعامتجا  دـیحوت  ینعم  هب  ندـش  یعامتجا  رگید ، ترابع  هب  هعماج . اب  درف  قیفلت  ینعی  ندـش ، یعاـمتجا 
تاهج زا  ناکدوک  یعامتجا  رکفت  دوش . یم  هتفگ  یناسنا  طـباور  اـه و  ناـسنا  هراـبود  لالدتـسا  رکفت و  كاردا ، هب  یعاـمتجا  تخاـنش 

: زا دنترابع  تاهج  نیا  هک  دبای  یم  دشر  فلتخم 

تواضق ات  ناتـسود  تیباذج  نتفرگ  رظن  رد  ًالثم  رترادـیاپ . تایـصوصخ  نتفرگ  رظن  رد  ات  رهاوظ  هب  هجوت  زا  ینعی  قمع ، هب  حطـس  زا  . 1
؛ یصخش ياه  زیگنا ه  هرابرد 

؛ نامزمه روط  هب  فلتخم  ياه  هبنج  نتفرگ  رظن  رد  ات  هلئسم  ای  عوضوم  هبنج  کی  رب  زکرمت  زا  ینعی  هدیچیپ ، رکفت  ات  یشیدنا  هداس  زا  . 2

؛ هدنیآ نارگید و  هافر  هب  هجوت  ات  یلعف  تیعضو  دوخ و  هب  هجوت  زا  ینعی  يریذپ ، فاطعنا  ات  یشیدنا  کشخ  زا  . 3

؛ یعازتنا رکفت  هب  ینیع  رکفت  زا  . 4

ص 34. دشر ، یسانش  ناور  اب  ماگمه  ینید  میهافم  شزومآ  - 1
ص 208. كدوک ، یسانش  ناور  یمیظع ، سوریس  - 2
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. هتفای نامزاس  مجسنم و  راکفا  هب  تابث  یب  یهاگ  هدنکارپ و  راکفا  زا  . 5

لئاق زیامت  دـسر ، یم  رظن  هب  تسرد  یعقاو و  هچنآ  اب  يا ، هعقاو  زا  دوخ  ریـسفت  نیب  دـناوت  یمن  ینعی  تسا ؛ نیب  ناـیمدوخ  ادـتبا  كدوک 
: دنیوگ یم  یعامتجا  يرازگ  شقن  نآ  هب  هک  دنک  یم  ادیپ  رییغت  یلحارم  یط  تیصوصخ  نیا  دوش .

. دنراد یتوافتم  هاگدید  نارگید  اب  دنناد  یم  ناکدوک  یگلاس :) ات 8   6  ) یتاعالطا یعامتجا و  يرازگ  شقن  . 1

راـکفا و زا  يدرف ، ره  دـنهد  یم  صیخــشت  ناـکدوک  هـلحرم  نـیا  رد  یگلاـس :) اـت 10   8  ) نارگید تاـساسحا  راـکفا و  زا  یهاــگآ  . 2
زا تسا  نکمم  يرگید  درف  دـنناد  یم  هکلب  دراد ، یتواـفتم  هاگدـید  يرگید  دـنناد  یم  اـهنت  هـن  ناـنآ  تـسا . ربخاـب  نارگید  تاـساسحا 

. دوش ربخاب  كدوک  هاگدید 

. دننیبب يرظان  ای  موس  رفن  هاگدید  زا  ار  رفن  ود  نیب  لباقتم  شنک  دنناوت  یم  ناکدوک  یگلاس :) ات 12   10  ) لباقتم يرازگ  شقن  . 3

تسه و هک  روط  نآ  ار  دوخ  تیـصخش  اـه ، يزاـب  رد  كدوک  دراد . یـساسا  شقن  كدوـک  یعاـمتجا  دـشر  رد  يزاـب  رگید ، يوـس  زا 
، سفن هب  دامتعا  يرابدرب ، تسرد ، يراکمه  تباقر ، اه ، يزاب  رد  ناـکدوک  دـهد . یم  ناـشن  ار  نارگید  اـب  يراـکمه  دادعتـسا  نینچمه 

(1). دنریگ یم  دای  ار  یعامتجا  تافص  رگید  نوناق و  زا  تعاطا  يراکادف ، تقد ، مظن ، نارگید ، قوقح  هب  مارتحا 

اب طاـبترا  قیرط  زا  كدوک  تسا . یهورگ  تروص  هب  اـه  یتسود  دـبای و  یم  شیازفا  تدـش  هب  هرود  نیا  رد  لاـس  مه  هورگ  هب  شیارگ 
اب شزیمآ  يراکمه و  ياه  شور  درب و  یم  یپ  نارگید  تاراظتنا  دوخ و  تاناکما  هب  رطاخ ، یلـست  تیاضر و  بسک  رب  هوالع  ناتـسود ،

. دریگ یم  ارف  ار  هلئسم  لح  نایفارطا و 

ص 152. ناوجون ، كدوک و  یسانش  ناور  يدربراک : دشر  یسانش  ناور  - 1
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تراهم نیا  دنناوت  یمن  هجو  چیه  هب  نالاس  گرزب  هک  دزومآ  یم  ناکدوک  هب  ار  یمهم  یعامتجا  ياه  تراهم  نالاس  مه  هورگ  نینچمه 
ربهر اب  طابترا  يرارقرب  هوحن  تموصخ و  ینمـشد و  اب  ندـمآ  رانک  یگنوگچ  نالاس ، مه  اب  لباقتم  شنک  دـنزومایب . ناـکدوک  هب  ار  اـه 

یم مهارف  نـالاس  گرزب  زا  ار  كدوک  لالقتـسا  ياـه  هنیمز  هورگ ، دـنوش . یم  هتخوـمآ  هورگ  رد  هک  تسا  ییاـه  شنک  هلمج  زا  هورگ 
تیلوئسم شریذپ  هورگ ، دنک ، هبلغ  بارطضا  یـصخش و  تالکـشم  رب  هنوگچ  دریگ  یم  دای  دراد ، ینامرد  رثا  كدوک  يارب  هورگ  دنک ،

دای ناکدوک  هب  هورگ  دوش ، یم  هتخومآ  هورگ  قیرط  زا  نارگید  هب  يرادافو  تقادـص و  دـهد ، یم  دای  ناـکدوک  هب  ار  نآ  نداد  ماـجنا  و 
. دنشاب هتشاد  بولطم  یعامتجا  راتفر  هنوگچ  هک  دهد  یم 

وا زا  دراد . ردام  اب  یگنتاگنت  طابترا  دلوت  يادتبا  رد  كدوک  دراد . ییازـس  هب  شقن  كدوک  ندش  یعامتجا  رد  هداوناخ  رگید ، يوس  زا 
ندش یعامتجا  هیلوا  هتـسه  ددرگ و  یم  رارقرب  زین  هداوناخ  ياضعا  رگید  ردپ و  اب  دبای و  یم  شرتسگ  طابترا  نیا  سپـس  دوش ، یم  رثأتم 

شخب زا  يا  هکبـش  ای  ماظن  ناونع  هب  ناوت  یم  ار  هداوناخ  ياضعا  رگید  نیدـلاو و  ناـکدوک ، نیب  طـباور  دروآ . یم  دوجو  هب  ار  كدوک 
هتفرگ رارق  هعماج  هلحم و  دـننام  رت  گرزب  ياه  ماظن  زا  يا  هعومجم  رد  هداوناخ  ماظن  دـنرگیدکی . اب  لباقتم  شنک  رد  هک  تسناد  ییاـه 

(1). تسا

يو مینک . هراـشا  زین   (2) ارودـنب تربلآ  یعامتجا  يریگدای  هیرظن  ساسا  رب  ناکدوک  رد  يریذـپوگلا  تیعـضو  هب  تسا  مزال  اـج  نیا  رد 
. تسا هدرک  حرطم  ار  يا  هدهاشم  يریگدای  رد  رثؤم  لماع  راهچ 

رظن زا  دـیاب  وگلا  نیاربانب ، دـنک . هجوت  اـهنآ  هب  دـیاب  دریگب ، ارف  ار  وگلا  ياـهراک  كدوک  هکنیا  يارب  ناـکدوک :) لاـعف  هجوت   ) هجوت . 1
نشور و كدوک ،

صص 151 156. ناوجون ، كدوک و  یسانش  ناور  يدربراک : دشر  یسانش  ناور  - 1
.Alber Bandura - 2
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هتـشاد ار  وگلا  ياهراک  اهراتفر و  كرد  ناوت  دیاب  كدوک  دشاب . كدوک  نس  نهذ و  اب  زارت  مه  دیاب  اهنآ  یگدیچیپ  دـشاب و  صخـشم 
. دنک هجوت  نآ  هب  ات  دشاب 

نکمم سک  ره  دنک . یم  ریسفت  ریبعت و  ار  وگلا  ياهراک  شا  هتشذگ  براجت  ینف و  ياه  تراهم  زا  هدافتسا  اب  كدوک  ره  يرادهگن : . 2
هک یتروص  هب  ار  وگلا  ياهراتفر  دسرب و  توافتم  ریسفت  ریبعت و  هب  تسا  نکمم  هاگ  دشخبب . ماظن  تاعالطا ، هب  صاخ  يا  هویـش  هب  تسا 

يریگ هزادنا  ور ، نیازا  دنک . یم  راکـشآ  دعب  ياه  هتفه  ای  اهزور  دنیب ، یم  نونکا  هک  ار  یلمع  كدوک  ًانایحا  دنکن . دـیلقت  تسا ، هدـید 
. تسین ناسآ  نادنچ  دتفا ، یم  قیوعت  هب  یهاگ  هک  يریگدای  عون  نیا  ریثأت 

هخرچود دننام  دشاب  هتـشاد  تاناکما  اهنآ  نداد  ماجنا  يارب  دهد و  ماجنا  ار  وگلا  ياهراک  دناوتب  یکیزیف  رظن  زا  دـیاب  كدوک  دـیلوت : . 3
. تسا مهم  وا  يارب  نآ  هجیتن  دنک ، رارکت  ار  وگلا  ياهراک  شدوخ  یتقو  يراوس .

هب دـیامن ؟ یم  هیبنت  ای  دـنک  یم  تیوقت  ار  اهنآ  هعماج  ایآ  دوش ؟ یم  رجنم  یجیاتن  هچ  هب  هدـش  هتخومآ  ياهراک  لمع :) هجیتن   ) هزیگنا . 4
. دنک یم  یسررب  ار  نآ  جیاتن  لمع ، رد  یلو  تسا ، هتخومآ  كدوک  تروص  ره 

: دشاب ریز  ياه  یگژیو  ياراد  هک  دننک  یم  دیلقت  ییاهوگلا  زا  رتشیب  ناکدوک  لاح ، نیع  رد 

؛ دشاب هتشاد  تیباذج 

؛ دشاب هتشاد  مرگ  يا  هطبار 

؛ دنک لامعا  ار  هیبنت  شاداپ و  دناوتب  هژیو  هب  دشاب ، دنمتردق 

؛ دشاب هتشاد  رگ  هدهاشم  هب  تهابش  یسنج  رظن  زا 

؛ دشاب یعامتجا  ماقم  بحاص 

(1). دشاب گنهامه  هعماج  رد  دوجوم  ياه  شزرا  اب 

صص 102 117. دشر ، یسانش  ناور  یلامج ، ینب  تاداسلا  هوکش  يدحا و  نسح  - 1
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ویدار ياه  همانرب  زا  یخرب  ندینـش  هب  ناکدوک  هچرگا  تسا ؛ عیاش  نویزیولت  زا  رتمک  ویدار  زا  هدافتـسا  ناکدوک  ناـیم  رد  هرود ، نیا  رد 
رامـش هب  یمهم  يوگلا  ناکدوک  یعامتجا  تیبرت  رد  هدننک ، مرگرـس  یحیرفت و  شقن  رب  هوالع  هرود  نیا  رد  نویزیولت  دنراد . هقالع  زین 

. دندنم هقالع  زین  نالاس  گرزب  ياه  همانرب  هب  هکلب  نویزیولت ، رد  دوخ  صوصخم  ياه  همانرب  هب  اهنت  هن  هرود  نیا  رد  ناکدوک  دـیآ . یم 
ملیف هنایوجارجام و  ینوتراک ، ییامنیـس  ياه  ملیف  زا  اهنآ  تسا . ناکدوک  هجوت  دروم  ياه  یمرگرـس  زا  زین  امنیـس  هب  نتفر  هرود  نیا  رد 
ادیپ يرتمک  تیباذج  وا  يارب  نویزیولت  ياه  همانرب  دوش ، یم  رت  گرزب  كدوک  هچ  ره  دنرب ؛ یم  ناوارف  تذـل  تاناویح  هب  طوبرم  ياه 
ینس هرود  نیا  اب  بسانتم  ياه  همانرب  تسا و  ناتـسبد  زا  لبق  ناکدوک  هب  طوبرم  رتشیب  نویزیولت ، كدوک  ياه  همانرب  ًالوا  اریز  دنک ؛ یم 

. دهد ماجنا  هسردم  هناخ و  طیحم  رد  دـیاب  هک  تسا  كدوک  هدـهع  هب  يرتشیب  فیلاکت  هرود ، نیا  رد  مود ، دوش ؛ یم  تفای  نآ  رد  رتمک 
ياشامت تصرف  رتمک  دوش ، یم  هدوزفا  نآ  هب  نس  شیازفا  اب  هک  نالاس  مه  اب  یهورگ  ياه  تیلاـعف  هب  هزادـنا  زا  شیب  لـیامت  هوـالع ، هب 

(1). دهد یم  اهنآ  هب  ار  نویزیولت 

: دنرارق نیا  زا  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياه  شور  نادنزرف ، رد  دنسپ  هعماج  راتفر  قیوشت  يارب 

اهنت هن  دنسرب  یتسود  عون  يالاب  حوطس  هب  هک  دننک  یعامتجا  يوحن  هب  ار  ناشنادنزرف  دنهاوخب  نیدلاو  رگا  هدهاشم : یهد و  قشمرس  . 1
. دنهد جاور  ار  یتسود  عون  زین  هرمزور  ياه  لماعت  رد  دیاب  هکلب  دننک ، نیقلت  ناشنادنزرف  هب  ار  یتسود  عون  لوصا  دننک  یعس  دیاب 

هب ار  ناشیراتفردب  بقاوع  ینعی  دنروایب  ناهرب  لیلد و  اهنآ  يارب  ناشنادنزرف  ندرک  طبضنم  ماگنه  هب  ناگدننک  تبقارم  رگا  لالدتسا : . 2
ناشن دنسپ  هعماج  ياه  شنکاو  نارگید  یتحاران  ربارب  رد  ناکدوک  دایز  لامتحا  هب  دننک  دزشوگ  نانآ 

ص 339. دشر ، یسانش  ناور  - 1
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. دـنداد خـساپ  دوخ  یطابـضنا  ياه  شور  دروم  رد  ییاه  همان  شـسرپ  هب  نیدـلاو  یناتـسبد ، ناکدوک  هب  طوبرم  تاعلاطم  رد  دـنهد . یم 
شور نیب  دش  مولعم  دش . هدافتسا  یجنس  هعماج  یطابضنا  ياه  شور  زا  ناکدوک  دنسپ  هعماج  ياه  شیارگ  یبایزرا  يارب  نیا ، رب  هوالع 

اب كدوک  راهم  هناشنمرادـتقا و  ياه  شور  سکعرب ، دراد . دوجو  طابترا  ناکدوک  ندوب  دـنمدوس  راک و  هظحـالم  نیدـلاو و  یلالدتـسا 
رد دش و  رجنم  یفنم  یعامتجا  جیاتن  هب  وا  دـیدهت  اهزایتما و  زا  كدوک  ندرک  مورحم  یندـب ، هیبنت  دـننام  روز  هب  لسوت  ای  تردـق  لامعا 
هک یطابـضنا  يوگلا  تشاد . لابند  هب  ار  هنارادـمدوخ  ياه  شزرا  نداد و  هیدـه  ماگنه  هب  تّسخ  نارگید ، قوقح  هب  ییاـنتعا  یب  نمض ،

. تسا تردق  هب  ندش  لسوتم  رتمک  لالدتسا و  زا  یپ  رد  یپ  هدافتسا  لماش  دهد ، شیازفا  ار  دنسپ  هعماج  راتفر  دراد  لامتحا  رتشیب 

تاقیقحت زا  یضعب  قبط  رب  دنهد و  یم  حیضوت  دنسپ  هعماج  راتفر  شزرا  دروم  رد  دوخ  نادنزرف  يارب  ًابلاغ  نیدلاو  میقتـسم : شزومآ  . 3
. درادربرد یتبثم  جیاتن  یقالخا  لئاسم  هرابرد  ناکدوک  يارب  ندز  فرح 

ای ناردارب  نارهاوخ و  زا  يرادـهگن  هناخ ، روما  نداد  ماـجنا  رد  دوش  یم  هتـساوخ  اـهنآ  زا  هک  یناـکدوک  كدوک : هب  نداد  تیلوئـسم  . 4
هک یناکدوک  دنهد . یم  ناشن  دوخ  زا  دنـسپ  هعماج  ياه  شنکاو  رگید  ناکدوک  زا  شیب  دنریذپب ، تیلوئـسم  هناخ  یلام  روما  رد  کمک 

یناکدوک زا  رت  هنادنـسپ  هعماج  ناشراتفر  دوش ، یم  هداد  ییاه  تیلوئـسم  نانآ  هب  بترم  روط  هب  هک  دـنبای  یم  شرورپ  ییاه  گنهرف  رد 
. دوش یمن  هداد  یتیلوئسم  نانآ  هب  ناشگنهرف  رد  هک  تسا 

دنناـم هداوناـخ  رد  ندـش  یعاـمتجا  هدـمع  ياهدــنیآرف  هـب  هنادنــسپ  هعماـج  ياـهراتفر  رگید  یتـسود و  عوـن  دــشر  هصـالخ ، روـط  هـب 
اهدنیآرف نیا  زا  کیره  دراد . یگتسب  یقالخا  هظعوم  تیلوئسم و  ندرک  راذگاو  نداد ، حیـضوت  دیلقت ، يریگ و  قشمرـس  يزاسدننامه ،

(1). دننک یم  رتشیب  ار  اهدنیآرف  رگید  راثآ 

صص 515 518. ییاسای ، دیشهم  همجرت : كدوک ، تیصخش  دشر و  نارگید ، نسام و  يرنه  لواپ  - 1
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كدوک رب  دیکأت  اب  هناسر  یسانش  ناور  موس : لصف 

هراشا

كدوک رب  دیکأت  اب  هناسر  یسانش  ناور  موس : لصف 
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دنونـشب دوش ، ادیپ  ًافداصت  هک  يا  هدنیوگ  ره  زا  ار  يا  هناسفا  ره  نامناکدوک  میهد  هزاجا  يدیق  یب  يور  زا  ام  هک  تسا  راوازـس  ایآ  سپ 
؟ دراد تافانم  دشاب ، نانآ  داقتعا  دروم  یگرزب  رد  میهاوخ  یم  هچنآ  اب  اهنآ  رثکا  هک  دنهد  هار  دوخ  رطاخ  هب  ار  يراکفا  ناس  نیدب  و 

( مود باتک  : 1353 نوطالفا ، )

دمآرد

دمآرد

دیاب تسا ، ناکدوک » یتخانش  حطس  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  ياه  هویـش  یلم و  هناسر   » شهوژپ نیا  عوضوم  هک  اج  نآ  زا 
رد كدوک  یـسانش  ناور  هتـشذگ ، لصف  رد  دوش . لصاح  یفاک  تخانـش  هناـسر ، هراـبرد  رگید  يوس  زا  كدوک و  هراـبرد  وس  کـی  زا 

؛ شهوژپ نیا  ثلثم  مود  علض  لصف ، نیا  رد  دش . یسررب  یعامتجا  یفطاع و  یتخانش ، یمـسج ، دشر  يایاوز  زا  یگلاس  هدزاود  ات  تفه 
تاعالطا هناسر ، كدوک و  ینعی  شهوژپ  نیا  رگید  علض  ود  هرابرد  ات  دوش  یم  یسررب  یـسانش  ناور  ملع  زادنا  مشچ  زا  هناسر ،»  » ینعی

لـصف نیا  رد  تسا . يدعب  ياه  ثحب  یموهفم  كرد  يارب  بولطم  تایرظن  نداد  تسد  هب  لصف ، ود  نیا  زا  فدـه  دوش . لصاح  یفاک 
. دراد گنتاگنت  طابترا  شهوژپ  نیا  كدوک و  اب  هک  میزادرپب  هناسر  یسانش  ناور  زا  یتاعوضوم  هب  اهنت  دش  دهاوخ  یعس 
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هناسر یسانش  ناور 

هناسر یسانش  ناور 

رب نوزفا  دزادرپ و  یم  هناسر  ناسنا و  نایم  یلماعت  راثآ  یملع  هعلاطم  هب  هک  تسا  یـسانش  ناور  ياه  هخاش  زا  یکی  هناسر  یـسانش  ناور 
ناور لیلحت  کی  رد  تسا . یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  هرتسگ  رد  وا  یطابترا  راتفر  مهف  لابند  هب  هناسر ، ناسنا و  نایم  تابـسانم  هعلاطم 

اه و شرگن  اهرواب ، رب  ذوفن  هار  زا  ار  دوخ  راثآ  هک  دروآ  رامـش  هب  ییاه  كرحم  لـماوع و  زا  یکی  ار  نآ  ناوت  یم  هناـسر ، زا  یتخاـنش 
هناـسر زا  هدافتـسا  يریگراـک و  هب  یگنوگچ  رد  زین  بطاـخم  ياـه  هغدـغد  اـه و  شیارگ  رگید ، يوس  زا  دراذـگ و  یم  ياـج  رب  راـتفر 

، دراذـگ یم  شیامن  هب  ار  گرم  هک  ییاه  هنحـص  ملیف و  ياشامت  كدوک و  رکفت  رد  گرم  كرد  لاـثم ، يارب   (1). دننک یم  يزاسراک 
یم تیمها  اهنآ  لوحت  لحارم  یتخانـش و  ياهدـنیآرف  یـسررب  نازاس ، همانرب  هژیو  هب  هناـسر و  هزوح  نارگـشهوژپ  دزن  دـیریگب . رظن  رد 

ای هلاس  كدوک 7  مهف  اب  یتوافت  هچ  تسا و  هنوگچ  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  ردـپ  هک  هلاـس  كدوک 4  مهف  دننادب  دنلیام  اریز  دـبای ؛
كرد هب  ات  دوش  هیهت  دـیاب  یتوافتم  همانرب  ینـس  هورگ  ره  يارب  هک  تسانعم  نیا  هب  هنیمز  نیا  رد  توافت  هنوگره  دراد . هلاس  ناوجون 15 
هعماج ياهراتفر  جـیورت  شزومآ و  شفدـه  هک  يا  همانرب  دـنادب  دـهاوخ  یم  هناسر  ققحم  رگید ، يوس  زا  دـنک . کمک  هماـنرب  زا  ناـنآ 

. دنک میظنت  لاسدرخ  بطاخم  یتخانش  تیفرظ  اب  بسانتم  ار  دوخ  مایپ  تسا  هتسناوت  ایآ  هدوب ، دنسپ 

، دـش ثحب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  ناـنچ  مینک . لـقن  یلاـثم  هژاـیپ  زا  یقـالخا ، دـشر  هنیمز  رد  تسا  رتهب  عوضوم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
همادا یگلاس  ات 10  زا 5  هک  تسا  راتخمرگد »  » یقالخا لوصا  لوا ، هلحرم  دنراذگ : یم  رـس  تشپ  ار  یقالخا  كرد  هلحرم  ود  ناکدوک 

دودح 10 زا  هک  تسا  راتخمدوخ »  » هلحرم مود ، دبای و  یم 
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دننک یم  روـصت  هلحرم  نیا  رد  ناـکدوک  تسا . ندوـب » نارگید  ذوـفن  ریز   » ینعم هـب  راـتخمرگد  موـهفم  دـهد . یم  خر  دـعب  هـب  یگلاـس 
دیاب دنریذپانرییغت و  دنراد و  یمئاد  دوجو  نیناوق ، روط  نیمه  دننک . یم  عضو  ناملعم ) نیدلاو و  دنوادخ ،  ) تردـق نابحاص  ار  تاررقم 

یپ رب  لمع ، ندوب  تسردان  ای  تسرد  دروم  رد  تواضق  ماگنه  دـمآ ، هتـشذگ  لصف  رد  هک  ناـنچمه  نیا ، رب  نوزفا  درک . يوریپ  اـهنآ  زا 
رتراک فالخ  كدوک  مادک  دوش  هدیسرپ  هلاس  ای 7  كدوک 6  زا  یتقو  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  مهم  هتکن  دننک . یم  دیکأت  نآ  ياهدمآ 

ای تسکـش  ناویل  داتفا و 15  دروخ و  ینیـس  هب  شتـسد  ًافداصت  دـنک ، کمک  ماش  زیم  ندـیچ  يارب  شرداـم  هب  تساوخ  هک  دـمحا  تسا 
داقتعا هب  دناد . یم  رتراک  فالخ  ار  دمحا  هلاس ) ای 7  كدوک 6  ینعی   ) وا تسکـش  ار  ناویل  کی  ابرم ، يرادقم  يدزد  ماگنه  هک  نیمار 

يور زا  هکلب  اهدـمآ ، یپ  يور  زا  طقف  هن  تسناوت  دـنهاوخ  دـنوش ، راتخمدوخ  هلحرم  دراو  یتقو  یگلاـس ، دودـح 10  ات  ناکدوک  هژایپ ،
رد هک  دینک  روصت  ار  يزاس  همانرب  نونکا  دنمان . یم  راکاطخ  ار  نیمار  نس ، نیا  رد  ناکدوک  دـننک . یبایزرا  ار  راتفر  اه ، تین  دـصاقم و 

لاسدرخ 6 و نابطاخم  ایآ  دنک . یم  یفرعم  راکاطخ  دب و  رـسپ  ار  ابرم ) دزد   ) نیمار تسا ، هتخاس  هلاس  ناکدوک 6 و 7  يارب  هک  یشیامن 
، كدوک يارب  هژیو  هب  يزاـس ، هماـنرب  ور ، نیازا  تشاد ؟ دـنهاوخ  نآ  یتیبرت  ياـه  فدـه  هماـنرب و  روظنم  زا  یتسرد  كرد  وا ، هلاـس   7
. تسا كدوک  هزوـح  زا  یناسانـش  ناور  اـب  هرواـشم  دـنمزاین  مک  تسد  نآ  زا  یهاـگآ  هک  تسا  يزیر  قـیقد و  تاـکن  تیاـعر  مزلتـسم 

يانغ زا  هک  یبسانم  ياه  همانرب  تسا  هدش  ببـس  دـشر ) یـسانش  ناور   ) یلوحت یـسانش  ناور  اب  نازاس  همانرب  بلغا  ییانـشآان  هنافـسأتم 
ناور اب  هک  یناسک  اریز  دـنوش ؛ هتفرگ  هدـیدان  شومارف و  لاسدرخ  نابطاخم  زا  يا  هتـسد  ًاساسا  اـی  دوشن  هتخاـس  دـشاب ، رادروخرب  مزـال 

(1). دننیب یم  مه  هیبش  ار  ناکدوک  ًالومعم  دنرادن ، ییانشآ  كدوک  یسانش 
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كدوک نویزیولت و 

كدوک نویزیولت و 

تاـیحور یگدـنز و  رب  هک  تسا  یکینورتکلا  عون  زا  یلو  هچب ، راتـسرپ  لـثم  نویزیولت  كدوک ، ناسانـش  ناور  ناصـصختم و  داـقتعا  هب 
رد دیاب  دنهد ، یم  جرخ  هب  یصاخ  تیـساسح  تقد و  كدوک ، راتـسرپ  باختنا  رد  نیدلاو  هک  روط  نامه  دراد و  يرایـسب  ریثأت  كدوک 

. دنشاب هتشاد  ار  مزال  تیساسح  تقد و  زین  دنیب  یم  كدوک  کی  هک  ییاه  همانرب  عون  باختنا 

راتفر رب  نویزیولت  ریثأت  يا  هدـع  ناکدوک ، راتفر  رب  نویزیولت  یفنم  ریثأت  رب  ینبم  نارظن  بحاص  ناسانـشراک و  تایرظن  دوجو  اـب  هزورما 
. دراد یگتـسب  دـننک ، یم  اشامت  هک  ییاه  همانرب  یگنوگچ  عون و  هب  ناـکدوک  رب  نویزیولت  ریثأـت  دـننک . یم  یباـیزرا  تبثم  ار  ناـکدوک 

هدننیب ندرک  مرگرـس  يارب  طقف  اه  همانرب  زا  رگید  یـضعب  هک  یلاح  رد  تسا ، یناسر  عالطا  شزومآ و  اه ، همانرب  یخرب  دیلوت  زا  فده 
یگدنز زا  یـصاخ  ياه  هبنج  هنیمز  رد  ار  وا  روعـش  دنـشاب و  جّیهم  هدننیب ، يارب  دنناوت  یم  هدننک  مرگرـس  ياه  همانرب  دـنوش . یم  دـیلوت 

. دنراذگب رثا  وا  ياه  شزرا  دیاقع و  رب  دنهد و  شرورپ 

لماع نیا  دننک . ییوداج  هبعج  نیا  ياه  همانرب  ياشامت  فرص  ار  دوخ  تقو  رتشیب  دنلیام  دنرب و  یم  تذل  نویزیولت  ياشامت  زا  ناکدوک 
. دریگ رارق  ریثأت  تحت  ناشراتفر  هتساوخان ، هتساوخ و  ات  دوش  یم  ببس 

یفنم ریثأت  هکنآ  زا  شیب  هناسر  نیا  ات  دوب  یـصاخ  طباوض  لوصا و  عباـت  دـیاب  ناـکدوک ، صوصخم  ياـه  هماـنرب  دـیلوت  يارب  نیارباـنب ،
. دراذگب ياج  رب  تبثم  راثآ  ناکدوک  راتفر  رب  دشاب ، هتشادربرد 

تیوقت دوخ  رد  دنزومایب و  ار  یبالقنا  ینید و  یقالخا ، یعامتجا ، لئاسم  زا  يرایسب  دنناوت  یم  ینویزیولت ، ياه  همانرب  قیرط  زا  ناکدوک 
رّسیم نیا  دننک و 
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تخاس هب  ناکدوک ، یناور  یحور و  ياهزاین  لماک  كرد  تخانـش و  اب  ینویزیولت  ياه  همانرب  ناگدـننک  دـیلوت  هکنآ  رگم  ددرگ ، یمن 
دروم هک  دـننک  دـیلوت  ییاه  همانرب  ات  دـنهد  شیازفا  كدوک  هناسر و  یـسانش  ناور  هرابرد  ار  دوخ  تاـعالطا  نینچمه  دـنزادرپب . هماـنرب 

. دوش رجنم  نانآ  يریذپ  هعماج  هب  دریگ و  رارق  ناکدوک  هجوت 

دروخرب اهنآ  اب  يرتشیب  تیساسح  طایتحااب و  دیاب  هک  تسا  یبسانم  دیفم و  ياه  هویش  زا  هدافتسا  مزلتـسم  ناکدوک  هب  اه  شزرا  شزومآ 
ياـشامت ماـگنه  كدوـک ، هک  تسا  نیا  دـنراد ، هجوـت  نآ  هب  زین  ناسانـش  ناور  درک و  هراـشا  نآ  هب  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  يا  هـتکن  دوـش .

ار شا  هقالع  دروم  ياه  تیـصخش  راتفر  لامعا و  دـنک  یم  یعـس  دـناجنگ و  یم  ینویزیولت  ياه  تیـصخش  بلاق  رد  ار  دوخ  نویزیولت ،
. دریذپب ریثأت  ینویزیولت  ياه  همانرب  تبثم  یفنم و  ياه  مایپ  زا  كدوک  دوش  یم  ببس  لمع ، نیا  دنک . دیلقت 

ناکدوک نیب  رد  نویزیولت  ياشامت  تیهام 

ناکدوک نیب  رد  نویزیولت  ياشامت  تیهام 

یم اـیند  هب  يا  هناـخ  رد  ناـکدوک  ور ، نیازا  دراد . دوجو  هناـخ ، ره  رد  مک  تسد  هک  تسا  یگناـخ  مزاول  لـیاسو و  زا  یکی  نویزیولت ،
ياشامت هب  عورـش  ینـس ، هچ  رد  ناکدوک  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  فیـصوت ، نیا  اب  دراد . دوجو  نویزیولت  کی  نآ  رد  هک  دـنیآ 

؟ دننک یم  نویزیولت 

نویزیولت ریگیپ  مظنم و  ياشامت  زاغآ  هرود  ار  یگلاـس  ات 3  دودـح 2  هداد و  شرازگ  ار  ینوگانوگ  بلاطم  فلتخم  عبانم  هنیمز ، نیا  رد 
یخرب 2 دـندوب . هدرک  نییعت  یگهام  تشه  لاس و  ود  نیدـلاو ، رظن  هیاپ  رب  ار  نامز  نیا  شناراـکمه ، (1) و  مارش ربلیو  دنا . هدرک  حرطم 

زاغآ نامز  یگهام  شـش  لاس و  ود  راد ، ماظن  هتفای و  نامزاس  هعلاطم  کی  هجیتن  رد  اما  دندرک ، مالعا  نویزیولت  ياشامت  زاغآ  ار  یگلاس 
(2). تسا هدش  نییعت  ناکدوک  ياشامت 

.Wilbur Schramm - 1
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ات 3 نایم 5/2  نآ  طسوتم  هتشاد و  یشیازفا  دنور  متسیب ، نرق  ینایاپ  ههد  رد  هلاس  ات 11  دارفا 4  نایم  رد  اشامت  نازیم  یشهوژپ ، ساسا  رب 
(1). تسا زور  رد  تعاس 

هب طوبرم  ماقرا  رامآ و  يروشک  ره  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت  دننیـشن ؟ یم  نویزیولت  ياپ  ناکدوک  یعقاوم  هچ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
هک دـهد  یم  ناشن  لاـس 1995  يارب  اـیناتیرب  رد  نوـیزیولت  شخپ  عیانـص  ماـقرا  راـمآ و  دنتـسه . مه  هیبـش  شیب  مک و  هک  دراد  ار  دوـخ 

، تسا راب  ود  اشامت ، جوا  تعاس  دننیـشنب . نویزیولت  ياشامت  ياـپ  زور  لوط  ماـمت  رد  هک  دـنراد  ار  تیعقوم  نیا  هلاـس  ات 15  ناکدوک 4 
یم شیازفا  هتفه  ینایاپ  ياهزور  رد  دـشک و  یم  لوط  تعاس  ود  ای  کی  نآ  یهاگحبـص  جوا  بش . هناـیم  رد  يرگید  هاگحبـص و  یکی 

ياهزور رد  یلو  دنک ، یم  تفا  تدش  هب  تعاس 9  زا  سپ  تسا و  بش  ات 9  رصع  زا 5  ناکدوک ، نیب  رد  اشامت  یعقاو  جوا  تعاس  دبای .
. دراد همادا  مه  بش  ات 11  لیطعت 

یم همانرب  هنوگ  همه  ناکدوک  ًابیرقت  هک  تسا  هداد  ناشن  تاقیقحت  دننیب ؟ یم  ار  ییاه  همانرب  هچ  ناکدوک  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
نیب نیا  رد  تسا . شخب  شمارآ  نیـشنلد و  ياه  یمرگرـس  يدـمک و  ياه  همانرب  تسا ، رت  ینتـشاد  تسود  نانآ  يارب  هچنآ  اـما  دـننیب ،

(2). دندنم هقالع  یگداوناخ  ياه  لایرس  هب  رتشیب  اهرتخد  اما  یشزرو ، ياه  همانرب  ییوجارجام و  ياه  ملیف  هب  رتشیب  اهرسپ 

ياه هولج  نارگیزاب ، تکرح  یخوش ، هلمج  زا  دـنک . یم  بلج  دوخ  هب  ار  ناـکدوک  هجوت  نویزیولت ، ياـه  هماـنرب  ياـه  هبنج  زا  یـضعب 
هدنز و تاناویح  سکع  هدیچیپ ، ياهوگو  تفگ  هنادرم ، يادص  وس ، نآ  زا  نوتراک . نانز و  اه و  هچب  يادص  یتوص ، تارییغت  یتوص و 

نویزیولت ياه  همانرب  رد  ینالوط  ياه  ثکم 

صص 23 و 24. یتف ، ترصن  همجرت : نویزیولت ، كدوک و  رلآ ، کم  لیج  رتنوگ و  يرب  - 1
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هقالع هبذاجرپ ، رگید  ياه  هبنج  نوتراک و  يدمک ، لثم  زیمآ  تنوشخریغ  ياه  همانرب  هب  ناکدوک  دوش . یم  ناکدوک  هقالع  بلس  ثعاب 
. دنراد يرتشیب 

نویزیولت كدوک و 

نویزیولت كدوک و 

، اه تیعـضو  یـضعب  رد  ناکدوک ، یخرب  يارب  تسا . بوخ  ای  دـب  ًافرـص  ناکدوک  يارب  نویزیولت  دـیوگب  دـناوت  یمن  یهاگآ  درف  چـیه 
، رگید یتیعـضو  رد  ناکدوک  نامه  يارب  ای  تیعـضو  نامه  رد  ناکدوک  رگید  يارب  تسا . شخب  نایز  ینویزیولت  ياه  همانرب  زا  يدادعت 
رد درادن . یـصاخ  دوس  ای  نایز  ینویزیولت  ياه  همانرب  رتشیب  طیارـش ، رتشیب  رد  ناکدوک ، رتشیب  يارب  دشاب . دنمدوس  دـناوت  یم  نویزیولت 

، دننک یم  هدافتسا  نویزیولت  زا  هک  دنتسه  اهنآ  دنوش . یم  بوسحم  رت  لاعف  نویزیولت  هب  تبسن  ناکدوک  ناکدوک ، نویزیولت و  نیب  هطبار 
ناینابرق ناونع  هب  هک  یناکدوک  ریوصت  ینعی  تیعقوم ، زا  رظن  دروم  ریوصت  ود  نیا  نیب  رد  دوش . یم  دـنم  هرهب  اـهنآ  زا  نویزیولت  هکنیا  هن 

ره رد  ار  هچره  ناکدوک  هک  ینارون  گرزب و  اذـغ ، رالات  کی  ناونع  هب  نویزیولت  ریوصت  دـنراد و  رارق  نویزیولت  ياـه  هلمح  ضرعم  رد 
(1). تسا رادروخرب  يرتشیب  ًابیرقت  تقد  زا  مود  ریوصت  دننیزگ ، یمرب  نآ  زا  دنهاوخب  نامز 

میدرک و فیرعت  هنایارگ  عقاو  هنازادرپ و  لایخ  براجت  ناونع  ود  اب  دـنک ، یم  ور  نویزیولت  هب  اهنآ  يارب  كدوک  هک  ار  یلـصا  ياـهزاین 
رد نویزیولت  هک  يا  هدـمع  شقن  رگید ، ناـبز  هب  تسا . هنازادرپ  لاـیخ  ياـهزاین  دـنک ، یم  هدروآرب  نوـیزیولت  هک  يزاـین  هدـمع  میتـفگ 

(2). تسا هنازادرپ  لایخ  راتفر  لایخ و  يوجو  تسج  هب  اهنآ  نتخیگنارب  دراذگ ، یم  اج  هب  ناکدوک  یگدنز 

ص 2. یناشاک ، تقیقح  دومحم  همجرت : ام ، ناکدوک  یگدنز  رد  نویزیولت  نارگید ، مارش و  ربلیو  - 1
ص 115. یناشاک ، تقیقح  دومحم  همجرت : ام ، ناکدوک  یگدنز  رد  نویزیولت  نارگید ، مارش و  ربلیو  - 2
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دـنراد و ییاه  يرازیب  قیالع و  زین  نانآ  اریز  دـننز ؛ یم  باختنا  هب  تسد  نویزیولت  ياه  هماـنرب  هراـبرد  نـالاس ، گرزب  دـننام  ناـکدوک 
. دنراد هقالع  اهنآ  هب  هک  دننک  یم  اشامت  ار  ییاه  همانرب 

هک دنک  یم  هراشا  یتبثم  تذل  هب  دروم ، نیتسخن  دنداد . حرش  نویزیولت  زا  ار  ناکدوک  یلصا  هدافتـسا  عون  هس  شناراکمه  مارـش و  ربلیو 
یگدنز ياه  یگتسخ  تالکشم و  زا  دناوت  یم  كدوک  هک  دنک  یم  هضرع  یلایخ  ییایند  نویزیولت ، دوش . یم  داجیا  یمرگرس  هجیتن  رد 

يدـنمدوس  » وا هکنیا  موس  دوب . هریغ  راتفر و  شـشوپ ، یگنوگچ  ًـالثم  یتاـعالطا  هدافتـسا  نویزیولت ، زا  هرهب  نیمود  دـبای . ییاـهر  یعقاو 
. درک ییاسانش  یلصا  ياه  شقن  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یعامتجا »

همانرب نآ  هرابرد  اهنآ  رکفت  دننک و  یم  اشامت  هک  ییاه  همانرب  عون  اب  دننک ، یم  زاربا  نویزیولت  ياشامت  يارب  ناکدوک  هک  یصاخ  لیالد 
(1). تسا طبترم  اه ،

يرکفت زرط  تیمها  لوا ، لصا  مینارورپب . نهذ  رد  ار  اهنآ  دـیاب  هک  دراد  دوجو  نویزیولت  ناـکدوک و  نیب  دـنویپ  هراـبرد  یـصاخ  لوصا 
يروآدای و لباق  فیرعت ، ِروخرد  ریذـپ ، لیلحت  دراوم  نیب  تباث  نایرج  مود ، لصا  دراد . نویزیولت  ياـشامت  ماـگنه  هب  كدوک  هک  تسا 

تلاح دنزاس ؛ یم  ربخاب  ار  رگیدـکی  مئاد  روط  هب  اشامت  تیعـضو  ياه  هبنج  مامت  تسا . هدـش  یـسانشزاب  همین  دراوم  نحل و  یعرف ، مایپ 
(2). رایشه همین  كاردا  يداقتنا و  یهاگآ  فیصوت ، هیلوا و  يوگلا  ناونع  هب  اوتحم  مایپ ، یمالک و  هویش  ریواصت ، یحور و 

يریگدای روظنم  هب  نویزیولت  ياشامت 

يریگدای روظنم  هب  نویزیولت  ياشامت 

دروخرب رگید  مدرم  اب  دـیاب  هنوگچ  هک  دـشاب  دراوم  نیا  هرابرد  دـناوت  یم  نویزیولت ، کیتامارد  ياه  يزاـس  تیـصخش  اـه و  گـنر  یپ 
تالکشم و درک ،

ص 41. نویزیولت ، كدوک و  - 1
ص 244. نایسیکرس ، نگزاو  همجرت : نویزیولت ، ناکدوک و  دروفگنیلاک ، کیردس  - 2
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، رگید نایب  هب  دوب . قفوم  یگدنز  رد  تشاذگ و  ریثأت  مدرم  رب  داهن و  انب  ار  اه  یتسود  درک ، لح  ار  یگداوناخ  ای  یصخش  ياه  يریگرد 
یجراخ یتعنـص و  يداصتقا ، یـسایس ، روما  ینعی  درذگ ؛ یم  ناهج  رد  هچنآ  هرابرد  ار  صخـش  ملع  اهنت  هن  نویزیولت  قیرط  زا  يریگدای 

. تسا زین  یعامتجا  ياه  شزومآ  یلصا  عبنم  نویزیولت  هکلب  درب ، یم  الاب 

اب دروخرب  یگنوگچ  نوگاـنوگ ، ياـه  تیعـضو  رد  راـتفر  یگنوگچ  یگدـنز ، دوخ ، هراـبرد  نویزیولت  قیرط  زا  تسا  نکمم  ناـکدوک 
(1). دنزومایب يدایز  ياهزیچ  نآ ، ریاظن  یصخش و  یگداوناخ و  تالکشم 

نیا تیعقاو  هتبلا  دراذگب . رثا  ناکدوک  ياهراتفر  اه و  شرگن  تاعالطا ، رب  دناوت  یم  ینویزیولت  همانرب  ياوتحم  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
هاـگآ هیلوا  فدـه  اـب  ییاـهاوتحم  تسا ؛ رثؤم  یفنم  تبثم و  ياـهاوتحم  دوش و  یمن  دودـحم  اوـتحم  زا  یـصاخ  عاوـنا  رب  ریثأـت  هک  تسا 

رثؤم يدج  ياوتحم  یلیثمت و  كرحتم ، یـشاقن  هدـنز ، رگیزاب  اب  اوتحم  نینچمه  دـنرثؤم . ندرک  مرگرـس  ای  قیوشت  نداد ، میلعت  نتخاس ،
، دنتـسه اهراتفر  اه و  شرگن  اه ، ساسحا  اه ، تراهم  اهرواب ، تاعالطا ، رییغت  ای  دـیدشت  داـجیا ، ناشفدـه  هک  ییاـه  هماـنرب  ماـمت  تسا .

(2). دنرثؤم یگمه 

. تسا هدوب  دوجوم  لبق  زا  هک  دوش  یم  يریثأت  يوگلا  دراو  نویزیولت  هراومه  هک  تسا  نیا  كدوک  رب  نویزیولت  ریثأـت  هراـبرد  مهم  هتکن 
هب تسا . راذگرثا  رتمک  نویزیولت  گنهرف ، یلک  روط  هب  دجـسم و  هسردـم ، نالاس ، مه  هورگ  هناخ ، طیحم  راثآ  اب  هسیاقم  رد  لمع و  رد 

، تسا نویزیولت  زا  یشان  ًافرص  هک  مینک  هراشا  كدوک  زا  يراتفر  هب  میناوتب  هک  دیآ  یم  شیپ  یتیعقوم  تردن 

ص 43. نویزیولت ، كدوک و  - 1
ص 102. یمتسر ، یلع  همجرت : ناکدوک ، نویزیولت و  رُود ، هما  - 2
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(1). دهد یم  صخشم  یلکش  نآ ، هب  ای  دراد  ار  هطساو  شقن  نآ ، رد  ای  تسا  میهس  راتفر  نآ  زورب  رد  نویزیولت 

هناسر ناکدوک و  یلدمه 

هناسر ناکدوک و   (2) یلدمه

. درک فیرعت  كدوک  يارب  تاـعالطا  شناد و  زا  راشرـس  ینغ و  عبنم  ناونع  هب  ناوـت  یم  ار  نآ  درکراـک  هک  تسا  يا  هناـسر  نوـیزیولت 
بوسحم هعماج  ره  رد  یگنهرف  يانغ  ببـس  دناوت  یم  يداژن  عونت  دهد  ناشن  دـناوت  یم  اه  همانرب  زا  یفلتخم  لاکـشا  بلاق  رد  نویزیولت 

ياه تصرف  زین  ناگدیدمتـس و  هب  کمک  نایاونیب و  زا  يریگتـسد  دـننام  دنـسپ  هعماج  یعامتجا  ياه  شقن  دـناوت  یم  روط  نیمه  دوش .
زا يریواـصت  دـناوت  یم  نوـیزیولت  دـشاب . يداژن  سنج و  ره  زا  یناـناوج  سرتـسد  رد  تسا  نکمم  هک  دراذـگ  شیاـمن  هـب  ار  یعاـمتجا 
هک تسین  ینعم  نیدب  نیا  هتبلا  دراذـگ . شیامن  هب  ار  یعامتجا  ياه  ضراعت  هنارگـشاخرپریغ  لح  ياه  هویـش  زین  یتسیزمه و  يراکمه ،

تـسا نیا  رب  ثحب  هکلب  دـشکب ، ریوصت  هب  ار  یعامتجا  ياه  نامرآ  اب  گنهامه  وس و  مه  ياه  نایرج  اه و  عوضوم  طقف  دـیاب  نویزیولت 
یمومع ياه  تسایس  نیاربانب ، دنک . افیا  یمهم  شقن  ناکدوک ، ياه  هاگدید  راکفا و  قفا  هب  ندیشخب  تعسو  رد  دناوت  یم  نویزیولت  هک 

. دنک تیامح  نآ  زا  قیوشت و  ار  نآ  كرد و  ار  هناسر  نیا  ياه  تیفرظ  دادعتسا و  دیاب  هعماج 

ای یجنایم  لماع  یلدـمه  تسا . یلدـمه  يارب  كدوک  دادعتـسا  نویزیولت ، یـشزومآ  تیفرظ  ندرک  لاعف  رد  یـساسا  هتکن  نایم ، نیا  رد 
روراب لیهست و  نانچ  ار  وا  یعامتجا  طابترا  زین  و  كدوک ، یعامتجا  كاردا  مهف و  دناوت  یم  یتیعضو  ره  رد  هک  تسا  يا  هطـساو  ریغتم 

ياهراتفر بلاق  رد  بسانم ، عقوم  رد  دناوتب  ات  دزاس 

ص 228. ام ، ناکدوک  یگدنز  رد  نویزیولت  - 1
.Empathy - 2
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نویزیولت اب  يا  هناگود  هطبار  یلدمه ، دنیآرف  دنک . رهاظ  ناگدید  بیـسآ  نامورحم و  هب  یناسردادـما  رد  تکرـش  دـننام  دنـسپ ، هعماج 
زا كدوک  مهف  رب  هک  دور  یم  رامـش  هب  یمهم  يا  هطـساو  ریغتم  یتخانـش ، ناور  راک  زاـس و  ناونع  هب  وس  کـی  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ،
یم رامـش  هب  یفطاع  یتخانـش و  دـنیآرف  ناونع  هب  رگید ، يوس  زا  تسا و  رثؤم  نآ  ياه  همانرب  هب  وا  ياه  شنکاو  یگنوگچ  نویزیولت و 
مه یلدمه ، هکنآ  مهم  هتکن  یلدمه ) رب  نویزیولت  ریثأت  . ) دنک یم  دشر  نآ  اب  هارمه  تسا و  رثأتم  نویزیولت  ياشامت  زا  نامزمه ، هک  دیآ 

. تسا یندمآ  دیدپ  دوش ، یم  هدهاشم  امنیس  ای  نویزیولت  رتائت ، رد  هک  یمارد  هبرجت  یپ  رد  مه  یعقاو و  ثداوح  ربارب  رد 

زا دنک و  یم  کمک  نویزیولت  ياه  همانرب  زا  وا  مهف  هب  هک  تسا  كدوک  رد  هدـش  يزاسراک  یترطف  ناونع  هب  یلدـمه  رگید ، ترابع  هب 
تیعقوم رد  ار  نآ  دهد و  دـشر  ار  هدـش  يزاسراک  یلدـمه  دـناوت  یم  یـشیامن  ياه  همانرب  بلاق  رد  ینویزیولت  ياه  همانرب  رگید ، يوس 

ثداوح زا  یـشان  ناگدـید  بیـسآ  هعماج و  نامورحم  هب  کمک  دـننام  دنـسپ ، هعماج  هناتـسود و  ناسنا  ياهراتفر  بلاـق  رد  یعقاو  ياـه 
. دزیگنارب

هعماج ياهراتفر  دهد ، شیازفا  ار  نّیعم  یتخانـش  ياه  تیلباق  یخرب  دناوت  یم  نویزیولت  ياشامت  هک  دراد  تیاکح  نیا  زا  یبرجت  دهاوش 
بوچراچ رد  اه  شنکاو  اهراتفر و  اه ، تیلباق  تسد  نیا  رگا  دزیگنارب . ار  یناـجیه  ياـه  شنکاو  زا  يا  هنماد  دـنک و  کـیرحت  ار  دنـسپ 

نماد ار  یلدـمه  دـناوت  یم  ینویزیولت  ياه  همانرب  ضرعم  رد  يریگرارق  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هاگ  نآ  دنـشاب ، یندـشزاربا  یلدـمه 
رد ناوتب  ینویزیولت  ياه  شیامن  یخرب  رد  نآ ، کمک  هب  هک  تسا  يرادانعم  هطساو  راک  زاس و  یلدمه  هک  درک  تباث  ناوتب  دیاش  دنزب .

. درب هرهب  دنسپ  هعماج  ياهراتفر  دیلوت  ناکدوک و  تیصخش  شرورپ  هار 

لاکشا دراذگ و  یم  رثا  یلدمه  هب  طوبرم  ياه  هفلؤم  رب  نس ، هب  هتـسباو  تارییغت  دنهد ، یم  ناشن  هظحالم  روخرد  دهاوش  نایم ، نیا  رد 
يارب دنک . یم  رییغت  زین  نآ 
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تـسا هتـسکش  شا  يزاب  بابـسا  هک  ار  يرگید  كدوک  هاگدـید  تاـساسحا و  يدودـح  اـت  تسا  نکمم  یناتـسبد  شیپ  كدوک  هنومن ،
هزوح رد  ینعی  دنک ؛ كرد  تسا ، هدـش  يو  ياقترا  عنام  هک  ار  شردـپ  یلغـش  طیحم  بسانمان  لاوحا  عاضوا و  هک  نآ  یب  دـنک ، كرد 

مهف هنیمز  رد  تاعلاطم  تسا . هدماین  دـیدپ  يا  ییاناوت  نینچ  زونه  رت  هدـیچیپ  لئاسم  كرد  يارب  یلو  هدـش ، داجیا  یلدـمه  تیفرظ  يا ،
شیامن هب  تاناجیه  صیخشت  كرد و  ییاناوت  دهد  یم  ناشن  ینویزیولت ، ياه  نوتراک  رد  هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  تاناجیه  زا  كدوک 
گرزب هک  تداسح  نوچمه  تاناجیه ، یخرب  هنومن ، يارب  دوش . یم  لوحتم  كدوک  نس  رییغت  اب  ینوتراک  تیـصخش  هرهچ  رد  هدمآرد 

لاس ات 8  ناـکدوک 6  يارب  نآ  كرد  دـنهد ، یم  صیخـشت  ار  یلاـعفنا  نینچ  دـنناوخ و  یم  يرگید  هرهچ  زا  تعرـس  هـب  ار  نآ  نـالاس 
هب شنکاو  رد  هکنآ  زا  رظن  فرص  دننک ، هبرجت  ار  ینیشناج  تاناجیه  زا  یعونتم  لاکشا  دنناوت  یم  ناکدوک  نیا ، دوجو  اب  تسا . لکشم 

. دننیب یم  ینویزیولت  رد  هک  دشاب  یناتساد  ياه  تیصخش  هب  خساپ  رد  ای  دشاب  یعقاو  صاخشا  راتفر 

؛ دنـشاب رثؤم  زین  كدوک  یلدـمه  شرورپ  رب  دـناوت  یم  دوخ  عقوم  هب  دنـشاب ، رثؤم  يزادرپ  لایخ  روصت و  رب  هک  ینویزیولت  ياـه  هماـنرب 
دناوتب ینویزیولت  همانرب  هچنانچ  هجیتن ، رد  دنـشاب . راذگرثا  یلدمه  دشر  رب  دـنناوت  یم  روصت ، راک  زاس و  هب  لسوت  اب  نازاس  همانرب  ینعی 

. درک ینیب  شیپ  یلدمه  دشر  رب  ار  نآ  یلامتحا  ریثأت  ناوت  یم  دشاب ، رثؤم  كدوک  يزادرپ  لایخ  روصت و  رب 

هب یناسر  يرای  دراد . هطبار  نآ  اب  مک  تسد  ای  تسا  یلدمه  زا  رثأتم  دنـسپ ، هعماج  راتفر  هک  دنرواب  نیا  رب  ناققحم  مومع  یلک ، روط  هب 
زا سپ  تاقیقحت ، ساسا  رب  دراد . هطبار  یلدمه  اب  هک  تسا  ییاهراتفر  زا  يا  هنومن  دنرادن ، یشوخ  راگزور  يداصتقا  رظن  زا  هک  يدارفا 

. دندوب هتفای  شیازفا  اهراتفر  هنوگ  نیا  داد ، یم  ناشن  تواخس  لوا ، شقن  رگیزاب  ای  وگلا  نآ  رد  هک  ییویدیو  ياهراون  ياشامت 

هناسر ناکدوک و  www.Ghaemiyeh.comیلدمه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


73 ص :

رب دـهد . شیازفا  ار  بولطم  ياهراتفر  دـناوت  یم  دنـسپ  هعماج  ياهراتفر  ياوتحم  اب  ییاه  همانرب  ندـید  هک  هداد  ناشن  فلتخم  تاعلاطم 
دایز ياشامت  زا  سپ  دراد  ناکما  عقاو ، رد  تسا . یـشیامزآ  راثآ ، هنوگ  نیا  یهد  میمعت  تیلباق  يرادیاپ و  نازیم  يزیچان ، دهاوش  ساسا 

مک مک  دنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  يدنمناوت  یناسردادما ، يراکمه و  زا  ییاه  هنحص  شیامن  دننام  دنسپ  هعماج  ياه  كرحم  نویزیولت ،
اـهراک و نیا  زا  اـنتعا و  یب  اـه ، هماـنرب  عون  نیا  هب  ناگدـننیب  تسا  نکمم  هک  دراد  دوجو  ینارگن  نیا  هراومه  هجیتـن ، رد  دـنوش . يداـع 

یم ناشن  ( 1975  ) (3) نیاتشا (2) و  شیردرف و  ( 1976  ) (1) رگنیـس هدش  ماجنا  تاعلاطم  دنوش . هتـسخ  اه  همانرب  هنوگ  نیا  موادم  ندـید 
زا ینویزیولت  ياه  همانرب  هنوگ  نیا  ياوتحم  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  دـنراذگ ، اج  هب  یبولطم  یعامتجا  راثآ  اـه  هماـنرب  هکنآ  يارب  دـهد 

یلوتم هک  ییاه  نامزاس  رگید  شرورپ و  شزومآ و  اـه ، هناـسر  ینعی  دـنوش ؛ تیوقت  سرادـم  دـننام  یعاـمتجا ، ذوفن  عباـنم  رگید  قیرط 
. دننک لمع  ادص  کی  تسد و  کی  دیاب  رگیدکی ، تیوقت  هار  رد  دنتسه ، هعماج  گنهرف  شزومآ و 

یعامتجا ياهراتفر  هزوح  رد  نآ  يارو  هب  ار  دنـسپ  هعماج  راتفر  ینویزیولت  شیاـمن  قیرط  زا  یلاـسرا  ماـیپ  ناوت  یم  هزادـنا  هچ  اـت  هکنیا 
رب نوـیزیولت  ریثأـت  هنماد  ردـقره  ضرف ، رب  تسا . تیمها  اـب  یلمع ، يرظن و  ظاـحل  هـب  عوـضوم ، نـیا  تـسین . نـشور  زوـنه  داد ، مـیمعت 

یعامتجا راتفر  رد  رییغت  ناوت  یم  يرتشیب  نازیم  هب  دشاب ، رتشیب  یلدمه  دنیآرف  ًالثم  دنـسپ ، هعماج  راتفر  اب  طبترم  يا  هطـساو  ياهدنیآرف 
هب يراـی  تواخـس ، نوـچمه  ییاـهراتفر  ریواـصت  يراذـگ  شیاـمن  هب  تیمها  هـک  تـسین  نـیا  روـظنم  درک . ینیب  شیپ  ار  دنـسپ  هعماـج 

، نادنمزاین

.Singer - 1
.Friedrich - 2

.Stein - 3

هناسر ناکدوک و  www.Ghaemiyeh.comیلدمه  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :

هب هکلب  دوش ، هتفرگ  هدـیدان  دـنریگب ، وگلا  نآ  زا  دـنناوت  یم  یتحار  هب  ناکدوک  هک  ییاهراتفر  رگید  نارگید و  اب  تکراشم  يراکمه و 
دننام یعامتجا ، ياه  شقن  بلاق  رد  نتفر  ورف  ینعی  يریذپ  شقن  نارگید ، هب  نداد  تیمها  نوچمه  يا  هطساو  ياهدنیآرف  دسر  یم  رظن 

ییازـس هب  رتشیب و  ریثأت  دنـسپ  هعماج  راتفر  هعاشا  جیورت و  رب  اهراتفر  رگید  اب  هسیاقم  رد  ییوج  یلدمه  راکادف و  نامرهق  ای  سیلپ  شقن 
یم اه ، ناشن  شتآ  ناراکددـم ، سیلپ ، لثم  هعماج ، دـیفم  ياـه  مدآ  شقن  ياـفیا  نوچمه  يریذـپ  شقن  شزومآ  هژیو  هب  دـشاب . هتـشاد 

لماع نتفرگ  رظن  رد  دـیاش  نیاربانب ، دـشاب . هتـشاد  يرتشیب  ریثأت  یتسود  ناسنا  دـننام  هناهاوخ  رگید  ياهراتفر  میمعت  لیهـست و  رب  دـناوت 
ییازـس هب  ریثأت  دنـسپ  هعماج  ياه  شیارگ  رگید  كدوک و  یلدـمه  شرورپ  رب  نویزیولت  يارب  يزاس  همانرب  رد  ناـکدوک  يریذـپ  شقن 

. دشاب هتشاد 

ینویزیولت يزاس  همانرب  يارب  ییاه  ییامنهار 

ینویزیولت يزاس  همانرب  يارب  ییاه  ییامنهار 

یلباقت تیهام  تسا . مهم  ساسح و  نویزیولت  هب  وا  یهد  خـساپ  رد  یلدـمه  يارب  كدوک  تیفرظ  هدـش ، دای  تاکن  تاعلاطم و  ساسا  رب 
هلیـسو هب  هک  تسا  هدرک  داجیا  یبوخ  بسانم و  ياه  هنیمز  تصرف و  ییاه  همانرب  نتخاس  يارب  نویزیولت ، كدوک و  یلدمه  نایم  هطبار 

بلج یلدمه  هب  ار  نانآ  هجوت  ناکدوک و  هقالع  دنهد ، یم  ناشن  هک  یتیـساسح  نازیم  هب  هتـسب  تخیگنارب و  ار  نانآ  تاروصت  ناوتب  نآ 
. داد شرتسگ  ار  نآ  درک و 

کی دیـسر . اه  فدـه  نیا  هب  ناوت  یم  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـنراد  دوجو  مه  يرگید  عونتم  ياهدرکیور  ینویزیولت ، يزاس  هماـنرب  رد 
. داد شرورپ  دـندنم ، هقالع  اهنآ  هب  ناکدوک ، هک  ینویزیولت  ياه  تیـصخش  قیرط  زا  میقتـسم  هنوگ  هب  ار  یلدـمه  هک  تسا  نیا  درکیور 

دنیآرف ود  رد  دنناوت  یم  ینویزیولت  ياه  تیصخش  بوچراچ ، نیا  رد 
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شیاـمن هب  یگدـنز  هرمزور  تـالماعت  رد  ار  یلدـمه  يرگید ، هاگدـید  زا  هاـگن  دنـسپ و  هعماـج  ياـه  شقن  ياـفیا  ینعی  يریذـپ ؛ شقن 
، درک دـیلقت  نآ  زا  دـناوت  یم  هک  ییوگلا  هب  طقف  اه  تیـصخش  هنوگ  نیا  ییآراـک  دـنهد . شرورپ  ناـکدوک  ناـیم  رد  ار  نآ  دـنراذگ و 

نتـشاذگ شیامن  هب  اب  یـشیامن  ياـه  تیـصخش  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  رت  مهم  اـما  تسا ، بولطم  دوخ ، يدوخ  هب  هچرگ  تسین . دودـحم 
دنک هبرجت  ار  ییاهدنیآرف  ینیـشناج ، هنوگ  هب  ات  دنزاس  مهارف  كدوک  يارب  یتصرف  دـنناوت  یم  نارگید ، تاساسحا  هب  یلدـمه  شنکاو 

: ینعی دنوش ؛ یم  رجنم  یلدمه  هب  هک 

؛ دنسانشب دنهد و  صیخشت  ار  اهنآ  دنشاب ، ساسح  يرگید  ياه  ناجیه  لابق  رد  دنناوتب  . 1

؛ دنرگنب تیعقوم  هب  رظنم ، نیا  زا  دننک و  كرد  ار  يرگید  هاگدید  عضوم و  دنناوتب  . 2

. دنک یم  هبرجت  يرگید  ییوگ  هک  دننک  هبرجت  ار  یتاساسحا  نامه  دنناوتب  . 3

ار يدارفا  تیصخش  يزاسدنمشزرا ، اب  نآ ، یط  درک و  هتسجرب  كدوک ، دزن  ار  یلدمه  شقن  ناوت  یم  یـشیامن ، تاناکما  زا  هدافتـسا  اب 
کمک كدوک  هب  ناوت  یم  هنوگ  نیدب  دراذگ . شیامن  هب  دنرادن ، ار  تبثم  یگژیو  نیا  هک  یناسک  اب  هسیاقم  رد  دننک ، یم  یلدـمه  هک 

دریذپب و دشاب ، هتـشاد  دوجو  يدحاو  تیعقوم  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یتوافتم  ياه  تشادرب  فلتخم و  ياه  هاگدـید  دـناوتب  رتهب  ات  درک 
نانچ هدرتسگ ، هنوگ  هب  دـیاب  نویزیولت  يارب  يزاس  همانرب  دـنک . هجوت  اه  تیعقوم  نیا  اب  قابطنا  يارب  یفلتخم  ياـه  هار  هب  نآ ، اـب  هارمه 

رب ناوارف  تارییغت  لامعا  نودـب  یتح  دـنک . زکرمت  رتشیب  اه  تیـصخش  ياه  ضراعت  اـه و  هزیگنا  تاـساسحا ، رب  دـناوتب  اـت  دوش  لوحتم 
زا هتسد  نآ  هتسجرب  ياه  یگژیو  زا  لومعم ، روط  هب  هنومن ، يارب  تفای . تسد  يزیچ  نینچ  هب  ناوت  یم  مه ، ینونک  ياه  همانرب  ياوتحم 
نآ ندوب  نشکا  حالطـصا  هب  ای  شوج  بنج و  رپ  و  زیرگ ، گنج و  كرحت ، دنوش ، یم  هتخاس  ناکدوک  يارب  هک  ینویزیولت  ياه  همانرب 

، اه همانرب  هنوگ  نیا  رد  تسا .
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، دـنک یم  زیخ  تسج و  دوش ، یم  رو  هلمح  هاوخدـب  دارفا  هب  دـنک ، یم  زاورپ  کیتوبور  ییاضف  ياه  یتشک  رد  درپ ؛ یم  ناتـساد  نامرهق 
دارفا زا  یعیبـط  روط  هب  هک  دـنز  یم  تسد  هداـعلا  قراـخ  ياـهراک  هب  دـنک و  یم  هدافتـسا  اهدـنفرت  زا  دـهد ، یم  ماـجنا  هناروهتم  لاـمعا 

، دنناتـساد نانامرهق  هک  وا  ناتـسدمه  لوا و  تیـصخش  ياه  هاگدید  اه و  هزیگنا  راکفا ، تاساسحا ، هب  هنافـسأتم  اما  دیآ ، یمنرب  یلومعم 
هدیدان دیابن  اهنت  هن  زیگنارب ، ناجیه  هناروهتم و  ياهراک  شیامن  تسا . زیچان  رایـسب  دوشب ، هجوت  مه  رگا  ای  دوش  یم  یهجوت  مک  ًالومعم 

دـشاب و هدـش  هجوت  زین  وا  ياه  تین  ناتـساد و  ناـمرهق  ینورد  ياـیند  هب  نآ  رد  هک  دوش  هارمه  ییاـه  هنحـص  اـب  دـیاب  هکلب  دوش ، هتفرگ 
نارگید ياهراک  هب  هک  یتبـسن  زین  دراد و  نآ  يارب  هک  یلیلد  وا و  راتفر  تلع و  تسا و  ریگرد  نآ  اب  ناتـساد  ناـمرهق  هک  ار  یتاـساسحا 

لیلحت اب  دـیاب  ًامتح  نشکا ، ینویزیولت  ياـه  ملیف  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هتبلا  دوش . هداد  ناـشن  نییبت و  حرطم ، یبوخ  هب  دـیاب  دـهد ، یم 
لیلحت اب  هارمه  قیقد  ياه  يریگ  هجیتن  ملیف ، ياهتنا  رد  ای  دنتـسه  ارجام  ریگرد  هک  دنـشاب  هارمه  ینانامرهق  تالاح  یتخانـش  ناور  قیمع 
همانرب لوا  تیـصخش  نامرهق و  ياه  هاگدـید  تاساسحا و  شیامن  يور  دـیاب  رتشیب  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  دوش ، ایهم  نآ  هب  طوبرم 
نارگید مغ  کیرـش  دـننام  نانآ  یناجیه  هبرجت  رد  تکراشم  نارگید و  ياه  هاگدـید  تاساسحا و  هب  ندوب  ساسح  درک . راک  ناکدوک 

لوا تیـصخش  هک  دوش  هداد  ناشن  یتقو  دـبای . جاور  نویزیولت  ياه  يزاـس  هماـنرب  رد  دـیاب  ناـشیا  تاراـختفا  رد  ندـش  میهـس  اـی  ندوب 
، تقفش رذب  نتـشاک  تسا  نکمم  نآ  هجیتن  تسا ، ساسح  نآ  هب  تسا و  لئاق  شزرا  نارگید ، ياه  هاگدید  تاساسحا و  يارب  ناتـساد ،

دوخ زا  یعامتجا  یگدـنز  رد  هک  دـنریگب  دای  دـیاب  ناکدوک  هک  يزیچ  دـشاب ، نارگید  اـب  زیمآ  تملاـسم  یتسیز  مه  شزاـس و  تمحر ،
ضرتعم نآ  هب  دـنریگب و  داریا  ینویزیولت  يزاس  هماـنرب  رد  ییاـه  يریگوس  نینچ  هب  تسا  نکمم  مه  یهورگ  هشیمه  هتبلا  دـنهد . ناـشن 

. دنشاب
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رب نوزفا  دنوش . یم  هتخیگنارب  جییهت و  نآ ، هطساو  هب  دنتسه و  تالیامت  تاساسحا و  يایند  بوذجم  اهرت ، گرزب  نوچمه  زین  ناکدوک 
زا هداوناخ  ياضعا  تیامح  هدـهاشم  يدرف ، نایم  ياه  یگتـسبلد  شیامن  کیتامارد ، نیماضم  دنتـسه : اهزیچ  نیا  هتفیـش  ناـکدوک  نیا ،

عناوم و رب  هبلغ  اـه و  ییورردور  زا  هتـساخرب  تاـناجیه  شیاـمن  یقـالخا ، ياـه  ییارگوـسود  يداژن ، ياـه  ضراـعت  شیاـمن  رگیدـکی ،
. دنوش یم  ریگرد  اه  همانرب  عون  نیا  اب  یبوخ  هب  تارطاخم و 

دـشر و یلدـمه و  رب  ینویزیولت  ياه  همانرب  ندـید  زا  یـشان  راثآ  دروآرب  کیتامارد و  نیماـضم  زا  يریگ  هرهب  یگنوگچ  یباـیزرا  يارب 
يارب ندـنام  رظتنم  نیح  رد  همه ، نیا  اب  تسا . زاین  ام  هعماـج  رد  هژیو  هب  يرتشیب  ياـه  شهوژپ  هب  كدوک ، یناـجیه  یعاـمتجا و  لوحت 

هک دـندیفم  ناکدوک  يارب  ییاه  همانرب  نآ ، ساسا  رب  هک  تشاد  هیکت  يا  هیـضرف  رب  نانچمه  ناوت  یم  اه ، شهوژپ  رگید  جـیاتن  تفایرد 
ناشن نآ و  نداد  تسد  زا  ییوگ و  تسار  ربارب  رد  عفانم  بسک  ییوگ و  غورد  دـننام  اه  ضراعت  يدرف ، ناـیم  طـباور  رب  اـهنآ  نیماـضم 

رد ار  نارگید  يارب  ندـش  لئاق  شزرا  تیمها و  یلدـمه ، زا  یـشیامن  هک  دـنرثؤم  ییاه  همانرب  نینچمه  دـنراد . دـیکأت  اه  لـح  هار  نداد 
. دنشاب هدش  دیلوت  هتخاس و  یبوخ  هب  تیفیک و  اب  هکنآ  طرش  هب  دنهد ، رارق  دید  ضرعم 

، دراد یمهم  شقن  وا  یگدـنز  رد  تسا و  تیمهااـب  رایـسب  كدوـک  تیـصخش  شرورپ  يارب  نوـیزیولت  زا  يریگ  هرهب  هـک  هاـگن  نـیا  اـب 
شرتسگ دـنک ، داجیا  دـناوت  یم  نویزیولت  هدـهاشم  هک  ار  یتاـیبرجت  هنماد  دـننک و  فشک  ار  نآ  ياوتحم  ياـنغ  دـیاب  نویزیولت  ناریدـم 

نویزیولت و هناسر  تعنـص  تمدخ  رد  نامزمه  دناوتب  نویزیولت  يارب  يزاس  همانرب  هک  تسا  مهارف  همه  زا  شیب  ناکما  نیا  نونکا  دـنهد .
(1). دریگ رارق  ناکدوک  عفانم 

صص 238 242. ناوجون ، كدوک و  نویزیولت ، رب  دیکأت  اب  هناسر  یسانش  ناور  - 1
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: دشاب هتشاد  هجوت  تاکن  نیا  هب  دیاب  كدوک  نابطاخم  لابق  رد  نویزیولت  نازاس  همانرب  هکنآ  هصالخ 

؛ دنریگب رظن  رد  ار  یسانش  ناور  لوصا  ناکدوک ، صاخ  ياه  همانرب  دیلوت  رد  . 1

؛ دننک زیهرپ  يداقتعا  لئاسم  هلمج  زا  نوگانوگ  لئاسم  اب  یحطس  دروخرب  زا  . 2

؛ دنریگن هدیدان  ار  نانآ  یتخانش  ياه  ییاناوت  ناکدوک ، صاخ  همانرب  دیلوت  فرص  هب  . 3

؛ دنراذگب مارتحا  ناکدوک  صیخشت  كرد و  تردق  هب  . 4

. میقتسم هن  دننک ، هئارا  میقتسم  ریغ  تروص  هب  ار  یشزرا  یقالخا و  ياه  مایپ  . 5

كدوک تیاده  يارب  یمومع  جیسب  نویزیولت و 

كدوک تیاده  يارب  یمومع  جیسب  نویزیولت و 

ام ینارگن  دـنور . یم  رامـش  هب  عبنم  کی  مه  نویزیولت  عبنم و  کی  ام  يارب  ناکدوک  میتسه . ور  هبور  تظفاحم  يراکمه و  لکـشم  اب  ام 
نیا هب  یبای  تسد  هویـش  نیرترثؤم  نیرت و  هداس  دنک . فیعـضت  ار  نآ  هکنآ  هن  دنک ، تیوقت  ار  یناسنا  عبنم  دـیاب  نویزیولت  هک  تسا  نیا 
هفرط کی  یتیلاعف  هکنیا  هن  دنوش ، جیسب  دنراد ، رثا  كدوک  نویزیولت و  نیب  هطبار  رب  هک  هعماج  هدمع  ياهورین  مامت  هک  تسا  نیا  فده 

نالوئسم یعامتجا  تیلوئسم  ساسحا  دادعتسا و  دیاب  ام  دریگ . تروص  دجاسم  ای  اهاسیلک  سرادم ، نیدلاو ، نویزیولت ، تعنـص  بناج  زا 
جیـسب روظنم  نیدـب  ار  ناـققحم  هقـالع  اـه و  تراـهم  هتبلا  سرادـم و  زا  دومنهر  نیدـلاو ، یهارمه  دوـمنهر و  هقـالع و  قـشع و  شخپ ،

(1). مینک

كدوک هاگن  رد  نویزیولت 

كدوک هاگن  رد  نویزیولت 

یمرگرس هب  يدنم  هقالع  اهنآ  رد  تسا و  هیبش  نالاس  گرزب  هب  اهنآ  قیالـس  دنهد . یم  ناشن  نویزیولت  زا  ار  یناسمه  تاراظتنا  ناکدوک 
شود رب  یفیلکت  هک  ییاه  شیامن  زا  اهنآ  دنک . یم  يوریپ  هدش  هتخانش  ياهراجنه  زا  هک  تسا  جیار 

ص 295. ام ، ناکدوک  یگدنزرد  نویزیولت  - 1
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ياه همانرب  دنروآ . یم  دای  هب  ار  نآ  يرت  لماک  تروص  هب  نآ ، زا  دعب  دنشاب ؛ هدید  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  یتح  دنرازیب . دنراذگ ، یم  نانآ 
. دنراذگ یم  ياج  هب  دوخ  زا  یمک  ریثأت  دنتسه ، نآ  ياشامت  راظتنا  رد  دنهد و  یم  ناشن  اهنآ  لابق  رد  دیدش  يرادافو  هک  نانآ ، بوبحم 

هچره ناکدوک  دنروآ . دای  هب  ار  نآ  دنراد  تسود  هن  دنروآ و  یم  دای  هب  دنا  هدـید  فراعتم  هلئـسم  کی  زا  هک  ار  يزیچ  نآ  هن  ناکدوک 
هچنآ هب  زجوم  ییانتعا  یب  رگنایامن  اهنآ  ياشامت  هویـش  دنتـسه . ندرک  ریـسفت  ای  ندروآ  دای  هب  یپ  رد  رتمک  دننک ، اشامت  نویزیولت  رتشیب 

هک یـشقن  دـسرب . رظن  هب  اـهزیچ  رگید  اـب  گـنهامه  يا  هنیمز  سپ  هباـثم  هب  نوـیزیولت  دوـش  یم  بجوـم  نیا  دوـش و  یم  هئارا  هک  تـسا 
دراد و صخـشم  یهاگیاج  نینچمه  تسا . قبطنم  اهدادیور  رگید  اب  تسا و  یعرف  اما  ریگارف ، دنک ، یم  يزاب  اهنآ  یگدنز  رد  نویزیولت 

ندروآرب زا  ریغ  هب  ناکدوک  نآ ، فالخرب  دنروآ . یم  ور  نآ  هب  زیگنا  تفگش  يراظتنا  اب  ناکدوک  هک  دبای  یم  ار  تیمها  نیا  تردن  هب 
. دنرادن يدایز  راظتنا  نویزیولت  زا  دنراذگن ، نانآ  شود  رب  یفیلکت  هکنآ  طرش  هب  هتبلا  یمرگرس ، هب  زاین 

یمن رواب  دـننیب ، یم  هک  ار  هچنآ  مامت  اهنآ  دـنروآ . یم  يور  نویزیولت  هب  لماک  یفاکـشوم  اب  نـالاسگرزب ، هویـش  هب  ناـکدوک  نیارباـنب ،
لئاق توافت  اه  همانرب  نیب  دننک . قبطنم  دوش ، یم  هئارا  اهنآ  هب  تباث  روط  هب  هک  يا  همانرب  رادقم  نآ  اب  ار  دوخ  دنریگ  یم  دای  اهنآ  دننک .
تسا يرورـض  دنریگب ، يدج  ار  نویزیولت  ناکدوک  هکنآ  يارب  دنراذگ . یم  توافت  يدنم  هقالع  فلتخم  حوطـس  نیب  هکلب  دنوش ، یمن 

تفرگ و يدج  دیابن  ار  نویزیولت  دنرادنپ  یم  ناکدوک  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـننک ؛ بلج  ار  اهنآ  هقالع  یتیحالـص  اب  صاخـشا  هک 
. تسا یمرگرس  زا  یشخب  يزادناریت  کیلش و  تسا و  شیامن  یعون  دهد ، یم  خر  نویزیولت  رد  هک  يراتشک  لتق و 

یهجوت یب  رظن  زا  یتباث  عضو  هب  اریز  دـنروآ ؛ یم  دای  هب  رتدـب  ار  اه  هماـنرب  تاـیئزج  دـننک ، یم  اـشامت  نویزیولت  رتشیب  هچره  ناـکدوک 
یخرب هک  یتروص  رد  اهنت  هداتفااپ ، شیپ  هچ  دشاب و  مهم  هچ  تاعالطا ، دننام . یم  تیعضو  نآ  رد  دنبای و  یم  تسد 
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هک يریواصت  ای  اه  هلوقم  طقف  دنام . یم  یقاب  اهنآ  رایشه  ریمض  رد  دنزاس ، باذج  ار  نآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یـصخش  ياه  یعادت 
دوخ یمرگرـس  هجو  لـیلد  هب  هک  يراـجت ، ياـه  یهگآ  نیارباـنب ، دـنوش ؛ یم  هدروآ  داـی  هب  یـسانشزاب  قیرط  زا  دـنا  هدـش  رارکت  بلغا 
لیلد هب  هکلب  الاک ، تیفیک  ظاحل  زا  هن  هتبلا  دنهد ، یم  لیکشت  دنروآ  یم  دای  هب  اهنآ  هک  ار  یبلاطم  زا  یبسانمان  مجح  دنا ، هدش  نیـسحت 

نتخاس هدروآرب  زین  نآ و  یمرگرس  هجو  تلوهس  لیلد  هب  نویزیولت ، دننک . یم  جیورت  هک  يراصق  تالمج  ای  اه  گنهآ  یحطس ، راعـشا 
يانعم لـیلحت  ياـج  هب  ناـکدوک  دوش . یم  لیدـبت  نآ  دوخ  يارب  تاـغیلبت  هب  ناـکدوک  يارب  نوگاـنوگ ، ياـه  هویـش  هب  یمرگرـس  عقوت 

یم ناشن  شنکاو  نآ  هب  دنزاس و  یم  طبترم  نویزیولت  يایند  اب  ار  هدنوشرارکت  ریواصت  همانرب ، رد  هدش  هئارا  تاعالطا  تیمها  ای  ناتساد 
(1). دنهد

مزال اه  شنکاو  كرد  يارب  سپ  دـنروآ . تسد  هب  دـنهاوخ ، یم  دوخ  هک  ار  هچنآ  دـننیب ، یم  هک  يا  هماـنرب  ره  زا  دـنناوت  یم  ناـکدوک 
تاعالطا و عونت  ظاحل  هب  اـه  هناـسر  رگید  اـب  نویزیولت ، میریگب . رظن  رد  رتشیب  ار  يریگداـی  تیهاـم  اـه ، هماـنرب  ياوتحم  ياـج  هب  تسا 

مینک هجوت  يدراوم  هب  هک  تسا  نیا  حیحص  تسین . تسرد  نویزیولت ، تیمامت  هب  هبناج  همه  موجه  نیاربانب ، تسا . توافتم  اه  یمرگرس 
روصت ینویزیولت  ياه  همانرب  ناگ  دننک  هیهت  هک  يزیچ  دـنریگ ؛ یم  راک  هب  صیخـشت  تردـق  تقد و  اب  ار  دوخ  نهذ  ًارهاظ  ناکدوک  هک 

(2). دریذپ یم  تروص  يور  ره  هب  دننک  یم 

؟ دنمهف یم  هچ  نویزیولت  ياشامت  زا  ناکدوک 

؟ دنمهف یم  هچ  نویزیولت  ياشامت  زا  ناکدوک 

ار ییاه  همانرب  يرایسب ، ناکدوک  دراد . یگتـسب  نانآ  یتخانـش  دشر  هب  يدودح  ات  دننیب  یم  نویزیولت  رد  هچنآ  زا  ناکدوک  كرد  نازیم 
، اه هنحص  دننالاس . گرزب  دننیب ، یم  هچنآ  بلاغ  بطاخم  یلو  دننک ، یم  اشامت  هدش  دیلوت  هیهت و  اهنآ  يارب  هک 

صص 251 253. نویزیولت ، ناکدوک و  - 1
ص 261. نویزیولت ، ناکدوک و  - 2
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هب یگلاس  هد  ای  هن  ات  ناکدوک  تسانـشآان . ناشیارب  ًاـبلاغ  دـننیب ، یم  نـالاس  گرزب  ياـه  هماـنرب  رد  هک  ییاـه  تیعقوم  اـه و  تیـصخش 
زا یتوافتم  كرد  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دـنرادن . ار  مزال  یتخانـش  ياه  تراهم  اریز  دـنمهف ؛ یم  ار  نالاس  گرزب  ياه  هماـنرب  يراوشد 

. دننک ادیپ  اه  همانرب  هنوگ  نیا  دروم  رد  نالاس  گرزب 

ًالثم دهد . ناشن  ار  يرصب  لیلحت  هیزجت و  دناوت  یم  نیبرود  تسا . یتخانش  ياه  تراهم  نتخومآ و  يارب  یقـشمرس  نمـض  رد  نویزیولت 
. دهد یم  ناشن  ار  نآ  لک  ای  دوش  یم  زکرمتم  كرحم  زا  ییاه  شخب  رب  هک  بیترت  نیا  هب  هدیچیپ . كرحم  کی  زا  ییاه  شخب  نتفای 

؟ دروآ یم  راب  لعفنم  ینهذ  ظاحل  زا  ار  ناکدوک  نویزیولت  ایآ 

؟ دروآ یم  راب  لعفنم  ینهذ  ظاحل  زا  ار  ناکدوک  نویزیولت  ایآ 

يارب يا  هلیـسو  ار  نآ  ًابلاغ  نتخومآ ، دـصق  هب  ات  دـننک  یم  هاـگن  یمرگرـس  روظنم  هب  رتشیب  نویزیولت  هب  ناـکدوک ، ًـالومعم  هک  اـجنآ  زا 
نویزیولت زا  كرحم  لعفنم  هدـننک  تفایرد  ناـکدوک ، رگید ، يوس  زا  دـننک . یم  نآ  فرـص  ینهذ  شـالت  رتمک  دـنناد و  یم  تحارتسا 

عیرس نآ ، رد  تاکرح  هک  دنوش  یم  ییاه  ملیف  بذج  نانآ  دننک . اشامت  هنوگچ  تقو و  هچ  هک  دننک  یم  باختنا  هیلوا  نینس  زا  دنتـسین .
یفاک نانآ  هقالع  ظـفح  يارب  ییاـهنت  هب  ییاـه  ملیف  نینچ  یلو  دـشاب ، هژیو  ياـه  هولج  يرـصب و  یعمـس و  ياهدـنفرت  زا  رپ  حـضاو و  و 

زا شیب  هنالاعف و  دننیب ، یم  هچنآ  هرابرد  دننک و  یم  هجوت  تسا ، بلاج  روآ و  هدـنخ  ریذـپ ، كرد  ناشیارب  هک  ییاوتحم  هب  نانآ  تسین .
. دننک یم  رکف  نالاس  گرزب 

هنحـص کی  ًالثم  دـنناوتان . تسا ، یلـصا  عوضوم  هیـشاح  رد  هک  یتاعوضوم  زا  یلـصا  مهم و  نومـضم  صیخـشت  رد  لاسدرخ  ناکدوک 
وا و کمک  ینعی  ناتـساد ؛ یلـصا  نومـضم  هزادنا  هب  تسا  نکمم  دتفا ، یم  نیمز  يور  تروص  اب  هک  هلپخ  تربلآ  نوچمه  يراد  هدـنخ 

. دوش یقلت  مهم  دروخ ، یم  هصغ  شنیدلاو  ییادج  يارب  هک  يرتخد  هب  شناتسود 
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يارب دنهد . طبر  مه  هب  دـهد ، یم  يور  فلتخم  ياه  نامز  رد  هک  ار  یناتـساد  فلتخم  رـصانع  دـنناوتن  ناکدوک  تسا  نکمم  نمـض  رد 
دنیب و یم  دعب  تعاس  مین  هک  يرگید  هنحـص  اب  تسا ، کناب  زا  يدزد  لاح  رد  هک  ار  يدرم  هنحـص  دـناوتن  تسا  نکمم  كدوک  هنومن ،

. دهد طابترا  دوش ، یم  ریگتسد  نآ  رد  يدرم 

ناتساد ياه  تیصخش  دصاقم  تاساسحا و  كرد  ای  دوش  یمن  هداد  ناشن  اراکـشآ  هک  یعیاقو  زا  يریگ  هجیتن  رد  ناکدوک  هکنیا ، رگید 
یم هداد  ناشن  هدکهد  یبارخ  هنحـص  دعب  دوش و  یم  عطق  دنا ، هدش  رو  هلمح  يا  هدکهد  هب  نازابرـس  هک  هنحـص  نیا  یتقو  ًالثم  دنناوتان .

. دننک لیلحت  هیزجت و  كرد و  ار  هدکهد  یبارخ  ببسم  عیاقو  دنناوت  یمن  ناکدوک  دوش ،

؟ دهد شزومآ  ار  کین  ياهراتفر  دناوت  یم  نویزیولت  ایآ 

؟ دهد شزومآ  ار  کین  ياهراتفر  دناوت  یم  نویزیولت  ایآ 

رتهب ياهراتفر  نداد  ماجنا  هب  ار  ناکدوک  دـنناوت  یم  نویزیولت  رد  هدـمآرد  شیاـمن  هب  کـین  راـتفر  ياـهوگلا  رایـسب ، دـهاوش  ساـسا  رب 
اب هکلب  دـنوش ، یم  هتخاس  یـشزومآ  ياه  فدـه  هژیو  هک  ییاه  همانرب  ندـید  هار  زا  اهنت  هن  هک  دـنا  هداد  ناشن  اه  شهوژپ  دـنک . قیوشت 
دای دـنناوت  یم  ناوج  ناگدـننیب  دـنوش ، یم  هدراذـگ  شیامن  هب  نویزیولت  لوادـتم  ياه  همانرب  رد  هک  يدنـسپ  هعماج  ياهراتفر  ياـشامت 
دنا هتـسناوت  نارگـشهوژپ  عونتم ، نونف  زا  هدافتـسا  اب  دننک . راتفر  يرت  بولطم  ياه  هنوگ  هب  ای  ینتفریذپ  یعامتجا  ياه  هویـش  هب  دـنریگب 

تواخس زورب  نازیم  رب  نویزیولت  يراذگرثا  ناوت  دننام  یفلتخم  ياه  هنیمز  رد  تاعلاطم  نیا  دنزادنا . هار  هب  یتوافتم  یـشهوژپ  تاعلاطم 
ياضرا نتخادـنا  ریخأت  هب  يراددوخ و  تناـتم ، رب  نویزیولت  ریثأـت  زین  نارگید و  اـب  هناتـسود  راـتفر  رب  نآ  ریثأـت  كدوک ، یهاوخدوخ  اـی 

ماجنا ببـس  هب  دنریگب  دای  دیاب  اه  هچب  هک  تسانعم  نیدـب  دـنا و  هداد  ماجنا  هک  تسا  هدوب  يا  هدیدنـسپ  ياهراک  يارب  يدونـشخ  يروف 
کین ياهراک  ًالوا  دنریگب  دای  هکلب  دننکن ، شاداپ  ياضاقت  ًاروف  کین ، ياهراک  نداد 
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تناتم ربص و  اب  دـیاب  نآ  بسک  يارب  هک  دـشاب  تسا  نکمم  مه  يرگید  يریخأت  ياه  شاداپ  هکنآ  مود  دـنهدن و  ماجنا  شاداـپ  يارب  ار 
(1). دننامب رظتنم 

ینویزیولت تاعلاطم  هژیو  هدش  هدامآ  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  شهوژپ 

هراشا

ینویزیولت تاعلاطم  هژیو  هدش  هدامآ  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  شهوژپ 

هیهت نویزیولت  هزوح  رد  شهوژپ  هژیو  هک  دـنا  هدوب  ییاه  همانرب  هعلاطم  رازبا  هک  دوش  یم  یـسررب  تاعلاطم  زا  هتـسد  نآ  شخب ، نیا  رد 
فلتخم ياهراتفر  عاونا  رب  دـنا ، هدـش  هتخاس  تاـعلاطم  لـیبق  نیا  يارب  هک  يا  هژیو  ياـه  هماـنرب  اـه و  ملیف  تسا  هدـش  مولعم  دـنا . هدـش 
نتخادنا قیوعت  هب  ندرک ، تئرج  لماش  اهراتفر  نیا  تسا . هتشاد  ذوفن  دوخ  راهم  يراد و  نتشیوخ  یـصخش  تیریدم  هزوح  رد  ناکدوک 

هنادنمتواخـس یتسود و  عون  ياهراتفر  رب  نویزیولت  تردق  هک  تسا  هداد  ناشن  تاعلاطم  دنا . هدوب  تاررقم  هب  يدنب  ياپ  اه و  يدونـشخ 
ار ینویزیولت  ياـه  هماـنرب  يرگناـمرد  تیفرظ  زین  يددـعتم  ياـه  شهوژپ  نیب ، نیا  رد  تسا . هدوب  رثؤم  ناوـجون ، كدوـک و  ناگدـننیب 
، اـه شجنـس  نیا  یط  هنوـمن ، يارب  دوـخ . يرگـشاخرپ  ياـه  هناـکت  رب  هبلغ  يارب  ناـکدوک  هب  کـمک  هنیمز  رد  هژیو  هب  تسا ؛ هدـیجنس 

گس هب  هک  دندوب  ینالاسدرخ  اه ، ملیف  نیا  نومـضم  دندیـسرت . یم  گس  زا  هک  دش  هداد  ناشن  یناتـسبد  شیپ  ناکدوک  هب  ملیف  يدادعت 
سرت هظحالم  روخرد  ندرک  شکورف  هب  اه ، هنحـص  نیا  ياشامت  هک  داد  ناشن  جـیاتن  دـندرک . یم  يزاب  اهنآ  اب  دـندش و  یم  کیدزن  اه 

نینچمه دـماین . تسد  هب  ینـسید  تلاو  ياه  ملیف  نداد  شیامن  اب  يریثأت  نینچ  هک  تسا  بلاـج  دوب . هدـش  رجنم  اـه  گـس  زا  ناـکدوک 
. دندیسرت یم  کشزپ  نادند  زا  هک  دننک  کمک  یناکدوک  نامرد  هب  دندوب  هتسناوت  بسانم ، ياه  ملیف  یخرب  هک  تسا  هدش  شرازگ 

دوخ لکـشم  هب  هاگآ  يوزنم  ناکدوک  یبای  تسود  هب  دـنا  هتـسناوت  شهوژپ ، يارب  هدـش  هتخاس  ياـه  هماـنرب  هژیو  یتاـعلاطم ، ساـسا  رب 
رد تکراشم  رگیدکی و  اب  اه  هچب  ندش  یطاق  زا  ییاه  هنحص  يراذگ  شیامن  هار  زا  بیترت ، نیدب  دننک . کمک 
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نانآ هب  درک و  کمک  دـنراد ، لکـشم  هزات ، ناتـسود  نتفای  نارگید و  اب  ییانـشآ  رد  هک  یناکدوک  هب  ناوت  یم  یعامتجا ، ياـه  تیلاـعف 
(1). دنرادرب مدق  یبای  تسود  هار  رد  دنناوتب  ات  دیشخب  تئرج 

يراد نتشیوخ 

يراد نتشیوخ 

هعلاطم يارب  زین  راک و  شاداپ  لثم  يدونشخ  نتخادنا  قیوعت  هب  يارب  ناکدوک  يراد  نتـشیوخ  رب  ذوفن  يارب  ینویزیولت  هاتوک  ریواصت  زا 
مولعم لاثم ، يارب  تسا . هدش  هدافتسا  تاررقم ، هب  يدنب  ياپ  تیاعر و  رب  روهشم  صاخـشا  دننام  نیدامن  ياهوگلا  يراذگرثا  یگنوگچ 

یم حیضوت  زین  ار  نآ  ییارچ  تخادنا و  یم  قیوعت  هب  ار  دوخ  يدونشخ  هک  یلاس  گرزب  يوگلا  زا  ییویدیو  همانرب  ياشامت  زا  سپ  دش 
زا ار  یملیف  يرگید ، هعلاطم  رد  دـنزادنا . قیوعت  هب  ار  دوخ  رادرک  شاداپ  يدونـشخ و  دنتـشاد  لـیامت  هنوگ  ناـمه  هب  مه  ناـکدوک  داد ،
یم تعاطا  نآ  تاررقم  زا  يزاـب ، ماـگنه  اـه  هچب  دـنداد  ناـشن  نآ  یط  دنتـشاذگ و  شیاـمن  هب  ناـکدوک  يارب  نسمه  ياـه  هچب  يزاـب 
اما دندرک ، یم  یچیپرـس  تاررقم  زا  دندوب ، هدیدن  ار  همانرب  نیا  هک  یناکدوک  رگید  زا  رتمک  ناکدوک ، زا  هتـسد  نیا  دش  مولعم  دـندرک .
رد ای  دشاب  نویزیولت  رگاشامت  ییاهنت  هب  كدوک  هکنیا  هب  هتـسب  دراذـگ ، یم  شیامن  هب  ار  دـب  راتفر  ای  کین  راتفر  نویزیولت  هک  يا  هویش 

. دشاب هتشاد  یتوافتم  ریثأت  كدوک  راتفر  رب  دناوت  یم  دشاب ، همانرب  ياشامت  لوغشم  رگید  نس  مه  كدوک  رانک 

یتسود عون 

یتسود عون 

کمک لاح  رد  ملیف ، رگیزاب  بلاق  رد  هک  دـشاب  رثأتم  ینازادرپ  شقن  راتفر  زا  دـناوت  یم  زین  ناکدوک  هنادنمتواخـس  یتسود و  عون  راتفر 
ناکدوک زا  هدافتسا  اب  هک  يا  هدشراهم  یبرجت  یشیامزآ  تاعلاطم  هعومجم  یط  راثآ ، هنوگ  نیا  دنوش . یم  هداد  ناشن  نارگید  هب  ندرک 

. تسا هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  دش ، ارجا  هلاس  ات 9   6
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يزاب هب  ناتـساد  تیـصخش  نآ ، رد  هک  دـش  یم  هداد  ناشن  يا  هدـش  هتخاـس  ییویدـیو  ملیف  ود  زا  یکی  ناـکدوک ، هب  تاـعلاطم ، نیا  رد 
. درک یم  تفایرد  يزیاوج  تیقفوم ، تروص  رد  تخادرپ و  یم  گنیلوب 

رد اما  درک ، یم  ادها  هیریخ  هسسؤم  کی  هب  ار  دوخ  زیاوج  زا  یـشخب  داد و  یم  جرخ  هب  تواخـس  زاب ، گنیلوب  ملیف ، نیا  زا  یتخادرپ  رد 
داد یم  ناـشن  هک  تشاد  دوجو  ییاـه  هنحـص  نیا ، رب  نوزفا  تشاد . یم  هگن  دوـخ  يارب  ار  نآ  همه  دـیزرو و  یم  لـخب  رگید ، تخادرپ 

ياشامت زا  سپ  درک . یم  هظعوم  درک ، کمک  هیریخ  روما  هب  دیاب  هکنیا  يدنمتواخـس و  صوصخ  رد  مه  يدراوم  رد  زادرپ  شقن  نیمه 
. دندرک یم  ادها  هیریخ  هب  ار  دوخ  زیاوج  زا  ردقچ  دوش  مولعم  ات  دندش  هتفرگ  رظنریز  هداد و  رارق  یهباشم  ياه  تیعقوم  رد  اه  هچب  ملیف ،

هچب زا  رتشیب  دوب ، هدرک  کمک  هیریخ  هسسؤم  هب  ملیف  تیصخش  نآ ، رد  هک  دندوب  هدید  ار  یملیف  هک  یناکدوک  زا  هتـسد  نآ  دش ، مولعم 
راتفگ زا  شیب  گنیلوب ، نکیزاب  لمع  دـش  مولعم  نینچمه  دـندرک . یم  کمک  هیریخ  هب  دـندوب ، هدرک  اشامت  ار  وا  يزرو  لخب  هک  ییاه 

توافت ییاهنت  هب  هیریخ ، ياه  هسـسؤم  هب  ندرک  کمک  تواخـس و  هراـبرد  ندرک  هظعوم  اریز  تسا ؛ هدوب  راذـگرثا  هدرک و  ادـص  يو ،
هاتوک تسا  نکمم  دنریذپ ، یم  رثا  اه  ملیف  هنوگ  نیا  زا  هک  یناکدوک  هناتـسود  عون  راتفر  رمع  هتبلا  تشادـن . ناکدوک  راتفر  رب  ینادـنچ 

سپ تسا  نکمم  راثآ  نیا  اما  دنک ، قیوشت  رتشیب  نداد  هیده  هب  ار  ناکدوک  دناوت  یم  يزرو  تواخـس  ینویزیولت  ياهوگلا  ینعی  دـشاب ؛
. تسا هدش  هیصوت  اه ، همانرب  هنوگ  نیا  ررکم  يراذگ  شیامن  هب  ور ، نیازا  دنک . شکورف  هتفه  ود  یکی  زا 

یهاگشیامزآ و یبرجت  ياه  تیعقوم  رد  راثآ ، هنوگ  نیا  دشاب . رثؤم  زین  ناکدوک  زیمآ  تبحم  هناتسود و  راتفر  رب  تسا  نکمم  نویزیولت 
كرادت نآ  يارب  يا  هژیو  ینویزیولت  همانرب  هک  هدش  تراظن  هدهاشم  طیحم  کی  رد  تسا . هدش  هداد  ناشن  یعیبط ، هدـهاشم  طیارـش  رد 
شیاـمن هب  ییاتـسور  کـی  لاـبق  رد  ار  يزیمآ  تبحم  راـتفر  هک  ینویزیولت  يوگلا  هدـهاشم  یپ  رد  هک  دـش  تفاـی  هنوـگ  نیا  دوـب ، هدـش 

، دوب هدراذگ 
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شیازفا نارسپ  رد  اهراتفر  هنوگ  نیا  یماگنه  لاح ، نیا  اب  دنتـشاد . یم  زاربا  يدرف  نینچ  هب  ار  يرتشیب  تبحم  زین  یهاگـشرورپ  ناکدوک 
يریثأـت تفاـی ، یم  رییغت  نز  هب  درم  زا  زرو ، تبحم  يوـگلا  تیـسنج  یتـقو  اریز  دوـب ؛ درم  دـیزرو ، یم  تبحم  هـک  ییوـگلا  هـک  تـشاد 

نیازا دنا . هدرک  باختنا  شیپ  زا  دننک ، یم  يوریپ  نآ  زا  هک  ار  ییوگلا  نییاپ ، نینـس  نالاهنون  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  هعلاطم  نیا  تشادن .
عونتم هنماد  هب  رظن  اب  هک  دنک  یم  داهنشیپ  جیاتن  نیا  دشاب . تیمها  اب  دناوت  یم  ینویزیولت ، تیصخش  اب  كدوک  نایم  تهباشم  كرد  ور ،

زا یعیـسو  فیط  زا  دـیاب  دنـسپ ، هعماـج  ياـهراتفر  عاوـنا  يراذـگ  شیاـمن  هب  يارب  گـنهرف ، داژن و  تیـسنج ، نس ، ثیح  زا  ناـبطاخم ،
(1). درک هدافتسا  ینویزیولت  ياه  تیصخش 

دنا هدش  هیهت  یشزومآ  ياه  فده  اب  هک  ییاه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  شهوژپ 

دنا هدش  هیهت  یشزومآ  ياه  فده  اب  هک  ییاه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  شهوژپ 

غولب شیازفا  هب  هک  دـنا  هدـش  هیهت  نانچ  دـئوس ، سیلگنا و  اکیرما ، نوچ  ییاهروشک  رد  هدـش  دـیلوت  ینویزیولت  ياه  هماـنرب  زا  يراـمش 
رب ینتبم  ياهراتفر  دـنناوت  یم  یگلاـس ، ات 7  زا 4  ناکدوک  يدـهاوش ، هیاپ  رب  دـنک . کمک  ناوج  هدـننیب  يریذـپ  تیلوئـسم  یعامتجا و 

. دنروآ رطاخ  هب  ار  اهنآ  دننک و  یسانشزاب  ار  يراکمه  نواعت و 

دوب هتـسناوت  اـه  هماـنرب  رگید  زا  رتـهب  دـنوش ، یم  هیهت  یعاـمتجا  ياـه  شزومآ  هژیو  هک  ییاـه  هماـنرب  یخرب  دوش  یم  موـلعم  هجیتـن  رد 
. دنک قیوشت  هناتسود  زیمآ و  تبحم  راتفر  هب  دوخ  ياه  یسالکمه  رگید  لابق  رد  ار  ناکدوک 

هب نانآ ، راتفر  اه و  شزرا  رد  اهنآ  ذوفن  ناکدوک و  نایم  رد  هدش  شخپ  ياه  همانرب  دنسپ  هعماج  ياه  مایپ  نتـسشن  فده  هب  رد  تیقفوم 
هحفـص رب  هدـمآرد  شیامن  هب  یعامتجا  ياهراتفر  زا  ییاـه  هنومن  دراد . یگتـسب  دراد ، ناـیرج  هسردـم  رد  هک  يا  يزاوم  ياـه  شزومآ 

یم هکلب  دـهد ، شیازفا  دـننیب  یم  ار  نآ  هک  یناکدوک  نایم  رد  ار  اهراتفر  هنوگ  نیا  ندرک  راـیتخا  لاـمتحا  دـناوت  یم  اـهنت  هن  نویزیولت ،
. ددرگ یعامتجا  فلتخم  ياه  تیعقوم  رگید  هب  اهراتفر  میمعت  ببس  دناوت 

ص 376. ناوجون ، كدوک و  نویزیولت ، رب  دیکأت  اب  هناسر  یسانش  ناور  - 1
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ره زا  دـنهد ، یم  اج  دوخ  رد  ار  اه  مایپ  هنوگ  نیا  هک  ییاه  همانرب  هک  دـیآ  تسد  هب  یماگنه  تسا  نکمم  دنـسپ ، هعماج  ياه  مایپ  ریثأـت 
عقاو رثؤم  ینویزیولت  دنسپ  هعماج  ياهراتفر  ریثأت  رد  هچ  نآ  دسر  یم  رظن  هب  نینچمه  دنشاب . یلاخ  یعامتجا  زیمآ  تنوشخ  هنحص  هنوگ 
اهنآ ناگمه  هک  تسا  یعامتجا  ياهراتفر  هنوگ  نیا  نداد  ماجنا  همه ، زا  رتهب  اهنآ و  ياشامت  زا  سپ  ياوتحم  هراـبرد  وگ  تفگ و  دوش ،

. دنریذپ یم  ار 

نویزیولت لوادتم  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  یهاگشیامزآ  ياه  شهوژپ 

نویزیولت لوادتم  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  یهاگشیامزآ  ياه  شهوژپ 

ياه تیعقوم  رد  دـنوش ، یم  هتخاس  ینویزیولت  شخپ  هژیو  هک  یبسانتم  ياه  همانرب  دـنهد  یم  ناشن  یتاعلاطم  دـهاوش  دـمآ ، هچنآ  رب  اـنب 
، تاعلاطم زا  تسد  نیا  هتبلا  دنـشاب . رثؤم  تدم  هاتوک  رد  ناکدوک  یتسود  عون  یهاوخرگد و  ياه  شیارگ  رب  دنناوت  یم  یهاگـشیامزآ 

ییاه تمـسق  زا  اهنآ  یط  هک  ییاه  شیامزآ  زا  هتـسد  نآ  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دندوب . ینویزیولت  تادیلوت  زا  يدودحم  هنماد  لماش  اهنت 
، تقد هب  هک  دش  یم  دودحم  ییاه  شخب  زا  يدنم  هرهب  هب  دوب ، هدش  هدافتـسا  ینویزیولت  ياه  هکبـش  زا  هدش  شخپ  یعقاو  ياه  همانرب  زا 

تسا دراو  داقتنا  نیا  نیاربانب ، دوب . هتـشگ  دیلوت  هیهت و  یـشزومآ  ياه  فده  يارب  طقف  هک  دندوب  هدش  باختنا  ییاه  همانرب  يال  هبال  زا 
زا هچنآ  زا  يرایـسب  اریز  داد ؛ میمعت  دـیآ ، یمرد  شیاـمن  هب  نوـیزیولت  زا  هچنآ  ماـمت  هب  ناوـت  یمن  ار  تاـعلاطم  زا  جـیاتن  تسد  نیا  هک 
مه ًالومعم  هک  تساه  همانرب  زا  تسد  نیمه  هکنیا  هژیو  هب  دنراد . لادـج  گنج و  شکمـشک و  يوب  گنر و  دوش ، یم  شخپ  نویزیولت 

تنوشخ صوصخرد  هعزانم  ثحب و  یلـصا  روحم  هکنیا  مه  دـننک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  گرزب  کچوک و  ناـبطاخم  زا  یعیـسو  عمج 
. دنراد رارق  ینویزیولت 

هناتـسود و عون  ياـهراتفر  هب  ار  ناـکدوک  دـنناوت  یم  دـنراذگ ، یم  شیاـمن  هب  ار  دنـسپ  هعماـج  ياـهراتفر  هک  ینویزیولت  ياـه  شیاـمن 
کی رد  دننک . قیوشت  هناهاوخرگد 
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هک دـننیبب  ار  ینویزیولت  همانرب  هس  زا  یکی  هناگادـج  روط  هب  ات  دـندش  میـسقت  نانچ  هورگ ، هس  رد  هلاس ، شـش  ات  جـنپ  ناکدوک  هعلاـطم ،
هچب رـسپ  نآ ، رد  دوب و  نامرهق  گس  مان  یـسیل  ملیف  زا  يا  هعطق  شیامن  لماش  بیترت ، هب  ملیف  هس  نیا  دوب . هدـش  باختنا  شیامزآ  يارب 

ریوصت هب  یتبثم  ینارون  هلاه  رد  ار  اه  گس  نآ ، رد  هک  دوب  يا  هعطق  مود ، تخادـنا ؛ یم  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  گس ، هلوت  کی  يارب  يا 
یگداوناخ يدـمک  ملیف  کی  زا  یـشخب  موس ، هعطق  دـش ؛ یمن  هدـهاشم  نآ  رد  اـه  گـس  هب  نداد  يراـی  هراـبرد  يزیچ  اـما  دیـشک ، یم 

عمج و اج  کی  رد  ناـکدوک  همه  اـه ، ملیف  ياـشامت  زا  سپ  تشاذـگ . یم  شیاـمن  هب  ار  گـس  زا  یلاـخ  ياـه  هنحـص  هک  دوب  فورعم 
يا هظحل  و  منک » هچ  منک ، هچ   » یعون راچد  ار  اه  هچب  تسناوت  یم  هک  تشاد  يا  هیـشاح  يزاب  نیا  دـندش . یم  يا  هنایار  يزاـب  لوغـشم 

، نآ هب  یهجوت  یب  تشاد و  یم  زاب  يریگزایتما  دـنور  زا  ار  ناکدوک  هیـشاح ، هب  هجوت  هک  يروط  هب  دـهد . رارق  یهارود  رـس  رب  ار  ناـنآ 
هدش راتفرگ  يدنیاشوخان  تیعـضو  رد  هک  دوب  یگـس  دوجو  یهارود ، عوضوم  دش . یم  زایتما  رتشیب  هچره  بسک  يروآ و  عمج  بجوم 

بـسک يزاب و  هب  یتمحازم ، نودب  نانچمه و  اهدیلک ، همکد  یپایپ  ندز  اب  ای  دـننک  باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  دنتـسناوت  یم  اه  هچب  دوب .
ات دننک  کمک  يزاب  یلایخ  گس  هلوت  هب  يا ، هژیو  دیلک  همکد  ندز  اب  دـننک و  عطق  ار  يزاب  يراج  دـنور  یتاظحل ، ای  دـنهد  همادا  زایتما 

تسد زا  ببـس  درک ، یم  اهر  هصمخم  زا  ار  گس  هک  يا  همکد  ندز  دوش . صالخ  دوب ، هدرک  ریگ  نآ  رد  هک  يدنیاشوخان  تیعـضو  زا 
سراپ يادص  ندینش  دش و  یم  اقلا  ناکدوک  هب  یـشوگ  قیرط  زا  گس ، نداتفا  رـسدرد  هب  هغدغد  شیامزآ ، نیا  رد  دش . یم  زایتما  نتفر 

يارب دنتساوخ  یم  ناکدوک  هچنانچ  تلاح ، نیا  رد  دنک . گس  ناشیرپ  عاضوا  هجوتم  ار  ناکدوک  تسناوت  یم  اه ، یشوگ  زا  گس  هلوت 
زا هورگ  نآ  دـش ، مولعم  هعلاطم ، هجیتن  رد  دـنهد . راشف  ار  رظن  دروم  همکد  دوب  یفاک  دـننک ، مادـقا  گـس  نداد  تاـجن  ندرک و  کـمک 

، نیا زا  شیپ  هک  یناکدوک 
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کمک هب  رتدوز  مه  هورگ ، ود  ناکدوک  رگید  اب  هسیاقم  رد  دندوب ، هدید  یسیل  همانرب  رد  ار  هچب  رسپ  هلیسو  هب  گس  نداد  تاجن  يوگلا 
. دندرک یم  وا  تاجن  فرص  يرتشیب  تقو  مه  دنتفاتش و  یم  گس 

ندوب باذـج  هنایوجارجام و  نمـض  هک  درک  دـیلوت  ینویزیولت  ياه  شیامن  ناوتب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دـنهد  یم  ناشن  جـیاتن  نیا 
هدننیب راتفر  رب  دنناوتب  دنهد و  شیامن  ار  بولطم  کین و  یعامتجا  ياهراتفر  دنشاب ، یعامتجا  دض  هکنآ  نودب  هداوناخ ، كدوک و  يارب 

رد ینویزیولت  ریواصت  رد  هدش  هتـشاذگ  شیامن  هب  هنارگ  يرای  ياهراتفر  هک  تشاد  هجوت  تقد  هب  دیاب  لاح ، نیا  اب  دنراذگ . تبثم  ریثأت 
تاجن ود ، ره  رد  دندوب . مه  هیبش  رایـسب  شیامزآ ، زا  سپ  هدش  مهارف  ياه  تیعقوم  رد  راظتنا  دروم  يدـعب  ياهراتفر  شیامزآ و  نایرج 

یم دنوش ، یم  هتشاذگ  شیامن  هب  ینویزیولت  هعومجم  رد  هک  يدنـسپ  هعماج  راتفر  ياوتحم  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  دوب ، حرطم  گس 
؟ دشابن هباشم  هدمآرد ، شیامن  هب  هچنآ  اب  دوش و  کین  ياهراتفر  رگید  جیورت  بجوم  دنناوت 

هک دـنا  هداد  ناشن  اه  شهوژپ  نیا  تسا . هدوب  فوطعم  شـسرپ  نینچ  يارب  خـساپ  نتفای  هب  اـیلارتسا ، اـکیرما و  رد  ددـعتم  ياـه  شهوژپ 
رگید هب  ار  اهنآ  دوشب  هک  دنراذگ  شیامن  هب  ار  بولطم  یعامتجا  راثآ  زا  ییاه  هنومن  دنناوت  یم  نویزیولت ، لوادتم  روهشم و  ياه  همانرب 

نوخ يادها  ینویزیولت ، همانرب  رد  رگا  ًالثم  دنا . هدش  هدهاشم  نویزیولت  زا  هچنآ  زج  هب  ییاهراتفر  ینعی  داد ؛ میمعت  کین  ياهراتفر  عاونا 
. دوش رجنم  زین  يدقن  ياه  کمک  يادها  هب  نوخ ، يادها  لمع ، رد  تسا ، هدش  هدراذگ  شیامن  هب 

نویزیولت دنسپ  هعماج  راثآ  هنیمز  رد  ینادیم  تاعلاطم 

نویزیولت دنسپ  هعماج  راثآ  هنیمز  رد  ینادیم  تاعلاطم 

هیهت یشهوژپ  تاعلاطم  هژیو  هدش  هتخاس  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  هک  یتاعلاطم  دش ؛ حرطم  یهاگشیامزآ  تاعلاطم  زا  هتـسد  هس  اجنیا  ات 
دندوب هدش  دیلوت  هیهت و  یشزومآ  ياه  فده  اب  هک  ینویزیولت  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  ییاه  شهوژپ  دندوب ؛ هدش 
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نوریب هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا  دندوب . هتفرگ  ماجنا  نویزیولت  لوادتم  ياه  همانرب  زا  هدافتسا  اب  هک  یهاگـشیامزآ  تاعلاطم  و 
رگید یـسررب  ناکدوک و  نایم  رد  اشامت  تداع  نتفرگ  رظن  ریز  لاؤس ، نیا  نتفاـی  يارب  هار  کـی  درذـگ ؟ یم  هچ  هاگـشیامزآ  طـیحم  زا 

هک شیامیپ  کی  تسا . یعیبط  ياه  تیعقوم  اه و  طیحم  رد  فلتخم ، ینامز  ياه  هرود  یط  ناکدوک ، يراتفر  یعامتجا و  ياـه  تیلاـعف 
دبس يدنب  هقبط  لماش  تاعالطا  نیا  درک . مهارف  یتاعالطا  دندید ، یم  ناکدوک  هک  ییاه  همانرب  هرابرد  دوب ، هتفای  صاصتخا  راک  نیا  هب 

ره نیاربانب ، دوب . دنـسپ  هعماج  یعامتجا و  دـض  ياهراتفر  هنومن  زا  ییاه  هنحـص  يواح  ییاه  همانرب  دادـعت  بسح  رب  ناکدوک  ياـشامت 
نیا رانک  رد  دش . يراذگ  هسانـش  ییاسانـش و  تشاد ، دنـسپ  هعماج  ای  یعامتجا  دـض  ياوتحم  ردـقچ  هکنیا  بسح  رب  هدـشاشامت ، همانرب 
نانآ ناملعم  هک  ییاـه  یباـیزرا  زین  ناـشدوخ و  زا  دارفا  یباـیزرا  یجنـسدوخ  ياـه  شرازگ  زا  هدافتـسا  اـب  ناـکدوک ، دوخ  راـتفر  راـک ،
رتشیب هچره  هکنیا  ای  دندوب ، هدرک  اشامت  نویزیولت  رتمک  دارفا ، هچره  عومجم ، رد  داد ، ناشن  اه  هتفای  دیدرگ . هیهت  دندوب ، هدرک  شرازگ 
نیدب تفای . یم  شیازفا  مه  نانآ  دنسپ  هعماج  راتفر  لامتحا  هزادنا ، نامه  هب  تشاد ، دنسپ  هعماج  ياوتحم  هک  دندید  یم  ار  ییاه  همانرب 

نویزیولت رتمک  هچره  تشاد  یفنم  هطبار  نویزیولت  یلک  ياشامت  اب  دنـسپ  هعماج  راـتفر  هب  شیارگ  وس  کـی  زا  دارفا ، ناـیم  رد  هک  ینعم 
. تسا هتشاد  تبثم  یگتسبمه  دنسپ  هعماج  یعامتجا  ياهراتفر  ياشامت  اب  رگید  يوس  زا  دنتشاد و  يرتهب  راتفر  دندوب ، هدرک  اشامت 

رارق نیا  زا  اه  هتفای  ینویزیولت ، تنوشخ  هدـهاشم  اب  هسیاقم  رد  نویزیولت  دنـسپ  هعماج  ياه  همانرب  ياشامت  ریثأت  نایم  هطبار  صوصخ  رد 
هدهاشم هنارگشاخرپ  راتفر  اشامت و  تداع  نایم  یگتسبمه  نازیم  زا  رتمک  دنسپ ، هعماج  راتفر  اشامت و  تداع  نایم  یگتـسبمه  نازیم  دوب :

دنسپ هعماج  راتفر  نویزیولت و  ياشامت  نایم  یگتسبمه  نازیم  زا  شیب  هنارگشاخرپ ، راتفر  اشامت و  تداع  نایم  یگتسبمه  ینعی  دوب ؛ هدش 
. دراد يرتشیب  ریثأت  هنارگشاخرپ  راتفر  رب  نویزیولت  ياشامت  ییوگ  دوب ؛
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، دوخ روما  رد  دنـشاب و  رگیدـکی  راک  کمک  رایمه و  دـیاب  دـنریگ  یم  دای  دوز  یلیخ  دوخ ، یگدـنز  طـیحم  رد  ناـکدوک  تسا  ینتفگ 
یم رارکت  دنتـسناد  یم  مه  شیپ  زا  ناکدوک  هک  ار  هچنآ  اهنت  نویزیولت ، دنـسپ  هعماج  ياه  همانرب  هک  تسا  نیا  دنـشاب . هتـشاد  تکراشم 

رد ای  دوش  یم  هدهاشم  رتمک  هنارگـشاخرپ ، راتفر  رگید ، يوس  زا  اما  دهد ، یمن  رارق  نانآ  رایتخا  رد  يا  هزات  زیچ  نویزیولت  ییوگ  دننک ؛
یقفوم ياهدمآ  یپ  اب  هک  یماگنه  هژیو  هب  نآ ، ياشامت  ور ، نیازا  ددرگ . یم  هیبنت  تعرـس  هب  هسردم ، رد  ای  هناخ  رد  هچ  زورب ، تروص 

. دنوش یم  ور  هبور  نآ  اب  تیعقاو  رد  هک  تسا  يزیچ  اب  ریاغم  دشاب ، هارمه 

. دنیآ یمرد  شیامن  هب  نویزیولت  رد  یعامتجا  دض  هنارگشاخرپ  ياهراتفر  دنسپ و  هعماج  ياهراتفر  هک  تسا  يا  هویـش  هب  رظان  مود  هتکن 
ياه و رپ  زراب ، هنارگشاخرپ ، ياهراتفر  هک  یلاح  رد  دنتـسه ، ادصورـس  مک  یمالک و  بلاق  رد  بلغا  دنـسپ ، هعماج  یعامتجا  ياهراتفر 

دراد لامتحا  سپ  دـنریگ ، یم  دای  رتهب  میقتـسم ، لاعف و  ینیع ، ياهراک  يارجا  زا  لاسدرخ ، ناـکدوک  هک  اـجنآ  زا  دـنا . یکیزیف  يوه و 
ینویزیولت هحفـص  رب  هک  یلوادـتم  یعامتجا  ياهراتفر  زا  هن  دـنریگب ، دای  يرتشیب  ياهزیچ  تنوشخ ، زا  هک  دـشاب  اه  یگژیو  نیمه  يارب 

يراذـگ شیامن  هب  زورب و  ياه  هویـش  رد  زیاـمت  دـهد  ناـشن  هک  تسین  تسد  رد  يدـهاوش  زونه  رـضاح ، لاـح  رد  هتبلا  دوش . یم  رهاـظ 
هدیدنسپ یعامتجا  ياهراتفر  يریگدای  كاردا و  رد  توافت  ببس  یعامتجادض  ياهراتفر  اب  هسیاقم  رد  دنسپ  هعماج  یعامتجا  ياهراتفر 

. ددرگ زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  اب  هسیاقم  رد 

يارب يرتـهب  عبنم  تسا  نکمم  دـنراذگ ، یم  شیاـمن  هب  ار  تبثم  ياـهراتفر  هک  يدارفا  زا  هتـسد  نآ  ناوـجون ، ياـه  هدـننیب  دزن  نینچمه 
. دوش دادملق  ذوفن ، يریگدای و 

یقالخا تواضق  نویزیولت و 

یقالخا تواضق  نویزیولت و 

ملیف ياه  تیصخش  نارگیزاب و  هک  دنا  هتشاد  زکرمت  یعامتجا  ياهراتفر  عاونا  رب  نویزیولت ، دیفم  هوقلاب  راثآ  هنیمز  رد  اه  شهوژپ  رتشیب 
رد دنا . هدراذگ  شیامن  هب 
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یکدنا ياه  شهوژپ  هن ، ای  دشاب  هتشاد  یمیقتسم  ریثأت  مدرم  تواضق  یقالخا و  ياه  لالدتـسا  رب  نویزیولت  تسا  نکمم  ایآ  هک  هراب  نیا 
ساـسا رب  داد . یم  شزومآ  نویزیولت  هک  دنتـشاد  هجوـت  يوـنعم  یقـالخا و  ياـه  هاگدـید  هب  هژیو  هب  هیلوا ، نادـقتنم  تسا . هتفرگ  ماـجنا 

یتح دننیـشن . یم  راب  هب  بلغا  یقالخاریغ ، ای  ینوناقریغ  ياهراک  ییوگ  هک  دـهد  یم  ناشن  هنوگ  نیا  نویزیولت  هنادـقتنم ، ياـه  هاگدـید 
، دـننک یم  فیرحت  دوخ  عـضوم  عـفن  هب  ار  نیناوـق  ییوـگ  هک  دـنیآ  یمرد  شیاـمن  هب  هنوـگ  نیا  نوـیزیولت ، هحفـص  رب  نوناـق ، ناـیرجم 

نیا دسر  یم  رظن  هب  يدروم ، نینچ  رد  ینمـض  مایپ  دنهد . یم  ماجنا  يزیگنارب  ثحب  ياهراتفر  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  یقالخا  ياهرایعم 
. تسا ندوب  بوخ  زا  رتهب  ندوب ، دب  هک  دشاب 

، زیچ ره  زا  شیپ  دوخ ، ناوج  ناگدننیب  یقالخا  ياه  لالدتـسا  رب  هناسر  نیا  ریثأت  هک  دنا  هدرک  لالدتـسا  نویزیولت ، ناعفادـم  هسیاقم ، رد 
هک دنـشک  یم  شیپ  نانچ  یبلاج ، هنوگ  هب  ار  یقالخا  ياه  عوضوم  زا  يا  هعومجم  بترم  روط  هب  نویزیولت  ياه  همانرب  اریز  تسا ؛ تبثم 

هبور هدیچیپ  لئاسم  یقالخا و  ثحابم  هعومجم  اب  دنناوت  یم  مدرم  نویزیولت ، قیرط  زا  دننک . بلج  نانچمه  ار  نابطاخم  هجوت  دنناوت  یم 
هب دنتسم ، یشزومآ و  ياه  همانرب  رد  دنناوت  یم  مه  دنتـسه و  یندش  حرط  یمرگرـس  شیامن و  ياه  همانرب  يال  هبال  رد  مه  هک  دنوش  ور 

عون هچ  اب  ملیف  ياه  تیصخش  ای  دارفا  هعماج ، نتم  رد  هک  دنهدب  ناشن  دنناوت  یم  یـشیامن  ياه  هعومجم  دنوش . هتـشاذگ  هرظانم  ثحب و 
تسا هار  نیا  زا  دراد و  ییانـشآ  نآ  اب  زین  بطاخم  هک  تسا  یعامتجا  نتم  رد  تایبرجت ، نیا  ًالومعم  دننابیرگ و  هب  تسد  یقالخا  لئاسم 

هک نانچ  دنک . يزاسدـننامه  هدـمآرد  شیامن  هب  ياه  تیعقوم  اهدادـخر و  اب  هک  دراداو  ار  بطاخم  دـناوت  یم  نویزیولت  ياه  همانرب  هک 
ریپ و زا  ار  ناگدـننیب  دـنک و  لمع  رواشم  ای  قالخا  ملعم  نوچمه  دـناوت  یم  نویزیولت  دـنا . هداد  خر  شدوخ  يارب  اـه  قاـفتا  نیا  ییوگ 

. دنشیدنیب یقالخا  ياه  عوضوم  هب  تقد  هب  هک  دنک  قیوشت  ناوج 
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لوـحت هرود  هس  گربـلک ، هاگدـید  رد  تسا . هدوـب  رثأـتم  ( 1984  ) (1) گربـلک هاگدـید  زا  یقـالخا  تواـضق  لوـحت  هنیمز  رد  شهوژپ 
هب تبـسن  هلحرم ، ره  ییوگ  هک  دـبای  یم  لوحت  دـشر و  نانچ  كدوک ، یقـالخا  لالدتـسا  نآ ، زا  هلحرم  ره  رد  هک  دراد  دوجو  یقـالخا 

، رورم هب  كدوک  لوحت ، زا  هلحرم  ره  لوط  رد  تسا . یعامتجا  يایند  یقـالخا  ماـظن  كرد  زا  يرتـالاب  حطـس  هدـننک  ناـیب  یلبق ، هلحرم 
، تسا طلغ  ای  تسرد  يزیچ  ارچ  هکنیا  طلغ و  تسرد و  نایم  دـناوت  یم  نآ  ساسا  رب  هک  دـبای  یم  رد  نانچ  ار  یقالخا  ینابم  طـباوض و 

يارب يدزد  دـننام  دـشابن ، ریذـپ  هیبنت  یلمع  هچنانچ  هک  تسا  نیا  يریگ  هجیتن  نیلوا  یقالخا ، ماظن  نیا  بوچراچ  رد  دوش . لـئاق  زیاـمت 
هزوح هب  هیرظن  نیا  اب  یتقو  دوش . یم  یقلت  تسرد  زین  يونعم  ثیح  زا  هتـشادنپ و  ینتفریذپ ، یقالخا  ظاحل  هب  رگید ، یناسنا  ناج  تاجن 

؟ ریخ ای  دنز  یم  نماد  ار  یلالدتسا  هویش  نیا  نویزیولت  ایآ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  مهم  شسرپ  میسر ، یم  هناسر 

شقن تیمها  تیهام و  زا  ام  مهف  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  كدوک ، یقـالخا  ياـه  لالدتـسا  نویزیولت و  هنیمز  رد  اـه  شهوژپ  ندوب  زیچاـن 
. تسا صقان  طلغ ، تسرد و  نایم  زیامت  صوصخ  رد  كدوک  شزومآ  رد  نویزیولت 

یقالخا ياهداینب  ندرب  ناـیم  زا  یعاـمتجا و  دـض  ياـهراتفر  جـیورت  يارب  نویزیولت ، هنیمز  رد  هدرتسگ  ياـهداقتنا  دوجو  اـب  هکنآ  هجیتن 
نیا دـشاب و  هنامـصخ  ياه  ناکت  راهم  شیالاپ و  يارب  يا  هلیـسو  دـناوت  یم  نویزیولت  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  هعماـج ،

هدمآرد شیامن  هب  کین  راتفر  هک ، نآ  رتشیب  دنادرگ . دوبان  ار  اهنآ  هنوگ ، نیدب  دنک و  هناور  رضم  ریغ  ياهراتفر  تمس  هب  ار  اه  شیارگ 
. دنک تیاده  نارگید ، لابق  رد  رت  هناربدم  ياه  باختنا  رت و  هناتسود  ياهراتفر  تمس  هب  ار  ناکدوک  دناوت  یم  نویزیولت ، رد 

.Lawrence Kohlberg - 1
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ییاز بیـسآریغ  هنوگ  هب  ار  نانآ  هنارگـشاخرپ  ياوق  دناوت  یم  اهرت ، ناوج  نایم  رد  ینویزیولت  تنوشخ  ياشامت  شیالاپ ، هیـضرف  هیاپ  رب 
. دهد شهاک  ار  نارگید  هب  تبسن  هنارگشاخرپ  راتفر  زورب  لامتحا  دناوت  یم  نویزیولت  هار  نیا  زا  دنک و  هیلخت 

یقلخ تالاح  دـشر  يارب  یهار  نتخاس  مهارف  روظنم  هب  یعقاو ، يریگرد  ياج  هب  تنوشخ  اب  ینیـشناج  يریگرد  زا  يریگ  هرهب  رانک  رد 
ياه يرایمه  تواخـس ، ینابرهم ، ندناشک  ریوصت  هب  دشاب ، هتـشاد  نانآ  رب  يدنمدوس  راثآ  دناوت  یم  نویزیولت  هک  يرگید  هار  كدوک ،
هاتوک رد  دناوت  یم  ریواصت ، لیبق  نیا  ناکدوک ، نایم  رد  هک  تسا  هدـش  هداد  ناشن  تسا . یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  شریذـپ  یعامتجا و 

. دشاب هتشاد  ذوفن  هباشم ، ياهراتفر  رب  تدمدنلب ، تدم و 

ناکدوک رد  يزاس  گنهرف  هب  کمک  رد  دـناوت  یم  یعامتجا ، یـشزومآ و  ياه  همانرب  هار  زا  یمرگرـس ، ياه  همانرب  راـنک  رد  نویزیولت 
راثآ دناوتب  دنـسپ ، هعماج  ياوتحم  اب  ییاه  همانرب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دروآ . راب  یلوئـسم  دارفا  ار  نانآ  دشاب و  هتـشاد  یتبثم  شقن 

رد تسا  مزال  نیاربانب ، دننک . لیدـعت  يدـح  ات  دنتـسه ، یعامتجادـض  ياهراتفر  راب و  تنوشخ  نیماضم  ياراد  هک  ار  ییاه  همانرب  رگید 
عون نیا  رتشیب  دـیلوت  اب  اریز  دـنراذگ ؛ یم  اج  هب  ار  ریثأت  نیرتشیب  دنـسپ ، هعماج  ياـه  هماـنرب  زا  هتـسد  مادـک  هک  دوش  یـسررب  هنیمز  نیا 

(1). تساک هعماج  رد  نآ  نازیم  زا  درک و  راهم  ار  تنوشخ  ناوت  یم  هک  تسا  دیفم  ياه  همانرب 

صص 371 390. ناوجون ، كدوک و  نویزیولت ، رب  دیکأت  اب  هناسر  یسانش  ناور  - 1
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هناسر رب  دیکأت  اب  كدوک  یسانش  هعماج  مراهچ : لصف 

هراشا

هناسر رب  دیکأت  اب  كدوک  یسانش  هعماج  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

یسانش هعماج  زادنا  مشچ  زا  كدوک  فیرعت 

هناسر كدوک و  ياه  هیرظن 

يا هناسر  يریذپ  هعماج 

ناکدوک يریذپ  هعماج  رد  نویزیولت  شقن 

ینید ياهرواب  تاداقتعا و  نویزیولت و 

هجیتن
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دمآرد

دمآرد

زا كدوک  لصف ، نیا  رد  دش . هتفگ  نخـس  كدوک ، رب  دیکأت  اب  هناسر  یـسانش  ناور  كدوک و  یـسانش  ناور  هرابرد  هتـشذگ  لوصف  رد 
رتارف اپ  یسانش  هعماج  اما  دراد ، هجوت  يدرف  تروص  هب  كدوک  تالاح  یسررب  هب  یسانش  ناور  دوش . یم  یـسررب  یـسانش  هعماج  هیواز 

تیعـضو رب  یـسانش  ناور  ياه  هاگدید  نخـس ، رگید  هب  دنک . یم  یـسررب  هعماج  ياضف  رد  یعمج و  تروص  هب  ار  ناکدوک  دـهن و  یم 
دهاوخ یعس  لصف  نیا  رد  دنیوج . یم  ار  ینآ  طیحم  طیارش  رد  بلاغ  ياهرایعم  یـسانش  هعماج  ياه  هاگدید  دنرظان و  كدوک  هتـشذگ 
ظاحل هب  يزورما  كدوک  دوش . فافش  هدنیآ  لوصف  يارب  ثحب  يرظن  ياضف  یسررب و  هناسر ، رب  دیکأت  اب  كدوک ، یـسانش  هعماج  دش 

ناصـصختم دـنریگ ؟ یم  رظن  رد  ار  یتاکن  هچ  كدوک  يریذـپ  هعماج  هرابرد  ناسانـش  هعماـج  دراد ؟ ییاـه  یگژیو  هچ  یـسانش  هعماـج 
هچ یـسانش ، هعماج  ظاحل  هب  هناسر  كدوک و  باب  رد  دـننک ؟ یم  دـیکأت  یتاـکن  هچ  هب  ناریا  رـصاعم  هعماـج  رد  یناریا  كدوک  هراـبرد 

؟ دراد دوجو  ییاه  هیرظن 

دوب و یتیبرت  نایبرم  جیار  ثحب  مه  ینامز  دش و  یم  دودحم  دنزرف  ردام و  هطبار  هب  طقف  ای  نیدلاو  نادنزرف و  طباور  هب  یکدوک  ینامز ،
یعوضوم هب  یکدوک  نونکا  اما  دمآ ، یم  رامش  هب  دشر  یسانش  ناور  یکیروئت  یگژیو  هناگی 
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هداس ِهاگن  هب  اه  لیلحت  هیزجت و  نیا  دوش . یم  لیلحت  هیزجت و  يا  هدـیچیپ  هدرتسگ و  داـعبا  رد  لیدـبت و  تسایـس ، مومع و  هجوت  روخرد 
(1). دنک یم  دروخرب  دیدرت  کش و  اب  ناکدوک  یعامتجا  تیعقوم  یکدوک و  نارود  هب  یتنس  هراگنا 

یسانش هعماج  زادنا  مشچ  زا  كدوک  فیرعت 

یسانش هعماج  زادنا  مشچ  زا  كدوک  فیرعت 

دروم یعامتجا  ياه  تراهم  نتـشادن  لیلد  هب  زونه  هک  دوش  یم  فیرعت  هعماج  زا  يوضع  كدوک  جـیار ، هدرتسگ و  رواب  کی  ساسا  رب 
نیا رد  فیرعت  نیرت  مهم  زونه  یلو  تسا ، كدوک  موهفم  زا  یتنـس  یفیرعت  نیا  درادـن . رثؤم  یـشقن  یعامتجا  نامزاس  رد  اه ، شقن  زاین 

. تسا هنیمز 

ای کیژولویب  یکدوک  زا  ات  دـنک  یم  یط  یمدآ  هک  ینامز  عطقم  کی  هباثم  هب  یکدوک ، نارود  كدوک و  موهفم  زا  ام  يزورما  تشادرب 
موهفم هرابرد  هک  دوب  یتالوحت  لـصاح  دـیدج  رـصع  عقاو ، رد  تسون . هقباـس و  مک  یتشادرب  دوش ، لیدـبت  یعاـمتجا  يوضع  هب  یتسیز 

و یکدوک »  » موهفم داد . هئارا  يدـیدج  فیراعت  زاین  دروم  ياه  شقن  زا  درک و  رظن  دـیدجت  هداوناـخ  رد  یـشقن  ياـه  بلاـق  اـه و  شقن 
. دوب تالوحت  نیا  زا  رثأتم  زین  یکدوک » نارود  »

ماظن شیادـیپ  نردـم ، ای  ون  عماوج  رد  یکدوک » نارود   » موهفم شیادـیپ  لماع  نیرت  مهم  تسا ، هدرک  راـهظا   (2) نمتسپ هک  روط  نامه 
قیرط زا  ًاتدـمع  هک  یـصصخت  دـش ؛ یم  فیرعت  دارفا  یـصصخت  ياه  ییاناوت  هیاـپ  رب  ًاـساسا  اـه  شقن  نآ  رد  هک  دوب  دـیدج  یعاـمتجا 

نآ ندرک  یط  اب  دیاب  ناکدوک  هک  دش  لیدبت  يا  هدیدپ  هب  ناکدوک  نارود  دنور ، نیا  شرتسگ  اب  دش . یم  لصاح  یملع  شزومآ 

یلع همجرت : یکدوک ، نارود  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  یکدوک ، نارود  یـسانش  هعماج  نلآ ، تورپ ، سیرک و  سکنج ، زمیج ، نوسیلآ  - 1
ص 17. يدابآ ، میهاربا  اضر  یلع  ینامرک و  اضر 

.Neil Postman - 2
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يرصانع هب  یتسیز  ماخ و  یتادوجوم  زا  ناکدوک  لیدبت  يارب  مزال  ياهداهن  هک  دوب  نینچ  نیا  دندیـسر و  یم  یلاس  گرزب  نیمزرـس  هب 
(1). دش لیدبت  یعامتجا  يداهن  هب  دوخ  زین  یکدوک  نارود  دمآ و  دوجو  هب  یعامتجا 

ناشن دنا ، هدش  هتشون  یکدوک  نارود  یخیرات  یگنهرف و  تایصوصخ  ندرک  صخشم  فده  اب  هک  یتایبدا  هک  تسا  نیا  تیمها  اب  هتکن 
. تسا مه  زا  توافتم  ریغتم و  يا  هظحـالم  روخرد  روط  هب  دـنک ، یم  دـشر  یگدـنز و  نآ  رد  كدوک  هک  یگنهرف  عاـمتجا و  دـنهد  یم 
هک تسا  هدوب  صیخـشت  نیا  هب  یبای  تسد  هدروآ ، هارمه  هب  دوخ  اـب  هدـش  تاـبثا  یخیراـت  يرادـیاپان  نیا  هک  يا  هناسانـشرادیدپ  ریثأـت 

تاساسحا و قیرط  زا  دیاب  ار  یکدوک  نارود  یعامتجا ، یتیعقوم  ناونع  هب  بیترت ، نیدب  دنتـسین . رادیاپ  تباث و  یکدوک ، نارود  میهافم 
هـشیر يرگید  ریغتم  زیچ  ره  ای  ریغتم  یعامتجا  ياه  يراذـگ  تسایـس  داصتقا و  هفـسلف ، تسایـس ، رد  هک  يا  هتـساخون  مظنم و  تاکاردا 

(2). درک هعلاطم  هدرتسگ  یگنهرف  ِنتم  کی  ِنورد  رد  ار  كدوک  دیاب  نیاربانب ، درک . كرد  دراد ،

رد دراد ، دوجو  كدوک  هراـبرد  دـیدج  ياـه  هاگدـید  یعاـمتجا و  دـشر  ياراد  كدوک  يوگلا  یتنـس  موهفم  نیب  هک  يا  هدـمع  زیاـمت 
هب هشیمه  تسا ، ندـش  یعامتجا  يروئت  هصخـشم  هک  یعاـمتجا  دـشر  ياراد  كدوک  يوگلا  اـی  هنومن  تسا . ندوب »  » و ندـش »  » میهاـفم

نالاس گرزب  هعماج  ییاغ  فده  ار  هناسانش  یتسه  یگراوآ  نیا  هنیمز  رد  كدوک  رد  راشف  لامعا  دزادرپ و  یم  حالـصا  رییغت و  دنیآرف 
، كدوک هیلوا  ندش »  » تسا و يوناث  يا  هدیدپ  ًاترورـض  دشر ، لاح  رد  كدوک  وگلا ، نیا  هاگدـید  زا  بیترت و  نیدـب  دریگ . یم  رظن  رد 

كاردا ندوب »  » یعون ار  كدوک  یکدوک ، نارود  هرابرد  دیدج  ياه  هاگدید  سکع ، رب  دهد . یم  هولج  لماکان  يدوجوم  ار  وا 

صص 7 10. یکدوک ، نارود  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  یکدوک ، نارود  یسانش  هعماج  - 1
ص 456. یکدوک ، نارود  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  یکدوک ، نارود  یسانش  هعماج  - 2
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توافت ای  قوقح  اهزاین ، زا  يا  هعومجم  رگـشنک ، هرود  کی  تیعقوم ، کی  صخـش ، کی  ناونع  هب  كدوک  اه  هلوقم  نیا  رد  دـننک . یم 
روصت ینعم  ای  لقع  تیلباق ، ییاناوت ، نودـب  يدوجوم  ار  كدوک  تسین  يزاین  دوش . یم  روصت  یعامتجا  رگـشنک  کی  لک ، روط  هب  اه ،
دننامه تسا و  نآ  هارمه  نامز و  رد  هکلب  تسین ، اتـسیا  نکاس و  ِندوب » ، » كدوک نیا ، دوجو  اـب  دـش . کـیدزن  وا  هب  دـید  نیا  اـب  درک و 

بوچراچ کی  لیلد  هب  ًافرـص  درادـن  یترورـض  چـیه  بیترت ، نیدـب  تسا . هدـیزگ  ینکـس  خـیرات  نورد  رد  یعامتجا ، نارگـشنک  ماـمت 
لاعف يدوجوم  دوخ ، يدوخ  هب  كدوک  میراذگب . رانک  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  هب  طوبرم  ياه  روصت  تسا ، راوتـسا  ندـش »  » رب هک  یموهفم 
هکنیا ثیح  زا  دـنک و  یم  تیلاـعف  شدوـخ  هژیو  هزاـس  نورد  رد  لـماع ، کـی  ناوـنع  هب  هکلب  تسین ، دـیلقت  يور  زا  وا  تیلاـعف  تـسا و 

، يرگید لاس  گرزب  ره  تیلاعف  هزادـنا  هب  وا  تیلاعف  دـنک ، یم  عورـش  باختنا  اب  ار  دوخ  شنک  يرگید ، لاس  گرزب  لـماع  ره  دـننامه 
(1). تسا یعیبط 

هناسر كدوک و  ياه  هیرظن 

هراشا

هناسر كدوک و  ياه  هیرظن 

اب نازاس  همانرب  ات  دوش ، یم  شرازگ  یـسانش  هعماج  هاگدید  زا  هناسر  كدوک و  هرابرد  اه  هیرظن  نیرت  مهم  دـیفم ، رـصتخم و  اج  نیا  رد 
هب رت  هناهاگآ  هناسر ، قیرط  زا  ناکدوک  هب  یمالـسا  بالقنا  ياه  نامرآ  اه و  شزرا  لاقتنا  ياه  هویـش  هرابرد  اـه ، هاگدـید  نیا  هب  هجوت 

. دننک مادقا  رثؤم  ياه  همانرب  نیودت  دیلوت و  هیهت ،

هلمکت هیرظن 

هلمکت هیرظن 

ینامز هناسر  مایپ  دشاب . هتشاد  یگنهامه  یعامتجا  ياه  تخاس  اب  هک  دوب  دهاوخ  رثؤم  ینامز  هناسر  دنتسین . راذگرثا  ییاهنت  هب  اه  هناسر 
مک تسد  ای  دوش  یم  درط  نیقی  هب  دشاب ، هتشاد  ضقانت  یعامتجا  ياه  تخاس  اب  هک 

ص 479. یکدوک ، نارود  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  یکدوک ، نارود  یسانش  هعماج  - 1
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ییارگ و لمجت  هیاپ  رب  ار  نآ  ياهراتخاس  هک  يا  هعماج  رد  رگا  ًالثم  دوش . یم  هتـساک  اه  هناسر  ریثأت  زا  ریخـست ، بذج و  هلحرم  زا  دعب 
، دشاب هتـشاد  يریثأت  مه  رگا  دـنام و  یم  بیرغ  شیادـص  نیقی  هب  دـنک ، دـیکأت  یتسیز  هداس  رب  يا  هناسر  دـنا ، هداهن  انب  يزودـنا  تورث 
اب هک  تشاد  دـهاوخ  ریثأت  هناـسر  یماـگنه  دراد . دـیکأت  يراـتخاس  طـیحم  اـب  اـه  هناـسر  ماـیپ  لـیمکت  رب  هیرظن  نیا  دوب . دـهاوخ  تقوم 

یخرب رد  یفاکان و  اسران ، نآ  ریثأت  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب . گنهامه  نالاس و ...  مه  هسردـم ، هداوناخ ، دـننام  ناکدوک  ياهراتخاس 
(1). دوب دهاوخ  برخم  سوکعم و  دراوم 

یلضافت شنیزگ  هیرظن 

یلضافت شنیزگ  هیرظن 

اه هتـساوخ  اهراظتنا ، هب  هجوت  اب  سکره  هکلب  دنریگ ، یمن  رارق  ناسکی  هب  اه  ناسنا  ربارب  رد  اه  هناسر  دنیوگ : یم  هیرظن  نیا  هب  نادقتعم 
یناور و ياه  هنیمز  هب  شنیزگ ، دنیآرف  یـسررب  هار  رد  دـیاب  ور ، نیازا  دـنیزگ . یمرب  ار  نآ  درگن و  یم  نادـب  شیاهزاین  یلک  روط  هب  و 

نهذ نورد  هب  ینعی  دـنراذگ ؛ رثا  شنیزگ  ياهرایعم  رب  ات  دـننک  یم  یعـس  هزورما  تاطابترا ، باب  رد  درک . هجوت  ناسنا  یطیحم  طـیارش 
دنراد رظن  لماوع  للع و  ناشکهک  رب  یلـضافت  شنیزگ  رب  ینتبم  ياه  هیرظن  دننک . اج  هباج  ار  نآ  رد  دـنچ  ییاه  مرها  خوسر و  نایمدآ ،

. دراد دوجو  رایسب  دیکأت  شنیزگ  زاس  هنیمز  ناونع  هب  یلبق  یگدامآ  رب  نایم ، نیا  رد  دنوش . یم  بجوم  ار  شنیزگ  عون  هک 

، كدوک دنز . یم  تسد  شنیزگ  هب  سپـس  دنک و  یم  يرواد  زین  وا  تسین ؛ اریذـپ  يدوجوم  هناسر ، بطاخم  ناونع  هب  كدوک  نیاربانب ،
نورد رد  مه  دنیزگ ، یمرب  ددنسپ و  یم  ار  يا  همانرب  دنک و  یم  شنیزگ  يا  همانرب  نایم  حطس  رد  مه 

ص 45. یعمج ، ياه  هناسر  ناکدوک و  یناخوراس ، رقاب  - 1
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هاگن زا  دنک . یم  لمع  نادـب  دریذـپ و  یم  دـنک ، یم  هتـسجرب  ار  یـضعب  فذـح و  ار  همانرب  زا  ییاه  شخب  ینعی  دـنک ؛ یم  نینچ  همانرب 
نامتفگ رب  رگید  ینامتفگ  دـنک و  یم  يزاـسزاب  ار  هماـنرب  راـتخاس  وا  تسا ، نکـش  راـتخاس  یعون  هب  كدوک  هک  تفگ  ناوت  یم  رگید 

دهاوخ نآ  زا  یـصاخ  كاردا  هب  نیقی  هب  دـنیزگرب ، ار  يا  هماـنرب  صاـخ  يا  هنیمز  شیپ  اـب  یکدوک  هک  یماـگنه  دـناشن . یم  يا  هناـسر 
یکاردا اه  هناسر  ياه  هماـنرب  ربارب  رد  كدوک  هژیو  هب  ناـسنا  ره  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنیوگ . یلـضافت  كاردا  دـنیآرف ، نیا  هب  دیـسر .

ینویزیولت نیعم  همانرب  کی  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هیرظن  نیا  ساـسا  رب  نیارباـنب   (1). دراد توافتم  درف و  هب  رـصحنم  زیامتم ، صاخ ،
ياه همانرب  مامت  زا  نّیعم  كدوک  کی  زین  دراذـگب . رثا  تروص  کی  هب  دـننک  یم  هدـهاشم  ار  نآ  هک  یلاـفطا  ماـمت  يور  رب  دـناوت  یمن 

(2). دوش یمن  رثأتم  هزادنا  تروص و  کی  هب  دنک  یم  هدهاشم  هک  ینویزیولت 

کیتکلاید هیرظن 

کیتکلاید هیرظن 

رـصانع لماوع و  همه  هب  دیاب  هکلب  تساطخ ، لماع  کی  هب  هجوت  دندقتعم  ناکدوک ، رب  نویزیولت  هژیو  هب  هناسر  ریثأت  نییبت  هار  رد  یخرب 
ناناوجون ناکدوک و  رد  ار  یفنم  ای  تبثم  ياه  شیارگ  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  رگید ، هناسر  ره  ای  نویزیولت  دـنیوگ : یم  نانیا  درک . هجوت 

لیهست دنناوت  یم  یطابترا  هلیـسو  ره  ای  امنیـس  نویزیولت ، دبلط . یم  ار  لماوع  للع و  ددعت  يراک ، ره  نداد  ماجنا  هب  میمـصت  دنک . داجیا 
، داز نورد  نهذ ، رب  رثؤم  نوگانوگ  لماوع  رگید ، يوس  زا  دنـشاب . نیـشیپ  لماوع  هدننک  دیدشت  ای  هدنهد  باتـش  دوجوم ، نایرج  هدـننک 

رصانع دنتسه . یطیحم  لماوع  ینعی  داز ، نورب  نهذ و  رد  مکارتم  لماوع  ینعی 

ص 55. یعمج ، ياه  هناسر  ناکدوک و  یناخوراس ، رقاب  - 1

ص 58. یعمج ، ياه  هناسر  ناکدوک و  یناخوراس ، رقاب  - 2
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(1). تسا نهذ  نورد  رد  اهنآ  ياقب  بیکرت و  ظیلغت ، داز  نورب  رصانع  دورو  تسا  مهم  هچنآ  دنراد و  يزیچان  مهس  داز  نورد 

يا هناسر  يریذپ  هعماج 

يا هناسر  يریذپ  هعماج 

یم ار  یعامتجا  بادآ  مسارم و  ناسنا  دبای . یم  یعامتجا  دُعب  دیآ و  یم  نوریب  يزیرغ  ماخ و  تروص  زا  ناسنا  يریذپ ، هعماج  لالخ  رد 
دربراک اهراجنه و  شریذـپ  هکلب  تخانـش ، يانعم  هب  اهنت  هن  اهراجنه  ینورد  دـنیآرف  دزاس . یم  ینورد  ار  یعامتجا  ياهراجنه  دزومآ و 

. تسا راتفر  رد  اهنآ  ساکعنا  لمع و  رد  اهنآ 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدرک  میسقت  هتسد  راهچ  هب  ار  يریذپ  هعماج  رب  رثؤم  لماوع  دوخ ، باتک  رد  هدوتس  ياقآ 

اهنآ هک  ار  هچنآ  دـنوش و  یم  اهنآ  دـننامه  دـنزادرپ ، یم  تیوه  بسک  هب  دوخ  نیدـلاو  اب  طابترا  رد  هداوناخ و  رد  ناکدوک  هداوناخ : . 1
. دنرب یم  راک  هب  دنریگ و  یم  ارف  نیدلاو  قبط  ار  تسرد  راتفر  هتفر ، هتفر  هجیتن  رد  دنهد و  یم  ماجنا  دنیوگ ، یم  دننک و  یم  راتفر 

هورگ لماش  دنراذگ ، یم  ریثأت  وا  رد  دنتسه و  كدوک  يزابمه  نس و  مه  ًابیرقت  هک  یناکدوک  همه  ناتسود و  ًالومعم  نانگمه : هورگ  . 2
. دوش یم  نانگمه 

، اـه شزرا  زا  يا  هعومجم  هسردـم ، رد  دـنوش و  یم  ناتـسکدوک  یـشزومآ  ماـظن  دراو  یگلاـس  جـنپ  رد  ناـکدوک ، ًـالومعم  هسردـم : . 3
، دـبای یم  لاقتنا  نازومآ  شناد  هب  یمـسر  تروص  هب  هک  شناد  نیا  راـنک  رد  دوش . یم  هتخومآ  اـهنآ  هب  مهم  ياـه  ینتـسناد  اـهراجنه و 
هب ناّیبرم  ناملعم و  نازومآ ، شناد  رگید  اب  طاـبترا  يرارقرب  قیرط  زا  ینعی  یمـسر ؛ ریغ  لکـش  هب  اـهراجنه  اـه و  شزرا  زا  يا  هعومجم 

. دبای یم  لاقتنا  اهنآ 

ص 67. یعمج ، ياه  هناسر  ناکدوک و  یناخوراس ، رقاب  - 1
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لوا ياه  لاس  زا  ناکدوک  یعمج ، طاـبترا  لـیاسو  یناـسر و  عـالطا  دـیدج  ياـه  يروآ  نف  هطـساو  هب  هزورما  یهورگ : ياـه  هناـسر  . 4
یم نانآ  ياه  هناخ  دراو  ناهج ، طاقن  نیرترود  زا  تاعالطا  نیا  دنریگ و  یم  رارق  ددعتم  ياه  مایپ  نوگانوگ و  جاوما  ریـسم  رد  یگدنز 

اب یتوافتم  يایند  هک  دروآ  یم  دیدپ  ار  يدیدج  ياه  لسن  دـهد و  یم  شرورپ  دوخ  رد  يا  هزات  نادـنزرف  رورم ، هب  طابترا  نیا  هک  دوش 
. دوش هدید  كرادت  روخرد ، بسانم و  ياه  همانرب  لسن ، نیا  رتهب  شرورپ  يارب  دیاب  دنراد و  اهرت  گرزب 

ناکدوک يریذپ  هعماج  رد  نویزیولت  شقن 

ناکدوک يریذپ  هعماج  رد  نویزیولت  شقن 

یتّنـس يریذـپ  هعماج  دـنیآرف  رد  یعامتجا  يریگداـی  یلـصا  لـماوع  تسا . رادروخرب  ییـالاب  تیمها  زا  یکدوک  نارود  يریذـپ  هعماـج 
هدـش ظفح  نانچمه  نالاس  مه  هورگ  هسردـم و  شقن  ریخا  ياه  ههد  رد  نالاس . مه  هورگ  هسردـم و  هدرتسگ ، هداوناخ  زا : تسا  ترابع 

نآ ریثأت  دسر  یم  رظن  هب  و  لیدبت ، يدنزرف  کت  يا  هتـسه  هداوناخ  هب  هتـشگ ، یـساسا  تالوحت  شوختـسد  هدرتسگ  هداوناخ  یلو  تسا ،
مراهچ لماع  ناونع  هب  نویزیولت  لـباقم ، رد  تسا . هدـش  رت  گـنر  مک  هدرتسگ  هداوناـخ  اـب  هسیاـقم  رد  كدوک  یعاـمتجا  يریگداـی  رد 
شقن دور : یم  رامـش  هب  ناکدوک  هب  یعامتجا  ياه  شقن  شزومآ  مهم  لـماوع  زا  نویزیولت  تسا . هدـمآ  نادـیم  هب  یعاـمتجا  يریگداـی 

. یگداوناخ یلغش و  یتیسنج ،

یلبق ياه  شرگن  رییغت  لیدعت و  رد  یعامتجا ، ياه  شقن  يریگ  لکش  رد  ریثأت  رب  هوالع  ینویزیولت  ياه  همانرب  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
رگید ریثأت  زا  غراف  لقتـسم و  نویزیولت ، ریثأت  تشاد  رظن  رد  دـیاب  لاح ، نیا  اب  دراد . ریثأـت  زین  یعاـمتجا  ياـه  شقن  هب  تبـسن  ناـکدوک 

(1). تسین نالاس  مه  هورگ  هداوناخ و  لثم  یطیحم  لماوع 
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ینید ياهرواب  تاداقتعا و  نویزیولت و 

ینید ياهرواب  تاداقتعا و  نویزیولت و 

زا ناوت  یمن  دنا و  هتفای  هدننک  مرگرـس  هناسر  کی  زا  رتارف  بتارم  هب  یـشقن  نویزیولت  هلمج  زا  یهورگ  ياه  هناسر  هزورما  کش ، نودب 
لماوع زا  يریذـپ ، هعماج  دـنیآرف  رد  دارفا  دـش ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هچنانچ  دیـشوپ . مشچ  يزاس  گـنهرف  رد  اـهنآ  یـساسا  مهم و  شقن 
نتـشاد تهج  هب  نویزیولت  اه ، هناسر  نیا  عاونا  ناـیم  زا  تسا و  یهورگ  ياـه  هناـسر  لـماوع ، نیا  زا  یکی  هک  دـنریذپ  یم  رثا  يددـعتم 

راداو يریذپرثا  هب  دارفا  یلیلد ، ره  هب  انب  نویزیولت  تمس  هب  شیارگ  اب  تسا . رادروخرب  صاخ  تیمها  زا  رتشیب  نادنم  هقالع  نارادفرط و 
. دنریگ یم  قشمرس  دننک ، یم  اشامت  هک  ییاه  همانرب  زا  هناهاگآ  ان  هناهاگآ و  نانآ  هک  يا  هنوگ  هب  دنوش ، یم 

طیارـش یلغـش و  تیعقوم  زا  رظن  فرـص  مدرم ، هماع  هک  تسا  يا  هناـسر  نیرت  سرتسد  رد  نویزیولت  رـضاح ، لاـح  رد  زین  اـم  روشک  رد 
رگید زا  رتشیب  یمهـس  ناناوجون ، ناکدوک و  نایم ، نیا  رد  هک  دننک  یم  نآ  ياه  همانرب  ياشامت  فرـص  ار  دوخ  تقو  زا  يرادـقم  ینس ،

. دنراد راشقا 

هجیتن

هجیتن

یصاخ یگنهرف  ياضف  رد  هک  رگـشنک  يدوجوم  هب  يرازبا  لکـش  زا  كدوک  هب  هاگن  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هدش  هتفگ  بلاطم  هعلاطم  زا 
دناوت یمن  نالاس ، مه  هسردم و  هناخ ، ینعی  كدوک ؛ یگنهرف  طیحم  هب  هجوت  نودب  هناسر  نینچمه  تسا . هتفای  رییغت  دنک ، یم  یگدـنز 

رب دریگ و  یم  وگلا  طـیحم ، نآ  رد  كدوک  هک  تسا  يا  یگنهرف  طـیحم  رییغت  رثا  رب  كدوـک  رییغت  دـنک . اـفیا  یبوـخ  هب  ار  دوـخ  شقن 
. دنک یم  دشر  طیحم  نآ  ساسا 
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یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  مجنپ : لصف 

هراشا

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  مجنپ : لصف 
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«. میراد تسود  دوخ  هک  میسرب  اجنآ  هب  دراد و  تسود  كدوک  هک  مینک  عورش  اجنآ  زا  تیبرت  يارب  »

رنهاب دیهش 

دمآرد

دمآرد

هعماج هناسر و  یسانش  ناور  دشر ، یسانش  ناور  هتشر  هس  زادنا  مشچ  زا  ار  كدوک »  » (1)، يا هتشردنچ  هعلاطم  اب  هتشذگ  ياه  لصف  رد 
یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  یسررب  يارب  ار  يرظن  یموهفم و  هنیمز  ات  دندوب  يا  همدقم  هتشذگ ، لصف  هس  میدرک . یسررب  یسانش 
یمالـسا بالقنا  ياه  شزرا  ینعی  قیقحت ؛ هلئـسم  لصا  هب  لصف  نیا  رد  دنزاس . مهارف  هناسر  قیرط  زا  ناکدوک  تخانـش  حطـس  رد  ناریا 

. میزادرپ یم  ناکدوک  تخانش  حطس  رد 

هدـش و هدـنار  هیـشاح  هب  درکراک  نیا  هزورما  اما  دوب ، نویزیولت  هژیو  هب  هناسر و  درکراـک  نیرت  مهم  ربخ ، یناـسر و  عـالطا  هتـشذگ ، رد 
رییغت ینیرفآ و  گـنهرف  رد  نوـیزیولت ، هلمج  زا  اـه و  هناـسر  تسا . هداد  يزاـس  گـنهرف  رت  مـهم  نآ  زا  یمرگرـس و  هـب  ار  دوـخ  ياـج 

يوس ود  نایم ، نیا  رد  دوش . یم  شیپ  زا  شیب  هناسر  نیا  یگنهرف  راثآ  زور  هب  زور  دنراد و  یمهم  شقن  عماوج ، یگنهرف 

رد فلتخم ، ياه  هتـشر  ناصـصختم  نارگـشنک و  زا  کیره  نآ  یط  هک  تسا  ( Multidisciplinarity  ) يا هنوگ  يا ، هتـشردنچ  - 1
يدنـسروخ . ) دـننک یم  راک  دوخ  صاخ  يا  هتـشر  اـی  یـشور  یتفرعم و  هاـگرظن  زا  كرتشم ، عوضوم  هلئـسم و  کـی  هعلاـطم  یـسررب و 
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رگا دـنرادروخرب . یـصاخ  تیمها  زا  نابطاخم  فرط  زا  يریذـپ  گنهرف  هناسر و  فرط  زا  يزاس  گنهرف  ینعی  لباقتم ، رثأت  ریثأت و  نیا 
مهم شزرا  نآ ، زا  سپ  شنیب و  هب  طوـبرم  تسخن ، مهم و  شقن  مینک ، فـیرعت  داـمن  راـتفر و  شزرا ، شنیب ، هیـال  راـهچ  هب  ار  گـنهرف 

، مینک میسقت  لاس  نهک  لاس و  نایم  ناوج ، ناوجون ، كدوک ، هب  ار  نویزیولت  نابطاخم  رگا  رگید ، يوس  زا  تسا . گنهرف  رد  هیال  نیرت 
کی دنتـسه : لباقت  ياه  شخب  نیرت  مهم  وزج  لـباقت ، نیا  هیوس  ود  نیارباـنب ، دـنهد . یم  صاـصتخا  دوخ  هب  ناـکدوک  ار  تسخن  ماـقم 

. كدوک رگید ، يوس  تسا و  شزرا  طابترا ، يوس 

زا اه  شزرا  لاقتنا  زا  هک  یماگنه  هژیو  هب  تسا . هتـسباو  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  يراگدنام  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يراگدنام 
لاقتنا ياه  هار  لصف ، نیا  رد  دـبای . یم  نادـنچ  دـص  یتیمها  هتکن  نیا  دـیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  يدـعب  ياه  لسن  هب  نیتسخن  ياه  لـسن 
شزرا دنرارق : نیا  زا  نآ  یعرف  لئاسم  تسا و  یلصا  هلئسم  ناکدوک  تخانش  حطس  رد  یلم  هناسر  قیرط  زا  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا 

دناوت یم  ییاه  هویش  اه و  هار  هچ  زا  یلم  هناسر  تسا ؟ ناکدوک  تخانش  حطـس  اب  بسانتم  یمالـسا  بالقنا  زا  ییاه  شزرا  هچ  تسیچ ؟
؟ دزاس لقتنم  ناکدوک  هب  ار  اه  شزرا  نیا 

یسانش شزرا  شزرا و  فلا )

هراشا

یسانش شزرا  شزرا و  فلا )

اه لصف  ریز 

شزرا فیرعت 

اه شزرا  ياه  یگژیو 

اه شزرا  درکراک 

اه شزرا  يدنب  میسقت 

شزرا گنهرف و 

شزرا فیرعت 

شزرا فیرعت 

اه تحاس  رگید  رد  شزرا  تسا . هدرک  ادـیپ  یفلتخم  فیراـعت  نوگاـنوگ  مولع  رد  هک  تسا  یتاحالطـصا  هلمج  زا  شزرا  تسا  یهیدـب 
اب اه  شزرا  تباب  نیا  زا  دراد و  دربراک  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، یقوقح ، ینید ، ياه  تحاس  ریظن 
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(1). دندرگ یم  يدنب  هقبط  یقالخا  يداصتقا و  يرنه ، یعامتجا ، یسایس ، یقوقح ، ینید ، نوگانوگ  نیوانع 

. تسا یندـید  هک  دـنراد  یپ  رد  یمیظع  راثآ  شنک ، فلتخم  داعبا  رد  اه  شزرا  دنتـسه . عماوج  مهم  ياـه  هصخـشم  هرمز  رد  اـه  شزرا 
هب لـسن  ره  رد  اـه  شزرا  ندـش  ینورد  تـسا و  درف  دـشر  هرود  یط  رد  هعماـج  ياـه  شزرا  ندـش  ینورد  زا  یــشان  دارفا  شنک  رتـشیب 

(2). دراد یگتسب  صاخ  یعطقم  رد  هعماج  نآ  یشزرا » لسن   » شیادیپ

رتکد ياـقآ  فیرعت  زا  یبیکرت  دیـسر ، رظن  هب  شهوژپ  نیا  فدـه  اـب  بساـنتم  هک  یفیرعت  شزرا ، هراـبرد  فلتخم  فیراـعت  هب  هجوت  اـب 
زا یفنم  ای  تبثم  یباختنا  يریگ  تهج  زا  تسا  ترابع  شزرا  : » دیوگ یم  ناینسحم  رتکد  تسا ؛ يرلیجاح  ياقآ  فیرعت  دار و  ناینـسحم 

، اـه تیبولطم  زا  تسا  تراـبع  شزرا  : » دـیوگ یم  شزرا  فیرعت  رد  يرلیجاـح  ياـقآ  »(3) و  زیچ ره  هراـبرد  هدوت  اـی  هورگ  درف ، يوـس 
اهنآ يور  هعماج  دارفا  تیرثکا  دنتـسه و  راتفر  یلک  ياه  كالم  هک  ییاهزیچ  هب  تبـسن  تبثم  ياه  يریگ  تهج  قئـالع و  اـه ، هتـساوخ 

یباختنا ياه  يریگ  تهج  قئالع و  اه ، هتـساوخ  اه ، تیبولطم  زا  تسا  ترابع  شزرا  فیرعت : ود  نیا  زا  یبیکرت  اـما  (4) و  .« دنراد قافو 
. دنراد قافو  اهنآ  رب  هعماج  دارفا  رثکا  دنراتفر و  یلک  ياه  كالم  هک  ییاهزیچ  لابق  رد  یفنم  ای  تبثم 

اه شزرا  ياه  یگژیو 

اه شزرا  ياه  یگژیو 

: دنرارق نیا  زا  هک  درامش  یمرب  دروم  راهچ  رد  ار  اه  شزرا  ياه  یگژیو  هشور  یگ 

؛ ثداوح ای  ینیع  لئاسم  رد  هن  دراد و  رارق  ینامرآ  ماظن  رد  شزرا  . 1

صص 57 58. قالخا ، هفسلف  شزومآ  رد  ون  یشور  قالخا : داینب  حابصم ، یبتجم  - 1
ص 27. یبرجت ، يرظن و  یسررب  اه  لسن  نیب  فاکش  یفسوی ، نامیرن  - 2

ص 26. اه ، شزرا  تاعوبطم و  بالقنا ، دار ، ناینسحم  يدهم  - 3
ص 41. یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اه  شزرا  رییغت  رد  یشاکنک  يرلیجاح ، اضرلادبع  - 4
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؛ دنریگ یم  ماهلا  نآ  زا  ای  دنتسه و  نآ  یعدم  هک  تسا  هچ  نآ  زا  رتهب  یتیفیک  ای  دوجو  روصت  مزلتسم  نامرآ  ناونع  هب  شزرا  . 2

یم لئاق  دوخ  يارب  عمج  کی  هک  دنا  ییاه  نامرآ  اه  نیا  دنتـسه و  صاخ  هعماج  کی  ياه  شزرا  یعقاو ، ياه  شزرا  هناگی  تیبسن ؛ . 3
تبسن هب  اه  شزرا  اریز  دنتـسه ؛ یخیرات  عطقم  کی  هب  قلعتم  هعماج و  کی  صاخ  هشیمه  اه  شزرا  نیاربانب ، دراد . داقتعا  نآ  هب  دوش و 

؛ دنریغتم نامز 

(1). دنتسین تاساسحا  زا  یلاخ  هاگ  چیه  اه  شزرا  یفطاع ؛ راب  . 4

اه شزرا  درکراک 

اه شزرا  درکراک 

. دنراذگب ياج  هب  دوخ  زا  دنناوت  یم  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  رد  اه  شزرا  هک  تسا  یشقن  جیاتن و  اه  شزرا  درکراک  عقاو  رد 

: دنرارق نیا  زا  هک  دنراد  یعامتجا  درکراک  نیدنچ  اه  شزرا  هشور ، یگ  رظن  زا 

؛ دنشخب یم  اه  لدم  ای  دعاوق  هعومجم  هب  ماجسنا  یعون  اه  شزرا  نّیعم ، هعماج  کی  رد  اه : لدم  ماجسنا  . 1

یعامتجا یناور  درکراک  کی  دروم ، نیا  دنیآ و  یم  رامش  هب  صاخشا  یناور  تدحو  مهم  رـصنع  اه  شزرا  صاخـشا : یناور  تردق  . 2
؛ تسا

دـنا و هدـیمان  یعامتجا » یگتـسبمه  «، » میکرود  » و یعامتجا » قافو  «، » تنک  » هک هچ  نآ  دروم  رد  اه  شزرا  ناهج  یعامتجا : یگناگی  . 3
اب تکراشم  طرش  كرتشم  ياه  شزرا  اب  یگتـسویپ  دور . ... یم  رامـش  هب  یـساسا  رـصنع  دنیوگ ، یم  یعامتجا » یگناگی   » نادب هزورما 

هدنریگربرد نوچ  دشاب و  یعامتجا  تدحو  عبنم  نمض  رد  دناوت  یم  كرتشم  ياه  شزرا  رد  یگتسبمه  تسا . ... عمج 

صص 76 81. هداز ، یناجنز  امه  همجرت : یعامتجا ، شنک  هشور ، یگ  - 1
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(1). دشاب یعامتجا  عونت  مک  تسد  ای  یعامتجا و  ياهداضت  عبنم  دنناوت  یم  تسا  یتدحو  نینچ 

هب هجوت  اب  دـننک و  تیادـه  تسرد  ار  هعماج  دـنهاوخب  هعماج  کی  ناـگبخن  ناربهر و  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  اـهدرکراک  نیا  زا 
يارب اهنآ  رب  هیکت  یعامتجا و  ياه  شزرا  تخانش  دننک ، يزیر  همانرب  یعامتجا  فادها  هب  ندیـسر  يارب  دراد  يا  هعماج  ره  هک  یفادها 
دناوت یم  هعماج  کی  نامکاح  يارب  اهنآ  يریگ  راـک  هب  اـه و  شزرا  هک  لاـح  نیع  رد  تسا . ریذـپان  باـنتجا  يرما  اـهراکهار  درب  شیپ 

زا يرایـسب  تالکـشم  تیدودحم و  اب  دشاب  یعامتجا  ياه  شزرا  فالخ  رب  زین  تیمکاح  لمع  دربهار و  هک  یتروص  رد  دشاب ، زاسراک 
(2). دش دنهاوخ  هجاوم  مدرم  فرط 

اه شزرا  يدنب  میسقت 

اه شزرا  يدنب  میسقت 

هک دنتسه  ییاه  شزرا  ینیشیپ ، ياه  شزرا  دنا : هدرک  میسقت  ینیـسپ  ینیـشیپ و  هتـسد  ود  هب  نآ  هاگتـساخ  ساسا  رب  ار  اه  شزرا  یخرب ،
ياه شزرا  زا  مود ، هتـسد  دـنا و  هدـش  یبایـشزرا  هداد و  صیخـشت  بان  درخ  هلیـسو  هب  هبرجت  سح و  تلاخد  اـی  عرـش  ناـیب  زا  لقتـسم 

ییاسانـش یناسنا ، عامتجا  فرع و  دربراک  هبرجت و  رد  ای  نید و  نابز  رد  هک  تسا  ییاه  شزرا  یعامتجا ، یـسایس و  یقوقح ، ای  یقالخا 
تروص هب  میلـس  لقع  هجو  چـیه  هب  ار  اه  شزرا  زا  هورگ  نیا  دـنراد . یعامتجا  اـی  ینید  هاگتـساخ  يریبعت  هب  دـنا و  هدـش  یباـی  شزرا  و 

مکح اهنآ  رابتعا  تّحص و  هب  ًالثم  یصاخ ، فرع  ای  عرش و  تطاسو  هب  لقع  هکلب  دنک ، یمن  ییاسانش  كرد و  یتاذ  یعیبط و  لقتـسم و 
اه شزرا  زا  هورگ  نیا  دنک . یم 

صص 92 94. هداز ، یناجنز  امه  همجرت : یعامتجا ، شنک  هشور ، یگ  - 1

ص 50. یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اه  شزرا  رییغت  رد  یشاکنک  - 2
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زا سپ  روبزم  ياه  شزرا  هب  هدیشیدنا  لقع  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  نیسپ »  » ناونع دنوش . یم  يدنب  هقبط  ینیـسپ » ياه  شزرا   » ناونع اب 
(1). دنک یم  تافتلا  هجوت و  عامتجا  ای  نید  قیرط  زا  فرع و  ای  عرش  مکح 

عون زا  یطابترا  تسه  هچ  ره  هکلب  تسین ، لباقت  هطبار  عون  ود  زا  اه  شزرا  نییعت  صیخـشت و  رد  یحو  لـقع و  طاـبترا  تروص ، ره  رد 
شزرا هب  مازتلا  هب  ار  ناسنا  دنیامن و  یم  میـسرت  نییبت و  ار  اه  شزرا  رگیدمه ، ددم  هب  یحو  لقع و  تروص  نیدب  تسا . نواعت  یطاعت و 

. دننک یم  ریذحت  اه  شزرادض  زا  بانتجا  هب  قیوشت و  بیغرت و  اه 

هب رظن  اه ، هنیمز  رگید  رد  یقالخا و  ياه  هنیمز  رد  اهدیابن ، اهدیاب و  يریبعت  هب  اه ، شزرا  دـض  اه و  شزرا  ینید ، يرظنم  زا  هکنیا  هجیتن 
رـشب يورخا  يویند و  تداعـس  نیمأت  يارب  ار  اهنآ  دافم  هب  مازتلا  مه ، کمک  هب  نید  لقع و  هک  دراد  ینیزاوم  نیناوق و  ماـکحا ، لوصا و 
یمن ییاهنت  هب  دوخ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نوچ  دریذپ ، ماهلا  عرـش  زا  دیاب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لقع  هک  توافت  نیا  اب  دنرامـش ، یم  مزال 

بانتجا اهنآ  زا  ناسنا  دزرا  یم  ای  دـشاب  مزتلم  اهنآ  هب  ناسنا  دزرا  یم  هک  دنتـسه  يروما  اه  شزرا  ساـسا ، نیا  رب  دـشاب . اـشگهار  دـناوت 
(2). دزرو

رد دـنا ، فدـه  بسک  يارب  يا  هلیـسو  دوخ  يرازبا ، ياه  شزرا  دـنا : هدرک  میـسقت  ییاغ  يرازبا و  عون  ود  هب  ار  اه  شزرا  رگید ، یخرب 
(3). دنوش یم  بوسحم  فده  تیاغ و  دوخ  دنتسه و  بوخ  ییاه  تیفیک  یتاذ  روط  هب  ییاغ ، ياه  شزرا  هک  یلاح 

رد دنـشاب و  هجوت  دروم  يدرف  روط  هب  هک  يدـیاقع  ای  ایـشا  دـنا . هدرک  میـسقت  زین  یعامتجا  يدرف و  ياه  شزرا  هب  ار  اه  شزرا  نینچمه 
شزرا هعماج  لک 

ص 36. اه ، شزرا  ینابم  رب  يدمآرد  ییامنهر ، دمحا  دیس  - 1

ص 42. اه ، شزرا  ینابم  رب  يدمآرد  ییامنهر ، دمحا  دیس  - 2
ص 60. یعامتجا ، مظن  يرظن  لیلحت  حیرشت و  مظن : یسانش  هعماج  یبلچ ، دوعسم  - 3
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لامعا اب  بقاعتم  هک  يدام  يایـشا  اهراجنه و  اـه ، هشیدـنا  ینعی  یعاـمتجا ؛ ياـه  شزرا  دـنوش . یم  هدـیمان  يدرف  ياـه  شزرا  دـنرادن ،
(1). دنتسه یکتم  تبثم  تایبرجت  هب  دوش و  یم  عمج  اهنآ  نوماریپ  رد  يدعاسم  یناور  ياه  شزرا  دیاقع و  یعامتجا ، لباقتم 

. دـنا هدرک  میـسقت  یمـسج  اـی  یناد  ياـه  شزرا  یحور و  اـی  یلاـع  ياـه  شزرا  هب  تیمها ، كـالم  اـنبم و  رب  ار  اـه  شزرا  مه  يا  هدـع 
شزرا هلوقم  رد  اهنآ  زج  نابز و  گنر ، داژن ، سنج ، زا  رظن  فرـص  ناسنا  هب  مارتحا  يریذـپ و  تیلوئـسم  یـشیدنادازآ ، نوچ  یمیهاـفم 

یلک روط  هب  یـشزرو و  تاقباسم  نداد  ماجنا  حـیرفت ، يزاب ، ندـیماشآ ، ندروخ ، نوچ  یمیهافم  دـنراد و  ياج  لوا  تسد  ای  یلاع  ياه 
(2). دنراد رارق  مود  تسد  ای  یناد  ياه  شزرا  هلوقم  رد  تسا ، نت  مسج و  هدودحم  رد  هچنآ  ره 

دادـعت رظن  زا  یمجح ، درب و  ره  اـب  هک  دـنا  هدرک  میـسقت  یناـسنا  یعاـمتجا و  کیژولوئدـیا ، هتـسد  هـس  هـب  ار  اـه  شزرا  يرگید ، هورگ 
هب اه  شزرا  عون  نیا  هک  تسا  صاخ  تیعمج  خنس  کی  يزوریپ  تداعس و  کیژولوئدیا ، ياه  شزرا  زا  فده  تسا . راگزاس  نابطاخم 

گنج یتح  مصاخت و  داضت ، نیاربانب ، تسا . دهعتم  توافتم  یتیعمج  ياه  خنس  زا  لکشتم  هعماج  کی  ياه  خنس  زا  یکی  طقف  يزورهب 
هب دنراد و  رتریگارف  يدرب  دنا ، هدش  هدیمان  یعامتجا  ياه  شزرا  هک  مود  عون  ياه  شزرا  دراد . لامتحا  یطیارش  نینچ  رد  کیژولوئدیا 

، یعامتجا تاقلعت  هب  هجوت  نودـب  ار  هعماج  کـی  ياـضعا  یماـمت  تداعـس  اـه و  تیبولطم  اـه ، ناـمرآ  هک  دـنوش  یم  فیرعت  يا  هنوگ 
رب دنراد . رظن  رد  اهنآ  يداصتقا  یبهذم و 

ص 217. یمومع ، یسانش  هعماج  ینسحم ، رهچونم  - 1
ص 217. یسانش ، شزرا  شزرا و  یفسلف  موهفم  ینیسح ، ربکا  یلع  دیس  - 2
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ياه شزرا  ینعی  موس ؛ عون  ياه  شزرا  اما  داد ، رارق  هتـسد  نیا  رد  ناوت  یم  ار  یلم  ياـه  شزرا  یلعف ، یـسایس  ياـه  يدـنبزرم  ساـسا 
رب تسا . یبهذم  یلم و  تاقلعت  هب  هجوت  نودب  ایند  ياه  ناسنا  یمامت  يزورهب  تداعـس و  نآ  فده  دـنراد و  یناهج  يا  هرتسگ  یناسنا ،

. درمشرب یناسنا  ياه  شزرا  هلمج  زا  ناوت  یم  ار  كدوک  یناهج  قوقح  رشب و  قوقح  ساسا ، نیا 

چیه هب  تسا و  فدـه  هعماج  هرتسگ  ساسا  رب  ًافرـص  یناـسنا  یعاـمتجا و  کیژولوئدـیا ، عون  هس  هب  اـه  شزرا  يدـنب  هقبط  تسا  ینتفگ 
مادک رتدب و  اه ، شزرا  نیا  زا  عون  مادک  مینک  نایب  هک  تسین  نیا  فده  دوش . یمن  اهنآ  یـشزرا  يدنب  هبتر  ای  رخأت  مدقت ، رگنایب  ناونع 

، ساسا نیا  رب  تسا . رتاراک  اه  شزرا  هتـسد  مادـک  یبطاخم ، عون  ره  يارب  دـننادب  ناگدنـسیون  هک  تسا  نیا  فدـه  هکلب  دـنرتهب ، کـی 
هکنیا يارب  تسا ، فـلتخم  ناـیدا  ماوـقا و  زا  بکرم  يا  هعماـج  هک  ناریا  ریظن  يروـشک  رد  كدوـک  تاـیبدا  دـیکأت  دروـم  ياـه  شزرا 

ياهزرم هب  ار  دوخ  هدـش و  رود  دوخ  فدـه  زا  هنرگو  دـشاب ، یلم  عامتجا  ياه  شزرا  هب  رظاـن  دـیاب  دوش ، ینتفریذـپ  كرد و  لابقتـسا ،
. تسا هدرک  دودحم  ینید  یموق و 

شزرا گنهرف و 

شزرا گنهرف و 

، راد هشیر  یتخرد  هب  گنهرف  تفگ  دـیاب  مینک ، میـسرت  گنتاگنت  طاـبترا  اـه  شزرا  گـنهرف و  نید ، ناـیم  ینید  رظنم  زا  میهاوخب  رگا 
. تسا نآ  زا  لصاح  ياه  هویم  تادـیلوت و  اه ، شزرا  تسا و  نآ  رد  يراس  يراـج و  حور  ساـسا و  نید ، هک  دـنام  یم  راـبرپ  اـجرباپ و 

هاگتساخ بهذم ، تناید و  تسا و  نید  زا  هتساخرب  یبهذم ، ینید و  هعماج  ای  ماظن و  کی  رد  اه  شزرا  گنهرف و  بیترت ، نیدب 
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ام ترطف  تناید و  زا  هک  دنور  یم  رامش  هب  یعقاو  لیصا و  ییاه  شزرا  رظنم ، نیا  زا  دنماظن . ای  هعماج  نآ  ياه  شزرا  گنهرف و  یلـصا 
(1). دریذپب دنک و  دییأت  ار  اهنآ  ترطف  نید و  دنا ، هدش  لصاح  رگید  لماع  ره  ای  ام  تیموق  تیلم ، زا  مه  رگا  ای  دنشاب  هتفرگ  همشچرس 

كدوک شزرا و  ب )

هراشا

كدوک شزرا و  ب )

اه لصف  ریز 

كدوک يریذپ  شزرا 

ناکدوک رد  اه  شزرا  لاقتنا 

ناکدوک رد  اه  شزرا  ذخا  أشنم 

كدوک يریذپ  شزرا 

كدوک يریذپ  شزرا 

يارب اهنآ  دریذپب ؟ ار  اه  شزرا  دـناوت  یم  ینامز  هچ  كدوک  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياه  هیرظن  فلتخم ، نازادرپ  هیرظن  هاگدـید  زا 
. مینک یم  هراشا  رصتخم  روط  هب  اجنیا  رد  هک  دنروآ  یم  یلیالد  دوخ  ياه  هاگدید  زا  مادک  ره 

همدقم دروآ ، یم  نابز  هب  ار  هن »  » هک تقو  نآ  دوش . یم  داجیا  كدوک  رد  یگلاس  ود  دودح  رد  رکفت  نابز و  هک  تسا  دقتعم  نوسکیرا 
ردپ و مه  تسین . ردام  ردپ و  هتفگ  قباطم  دـنک ، یم  نایب  هک  ار  هن »  » ادـتبا نامه  زا  هلاس  ود  كدوک  تسا . دنمـشزرا  يریگدای  يارب  يا 

مدق دیوگ ، یم  كدوک  هک  يا » هن  . » دننک یم  لقتنم  كدوک  هب  ار  اه  شزرا  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  وزج  هداوناخ  ناکیدزن  مه  ردام و 
هتخپاـن كدوک ، نتفگ  هن »  » دراوم يرایـسب  رد  تسا . ندـش  لقتـسم  يارب  يا  همدـقم  عـقاو  رد  دراد . یمرب  لالقتـسا  يارب  هک  تسا  یلوا 

. دشابن ردام  ردپ و  هتساوخ  اب  تفلاخم  دیاش  دیایب و  ششوخ  نآ  گنهآ  زا  دیاش  درب . یم  تذل  نآ  رارکت  زا  طقف  تسا و 

یناور دـشر  یگتخپ و  يور  زا  ار  هن »  » دوش و یم  انـشآ  يرتشیب  ياه  شزرا  اب  دـنک ، یم  كرد  رتشیب  ار  میهاـفم  هک  جـیردت  هب  كدوک 
. دنک یم  نایب 

ص 45. اه ، شزرا  ینابم  رب  يدمآرد  - 1
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يروط هب  دنک . یم  ینورد  ار  اه  نیا  كدوک  دـننک و  یم  يراذـگ  هیاپ  كدوک  يارب  ار  اه  شزرا  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  ردام  ردـپ و 
زاب درذگ ، یم  ردام  ردپ و  تشذگرد  زا  یتح  هک  ینامز  دریگ . یم  رارق  يرگید  طیارش  رد  دسر ، یم  یلاس  گرزب  هب  كدوک  یتقو  هک 

دنتشاد هک  ینامز  دننک  یم  نایب  اهنآ  همه  مینک ، یم  هبحاصم  راکفالخ  دارفا  اب  هک  یماگنه  تسا . هدش  ینورد  وا  يارب  اه  شزرا  نیا  مه 
نیا زاب  مدرک . ار  راک  نیا  مدوب  نم  هک  دـنمهفن  تقو  چـیه  مردام  ردـپ و  شاک  دـندرک  یم  وزرآ  دـنداد ، یم  ماجنا  ار  فـالخ  راـک  نآ 

. تسا مهم  كدوک  يارب  شزرا  کی  ندرک  يداینب  رد  ردام  ردپ و  شقن  ردقچ  هک  دوش  یم  نایب  هلئسم 

دنک و ینورد  ار  یـشزرا  دناوت  یمن  دریگن ، لکـش  كدوک  رد  نادجو  هک  ینامز  ات  تسا  دـقتعم  يروتاس  اناید  مناخ  ییایلاتیا ، فوسلیف 
ناونع هب  نادجو  زا  كدوک  تسا ، دـقتعم  وا  نینچمه  تسا . هدرک  شا  ینورد  هک  ردام  يادـص  زج  تسین ، يزیچ  نادـجو  تسا  دـقتعم 
ماجنا دیابن  يراک  هچ  دهدب و  ماجنا  دـیاب  يراک  هچ  دـیوگ  یم  درف  هب  دـنک و  یم  هدافتـسا  اه  يریگ  میمـصت  ماگنه  رد  ینورد  یحالس 

. تسین كدوک  نورد  رد  ردام  يادص  زج  یحالس  چیه  يریگ  میمصت  عقوم  هک  تسا  نآ  ناشیا  هیرظن  رد  هجوت  بلاج  هتکن  دهد .

ياه شزرا  نیا  هب  دناوت  یم  كدوک  دعب  دوش و  رادیب  وا  رد  نادجو  لیکـشت و  كدوک ، رد  دمارف  دـیاب  لوا  هک  تسا  دـقتعم  زین  دـیورف 
ناتسبد هب  دورو  اب  یلو  دننک ، یم  كرد  ار  ردام  ردپ و  ياه  شزرا  ًاقیقد  ناتـسبد  هب  دورو  زا  لبق  ياه  لاس  رد  اه  هچب  دربب . یپ  یقالخا 

اه ملعم  هسردم ، ریدم  هک  ییاه  شزرا  دنروآ ؛ یم  دوخ  اب  یسالکمه  ياه  هچب  هک  ییاه  شزرا  دنوش . یم  انـشآ  يرگید  ياه  شزرا  اب 
هک تساجنآ  دننک و  یم  ناونع  هسردم  نایبرم  نالوئسم و  و 
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، دعب دـنک و  یم  هسیاقم  هداوناخ  شزرا  اب  ار  نآ  دوش ، یم  انـشآ  هداوناخ  شزرا  زا  ریغ  یـشزرا  اب  یتقو  دوش . یم  ضراعت  راچد  كدوک 
. دریذپ یم  ار  هداوناخ  شزرا  مه  هاگ  دنک و  یم  تمواقم  هداوناخ  شزرا  لباقم  رد  یهاگ 

، نآ زا  سپ  دهد . یم  ماجنا  ار  هیور  نامه  تسا و  یکی  هداوناخ ، ياه  شزرا  اب  یگلاس  تشه  رد  كدوک  ياه  شزرا  تسا  دقتعم  هژایپ 
طلغ يراـتفر  هچ  تسرد و  يراـتفر  هچ  دریگ  یم  میمـصت  كدوک  دوخ  هک  ینعم  نیا  هب  دـبای . یم  روهظ  كدوک  رد  راـتخمدوخ  راـتفر 

. تسا

رد ًالثم  دـنناسکی . ندـمتم  عماوج  مامت  رد  یقالخا  ياه  شزرا  دوش و  یم  ثحب  یـسررب و  یقالخا  ياـه  شزرا  رتشیب  یـسانش  ناور  رد 
يور رب  ناسانـش  ناور  نیاربانب ، دوش . یم  بوسحم  یقالخا  شزرا  عونمه  هب  کمک  تسا و  یقـالخاریغ  يراـتفر  ییوگ  غورد  اـج  همه 

كدوک نهذ  رد  تسا  هدنز  كدوک  هک  ینامز  ات  ردام  ردـپ و  شقن  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  مه  زاب  دـندرک و  راک  یقالخا  ياه  راتفر 
اپ ریز  ار  اهنآ  تسین و  دنب  ياپ  اه  شزرا  نآ  هب  هک  یماگنه  یتح  دنام  یم  یقاب  تایح  نامز  ات  ردام  ردپ و  ياه  شزرا  ینعی  تسا ؛ یقاب 

. دراذگ یم 

ناکدوک رد  اه  شزرا  لاقتنا 

ناکدوک رد  اه  شزرا  لاقتنا 

. دنرادن يدایز  يدـنب  ياپ  اهنآ  رظن  دروم  ياه  شزرا  هب  ناشنادـنزرف  هک  میتسه  ینیدـلاو  هدزمغ  هرهچ  ینارگن و  نایب  دـهاش  زور  ره  ام 
رئاعـش یگداوناخ ، ياه  شزرا  هب  ناکدوک  یخرب  یهجوت  یب  ندیـشک ، راگیـس  ندـناوخن ، سرد  رب  ینبم  نیدـلاو  جـیار  ياـه  تیاـکش 

ياه شنت  زا  یکی  هک  دـهد  یم  ناشن  موسرمان  تسردان و  ياه  گـنهرف  هدرخ  هب  شیارگ  فاـفع ، باـجح و  ندرکن  تیاـعر  یبهذـم ،
. دنتسه اه  شزرا  لاقتنا  رد  دوخ  تسکش  دهاش  نیدلاو  عقاو ، رد  تساه . يراذگ  شزرا  رس  رب  نادنزرف  اب  نیدلاو  یساسا 
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هاگن بدا  یـسکره  دشاب و  هتـشاد  دوجو  شزرا  هعماج ، کی  دارفا  دادـعت  هب  تسا  نکمم  دراد و  یلک  یموهفم  شزرا ، هک  تسا  نشور 
. دنک فیرعت  دوخ  یسانشوگلا  قبط  ار  يونش  فرح  نتشاد ،

هدـش هتـساوخ  اهنآ  زا  هچ  نآ  زا  یقیقد  بوچراچ  دـنناوت  یمن  نادـنزرف  دـننک ، یم  حرطم  يرثکادـح  یلک و  ار  اه  شزرا  نیدـلاو  یتقو 
شزرا لابق  رد  نادنزرف  تسا  نکمم  ادتبا  رد  دنوش ، یم  یـضار  اهنآ  زا  ینامز  هچ  نیدـلاو  هک  دـنناد  یمن  نیاربانب  دـننک ؛ میـسرت  تسا ،

. دهد یم  یشکرس  هب  ار  دوخ  ياج  یتدم  زا  سپ  تعاطا  اما  دنشاب  عیطم  یلک  ياه 

فیرعت کی  زورما  نیدـلاو  یترابع ، هب  تسا . مهبم  مینک ، یم  هئارا  اه  شزرا  زا  هک  یفیراعت  عامتجا  هداوناخ و  رد  هک  تساـج  نیا  هتکن 
یم تیاعر  ار  یلک  لوصا  یتدم  ات  دنراد ، دوخ  نیدلاو  هب  هک  يا  هقالع  ببـس  هب  نادـنزرف  رگید . یفیرعت  ادرف  دـننک و  یم  هئارا  بدا  زا 

ار نیدلاو  تیاضر  دنناوت  یمن  اهنآ  هب  لمع  دوجو  اب  دنبای  یمرد  اریز  دننز ؛ یم  سپ  ار  یتفایرد  ياه  شزرا  دشر ، دنیآرف  یط  اما  دـننک 
. درک نایب  رتهب  ار  موهفم  نیا  ناوتب  هداس  یلاثم  اب  دیاش  دننک . بلج 

اهدـص گرزب ، گنـس  دـنچ  ياج  هب  رگا  دراد  دوجو  نآ  زا  روبع  يارب  گرزب  گنـس  دـنچ  هک  تسا  يا  هناخدور  هیبش  اه  شزرا  لاقتنا 
یمامت دوش ، لیامتم  یـشکرس  هب  تعاطا ، زا  درف  یتقو  دتـسیا و  یم  زاـب  تکرح  زا  دور  ناـیرج  دوش ، هداد  رارق  هناـخدور  طـسو  گـنس 

نایلوتم و اهنآ ، زا  لبق  دـنریگب  هدـیدان  ار  اه  شزرا  ناکدوک  هعماج  سپـس  هداوناخ و  رد  رگا  دراد . یمرب  هناخدور  ریـسم  زا  ار  اه  گنس 
. دنهد لاقتنا  یحیحص  زرط  هب  ار  اه  شزرا  دنا  هتسناوتن  اریز  دنرصقم ؛ نیدلاو 

. دـننک یم  هبرجت  ام  اب  دروخرب  طابترا و  رد  هچ  نآ  اب  دـننیب و  یم  هک  هچ  نآ  اب  دـبای : یم  لاقتنا  ناکدوک  هب  ام  زا  شور  ود  هب  اه  شزرا 
ام دننیب  یم  اهنآ  هک  یماگنه 
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یم دای  زین  اهنآ  مینز ، یم  فرح  مارتحا  قشع و  اب  اهنآ  اب  هک  ینامز  دـنریگ . یم  دای  ار  یتسرد  تناما و  زین  اـهنآ  میراـک ، تسرد  نیما و 
. دننک تبحص  نارگید  اب  هویش  نیمه  هب  هک  دنریگ 

هک تروص  نیا  هب  میشخب . تعرس  دوخ ، تبثم  یهدوگلا  يراذگرثا و  دنور  هب  عمس » قارتسا  شزرا  شور   » يریگراک هب  اب  میناوت  یم  ام 
یم رگا  ًالثم  دنونـشب . اه  هچب  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، وگو  تفگ  رگیدـکی  اـب  دوخ  رظن  دروم  یقـالخا  ياـه  شزرا  هراـبرد  ردـپ  رداـم و 

، میا هداد  ماجنا  هک  یتسرد  ياهراک  دروم  رد  ار  ام  ياه  تبحص  میهد  هزاجا  اهنآ  هب  دنریگب ، دای  ار  یتسرد  تناما و  ام  نادنزرف  میهاوخ 
زورما داتفا . قافتا  نم  يارب  یبلاج  هلئسم  مزیزع  یناد  یم  : » میهد رارق  بطاخم  یظافلا  نینچ  اب  ار  نامرسمه  دیاب  دنونـشب . یقافتا  روط  هب 

، دنادرگرب نم  هب  ناموت  دصناپ  رازه و  هس  ضوع ، رد  وا  مداد و  هدنشورف  هب  ناموت  رازه  ود  یهام ، ورسنک  یطوق  کی  يارب  هاگشورف  رد 
ساسحا اما  مرادرب ، مدوخ  يارب  ار  ناموت  رازه  هس  نآ  منزن و  یفرح  چـیه  متـسناوت  یم  مداد . سپ  وا  هب  ار  یفاضا  ناموت  رازه  هس  نم  اما 

«. تسا رتهب  يزیچ  ره  زا  بتارم  هب  تناما  یتسرد و  منک  یم 

اج نیا  رد  ییالط  ینوناق  تساهنآ . اب  اـم  دروخرب  هوحن  دوش ، یم  هدافتـسا  ناـکدوک  ياـه  شزرا  رب  يراذـگرثا  يارب  هک  يرگید  شور 
یم اهنآ  هب  نام  نادنزرف  اب  ام  مارتحا  اب  مأوت  راتفر  اهنآ . اب  ناش  نیدلاو  هک  دننک  یم  راتفر  نارگید  اب  هنوگ  نامه  ناکدوک  دراد : دربراک 

ناتـسود و اـب  زین  دوخ  اـت  دراد  یماو  ار  اـهنآ  اـه  هچب  اـب  ندوب  دروخرب  شوخ  بدؤم و  دـننک . دروخرب  نارگید  اـب  هنوگ  نیا  هک  دزوـمآ 
. دنشاب دروخرب  شوخ  بدؤم و  دوخ  ناملعم 

اهنآ دـنناشوپب . لمع  هماج  دوخ  رکفت  زرط  هب  دـننک و  لامعا  ار  دوخ  لالقتـسا  دـنهاوخ  یم  اهنآ  دـنراد  ار  دوخ  صاخ  تاینهذ  ناکدوک 
هب هک  ار  یلئاسم 
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ام رگا  لاح  دنراد . رواب  ار  نآ  ًاصخـش  دوخ  هک  دـنریذپ  یم  ار  یلئاسم  ضوع ، رد  دـننز . یم  سپ  دـننک و  یم  در  دوش ، یم  لیمحت  اهنآ 
نآ شریذپ  ییاناوت  ناکدوک  هک  میهد  هئارا  يا  هنوگ  هب  ار  اه  شزرا  نیا  دیاب  مینک ، لقتنم  اهنآ  هب  ار  دوخ  ياه  شزرا  میهاوخب  نیدـلاو 

(1). ام نانخس  اهراک و  اب  زج  تسین  رسیم  راک  نیا  دنشاب و  هتشاد  ار 

هب هک  یلکـشم  ساسا  رب  دیاب  اه  شزرا  هعاشا  يارب  يرثکادـح . هن  مینک ، فیرعت  یلقادـح  ار  نآ  دـیاب  یـشزرا  ره  شزومآ  غالبا و  يارب 
نیدلاو زا  معا  ام  رتشیب  هابتشا  مینک . فیرعت  حضاو  یلقادح و  دودحم ، تروص  هب  ار  اه  شزرا  مینک و  يدنب  تیولوا  تسا ، هدمآ  دوجو 
ناناوج دوش  یم  ثعاب  هابتشا  نیمه  میـسرب . اه  شزرا  لامک  هب  ادتبا  زا  میهاوخ  یم  میتسه و  بلط  لامک  هک  تسا  نیا  هعماج  نایلوتم  ای 

اهنآ هب  دنتسین  رضاح  یتح  دننیب و  یم  یعقاو  ياه  شزرا  اب  يدایز  هلصاف  دوخ  نورد  رد  اریز  دنریگب ؛ هلصاف  مه  یلقادح  ياه  شزرا  زا 
. دننک رکف 

هک یلاح  رد  تسا ، ریذپانروصت  هک  دنـشیدنا  یم  دوخ  نادنزرف  هرابرد  هنوگ  لائدیا  هنایارگ و  لامک  ردق  نآ  نیدـلاو  زین  هداوناخ  نورد 
رد دننک و  لیـصحت  الاب  جرادم  یملع و  ياه  هتـشر  رد  دنراد  عقوت  دوخ  نادنزرف  زا  دنریگب ، دای  يزیچ  دنرادن  هلـصوح  لاح و  ناشدوخ 

. دنراذگ یم  يدعب  لسن  شود  يور  ار  دوخ  زا  تاعقوت  راب  عقاو ،

نیدـلاو و نیب  رتشیب  فاکـش  ثعاب  هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  دوش ، یم  لامعا  اه  هداوناخ  یخرب  رد  هک  اـه  شزرا  غـالبا  رد  یبلط  لاـمک 
نیاربانب دوش . یم  نادنزرف 

. یبیطخ اریتم  همجرت : ناکدوک ، هب  يریذپ  تیلوئسم  شزومآ  قطنم : قشع و  اب  تیبرت  یف ، میج  نیالک و  ویلبد  رتساف  - 1
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جیورت ار  اه  شزرا  رگید  یتسرپ و  نطو  يدازآ ، مارتحا ، باجح ، فاـفع و  بدا ، میهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یـساسا  راـکهار  کـی 
. يرثکادح هن  میهاوخب و  یلقادح  تروص  هب  ار  اهنآ  دیاب  مینک ،

هداوناخ رد  هچ  ام  نیناوق  لوا  هلهو  رد  هک  یتروص  رد  دنک ؛ لابند  ار  دوخ  قیالع  دـناوت  یم  اه ، شزرا  هب  يرادافو  نیع  رد  كدوک  کی 
. تسا یبلس  میراد ، كدوک  زا  ام  هک  یتاعقوت  رتشیب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  یبلس . هن  دشاب  یباجیا  هعماج ، رد  هچ  و 

گرزب گنس  دنچ  لثم  تسرد  میشاب . هتـشادن  فاطعنا  میتسیاب و  هناعطاق  دیاب  میدرک ، یفرعم  ار  یـشزرا  رگا  هک  تسناد  دیاب  یفرط ، زا 
. تشاد ار  مزال  فاطعنا  درک و  تکرح  هناخدور  تهج  رد  دـیاب  دراوم  رگید  رد  اما  دروخ ، یمن  ناکت  تسا و  تباث  هناـخدور  طـسو  هک 

اما دـنک ، هبرجت  بسک  تکرح و  دراد  هزاجا  دراد و  زاـین  عونت  هب  نامدـنزرف  میا  هتفریذـپ  ینعی  میتسه ، هناـخدور  ناـیرج  اـب  هارمه  یتقو 
. دهد رییغت  ار  اهنآ  ای  دنک  اج  هباج  دناوت  یمن  ار  يرورض  ياه  شزرا  یساسا و  لوصا 

هک تسا  شخب  هجیتن  وگو  تفگ  یتـقو  دـننک . وگو  تفگ  بساـنم  هناتـسود و  كدوک ، اـب  اـه ، شزرا  لاـقتنا  يارب  نیدـلاو  تسا  مزـال 
، وگو تفگ  رد  تیفافـش  زا  روظنم  دننادب  نیدلاو  تسا  مزال  اما  دسرب ، رظن  هب  یهیدب  تاملک ، نیا  تسا  نکمم  دشاب . فافـش  حـضاو و 

. مینیبب ار  رگیدمه  تبحص ، ماگنه  ینعی 

ملکتم دننیبب و  ار  وا  دنناوت  یمن  هک  دنریگ  یم  هلـصاف  كدوک  زا  یحور  يرکف و  ظاحل  هب  ردق  نآ  وگو  تفگ  ماگنه  هب  نیدـلاو  یهاگ 
رارق كدوک  ياج  دیاب  دننز  یم  فرح  نیدلاو  یتقو  هک  یتروص  رد  دنهد ، شوگ  دیاب  نارگید  دنیوگ و  یم  ناشدوخ  دنوش . یم  هدحو 
عقوت دـنراذگ و  یم  كدوک  يولج  ار  دوخ  تاداقتعا  يولبات  تبحـص  ماـگنه  هب  نیدـلاو  زا  يا  هدـع  دنونـشب . ار  دوخ  فرح  دـنریگب و 

فرح دنراد 
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یقافتا نامه  نیا  تسا . لعفنم  هدنونش  وگو ، تفگ  لوط  رد  دوش و  یم  هتفرگ  هدیدن  كدوک  هویـش ، نیا  اب  هک  یلاح  رد  دمهفب ، ار  اهنآ 
. دتفا یم  كدوک  يارب  سرد  ياه  سالک  امیسوادص و  رد  هکلب  هداوناخ ، رد  طقف  هن  هک  تسا 

هب دنهاوخ  یم  كدوک  زا  ًاقیقد  دنیوگب  دنناوتب  نیدلاو  هکنیا  ینعی  ندوب  حضاو  دهد . يور  تسرد  لاقتنا  ات  دنشاب  حضاو  دیاب  اه  شزرا 
يدایز دراوم  رد  دننک . نایب  دنا ، یـضار  وا  زا  رگا  دنوش و  یم  یـضار  كدوک  زا  ینامز  هچ  دننادب  دیاب  دشاب . دـنب  ياپ  اه  شزرا  مادـک 

. دور یم  رتالاب  نیدلاو  تاراظتنا  زور  هب  زور  دننک و  یمن  تفایرد  یقیوشت  زگره  دنتسه ، ور  هب  ور  مهبم  یّلک و  ياه  شزرا  اب  ناکدوک 

ياه هویـش  زا  هدافتـسا  هک  تساج  نیا  هتکن  دراذگب . اپ  ریز  ار  اه  شزرا  همه  یتدـم  زا  سپ  كدوک  یطیارـش  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط 
ههجاوم رد  هک  دشاب  ساسا  نیا  رب  ام  ياه  شزرا  لاقتنا  هویـش  یتقو  دنک . یم  رت  كریز  ار  ناکدوک  طقف  جـیار ، روصت  فالخرب  یهیبنت 

رارف هار  دنکب و  ار  دوخ  راک  هک  دور  یم  نیا  لابند  هب  كدوک  مینک ، هدافتسا  یهیبنت  ياه  هویـش  زا  هلـصافالب  اه ، شزرا  هب  ییانتعا  یب  اب 
(1). دبایب زین  ار  هیبنت  زا 

لوبقم و هچنآ  تبثم ، ياـه  شزرا  لاـقتنا  رد  دوب . دـهاوخ  تواـفتم  زین  اـهنآ  لاـقتنا  ياـه  شور  اـه ، شزرا  ندوب  یفنم  اـی  تبثم  هب  رظن 
نآ هب  نداد  همادا  يارب  ار  وا  نیـسحت و  نآ  نداد  ماجنا  يارب  ار  كدوک  لمع  رد  ای  میهد  یم  ماـجنا  كدوک  روضح  رد  تسا ، هدیدنـسپ 

. مینک یم  قیوشت  تبثم  شزرا 

ناکدوک رد  اه  شزرا  ذخا  أشنم 

ناکدوک رد  اه  شزرا  ذخا  أشنم 

: دراد دوجو  اهنآ  هب  اه  شزرا  هئارا  يارب  عبنم  هس  تسا . نشور  دنریگ ، یم  اجک  زا  ار  دوخ  ياه  شزرا  ام  نادنزرف  هک  نیا 

ص 8. ناوج ، لسن  هب  اه  شزرا  لاقتنا  یگنوگچ  يورم ، یمیظع  - 1
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زیچ همه  یگدنز  هیلوا  لحارم  رد  صوصخ  هب  كدوک  تسا . نادنزرف  يارب  اه  شزرا  شریذپ  عبنم  نیرت  مهم  نیرت و  یساسا  هداوناخ  . 1
رد هداوناخ  رابتعا  تیمها و  دناد . یم  دب  ای  بوخ  ار  نامه  وا  تسا ، دب  ای  بوخ  دنیوگ ، یم  وا  هب  نیدـلاو  هچنآ  دریگ . یم  هداوناخ  زا  ار 

. درک دهاوخ  ظفح  ار  دوخ  رابتعا  رمع  نایاپ  ات  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  يدح  هب  اه  شزرا  تیبثت 

ببـس دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اهنآ  رد  داضتم  فلاخم و  ياه  شزرا  اـی  دنـشاب  هتـشاد  هدـیقع  یب  رابودـنب و  یب  نیدـلاو  هک  ییاـه  هداوناـخ 
یبایزرا یسررب و  ناکما  هک  يزور  ات  دننک  یم  رس  ار  یگدنز  هویش  نامه  هب  زین  ناکدوک  دنوش . یم  ناکدوک  یمگردرس  ینادرگرس و 

. دنبایب ون  زا  ار  دوخ  هار  دیآ و  مهارف  رگید  طیحم  رد  ناشیارب 

هار همادا  هسردم  همانرب  رگا  تسا . حرطم  مدختـسم ، مظان و  ریدم ، ملعم ، دنا ، هدیـسر  نتفر  هسردم  نس  هب  هک  ینادنزرف  يارب  هسردم : . 2
. تسا ینادرگرس  كدوک  يارب  نآ  لصاح  دشاب ، راک  رد  یگناگود  داضت و  رگا  یلو  دیآ ، یمن  شیپ  يا  هلئسم  دشاب ، هناخ  رد  تیبرت 

اب نارـشاعم  دروخرب  عون  مظان ، ریدم و  ياه  یهن  رما و  درب ، یم  راک  هب  وا  هک  یگدنزاس  حالـصا و  ياه  هار  سیردت ، شور  ملعم ، راتفر 
لماع تسا  نکمم  هک  تسوا  هب  صاخ  ییاـه  شزرا  هدـنهد  لاـقتنا  دوخ  كدوک ، رب  مکاـح  ماـظن  لـک ، رد  و  تیبرت ، فادـها  كدوک ،

شزرا ذوفن  دشاب ، رتشیب  هک  هسردم  ای  هداوناخ  ذوفن  طلـست و  هک  درک  میهاوخن  شومارف  دشاب . يو  تیـصخش  يانب  یناریو  ای  یگدنزاس 
. دوب دهاوخ  رتدایز  وس  نآ  زا  اه 

ننـس و رکف ، ملع ، موسر ، بادآ و  تایبدا ، رنه ، نآ ، رد  تسا و  مکاح  عاـمتجا  مدرم  رب  هک  تسا  یگنهرف  هعماـج ، زا  روظنم  هعماـج : . 3
. تسا حرطم  رئاعش 
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یتقو زا  ام  ناکدوک  دنشاب . دنم  هطباض  دیاب  دننک و  یم  لقتنم  نادنزرف  هب  نارشاعم ، هورگ  هژیو  هب  عامتجا و  دارفا  ار  داعبا  اه و  هنیمز  نیا 
، اه هماـنزور  هلمج  زا  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  دـنریگ . یم  رثا  نارگید  تاـئاقلا  رکف و  رازبا ، لـیاسو ، زا  دنـسر ، یم  صیخـشت  نس  هب  هک 
، دننک یم  لقتنم  درف  هب  رازبا  لیاسو و  نیا  هک  ییاه  شزرا  دنراذگ . یم  رثا  اهنآ  يور  نویزیولت  ویدار و  همانرب  ياوتحم  بتک ، تالجم ،

(1). دنرادن هداوناخ  زا  رتمک  یتیمها  ریثأت و 

اب دـیاب  لوا  هلحرم  رد  نیدـلاو  هعماـج . درف و  نیدـلاو ، دراد : دوجو  مهم  هفلؤم  هس  گـنهرف ، لاـقتنا  رد  دـندقتعم  یخرب  رگید ، يوـس  زا 
یبوخ هب  هدـش ، هداهن  اهنآ  هدـهع  رب  هک  ار  یتّیلوئـسم  دـیاب  دـعب  هلحرم  رد  دـنزادرپب . يدوخ  گـنهرف  ییاسانـش  هب  لوادـتم  ياـه  شور 

هب ناشناردام  ناردـپ و  هچنآ  دـننک  كرد  دـیاب  اهنآ  دـننادب . لوئـسم  دوخ  كدوک  گنهرف و  لابق  رد  ار  دوخ  دـننک و  كرد  ساسحا و 
اب اهنآ  تسا  مزال  دنامب . هدنز  اهنآ  گنهرف  دشاب و  يراج  گنهرف  ات  دنهد  رارق  شیوخ  ناگوابون  رایتخا  رد  دیاب  لاح  دنا ، هداد  دای  اهنآ 

ياه هتـشاد  دـیاب  نیدـلاو  دـننک . واکجنک  دوخ  گنهرف  لابق  رد  ار  ناشنادـنزرف  دـنا ، هتـسیز  اهنآ  اـب  هک  یبادآ  موسر و  تارطاـخ ، ناـیب 
. تسا هعماج  موس ، هفلؤم  دنـشاب . اه  شزرا  نآ  يارب  یبوخ  ناظفاح  دنناوتب  اهنآ  ات  دـنهد  رارق  دوخ  نادـنزرف  رایتخا  رد  ار  دوخ  یگنهرف 

ياـه سـالک  لیکـشت  هسردـم ، داـجیا  دزاـس . مهارف  دوخ  دارفا  يارب  ار  گـنهرف  يریگداـی  شرتسگ و  ياـه  رتـسب  هنیمز و  دـیاب  هعماـج 
تیعقاو ندنایامن  لک ، رد  یگنهرف و  ياه  هاگـشیامن  يرازگرب  دارفا ، هب  تایبدا  نابز و  ندناسانـش  یلمع ، گنهرف  نداد  ناشن  یگنهرف ،

روط هب  هعماج  ره  گنهرف 

ص 258. ناکدوک ، یقالخا  یبهذم و  شرورپ  یمئاق ، یلع  - 1
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دوخ ياـهب  نارگ  دروآ  تسد  نارگن  یلـسن  ره  هک  تسا  یعیبط  نینچمه  دوش . هعماـج  نآ  گـنهرف  یقرت  زاـس  هنیمز  دـناوت  یم  حـیحص 
ناسب دهن و  ندرگ  نآ  ياهراجنه  اه و  شزرا  هب  درادب و  ساپ  ار  اهدروآ  تسد  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  عقوت  دوخ  زا  دـعب  لسن  زا  دـشاب و 
كرد نوچ  دنهاگآان ، اهدروآ  تسد  نآ  تیمها  شزرا و  لابق  رد  دیدج ، ياه  لسن  هراومه  اما  دراپسب ، دعب  لسن  هب  ار  نآ  تناما ، کی 

لابند هب  نس  ياضتقا  هب  دـنهجوت و  یب  اهنآ  هب  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هدـش  فرـص  نآ  يارب  ییاـهب  نارگ  ياـه  هیامرـس  هچ  دـنا  هدرکن 
(1). دنور یم  دیدج  ياه  شزرا  اهوگلا و 

هناسر شزرا و  ج )

هراشا

هناسر شزرا و  ج )

، یـسایس یعامتجا ، ياوتحم  زا  زور  هنابـش  لوط  رد  مدرم  دنا . هدش  مدرم  یگدـنز  زا  ریذـپان  ییادـج  یـشخب  ینونک  نارود  رد  اه  هناسر 
دوش یم  گرزب  اه  هناسر  اب  یگدنز  يادتبا  زا  هعماج  ینونک  لسن  دننک . یم  هدافتسا  اه  هناسر  یمرگرس  یشزومآ و  یگنهرف ، يداصتقا ،

هناسر زا  ار  عماوج  رگید  دوخ و  هعماج  ياهراجنه  اه و  شزرا  گنهرف ، میظع  شخب  لسن ، نیا  زورما ، یطابترا  یتاعالطا و  ياـیند  رد  و 
زا یمیظع  شخب  تسا ، فورعم  یطابترا  یتاعالطا و  هعماج  تاعالطا و  رصع  هب  هک  رـصاعم  نارود  رد  یترابع ، هب  دنک . یم  تفایرد  اه 

نیا رب  یطابترا  نازادرپ  هیرظن  زا  یخرب  هک  تسا  ییاج  ات  هناسر  ریثأت  ذوفن و  دوش و  یم  ماجنا  اه  هناسر  قیرط  زا  اه  لسن  يریذـپ  هعماج 
یم ام  هب  ار  نیا  دـنهدن ، دای  ام  هب  ار  ندرک  رکف  هنوگچ  رگا  دـننک و  یم  نییعت  ار  ام  يراتفر  یتح  ینهذ و  تیولوا  اه  هناـسر  هک  دـنرواب 

. مینک رکف  يزیچ  هچ  هب  هک  دنزومآ 

ص 29. اه ، لسن  تسسگ  هدیدپ  هب  یهاگن  یناخیلع ، ربکا  یلع  - 1
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ای هدنتـسرف  زا  اـه  ماـیپ  لاـقتنا  لـیاسو  هب  میهد . هئارا  هناـسر  زا  یفیرعت  تـسا  مزـال  اـج  نـیا  رد  دـمآ . لـصف  يادـتبا  رد  شزرا  فـیرعت 
ون ياه  يروآ  نف  هراوهام ، نویزیولت ، ویدار ، باتک ، هماـنزور ، لـماش  هک  دوش  یم  هتفگ  هناـسر »  » ناـبطاخم اـی  بطاـخم  هب  ناگدنتـسرف 

ماـیپ ریثـکت  داـیز و  لـمع  تعرـس  انـشآان ، ناریگ  ماـیپ  دـننام  ییاـه  یگژیو  ياراد  لـیاسو  نیا  تـسا . تنرتـنیا  تاـعالطا و  تاـطابترا ،
. تسا نویزیولت  هناسر ، زا  روظنم  شهوژپ  نیا  رد   (1). دنتسه

اه شزرا  لاقتنا  رد  اه  هناسر  درکراک 

اه شزرا  لاقتنا  رد  اه  هناسر  درکراک 

اهوگلا و اه ، شزرا  اهرواب ، يراتفر ، ياه  هویـش  درف  نآ  یط  هک  دـنناد  یم  يدـنیآرف  ار  ندرک » یعامتجا  ، » یعاـمتجا مولع  نادنمـشناد 
رد ندرک  یعامتجا  شخب  نیرت  يداـینب  دزاـس . یم  دوخ  تیـصخش  وزج  ار  اـهنآ  دریگ و  یم  داـی  ار  هعماـج  صاـخ  یگنهرف  ياـهرایعم 

. دبای یم  همادا  یمدآ  رمع  رسارس  رد  دنور  نیا  اما  دهد ، یم  يور  یکدوک  نارود 

دـنک و یم  افوکـش  ار  درف  هوقلاـب  ياهدادعتـسا  ندرک  یعاـمتجا  يدرف ، رظن  زا  تسخن ، تسا : یـساسا  شقن  ود  ياراد  ندرک  یعاـمتجا 
تـسا يدـنیآرف  ندرک  یعامتجا  هعماج ، رظن  زا  مود ، دروآ . یم  مهارف  ار  یعامتجا  یـصخش  هب  درف  لیدـبت  تیـصخش و  دـشر  تاناکما 

دارفا تیبرت  زین  گنهرف و  رارمتـسا  لماعت و  ناکما  ندروآ  مهارف  رگید ، لسن  هب  یلـسن  زا  هعماج  کی  یگنهرف  ياه  یگژیو  لاقتنا  يارب 
(2). یعامتجا فلتخم  ياه  هاگیاپ  زارحا  اه و  شقن  يافیا  يارب 

: دنا هدرک  زیامتم  رگیدکی  زا  ار  یعامتجا  لماع  عون  ود  ناسانش  هعماج 

ص 6. یعمج ، تاطابترا  ینابم  نارگداد ، دمحم  - 1
ص 94. يدیلک ، میهافم  یسانش  هعماج  ناراکمه ، نادانق و  روصنم  - 2
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؛ دریگ یمربرد  ار  نالاس  مه  ياه  هورگ  هداوناخ و  تسخن  ندرک ، یعامتجا  فلا )

(1). تساه هناسر  هسردم و  لماش  دعب  هلحرم  رد  هک  ندرک  یعامتجا  ب )

هژیو هب  تـالجم و  يراودا ، تایرـشن  اـه ، هماـنزور  دـنوش . یم  بوـسحم  ندرک  یعاـمتجا  مهم  رایـسب  لـماوع  زا  یناـگمه  ياـه  هناـسر 
زا یعامتجا ، فلتخم  ياه  هورگ  رایتخا  رد  عیـسو  روط  هب  زور  ره  یلاـتیجید ، یکینورتکلا و  يا ، هراوهاـم  نیون  ياـه  هناـسر  نویزیولت و 

ياه همانرب  ریثأت  یتاقیقحت  رد  دـنهد . یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  دـیاقع  شرگن و  دـنوش و  یم  هدافتـسا  دریگ ، یم  رارق  ناـکدوک  هلمج 
یمن اما  دنتسین ، یعطق  طابنتسا ، رظن  زا  تاقیقحت  نیا  رتشیب  زونه  تسا . هدش  یـسررب  نالاس  گرزب  ناکدوک و  ياه  شرگن  رب  يا  هناسر 

(2). دنهد یم  لاقتنا  ار  اه  شزرا  هژیو  هب  اوتحم  تاعالطا و  زا  ینوگانوگ  عاونا  یعمج  ياه  هناسر  هک  درک  راکنا  ناوت 

دارفا هلیسو  هب  تاعالطا  ریسفت  يارب  ار  یگنهرف  یلک  ياه  شرگن  نابطاخم ، يارب  هبرجت  ياه  بوچراچ  هدننک  مهارف  ناونع  هب  اه  هناسر 
مظن کمک  اب  ار  اهنآ  هب  شنکاو  یعامتجا و  یگدـنز  زا  دارفا  ریـسفت  ياه  هویـش  اه  هناـسر  دـننک . یم  داـجیا  يزورما  عماوج  رد  هعماـج 

یساسا یـشقن  اه  هناسر  ناکدوک ، يریذپ  هعماج  نایرج  رد  نیاربانب ،  (3). دننک یم  يزیر  بلاق  یعامتجا ، یگدـنز  زا  ام  هبرجت  هب  نداد 
. دننک یم  ینورد  ار  اهنآ  دنهد و  یم  لاقتنا  دیدج  لسن  هب  ار  یعامتجا  یگداوناخ و  ياه  شزرا  هک  ینعم  نیدب  دننک . یم  افیا 

صص 103 120. يدیلک ، میهافم  یسانش  هعماج  ناراکمه ، نادانق و  روصنم  - 1
ص 88. يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانش ، هعماج  زندیگ ، ینوتنآ  - 2

ص 479. يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانش ، هعماج  زندیگ ، ینوتنآ  - 3
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ياه هناسر  هیرظن  رب  يا  همدقم  باتک  رد   (1)« لیئوک کم  سیند  . » دنراد هدهعرب  هعماج  رد  يددعتم  ياه  شقن  اه و  درکراک  اه ، هناسر 
زا هک  روط  نامه  تسا ، دـقتعم  يو  دـناد . یم  یعامتجا  طباور  یجنایم  ار  اه  هناسر  رتسگ و  هعماـج  يدـنیآرف  ار  یعمج  طاـبترا  یعمج ،
نآ هدـننک و  تفایرد  ناونع  هب  ام  نایم  ًابلاغ  هکنیا  یکی  دنتـسه : یجنایم  ظاحل  دـنچ  زا  یعمج  ياه  هناسر  دـیآ ، یم  رب   (2)« هناسر  » هژاو
هک دنریگ  رارق  ییاهداهن  رگید  ام و  نایم  تسا  نکمم  مود ، دنریگ . یم  رارق  ام  میقتسم  سامت  ای  كاردا  زا  جراخ  هوقلاب  هبرجت  زا  شخب 

. دـننک داجیا  نوگانوگ  ياه  داهن  نیا  نایم  يدـنویپ  دراد  ناکما  موس ، هریغ . تلود و  تعنـص ، نوناـق ، هلمج  زا  میراد  راـک  رـس و  نآ  اـب 
اه هناسر  ًابلاغ  هکنیا  مجنپ ، مینک و  یم  رارقرب  طابترا  نارگید  اب  ام  ام و  اب  نارگید  اهنآ  هلیسو  هب  هک  دنتسه  ییاهارجم  اه ، هناسر  مراهچ ،

راشتنا هفیظو  اه  هناـسر   (3). دـنهد یم  لکـش  اهدادـیور  اه و  نامزاس  اه ، هورگ  رگید  زا  ام  كاردا  هب  مزاول ، بابـسا و  ندروآ  مهارف  اـب 
رد اه  هناسر  دننک . یم  لمع  مه  هاگـشناد  شرورپ و  شزومآ و  لثم  یتفرعم  ياهداهن  رگید  ياج  هب  سپ  دنراد . هدهعرب  ار  تفرعم  عاونا 

هناسر دـنراد . رارق  هنیزه  مک  هنابلطواد و  هدرتسگ ، تروص  هب  هعماج  ياضعا  همه  سرتسد  رد  ینعی  دـننک ؛ یم  تیلاـعف  یمومع  یطیحم 
. دنهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  يرتشیب  نامز  دنراذگ و  یم  رثا  يرتشیب  دادعت  رب  یعامتجا ، ياهداهن  رگید  اب  هسیاقم  رد  اه 

هجوت هعماج  رد  اه  هناسر  درکراک  شقن و  هب  يدج  روط  هب  هک  دنتـسه  ینارگـشهوژپ  هلمج  زا   (5)« تیار زلراچ   » »(4) و لوسال دلوراه  »
دندقتعم اهنآ  دنا . هدرک 

.McQuail - 1
.Media - 2

ص 83. یلالجا ، زیورپ  همجرت : یعمج ، تاطابترا  ياه  هیرظن  رب  يدمآرد  لیئوک ، کم  سیند  - 3
.Harold Lasswell - 4

.Charles Raite - 5
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، یگنهرف ثاریم  لاقتنا  طـیحم ، هب  شنکاو  رد  یعاـمتجا  یگتـسبمه  داـجیا  طـیحم ، رب  تراـظن  دـنراد : ار  اـهدرکراک  نیا  اـه  هناـسر  هک 
، تراظن اه ، هناسر  هفیظو  نیتسخن ، درکراک  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  تاطابترا  زادرپ  هیرظن  ود  نیا   (1). تغارف تاقوا  ندرک  رپ  یمرگرس و 

بلغا تسا . طیحم  رد  تاعالطا  ریـسفت  باختنا و  هناسر ، درکراـک  نیمود  تسا . ینوماریپ  طـیحم  هراـبرد  ربخ  ندـناسر  هیهت و  تبقارم ،
، یعاـمتجا ياـه  شزرا  شقن ؛ نیا  رد  اـه  هناـسر  تسا . ثداوح  هب  دارفا  شنم  یگنوگچ و  يارب  ییاـهزیوجت  تاداـقتنا و  لـماش  هناـسر 

یمومع راکفا  تیریدم  یمومع ، تشحو  یعامتجا و  تابث  دیدهت  زا  تعنامم  راکفا ، ناربهر  هاگیاپ  هب  عوجر  تافارحنا ، ياشفا  عامجا و 
ماجـسنا شیازفا  گـنهرف ، لاـقتنا  دـنرارق : نـیا  زا  هناـسر  رگید  ياـهدرکراک  دـننک . یم  تیوـقت  ار  تظفاـحم  تموـکح و  رب  تراـظن  و 

سپ شیپ و  ندش  یعامتجا  رارمتسا  یگناگیبدوخ ، زا  ساسحا  یعامتجا ، ياه  يراجنهان  زا  نتـساک  كرتشم ، هبرجت  قیمعت  یعامتجا و 
. ماجسنا يزاس و  تسد  کی  هب  کمک  یمسر و  شزومآ  زا 

لاـقتنا يارب  گـنهرف  هدـنهد  لاـقتنا  شقن  رد  اـه  هناـسر  ییاـکیرما ، یطاـبترا  زادرپ  هـیرظن  سانــش و  هعماـج  لوسـال ،» دـلوراه   » رظن زا 
شرتسگ اب  هار  نیا  زا  اهنآ  دـنراد . دربراک  اهدراو ، هزات  هب  هعماج  دارفا  زا  رگید و  لسن  هب  لسن  کی  زا  اـهراجنه  اـه و  شزرا  تاـعالطا ،

یمـسر و شزومآ  ندش  مامت  زا  سپ  ندش  یعامتجا  رارمتـسا  اب  اه  هناسر  دنهد . یم  شیازفا  ار  یعامتجا  ماجـسنا  كرتشم ، هبرجت  ناینب 
شیامن و اب  اه  هناسر  هک  تسا  هدش  هتفگ  دننک . یم  کمک  هعماج  رد  دارفا  بذج  هب  هسردـم ، زا  شیپ  نایلاس  لوط  رد  نآ  عورـش  اب  زین 

، تسا هدرک  یفرعم  هتخاس و  تیوه  مه  نآ  اب  ار  دوخ  درف  هک  يا  هعماج  هضرع 

ص 108. یلالجا ، زیورپ  همجرت : یعمج ، تاطابترا  ياه  هیرظن  رب  يدمآرد  لیئوک ، کم  سیند  - 1
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يارب اه  هناسر  زا  نابطاخم  لیئوک ، کـم  رظن  زا   (1). دـنهد شهاک  ار  وا  ندوب  هشیر  یب  ساسحا  ای  یگناگیبدوخ  زا  ساسحا  دـنناوت  یم 
یم هدافتـسا  دوخ  هب  عجار  شنیب  ندرک  ادیپ  نارگید و  اب  يرادنپ  تاذ  مه  يراتفر ، ياهوگلا  بذج  یـصخش ، ياه  شزرا  دـییأت  بسک 

(2). دننک

: دراد دوجو  یلک  هنیمز  هس  هتفرگ ، ماجنا  هعماج  رب  یعمج  طابترا  لیاسو  راثآ  هراـبرد  هک  ییاـه  شهوژپ  رد  دراد ، هدـیقع   (3)« تربیاه »
. راتفر رییغت  رب  اه  هناسر  ریثأت  شزرا ؛ هدیقع و  رییغت  رب  اه  هناسر  ریثأت  كاردا ؛ تخانش  رب  اه  هناسر  ریثأت 

دنا هیرظن  نیا  نّیبم  یـشهوژپ  دهاوش  كرادم و  رثکا  دراد . یگتـسب  مایپ  ياوتحم  كرد  ندوب و  هاگآ  هب  اه  شزرا  رییغت  تسا  دقتعم  يو 
(4). تسا دوجوم  دیاقع  نداد  رییغت  زا  رت  ناسآ  دیدج ، دیاقع  داجیا  هک 

فاکش یتنـس و  ياه  شزرا  ندرک  تسـس  هعماج و  رد  دیدج  ياهوگلا  هعـسوت  داجیا و  اه ، شزرا  ینوگرگد  رد  یعمج  طابترا  لیاسو 
. دنراد يزراب  شقن  یلسن ، یشزرا  يراجنه و 

هزوح رد  طلـسم  ياـه  هراووگلا  زا  یکی  هب  ناوـت  یم  عـماوج ، یعاـمتجا  يدرف و  ياـه  شزرا  ینوـگرگد  رد  اـه  هناـسر  شقن  هنیمز  رد 
عماوج ياه  شزرا  رییغت  ینوگرگد و  لماع  ناونع  هب  اـه  هناـسر  هب  هک  درک  هراـشا  يدـالیم  ات 70  ياه 60  ههد  رد  هعـسوت  تاطابترا و 

هک دـنک  یم  کمک  يا  یـشزرا  ماـظن  هعاـشا  اـی  راـشتنا  هب  هناـسر  هیرظن ، نیا  ساـسا  رب  دوش . یم  دـیکأت  دـیدج  رـصع  هب  دورو  یتنس و 
، يروآون ناهاوخ 

ص 452. ناقهد ، اضر  یلع  یعمج ، تاطابترا  ياه  هیرظن  دراکنات ، ویلبد  زمیج  نیروس و  یج  رنرو  - 1
ص 112. یعمج ، تاطابترا  ياه  هیرظن  رب  يدمآرد  - 2

.Hybert - 3
ص 42. ناریا ، نویزیولت  قیرط  زا  یشزرا  لاقتنا  یبارعا ، هردان  - 4
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رد یتنس  ياه  شزرا  رییغت  رد  اه  هناسر  شقن  هب  درکیور  نیا  ناوریپ  زا  ییاکیرما و  سانش  هعماج   (1). تسا فرصم  تیقفوم و  كرحت ،
هناسر تسا  دقتعم  هنایمرواخ  يزاسون  یتنس ، هعماج  زا  رذگ  باتک  رد  يو  تسا . هدرک  هراشا  دیدج  ياه  شزرا  ندش  نیشناج  عماوج و 

، تاعقوت تاراظتنا و  نتفر  الاب  اب  راک  نیا  دنک . کمک  دوش  یم  بوسحم  يزاسون  يارب  یلضعم  هک  ییارگ  تنس  یـشاپورف  هب  دناوت  یم 
یلمع هداوناخ  دوخ و  يارب  رتهب  یگدنز  طیارـش  ندرک  نیـشناج  ناهاوخ  ندیزرو و  لیخت  هب  مدرم  ندـش  اناوت  دـید ، ياه  قفا  شرتسگ 

(2). دوش یم 

هب یلاس  زا  موادم  روط  هب  هن  دهد ، یم  خر  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  هک  تسا  يدنور  یـشزرا ، رییغت  تسا  دقتعم   (3) «، تراهلگنیا دلانور  »
یناهج ینونک ، رـصع  رد  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدـش  رجنم  اه  شزرا  رییغت  هب  یعمج  ياه  هناـسر  هعاـشا  تسا  دـقتعم  يو   (4). رگید لاس 

زا پاپ ، یقیـسوم  ناناوج و  لکـشلادحتم  ياه  سابل  تسا . هتـشاذگ  ریثأت  یلـسن  ياـه  شزرا  فاکـش  رب  اـه  هناـسر  تاـطابترا و  ندـش 
(5). تسا دوخ  یگنهرف  ياه  تنس  هب  ندوبن  دنب  ياپ  ینونک و  لسن  ياه  شزرا  اهراتفر و  رییغت  رب  هناسر  ریثأت  ياهدومن 

بالقنا شزرا و  د )

هراشا

بالقنا شزرا و  د )

اه لصف  ریز 

بالقنا فیرعت 

ناریا یمالسا  بالقنا  فیرعت 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  فیرعت 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  يدنب  هتسد 

یمالسا بالقنا  رد  تبثم  ياه  شزرا 

یمالسا بالقنا  رد  یفنم  ياه  شزرا 

يدامارف ياه  شزرا 

يدام ياه  شزرا 

یلمارف ياه  شزرا 
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یلم ياه  شزرا 

ناتسبد هرود  یسرد  ياه  باتک  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا 

اه شزرا 

بالقنا فیرعت 

بالقنا فیرعت 

اب ًالماک  هک  سپ  شیپ و  تمـسق  ود  هب  يزراب  تروص  هب  ار  هعماج  خـیرات  هک  دوش  یم  بوسحم  فطع  هطقن  یعون  بالقنا  تقیقح ، رد 
(6). دنک یم  میسقت  دنتوافتم ، مه 

.Daniele Lerner - 1
ص 144. یعمج ، تاطابترا  ياه  هیرظن  رب  يدمآرد  - 2

.Ronald Inglehart - 3
ص 42. یبرجت ، يرظن و  یسررب  اه  لسن  نیب  فاکش  - 4

ص 114. یبرجت ، يرظن و  یسررب  اه  لسن  نیب  فاکش  - 5
ص 289. یقوثو ، روصنم  همجرت : یعامتجا ، تارییغت  هشور ، یگ  - 6

بالقنا شزرا و  www.Ghaemiyeh.comد ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


134 ص :

ياهداهن هعماج ، کی  رب  طلـسم  ياه  هروطـسا  اه و  شزرا  رد  یلخاد  زیمآ  تنوشخ  يداینب و  عیرـس ، ینوگرگد  ار  بـالقنا  نوتگنیتناـه 
(1). دنک یم  فیرعت  یتموکح  ياه  تسایس  تیلاعف و  يربهر ، یعامتجا ، راتخاس  یسایس ،

، هورگ روجهم  یلو  یمـسر ، نیناوق  زیمآ  تنوشخ  عیرـس و  یناهگان ، ًاتبـسن  رییغت  بالقنا  : » دـسیون یم  بالقنا  فیرعت  رد   (2) نیکوروس
(3) «. تساهنآ هدنیامن  روبزم  نیناوق  هک  تسا  ییاه  شزرا  ماظن  اهداهن و 

يربـهر و طـسوت  هک  هعماـج  رد  يراـتخاس  یـشزرا و  لوحت  هب  فوطعم  یـشبنج  : » تسا نیا  بـالقنا  زا  شهوژپ  نیا  هدـیزگرب  فـیرعت 
(4) «. دزادنا یمرب  ار  رقتسم  ماظن  دنک و  یم  یلجت  دبای ؛ یم  میمعت  يا  هدیقع  لوح  نارگشنک  جیسب  یهد و  نامزاس 

ناریا یمالسا  بالقنا  فیرعت 

ناریا یمالسا  بالقنا  فیرعت 

ههد 1340، لیاوا  زا  یبهذم  زرابم و  یعجرم  ناونع  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  روضح و  اب  هک  یخیرات  درف و  هب  رصحنم  يدادیور 
ناریا یمالـسا  يروهمج  روحم  شزرا  دیدج  ماظن  نداهن  ناینب  توغاط و  تموکح  ینوگنرـس  هب  لاس 1357 ، رد  مدرم ، جیـسب  اب  زاغآ و 

. دش رجنم 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  فیرعت 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  فیرعت 

لوحت رییغت و  دـشر ، رتسب  هنیمز و  یلـصا ، أشنم  بالقنا ، وس  کی  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یتبثم  یفنم و  ياه  شزرا  هب  یبالقنا  ياه  شزرا 
اب هلباقم  ای  تیوقت  و 

ص 385. یثالث ، نسحم  همجرت : ینوگرگد ، شوخ  تسد  عماوج  رد  یسایس  ناماس  نوتگنیتناه ، لئومس  - 1
.Sorokin - 2

ص 195. بیط ، اضر  یلع  همجرت : بالقنا ، ياه  يروئت  نهوک ، دروفنتسا  نیولآ  - 3
ص 31. شزرا ، هب  فوطعم  یشبنج  یمالسا ، بالقنا  - 4
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اهنآ يزادنارب  ندرب و  نیب  زا  يارب  ای  يرادساپ  زورب ، روهظ ، يارب  ای  مدرم  رگید ، يوس  زا  تسا و  هدـش  ببـس  ار  اهنآ  ینک  هشیر  اهنآ و 
. دنا هدرک  بالقنا  شیوخ ، هعماج  رد 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  يدنب  هتسد 

یمالسا بالقنا  ياه  شزرا  يدنب  هتسد 

ساسا رب  مینک و  حرطم  ار  نآ  نوگانوگ  ياه  يدنب  هتـسد  سپـس  میـسانشب ، ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  تسا  مزال  تسخن  اجنیا  رد 
ار یعرف  یلصا و  ياه  شزرا  اهنآ ، يدنب  هتسد  نمض  میهد و  هئارا  ار  ناکدوک  تخانـش  حطـس  اب  بسانتم  ياه  شزرا  ینتفریذپ ، ییانبم 

یلـصا ياه  شزرا  يور  رب  ار  دوخ  ياه  همانرب  زا  يرتشیب  شخب  اـت  ددرگ  مهارف  نازیر  هماـنرب  يارب  مزـال  هنیمز  اـت  میزاـس  صخـشم  زین 
. دنزاس زکرمتم 

اهنآ سپس  جارختسا و  تاعوبطم  نیا  زا  ار  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  تسخن  بالقنا ، يادتبا  تاعوبطم  یسررب  اب  دار  ناینـسحم  رتکد 
هب ار  نآ  یمالـسا و  بالقنا  رد  تبثم  ياه  شزرا  یلـصا  هتـسد  ود  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  يو ، تسا . هدرک  يدـنب  هتـسد  ار 

: دنرارق نیا  زا  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هدرک  میسقت  هورگ  هس  یس و  هب  ار  یمالسا  بالقنا  رد  یفنم  ياه  شزرا  هورگ و  هدزناپ 

یمالسا بالقنا  رد  تبثم  ياه  شزرا 

یمالسا بالقنا  رد  تبثم  ياه  شزرا 

؛ ماما نید ، مالسا ، . 1

؛ نارگراک قلخ ، مدرم ، . 2

؛ شبنج مایق ، بالقنا ، . 3

؛ يزابناج تداهش ، دربن ، راکیپ ، هزرابم ، . 4
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؛ تیلم نطو ، ناریا ، تلادع ، يربارب ، لالقتسا ، يدازآ ، تقیقح ، نایب  . 5

ياه هورگ  بازحا و  یگتسبمه ، تدحو ، داحتا ، یسارکومد ، مدرم ، تیمکاح ، يروهمج ، يداصتقا ، يزاسزاب  یگنهرف و  ینوگرگد  . 6
؛ یسایس

؛ دنمشناد شناد ، هشیدنا ، . 7

؛ روشک قطانم  ماوقا و  تفرشیپ ، ندمت ، یقرت ، . 8

. نیمز قرشم  للم  تفارش ، فرش و  تقوم ، تلود  ینیب ، تقیقح  تقیقح و  يزوریپ ، . 9

یمالسا بالقنا  رد  یفنم  ياه  شزرا 

یمالسا بالقنا  رد  یفنم  ياه  شزرا 

؛ یگتسباو نارگرامعتسا ، مسیلایرپما ، . 1

؛ یهاشنهاش ماظن  تنطلس و  يولهپ ، هاش ، . 2

؛ یبزح تیوضع  اه و  هورگ  بازحا ، مدرم ، لافغا  تاعوبطم ، فیقوت  نخس ، تراسا  یگدنب ، تراسا و  ملاظ ، ملظ ، يدعت ، . 3

؛ یمگردرس يراکیب ، يداصتقا ، تالکشم  یتخبدب ، نادبتسم ، يروتاتکید ، دادبتسا ، ییوجدوس ، يراد ، هیامرس  . 4

همانرب تقوم ، تلود  مالـسا ، هب  ناگدننکرهاظت  ناطیـش و  ینید ، یب  یبزح ، یهورگ و  فالتخا  هقرفت و  نایامن ، یبالقنا  بالقنا ، دض  . 5
؛ دسافم ریاس  بارش و  رامق ، يرگیپسور ، بالقنا ، هب  ناگتسباو  تلود ، ياه 

، یتلادـع یب  یگنهرف ، ياـه  بیـسآ  یگنهرف ، طاـطحنا  نارگراـک ، قـلخ ، هـیلع  مادـقا  یجراـخ ، یلخاد و  یــسوساج  ياـه  ناـمزاس  . 6
؛ شترا یمظن  یب  شترا و  ناریا ، هیزجت  یلخاد و  گنج  يرباربان ،
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، یطسو نورق  دویق  هنهک ، موسر  یسارکومد ، هب  شروی  نانمشد ، نمشد ، يرادا ، تالیکـشت  يزابذغاک ، یـشیدنا ، هداس  یحول ، هداس  . 7
(1). یلم گنهرف  گرم  تلود ، رد  ینکشراک  تلود ، فیعضت  یسارکومد ، ینادان ، یهاگآان ،

ود هب  ار  اه  شزرا  هدرک ، قیقحت  اهنآ  رییغت  یمالسا و  بالقنا  ياه  شزرا  هرابرد  ریخا  ههد  رد  هک  نارگشهوژپ  زا  رگید  یکی  يرلیجاح ،
: تسا هدرمشرب  حرش  نیا  هب  ار  کیره  تالوقم  هدرک و  میسقت  یلم  یلمارف و  ياه  شزرا  يدام و  يدامارف و  ياه  شزرا  یلصا  هتسد 

يدامارف ياه  شزرا 

يدامارف ياه  شزرا 

؛ دیحوت ادخ  . 1

؛ نید ماکحا  رارقتسا  بهذم و  نید ، . 2

؛ تدابع تیونعم و  . 3

؛ يزابناج تداهش ، داهج ، هزرابم ، . 4

؛ ییارگ نوناق  یبلط و  قح  يزیتس ، ملظ  یهاوخ ، تلادع  تلادع ، . 5

؛ يدازآ . 6

؛ یعامتجا یمالسا ، راتفر  قالخا و  . 7

؛ يدرف یمالسا ، راتفر  قالخا و  . 8

؛ يرگ یبالقنا  بالقنا و  . 9

؛ هعماج نامورحم  مدرم و  هب  تمدخ  . 10

؛ يزیرگایند یبلط و  تضایر  . 11

؛ یعامتجا تینما  مظن و  داحتا ، تدحو ، . 12

صص 403 405. اه ، شزرا  تاعوبطم و  بالقنا ، دار ، ناینسحم  يدهم  - 1

يدامارف ياه  www.Ghaemiyeh.comشزرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 184زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :

؛ یهاگآ شناد و  ملع و  . 13

. مدرم تکراشم  یگنهرف و  یسایس و  لالقتسا  . 14

يدام ياه  شزرا 

يدام ياه  شزرا 

؛ شیاسآ هافر ، . 1

؛ تورث ییاراد و  . 2

. يداصتقا یقرت  تفرشیپ و  یگدنزاس و  . 3

یلمارف ياه  شزرا 

یلمارف ياه  شزرا 

؛ اه تسینویهص  ناهج و  ناربکتسم  ناهج ، رد  ملظ  اب  هزرابم  هلباقم و  . 1

؛ ناهج نامورحم  نامولظم و  زا  تیامح  . 2

؛) ناهج رسارس  ناناملسم  زا  تیامح  یمالسا ؛ ندمت  ناناملسم ؛ تدحو   ) مالسا ناهج  . 3

. یمالسا بالقنا  ياه  نامرآ  بالقنا و  رودص  . 4

یلم ياه  شزرا 

یلم ياه  شزرا 

؛ یلم تافص  یتسود و  نطو  تیلم ، . 1

؛ تیلم تسایس و  . 2

؛ تیلم داصتقا و  . 3

(1). تیلم قوقح و  گنهرف ، ندمت ، . 4

ناتسبد هرود  یسرد  ياه  باتک  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا 
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ناتسبد هرود  یسرد  ياه  باتک  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا 

. دنتـسه اه  هناسر  زین  هعماج  مهم  ناکرا  زا  یکی  دوش . یم  تیبرت  هعماج  هسردـم و  هداوناـخ ، رد  كدوک  دـمآ ، رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
زا الاب  ثلثم  فیرعتزاب 

صص 125 136. یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اه  شزرا  رییغت  رد  یشاکنک  - 1
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زا دراد . ناکدوک  يارب  يدرف  هب  رـصحنم  یگژیو  نویزیولت  زین ، اه  هناسر  ناـیم  رد  هناـسر . هسردـم ، هداوناـخ ، دوش : یم  زادـنا  مشچ  نیا 
دش هراشا  هتشذگ  لوصف  رد  رگید ، يوس  زا  دنراد . یمهم  شقن  كدوک  دشر  تیبرت و  رد  ناتسبد  هرود  رد  یشزومآ  عبانم  رگید ، يوس 
رد زین  هناسر  تسا ، هتـسیاب  هتـسیاش و  نیاربانب ، دوشب . ربارب  دنچ  نآ  ریثأت  ات  دـشاب  رارقرب  یگنتاگنت  طابترا  هزوح ، هس  نیا  نایم  دـیاب  هک 

دیاب ثلثم  علـض  هس  ره  نخـس ، رگید  هب  دـشاب . هناـسر  اـب  وس  مه  هسردـم  هداوناـخ و  ًـالباقتم  دـنک و  تکرح  هداوناـخ  هسردـم و  تهج 
تخانـش حطـس  اب  بسانتم  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  باختنا  يارب  رایعم  كالم و  نیرتهب  حیـضوت ، نیا  اب  دـننک . تیوقت  ار  رگیدـکی 

. دش باختنا  ییادتبا  هرود  یسرد  ياه  باتک  ناکدوک ،

دروم ياه  شزرا  یمامت  لماک ،) تروص  هب  هن   ) اوتحم لیلحت  شور  اب  دـش و  یـسررب  مشـش ) ات  لوا   ) ییادـتبا هرود  ياه  باـتک  یماـمت 
یخرب ای  كرتشم  دراوم  فذح  زا  سپ  دش و  شنیزگ  نانآ  نایم  زا  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  جارختـسا و  اه ، باتک  نیا  رد  هدافتـسا 

رد هک  یمالـسا  بالقنا  مهم  ياه  شزرا  زا  يدودحم  دادـعت  ندوزفا  دـنتفرگ و  ياج  رگید  ياه  شزرا  نورد  رد  هک  یئزج  ياه  شزرا 
اب  ) ریز یعوضوم  يدـنب  میـسقت  ساـسا  رب  ییادـتبا  نوتم  رد  هتفر  راـک  هب  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  دروخ ، یمن  مشچ  هب  نوـتم  نیا 

ياه شزرا  نایم  رد  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذت  دمآ . تسد  هب  ثحب ) زا  یلک  يریوصت  هئارا  يارب  اهنت  يدنب و  میـسقت  رد  حـماست 
روشک رد  ناشرهطم  ناتسآ  هک  دنتسه  یماما  اهنت  هکنیا  يارب  « 7 اضر ماما   » رکذ اما  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  ناموصعم »: همئا   » زا ینید ،

. دنا هتفای  هژیو  صاصتخا  دنرصاعم ؛ نارود  رد  هدنز  ماما  اهنت  ناشیا  هکنیا  يارب  نامز »[ ماما   » دراد و رارق  ناریا  یمالسا  يروهمج  روانهپ 
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: زا دنترابع  اه  شزرا  نیا 

اه شزرا 

اه شزرا 

ینید

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیالو ، دنوادخ ، تخانـش  ، 7 اضر ماما  زامن ، دجسم ، نامز ،[ ماما  رفـص ، مرحم و  ناموصعم ،: همئا  نآرق ،
زامن ندرک ، مالـس  دـنوادخ ، اب  شیاین  يراکوکین ، يرادـتناما ، فقو ، راثیا ، ترایز ، اه ، نشج  دایعا و  فافع ، باجح و  تبحم ، نامیا ،

. هزور یهلا ، ناربمایپ  جح ، هعمج ،

یعامتجا

هب کمک  يروحم ، هداوناخ  یـسانش ، هفیظو  يراکادـف ، یباداش ، طاشن و  اهرت ، گرزب  هب  مارتحا  یتسود ، يراکمه ، ییارگ ، نوناق  مظن ،
یگتـسبمه یناسنا ، نادجو  یـشیدنا ، تبقاع  تلادع ، تشذگو ، وفع  نواعت ، رگیدکی ، هب  مارتحا  يریذپ ، تیلوئـسم  یلدـمه ، ناعونمه ،

داـحتا و یعاـمتجا ، ياـه  تکراـشم  نالوئـسم ، ییوگ  خـساپ  جیـسب ، تاواـسم ، مدرم ، هب  تمدـخ  يدازآ ، تروشم ، اروش و  یعاـمتجا ،
. تدحو

یسایس

ربارب رد  یگداتسیا  مولظم ، زا  عافد  هیقف ، تیالو  یتسینویهص ، میژر  اب  هزرابم  نیطسلف ، نادیهش ، تداهش و  رجف ، ههد  سدقم ، عافد  ماما ،
، تاباختنا بالقنا ، ناگرزب  یمالسا ، يروهمج  یمالسا ، هعماج  نانمشد  زا  يرازیب  ترفن و  يربهر ، بالقنا ، ربهر  تعاجـش ، ناگناگیب ،
. تینما لالقتسا ، يزیتسرامعتسا ، ناگیاسمه ، اب  طباور  یمالسا ، تما  مالسا ، ناهج  تدحو  یلم ، تدحو  یساسا ، نوناق  هزرابم ، داهج و 
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یخیرات یلم 

، یلم میوقت  ناریا ، یبدا  راثآ  ناریا ، ناگرزب  ناریا ، خیرات  زورون ، یتسود ، نطو  یلم ، دورس  یلم ، مچرپ  ندوب ، یناریا  ناریا ، یلم  تیوه 
. یناریا ماوقا  يدنمشزرا  یگنهرف ، ثاریم  ماوقا ، ياه  هجهل  یلم ، نانامرهق  یسراف ، طخ  نابز و 

يداصتقا

تورث یلم ، هیامرـس  ییافکدوخ ، یتسیز ، هداس  نافعـضتسم ، یعیبط ، عبانم  ظفح  شالت ، راـک و  فرـصم ، يوگلا  حالـصا  ییوج ، هفرص 
. لالح يزور  بسک  قافنا ، يا ، هتسه  يژرنا  یلم ، ياه 

یگنهرف

هیامرس كاشوپ ، شـشوپ و  یملع ، ياه  تفرـشیپ  بدا ، لمع ، اب  ملع  يرگن ، هدنیآ  رکفت ، دنمـشناد ، هب  مارتحا  ملعم ، ماقم  يزومآ ، ملع 
. رمع

یلم هناسر  شزرا و  ه )

هراشا

یلم هناسر  شزرا و  ه )

نآ و زا  يرادـساپ  یمالـسا ، بـالقنا  ياـه  شزرا  ندرک  هنیداـهن  يارب  شـالت  امیـسوادص ، ناـمزاس  ياـه  فدـه  زا  یکی  هـک  اـجنآ  زا 
تروص قیقحت  اهنآ  هرابرد  دنوش و  یـسررب  هتخانـش و  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  ات  تسا  هتـسیاب  تسا ، مجاهت  هنوگ  ره  اب  ییورایور 

اب دنناوتب  نانآ  ات  دنک  مهارف  امیـسوادص  ياه  همانرب  ناگدنـسیون  نازاس و  همانرب  يارب  ییاهراکهار  دناوتب  تمـسق  نیا  تسا  دیما  دریگ .
زا دـنزاسب و  دـنمفده  شخبرمث و  ییاه  همانرب  ناکدوک ، يارب  یمالـسا ، بالقنا  ياه  شزرا  جـیورت  نییبت و  فدـه  اـب  اـهنآ  زا  هدافتـسا 

ياه بلاق  رد  دوخ  نابطاخم  تخانـش  حطـس  اب  بسانتم  ریذـپ و  مهف  هداس ، ناور ، ینایب  اب  ار  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  رگید ، يوس 
. دشاب یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  تحاس  رد  نازاس  همانرب  يارب  یعجرم  قیقحت ، نیا  دنشک و  ریوصت  هب  يرنه  یبدا و  نوگانوگ 
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دنم ماظن  هاگن  . 1

دنم ماظن  هاگن  . 1

هب دنک . یم  دـشر  دوش و  یم  تیبرت  هناسر  هسردـم و  هداوناخ ، رد  كدوک  هک  دـش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هتـسویپ  رـضاح ، شهوژپ  لک  رد 
هک يا  همانرب  هنوگ  ره  تسا . هدش  لیکشت  هناسر  هسردم و  هداوناخ ، ماظن  هدرخ  هس  زا  مک  تسد  هک  تسا  یماظن  كدوک ، نخس ، رگید 

، یماظن نورد  ییازفا  مه  نمـض  ات  دشاب  هتـشاد  طابترا  نالک ، ماظن  نیا  ياه  ماظن  هدرخ  رگید  اب  دیاب  دوش ، یم  هیهت  كدوک  دـشر  يارب 
ياـه هماـنرب  دـیاب  نیارباـنب ، دـنک . يرود  دوـش ، یم  كدوـک  ینورد  ضراـعت  یمگردرـس و  بجوـم  هک  اـه  ضراـعت  هـب  ندز  نـماد  زا 

، ور نیا  زا  دـشاب . هسردـم  هداوناخ و  ینعی  اه ؛ ماظن  هدرخ  رگید  ياه  همانرب  تهج  رد  قبطنم و  ماظن ، هدرخ  کـی  تروص  هب  امیـسوادص 
ناتـسبد بتک  رد  هدش  حرطم  ياه  شزرا  ساسا  رب  تسخن  دیاب  یمالـسا ، بالقنا  ياه  شزرا  تحاس  رد  يزاس  همانرب  يارب  امیـسوادص 

رد هک  دوش  زکرمتم  ییاـه  شزرا  رب  يدـعب  هلحرم  رد  دـننک و  رییغت  زین  اـه  هماـنرب  درک ، رییغت  هزوح  نیا  رد  یباـتک  رگا  دـنک و  تکرح 
دنراد ضراعت  فالتخا و  اهنآ  رـس  رب  ای  دننک  یم  هجوت  اه  نادب  رتمک  اه  هداوناخ  هک  ییاه  شزرا  زا  دوش و  یم  هجوت  اه  هداوناخ  نورد 

، یماظن هدرخ  ره  يوس  زا  یـضراعت  هنوگ  ره  اریز  دـنیزگ ؛ يرود  دوش ، یم  هداد  ناشن  كدوک  هب  هداوناـخ  رد  لـمع  رد  ضراـعت  نیا  و 
دهاوخ كدوک  يرکف  یناور و  ضراعت  یمگردرـس ، بجوم  تیاهن  رد  دوش و  یم  رگید  ياه  ماظن  هدرخ  زا  كدوک  يریذـپرثا  بجوم 

. تشاد دهاوخ  لابند  هب  سکع  هجیتن  هکلب  تشاد ، دهاوخن  بولطم  هجیتن  اهنت  هن  دش و 

شهوژپ ساسا  رب  يریگ  میمصت  . 2

شهوژپ ساسا  رب  يریگ  میمصت  . 2

ياـه شهوژپ  رد  مینکن ». يریگ  میمـصت  شهوژپ  نودـب  : » دوش یم  حرطم  راعـش  نیا  شهوژپ ، هتفه  رد  یمالـسا  ناریا  رد  تساـه  لاـس 
هدش نشور  يددعتم 
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هب هنافسأتم  تسا . يریگ  میمصت  يزاس و  میمـصت  يانبم  شهوژپ  دشاب . شهوژپ  دیاب  يزاس  همانرب  يزیر و  همانرب  هنوگره  هیاپ  هک  تسا 
نیا یلو  دوـش ، یم  هدـش و  ماـجنا  كدوـک  هراـبرد  يددـعتم  ياـه  شهوژپ  امیـسوادص  رد  تسا . هدـش  هجوـت  رتـمک  ناریا  رد  هتکن  نیا 

یناکم ینامز و  لصاوف  رد  نوگانوگ  ياهریغتم  اب  ددـعتم  ینادـیم  تاقیقحت  تسا . كدـنا  رایـسب  اـه  هماـنرب  اـب  هسیاـقم  رد  اـه  شهوژپ 
زین نازیر  همانرب  دـنوش ، هاگآ  دوخ  ياه  همانرب  ریثأت  فیک  مک و  زا  نازاس  همانرب  اـت  تسا  مزـال  نوگاـنوگ  ياـه  هماـنرب  هراـبرد  فلتخم 

تیاهن رد  یشخبرثا و  ییآراک و  دوش ، تیوقت  تراظن  دننک ، بسک  یهاگآ  دوخ  ياهدربهار  اه و  تسایس  ذاختا  مقس  تحص و  هرابرد 
هرابرد شهوژپ  هب  كدوک  ياه  همانرب  هجدوب  زا  دـصرد  هد  رگا  دـبای . اـقترا  ناـکدوک  زاـین  تهج  رد  زور  هب  زور  اـه  هماـنرب  يرو  هرهب 
ینامز هلـصاف  رد  اه  همانرب  يراذـگرثا  تسایـس ، نیا  اب  دـبای ، صاصتخا  ناـکدوک  ياـهراجنه  راـتفر و  شزرا ، شنیب ، اـه ، هماـنرب  نیمه 

ياـه شزرا  لاـقتنا  يارب  هک  يا  هماـنرب  ره  دوش  یم  هیـصوت  نیارباـنب ، تشاد . دـهاوخ  يروآ  تریح  هجوـت و  روـخرد  شهج  یهاـتوک ،
ياه تمسق  دریگ و  تروص  یجنس  رظن  نآ  لابند  هب  دوش ، یم  هتشاذگ  شیامن  هب  هتخاس و  ناکدوک  تخانش  حطس  رد  یمالـسا  بالقنا 
ياه توق  اه و  فعض  ات  دوش  ارجا  يزیر و  حرط  يددعتم ، ياه  شهوژپ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دوش . یـسررب  هناققحم  همانرب  نآ  نوگانوگ 

. دوش سوسحم  رتشیب  نارگیزاب  نانادرگراک و  ناگدننک ، هیهت  ناگدنسیون ، يارب  اه  همانرب 

يا هشیر  ياه  شزرا  اب  تیولوا  . 3

يا هشیر  ياه  شزرا  اب  تیولوا  . 3

رثکا هب  ًالومعم  اه ، شالت  ای  اه  يدورو  اه ، تلع  زا  يدودـحم  دادـعت  هک  تسا  نیا  رگنایب  تسیب  داتـشه / نوناـق  وتراـپ ، هیرظن  ساـسا  رب 
اهدروآ تسد  اه و  یجورخ  جیاتن ،
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دصرد تسیب  زا  یشان  جیاتن  دصرد  داتشه  اه ، يدورو  دصرد  تسیب  زا  یشان  اه  یجورخ  دصرد  داتـشه  ساسا ، نیا  رب  دنوش . یم  رجنم 
(27 : 1390 چک ، . ) تسا شالت  دصرد  تسیب  زا  یشان  جیاتن  زا  دصرد  داتشه  هکنیا  ای  اه  تلع  زا 

هژیو ِنانادرگراک  ناگدنـسیون و  دودـحم  دادـعت  دودـحم و  ياه  هجدوب  زین  ناکدوک و  يارب  دودـحم  ینویزیولت  ياه  هکبـش  هب  هجوت  اـب 
رگا نخـس ، رگید  هب  مینزب . تسد  شنیزگ  هب  وتراپ ، هدـعاق  ساسا  رب  اه  شزرا  نایم  رد  تسا  مزال  یمالـسا ، بالقنا  شیارگ  اب  كدوک 

هجوت اب  دوش ، لقتنم  اهنآ  هب  نییبت و  ناکدوک  يارب  نوگانوگ  ياه  همانرب  یط  تسا  رارق  هدش و  دصر  یمالـسا  بالقنا  شزرا  دـص  کی 
يور هلاس  هس  ًالثم  ینامز  هرود  کی  رد  اه  همانرب  دنوش و  باختنا  دنراد ، ریثأت  دصرد  داتشه  هک  یـشزرا  تسیب  الاب ، ياه  تیدودحم  هب 

. دوش یم  لصاح  هجیتن  دصرد  داتشه  يدصرد ، تسیب  تمحز  اب  تسایس ، نیا  اب  دوش . زکرمتم  دصرد  تسیب  نآ 

رگید هکرحم  هوق  یلـصا و  هتـسه  هشیر ، ناونع  هب  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  ناـیم  زا  ار  يروـحم  مهم و  شزرا  تسیب  میهاوـخب  رگا 
همانرب رد  تسا  هتـسیاش  نیاربانب ، دروآ . دـنهاوخ  تسد  هب  ار  روکذـم  هبتر  ریز  ياه  شزرا  مینک ، باختنا  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا 
تسیب دح  رد  اما  دوش ، هجوت  زین  اه  شزرا  رگید  هب  دیاب  الاب ، دنم  ماظن  هاگن  لیلد  هب  دنچ  ره  مینک ، زکرمت  شزرا  تسیب  نیا  رب  اه  يزیر 

. دصرد

مرحم و ، 7 نیسح ماما  ، 7 اـضر ماما  نامز ،[ ماما  نآرق ، ناموصعم ،: همئا  تیـالو و  ادـخ ، تخانـش  زا : دـنترابع  راد  تیولوا  ياـه  شزرا 
، ییارگ نوناق  یتسینویهص ، میژر  نیطسلف و  سدقم ، عافد  يربهر ، هیقف و  تیالو  هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  زامن ، دجسم و  تداهش ، رفص ،

يراکمه يریذپ ، تیلوئسم 
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ثاریم شالت ، راک و  فرـصم ، يوگلا  حالـصا  يزومآ ، ملع  ییافکدوخ ، یتسود ، نطو  نارگید ، هب  مارتحا  يراکادـف ، راثیا و  نواـعت ، و 
. تشذگ وفع و  یسراف ، نابز  طخ و  یگنهرف ،

اه همانرب  رد  تیقالخ  عونت و  . 4

اه همانرب  رد  تیقالخ  عونت و  . 4

هناقالخ ریغ  ياه  همانرب  رارکت  دـنک . کیرحت  ار  نانآ  یفاب  لایخ  سح  روراب و  ار  نانآ  تیقالخ  هک  دـنباذج  ناکدوک  يارب  ییاه  همانرب 
عانقا ار  دوخ  یفاب  لایخ  سح  ات  دندرگ  یم  يدیدج  ياهایند  لابند  هب  ناکدوک  تسا . مک  اهنآ  رثا  اما  دراد ، ریثأت  دـنچ  ره  عونتم ، ریغ  و 

يراگدـنام دـنراذگ و  یم  ياج  رب  دوخ  زا  يرتشیب  ریثأـت  دـننک ، یم  هجوت  رتشیب  دـنراد ، تیقـالخ  هک  ییاـه  هماـنرب  هب  ناـکدوک  دـننک .
عون همه  زا  دریگ . رارق  رظن  رد  دیاب  اه  همانرب  نیودت  هیهت و  رد  تیقالخ  عونت و  تسایـس  ساسا ، نیا  رب  دـنراد . كدوک  نهذ  رد  يرتشیب 
بلاق هلمج : زا  دوش  يریگ  هرهب  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  تهج  رد  دـیدج  ياه  يروآ  نف  عون  همه  يا و  هماـنرب  ياـه  بلاـق 

، ییامنایوپ نوتراک ، زنط ، یمرگرـس ، هدـنز ، همانرب  یقیـسوم ، ملیف ، یـشاقن ، دورـس ، هقباسم ، يزاب ، کسورع  هصق ، رتائت ، يرعـش ، ياـه 
. کمایپ امعم ،

میقتسم ریغ  ياهراک  هار  زا  هدافتسا  . 5

میقتسم ریغ  ياهراک  هار  زا  هدافتسا  . 5

یم لاقتنا  میقتسم  تروص  هب  ای  مایپ  دیآ : یم  نایم  هب  نخس  هدنریگ  هدنتسرف و  نایم  مایپ  لاقتنا  يارب  یلک  شور  ود  زا  تاطابترا  ملع  رد 
اه شزرا  لاقتنا  رد  میقتـسم  ریغ  شور  لایخ ، اب  نانآ  نهذ  گنتاگنت  طابترا  ناکدوک و  تخانـش  حطـس  هب  هجوت  اب  میقتـسم . ریغ  ای  دبای 

ماـهبا راـچد  كدوک  دوش ، ناـیب  كدوک  يارب  میقتـسم  شور  هب  اـه  شزرا  یخرب  رگا  هک  تسا  نشور  دـسر . یم  رظن  هب  رتدـیفم  رایـسب 
دش و دهاوخ 
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هب یهجوت  یب  تسا . هدشن  لدـب  در و  یمایپ  تقیقح ، رد  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دـش . دـهاوخ  ببـس  ار  هدـنریگ  رد  لالتخا  ماهبا ، نیمه 
رد ناکدوک  يارب  زنط  زا  هدافتسا  هنیمز ، نیا  رد  تسا . ریذپان  ناربج  دراوم  یخرب  رد  هک  دش  دهاوخ  بجوم  ار  ییاه  تراسخ  هتکن ، نیا 
زا یخرب  ًالثم  دوش . یم  ور  هب  ور  لابقتسا  اب  زین  نالاس  گرزب  رد  زنط  یتح  تسا . رترثؤم  رایسب  میقتـسم  ریغ  یـشور  ناونع  هب  مایپ  لاقتنا 

ماـت و  » نوتراـک نآ  هنومن  دـنک . یم  بلج  دوخ  يوس  هب  زین  ار  نـالاس  گرزب  دوش ، یم  هئارا  زنط  تروص  هب  هک  ناـکدوک  ياـه  هماـنرب 
زنط قیرط  زا  دنتـسه . زنط  هتفیـش  دوخ ، لایخ  هوق  تهج  هب  زین  دـنراد و  هک  يداش  هیحور  ظاحل  هب  ناکدوک  تسا . ناتـسرکش »  » ای يرج »

رد زنط  بلاق  رد  سدـقم  عافد  ياه  شزرا  یخرب  هنومن ، يارب  تخاس . لقتنم  كدوک  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ياـه  شزرا  بلغا  ناوت  یم 
کـش یب  دـناشک . اهامنیـس  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  زنط ، هنیمز  نیمه  دـش و  هدیـشک  ریوصت  هب  اه » یجارخا   » دـننام ینوگانوگ  ياـه  ملیف 

، دوشن دراو  یبیـسآ  شزرا ، لصا  هب  هک  یتروص  هب  زنط  قیرط  زا  دیاب  نیاربانب ، دننک . یم  لابقتـسا  رتشیب  زنط ، ياه  همانرب  زا  زین  ناکدوک 
جراخ بادآ  فرع و  زا  هک  اه  یخوش  یخرب  يزاـس ، هماـنرب  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  هتبلا  تخاـس . لـقتنم  ناـکدوک  هب  ار  اـه  شزرا 

هب نارگید ، ندنادنخ  يارب  یخوش  هب  نتفگ  غورد  یـسک و  ندرک  هرخـسم  يدرف ، نتخادنا  تسد  دوش . یمن  زیوجت  هجو  چـیه  هب  تسا ،
. تسا يرادربوگلا  يریگدای و  لاح  رد  كدوک  اریز  تسین ؛ تسرد  هجو  چیه 

درکیور کی  رد  یناـهج  نیداـمن و  یناـیب  ياراد  نیرفآ و  تدـحو  مالـسا ، ناـهج  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیطـسلف  هک ، نیا  رگید  لاـثم 
دوخ رد  اما  داد ، رارق  ناکدوک  يارب  يروحم  ار  نیطسلف  عوضوم  ناوت  یم  تسا . یسایس 
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تحارص هک  یـسایس  صاخ  دراوم  رد  زج  دوش . هتخادرپ  میقتـسم  تروص  هب  دهد ، یم  خر  زورما  هک  یتاقافتا  هب  دیابن  نیطـسلف ، عوضوم 
زا دوش و  هراشا  یصقالا  دجسم  خیرات  هب  اهرعش  اه و  هصق  رد  ًالثم  تسین . يرورض  هلئسم  هب  میقتسم  نتخادرپ  دراوم  رثکا  رد  تسا ، مزال 

ار هقطنم  نیا  هک  دوش  حرطم  كدوک  يارب  هک  یماگنه  نآ ، زا  سپ  دوش . داجیا  رطاـخ  قلعت  هقطنم  نیا  هراـبرد  كدوک  يارب  قیرط ، نیا 
رادانعم ضارتعا ، نیا  ارچ ؟ دیسرپ : دهاوخ  كدوک  دنهد ، یمن  ناناملـسم  هب  نآ  رد  ار  زامن  يرازگرب  هزاجا  دنا و  هدرک  لاغـشا  نایدوهی 

یم یگلاـس  هدزاود  رد  ًـالثم  وا  میهد و  یم  وا  هب  ار  میهاـفم  اـم  هکلب  دـمهفب ، ار  ضارتـعا  نیا  هلاـس  جـنپ  كدوک  تسین  مزـال  دوش . یم 
لئاسم هب  بسانم  نامز  رد  مینک و  تبحـص  ییامنایوپ  هصق و  رعـش ، رد  سدـقملا  تیب  شقن  تیمها و  هرابرد  میناوت  یم  ام  ارچ ؟ دـسرپ :

(1). میزادرپب مه  نآ  یسایس 

یم يو  دروآ . نایم  هب  دیحوت  زا  ینخس  هکنیا  نودب  تسا ، هدرک  دیلوت  دیحوت ، باب  رد  وگتسار  ياقآ  هک  تسا  ییاه  همانرب  رگید ، لاثم 
شنیگنـس ياهرپ  زا  كدرا  کی  هک  متفگ  اـه  هچب  يارب  يا  هصق  ( 50 هط : « ) يدَه ُّمث  ُهَْقلَخ  ٍء  ْیَـش  ّلُک  یطْعَأ  يّذلا   » هیآ هرابرد  دـیوگ :

هب کشجنگ  دـش و  یم  قرغ  نوچ  دورب ، بآ  رد  تسناوتن  كدرا  اما  درک ، ضوع  کشجنگ  کـی  ياـهرپ  اـب  ار  نآ  دوب و  هدـش  هتـسخ 
درک ضوع  هبرگ  ياهاپ  اب  ار  شیاهاپ  دعب  ار و  دوخ  كون  كدرا ، دعب  دندنام . هنسرگ  ود  ره  دنک و  زاورپ  تسناوتن  اهرپ  ینیگنـس  تلع 
هداد ندـنام  هدـنز  يارب  ار  رظن  دروم  وضع  مادـک  ره  هب  هبرگ ، كدرا و  يادـخ  اه ! هچب  مییوگ : یم  نایاپ  رد  دـش . لکـشم  راـچد  زاـب  و 

(2). میا هداد  يدیحوت  سرد  کی  یلو  مینک ، یمن  مه  هراشا  هیآ  نیا  هب  یتح  هصق  نیا  رد  ام  تسا .

ص 69. كدوک ، ینید  يزاس  همانرب  لوصا  یهللارصن ، قداصدمحم  - 1

ص 74. كدوک ، ینید  يزاس  همانرب  لوصا  یهللارصن ، قداصدمحم  - 2
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رارکت كدوک و  . 6

رارکت كدوک و  . 6

رارکت هب  دوخ ، یکاردا  یتخانش و  ياه  یگژیو  لیلد  هب  ناکدوک  تسا . رارکت  لصا  ناکدوک ، تیبرت  رد  تیمها  اب  رایسب  تاکن  زا  یکی 
، دـنرت ینهذ  راتفر ، هب  تبـسن  رتولج و  راتفر ، زا  هلحرم  کی  هک  اه  شزرا  هرابرد  هتکن  نیا  دوش . تیبثت  نانآ  رد  ات  دـنراد  زاین  راتفر  کی 

نهذ هناـخ  ناـهن  رد  ناـمز  رورم  هب  دـناوت  یم  نوگاـنوگ ، ياـه  هماـنرب  رد  اـه  شزرا  لاـقتنا  يارب  رارکت ، دـبای . یم  نادـنچ  ود  تـیمها 
رد راوتـسا  یتداع  تباث و  يراـتفر  داـجیا  تیوقت و  يارب  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  یمئاـق  ياـقآ  دوش . تیبثت  دـنک و  زاـب  اـج  ناـکدوک 

یتح دـنوش . یم  تیبثت  ناسنا  رد  ررکم  لمع  نیرمت و  هیاس  رد  لاـمعا  راـکفا و  زا  يرایـسب  دـش . دراو  رارکت »  » يارجم زا  دـیاب  كدوک ،
لمع ردق  ره  »(1) و  ٍلَمَِعب اَّلِإ  ُناَمیِْإلا  ُُتْبثَیَال  َو  ُْهنِم ، ُلَمَْعلاَو  ٍلَمَِعب ، اَّلِإ  ُنوُکَیَال  ُناَمیِْالَا   ) تسا لمع  هیاس  رد  تیبثت  یعون  مه  یمدآ  ناـمیا 
ياه بلاق  رد  هناهام و  یگتفه ، هنازور ، ياه  همانرب  رد  شزرا  کی  رارکت  ور ، نیازا  دوب . دهاوخ  رتشیب  نآ  تیبثت  ناکما  دـشاب ، رتررکم 

. دوش یم  رهاظ  زین  وا  راتفر  رد  دش و  دهاوخ  رجنم  كدوک  راکفا  ناور و  نهذ ، رد  شزرا  نآ  ندش  هنیداهن  هب  نوگانوگ ،

كدوک كرد  اب  شزرا  بسانت  . 7

كدوک كرد  اب  شزرا  بسانت  . 7

یم یلاسدرخ  یکدوک و  نامه  زا  ار  راثیا » . » دراد دومن  رایـسب  هعماج ، رد  تداهـش  راثیا و  دـننام  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  زا  یـضعب 
كدوک هب  ناوت  یمن  یتحار  هب  ار  تداهـش »  » موهفم درادـن . یعقاو  كرد  تداهـش »  » هراـبرد كدوک  یلو  درک ؛ لـقتنم  كدوک  هب  دوش 

دناوت یمن  لماک  تروص  هب  مه  نس  نیا  زا  سپ  درادـن و  یهاگآ  گرم  یعقاو  موهفم  زا  یگلاس  جـنپ  ات  كدوک  هکنیا  لیلد  هب  دـنامهف ،
یکدوک نامه  زا  راثیا »  » دروم رد  اما  دنک ، نییبت  كرد و  ار  موهفم  نیا 

ح 1407. ص 100 ، ج 3 ، يدنوخآ ، دمحم  يرافغ و  ربکا  یلع  ححصم : یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  - 1
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مدآ دسر و  یم  شبوخ  راک  هجیتن  هب  بوخ  مدآ  هک  دمهف  یم  ادـتبا  نامه  زا  كدوک  داد . شزومآ  كدوک  هب  ناوت  یم  تایبدا  قیرط  زا 
ار اه  يدب  اه و  یبوخ  ام  ردقچ  ره  دنناتـساد و  هصق و  قشاع  اه  هچب  يدب ، یبوخ و  ندوب  نشور  يارب  دنیب . یم  ار  دوخ  لمع  يازـس  دـب 
ار يراکادـف  راثیا و  شزرا  ناوت  یم  تحار  یلیخ  اه  ناتـساد  اـه و  هصق  رد  نیارباـنب ، دـنریذپ . یم  رت  تحار  اـه  هچب  مینک ، ادـج  مه  زا 
. درک هدافتسا  نآ  یشاوح  زا  دیاب  شزرا ، نیا  صوصخ  رد  دنک . كرد  دناوت  یمن  یتحار  هب  ار  تداهـش  موهفم  كدوک  اما  درک ، حرطم 

شتایح نامز  رد  شردپ  هب  دیهش  دنزرف  نآ  هک  یلوق  هب  تیقفوم  نیا  دوش و  هدیشک  ریوصت  هب  دیهـش  دنزرف  کی  تیقفوم  یملیف  رد  ًالثم 
. دوش طبترم  هداد ،

اه شزرا  لاقتنا  لماع  نیرت  مهم  يزاسوگلا ، . 8

اه شزرا  لاقتنا  لماع  نیرت  مهم  يزاسوگلا ، . 8

، نایم نیا  رد  دـبات . یمرب  ار  دوخ  صاخ  يوگلا  سنج ، ره  نس و  ره  تسا . لـماع  نیرت  مهم  تیبرت ، میلعت و  ياـه  شور  رد  يزاـسوگلا 
یعیبـط تسا . نارود  نیا  هژیو  صاـخ و  يوـگلا  زا  يریگ  هرهب  اـب  هارمه  یکدوـک  نارود  تیبرت  تسا . یکدوـک  نارود  نس ، نیرت  مـهم 

زمر و ور ، نیازا  دـنرب . یم  هرهب  ینالقع  ياه  هرازگ  ياـج  هب  یفطاـع  ياـه  هفلؤم  زا  هدـمع  روط  هب  یکدوک  نارود  ياـهوگلا  هک  تسا 
، لصا نیا  رب  ینتبم  دوش . یم  نالاس  گرزب  تیبرت  رد  هنایارگ  عقاو  ياه  هرازگ  نیشناج  هناکدوک  ياه  يزادرپ  لایخ  رد  دوجوم  ياهزار 

رظن دروم  هراومه  ناکدوک  هب  اه  شزرا  یتیبرت و  یـشزومآ  میهافم  لاقتنا  رد  يزتناف  تروص  هب  اـه  ناـسنا  تاـناویح و  داـمن  زا  هدافتـسا 
بابـسا ناتـساد و  باتک ، ییامنایوپ ، هنیمز  رد  ناـکدوک  هب  طوبرم  یگنهرف  تادـیلوت  مجح  نیرتشیب  هزورما  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب 

. تسا هتفرگربرد  ار  يزاب 

نایب كدوک  يارب  رت  هداس  لکش  رد  ینهذ  هرازگ  کی  تروص  هب  ار  شزرا  موهفم  دش و  دراو  ینهذ  قیرط  زا  دیاب  ای  شزرا  لاقتنا  يارب 
زا ناوت  یم  ای  درک 
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ندوب و ینیع  ناکدوک و  یتخانش  ياه  هاگتسد  هب  یکیدزن  ظاحل  هب  اهوگلا  تسا  نشور  داد . ناشن  كدوک  هب  ار  نآ  ینیع  يوگلا  قیرط 
میهافم نامه  هک  اهوگلا  ینهذ . میهافم  ات  دـنرت  ریذـپ  لاقتنا  رترثؤم و  رایـسب  ناکدوک ، اـب  ندرک  رارقرب  طاـبترا  يارب  ندوب ، سرتسد  رد 

رایسب اه  شزرا  لاقتنا  يارب  يزاس  وگلا  ور ، نیازا  تسا . مهف  روخرد  ًالماک  ناکدوک ، يارب  رت  هداس  یحطس  رد  دنتسه ، اه  شزرا  ینهذ 
مه ات  هتفرگ  ریدم  مظان و  ملعم ، ردارب ، رهاوخ ، ردپ ، ردام ، زا  دـنراد . رارق  اهوگلا  سرریت  رد  هراومه  نینـس  نیا  رد  ناکدوک  تسا . مهم 

یقیقح يدوجوم  قلخ  اب  نویزیولت . اه و  هناسر  رد  یلایخ  یقیقح و  ياهوگلا  ات  دوخ  ياه  يزاب  مه  نالاس و  نس و  مه  ناتسود ، نالاس ،
نیا يریگراـک  هب  تخاـس . لـقتنم  كدوک  هب  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  زا  يرایـسب  ناوـت  یم  یلاـیخ  اـی 

. دهاک یم  ناکدوک  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  یموهفم  لاقتنا  یتخس  زا  تسایس ،

اه شزرا  لاقتنا  يزاب و  . 9

اه شزرا  لاقتنا  يزاب و  . 9

ناـمز و هکلب  دـهد ، یمن  هجیتن  اـهنت  هن  دـشابن ، قیرط  ود  نیا  زا  رگا  اـه  شزرا  لاـقتنا  رنه . يزاـب و  تسارجم : ود  زا  كدوک  اـب  طاـبترا 
دشر تعرـس  اریز  دور ؛ یم  تسد  زا  تعرـس  هب  ناوجون  كدوک و  بطاخم  دروم  رد  تصرف  نامز و  تفر . دهاوخ  تسد  زا  زین  تصرف 

رد یقطنم  لالدتـسا  تردـق  زوـنه  نوـچ  یملع ؛ هبنج  زا  تسا : ریذـپ  نییبـت  تهج  ود  زا  زین  يزاـب  رنه و  تیمها  تسـالاب . وا  تارییغت  و 
یتدیقع يرکف و  ياه  يزاب  مامت  ناوت  یم  میقتسم  ریغ  هک  تسا  ییورین  زین  لیخت  دراد . يوق  رایـسب  لیخت  تسا ، هتفرگن  لکـش  كدوک 

زوریپ ياهروشک  دروم  رد  صوصخ  هب  یناهج  هعماج  رد  هک  یقافتا  مود ، یناـهج  گـنج  زا  سپ  یخیراـت ، هبنج  زا  درک . راوس  نآ  رب  ار 
تیبرت اپورا  يزاسزاب  هدنیآ و  يارب  دیاب  هک  دندش  ور  هبور  ماتیا  زا  يرایسب  تیعمج  اب  اهنآ  هک  دوب  نیا  داد ، خر  گنج 
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، یتنـس لکـش  زا  ار  دوخ  تیبرت  میلعت و  ماـظن  ناـمز ، نیرت  هاـتوک  رد  تیفیک  نیرت  قـیمع  یباـی  تسد  يارب  ناـمز  نیمه  رد  دـندش . یم 
يزاب ات  ملیف  یقیـسوم و  تایبدا ، رنه ، هب  فلتخم  روص  هب  اهنآ  دندرک . لیدـبت  تسا ، رتراگزاس  كدوک  داهن  اب  هک  ون  یماظن  هب  جراخ و 
يزیرغ روط  هب  هک  ار  اه  هچب  دندناجنگ و  ار  رظن  دروم  میهافم  اه ، یمرگرـس  اه و  يزاب  رد  اهنآ  عقاو  رد  دـندروآ . يور  نوگانوگ  ياه 

دیابن میراذگب ، ریثأت  كدوک  رب  میهاوخب  رگا  لاح  دندرک . انـشآ  دیدج  تامولعم  تاعلاطم و  اب  قیرط  نیا  زا  دـنراد ، زاین  ندرک  يزاب  هب 
(1). دوش یم  رتمک  وا  رب  ریثأت  بطاخم و  دشاب ، رت  میقتسم  شزومآ  هچره  میشاب . لفاغ  اه  شزرا  لاقتنا  رد  يزاب  رصنع  زا 

تبثم ياه  شزرا  حرط  . 10

تبثم ياه  شزرا  حرط  . 10

هدش هجوت  یلیخ  ینید  تیبرت  میلعت و  رد  عوضوم  نیا  هب  دشابن . یفنم  یبلـس و  دنـشاب و  تبثم  یباجیا و  ياه  شزرا  دـیاب  اه  شزرا  همه 
كدوک یقطنم  یتخانـش و  لالدتـسا  تردـق  تسا . بوخ  ییوگ  تسار  مییوگب  دـیاب  هکلب  وگن ، غورد  مییوگب : دـیابن  كدوک  هب  تسا .

، درادرب ار  شتـسود  یگنردادم  كدوکدـهم  رد  یکدوک  رگا  ًالثم  دراد . دـیلپ  دـب و  روما  زا  یطیـسب  رایـسب  كرد  تسا و  هتفرگن  لکش 
دادم هب  هکلب  هدـیدزدن ، يزیچ  وا  هک  یلاح  رد  يدـیدزد ، ار  تتـسود  یگنردادـم  وت  دـیوگب  هک  تسا  نآ  یبرم  دروخرب  هویـش  نیرتدـب 

رد دیهاوخب  امش  رگا  ور ، نیازا  دمهفب . ار  يدزد  موهفم  ات  تسا  هدیـسرن  یعامتجا  تخانـش  هب  وا  تسا . هتـشادرب  ار  نآ  هتـشاد و  جایتحا 
نیا هرود ، نیا  رد  اه  يراذگ  تسایـس  نیرت  مهم  زا  یکی  دیا . هدروآ  راب  مرجم  کی  ار  وا  دینک ، نییبت  هچب  يارب  ار  مرج  ینـس  هرود  نیا 

« فرصم يوگلا  حالصا   » ای ییوج » هفرص   » ینعی نآ ؛ تبثم  شزرا  هب  فارـسا ،»  » یفنم شزرا  حرط  ياج  هب  ور ، نیازا   (2). تسا عوضوم 
. میزادرپب

ص 76. كدوک ، ینید  يزاس  همانرب  لوصا  - 1

ص 76. كدوک ، ینید  يزاس  همانرب  لوصا  - 2
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یلکش لماوع  هب  هجوت  . 11

یلکش لماوع  هب  هجوت  . 11

: دراد یگتسب  ریز  دراوم  تیاعر  هب  كدوک  همانرب  کی  يراذگرثا 

؛... یماسا و اه ، مالک  هیکت  هدش ، هتفرگ  راک  هب  ناگژاو  نابز و  شیوگ ، . 1

؛... یندب و تاکرح  شیارآ ، سابل ، حرط  عون و  يرهاظ : ياه  یگژیو  . 2

؛ اهنآ زا  هدافتسا  یگنوگچ  ندوب و  سکول  لیاسو : تازیهجت و  . 3

؛... ندیباوخ و ندروخ ، یگنوگچ  نازادرپ : شقن  فلتخم  ياهراتفر  اهراک و  . 4

... . یگزات و یگنهک و  لته و )... هناخ ، اتسور ، رهش ،  ) يزادرپ هنحص  طیحم و  . 5

، راک طیحم  هب  هکلب  مینکن ، لمع  يروتسد  لکش  هب  طقف  هناسر ، رد  ناکدوک  ینید  تیبرت  هب  یهد  لکش  يارب  دوش  یم  هیـصوت  نیاربانب ،
كدوک سنج  زا  دـیاب  اهنآ  ياوتحم  اه و  همانرب  مینک . هجوت  زین  يزادرپ  هنحـص  نایرجم و  يزادرپرون ، اـه ، گـنر  لـیاسو ، تازیهجت و 

طقف دوش و  میظنت  كدوک  ياهزاین  اب  ماگمه  كدوک و  يارب  كدوک ، اب  دـیاب  همانرب  اوتحم و  دـنک . رارقرب  ار  مزال  طابترا  وا  اـب  دـشاب و 
(1). مینک ارجا  يا  هنوگ  هب  مییوگب و  میسیونب ، ار  ینید  ياهروتسد  دیابن 

هناسر رد  یشزرا  ياهداضت  عفر  . 12

هناسر رد  یشزرا  ياهداضت  عفر  . 12

یجراخ ياه  ملیف  وس ، کی  زا  دـنرثؤم . بطاخم  هب  اه  شزرا  لاقتنا  رد  کی  ره  هک  دوش  یم  هئارا  ینوگانوگ  ياـه  هماـنرب  نویزیولت  رد 
ییاـه شزرا  هک  ینویزیولت  تاـغیلبت  رگید ، يوس  زا  دـننک و  یم  جـیورت  ار  یبرغ  ياـه  شزرا  دـنا و  هدـش  هتخاـس  یبرغ  طـیحم  رد  هک 
هرابرد ناکدوک  يارب  ینویزیولت  همانرب  کی  رگا  لاثم ، يارب  دـنزاس . یم  لقتنم  كدوک  هب  ار  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  زا  تواـفتم 

كدوک هب  ار  اه  شزرا  نیا  دوش و  هتخاس  ییوج  هفرص  فرصم و  يوگلا  حالصا 

ص 79. كدوک ، ینید  يزاس  همانرب  لوصا  - 1
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ود ربارب  رد  كدوک  دوش ، هیصوت  رتشیب  فرـصم  نآ  رد  هک  ددنبب  شقن  نویزیولت  هحفـص  رب  غیلبت  کی  نآ  زا  دعب  تسرد  دزاس و  لقتنم 
نیا نخـس ، رگید  هب  دوش . یم  یمگردرـس  ماهبا و  راچد  دـنهد ، یم  هئارا  ار  داضتم  شزرا  ود  فرـصم ، کی  هرابرد  هک  تواـفتم  هماـنرب 

رد دیاب  نویزیولت  دـنک . یم  رثا  یب  تلاح  نیرت  هنانیبشوخ  رد  ییوج  هفرـص  شزرا  هرابرد  ار  رگید  همانرب  نآ  ریثأت  یجراخ ، ملیف  ای  غیلبت 
صوصخ رد  داضت  ضراعت و  ماهبا ، داجیا  زا  يریگیپ و  رگیدـکی  رد  ار  نوگانوگ  ياه  همانرب  یفنم  تبثم و  راثآ  دوخ ، ياه  هماـنرب  همه 

. دنک يراددوخ  تدش  هب  یفنم  تبثم و  ياه  شزرا  یفرعم 
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اهداهنشیپ يریگ و  هجیتن  مشش : لصف 

هراشا

اهداهنشیپ يریگ و  هجیتن  مشش : لصف 

اه لصف  ریز 

يریگ هجیتن 

اهداهنشیپ
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يریگ هجیتن 

يریگ هجیتن 

ییاه یگژیو  يدرف  رظن  زا  رصاعم  يایند  رد  كدوک  هک  میتفگ  میدرک . یسررب  نوگانوگ  يایاوز  زا  ار  كدوک  هتـشذگ ، ياه  لصف  رد 
رت هدـیچیپ  یعامتجا ، هزوح  رد  اه  تواـفت  نیا  تسا . هتخاـس  تواـفتم  رگید  كدوک  اـب  ار  یکدوک  ره  یتخانـش  ناور  یـسررب  هک  دراد 

تاطابترا یگدـنز و  طیحم  یگداوناخ ، طیحم  زادـنا  مشچ  زا  مه  یتخانـش ، هعماج  ظاحل  هب  ناکدوک  ياـه  هورگ  هک  یتروص  هب  هدـش ،
، رگید يوس  زا  دنا . هتفای  رگیدکی  اب  يدایز  ياه  توافت  يرصع ، یلـسن و  ياه  یگژیو  یناکم و  ینامز و  زادنا  مشچ  زا  مه  یعامتجا و 

فیارظ لاعف و  هیوسود و  لماعت  هیواز  زا  ار  ناکدوک  هلمج  زا  هناسر  نابطاخم  يدربراـک ، شناد  ناونع  هب  هناـسر  یـسانش  ناور  هزورما ،
ياه يروآ  نف  قیرط  زا  ار  نانآ  یگنهرف  تارییغت  ناکدوک و  يرکف  یهد  طخ  ناکدوک و  ياهزاین  تهج  رد  ار  يا  هناسر  يزاس  هماـنرب 

رب نانآ ، قیالع  قیالس و  عونت  دراد و  يرایسب  ياه  يراوشد  ناکدوک ، يارب  همانرب  تخاس  هک  دراد  ناعذا  دنک و  یم  یسررب  يا ، هناسر 
. تسا هدوزفا  اه  یتخس  نیا 

، فرط کی  زا  تسا . ضقاـنتم  دـنیآرف  کـی  ییادـتبا  هاـگن  رد  كدوک ، يارب  شزرا  لاـقتنا  هناـگ ، هس  ياـه  ینوگرگد  تحاـس  نیا  رد 
راب ياراد  شزرا  موهفم 
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قیمع و تقد  اب  اما  درادن ، ار  مزال  ییاناوت  اه ، شزرا  ییانعم  مهف  ظاحل  هب  كدوک  تخانش  حطس  رگید ، فرط  زا  تسا و  ییالاب  ییانعم 
هداس هب  اهراتفر ، اهدامن و  هیال  رد  يزاس  هوبنا  اب  هناسر ، اریز  دهد ؛ همتاخ  ضقانت  نیا  هب  دناوت  یم  هناسر  رازبا  هک  تفگ  ناوت  یم  عیـسو 

كرد اب  هناسر  دهد . یم  ياج  كدوک  نهذ  رد  دشک و  یم  ریوصت  هب  ار  اه  شزرا  زا  يرت  هداس  ياه  هیال  دزادرپ و  یم  اه  شزرا  يزاس 
یمزاول تیریدم ، نیا  اما  دنک ، تیریدم  ار  كدوک  نهذ  دناوت  یم  دنک ، یم  یگدنز  نآ  رد  كدوک  هک  يا  هعماج  كدوک و  زا  تسرد 

هکلب تسـشن ، دهاوخن  رمث  هب  اهنت  هن  يا ، هناسر  ياه  شالت  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب ؛ دنب  ياپ  نادب  يدج  روط  هب  هناسر  دـیاب  هک  دراد 
. تشاد دهاوخ  سکع  هجیتن 

داهن ینعی  كدوک ؛ تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  داهن  ود  اب  هناسر  ییوس  مه  ناکدوک ، یگنهرف  یـسدنهم  رد  هناسر  همزال  نیرت  مهم 
يداهن نیمود  زین  هسردم  دریگ و  یم  لکش  نآ  ساسا  رب  كدوک  نیتسخن  تیـصخش  هک  تسا  يداهن  هداوناخ ، تسا . هسردم  هداوناخ و 

زا دـیلقت  اب  دـیازفا و  یم  گرب  خاش و  دوخ ، هداوناخ  زا  رثأتم  هتفای  ماـظن  تیـصخش  هب  دوخ ، نـالاس  مه  اـب  طاـبترا  رد  كدوک  هک  تسا 
نایم هلـصاف  وس ، کی  زا  دوخ ، ناملعم  یـسرد و  ياه  باتک  قیرط  زا  یگنهرف ، رت  قیمع  ياه  هیال  زا  یخرب  اـب  ییانـشآ  دوخ و  ناتـسود 

زا هک  ییاه  شزرا  هعماج و  تایعقاو  نایم  هلـصاف  هب  رگید ، يوس  زا  دزاس و  یم  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  هعماج  تیعقاو  شیوخ و  تینهذ 
. درب یم  یپ  يدح  ات  دوش ، یم  قیرزت  وا  هب  هناسر  هسردم و  هداوناخ ، داهن  فرط 

، تشادـهب ون ، ياه  يروآ  نف  رتشیب ، یعاـمتجا  تاـطابترا  بساـنم ، هیذـغت  رثا  رب  وا  شوه  تخانـش و  هک  تسا  یکدوک  زورما ، كدوک 
اه و شزومآ  عونت 
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اه شزرا  ياقلا  نایم  داضت  نیاربانب ، دسانش . یم  دوخ  دح  رد  ار  هعماج  رد  یشزرا  توافت  گنرد ، یب  دنک و  یم  دشر  رایسب  اه ، تراهم 
اب كرد و  یتحار  هب  ار  هناسر  هداوناخ و  ینعی  تیبرت ، میلعت و  یمـسر  ریغ  داهن  ود  هسردم و  ینعی  تیبرت ؛ میلعت و  یمـسر  داهن  يوس  زا 

. دنک یم  ریسفت  هعماج  نورد  ياه  هنومن  اب  نداد  تقباطم 

زا هک  دزاس  کیدزن  ییاه  شزرا  هب  ار  دوخ  ياه  همانرب  هیام  نورد  هک  دوب  دـهاوخ  قفوم  اه  شزرا  لاقتنا  رد  هناـسر  یماـگنه  ور ، نیازا 
هک دراد  رارق  ییاهداهن  هتـسد  رد  يدربهار  ظاحل  هب  هداوناخ  داهن  هک  تسا  نشور  دوش  یم  اقلا  كدوک  هب  هسردم  هداوناخ و  داهن  نورد 

يدربهار ياهداهن  هلمج  زا  هسردـم  اما  تسا ، جراخ  یهجوت  روخرد  دـح  اـت  یگنهرف  نازیر  هماـنرب  تسد  زا  نآ ، یـسدنهم  تیریدـم و 
. درک یگنهرف  ِیسدنهم  ناوت  یم  ار  نآ  ياوتحم  بلاق و  هک  تسا 

کی طقف  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  يارب  هناسر  هک  تسا  هتفای  تسد  هجیتن  نیا  هب  شهوژپ  نیا  هدـش ، هتفگ  بلاـطم  ساـسا  رب 
هناسر هچره  تسا . هدش  هتخادرپ  هتخاس و  یسرد  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ییاه  شزرا  اب  لماک  ییوس  مه  ندش و  قبطنم  نآ  دراد و  هار 

هدافتسا اب  عونتم و  ياه  همانرب  بلاق  رد  هدش ، حرطم  یسرد  ياه  باتک  رد  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  ِياه  شزرا  زا  يرگید  يایاوز  دناوتب 
هداوناخ داهن  بذـج  يارب  ار  هنیمز  داهن ، ود  نیا  نایم  ییوس  مه  نیا  دناسانـشب ، ناکدوک  هب  یتخانـش  هعماج  یتخانـش و  ناور  فیارظ  زا 

رجنم ییازفا  مه  هب  ییوس  مه  هجیتن ، رد  دنک و  یم  ادیپ  لکش  یمسر  ریغ  یمـسر و  تیبرت  میلعت و  ياهداهن  ثلثم  دزاس و  یم  مهارف  زین 
دماجنا و یم  هداوناخ  داهن  يرو  هرهب  هب  ود ، نیا  عمج  دمآ و  دهاوخ  هسردم  داهن  ییاراک  کمک  هب  هناسر  داهن  یـشخبرثا  دش و  دهاوخ 

کی فده ، کی  اب  وس  هس  زا  كدوک 
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هعماج تایعقاو  دوخ و  تاینهذ  توافت  ماهبا و  یمگردرـس ، راـچد  رتمک  دوش و  یم  ور  هبور  یبـالقنا  ياـه  شزرا  هتـسد  کـی  بلطم و 
. دش دهاوخ 

یسایس و یعامتجا ، یگنهرف ، ياه  تحاس  رد  توافتم  ياه  هیال  نوگانوگ و  حوطس  رد  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  هکنیا  ییاهن  هجیتن 
ياـنبم دـناوت  یم  دـنا و  هتـشاگن  ناـکدوک  تخانـش  حطـس  اـب  بساـنتم  ییادـتبا ، هرود  یـسرد  بتک  رد  اـناوت  ناگدنـسیون  ار  يداـصتقا 

. دشاب یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  هزوح  رد  یلم  هناسر  يارب  يا  هدش  یسانشراک 

تخانش حطس  اب  بسانت  ندوبن ، نزاوتم  ای  نزاوت  رارکت ، ظاحل  هب  بتک  نیا  رد  حرطم  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
زا داهن ، ود  ياکتا  روخرد  كارتشا  هجو  ناونع  هب  رـضاح ، لاح  رد  اما  تسا ، دـنمزاین  یـسررب  دـقن و  هب  زیمآ و ... ماهبا  حرط  ناـکدوک ،

ناـیم رد  ناـنآ  ياـقترا  اـه و  شزرا  نیا  تیوقت  هب  دـناوت  یم  داـهن ، ود  نیا  ناصـصختم  يدـج  لـماعت  تسا . رادروخرب  مزـال  تیلوـبقم 
. دماجنیب ناکدوک 

ود ار  ناکدوک  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  تعرـس  يزاسراتفر ، يزاسدامن و  هزوح  رد  يزاسوگلا  دوش ، یم  دیکأت  نایاپ  رد 
. دزاس یم  نادنچ 
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اهداهنشیپ

اهداهنشیپ

يداـصتقا و یعاـمتجا ، یـسایس ، داـعبا  رد  یمالـسا  بـالقنا  ياـه  شزرا  نیرت  مهم  زا  ناـکدوک  كرد  نازیم  هراـبرد  ییاـه  شهوژپ  . 1
. دریذپ ماجنا  یگنهرف 

. دوش ارجا  نیودت و  هیهت ، ناکدوک  تخانش  حطس  اب  بسانتم  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  يزاسدرادناتـسا  عوضوم  اب  ییاه  شهوژپ  . 2
ار تلادع »  » و راثیا »  » موهفم ود  نایم  توافت  دناوتب  دیاب  ینس  هچ  رد  دوش و  انشآ  بالقنا »  » موهفم اب  دیاب  ینس  هچ  رد  كدوک  هکنیا  ًالثم 

... . دنک و نایب  لاثم  اب 

یمالـسا بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  هرابرد  ییازفا  مه  ییوس و  مه  يارب  شرورپ  شزومآ و  هناسر و  ناگبخن  ناـیم  يددـعتم  تاـسلج  . 3
. دوش غالبا  داهن  ود  نیا  ياه  شخب  همه  هب  یگنهرف  ياه  تسایس  بلاق  رد  نآ  جیاتن  ددرگ و  رازگرب 

ناریدم يارب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  هناسر و  یـسانش  ناور  كدوک ، یـسانش  هعماج  كدوک ، یـسانش  ناور  عوضوم  اب  یتاوزج  . 4
نیودت هیهت و  كدوک  ياه  همانرب  ناراکردنا  تسد  همه  نایرجم و  نازاس ، همانرب  ناگدـننک ، هیهت  ناگدنـسیون ، ینایم ، ناریدـم  دـشرا ،

، اه توافت  زا  یهاگآ  اب  دـنوش و  انـشآ  روشک  رد  ینادـیم  ياه  شهوژپ  جـیاتن  یملع و  ياهدروآ  تسد  نیرخآ  اب  نازاس  همانرب  ات  دوش 
. دننک مادقا  يزاس  همانرب  هب  روشک  ياهزاین  ناکدوک و  قیالس  قیالع ،
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یبایزرا لاس  ره  ياهتنا  ادتبا و  رد  دوش و  نیودت  هیهت و  ناکدوک  تخانش  حطس  رد  یمالـسا  بالقنا  ياه  شزرا  يارب  ییاه  صخاش  . 5
. دوش صخشم  ناکدوک  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  رد  امیسوادص  ياه  همانرب  ریثأت  نازیم  ات  دوش 

ناکدوک هب  یمالسا  بالقنا  ياه  شزرا  لاقتنا  ياه  شور  صوصخرد  یهاگـشناد  يوزوح و  ناگبخن  اب  هبحاصم  شور  هب  یـشهوژپ  . 6
. دوش هداد  رارق  داهن  ود  ناگبخن  رایتخا  رد  نآ  جیاتن  دوش و  ماجنا 

هعماج ناکدوک  هب  رازفا ، مرن  یمرگرـس و  يزاب ، ییامنایوپ ، ملیف ، بلاق  رد  یبرغ  ياه  هناسر  هک  ییاه  شزرا  دـض  هراـبرد  یـشهوژپ  . 7
ربارب رد  دوش و  نیودت  هیهت و  هدشدای  ياه  بلاق  رد  نآ ، لباقم  ياه  شزرا  سوکعم ، یـسدنهم  ساسا  رب  دریذپ و  ماجنا  دـننک ، یم  اقلا 

. دریگ رارق  ناکدوک  سرتسد  رد  یگنهرف ، مجاهت  نیا 
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همان باتک 

همان باتک 

.1387 اربص ، دهشم : ناوجون ، كدوک و  یسانش  ناور  يدربراک : دشر  یسانش  ناور  اضردیمح ، فابرعش ، نایدمحماقآ 

.1370 داینب ، نارهت : دشر ، یسانش  ناور  یلامج ، ینب  تاداسلا  هوکش  نسح و  يدحا ،

.1372 یتشهب ، دیهش  هاگشناد  نارهت : دشرا ، یسانشراک  همان  نایاپ  ناریا ، نویزیولت  قیرط  زا  یشزرا  لاقتنا  هردان ، یبارعا ،

.1353 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت : یناحور ، داؤف  همجرت : روهمج ، نوطالفا .

، یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  للملا  نیب  رـشن  پاچ و  تکرـش  نارهت : دـشر ، یـسانش  ناور  اب  ماـگمه  ینید  میهاـفم  شزومآ  رـصان ، رنهاـب ،
.1378

یلع همجرت : یکدوـک ، نارود  هراـبرد  يزادرپ  هیرظن  یکدوـک . نارود  یـسانش  هعماـج  نلآ ، تورپ ، سیرک ، سکنج ، نوـسیلآ ، زمیج ،
.1385 ثلاث ، نارهت : يدابآ ، میهاربا  اضر  یلع  ینامرک و  اضر 

.1382 ین ، نارهت : یعامتجا ، مظن  يرظن  لیلحت  حیرشت و  مظن : یسانش  هعماج  دوعسم ، یبلچ ،
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ماقم یگدنیامن  داهن  فراعم  گنهرف و  هدکشهوژپ  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اه  شزرا  رییغت  رد  یـشاکنک  اضرلادبع ، يرلیجاح ،
.1380 فراعم ، رشن  رتفد  نارهت : اه ، هاگشناد  رد  يربهر  مظعم 

.1388 امیسوادص ، هدکشناد  نارهت : ناوجون ، كدوک و  نویزیولت ، رب  دیکأت  اب  هناسر  یسانش  ناور  یلعدمحم ، ارآ ، میکح 

.1387 یعامتجا ، یگنهرف و  تاعلاطم  هدکشهوژپ  نارهت : يا ، هتشر  نایم  نامتفگ  یلع ، هوکساط ، يدنسروخ 

.1384 دیراورم ، هزوریف و  نارهت : یعمج ، تاطابترا  ینابم  دمحم ، نارگداد ،

.1374 نارهت ، هاگشناد  پاچ  تاراشتنا و  هسسؤم  نارهت : نادراک ، دمحم  یلع  همجرت : تیبرت ، لحارم  سیروم ، سبد ،

.1374 شورس ، نارهت : یمتسر ، یلع  همجرت : ناکدوک ، نویزیولت و  هما ، رُود ،

، ناورهب نیـسح  همجرت : يدامن ، لـباقتم  شنک  زیتس و  ییارگ ، درکراـک  ياـه  هیرظن  رب  دـیکأت  اـب  هعماـج . رب  يدـمآرد  ناـی ، نوستربار ،
.1374 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم :

.1376 قاثیم ، نارهت : یناور ، تشادهب  رب  دیکأت  اب  ( 1  ) دشر یسانش  ناور  نارگید ، لوسر و  نشور ،

.1370 دهشم ، یسودرف  هاگشناد  دهشم : هداز ، یناجنز  امه  همجرت : یعامتجا ، شنک  یگ ، هشور ،

.1372 ین ، نارهت : یقوثو ، روصنم  همجرت : یعامتجا ، تارییغت  یگ ، هشور ،

.1385 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  زکرم  مق : اه ، شزرا  ینابم  رب  يدمآرد  دمحا ، دیس  ییامنهر ،
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.1387 امیس ، شزومآ  شهوژپ و  لک  هرادا  نارهت : یعمج ، ياه  هناسر  ناکدوک و  رقاب ، یناخوراس ،

، نارهت هاگـشناد  تاراشتنا  هسـسؤم  نارهت : ناقهد ، اضر  یلع  همجرت : تاـطابترا ، ياـه  هیرظن  دراـکنات ، ویلبد  زمیج  یج و  رنرو  نیروس ،
.1388

.1373 تمس ، نارهت : دشر ، یسانش  ناور  نارگید ، نسوس و  فیس ،

شجنس تاعلاطم و  تاقیقحت ، زکرم  نارهت : یناشاک ، تقیقح  دومحم  همجرت : ام ، ناکدوک  یگدنز  رد  نویزیولت  نارگید ، ربلیو و  مارش ،
. ات یب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  يا  همانرب 

.1372 شناد ، جنگ  هناخباتک  نارهت : اه ، شزرا  یسانش  هعماج  زیورپ ، یعناص ،

.1386 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت : شزرا ، هب  فوطعم  یشبنج  یمالسا ، بالقنا  داوج ، دیدج ، غابص 

1392ق. تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب : یملعا ، نیسحدمحم  قیلعت : قالخالا ، مراکم  لضف ، نب  نسح  یسربط ،

.1389 ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص  تاقیقحت  زکرم  نارهت : كدوک ، ياه  همانرب  يرجم  ياه  یگژیو  ههلا ، يدراطع ،

خیرات 19/04/1390، هب  تمالـس  هداوناخ و  هحفـص  ناسارخ ، همانزور  دهـشم : ناوج ، لسن  هب  اه  شزرا  لاقتنا  یگنوگچ  يورم ، یمیظع 
.1390

.1369 تفرعم ، نارهت : كدوک ، یسانش  ناور  سوریس ، یمیظع ،

.1382 یعامتجا ، یناسنا و  مولع  هدکشهوژپ  یهاگشناد ، داهج  نارهت : اه ، لسن  تسسگ  هدیدپ  هب  یهاگن  ربکا ، یلع  یناخیلع ،

.1375 یبوط ، باتک  نارهت : نآ ، ياه  هشیر  یمالسا و  بالقنا  هدیزگ  یلع ، سابع  یناجنز ، دیمع 
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، هرطق نارهت : یبـیطخ ، ارتـیم  همجرت : ناـکدوک ، هب  يریذـپ  تیلوئـسم  شزومآ  قطنم : قشع و  اـب  تیبرت  یف ، میج  نیـالک و  وـیلبد  رتساـف 
.1386

.1364 قفش ، نارهت : ناکدوک ، یقالخا  یبهذم و  شرورپ  یلع ، یمئاق ،

.1375 رون ، ياوآ  نارهت : يدیلک ، میهافم  یسانش  هعماج  ناراکمه ، روصنم و  نادانق ،

يا هماـنرب  شجنـس  تاـعلاطم و  تاـقیقحت ، زکرم  نارهت : نایـسیکرس ، نگزاو  هـمجرت : نوـیزیولت ، ناـکدوک و  کیردـس ، دروفگنیلاـک ،
.1380 ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیسوادص 

.1390 اپلگ ، نارهت : یناضمر ، یلع  همجرت : رتمک . شالت  اب  رتشیب  ياهزیچ  هب  یبای  تسد  زار  تسیب : داتشه ، نوناق  دراچیر ، چک ،

.1407 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : يدنوخآ ، دمحم  يرافغ و  ربکا  یلع  ححصم : یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ،

.1372 سموق ، رشن  تکرش  نارهت : بیط ، اضر  یلع  همجرت : بالقنا ، ياه  يروئت  دروفنتسا ، نیولآ  نهوک ،

.1380 هشیدنا ، نوناک  شورس و  نارهت : یتف ، ترصن  همجرت : نویزیولت ، كدوک و  لیج ، رلآ ، کم  يرب و  رتنوگ ،

.1377 ین ، نارهت : يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانش ، هعماج  ینوتنآ ، زندیگ ،

.1380 دام ، باتک  زکرم  نارهت : ییاسای ، دیشهم  همجرت : كدوک ، تیصخش  دشر و  نارگید ، يرنه و  لواپ  نسام ،

.1357 يروهط ، هناخباتک  نارهت : یمومع ، یسانش  هعماج  رهچونم ، ینسحم ،

.1375 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف  كرادم  نامزاس  نارهت : اه ، شزرا  تاعوبطم و  بالقنا ، يدهم ، دار ، ناینسحم 
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167 ص :

.1382 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق : قالخا ، هفسلف  شزومآ  رد  ون  یشور  قالخا : داینب  یبتجم ، حابصم ،

.1387 اردص ، نارهت : ناریا ، یمالسا  بالقنا  هدنیآ  یضترم ، يرهطم ،

، اه هناسر  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  نارهت : یلالجا ، زیورپ  همجرت : یعمج ، تاـطابترا  ياـه  هیرظن  رب  يدـمآرد  سیند ، لـیئوک ، کـم 
.1382

یمالــسا ياــه  شهوژپ  زکرم  یتــنرتنیا  هاــگیاپ  مـق : نیدــلاو ، اــب  هــطبار  هناــسر ، رد  تــیبرت  قــالخا و  راتــس ، دیــس  هداز ، يدــهم 
.www.pajuhesh.irc.ir، 1390. امیسوادص

.1389 یمالسا ، ياه  نویزیولت  ویدار و  هیداحتا  نارهت : كدوک ، ینید  يزاس  همانرب  لوصا  قداصدمحم ، یهللارصن ،

.1375 ملع ، نارهت : یثالث ، نسحم  همجرت : ینوگرگد ، شوخ  تسد  عماوج  رد  یسایس  ناماس  لئومس ، نوتگنیتناه ،

.1383 یهاگشناد ، داهج  یعامتجا  یناسنا و  مولع  هدکشهوژپ  نارهت : یبرجت ، يرظن و  یسررب  اه  لسن  نیب  فاکش  نامیرن ، یفسوی ،

يامیـسوادص تاـقیقحت  زکرم  نارهت : یگنهرف ، ياـه  شزرا  رب  دـیکأت  اـب  یلـسن  طـباور  رد  نوـیزیولت  شقن  یـسررب  ناـمیرن ، یفــسوی ،
.1389 ناریا ، یمالسا  يروهمج 

هیرشن

یعامتجا مولع  هدکـشناد  یعامتجا  مولع  هماـن  لـصف  نآ ،» رب  تالیـصحت  رثا  ناریا و  رد  دوجوم  یلـسن  فاکـش  ، » نیـسحدمحم یهاـنپ ،
.1383 ، 42 1 زییاپ 1383 ، هرامش 27 ، ییابطابط ، همالع  هاگشناد 

،65 58 هرامش 31 ، زییاپ ، موس ، هرود  مهن ، لاس  گنهرف ، همان  نارهت : یسانش ، شزرا  شزرا و  یفـسلف  موهفم  ربکا ، یلع  دیـس  ینیـسح ،
.1378
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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