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یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف 

باتک تاصخشم 

لداعدادــح یلعمـالغ  یگنهرف /  یگنهرب  یگنهرب و  گــنهرف  روآدــیدپ :  ماــن  ناوـنع و  یلعمالغ 1324  -  لداـع  دادـح  هسانـشرس : 
 × روصم .21 76 ص :  يرهاظ :  تاصخشم  شورس 1389 . تاراشتنا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  نارهت  رـشن :  تاصخـشم 
؛ ) مجنپ پاچ   ) لاـیر  300 کـباش :  . 134 شورـس ؛ تاراـشتنا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  تاراـشتنا  تسورف :  مس .  14
G. Haddad Adel. The culture of یــسیلگنا هــب  دــلج  تــشپ  تشادداــی :  لاــیر 978-964-12-0063-5 :   18000
 : تشادداـی مهدزون . پاـچ  تشادداـی :  . 1372 مجنپ : پاـچ  تشادداـی :  . nakedness and the cultural Nakedness
 : عوضوم هفـسلف  یمالـسا --  كاـشوپ  عوضوم :  هفـسلف  كاـشوپ --  عوضوم :  سیونریز  تروـص  هب  نینچمه  76 ؛ ص 75 -  همانباتک 

هدر GT521/ح4ف4 1389  هرگنک :  يدـنب  هدر  شورـس  تاراشتنا  ناریا . یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  هدوزفا :  هسانـش  باـجح 
2392365 یلم :  یسانشباتک  هرامش   391/001 ییوید :  يدنب 

میحرل نمح ا  رل  مسب ا هللا ا 

ایفارغج ي هنهپ  ردق  هب  هقباس و  رشب  خیرات  لوط  هزادنا  هب  ًابیرقت  هک  تسا  يا  هدیدپ  تسا و  ناسنا  نوئش  زا  ینأش  ندیـشوپ ، سابل  همدقم 
اگدید زا  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  طابترا  رد  ناسنا  یع  امتجا  يدرف و  فلتخم  ایصوصخ ت  اب  هدیدپ  نیا  دراد . شرتسگ  نیمز ، نیزورما 

نتفای يارب  داد و  رارق  هعل  اطم  دروم  ایفارغج  خیرات و  نوناق ، بهذم ، یسانش ، هعماج  داصتقا ، قالخا ، یسانشناور ، لیبق  زا  یفلتخم  ياهه 
ایصوصخ ت ناسنا و  سابل  عون  نایم  يا  هطبار  هچ  دنک ؟ یم  نت  هب  سابل  ناسنا  ارچ  هک : دمآرب  وجتسج  هب  اهشسرپ  هنوگ  نیا  هب  یخساپ 

فلتخم ياـههورگ  تسا ؟ رارقرب  وا  ساـبل  عون  اـب  ناـسن  کـی ا  يداـصتقا  هقبط  یلاـم و  عضو  ناـیم  یطاـبترا  هچ  دراد ؟ دوجو  وا  یناور 
هراب رد  ییاهنوناق  هچ  یندـم  نیناوق  رد  دـنا ؟ هتفگ  هچ  سابل  هر  اب  رد  فلتخم  بهاذـم  دنـشوپ ؟ یم  ییاهـسابل  هچ  هعماج  کی  یعامتجا 
هتفرگ تروص  یلماوع  هچ  ریثاـت  تحت  هدوب و  هنوگچ  خـیرات  لوط  رد  فلتخم  ماوـقا  ساـبل  تـالوحت  تسا ؟ هدـش  عـضو  مدرم  شـشوپ 

تـسادیپ دوش ؟ یم  هدـید  مدرم  سابل  نایم  ییاهتوافت  هچ  نوگانوگ ، یمیلقا  لاوحا  اـضوا ع و  رد  نیمز و  هرک  فلتخم  طاـقن  رد  تسا ؟
ناققحم تسا . ینالوط  ياهتـصرف  لصفم و  اهثحب ي  جاتحم  نآ ، هباشم  ددـعتم  ياهـشسرپ  رگید  اهـشسرپ و  نیا  زا  کی  ره  هب  خـساپ  هک 

هک یتاقیقحت  عومجم  زا  دـن . هتـش ا  اگن  اهب  اتک  هراب  نیا  رد  هتخادرپ و  ناوارف  رکفت  قیقحت و  هب  لئ ، اسم  نیا  هراب  رد  فلتخم  ياه  هتـشر 
ظفح ناراب  فرب و  وامرگ  وامرـس  زا  ار  وا  هکنیا  یکی  تسا ، یمدآ  زاین  هس  يوگخـساپ  مک  تسد  سابل  هک  هدـش  ملـسم  هدـمآ ، لمع  هب 
سابل دشخب . یم  راقو  ییابیز و  یگتـسارآ و  وا  هب  هرخالاب  و  دنک ، یم  کمک  وا  هب  مرـش  تفع و  ظفح  تهج  رد  هکنیا  رگید  دـنک ، یم 

زین امرگ و  امرـس و  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  ادـتبا  رد  ناسنا  هک  تسا  تسرد  درک . هیبشت  وا  نکـسم  هب  ظاحل  کـی  زا  ناوت  یم  ار  یمدآ 
لاوحا لاوما و  دوخ ، ات  وا ، يارب  تسا  ییاوام  نمام و  هناخ  روظنم ، نیارب  هوالع  اما  دزادرپ ، یم  هناخ  نتخاس  هب  تاناویح ، موجه  هلمح و 

دوخ هقیلـس  قوذ و  دناوت  یم  وا  هک  تسا  ییاضف  سکره  هناخ  اهنیا  زا  هتـشذگ  و  دـشخب ، ناماس  نآ  يراویدراچ  رد  ار  شا  یـصاصتخا 
و هناخ »   » يریبعت هب  ناوت  یم  زین  ار  سابل  دیامن . اضرا  ار  شا  يدنـسپ  ییابیز  هزیرغ  دنک و  امعا ل  نآ  رد  شیوخ ، تاناکما  دـح  رد  ار ،

تنوکـس دوخ  سابل  رد  تسخن  درف  ره  نوچ  تسا ، ناسنا  رت  یـصاصتخا  هناـخ  ساـبل ، تسناد . سکره  لوا »  هناـخ   » مییوگب رت  تسرد 
یلـصا أشنم  میـشودب . هناخ  میراد ، نت  رب  هک  یـسابل  تهج  هب  ام  همه  تفگ ، ناوت  یم  هک  تسا  رارق  نیا  زا  و  شا ، هناـخ  رد  دـعب  دراد و 

یم هک  مینک  روصت  رگا  تسا  ابتـشا ه  اما  تسا ، ندوب  اـبیز  ندـنام و  فیفع  ندـنام ، ظوفحم  هب  زاـین  میتفگ ، هک  ناـنچ  ساـبل ، شیادـیپ 
نیا نتفرگ  رظن  رد  اب  اهنت  دوش ، یم  هدـید  فلتخم  ياهنارود  رد  فلتخم و  عماوج  دارفا  سابل  رد  هک  ار  عونت  فـالتخا و  همه  نیا  میناوت 
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افتم رگیدـکی  اب  ناکدوک  نادرم و  نانز ، سابل  هک  مینیب  یم  مینکفا ، رظن  یعاـمتجا  نوگاـنوگ  ياـههورگ  هب  رگا  مینک . هیجوت  لـصا  هس 
دننک یم  نت  هب  دنمراک  نانز  سابل  اب  توافتم  یسابل  را ، هناخ د  نانز  زین  رهش  رد  دراد . قرف  نانیشنرهش  اب  نایئاتـسور  شـشوپ  تسا  تو 
عـضو هب  هتـسب  زین  عامتجا  فلتخم  اقبط ت  دـنراد . صاخ  یـسابل  شیوخ ، راک  بسانت  هب  زین  نوگانوگ  ياه  هفرح  نابحاص  فانـصا و  و 
ًالومعم دراذـگ . یم  ریثات  نآ  مدرم  سابل  عون  رب  زین  هقطنم  ره  یمیلقا  طیارـش  دنـشوپیم و  نوگاـنوگ  ياهـسابل  دوخ  دـمآرد  يداـصتقا و 

حالطصا دراد و  دوجو  یتاروتسد  دعاوق و  نت ، ششوپ  هراب  رد  زین  مالسا  رد  هک  انچ ن  دنراد ، یتاروتسد  سابل ، عون  هراب  رد  مه  بهاذم 
لکش و رب  فلتخم  لماوع  ریثات  هب  هکنآ  نیع  رد  هتشون  نیا  رد  تسا . یمالسا  شـشوپ  عون  نیمه  ایوگ ي  ام ، زورما  هعماج  رد  باجح » »

هراب رد  زین  یمالـسا  تعیرـش  هاگدـید  زا  هک  میرادـن  دـصق  یتح  میتسین و  تاریثأت  نیا  یـسررب  یپرد  میراد ، هجوت  ساـبل  عون  هزادـنا و 
رب ام  هیکت  هک  مینک  یم  دـیکأت  تسا و  « گنهرف ساـبل و  هطبار   » تسا رظن  دروم  ًاـص  اـصتخا  هچنآ  مینک 1  یثحب  سابل  دودـح  تیفیک و 
رد ثحب ، نیا  رد  رگا  و  تسین ، رگید  ددـعتم  لماوع  اب  سابل  هطبار  هب  تبـسن  يداقتعا  یب  اب  ای  تلفغ و  ینعم  هب  گنهرف ، ساـبل و  هطبار 

هطبار لوط  رد  ار ، سابل  گنهرف و  هطبار  هک  تسا  تلع  نیدـب  ًافرـص  مییوگ ، یمن  نخـس  تاریثأت  ریاس  زا  گنهرف ، سابل و  هطبار  راـنک 
سابل رب  ار  گنهرف  ریثأت  ام  رگید  تر  ابع  هب  نآ . ضرع  رد  هن  میناد ، یم  یخیرات  يد و  اصتقا  یمیلقا ، یعامتجا ، لـماوع  ریاـس  اـب  ساـبل 
هیحاـن زا  ساـبل  رد  هک  یتارییغت  همه  میدـقتعم  مینک و  وـگتفگ  اـهریثأت  ری  اـس  فـیدر  رد  نآ  زا  هـک  مـیناد  یم  نآ  زا  رت  یلک  رت و  مـهم 

داتسا ( 1 تسا . یگنهرف  ياهتیدودـحم  بوچراچ  رد  اـحم ط  گـنهرف و  ساـبل و  هطبار  عباـت  دوش ، یم  داـجیا  گـنهرف ، زا  ریغ  یلماوع 
ود رد  مه  باتک و  نیا  رد  مه  تسا . هداد  خس  اپ  یمالسا  تعیرـش  هاگرظن  زا  شـسرپ  نیا  هب  اجحهلئـسم ب ، باتک  رد  يرهطم  ام  دیهش 

اجح ب و صوصخ  رد  يدـنمدوس  اهثحب ي  برغ ، ناهج  مالـس و  رد ا  یـسنج  قـالخ  مالـسا و ا  رد  نز  قوقح  ماـظن  يو  رگید  باـتک 
. تسا هدش  حرطم  یعامتجا  یقالخا و  ياههاگدید  زا  نادب ، طوبرم  لئاسم 

گنهرف سابل و  هطبار 

ار دوخ  دوصقم  تسا  مزال  ینعی  مینک ، فیرعت  تسا  مزال  ار  گنهرف  اما  تسین ، نآ  فیرعت  هب  يزاین  سپ  میناد ، یم  همه  ار  سابل  ینعم 
اهج هب  تبـسن  هعم  اج  کی  هک  یـشرگن  شنیب و  نیرت  یلک  زا  تسا  ترابع  ام ، فیرعت  هب  ام و  رظن  رد  گنهرف  مینک . نایب  گنهرف »   » زا

تـسا لومـشن  اهج  یلک و  يا  هزادنا  هب  تسا و  لئاق  ناسنا  یتسه و  يارب  هعماج  نآ  هک  تسا  ییانعم  نامه  شرگن  شنیب و  نیا  دراد ، ن 
ینعم هب  زین  ار  ینیب »  ناهج  ، » رتشیب حیـضوت  يارب  هاـگ  هک  هتـشون  نیا  رد  دریگ . یم  ربرد  ار  عاـمتجا  درف و  ياهـشور  اهـشزرا و  همه  هک 

سوسحم و ياه  هبنج  زا  يرایـسب  تیفیک  لکـش و  رد  موق  ره  ینیب »  ناـهج   » هک میدـقتعم  اـم  میا . هتفرگ  راـک  هب  نآ  فدارم  گـنهرف و 
ناهج ریثأت  تحت  يدایز  هزادنا  ات  دننک  یم  یگدـنز  نآ  رد  دـنزاس و  یم  مدرم  هک  یناهج  دراد . يوق  يریثأت  موق ، نآ  یگدـنز  سوملم 

ییاهشزرا هچ  ودنشاب  لئاق  یگدنز  يارب  ییانعم  هچ  هتشاد و  یـشنیب  هچ  یتسه  هب  تبـسن  هکنیا  هب  هتـسب  فلتخم  عماوج  تسا . نانآ  ینیب 
، رگید ترابع  هب  تشاد  دنهاوخ  نآ  ریاظن  سابل و  ندیشوپ  هناخ ، رهش ، نتخاس  رد  یـصاخ  بولـسا  کبـس و  دننادب ، مکاح  ناهج  رب  ار 
هب دـنک و  یم  یلجت  رنه ، يرامعم و  يزاسرهـش ، تیریدـم ، داصتقا ، تعنـص ، لیبق  زا  نانآ  یگدـنز  فلتخم  هوجو  رد  موق  کی  گنهرف 

، میرگنب کین  نآ  رد  نوچ  هک  تسا  يا  هنییآ  اه ، هبنج  نیا  کـی ا ز  ره  دراد و  ناـیرج  موق  نآ  ندـمت  دـبلاک  رد  هک  تسا  یحور  هلزنم 
تـسا يوق  يا  هزادـنا  هب  گنهرف  سابل و  هطبار  مینک . هدـهاشم  نآ  رد  هعماج ر ا  یلک  گنه  رف  نآ  مکاـح و  حو  نآ ر  هرهچ  میناوت  یم 
سابل اب  اهناسنا  ییوگ  تسوا . سابل  نامه  دناسانش  یم  ار  وا  هک  یتمالع  نیتسخن  دوش ، یم  یطیحم  دراو  هبیرغ  یجراخ و  کی  یتقو  هک 

هچ هب  ما و  هدمآ  اجک  زا  متـسیک ، نم  هک  دیامن  یم  یفرعم  ار  دوخ  شیوخ  سابل  نابز  هب  سکره  دـننک و  یم  تبحـص  رگیدـکی  اب  دوخ 
تایصوصخ زا  هتـشذگ  فلتخم  عماوج  مدرم  شوپ  نت  نیب  فالتخا  هک  تسا  بلطم  نیا  رـس  رب  نخـس  مراد . قلعت  یگنهرف  هچ  یئایند و 

هب هتسب  ناسنا  تسه . زین  هعماج  نآ  ینیب  ناهج  گنهرف و  زا  یشان  ینس - يا و  هف  رح  يداصتقا ، یعامتجا ، لما  وع  یمیلقا و  ییایفارغج ،
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رد ار  دوخ  تداعـس  دنک و  روصت  دوخ  يارب  یتشونرـس  هچ  دسانـشب ، يدوجوم  هنوگچ  ار  دوخ  دشاب ، لئاق  ییانعم  هچ  ناهج  يارب  هکنیا 
عماوج لثم  يا  هعماج  رد  رگا  هک  تسا  نیا  میراد  شیپ  رد  هک  یثحب  زا  ام  دوصقم  هدیکچ  دنک . یم  توافت  شندیـشوپ  سابل  دنادب ، هچ 
هدرکن عضو  مدرم  سابل  لکـش  هزادنا و  يارب  ینوناق  زین  یعامتجا  حـلاصم  دـشاب و  تکاس  سابل  عون  صوصخ  رد  بهذـم  یبرغ ، زورما 

مدرم نیا  ارچ  دوش  مولعم  هکنیا  يارب  یلیلد  چـیه  و  دـشابن ، مکاح  مدرم  شـشوپ  تیفیک  رب  یکالم  هدـعاق و  هک  تسین  نانچ  زاـب  دـشاب ،
هقیلـس عبات  ًافرـص  یفداصت و  يرما  نآ  تارییغت  سابل و  عون  دـشاب و  هتـشادن  دوجو  رگید ، يا  هنوگ  هب  هن  دنـشوپ و  یم  ساـبل  هنوگنیدـب 

فداصت سناش و  لوصحم  تلع و  نودب  يونعم ، یعامتجا و  يدام و  زا  معا  ار  يا  هدیدپ  چـیه  ناهج  رد  ًالوصا  ام  دـشاب . فلتخم  دارفا 
هک درک  روصت  دـیابن  تسین ، شـشوپ  عون  هدـننک  نییعت  نوناـق  بهذـم و  یبرغ  عماوج  رد  رگا  هک  میدـقتعم  لـیلد  نیمه  هب  میناد و  یمن 

، ناسنا سابل  تسین . مکاح  نآ  رب  یـشنیب  چـیه  دـنک و  یمن  تیعبت  یکالم  رایعم و  چـیه  زا  نانآ  سابل  دـندازآ و  سابل  باختنا  رد  مدرم 
هب رگا  دیوگ . یم  نخس  ام  اب  دراد  نت  رب  هک  یسابل  اب  زورما  یبرغ  هعماج  وا . دوخهقیلس  عبات  سپس  تسوا و  هعماج  گنهرف  عبات  تسخن 

. دینش میهاوخ  ار  برغ  گنهرف  هفسلف و  میهد ، ارف  شوگ  نخس  نیا 

اعدم ابثا ت 

هوالع نادرم ، نانز و  سابل  تیفیک  عون و  هعم  اج  ره  رد  مینک : یم  رارکت  رگید  راب  کی  تسمادک ؟ اعدم  درک . تابثا  دیاب  ار  اعدـم  نیا 
هعم و اج  نآ  کنهرف  رب  مکاح  اهشزرا ي  ینیب و  اهج ن  عب  ات  ًایوق  تسا ، هعماج  نآ  یمیلقا  یعامتجا و  يد و  اصتقا  طیارش  عبات  هکنآ  رب 
ار ناهج  زا  شخب  ود  مینکفا و  یم  شیوخ  نوماریپ  يایند  هب  یهاگن  نخس ، نیا  تابثا  ماقم  رد  تسا . ینیب  اهج ن  نآ  هنییآ  نیبم و  یتح 

ثراو هـک  یـشخب  رگید  دوـش و  یم  صخـشم  يرگرامعتـسا  يژوـلونکت و  مـلع ، اـب  هـک  برغ ، يداـم  ياـیند  یکی  مـیریگ ؛ یم  رظن  رد 
یم تسا و  هتخاب  گنهرف  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  هنافـسأتم  هدـش و  عقاو  برغ  گـنهرف  موجه  دروم  هک  تسا  ینهک  ياهندـمت  اـهگنهرف و 

يایـسآ اقیرفا ، زا  یعیـسو  ياهـشخب  دـنه ، یمالـسا ، ياهروشک  دـنک . یناـبرق  ندـمت  نیا  همکچ  ریز  ار  دوخ  يونعم  ثاریم  همه  اـتدور 
رارق برغ  ریثأت  تحت  یلک  هب  زونه  هک  اهنیمزرس  نیا  مدرم  زا  هتسد  نآ  ياهـسابل  هب  نونکا  دنلیبق . نیا  زا  اکیرما  نایموب  یقرـش و  بونج 
رظن رد  ار  ناریا  نایئاتـسور  سابل  میرتکیدزن . نآ  هب  تسا و  رتکیدزن  ام  هب  هک  مینک  یم  زاغآ  ناریا  زا  میزادـنا . یم  یهاـگن  دـنا ، هتفرگن 

، برغ گنهرف  موجه  زا  هدنامرود  نانز  سابل  اهیئاقشق ، اهیرایتخب ، اهچولب ، اهدرک ، سابل  نوگانوگ ، ریاشع  فیاوط و  سابل  میروآ ؛ یم 
کبـس و گنر و  لکـش و  رد  تو  افت  مغر  یلع  ایآ  مینارذـگ ، یم  رظن  زا  تعرـس  هب  ار  اهـسابل  نیا  همه  اب ر  کـی  نویناـحور .... ساـبل 

شیوخ روشک  هیاسمه  مدرم  سابل  هب  یهاگن  نینچمه  دراد ؟ دوجو  ناریا  مدرم  یبرغریغ  اهـسابل ي  نیا  همه  ایم ن  یکارتشا  هجو  هزادنا ،
شکارم و نمی و  لیابق  نانز  سابل  اتسناغفا ن ، ناتـسکاپ و  دنه ، نانز  نادرم و  یموب  سابل  و  میریگب ، رظن  رد  ار  اهبرع  سابل  میزادنا ، یم 

عاونا اهـسابل و  نیا  نایم  یتهابـش  ایآ  تسه ؟ یکارتشا  هجو  نوگانوگ  ياهـسابل  نیا  نایم  ایآ  مینیب ؟ یم  هچ  ار . اـقیرفا  مدرم  یموب  ساـبل 
هک یماوقا  یلم  یتنـس و  ياهـسابل  زا  يریواصت  هتـشون  نیا  اب  هارمه  تسا . تبثم  لاوس  نیا  خـساپ  دراد ؟ دوجو  اـم  نطو  مدرم  اهـسابل ي 
یم اـم  هب  ریو  اـصت  نیا  همه  هب  اـگن ه  کـی  میا . هدرک  هضرع  دـنا ، هتفرگن  رارق  برغ  گـنهرف  ریثأـت  تحت  لـماک  میقتـسم و  روطب  زوـنه 

راتـسد هالک و  دنبرـس ، اب  ًامومع  نابـسچریغ و  داشگ ، دنلب ، اهنآ  همه  هک  تسا  نیا  فلتخم  ددعتم و  عاونا  نیا  كارتشا  هجو  هک  دـنامهف 
نآ و لماک  تسد  کی  يا  زجا  دادعت  تخود ، زرط  گنر ، هچراپ ، عون  دراد ؛ دوجو  ایـسب ر  ياهتوافت  اهـسابل  نیا  نایم  هتبلا  تسا . هارمه 
، يا هقطنم  لاوحا  عاضوا و  عب  ات  هک  اهتو  افت  نیا  همه  مغر  یلع  اما  تسا ، توافتم  مه  اب  اهنآ  رگید  تایـصوصخ  زا  ير  ایـسب  هرخـال  اـب 
اب ناوت  یم  ار  يایفارغج  ریـس  نیا  تسا . سوسحم  اهنآ  رد  يزراب  وحن  هب  دـش ، هتفگ  هک  یکرتشم  هجو  نیا  تسا ، يداـصتقا  یعاـمتجا و 

ییاپورا ماوقا  ياهسابل  هک  دید  میها  وخ  مینزب ، ییاپورا  ياهروشک  رد  سابل  ياه  هزوم  هب  يرـس  رگا  درک . لیمکت  یخیرات  صحفت  کی 
هدـشن یبرغ  زونه  ماوقا  نیزورما  سابل  هیبش  ظاحل  نیا  اًامومع ز  هن ، اـنز  هچ  هنادرم و  هچ  نآ  زا  دـعب  اهتدـم  اـت  یتح  یطـسو و  نورق  رد 
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میهاوخ مینک ، هعجارم  زین  مالـسا  زا  لبق  ناریا  مدرم  كاشوپ  هب  طوبرم  تاقیقحت  هب  رگا  تسادنلب . داشگ و  ینعی  تسایند ، کلامم  ریاس 
زا لبق  ناریا  فلتخم  ياه  هرود  زا  هک  يریواصت  هتـسجرب و  ياهـشقن  اه و  همـسجم  تسا ، اـمرفمکح  زین  اـجنآ  رد  هدـع  اـق  نیا  هک  دـید 

یبرغ ياقیرفا  زا  ینز  -، 2 تسا . داشگ  دنلب و  نانز ، كاشوپ  مه  نادرم و  كاشوپ  مه  هک  دهد  یم  ناشن  همه  تسا ، هدنام  اجرب  مالـسا 
رـس رب  رد  اچ  ًامومع  نانز  مینیب  یم  زین  یناکـشا  یـشنماخه و  دـهع  نانز  سابل  ریوصت  ود  رد  هکنانچ  اکیرما " هراـق  ناتـسوه  ! رـس -، 3" 

هب ییاکیرما و  ییاپورا ، ياهروشک  هب  رگا  اح ل  دـن . هد ا  رک  نت  هب  دـن ، اـشوپ  یم  ار  ناـنآ  ياـپ  چـم  اـت  هک  يدـنلب  ياـهنهاریپ  دـنراد و 
ره زاغآ  رد  تعرس و  هب  ًاصوصخم  تسا و  عونتم  فلتخم و  اهسابل  مه  زاب  هتبلا  دید ؟ میهاوخ  هچ  مینکفا ، رظن  ناهج  هدز  برغ  ياهرهش 

هنادرم هچ  یبرغ ، زورما  اسنا ن  سابل  هکنیا  نآ  تسراک و  رد  كارتشا  هجو  کی  زین  اجنیا  رد  اما  دـبای . یم  لوحت  رییغت و  لاس ، زا  لـصف 
زونه هک  تسا  یماوقا  یتنـس  یموب و  ياهـسابل  لباقم  هطقن  تسرد  ظاحل  نیا  زا  و  تسا ، ندـب  هب  هدـیبسچ  هاـتوک و  گـنت ، هناـنز ، هچ  و 
هعماج رد  اشگ د  دـنلب و  سابل  اب  ًامومع  یبرغریغ  ناسنا  ارچ  تسیچ ؟ تلع  دـنا . هتفرگن  را  رق  برغ ، گنهرف  لـماک  هطلـس  ذوفن و  تحت 
نایبرغ دنا و  هدوب  نانچ  نایقرش  ارچ  میسرپ  یم  هک  یماگنه  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هاتوک ؟ گنت و  سابل  اب  یبرغ  اسنا ن  دوش و  یم  رهاظ 

قرش هک  تسا  نآ  توافت  نیا  تلع  دنیوگ  یم  ًاروف  دندنب و  یم  ار  ام  ناهد  هدش ، درادناتـسا  یمـسر  رهم  کی  اب  ام  نابطاخم  دنا ، نینچ 
، قرـش ییاتـسور  يرهـش و  یگدـنز  قرـش ، يرامعم  ارچ  میـسرپب  رگا  دراد . زورما  برغ  هتـشادن و  يا  هتفرـشیپ  تعنـص  ملع و  میدـق  رد 

يژولونکت هک  میونش  یم  خساپ  تسه ، هک  تسا  نینچ  برغ  رد  ارچ  هدوب و  هک  هدوب  نانچ  قرش  یناسربآ  ير و  ایبآ  نف  قرش ، یکـشزپ 
ير ایسب  رد  خساپ  نیا  نآ . دقاف  زورید  قرش  تسا و  نآ  دجاو  زورما  برغ  هک  تسا  یتبهوم  نیا  تسا و  تو  افت  نیا  أشنم  دیدج  ملع  و 
یم دنلب  داشگ و  ار  ناشیاهـسابل  ًالومعم  میدـق  رد  ایند  مدرم  ارچ  میـسرپب  رگا  اما  تسا . هدـننک  تکاس  لقادـح  ای  هدـننک و  عناق  دراوم  زا 

یـشان زین  توافت  نیا  هک  دیوگبدناوت  یم  یـسک  مهزاب  ایآ  دنزود ، یم  هاتوک  گنت و  ياهـسابل  زو  رما  ناییاکیرما  ناییاپورا و  دنتخود و 
دـیدج و ملع  هب  جاـیتحا  ساـبل  نتخود  گـنت  نوـچ  اـیآ  تـسا ؟ زورما  ناـیبرغ  تفرـشیپ  نایقرـش و  یملع  یتعنـص و  یگدـنام  بـقع  زا 

میهاوخ مینک  تقد  یکدنا  رگا  دنا ؟ هتخود  یم  داشگ  ار  ناشیاهسابل  لاح  هتـشذگ و  رد  یبرغریغ  ماوقا  دراد ، یبرغ  هتفرـشیپ  يژولونکت 
برغ یتعنص  یملع و  تفرـشیپ   » هدش هشیلک  رهُم  نامه  اب  ار  نآ  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  سابل ، هلئـسم  هک  دید 

زا دنناوتن  هک  هدوبن  هدیحیپ  راوشد و  نانچ  يراک  شیپ  لاسرازه  مدرم  يارب  گنت  ياهـسابل  نتخود  درک . لح  قرـش ،»  یگدـنام  بقع  و 
تعنـص رد  خرچ  اما  هدش ، عارتخا  یطایخ  خرچ  ریخا  لاس  هاجنپودص  رد  هک  تسا  تسرد  تسین . راوشد  مه  زورما  دـنیآرب و  نآ  هدـهع 
زورما ياهـسابل  اب  ار  شیپ  لاس  رازه  ياهـسابل  رگا  تسا . هدیـشخب  تعرـس  سابل  نتخود  هب  طقف  هدرکن و  داجیا  ینادـنچ  لوحت  یطایخ 

یلماکت ریـس  میدـق  نامز  رد  هک  ینونف  زا  یکی  تفگ  ناوتب  دـیاش  مینیب . یمن  اهنآ  نایم  یمهم  رییغت  یطایخ  نف  ظاـحل  زا  مینک ، هسیاـقم 
زورما ياهطایخ  هک  تسین  نانچ  هتـشادن و  يریثأت  یطایخ  رب  دـیدج  يژولونکت  ملع و  تسا و  هدوب  یطایخ  نف  نیمه  هدرک ، یط  ار  دوخ 

بقع یبرغ ، ياهرایعم  قباطم  هک  مه  هزادنا  ره  میدق  مدرم  نیارب  هوالع  دنا . هتـسناوت  یمن  میدق  ياهطایخ  هک  دنزودب  ییاهـسابل  دـنناوتب 
دنا هدرک  ییوج  هفرـص  دننک ، رتهاتوک  ار  نهاریپ  نماد  دنزودن و  داشگ  ار  را  ولـش  رگا  هک  دنا  هدیمهف  یم  هزادنا  نیا  دنوش ، ضرف  هدنام 
یمن تسا و  یگدـنام  بقع  تفرـشیپ و  زا  یـشان  سابل ، لکـش  رد  توافت  نیا  تفگ  ناوت  یمن  رگید  سپ  تساـهن . عفن آ  هب  دوخ  نیا  و 

دنا وت  یم  هتـسنا و  وت  یم  قرـش  هن ، دنا . هتخود  یم  سابل  برغ  زورما  مدرم  لثم  مه  اهنآ  دـنا ، هتـسناوت  یم  رگا  نایقرـش  هک  تفگ  ناوت 
ار راتسد  دنب و  رـس  داشگ و  دنلب و  سابل  هدوبن ، وا  عفن  هب  مه  يداصتقا  ظاحل  اًارهاظ ز  هکنآ  اب  هتخودن و  اما  دزودب ، هاتوک  گنت و  سابل 

يزیچ نینچ  دشوپب ، دزودب و  یقرش  سابل  دناوت  یم  هکنآ  اب  مه  زورما  برغ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  مهم  و  تسا ، هدرک  رایتخا  باختنا و 
یشان یبرغ  یقرش و  ياهندمت  سابل  لکش  توافت  دش  مولعم  هک  لاح  تسا . هدرک  باختنا  ار  نت  هب  هدیبسچ  گنت و  سابل  هتساوخن و  ار 

عاضوا و رگا  تسیچ ؟ تلع  درک . وجتـسج  يرگید  ياج  رد  ار  توافت  نیا  أشنم  دـیاب  مرجـال  تسین ، هدوبن و  یگدـنام  بقع  لـهج و  زا 
هتشاد نت  رب  دنلب  داشگ و  ياهـسابل  رـضاح  لاح  رد  نینحمه  میدق و  رد  نآ  مدرم  هک  ار  یقطانم  ییایفارغج  يداصتقا و  یعامتجا ، لاوحا 
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ناوت یمن  دشاب . توافت  نیا  أشنم  دنا  وت  یمن  لما  وع  نیا  کی ا ز  چـیه  هک  دـید  میهاوخ  مینک ، هسیاقم  یبرغ  ندـمت  عاضوا  اب  دـنراد ، و 
میدق رد  اوه  تفگ  ناوت  یمن  تسا . هدرک  راداو  یسابل  نینچ  باختنا  هب  ار  یبرغ  دیدج  ناسنا  راک ، هدرک و  یمن  راک  میدق  ناسنا  تفگ 
دوبمک رثا  رد  يزورما  ياهـسابل  یهاتوک  هدوب و  ناوارف  نازرا و  هچراـپ  میدـق  رد  تفگ  ناوت  یمن  تسا ، هدـش  مرگ  هزورما  هدوب و  درس 

نانچ ياضتقا  هک  تسا  قرـش  ياهـشزرا  ماظن  ینیب و  ناهج  نیا  تفگ ، دـیاب  تسا . هیبش  رتشیب  یخوش  هب  اهنیا  تسا ، نآ  ریاظن  هچراـپ و 
. تسا یبرغ  زورما  گنهرف  ینیب و  ناهج  اب  بسانتم  زین  برغ  زورما  سابل  دراد و  ار  یسابل 

یبرغ گنهرف  اب  یبرغ  ابل س  هطبار 

ندیـشوپ سابل  دراد ؟ برغ  گنهرف  ینیب و  ناهج  اب  يا  هطبار  هچ  زورما  برغ  هاتوک  گنت و  ساـبل  میـسرپب  هک  تسا  نآ  ماـگنه  کـنیا 
دیدج ندمت  رد  ناسنا  دراد . ندـمت  نآ  رد  ناسنا  فیرعت  ناسنا و  يانعم  اب  یمیقتـسم  هطبار  ندـمت  ره  رد  تسا و  ناسنا  نوئـش  زا  ینأش 
اپورا رد  هک  تسا  نرقراهچ  زا  شیب  دشاب ؟ دـناوت  یم  هچ  ناسنا  تسا ، يدام  ًاساسا  هک  یندـمت  رد  مییوگ  یم  خـساپ  رد  تسیچ ؟ یبرغ 
ندمت گنهرف و  يدنب  ناوختسا  هدیزخ و  یگدنز  هیشاح  هب  تیونعم  تسا . هدیزگ  تلزع  اسیلک  رد  هدش و  بیاغ  یگدنز  هنحص  زا  ادخ 

، برغ ندمت  تسا و  یلاعتم  يونعم و  ياهـشزرا  یفن  خیرات  برغ ، ریخا  نرق  راهچ  خیرات  تسا . هدش  يدام  يدـنب  ناوختـسا  کی  ، یبرغ
دشاب و یهلا »  حور   » لماح هک  تسین  يدوجوم  رگید  ناسنا  درادن و  تلاصا  سدق  تیونعم و  رگید  نآ  رد  هک  تسا  یگدنز  کی  هولج 

تسد زا  ار  شبـصنم  ماقم و  برغ  ندمت  رد  تساهتدم  دوخ  هک  ینیـشن  هشوگ  يادخ  تفالخ  هک  ارچ  دوش ، نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  دناوتب 
ره هتبلا  درادـن . ناویح  اـب  يدوجو  يداـینب و  یقرف  چـیه  ناـسنا  ندـمت ، نیا  رد  دوش . یمن  بوـسحم  يراـبتعا  تلزنم و  رگید  تسا  هداد 
یم هچ  تسا . شوهاب  مه  ناسنا  تسا ، تردقرپ  لیف  تسابیز ، سوواط  تسا و  هدـنرد  ریـش  دراد ، ار  دوخ  هب  صوصخم  یگژیو  یناویح 
دوخ شوه  اب  تسا و  هدـمآرد  بآ  زا  نارگید  زا  رت  شوهاب  تسا  ناسنا  شمان  هک  یکی  نیا  ًافداصت  تعیبط ، نادـنزرف  ناـیم  درک ، نا  وت 
دنچ مه  وا  درادن ، تاناویح  ریاس  اب  یقرف  چیه  وا  راک  ماجنا  زاغآ و  اما  تسا . هتـشگ  طلـسم  تعیبط  رب  هتفای و  تسد  يژولونکت  ملع و  هب 

نآ رد  هک  یگنهرف  تسا ، یبرغ  دیدج  گنهرفرب  مکاح  هشیدنا  نیا  يرآ  چـیه . رگید  دِریم و  یم  دـنک و  یم  یگدـنز  تعیبط  رد  یلاس 
دنا هدرک  گنت  اجنادب  ات  دوخرب  ار  تقیقح  هریاد  نادنمشناد  نیا  زا  یضعب  دینش و  دی  اب  یبرجت  مولع  نادنمشناد  نابز  زا  طقف  ار  تقیقح 
هرا ومه  مکاح ، هشیدنا  نیا  رانک  رد  هتبلا  درک » . مهاوخن  قیدـصت  ار  وا  دوجو  منیبن ، دوخ  یحارج  يوقاچ  ریز  ار  ادـخ  ات  : » دـنا هتفگ  هک 

نونکا برغ  اما  دنا  هدیشیدنا  یم  نیا  زج  هک  دنا  هدوب  ینارکفتم  ناگدنسیون و  هتشاد و  دوجو  يونعم  ياه  هشیدنا  زا  یفیعـض  ياهنایرج 
بارطـضا باـهتلا و  همه  اـب  هک  دنتـسه  يرون  مک  رود  ناگراتـس  هدـنکارپ ، نارکفتم  نیا  درب و  یم  رـس  هب  ییادـخ  یب  یناـملظ  بش  رد 

تـسد هب  برغ  رایتخا  دنزاس ، یم  دنا و  هتخاس  ار  برغ  هک  دنتـسین  نانیا   2. دـننک یمن  لدـب  نشور  زور  هب  ار  کیرات  بش  نیا  شیوخ ،
یم بوسحم  انبور  لیختو و  مهوت  ار  نآ  در و  امـش  یم  یملع  ریغ  ار ، هدام  زا  رتارف  شزرا  ره  دـناد و  یم  لصا  ار  هدام  هک  تسا  یماـظن 

هچ ناسنا  دنک ، یمن  توعد  دوخ  هب  ار  وا  یتشهب  چیه  تسین و  ناسنا  راظتنا  رد  یگرم  زا  سپ  يادرف  چـیه  هک  یگنهرف ، نینچ  رد  دـنک .
لاـجم تصرف  نیا  رد  زج  هک  وا  تسا و  گرم  اـت  دـلوت  هاـتوک  هلـصاف  نیمه  دراد ، ندوـب »   » يارب وا  هک  یتـصرف  هـمه  درک ؟ دـناوت  یم 

يارب ار  زایتما  نیرتشیب  دسررد ، گرم  دیآرد و  ادص  هب  هقباسم  نایاپ  توس  هکنآ  زا  لبق  تسا  راچان  درادن ، ندنام  ندوب و  يارب  يرگید 
زیچ همه  رابتعا  شزرا و  دیامن . يریگ  هرهب  تسا ، روآ  تذـل  شخب و  تذـل  تعیبط  نیا  رد  هچنآره  زا  دـناوت  یم  ات  دـنک و  بسک  دوخ 

زا یکی  و  دشخبب ، تذـل  تسا ، يد  ام  یناویح   ً اساسا هک  یناسنا  هب  دـناوت  یم  ردـقچ  هک  دوش  یم  هدیجنـس  كالم  نیا  اب  ندـمت  نیا  رد 
زا ار  وا  داد و  يور  یبرغ  گنهرف  رد  سناسنر  اب  نامزمه  هک  لوحت  نیا  تسا . ناسنا »  نت  ، » دـشخبب تذـل  وا  هب  دـناوت  یم  هک  ییاهزیچ 
يا هزات  کبـس  سناسنر ، لابند  هب  درک . ادیپ  ساکعنا  نیمز ، برغم  یناسنا  نوئـش  زا  يرایـسب  رد  درک ، ادج  يونعم  ییادخ و  ياهـشزرا 

یتقیقح دوخ  رد  هک  یناسنا  نآ  هن  اما  دوب ، زیچ  همه  ياـنبم  روحم و  لـصا و  ناـسنا »   » نآ رد  هک  دـمآ  دوجو  هب  اـپورا  رنه  تاـیبدا و  رد 
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رنه تایبدا و  بلاق  رد  هرود  نیا  رد  ًاصوصخم  هک  ییارگ  ناسنا  نیا  يویند . يدام و  ًالوصا  یناـسنا  ینیمز ، یناـسنا  هکلب  دراد ، ینامـسآ 
، رون هروس  نارق ، دنرا ). دـن  يرون  دنـش ، اب  هتـشادن  ادـخ  زا  رون  هک  انآ ن   ) ِرون ْنم  ُهل  امَف  ًارون  َُهل  هللا  ِلَعجی  َمل  ْنمؤ  و 2 ) هدش ، رگ  هولج 
3. تسا راکـشآ  يزاس  همـسجم  یـش و  اقن  رد  زیچ  ره  زا  شیب  دوش  یم  ریبعت  مسیناموا »   » هب صاخ  کبـس  کـی  ناونع  هب  نآ  زا  . 40 هیآ

نیا دزادرپب . وا  نت »   » هب هک  دـناد  یم  نآ  رد  ار  دوخ  رنه  دـنیب ، یم  ینامـسج  یناهج و  نی  اًالماک  يدوجوم  ار  ناسنا  هک  يزاس  همـسجم 
نیا دـهاوخ  یم  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دـیآ  یم  نوریب  هنهرب  ییاـه  همـسجم  سناـسنر ، دـنمرنه  ناشارتگنـس  هشیت  ریز  زا  ناـهگان  هک  تسا 

ناوارف اهـسیدنت  لیبق  نیا  ياه  هنومن  دشاب . هتـشاد  هجوت  وا  نت  هب  دی  اب  دـنمرنه  تسا و  نت  همه  ناسنا  هک  دـنک  اقلا  هدـننیب  هب  ار  ساسحا 
ییابیز و تیاـهن  رد  تسا  یناوج  درم  سیدـنت  همـسجم ، دـشاب . رتروهـشم  همه  زا  ژنآ  لـکیم  هتخ  اـس  دوواد » » همـسجم دـیاش  اـما  تسا ،

يراجح تقد  هب  زین  وا  ياضعا  لفاسا  تاییزج  هکلب  وا ، اپ ي  تسد و  هنیس و  رس و  تالضع  اهنت  هن  تسا و  دازردام  تخل  هک  يدنمورب ،
هچ هشیدـنا و  هچ  سناـسنر  زا  سپ  هک  تـسا  نآ  هناـشن  ریوصت 23 ،)  ) تساپورا گنهرف  رد  رییغت  زراـب  هناـشن  همـسجم  نیا  تسا . هدـش 
زا لبق  راثآ  هرود و  نیا  راثآ  نایم  يراکـشآ  تو  افت  زین  یـشاقن  رد  تسا . هدوب  مکاـح  وا  ملق  تسد و  رب  دـنمرنه ، نهذ  سپ  زا  یگنهرف 

میرم زا  دوخ  لیخت  هب  ناشاقن  هک  تسا  ییاهتروص  هسیاقم  میدـق ، دـیدج و  شنیب  ود  تو  افت  كرد  يارب  هار  نیرتهب  تسا . دوهـشم  نآ 
. تسین رازاب  هچوک و  یلومعم  نانز  خنـس  زا  ییوگ  هک  دهد  یم  اشن ن  ینز  ار  میرم  سناسنر ، زا  شیپ  ياهریوصت  دـنا . هدیـشک  سدـقم 

ییابیز نانز  هیبش  ار  وا  دنک  یم  یعـس  شاقن  دشخب ، یم  ینامـسآ  یتوکلم و  یتلاح  وا  هب  هک  تسا  هتفخ  یمرزآ  بجح و  وا  تروص  رد 
سناسنر هرود  شاقن  اما  دشخبب . يونعم  ییابیز  کی  وا  هب  ات  درب  یم  راک  هب  ار  دوخ  رنه  همه  هصالخ  دشکن و  دنیب  یم  دوخ  نوماریپ  هک 

یم باختنا  رازاب  هچوک و  ابیز ي  نانز  ناـیم  زا  میرم ، ریوصت  يارب  ار  دوخ  لدـم  دروآ و  یم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ار  میرم  نآ ، زا  دـعب  و 
زا شیب  دـنک ، یم  هاگن  ولبات  هب  یتقو  هدـننیب  دوش و  یمن  هدـید  سدـقم  مرـش  نآ  هدـش ، يویند  میرم  نیا  تروص  رد  رگید  نونکا  دـنک .
هب هک  تف  اـی  شرتسگ  توق و  يا  هزادـنا  هب  اهدـعب  مسیناـموا  هتبلا  تروص 3 ) ییابیز  هب  اـهنت  دـتفیب ، نآ  يونعم  ياهـشزرا  داـی  هب  هکنآ 

اهج ن کی  زا  هولج  نیتسخن  دیاب  يرنه ، ای  یبدا و  کبس  کی  بلاق  رد  ار  مسین  اموا  روهظ  دمآرد . یبرغ  رکفت  اکرا ن  زا  یکی  تروص 
یگتسب وا  يرهاظ  ییابیز  هب  تسوا ، يور  نت و  هب  ناسنا  شزرا  هک  يا  هرود  رد  زین  میرم  شزرا  یتح  دوش . یم  هریخ  تسناد . هز  ات  ینیی 

یم زیچ  هچ  دنکن ؟ ارچ  دنکب و  ار  هدافتسا  رثکادح  دوخ  ینامسج  یعیبط و  زیارغ  همه  زا  دیاب  ناسنا  نیا  ریوصت 22 ) ریوصت 21 و  . ) دراد
يارب وا  اـت  دراد  روضح  يدـج  تروص  هب  وا  هعماـج  یگدـنز و  رد  مسج  تعیبط و  زا  رترب  یتقیقح  ما  دـک  دـنک ؟ دودـحم  ار  وا  دـهاوخ 
يارب یعامتجا ، یگدنز  رگا  تسا و  دازآ  ًالوصا  ناسنا  دور . رتارف  تقیقح  نآ  غارـس  هب  دوش و  لئاق  يدـح  دوخ  ینامـسج  ياهییوجماک 

 « نت  » زج ناسنا  دزاس . دودحم  ار  وا  زرم  دح و  یب  يدازآ  نیا  ات  درادن  دوجو  ملاع  رد  یتقیقح  چیه  دـنکن ، داجیا  یتیدودـحم  وا  يدازآ 
همه زا  دـیاب  دراد ، گرم  اـت  هک  يدودـحم  تصرف  رد  وا  تسوا و  تذـل  ياهروخـشبآ  نیرتمهم  زا  یکی  نت »  » نیا تسین و  يرگید  زیچ 

یسنج هزیرغ  هک  تسا  نیا  اقستسا » درـس و  بآ  ناتـسبات و  تسا و  نابایب   » يرآ دوش ، دنم  هرهب  دناوت  یم  ات  تذل ، نیا  هلمج . زا  اهتذل و 
تـسین یناسنا  نآ  رگید  نز  تسا . نآ  یـشخب  تذل  هزادنا  هب  نآ  شزرا  هک  دوش  یم  ییالاک  نز  و  دـنک ، یم  دادـیب  يا  هعماج  نینچ  رد 

تسا و نت »   » طقف وا  هن ، دبای ، تسد  شیوخ  راگدرورپ  ياقل  هب  هک  دنک  ادیپ  یلاعت  اجنادب  ات  دـناوت  یم  یتح  تسا و  یهلا  را  دـتناما  هک 
یم یقاب  هچ  وا  يارب  دراذـگن ، شیامن  هب  ار  دوخ  نت »  ، » هعماج نیا  رد  ندـمت و  نیا  رد  نز  رگا  و  تسوا . نت  شزرا  هزادـنا  هب  وا  شزرا 

یبایزرا يرادیرخ  هاگن  اب  دـننیبب و  ار  وا  هک  تسا  نیا  رد  وا  یتسه  تیدوجومهمه و  دراد ؟ یـشزرا  هچرگید  وا  دـننیبن ، ار  وا  رگا  دـنام .
ياه هعماج  همه  برغ و  زورما  هعماج  رد  نز  متـسه ،»  سپ  مشیدنا ، یم  نم   » دوب هتفگ  لبق  لاس  دـصراهچ  زا  شیپ  تراکد  رگا  دـننک .

. تسا مشچ »   » همه نز  ربارب  رد  درم  تسا و  مسج »   » طقف نز  متـسه »!! سپ  دـننک ، یم  هاگن  رم ا  : » دـیوگب دـیاب  راـچان  هدزبرغ ، يزورما 
، نآ رد  هک  یگنهرف  نینچ  رد  دنک . یم  یبایزرا  دجنس و  یم  دوخ  نامـشچ  يوزارت  هفک  ود  رد  ًامئاد  ار  وا  درم  هک  تسا  یئیـش  کی  نز 
تسا و مسج  نت و  ناـمه  تسه  هچره  تسین و  هتفهن  وا  دوجو  رد  يزار  زمر و  تسا و  یلاـخ  تیوـنعم  زا  تسا و  چوـپ  كوـپ و  ناـسنا 
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نآ شیارآ  يارب  هکلب  تسین ، نت  شـشوپ  يا  رب  يا  هلیـسو  سابل  هک  تسادیپ  دـشاب . هتـشاد  دـنا  وت  یم  یلکـش  هچ  سابل  مشچو ، تسد 
مسج يور  یکز  ان  باعل  نوچمه  ات  دش  اب  گنت  دیاب  وا  سابل  تسوا ، مسج  شی  امن  هب  نز  تیصخش  هک  ییاوه  لاح و  نینچ  رد  تسا .

هک نت  هناخ  هن  سابل  دناشوپن ! ار  وا  نت  رتشیب  هچره  ات  دـش  اب  اتوک ه  دـیاب  و  دزاسن ، وحم  ار  وا  ینامـسج  تایـصوصخ  دوش و  هدیـشک  وا 
لدم هچنآ  دریگب !  « اق ب » ار رگید  یضعب  و  بلاق »   » اردوخ مادنا  زا  یضعب  نآ  کمک  اب  ات  دنک  یم  نت  هب  سابل  و  تسوا ، مود »  تسوپ  »

یگنهرب و نایم  تبـسن  میظنت  راک  رد  هراومه  هزاـت ، ياهدـم  نارکتبم  تقیقح  رد  تسا و  یـسنج  یـسانشناور  دـنک ، یم  نییعت  ار  ساـبل 
ابل اهنت  نیا  دنیامن . اجیا د  رگید  سنج  نآ  رد  ار  قایتشا  رثکادح  سنج و  نیا  رد  ار  هبذاج  هولج و  رثکادح  دنناوتب  ات  دنتسه ، یگدیـشوپ 
همه هک  یبرغ ، ْهنادرم  راولـش  تک و  هک  تسین  یف  داصت  تسه . زین  نادرم  سابل  هک  تسا  مسج » مشچ و   » هطبار عبات  هک  تسین  نانز  س 

رد تیسنج  هلئسم  موهفم  زا  یـش  ان  ًاقیقد  یبرغ و  مه  نیا  تسا . نت  بل  اق  حالطـصا  هب  نت و  هب  هدیبسچ  هزادنا  نیا  میـشوپ ، یم  زورما  ام 
. دنابسچ یم  نت  هب  دز و  اس  یم  گنت  هزادنا  نیا  ار  نادرم  ابل س  یتح  هک  تسا  نت  دن ن  ای  امن  هب  لیم  نیا  تسا . برغ 

سابل يراد و  هیامرس 

رترود توهـش  مشخ و  باوخ و  روخ و  کیدزن  قفا  زا  هک  یبرغ  يویند  يد و  اـم  شنیب  اـمه ن  دوش . یمن  متخ  اـج  نیمه  هب  هلئـسم  اـما 
تـسا نآ  رد  هچنآره  اب  ار  ناهج  ات  تسا  يا  هلیـسو  هلزنم  هب  هک  تسا  هدرک  اجیا د  زین  دوخ  اب  بس  انتم  يداصتقا  ماـظن  کـی  دور ، یمن 

اظن م هک  تسا  يراد » هیامرـس   » ناـمه نیا  و  دراداو ، ندـش  فرـصم  ندرک و  فرـصم  هب  رتشیب  هچره  ناـسنا ، ناویح و  تعیبط و  زا  معا 
تاناکما اوق و  همه  زا  تسا ، ملاع  هدنکم  نیـش  ام  هک  یبلط  نوزفا  و  رثاکت »  » رب ینتبم  ماظن  نیا  تسا . تیونعم  زا  یلاخ  اهج ن  يد  اصتقا 

ناسنا رد  یعیبط  ییورین  هک  تیـسنج » و« دزاس . رتغاد  ار  فرـصم  دـیلوت و  رازاب  ات  دـنک  یم  هد  افتـسا  ناسنا  زیارغ  اهورین و  همه  ناهج و 
یم رت  نانچ  نآ  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  یناـنچ  نآ  هک  تس  اـجنیا  دریگ و  یم  رارق  صیرح  بلط و  ینوزف  ماـظن  نیا  مادختـسا  رد  تسا ،
هیام  4، تسا دنوادخ  تمکح  فطل و  هناشن  هیآ و  يونعم  ياه  گنهرف  رد  هک  درم  نز و  سنج  فالتخا  تیـسنج و  هک  تساجنیا  دوش .

تسا هدش  هتـسناد  توکـس  شمارا و  هیام  یمالـسا  يونعم  گنهرف  رد  هچنآ  دوش . یم  يرا  هیامرـس د  داصتقا  ناکد  قنور  رازاب و  یمرگ 
هک هعماج  نیا  رد  نز  دوش . یم  شهاوخ  رونت  رتشیب  هچره  نتخورفارب  يارب  يا  هلیـسو  تیونعم ، زا  رود  ناسنا  تسد  رد  اـهَیلا ) اُونکـسَتل  )ِ

نیا زا  ریغ  هب  برغ ، تیونعم  زا  یلاخ  داصتقا  دوش . فرصم  دنک و  فرصم  دیاب  هک  تسا  يا  هلیـسو  تسا ، يداصتقا  ماظن  نینچ  موکحم 
دشاب و هدنوش  فرصم  هدننک و  فرـصم  دیاب  نت ، تسا و  مسج  طقف  هک  نز  دسانـش . یمن  تیمـسر  هب  ار  يرگید  شزرا  چیه  هملک ، ود 
حالـس د نیرت  هدن  رب  لاح  نیع  ردو  برغ  يراد  هی  امرـس  ینابرق  نیرتمولظم  نز  دـنک . یم  نییعت  ار  وا  سابل  لکـش  هک  تسا  دـیاب »  » نیا

تسا یتیعقاو  نیا  تسا . بلط  تیاهن  یب  ناسنا  دسانش و  یمن  يزرم  دح و  نتـساوخ ، يارب  ناسنا  هدارا  تسا . يراد  هی  امرـس  نیمه  تس 
رد ار ، ناسنا  بلط  تیاهن  یب  هدارا  نیا  برغ ، بلط  نوزفا  داصتقا  دنا . هدرک  قیدصت  ار  نآ  نابهذم ، يونعم  مه  ناکلسم و  يدام  مه  هک 

نیا تع  اس  رب  نامز  ره  دنز و  یم  هن  ایز  ات  وا  یسنج  هزیرغ  بسا  رب  دوش و  یم  ناسنا  رب  راوس  دریگ و  یم  دوخ  تمدخ  هب  فرصم  ریسم 
مسج رد  نز ، دوجو  همه  دش و  زاغآ  ناسنا  يونعم  تیوه  زا  تلفغ  اب  هعجاف  دیازفا . یم  تسا ، شکرس  شومچ و  ًاتاذ  دوخ  هک  ین  اویح 
خلسم رد  ار  وا  دیزگرب و  هیامرس  راز  اب  یمرگ  يارب  يا  همعط  نانوچ  ار  نز  ناتسرپایند ، دنمزآ  امشچ ن  اگنا ه  دش و  هتـسناد  رـصحنم  وا 

رارق داصتقا  تمدخ  رد  سکـس  داد و   « سکـس  » هب ار  دوخ  ياج  دوب ، زمر  زار و  زا  هدنکآ  هک  يونعم ، هفیطل  نآ  قشع ، درک . ینابرق  لوپ 
دولآ باتـش  ناوراـک  يارب  ار  هار  لومعم ، قبط  زین  تاـغیلبت  دـش . فرـصم  رازاـب  رازه  هدـننادرگ  دـیلوت و  تعنـص  رازه  هدـنیاز  تفرگ و 

زور و هک  دندرب  ای د  زا  دندرک و  شومارف  ار  قشع  همه  نارای  یلاس »  طحق   » نیا رد  هک  هدش  هدولآ  سکس  هب  نانچ  رنه  درک . زاب  سکس 
 « تروص  » يایند هنییآ  نونکا  دوب ، ینعم »   » ملاع نامجرت  هک  رنه  دوب . تقیقح  ینعم و  ملاع  يوس  هب  يا  هدوشگ  هچیرد  رنه  يراـگزور ،
اب نانچ  نآ  ار  امنیـس  برغ ، نارا  هیامرـس د  دش و  لاذتبا  يامن  مامت  هنییآ  دوب ، هتفرگ  ان م  متفه  رنه  هک  امنیـس ، ایم ن  نیا  رد  دوب و  هدش 
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یمن روبع  دوخ  زا  ار  رظانم  هنوگ  نیا  زج  هک  تسا  نیا  يرادربملیف  ياهنیبرود  یـسدع  یعیبط  تیـصاخ  ییوگ  هک  دـنداد  دـنویپ  سکس 
دش یشحو  هدنرد  لوغ  نیا  بولغم  ماجنارس ، اما  رترید ، یمک  زین  رتائت  درب و  ناغمرا  اه  هناخ  همه  هب  بش  ره  ار  امنیس  نویزیولت ، و  دهد .

، ار برغ  قرـش و  ياهتو  افت  همه  هک  نانآ  زا  تشگ . لومعم  اه  هناخاشامت  رد  یـسنج ، شزیما  ياـه  هنحـص  ناـیرع و  ياـهنت  شیاـمن  و 
دوجو یگنهرب  یتعنص و  تفرشیپ  ملع و  نایم  يا  هطبار  هچ  دیسرپ ، دیاب  دنناد  یم  قرش  یگدنام  بقع  برغ ، یتعنص  تفرشیپ  زا  یـشان 

هتفای رنه  مان  یسنج  کیرحت  لاذتبا و  هتفرگ و  ار  قشع  ياج  سکس  هتسشن و  ییابیز  ياج  هب  ینایرع  یگنهرب و  برغ ، رد  نونکا  دراد ؟
یناوـیح تروـص  هب  نز  درگن ، یم  ریقحت  مشچ  هب  ناـهج  ياهندـمت  اـهگنهرف و  همه  رد  هک  یگنهرف  ندـمت و  نیا  رد  هک  اـغیرد  تـسا .

نارادایند تسد  هب  شراسفا  دوخ  هک  ناویح  نیا  تفرگ . هرهب  يزرم  دح و  طرـش و  دیق و  چیه  هک  وا ، تیـسنج  زا  دیاب  هک  تسا  هدمآرد 
هب راو  هدرب  زیچ ، همه  زا  لفاغ  ار  نانآ  هک  تسا  نادرم  هاگن  نامه  راسفا ، نیا  دراد ، تسد  رد  ار  نادرم  راسفا  دوخ  هبون  هب  تسا ، صیرح 

تـسا هدنز  نآ  يارب  زین  درم  دننک ، هاگن  ار  وا  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  نز  یگدنز  رگا  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  دـشک و  یم  نانز  لابند 
رد  « هاگن  » هک تسا ، رتمک  زین  هملک  ود  نیا  تو  افت  زا  یتح  نیا د و ، هلـصاف  تسین و  یهار  هانگ »   » ات هاـگن »   » زا دـنک و  هاـگن  ار  نز  هک 

نیا ژاریت  تسا و  همان »  مشچ  ، » یبرغ ناشورف  همانزور  ياهزیم  تالجم  موس  کی  مک  تسد  هک  تسا  نیا  تسا . انگ ه »   » امه ن تقیقح 
رد تالجم ، هنوگ  نیا  تارداص  هک  دریگ  یم  ـالاب  اجنادـب  اـت  راـک  تسا و  رتنوزفا  نآ  دـمآرد  رتشیب و  رگید  تایرـشن  همه  زا  تـالجم ،
هب ار  نز  همه ، اهنیا  رتسوپ ، سکع و  باتک ، هلجم ، رتأت ، امنیس ، یقیسوم ، یـشاقن ، دنک . یم  ادیپ  هدمع  یمهـس  یبرغ  ياهروشک  داصتقا 
نز هب  مشچ  يرگتراغ ، يا  رب  رگید  يداصتقا  میظع  هتـشرود  دوش . یمن  متخ  اهنیا  هب  سکـس  هب  هتـسباو  عیانـص  اـما  دـشک ، یم  رازاـب " "

تیصخش رگید  نز  دنیشنب و  يدام  ندمت  ياج  هب  يونعم  گنهرف  دشاب  رارق  رگا  و  دم ، ناحارط  شیارآ و  مزا  ول  ناگدنزاس  دنا . هتخود 
یم زاب  سابل  هلئـسم  هب  رگید  راب  هک  تساجنیا  دش . دهاوخ  هچ  میظع  عیانـص  نیا  نابحاص  فیلکت  دـنادن ، دوخ  مسج  هرهچ و  هب  ار  دوخ 
دم هناهب  هب  ار  دوخ  سابل  ًامئاد  دـیاب  هکلب  دـشاب ، زادرپ  ندـب  امن و  ندـب  هک  دـشوپب  یـسابل  دـیاب  اـهنت  هن  هدز ، برغ  یبرغ و  نز  میدرگ .
هچ رگید  دشابن ، ییامندوخ  هلیـسو  سابل  رگا  دـنامب و  غاد  ناطایخ  یجاسن و  عیانـص  ناشورف و  هچراپ  نازاسدـم و  رازاب  ات  دـنک ، ضوع 

فرصم ندش و  فرصم  يارب  يا  هلیسو  اهنت  هن  نز  هکنیا  همه  زا  رتزیمآ  هعجاف  و  دروآ ؟ دهاوخ  رد  شخرچ  هب  ار  عیانـص  نیا  خرچ  زیچ 
شورف هب  رتـشیب  روتکارت  کـیتسال  هکنیا  يا  رب  دوش . یم  رگید  زیچره  رتـشیب ، هچره  فرـصم  يارب  يا  هلیـسو  هک  دوش ، یم  دوخ  ندرک 
باختنا نا  وج  نانز  نایم  زا  دیاب  گرزب  ياههاگـشورف  رد  ناگدنـشورف  همه  دشاب ، نآ  رانک  رد  نز  کی  نایرع  همین  ریوصت  دیاب  دـسرب 

مکل َقلخ  ْنا  هت  ایا  ْنِمو  ( 4 دریگ . یم  رارق  اهادیدناک  غیلبت  هلیسو  نز  سکس و  يراذگنوناق  سلاجم  یتاباختنا  تاغیلبت  رد  یتح  دنوش و 
دیرفآ تفج  ناتیارب  امش  دوخ  زا  هک  تسا  نیا  یکی  وا  اه ي  هن  اشن  زا  و  . ) ۀمحَر و  ةَّدَوَم ، مکَنیب  لعَجَو  اَهیلا  اونکسَِتل  ًاجاوزا  مکِسفنا  نِم 

.21 هیآ مور ، هروس  نآرق ، داد .) رارق  ینابرهم  تبحمامش و  نیب  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هن  اشن  زا  دینک و  ادیپ  شمارآ  نآ  هانپ  رد  ات 

یفسلف یملع و  اهوزاب ي  یخیرات و  اه ي  هنیمز 

زین یفـسلف  یملع و  ياه  هیرظن  یخیرات و  ياه  هنیمز  تسا ، نز  ندـش  يرازاب  یلـصا  لـماع  هک  ناراد  هیامرـس  زا  صرح و  نیا  راـنک  رد 
یمن بوسحم  تیونعم  اب  ریاغم  يرما  ار  جاودزا  اـسیلک ، رگا  دوش . رتغاد  یگنهرب  سکـس و  رازاـب  اـت  تسا  هدـش  بجوم  هدوب و  دوجوم 
دیاب دـمآ . یمن  دوجو  هب  دـیدج  ندـمت  رد  لمعلا  سکع  نیا  دـیاش  تسناد ، یمن  جاودزا  زا  زیهرپ  مزلتـسم  ار  تیناحور  سدـق و  درک و 

تر اکب  ربت  اب  : » هک دـندرک  یمن  غیلبت  نید  مان  هب  مورژ ، نس  لـیبق  زا  یناسیدـق  رگا  تسا . طارفا  کـی  یطیرفت  ره  همزـال  هک  درک  لوبق 
. « دـنتخادنا یمن  ورف  يراـکانز  ربت  اـب  ار  ییوشاـنز  تخرد   » ینید یب  ماـن  هب  نیمز  برغم  رد  زورما  ، 5« دـیزادنا ورف  ار  ییوشانز  تخرد 
مرگ رازاب  نیا  رانک  رد  هک  تسین  یفد  اصت  تسا . مسیدـیورف  نآ ، هولج  نیرتزراـب  هک  دـش . مها  رف  یـسانشناور  هیح  اـن  زا  رگید  کـمک 

اقتعا همه  أشنم  یمدآ و  تیصخش  همه  لصا  انبم و  ار  یـسنج  هزیرغ  هک  دنک  یم  روهظ  یبتکم  ملع ، سابل  رد  شیالآ ، شیارآ و  سابل و 
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یم يزیواتسد  دناد ، یم  یسنج  هزیرغ  یبوکرس  زا  یشان  ار  اهیراتفرگ  همه  نوچ  و  دنک ، یم  بوسحم  وا  يویند  ائالتبا ت  يونعم و  تاد 
ددرگ هدوشگ  رشب ، یسنج  ياه  هدقع  دی  اش  ات  دوش ، هتشادرب  هزیرغ  نیا  شکرس  بسا  لباقم  زا  یتیعونمم  تیدودحم و  هنوگره  ات  دوش 

رانک رد  دنک . یم  ادیپ  ین  ابیتشپ  هناوتشپ و  یس ، انـشناور  ملع و  رد  دوخ  يارب  سکـس »   » هک تسا  نینچ  نیا  دبای . تسد  شمارآ  هب  وا  و 
یبتاکم مسیلایسناتسیزگا  رد  دنز . یم  دییأت  رهم  یگتخیسگ  ماجل  يراب و  ودنب  یب  نیارب  هک  دیآ  یم  دیدپ  ییاه  هفسلف  یـسانشناور ، نیا 

دعا و وق  همه  دنـشیدنا و  یم  وا  يدازا »  » هب طقف  طقف و  ناسنا ، هب  طوبرم  ياهتیعقاو  همه  ملاع و  قیاقح  همه  ایم ن  زا  هک  دننک  یم  روهظ 
زا ماجنارـس  دننک و  یم  یفن  دـنراذگ و  یم  رانک  دـنوش ، یم  درف  يدازآ  محازم  هک  لیلد  نیا  هبا  یفرع ر  ینید و  یقالخا ، یلقع ، نیناوق 
زی اج  راک  همه  دشابن ، ادخ  یتقو  : » تسا هتفگ  هک  هدش  لقن  یکـسفیاتساد  زا  یفورعم  ترابع  دنروآ . یمرد  رـس  يراگنا  تسین  یچوپ و 
یم شلد  ناسنا  نآ  رد  هک  تسا  ییایند  هفـسلف  دهاوخ . یم  ناسنا  هک  تسا  يراک  ره  يارب  زاوج  رودص  هفـسلف  اه ، هفـسلف  نیا  و  تسا »

« يدازآ  » مان هب  ار  ناسنا  هک  ییاه  هفسلف  . تسوا هاوخلد  هفـسلف  نیا  دهاوخ و  یم  مه  هفـسلف  شلد  یناسنا  نینچ  دنکب و  راک  همه  دهاوخ 
رد هن  تسادـیپ و  يا  هنیدـم  مظعا  داوس  شیاهزور  رد  هن  هک  ینابایب  دـننک . یم  اهر  تی  اهن  یب  نابایب  کـی  رد  کـیرات و  بش  کـی  رد 

ۀتشون هناگیب ، ناتساد  نامرهق  رد  ار  اه  هفسلف  هنوگ  نیا  لآ  هدیا  ياهناسنا  زا  يا  هنومن  دشخرد . یم  یتیاده  بکوک  شیاه  بش  نامسآ 
ای رتفد  رد  راک  تعاس  راهچ  اومارت ، نتساخرب ، باوخ  زا  دسیون : یم  یفسلف  اتـساد ن  نیا  یفرعم  رد  رتر  اس  لپ  ناژ  دید . ناوت  یم  وماک ،

عضو نیمه  اب  هبنش  هعمج و  هبنشجنپ و  هبنشراهچ و  هبنش و  هس  هبنـشود و  و  باوخ ، ماش و  راک ، تعاس  راهچ  اومارت ، راهان ، هناخراک ، رد 
یتقو تسا . هدـش  هدـییاز  جرم  جره و  زا  هک  يدـبا  لداعت  کـی  تسین . يرگید  زیچ  جرم  جره و  یمظن و  یب  کـی  زج  اـیند  بیترت .... و 

یم ساسحا  ناسنا  تسا ، هدـش  مورحم  يرون  ره  زا  یهاو و  لایخ  ره  زا  ناهگان  هک  یناـهج  رد  درادـن . دوجو  ییادرف  رگید  درم ، ناـسنا 
تیلوئـسم زا  غراف  دابآلادـبا  ، » ناسنا نیا  دـنک .... یم  دـییأت  یـشکرس  نایغط و  رد  ار  شدوخ  دوجو  چوپ ، ناسنا  تسا .... هناگیب  هک  دـنک 

. درم دـهاوخ  ناسنا  نوچ  تسین و  راـک  رد  ییادـخ  نوچ  تسا ، زاـجم  زیچ  همه  وا  يارب  دـناد . یم  ار  گرم  هب  موکحم  مدا  کـی  ندوب »
هطبار نز  کـی  اـب  دریگ ، یم  ییاـیرد  ماـمح  شرداـم ، گرم  يادرف  دـنک : یم  فیـصوت  نینچ  ار  هناـگیب  ناتـساد  ناـمرهق  هرهچ  رتراـس 

دشک و یم   « اتفا ب تلع  هب   » ار برع  کی  و  دور ، یم  راد  هدنخ  ملیف  کی  ياشامت  هب  دـنخب د ، هکنیا  يارب  و  دـنک ، یم  رارقرب  عورـشمان 
رد اه  یچاشامت  هدـع  هک  دـنک  یم  وزرآ  دوب ،» دـهاوخ  داش  مه  زاب  تسا و  نامداش   » دـنک یم  اعدا  هک  لاـح  نیع  رد  شمادـعا  بش  رد 

نیا هک  یناسنا  يارب  هک  تسادـیپ   6 .« دـننک زاوشیپ  دوخ  بضغ  مشخ و  ياهدایرف  اب  ار  وا   » اـت دـشاب  رتداـیز  هچره  شراد  هب  وچ  فارطا 
لقن هب  هحفص 30 . لساردنارترب ، فیلأت  قالخاو ، ییوش  انز  ( 5 دراد . ییانعم  هچ  یگدیشوپ  تفع و  سابل و  هلئسم  تسوا  هفسلف  هفـسلف ،

? مدـقم رد  رتر ، اس  لپ  ناژ  هن »  اگیب  حیـضوت  ?  » لاـقم زا  لـقن  ( 6 يرهطم . اتـسا د  فیلأت  برغ ، ناهج  الـسار م و  یـسنج د  قـالخ  زا ا 
. هداز هربخ  رغصا  یلع  دمحا و  لآ  لالج  مجرت ? وم ، اک  ربلآ  هناگیب 

یمالسا گنهرف  ای  اجح ب  هطبار 

ینیب ناهج  گنهرف و  اـب  دوش ، یم  هدـید  نادرم  ناـنز و  نت  رب  نیمز  برغم  رد  نونکا  مه  هک  یـسابل  هک  دوب  نیا  همه  نونکاـت  اـم  نخس 
هدـمع توافت  میـشاب . هتـشاد  يا  هراشا  یمالـسا  گـنهرف  یمالـسا و  شـشوپ  ناـیم  هطبار  هب  میهاوخ  یم  نونکا  تسا . طاـبترا  رد  یبرغ 

هک تسا  يدوجوم  یبرغ ، گنهرف  بسح  رب  ناسنا  رگا  دوش . یم  سکعنم  ناسنا  فیرعت  رد  یمالـسا  گـنهرف  یبرغ و  دـیدج  گـنهرف 
یگدنز تیاهن  تیاغ و  بولطم و  لامک  تیونعم  هک  تسا  يدوجوم  یمالـسا  گنهرف  رد  تسوا ، يدام  یگدنز  يانبور  عرف و  تیونعم 

، یحور یمـسج و  بهاوم  همه  زا  هزادـناب  يرو  هرهب  يریگ و  راک  هب  رد  تقد  اب  شالت و  تبقارم و  اب  هک  تسا  یلاـمک  تیونعم  تسوا .
رارق تین  امـسج  تیدام و  لب  اقم  يور د ر  چـیه  هب  تین  احور  تیونعم و  مالـسا ، رد  هک  تسنیا  مهم  هتکن  دوش . یم  لصاح  ناسنا  يارب 

تیونعم دـنک . دوب  ان  ار  شیوخ  يد  اـم  تیعقاو  يونعم ، تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب  روبجم  اـسنا ن  هک  تسین  اـنچ ن  تسا و  هتفرگن 
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تینامـسج و هدننک  لرتنک  هدننک و  تیاده  هکلب  دـنک ، ردـب  نادـیم  زا  دوخ  عفن  هب  ار  فیرح  دـهاوخب  هک  تسین  تیدام  بیقر  یمالـسا 
ام هب  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  دـنک ، ادـج  این  زا د  و  دز ـ اس  لف  اـغ  هرـسکی  مسج  زا  ار  اـم  اـت  تسا  هدـم  اـین  نآ  يارب  نید  تسا . تیداـم 
زج میر و  اگن  ایب  نت  طقف  ار  دوخ  هک  میـش  ابن  انچ ن  ًالثم  مین و  امب  نوصم  طیرفت  طارفا و  زا  لادتعا  ظفح  اب  میناوتب  ات  دزوم  ایب  هزادنا »  »

چیه مالـسا  تسوا . دوـجو  ياـه  تیعقاو  زا  یکی  ناـسنا و  زیارغ  زا  یکی  یـسنج ، هزیرغ  میـشیدنین . زیچ  چـیه  هب  مـسج  زا  يرو  هرهب  هـب 
. تسا هتـسنادن  تیونعم  تیناحور و  فالخ  ار  هزیرغ  نیا  زا  يدـنم  هرهب  زگره  هتفرگن و  هدـیدان  ار  یـسنج  هزیرغ  هلمج  نآ  زا  یتیعقاو و 

بـسا نیا  هب  دـناوتب  هک  تسا  نآ  يارب  طقف  هدـمآ ، یـسنج  هزیرغ  باب  رد  یمالـسا  تعیرـش  رد  هک  اه  تیعونمم  اـه و  تیدودـحم  همه 
هن ار  راوس  دنک و  مر  راو  هناوید  بسا  ادابم  ات  دـنک ، ظفح  نارذـگهر  ياجیب  کیرحت  هنایزات و  زا  ار  نآ  دـنز و  يراسفا  ماجل و  شومچ 

ناسنا دوجو  شخب  اـهنت  نت ، رگید  یـشنیب ، نینچ  رد  دـناسر . بیـسآ  زین  ار  نارگید  دـبوک و  ورف  نیمز  هب  هکلب  دـناسرن ، دـصقم  هب  اـهنت 
ینامـسج دودـحم  عتمت  زین ، ندـش  تخبـشوخ  ندوب و  دوجوم  يارب  لاجم  اهنت  و  دوش ، یناف  گرم  اب  هک  تسین  نت  همه  ناسنا  و  تسین ،

هک دراد  ادـخ  يوس  هب  ور  ناسنا  تسا . نآ  ياههاگرذـگ  زا  یکی  گرم  هک  دراد  شیپ  رد  يزارد  هار  ناسنا  تسین . گرم  ات  دـلوت  نایم 
همه اب  هن  اج و  همه  هن  تقو ، همه  هن  هزادنا ، هب  اما  دریگ  یم  هرهب  نت  زا  هک  تسنیا  تساهـشزرا . اهیبوخ و  همه  همـشچرس  قلطم و  لامک 

ییامن و ندب  هب  اهنت  هک  دنیب  یم  نآ  زا  رتریطخ  اردوخ  هفیظو  دوش و  هتخانش  شمسج  هب  هک  دناد  یم  نآ  زا  رت  فیرـش  ار  دوخ  وا  سک .
هکلب دنک ، هضرع  ار  نت  هک  دـنک  یمن  نت  هب  سابل  نآ  يارب  مالـسا ، رد  هلمج  زا  يونعم و  ياهـشنیبهمه  رد  ناسنا  دزادرپب . مسج  شیارآ 

دراد و یم  ظوفحم  دربتـسد  زا  ار  نت  هک  تسا  يژد  راوید  هلزنم  هب  تسا ، میرح  کی  وا  يارب  سابل  دـشوپب . ار  دوخ  ات  دـشوپ  یم  ساـبل 
تـسوپ سابل ، دیازفیب . کیرحت  تردـق  رب  هکنآ  هن  دـنک  مک  ار  یـسنج  کیرحت  هک  تسا  نآ  يارب  سابل  دـنک . یم  ظفح  ار  وا  تمارک 

هب دـنک و  نییزت  ییالاک  نوچ  ار  شیوخ  نت  هک  دـنیب  یمن  نآ  رد  ار  دوخ  لامک  مالـسا ، اسنا ن  تسوا . لوا  هناخ  هکلب  تسین  ناسنا  مود 
سابل و هلئسم  يرآ ،  7. دشورف یم  شیوخ  يادخ  هب  ار  دوخ  ناج  دشورفب ، قلخ  هب  ار  دوخ  نت  هکنآ  ياج  هب  هکلب  دشورفب ، دزادنا و  هار 

ناهج ود  گنهرف و  ود  هلئسم  هلئسم ، تسناد . دارفا  هقیلس  لوصحم  ًافرص  ناوتب  ار  نآ  هک  تسین  یحطـس  هداس و  يرما  نآ ، عون  لکش و 
رگ هولج  وا  سابل  رد  هلمج  زا  ناسنا و  هب  طوبرم  یلـصا  روما  همه  رد  توافت  نیا  تسا و  نامـسآ  ات  نیمز  زا  اهنآ  تواـفت  هک  تسا  ینیب 

سابل زا  هعماـج ، کـی  هک  دوش  یم  هدـید  درذـگ و  یم  اـهنرق  اـما  تسین ، نارگید  ساـبل  دـیلقت  زا  رتناـسآ  زیچ  چـیه  لـمع  رد  دوش . یم 
تسا و گنهرف  کی  رییغت  دـمایپ  هراومه  سابل ، رییغت  هک  ارچ  دـنک ، یم  ظـفح  ساـبل  عون  رد  ار  دوخ  تنـس  دـنک و  یمن  دـیلقت  نارگید 
. دنک یمن  نت  هب  ار  نانآ  سابل  دریذپب ، ار  موق  کی  گنهرف  ات  دـنک  عادو  دوخ  سابل  اب  دـناوت  یمن  دـنکن ، عادو  دوخ  گنهرف  اب  ات  ناسنا 

نآ زا  مه  دزاس  هیبش  یهورگ  هب  ار  دوخ  هک  ره  مهنم »  وهف  موقب  هبشت  نم  » هک تسا  هدمآ  ام  ثیداحا  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسرد 
مالعا نآ  اب  تسا و  هدرک  بصن  دوخ  دوجو  هن  اخ  ردرس  رب  وا  هک  تسا  یمچرپ  تسوا ، دوجو  روشک  مچرپ  ناسنا  ره  سابل  تسا . هورگ 

یلم تیوه  هبار  دوخ  اقتعا د  دوخ ، مچرپ  هب  مارتحا  يرادافو و  اـب  یتلم  ره  هکن  اـنچمه  دـنک . یم  تیعبت  گـنهرف  مادـک  زا  هک  دـنک  یم 
نآ اب  بس  انتم  سابل  دی  اب  هتـسبلد  دفتعم و  اهـشنیب ، اهـشزرا و  هلـسلس  کی  هب  هک  یماد  ام  زین ، ناسنا  ره  دنک ، یم  زاربا  دوخ  یـس  ایـسو 
ناج هک  ین  اسک  مدرم  ایم ن  رد  دنتسه  . ) ِهللا تاضْرم  ءاغتبا  ُهسفَن  يرـشی  نم  سانلا  نمَو  ( 7 درک . دهاوخن  ردب  نت  زا  ار  اهشنیب  اهشزرا و 

مهـسفنا و َنینمؤملا  نم  يرَتـشا  هللا  َنا  زین  و  . 207 هیا هرقب ، هروس  نآرق  دـنروآ .) تسد  هب  ار  دـنوادخ  اضر ي  اـت  دنـشورف  یم  ار  شیوخ 
.111 هیآ هبوت ، هروس  نآرق ، دهد .) یم  تشهب  اهنآ  هب  ضوع  رد  درخ و  یم  ار  نانآ  لام  ناج و  نانم  ؤم  زا  ادخ  . ) ۀـنجلا مهل  ناب  مهلاوما 

زین تغل  نابز و  هاگدید  زا  ار  گنهرف  سابل و  هطبار  نیا  درک ، مهاوخن  هتسخ  یسانش  نابز  هاتوک  ثحب  کی  اب  ار  هدنناوخ  هک  منادب  رگا 
هب ار  ندـناشوپ  ندیـشوپ و  لعف  میراد و  ار  كاشوپ »   » و شوپ » نت  «، » شـشوپ  » ياه هژاو  سابل ، يارب  یـسراف  ناـبز  رد  منک . یم  حرطم 
یم مینک  تقد  رگا  لاح  دور . یم  راـک  هب  ( ( Dress و ( Clothes  ) ظفل یـسیلگنا  نابز  رد  و  سابل »   » رتشیب یبرع  رد  میرب . یم  راـک 

، تسا ندرک  رود  رظن  زا  ندرک و  ناهنپ  ینعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  ندیشوپ  ردصم  زا  تسا ، ششوپ  نامه  هک  سابل  ظفل  یـسراف ، رد  مینیب 
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روتـسم ندرک و  ناـهنپ  ینعم  هب  هملک  نیا  ًادـعب  تـسا و  ندرک »  نـت  هـب   » ناـمه ندیـشوپ ، یلـصا  ياـنعم  هـک  دـیوگب  ًاـضرف  یـسک  رگا 
، دوش یم  هدیمهف  ندیشوپ  كاشوپ و  ششوپ ، ياه  هژاو  زا  هچنآ  تسا . هدرک  تباث  ار  ام  ياعدم  مه  زاب  تسا ، هتفر  راک  هب  نتـشادهاگن 
زا ام  مدرم  هک  یتیاغ  ضرغ و  دوصقم و  نیا  تسا و  نآ  ندـنای  امنن  نت و  ندـناشوپ  يارب  يا  هلیـسو  اـم ، مدرم  يارب  ساـبل  هک  تسا  نیا 

یـسراف ره  ینعی  تسا . هدـش  رگ  هولج  هژاو  نیا  باختنا  رد  يونعم ، یگنهرف و  لیالد  هب  ًاقیقد  یعیبط و  روط  هب  دـنا  هتـشاد  رظن  رد  سابل 
قمع رد  دراد ، دوخ  دزن  هملک  نیا  زا  هک  یموهفم  اب  درب ، یم  راکب  ار  ندیـشوپ  شـشوپ و  هملک  یتقو  داوس ، یب  هچ  داوس و  اب  هچ  ناـبز ،

یم هدارا  ار  ندنام  هدیشوپ  ندوب و  هدیـشوپ  ندرک ، نت  هب  سابل  سابل و  زا  تسا ، طبترم  وا  لیـصا  گنهرف  اب  هک  دوخ  هاگآدوخان  ریمض 
هابتـشا هب  ینعم  هب  یبرع  رد  سَبل »   » ردصم تفای . میهاوخرد  ار  هتکن  نیمه  هیبش  مینک ، عوجر  مه  سابل »  » هملک هشیر  هب  رگا  ًاق  افتا  دنک .
لاکشا ههبش و   » ینعم هب  یبرع  رد  سبل »   » تسا و نتفرگ  رگید  زیچ  ياج  هب  ار  يزیچ  نتشادنپ و  دننامه  رگید  زیچ  اب  ار  يزیچ  نداتفا و 

ندروآرد و رگید  تروص  هب  ندرک و  ضوع  ینعم  نیمه  هب  سابتلا  سیبلت و  زین  یـسراف  نابز  رد  دجنملا .)  ) تسا هدمآ  حوضو »  مدع  و 
دناسر یم  ار  ینعم  نیا  بارعا  نهذ  رد  تسا ، هشیرمه  ین  اعم  نیا  اب  هک  سابل  هک  مینیب  یم  لاـح  تسا . هتفر  راـک  هب  نتخادـنا  هابتـشا  هب 

ندروآرد و رگید  هنوـگ  لکـش و  هب  ار  نآ  نآ و  نداد  لکـش  رییغت  ندـب و  یلـصا  لکـش  نتـشاد  رود  رظن  زا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  هـک 
کی گنهرف  هک  مینیب  یم  زاب  و  حوضولا ،) مدع   ) ندب تاصخشم  حوضو و  ندرب  نیب  زا  يارب  يا  هلیـسو  ندرک و  رگید  يزیچ  اب  دننامه 
راعـش رگید  ياـنعم  تسا و  راعـش »  » دراد دوجو  ساـبل  يارب  یبرع  رد  هک  يرگید  ظـفل  تسا . یلجتم  رتتـسم و  نآ  ناـبز  رد  هنوگچ  موق 

ًالومعم راعش  یـسراف  نابز  رد  دنهد » . یم  رارق  دوخ  یفرعم  هلیـسو  تمالع و  ار  نآ  هورگ  کی  هک  تسا  یـصوصخم  تمالع  ترابع و  »
يا هلمج  تمالع و  ینعم  هب  مه  تسا و  هدمآ  سابل  ینعم  هب  مه  راعش  یبرع  نابز  رد  هک  تقیقح  نیا  دور . یم  راک  هب  مود  يانعم  نیا  هب 

نخس مینآ . نایب  ددص  رد  نونکات  هتشون  نیا  زاغآ  زا  هک  دنک  یم  تباث  ار  يا  هتکن  نامه  ًاقیقد  تسا ، تعامج  کی  هدننک  صخـشم  هک 
یمام تسوا . تیـصخش  هدننک  صخـشم  ریمـض و  تانونکم  هدـننک  نایب  دراد و  طابتر  وا ا  شور  شنیب و  اب  سکره  سابل  هک  تسنیا  ام 
تغل باتک  هب  یتقو  لاح  دناسانـش . یم  ار  دوخ  دنک و  یم  مالعا  نارگید  هب  ار  دوخ  عضوم  نآ  اب  هک  تسوا  راعـش  سکره  سابل  میئوگ 
تـسا نیا  مالک  ناج  تسا و  راعـش »  » ظفل نیمه  تسا ، هدمآ  زین  سابل  ینعم  هب  هک  یظافلا  زا  یکی  ًاقافتا  هک  مینیب  یم  مینک ، یم  هعجارم 

مدرم نیا  هک  تسا  نآ  زا  یـشانو  تسا  ینعم  رد  كا  رتشا  زا  یـشان  ًاقیقد  ظفل  رد  كارتشا  نیا  تسین و  یقافتا  هجو  چـیه  هب  رما  نیا  هک 
راعـش و  » هملک ود  یهاگ  یـسراف  تایبدا  رد  دـنناد . یم  سابل  هلزنم  هب  ار  راعـش  راعـش و  مکح  رد  ار  سابل  دوخ  گنهرف  ناج و  قمع  رد 
ار نآ  هک  دراد  رهاظت  هجوت و  شور  هدیقع و  نالف  هب  يا  هزادـنا  هب  سک  نالف  دـنیوگ ، یم  ًالثم  دـنرب و  یم  راک  هب  مه  لابند  هب  ار  راثد »

دوخ رب  باوخ  ماگنه  هب  هک  يزادـناور  ای  دنـشوپ ، یم  راعـش  يور  هک  تسا  يا  هماج  ینعم  هب  راثد  تسا . هداد  رارق  دوخ  راثد » راعـش و  »
طابترا هقالع و  یگتـسب و  هک  تسا  نیا  دراوم  نیا  رد  راـثد » راعـش و   » زا روظنم  دـیروآ ) داـی  هب  نارق  رد  ار  رثدـملا  اَـهیا  اـی   ) دـنچیپ یم 

ار دوخ  هدنابـسچ و  دوخ  هب  هداد و  رارق  دوخ  يور  سابل  ریز و  سابل  هلزنم  هب  ار  نآ  هک  تسا  يا  هزا  دنا  هب  شور  هدیقع و  نآ  اب  صخش 
میظعت هب  تقیقح  رد  دـنک ، یم  نت  هب  ار  یـسابل  یتـقو  سکره  هک  تفگ  ناوـت  یم  سپ  تسا . هتخاـس  فورعم  نادـب  صخـشم و  نآ  اـب 

. میتسه یبرغ  رئاعـش  میظعت  لاح  رد  هراومه  میـشوپ  یم  یبرغ  سابل  هک  ام  ودراد  قلعت  نادـب  سابل  نآ  هک  تسا  هتخادرپ  یگنهرف  رئاعش 
یلصا ینعم  هک  دید  میهاوخ  مینک  هعجارم  ور د ، یم  راک  هب  هماج  سابل و  ینعم  هب  یسیلگنا  هک د ر  (، Dress  ) هملک هشیر  هب  رگا  لاح 

ندرک تنیز  ندرک و  هتس  ارآ  ندرک ، هدامآ  نتخاس ، بترم  ند ، رک  میقتـسم  ، » هدش هتف  رگ  (( Directus ینیت الهشیر  زا  هک  هژاو  نیا 
نیا رد  هک  تسادـیپ  یبوخ  هب  زین  اجنیا  رد  و  تسا ، هتفرراـک  هب  ندیـشوپ  شـشوپ و  ینعم  هب  هژاو  نیمه  هاـگ  نآ  و  تسا ، نآ  ریاـظن  و  « 
يارب هک  یظفل  اب  موق  ره  هنوگچ  هک  دـینیب  یمو   8 تسا ، ندوب  مظنم  بترم و  ییابیز و  یگتـسارآ و  سابل ، یقمع  یلـصا و  ینعم  نابز ،

هدمآ و هماج  سابل و  تخر ، ینعم  هب  ( Habit  ) تغل هسنارف  رد  دـنک . یم  نایب  سابل  زا  ار  دوخ  دوصقم  بولطم و  درب  یم  راک  هب  سابل 
تسا و یعیبط  نکسم  ینعم  هب  ( Habitat  ) تسا و نتفرگ  هناخ  ندرک و  لزنم  ندـش ، نکاس  نتفرگاـج ، ینعم  هب  ( Habiter  ) هاگنآ
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یم دوخ .» هناخ  رد  دـعب  دراد و  تنوکـس  دوخ  سابل  رد   ً الوا سکره  تسا و  ناسنا  ره  رت  یـصاصتخا  هناـخ  ساـبل ،  » هک میدوب  هتفگ  اـم 
زارد رس  هتشر  نیا  دنک و  یم  یلجت  نابز  کی  رد  دراد و  دوجو  گنهرف  کی  رد  هنوگچ  سابل  هب  تبسن  یـساسحا  نینچ  دوجو  هک  دینیب 

. مینک یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  راچان  دراد و 

ریمض ّرس  سابل و 

هدوب نیا  رعاش  دوصقم  ریمض ،» ّرس  زا  دهد  یم  ربخ  هراسخر  گنر   » هک دنشاب  هدینـش  ار  رعـش  عارـصم  نیا  ناگدنناوخ  زا  يرایـسب  دی  اش 
يردق میناوت  یم  ام  دهد . یم  ربخ  وا  ینورد  لاح  عضو و  رییغت  زا  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  هرهچ  رد  یعیبط  روط  هب  هک  یگنر  رییغت  هک  تسا 

زا زین  دننز  یم  هراسخر  هب  یعونـصم  روط  هب  هک  ییاهگنر  نآ  هکلب  هراسخر ، یعیبط  گنر  اهنت  هن  مییوگب  میور و  رتارف  رعاش  دوصقم  زا 
اهنت هن  و  دراد ، میقتـسم  طابترا  نانآ  یناور  تالیامت  ینورد و  لا  وحا  اب  دنراد ، هرهچ  رب  نانز  هک  یـشیارآ  عون  دهد . یم  ربخ  ریمـضّرس 

سابل دهد . یم  ربخ  نانآ  ریمض  ّرـس  زا  دننک ، یم  باختنا  دوخ  يارب  هک  یـسابل  هزادنا  لکـش و  ندب و  همه  شیارآ  هکلب  هرهچ ، شیارآ 
هب هک  یلاح  رد  یـسیلگنا  رد  هک  تسا  هجوت  لـب  اـق  دارفا 8 ) کت  کت  تیـصخش  فرعم  هک  تسا  هعماج  گـنهرف  ریث  أـت  تحت  اـهنت  هن 

نایم هتبلا  و  تسه ، زین  دور . یم  راک  هب  ( Dress-Maker  ) ظفل ًاصوصخم  هنانز  ایخ ط  يارب  دوش  یم  هتفگ  ( Tailor  ) هنادرم طایخ 
رابتعا یب  یناسنا ، يونعم و  يالاو  ياهـشزرا  هک  يا  هعماج  رد  دراد . دوجو  يوق  یطابترا  زین  هعماـج  یمومع  گـنهرف  دارفا و  تیـصخش 

هیاپ رب  یلک  هب  ناسنا  تیـصخش  ًارهق  دشاب ، هتـشادن  ینوریب  ياه  هولج  اهـشیامن و  زا  لقتـسم  ییانعم  تیثیح و  ناسنا ، نورد  ملاع  دشاب و 
زا هلیـسو و  ره  اب  دننک  یم  یعـس  يا  هعماج  نینچ  رد  دارفا  هک  تسادیپ  دریگ و  یم  لکـش  يو ، هراب  رد  نانآ  رظن  راهظا  نارگید و  هجوت 

سابل رد  ًابترم  هک  یلیلد  یب  رامش و  یب  تارییغت  دم و  دننک . داجیا  نیعت  صخشت و  یعون  دوخ  يارب  دننک ، یم  نت  هب  هک  یسابل  اب  هلمج 
، هداـتفا اـج  مـکحم و  يرادا  ماـظن  هـک  یبرغ  ياـه  هعماـج  ردًاـصوصخم  دراد . دارفا  ناور  ریمــض و  رد  يا  هـنیمز  نـینچ  دــهد ، یم  خر 

هیبش مه  هب  زور  هب  زور  ار  هعم  اج  دارفا  یعامتجا ، طابترا  لیاسو  شرورپ و  شزومآ و  رب  اهتلود  يداصتقا و  ياهماظن  طلست  و  مسینیشام ،
زیامتم نا  رگید  زا  ار  دوخ  دوجو و  زا  ربا  هب  زاین  نیا  دریگ ، یم  نانآ  زا  ار  لمع  راکتبا  يدرف و  دوجو  زاربا  هنوگره  ناکما  دنک و  یم  رت 

یم تسد  يرگید  مادقا  ره  هب  دنک ، صخشم  زاتمم و  لوقعم  یقطنم و  ياههار  زا  ار  دوخدناوتن  یتقو  درف  دوش و  یم  هدید  رایسب  ندرک ،
دنک بلج  دوخ  هب  ار  نارگید  هجوت  تروص ، رس و  شیارآ  عون  سابل و  لکـش  رد  يرییغت  هنوگره  داجیا  اب  دنک  یم  یعـس  هک  اسب  دنز و 

ار هعماج  رد  ندش  مگ  تسین ، دقتعم  ادخ ، ًالثم  هعماج ، زا  رترب  یتقیقح  هب  هک  وا  هک  ارچ  دـهد ، تاجن  هعماج  رد  ندـش  مگ  زا  ار  دوخ  و 
فعـض نیا  زا  دـنهد و  خـساپ  ریذـپان  يریـس  شطع  نیا  هب  هک  تسا  نازاسدـم  تبون  نونکا  دـن . یم د ا  دوـخ  گرم  تیـصخش و  ياـنف 

هعماج رد  دراد . زین  يرگید  ینا  ور  یقالخا و  لیالد  یتسرپدـم  اما  دـننک . ییوج  هرهب  تسا ، يونعم  طاطحن  کی ا  زا  یـشان  هک  یقالخا 
سکعنم سابل ، عون  رد   ً اصوصخم یگدنز و  کبس  لیبموتا ، لدم  هناخ ، عون  رد  ًاعبط  فالتخا  نیا  دراد ، دش ت  یتاقبط  فالتخا  هک  يا 

سابل دننک و  مالعا  نارگید  هب  دنـشوپ  یم  هک  یـسابل  عون  اب  ار  دوخ  تورث  دننک  یم  یعـس  نادنمتورث  فارـشا و   ً اص وصخم  دوش و  یم 
انش اگنه م  رد  یتح  سابل ، اما  تسین ، صخش  هارمه  اج  همه  هناخ  لیبموتا و  تسا ، ناسنا  هارمه  هشیمه  نوچ  تسا ، رخافت  هلیسو  نیرتهب 

تروص هب  ناسنا  نورد  زا  هک  ینیکرچ  ياه  هدقع  نآ  دنفرط ! یـسک  هچ  اب  هک  دنامهفب  نارگید  هب  دناوت  یم  دسر  یم  لقادـح  هب  هک  زین 
رگید یکی  تسا و  نتشگ  صخـشم  ندش و  امن  تشگنا  هب  لیم  نامه  یکی  تسا . ایـسب ر  ددعتم و  دنک ، یم  اب ز  رـس  سابل  عون  لکش و 

یبلط و اج ه  دـنک . یم  روهظ  سابل  رد  زین  نارگید  اب  تب  اقر  تد و  اسح  ییامندوخ ، هب  لیم  تسا . تورث  لاـم و  نازیم  مـالعا  رخ و  اـفت 
تامالع سابل و  عون  اب  ار  دوخ  اقم م  هبتر و  هک  دنتسین  ایـشترا ن  اهنت  نیا  تسا . رثْوم  سابل  عون  باختنا  رد  زین  نارگید  رب  هطلـس  هب  لیم 

شیالآ تیونعم ، كاپ  ناراب  هک  هعماج  کی  رد  هکلب  دـشاب ،) مزال  ندـش  صخـشم  نیا  اهنآ  يارب  دـی  اـش  هتبلا   ) دـننک یم  صخـشم  نآ 
یم هک  ییاج  ات  دننک و  لمع  اهیـشترا  لثم  سابل ، عاونا  ندیـشوپ  اب  دننک  یم  یعـس  همه  دش ، اب  هدرکن  كاپ  مدرم  لد  زا  ار  یبلط  يرترب 
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سابل زا  یبلط ، هطلس  رخ و  افت  يارب  یهاگ  نادرم ، دنهد . اشن ن  رترب  اب ال و  ردقنارگ و  ار  دوخ  تمیق  نارگ  ياهـسابل  ندیـشوپ  اب  دنناوت 
تهبا تلالج و  هجرد  دنک  یم  یعس  يدرم  ره  ناب ، ایخ  هچوک و  رد  اهینیشن و  بش  رد  هک  ینعم  نیدب  دننک ، یم  هدافتسا  دوخ  نارـسمه 

زاربا هلیسو  کی  رهوش  يارب  نز  تیونعم ، زا  یلاخ  هعم  اج  رد  ًالوصا  دنامهفب . نارگید  هب  دراد  نت  هب  شرسمه  هک  یـسابل  عون  اب  ار  دوخ 
شفک هناخ و  لیبموتا و  عون  اب  دننک  یم  یعـس  نادرم  هک  روط  نامه  تسا و  یگدنز  یلمجت  لیاسو  زا  یکی  نز  تسا ، نیعت  صخـشت و 

رد دـننامهف . یم  نارگید  هب  ار  دوخ  تیمها  عقاو  رد  زین  دـشوپ  یم  هک  یـسابل  دوخ و  نز  نداد  اشن ن  اب  دـننک ، ییامندوخ  دوخ ، هالک  و 
زا تدش  هب  ناملسم  نادرم  نانز و  تسا و  هدش  هدیمان  ترهش »   » سابل دوش ، هدیشوپ  ندشامن  تشگنا  يارب  هک  یسابل  یمالسا ، گنهرف 
ود رکذ  هب  ام  هک  ةرهـشلا »  ۀـیهارک   » مان هب  تسا  یباب  لمجتلا »  يزلا و  باتک   » رد نید ، عورف  رد  دـنا . هدـش  عنم  ترهـش  سابل  ندیـشوپ 

تلذ و رد   ) هرهـشتۀباد بکریوا  هرهـشی  ًابوث  سبلی  ناًایزخ  ءرمل  اب  یفک  دـی : امرف  یم  قداص  ماـما  مینک . یم  اـفتکا  باـب  نیا  زا  ثیدـح 
نیسح ترضح  زا  نینچمه  دزاس .) امن  تشگنا  روهـشم و  ار  وا  هک  دوش  راوس  یبکرم  ای  دنک  نت  هب  یـسابل  هک  سب  نیمه  ناسنا  يراوخ 

هب سابل  ندش  روهشم  يارب  سکره   ) رانلا نم  ًابوث  ۀمایقلا  موی  هللا  اسک ه  هرهـشی  ًابوث  سبل  نم  هک : دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب 
ره رد  هک  دوخ ، عونتم  تمیق و  نارگ  اهـسابل ي  اب  فارـشا  هک  میتفگ  دـناش .) وپ  یم  شتآ  زا  يا  هماـج  وا  رب  تماـیق  رد  ادـخ  دـنک ، نت 

طسوتم هقبط  سانلا و  ماوع  هراچیب  اما  دننک ، یم  لیمحت  نارگید  رب  مالعا و  ار  دوخ  يدام  طلـسم  عضو  دننک  یم  نت  هب  ار  یکی  یـسلجم 
درد یب  هفرم و  رشق  هک  بیترت  نیدب  دنریسا ، نانآ  تسد  رد  دم  قیرط  زا  یعقاو  رد  دنود و  یم  هقبط  نیا  لابند  هب  نادرگرـس  هک  دنمدرم 

يوسب ار  نارگید  رظن  هزات  دـم  کی  باختنا  اب  دـنک و  یم  جراخ  مدرم  تعامج  لومعم  لکـش  زا  ار  دوخ  ییامندوخ ، يارب  ًامئاد  هعماـج 
تعرـس هب  هزات  دـم  نآ  هجیتن  رد  دروآ و  یم  موجه  هزات  دـم  امه ن  هب  فارـشا ، هب  هبـشت  قوش  هب  زین  ماوع  هدوت  دـی . امن  یم  بلج  دوخ 
نارگید زا  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  يزیچ  لابند  اهنآ  نوچ  دوش ، یم  تیـصاخ  یب  فارـشا ، يارب  لـیلد  نیمه  هب  تسرد  دوش و  یم  یناـگمه 

نادیم رد  ار  دوخ  دنا ، هدـماینرب  یلبق  دـم  جرخ  هدـهع  زا  زونه  هک  ماوع  دـنور و  یم  هزات  دـم  کی  لابند  هلـصافالب  نیاربانب ، دـنک ، ادـج 
هچ یگدرب  تر و  اسا  نیا  و  دـنود . یم  دـنمتورث  هفرم و  رـشق  هقیلـس  لابند  هب  راودنفـسوگ  هرابود  زاب  دـننیب و  یم  رگید  دـم  کی  هبذاج 

. دراد دوجو  ناوارف  شیدنادازآ ! دازآ و  ياه  هعماج  رد  اهتراسا  هنوگ  نیا  زا  تس و  كاندرد ا 

دمآ ناریا  هب  هنوگچ  یباجح  یب 

هعماج همه  كرتشم  تفـص  تفع ، مرـش و  اسحا س  نتـشاد  نت و  میرح  ظفح  هب  لیم  ینایرع و  ییاـمن و  ندـب  زا  زیهرپ  هک  میتفگ  رتشیپ 
اعف اب  هارمه  یگنهرب  نیا  میتفگ  زین  و  دـنا ، هتـسناد  یمن  نت  مسج و  طقف  ار  اسنا ن  هدوب و  تیونعم  ياراد  يوحن  هب  هک  تسا  هدوب  ییاـه 

هتـشاد یعـس  هریت  ربا  کی  لثم  نونکات ، دوخ  روهظ  ودب  زا  ندمت  نیا  تسا . برغ  دیدج  ندـمت  تاصتخم  زا  یـسنج  هزیرغ  دـیدش  تیل 
ربا نیا  موش  هیاس  زا  زینام  تکلمم  هتبلادـص  دزاس و  مورحم  تقیقح  باتفآ  زا  ار  نیمز  همه  دـناشوپب و  ار  ناهج  رـسارس  نامـسآ  ات  تسا 

هدوب هعماج  زا  ییاهرـشق  نایم  رد  یگنهرب  جاور  سابل و  رییغت  نیمه  ناریا  هب  برغ  موجه  تارمث  زا  یکی  تسا . هدنامن  ناما  رد  تمحز 
زج يزیچ  تقیقح  رد  دـش و  یم  داـی  باـجح » عـفر   » رخاوا نیا  رد  و  باـجح »  فـشک   » نا وـنع  تحت  توغاـط  میژر  رد  نآ  زا  تسا و 

یعامتجا یگنهرف و  هنیمز  کی  تسخن  دوب : طرـش  ود  جاتحم  همانرب  نیا  يارجا  دوبن . یبرغ  سابل  جـیورت  یمالـسا و  شـشوپ  اـب  هزراـبم 
رومأم و ناخاضر ، مود  لماع  دشاب . هتـشادن  اقتعا د  مالـسا  هب  دش و  اب  هتـشاد  روز  هک  ارجا  لم  اع  کی  مود  و  یبرغ ، سابل  شریذپ  يارب 

یهارمگ زا  دن و  اسرب  تزع  جوا  هب  تلذ  ضیضح  زا  رتدوز  هچره  ار  ناریا   » تشاد هفیظو  هک  دوب  سیلگنا  رگر  امعتـسا  تلود  هدرپسرس 
اهنآ همه  رس  رب  دنک و  لکشلادحتم  ار  نادرم  سابل  روز  هب  دوب  فظوم  تیرومأم  نیمه  يارجا  یپ  رد  و  ! « دیامن تیاده  یقرت  هاره  اش  هب 

هدزبرغ ار ، یبرغ  سابل  شریذپ  یعامتجا  یگنهرف و  هنیمز  ینعی  لوا ، طرـش  اما  درادرب . نانز  رـس  زا  زین  ار  رداچ  دراذـگب و  يولهپ  هالک 
. دندوب هناگیب  هتسبلد  هتسب ، مشچ  شیوخ و  اب  هناگیب  دنتشاد . قلطم  ینیبشوخ  برغ  هب  دنتخانـش و  یمن  ار  مالـسا  انآ ن  دندرک . نیمأت  اه 
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نآ برغ ، گنهرف  مچرپ  نتفرگ  تسد  هب  زا  لبق  یبرغ و  سابل  رد  نتفر  ورف  زا  لبق  هک  دـندوب  يرـشق  ناـمه  دودـعم ، رـشق  نیا  عقاو  رد 
مک رهاظ  هب  رما  نیا  درک . یم  رییغت  اـهنآ  دوجو  رد  هک  دوب  يا  هتـسوپ  نیرت  ینوریب  نیرخآ و  ساـبل ، رییغت  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  گـنهرف 
نت هب  یبرغ  هماج  برغ ، گنهرف  ربارب  رد  میلست  ابند ل  هب  مدرم  زا  يرایسب  نیمز ، قرشم  همه  رد  داتفین ، قافتا  ام  هعم  اج  رد  اهنت  تیمها 

رد نیمز  قرـشم  رد  نآ  لوبق  اما  تسا ، یتیمها  مک  کچوک  هعطق  ًارهاظ  تاوارک  تسا - یبرغ  هتبلا  دوخ  هک  نادرم - ساـبل  رد  دـندرک .
ات ارچ  تسین ، قرش  یگتخابدوخ  برغ و  یگنهرف  هطلـس  هجیتن  یبرغ  سابل  شریذپ  رگا  تسا . یگنهرف  میظع  لوحت  کی  هناشن  تقیقح 

نیا نتشاگنا  هداس  دبای ؟ جاور  دوش و  هتفریذپ  نیمز  برغم  رد  یقرش  سابل  ایـصوصخ ت  زا  هنومن  کی  یتح  هک  تسا  هدشن  هدید  نونک 
هک دندوب  یناسک  نامه  دـنتفریذپ ، ار  سابل  رییغت  هک  اهنآ  زا 1314 ، دـعب  لبق و  ياهلاس  رد  امهعماج  رد  تسا . یحول  هداس  هناشن  لئاسم 

حالطـصا هب  نآ  لوگ  دندوب و  هتفریذپن  ار  گنهرف  نآ  هک  دندوب  ییاهنآ  ًاقیقد  زین  دنتفریذپن  هک  اهنآ  و  دندوب ، هتفریذـپ  ار  یبرغ  گنهرف 
هب هلئـسم  دندرک . تمواقم  ير  دلق  روز و  همه  نآ  ربارب  رد  هک  دندوب  اهنامه  دـندوب و  هدروخن  ار  قوقح » يواست  و «  يدازا »   » و یقرت »  »

، دنک دـیدج  یقرتم  رونرپ و  يایند  دراو  ار  نانآ  دروآ و  ردـب  رداچ  هایـس  هسیک  زا  ار  نانز  تساوخ  یم  ناخ  اضر  دوب ، هداس  یلیخ  رهاظ 
ار دوخ  اج ن  دندش  رـضاح  یتح  دندرک و  تمواقم  ناج  دـح  رـس  ات  یقطنم ، هداس و  داهنـشیپ  نیا  ربارب  رد  مدرم  نیا  میظع  تیرثکا  یلو 
، یناخاضر باجح  فشک  هیـضق  رد  ناشب  اجح  سابل و  زا  ام  نانز  عافد  هک  یتسار  دنـشوپن . یبرغ  سابل  اـما  دنـشوپب ، نفک  دـننک و  ادـف 

یب اب  تفلاخم  رد  هک  يریثک  عمج  نآ  دهـشم و  داشره  وگ  دجـسم  كاندرد  يارجام  تساـم . تلم  خـیرات  رد  زیگنارورغ  هساـمح  کـی 
زا دـشوک  یم  ناج  اپات ي  هک  تسا  یتلم  اختفا ر  دنـس  دـندش ، هتـشک  دنداتـسیا و  هحلـسا  ربارب  رد  یلاخ  تسد  اـب  یناـخ  اـضر  یب  اـجح 

نامز نآ  ياهنابساپ  دنرادرب ، نانز  رس  زا  ار  رداچ  دندیشوک  اوق  امت م  اب  وا  ناروبزم  ناخاضر و  دنک . عافد  دوخ  یهلا  گنهرف  تیونعم و 
، درک یم  فیرعت  یتسود  دننک . هراپ  دنشکب و  وا  رس  زا  يرسور  رداچ و  دننک و  لابند  ار  وا  دندید  رداچ  اب  ار  ینز  اجکره  دندوب  فظوم 

یم رهـش  هیـشاح  رد  یعفترم  هپت  يور  دوب ) هدرک  دیهـش  ار  سردـم  هک  نامه   ) تقو ینابرهـش  سیئر  رمـشاک ، ناـشکچوک  رهـش  رد  هک 
ار وا  دـنز و  اتب  بسا  اب  داد  یم  روتـسد  اهنابـساپ  هب  دـید  یم  تکرح  رد  رداچ  اب  ار  ینز  رود  زا  اـت  درک و  یم  هاـگن  نیبرود  اـب  داتـسیا و 
دندرک و قد  یتحار  ان  هصغ و  تدـش  زا  اهنآ  دنتـشادرب و  ار  اشرداچ ن  نارومأم  هک  ینانز  رایـسب  هچ  دـننک . هر  اپ  ار  شرداچ  دـنریگب و 
اهلاس ي نآ  همه  رد  هک  ام  ياهگرزبردام  ناردام و  رایـسب  هچ  دـندرک و  نینج  طقـس  بارطـضا  لوه و  زا  هک  ینانز  ایـسب ر  هچ  دـندرم .
اچ ر ان  زین  يرورض  دراوم  هنوگ  نیا  يارب  یتح  ات  دنتخاس  مامح  هن  اخ  رد  دنتسناوت ، رگا  دندماین و  نوریب  هناخ  زا  يروتاتکید  تشحو و 
زا هک  مدرک  اـقالم ت  شا  هناـخ  رد  ار  یممعم  مرتحم  درمریپ  زاریـش  رد  اـس ل 1346  لولح  رد  دوخ  نم  دنـشابن . هناـخ  زا  نتفر  نوریب  هب 
ناب ایخ  هچوک و  هب  زین  هرخالاب  دوب و  هتـشاذگن  نوریب  شا  هن  اخ  زا  ار  دوخ  ياـپ  اـمز ن ، نآ  اـت  یب ، اـجح  یب  زاـغآ  زا  ینعی  لاس 1314 
دوخ مشچ  هک  دوب  هتسناد  مارح  دوخ  رب  وا  دوب ، هدناشک  هچوک  هب  ار  نانز  مسج  ناخ  اضر  هکنا  زا  سپ  هک  ارچ  تفر ، اهج ن  زا  ات  تفرن 

خیرات دوش ، كاردا  نآ  ین  اهج  سایقم  رد  هعقاو  دوشن و  یقلت  یحطـس  هداس و  يرما  ساـبل  رییغت  هلئـسم  هکنا  يارب  نم  درب . هچوک  هب  ار 
یم هدـنناوخ  زا  مروآ و  یم  راصتخا  هب  یعامتجا ، مظن  تنیز و  ساـبل و  ماـن  هب  یگنرف  باـتک  کـی  زا  لـقن  هب  ار  نپاژ  مدرم  ساـبل  رییغت 
رکذ ناریا  دروم  رد  ًالبق  هک  یطرـشود  ظاحل  زا  ناریا ، نپاژ و  رد  ار  لوحت  نیا  ياه  تهباشم  ًاصوصخم  دنک و  هلـصوح  یکدـنا  مهاوخ 

. دروآ تسد  هب  هچخیر ، ات  نیا  زا  دش ،

؟ دش یبرغ  هنوگچ  اهینپاژ  سابل 

« ونومیک  » نامه ًاساسا  نانآ ، یموب  سابل  دـندرک . یم  نت  هب  ار  دوخ  یموب  ياهـسابل  عاونا  نپاژ  مدرم  همه  ًاـبیرقت  ، 1860 - 70 ههد زا  لبق 
زین سابل و  نیا  ددعتم  ياه  هیال  دنتـسب . یم  نهپ  دنبرمک  کی  نا  يور  هک  داشگ  دنلب و  نهاریپ  کی  زا  دوب  ترابع  هک  ریوصت 26 )  ) دوب
یم یخن  یناـتک و  يونومیک  ًاـمومع  مدرم  طـسوتم  هقبط  تفرگ .... یم  ار  اـمرگ  دـنداد ، یم  رارق  نآرد  مشیربا  ناـتک و  زا  هک  ییاـهییال 
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دش و یمن  دـیلوت  نپاژ  رد  یمـشپ  ياه  هچر  اپ  نامز  نآ  ات  دـندرک . یم  نت  هب  یمـشیربا  يونومیک  هعماج ، دـنمتورث  تاقبط  دندیـشوپ و 
زا یـضعب  دارفا  نارـسفا و  دـندرک ، دـیلقت  یبرغ  ياهـسابل  زا  نپاژ  رد  هک  یهورگ  نیتسخن  دنتـشادن .... ربخ  ییاه  هچر  اپ  نینچ  زا  اهینپاژ 

لوحت دـندرک . سابتقا  اماهوکوی ، رد  رقتـسم  یـسیلگنا  ناناولم  مرفینوا  زا  ار  دوخ  ساـبل  هک  دـندوب  ییاـیرد  يورین  یـشترا و  ياهدـحاو 
يزکرم تموکح  کـی  نپاژ  رد  لوحت ، نیا  یپ  رد  درک . بوسحم  روـشک  نیا  خـیرات  هعقاو  نیرتـمهم  دـیاب  ار  نپاژ  لاس 1868  یسایس 

دنم هقالع  يداصتقا ، هعسوت  یبرغ و  ياه  هویش  زا  دیلقت  هب  تموکح  نیا  دنک . هزرابم  مسیلادوئف  اب  تساوخ  یم  هک  دمآ  راک  رـس  رب  يوق 
، درک رادید  نپاژ  زا  هربنیدا  كود  لاس 1869  رد  یتقو  دوب . دوهشم  درک ، یم  باختنا  هک  ییاهسابل  رد  دیدج  تموکح  ياهتـسایس  دوب .

ندیشوپ هب  ییایرد  يورین  هدکشناد  نایوجشناد  رد 1870  دنک . لابقتسا  یبرغ  یمسر  ياهسابل  اب  يو  زا  تف  رگ  میمـصت  یتنطلـس  رابرد 
اهنابـساپ و سابل  دندیـشوپ . یم  يوسنارف  مرفینوا  زین  يرـسفا  هدکـشناد  نایوجـشناد  لاح  نامه  رد  دندش ، فظوم  یـسیلگنا  ياهمرفینوا 

نایم ییادصورسرپ  ثحب  رد 1871  دش . ضیوعت  رد 1872 ، اماهوکوی  ویکوت و  نایم  راطق  نارگراک  ساـبل  لاس 1871 و  رد  اه  یچتسپ 
ینپاژ سابل  دیاب  تایالو  زکرم و  هبتریل  اع  نادنمر  اک  ایآ  هک  دوب  نیا  هلئسم  دمآ . دوجو  هب  روشک  یلاع  نا  وید  اضعا ي  هنیباک و  ناریزو 

يرتسگداد هب  باطخ  یطختـسد  ابرد ر  بناج  زا  لاس  نامه  رد  دوب . نایارگ  برغ  اب  يزوریپ  هشقانم ، نیا  رد  یبرغ . سابل  ای  دننک  نت  هب 
يرتسگداد تارادا و  نادنمر  اک  زا  دز و  اس  خوسنم  دراد ، ینپاژریغ  هن و  انز  یتلاح  هک  ار  یمیدق  اهسابل ي  هک  دش  رداص  نومضم  نیدب 

، دوب هدش  لیکشت  هفیظو  ناز  ابرـس  زا  هک  ینیون  شترا  رد 1877  دنشوپب . تسا  رت  بس  انم  راک  يارب  هک  ار  یبرغ  ياهـسابل  هک  دها  وخب 
یمشپ دیدج  لکشلادحتم  ياهـسابل  ناز  ابرـس  دربن ، نیا  رد  دش . دربن  دراو  دندرک ، یم  تمو  اقم  دیدج  تموکح  ربارب  رد  هک  یمدرم  اب 

، دعب هب  لاس 1880  زا  دندوب ..... هدیشوپ  اهیئاروماس  سابل  هیبش  یمشیربا  یناتک و  یموب  اهسابل ي  مدرم ، زر  ابم  ياهورین  دنتـشاد و  نت  هب 
دومن و زاب  هفرم  تاقبط  نیب  رد  ار  دوخ  ياـج  كدـنا  كدـنا  هدرک و  ریخـست  ار  رازاـب  اـسح س  اهـشخب ي  جـیردت  هب  ییاـپورا  ياهدـم 
و دنتخادرپ ، یقیسوم  سل  اجم  یتراپ و  ندر  اگ  یعمج ، هتسد  ياهصقر  لیبق  زا  ییاپورا  ياهیمرگرس  زا  دیلقت  هب  هعماج ، يال  اب  ياهرشق 

اظنا رد  اهسابل  نیمه  اب  زین  ير  ابرد  اهمناخ ي  ریاس  هکلم و  مک  مک  دندرک . یم  نت  هب  ار  یبرغ  بش  ياهـسابل  عاونا  مسارم  نیا  امت م  رد 
ندیـشوپ هب  فظوم  یل  اع  سرادم  اه و  هاگـشناد  نایوجـشناد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  روتـسد  هب   1880 - 90 ههد رد  دـندش . رهاظ  ر 

املعم نارو ، هشیپ  مهدزون  نرق  ای ن  اپ  رد  دندرکن . تیعبت  روتـسد  نیا  زا  اهتدم  ات  یتلودریغ  یلاع  سرادم  اما  دـندش ، یبرغ  اهمرفینوا ي 
، مهم یعامتجا  اه ي  همانرب  بلاغ  رد  اک ر و  ماگنه  هب  یگلمج  دـیدج ، هعم  اـج  اـم ن  اگـشپ  ری  اـس  کـناب و  نادـنمر  اـک  ناکـشزپ ، ن ،
املآ ن ناتسلگنا و  زا  ًامامت  هک  دیـسر  رتم  هب 3000000  یمشپ  اجوسنم ت  فرـصم  اس ل 1898  رد  دـندرک و  یم  نت  هب  یبرغ  ياهـسابل 

یّقرت صخشت و  تمالع  یبرغ ، سابل  تشذگ ، یم  یسایس 1868  لوحت  زا  اس ل  یس  هب  کیدزن  هک  متـسیب  نرق  زاغآ  رد  دش . یم  دراو 
روحسم شیپ  زا  شیب  ار  نپاژ  يداصتقا ، یناهگان  هعسوت  نآ  لابند  هب  گنج 5-1904 و  رد  هیسور  رب  نپاژ  يزوریپ  دش .... یم  بوسحم 

هجوت دـیاب  نیا  دوجو  اب  داد . شیا  زفا  دـندرک ، یم  هدافتـسا  یبرغ  ياهـسابل  یمـشپ و  ياه  هچراپ  زا  هک  ار  یناـسک  دادـعت  درک و  اـپورا 
نپاژ مدرم  زا  یمیظع  تیرثکا  دوب و  دودحم  رایسب  دندیشوپ ، یم  ار  اهـسابل  لیبق  نیا  هک  یناسک  دادعت  مه  نامز  نیا  رد  یتح  هک  تشاد 

ندیسر ضحم  هب  دندیشوپ ، یم  دیدج »  » سابل دوخ  هاوخلد  هب  ای  روز  هب  هک  یلیلق  تعامج  نآو  دندوب  دوخ  یموب  سابل  هتسبلد  نانچمه 
نابایخ هچوک و  سابل  یبرغ ، سابل  تقیقح  رد  دندیـشوپ . یم  ار  دوخ  تحار  يونومیک  نامه  دـندرک و  یم  نوریب  نت  زا  ار  نآ  هناـخ  هب 

اما دـنتفریذپن ، ار  یبرغ  سابل  لوا ، یناهج  گنج  زا  لبق  اـت  مدرم  هدوت  دـمآ .... یم  باـسح  هب  لزنم  ساـبل  اهتدـم  اـت  ینپاژ  ساـبل  دوب و 
یکی تشاد : رارق  یبرغ  ياهدم  جاور  هار  رس  رب  گرزب  عنام  ود  دندرک ..... لوبق  مشیربا  ناتک و  رانک  رد  ار  یمشپ  تاجوسنم  زا  هدافتسا 
رایسب یتنس  ياهسابل  دوب و  الاب  یمشپ  ياه  هچراپ  تمیق  هکنیا  رگید  دنتشاد و  هقالع  رتشیب  دوخ  یموب  ياهسابل  هب  نانچمه  اهینپاژ  هکنیا 

زا دیلقت  ات  دش  ثعاب  دوخ  هبون  هب  رما  نیا  درک و  ادـیپ  رایـسب  هعـسوت  نپاژ  داصتقا  لوا ، یناهج  گنج  ياهلاس  یط  دـش . یم  مامت  رتنازرا 
یبرغ هویـش  هب  یگدنز  ینعم  هب  اج  همه  دوب ، ددجتم » یقرتم و   » ینعم هب  هک  اکنوب »  » حالطـصا دبای . ها  مدرم ر  یمومع  یگدنز  رد  برغ 

یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


، هناخ ترسح  رد  همه  ینعی  دنـشاب ، هتـشاد  اکنوب  سابل  اکنوب و  ياذغ  اکنوب و  هناخ  هک  دندرک  یم  وزرآ  همه  مدرم  داتفا و  اهنابز  رـس  رب 
، اهلاس نیا  رد  دنتخادرپ .... برغ  زا  دیلقت  هب  تدش  هب  هطسوتم  ییادتبا و  ياه  هسردم  لاس 1925  دودح  رد  دندوب .... یبرغ  سابل  اذغ و 

همه زا  رتـمک  هک  مدرم  زا  یهورگ  اـهنت   1930 - 40 ههد رخاوا  رد  دز . یم  نماد  شیارگ  نیا  هـب  یعمج ، هتـسد  ياـهیزاب  اهـصقر و  جاور 
رد دنداد . یم  لیکشت  ار  روشک  تیعمج  دصرد  زا 40  شیب  نامز  نآ  رد  هک  دندوب  نایئاتسور  دندوب ، هدش  عقاو  تارییغت  نیا  ریثأت  تحت 

باوخ و تحارتسا و  ماگنه  هب  هناخ  رد  اهاتـسور - هچ  امرهـش و  رد  هچ  نپاژ - مدرم  بلغا  هک  دوب  نیا  هجوت  لباق  هتکن  مه  ناـمز  نیمه 
زا دیلقت  تسا . هدادن  خر  يا  هرظتنم  ریغ  لوحت  نونکات  مود  یناهج  گنج  زا  دندرک .... یم  هدافتـسا  دوخ  یموب  سابل  نامه  زا  كاروخ ،

تسا و یمهرد  هرظنم  رباعم ، اهنابایخ و  یمومع  هرظنم  تسا . هدرک  ادـیپ  زین  يرتشیب  تعرـس  یتح  هتفای و  همادا  ناـنچمه  یبرغ  اهدـم ي 
یگدنز بولسا  زا  ییزج  ناونعب  نانچمه  اهتدم  ات  اما  تسا  گرم  لاح  رد  ونومیک  هک  دنراد  نیقی  همه  دوش . یم  هدید  سابل  عون  ود  ره 

زا یلاخ  گنهرف  کی  موجه  هکلب  تسین ، یـصخش  هقیلـس  درف و  يدازآ  هلئـسم  هلئـسم ، هک  دـینیب  یم   9  . دنام دـهاوخ  یقاب  نپاژ ، مدرم 
نادرم و یگدزبرغ ، زا  لبق  تسا ، هدوبن  راک  رد  مالـسا  هک  مه  نپاژ  رد  هک  دینیب  یم  یتنـس و  يونعم و  ياهگنهرف  همه  هب  تسا  تیونعم 

دیاب ار  ام  هک   ) يوق يزکرم  تموکح  کی  رارقتسا  زا  دعب  ًاصوصخم  و  برغ ، ذوفن  لابندب  دنا و  هدیشوپ  یم  دنلب  داشگ و  ياهـسابل  نانز 
، یبرغ یعامتجا  ياهتداع  یقیـسوم و  صقر ، زا  دیلقت  اب  نامزمه  فارـشا  نایعا و  یتنطلـس و  هدا  وناخ  دزادـنیب ،) ناخاضر  تموکح  دایب 

ظفح نت و  ندـناشوپ  هک  هدوب  نیا  نونکات  زاغآ  زا  ام  نخـس  همه  دنـشوپ . یم  یبرغ  سابل  دـنراذگ و  یم  رانک  ار  دوخ  یتنـس  ياهـسابل 
لیم و روتـسد و  هب  روز و  هب  زین  ناریا  رد  سابل  رییغت  هتـشاد و  تیمومع  یبرغریغ  ماوقا  همه  ناـیم  رد  ناـگمه ، رظن  تسد و  زا  نآ  میرح 

بلاج رایسب  مینک . یم  لقن  عوضوم  نیمه  رد  ار  روهشم  ًاتبسن  هدنسیون  کی  باتک  زا  يا  هعطق  لاح  تسا . هتفرگ  تروص  برغ ، تعفنم 
زا هک  يا  هجیتن  اما  دنا ، هتـشاد  باجح  یعون  هتـشذگ  ياهندمت  رد  نانز  هک  تسا  هدوب  دقتعم  ام  لثم  ًاقیقد  هدنـسیون  نیا  هک  تسا  هجوت 

هدـنناوخ هدـهع  هب  ار  هسی  اقم  مینک و  لقن  ار  هتـشون  نیع  تسا  رتهب  دراد . رارق  اـم  هجیتن  لـباقم  هطقن  رد  تسرد  تسا  هتفرگ  همدـقم  نیا 
. تسا هدوب  يرـشب  ياهندمت  همیدق  تاداع  زا  نانز  باجح  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  ًارهاظ  فلتخم ، ياهندمت  راثآ  هعل  اطم  اب  میراذگب :

دوخ سح  يور  ندـمتم  ماوقا  رد  نکل  تسا ، هتـشادن  دوجو  ناـنز  ندـب  شـشوپ  یتـح  باـجح و  ندـمتم  ریغ  یـشحو و  لـیابق  رد  هتبلا 
نانز تمرح  ظفح  ظاـحل  زا  رما  ودـب  رد  باـجح  شیادـیپ  ًاملـسم  دـندناشوپیم . ار  دوخ  تروص  مرتحم  ناـنز  یتسود ، لّـمجتو  یهاوخ 

رد هک  دنتـشاد  یباجح  ینانوی  نانز  تسا . هتفای  طالتخا  یبهذـم  بادآ  اب  هتفرگ و  دوخ  هب  افع ف  تروص  جـیردت  هب  ًادـعب  هدوب ، مرتحم 
هاشداپ سیلوا  رتخد  بول  نیب  هلمج  زا  دـنا  هدرک  تبحـص  باجح  زا  یناـنوی  نیفلؤم  بلغا  تسا . هتـشاد  جاور  اهتدـم  اـت  سویخ  هریزج 

هکنیا يارب  هتشاد  یخاروس  ود  مشچ  ود  لباقم  هک  دنا  هتشاد  یصاخ  باجح  بت  رهش  ياهنز  تسا . هتـشاد  باجح  دنا ، هتـشون  ار  ینانوی 
دنک یم  تیاکح  هدنام  هک  یشوقن  دنتفرگ . یم  باجح  ندرک  رهوش  زا  سپ  یتراپسا  نارتخد  قباس .) دنبور  ریظن   ) دننیبب دنناوتب  اهمـشچ 

هتشاد باجح  همه  نا  رتخد  نانز و  دنتفر ، یم  رازاب  هب  هک  یعقوم  تسا ، هدوب  زاب  ناشتروص  یلو  دندناشوپ  یم  ار  رس  یتراپـسا  نانز  هک 
زا ار  اهنآ  هک  يدودح  داجیا  زاتمم و  هقبط  تیثیح  ظفح  يارب  یناریا  مرتحم  نانز  دنا . هدوب  بوجحم  مرتحم  نانز  ییایرآ  شیک  رد  دـنا .

ًارهاـظ يداـع  ناـنز  دنتـشاد . یم  هاـگن  زارد  ار  دوخ  ناوسیگ  هدـناشوپ و  یم  ار  دوخ  تروص  دـهد ، زاـیتما  مراـهچ  هقبط  يداـع و  ناـنز 
ناشیا يدازآ  عنام  ناوسیگ  يزارد  دندرک  یم  راک  یتسیاب  هلزان  هقبط  نانز  بلغا  نوچ  هک  دوب  نیا  تلع  دیاش  دنتـشادن و  دـنلب  ناوسیگ 

فارـشا نانز  هب  صاصتخا  ندوب  بوجحم  نینچمه  هدوب ؛ ناگرزب  نانز  صوصخم  وسیگ  نتـشادهاگن  دنلب  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  یم 
هتفای میمعت  تاقبط  هیلک  نیب  ًاجردتم  هدش و  هدرمـش  ینید  تاداع  فیدر  رد  یلم  مسر  نیا  ناریا  رد  مالـسا  عویـش  اب  ًادـعب  تسا . هتـشاد 
دیاب دش . هتشادرب  یناریا  نانز  نیب  زا  طلغ  مسر  نیا  هام 1314  يد  رد 17  ناریا  نأشلا  میظع  هاشنهاش  هدارا  تمه و  هب  هک  ًاریخا  ات  تسا ،

تاجن هب  عجار  ینامـسآ  نید  نیا  هیلاـع  فدـه  اـب  عوضوم  نیا  هجو  چـیه  هب  تسا  هدرکن  باـجح  هب  رم  ًاـقلطم ا  مالـسا  نید  هک  تسناد 
دنسیون یم  اهروتاکیراک  زا  یضعب  ریز  هک  روطنامه   10 ..... درک دناوت  یمن  تقفاوم  نانآ  ءایحا  يزور و  هریت  ییاونیب و  زا  نانز  ندیشخب 
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اقم یناخاضر  باجح  فشک  ربارب  رد  ام  مدرم  تیرثکا  لاحره  هب  میرذگ . یم  ریـسفت  حرـش و  نودـب  هعطق  نیا  زا  زین  ام  حرـش ،» نودـب  »
هلئـسم نیا  رد  ار  دوخ  زورب  زور  دوخ  یتاغیلبت  یعامتجا و  ياـهراشف  اـهروز و  همه  مغر  یلع  يولهپ  یتموکح  هاگتـسد  دـندرک و  تمو 

افو اقتعا د و  نازیم  تسناوت  یم  باـجح ، فشک  ربارب  رد  اـم  مدرم  تمواـقم  نیمه  زا  دوب  شوهاـب  رگا  نمـشد  دـید . رت  هدروخ  تسکش 
هدادن هز  اجا  هک  نانز  نامه  هک  میدید  هرخال  اب  دنکب ؟ تسناوت  یم  هچ  اما  دوب ، هدیمهف  مه  دـی  اش  دـمهفب . مالـسا  هب  ار  مدرم  نیا  يراد 

هناخ رد  دـندرک و  یفنم  تمواقم  اهلاس  هک  ینانز  ناـمه  دـناشوپب ، ناـنآ  نت  رب  ار  هناـگیب  مچرپ  ناـنآ ، ساـبل  رییغت  اـب  اـخاضر ن  دـندوب 
ایق م دوخ ، ین  املـسم  ياهمچرپ  امه ن  اب  ینعی  اهرداچ ، نامه  اب  دوخ ، ياـه  هون  نارتخد و  اـب  هارمه  دـعب ، لاـس  دـنچ  لـهچ و  دـندنام ،

همتاخ زین  یناخاضر  گنهرف  هطلـس  هب  يولهپ ، امدود ن  نتخادـنارب  اـب  نینوخ  بـالقنا  کـی  رد  دوخ ، ناردارب  شود  هب  شود  دـندرک و 
نانخـس هن  و  وا ، زورید  زورما و  انخـس ن  هن  اما  دـشاب ؟ شخب  نیا  شخب  نایاپ  ینیمخ  ماما  نانخـس  زا  رتهب  دـناوت  یم  زیچ  هچ   11 دنداد .
شـشوپ هلئـسم  رد  یـسارکومد ، يدازآ و  ماـن  هب  زورما  هک  یناـسک  هک  تسا  بیجع  هـن 11 ) بـالقنا و  يزوریپ  زا  لـبق  اـس ل  ود  یکی 

فالخ بسانم ، سابل  ندیـشوپ  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هیـصوت  هک  ینارکفنـشور  دـننک و  یم  تفلاـخم  یمالـسا  يروهمج  اـب  یمالـسا 
هب ار  مدرم  هزینرس  روز  هب  تساوخ  یم  هک  ین ، اخاضر  يرگیشحو  ییوگروز و  نارود  نآ  رد  دنناد ، یم  یسارکومد  يدرف و  اهیدازآ ي 

دروم هدیـشوپ  سابل  كرت  هب  مدرم  ندرک  روبجم  هک  دـنتفگن  دـندرکن و  تفل  اخم  دـندرو و  اینرب  مد  ناشمادـک  چـیه  دـناشکب ، یگنهرب 
هک دنتسه  یناسک  نانیا  تسا . یسا  رکومد  يدرف و  اهیدازآ ي  فالخ  دنتـشاد ،) سابل  نادب  مدرم  هک  يد  اقتعا  زا  رظن  عطق   ) اش ن هقالع 
هک يروشک  رد  نانز  هکنیا  هب  هیـصوت  زورما  دـنتفا . یم  يدازآ  یـسارکومد و  دای  هب  دـشاب ، ناـیم  رد  مالـسا  اـب  تفل  اـخم  ياـپ  تقو  ره 
رد درک و  ملع  دق  نآ  لباقم  رد  دی  اب  تسا و  يدرف  يدازآ  نتـشک  دـننکب ، ار  یمالـسا  شـشوپ  تیاعر  دـیاب  تسا ، یمالـسا  شتموکح 
اب دوبن . يدازآ  فالخ  نانز ، يرـسور  رداچ و  ندرک  هراـپ  یمالـسا ، تکلمم  نیمه  رد  زورید  اـما  تسیرگ ، هتفر  تسد  زا  قوقح  يازع 
نآ هب  هک  ینز  يارب  رداچ  نتـشادرب  زا  تسا  رتن  اسآ  بتارم  هب  تسین ، دقتعم  نآ  هب  هک  ینز  يارب  رـس  ندناشوپ  هک  دـنناد  یم  همه  هکنآ 

ار رارـسا  فشک  هک  نامز  نآ  شیپ ، لاس  لهچ  هب  کیدزن  وا  انخـس ن  هک  دادرخ ، هدزناپ  هب  کیدزن  اهلاس ي  نانخـس  یتح  تسا . دقتعم 
ار نارکفنشور  ناگدنسیون و  یسایس و  لاجر  زا  يرایـسب  شوگ  مشچ و  برغ ، ندمت  ياه  ولج ه  هک  نامز  نآ  رد  تما  ماما  تشون . یم 
وا درک . یم  دایرف  دید و  یم  دندید ، یمن  نانآ  هک  ار  هچنآ  دوب ، هتفای  تریصب  ییانیب و  ادخ  رون  هب  هک  یمـشچ  اب  دوب ، هتخاس  رک  روک و 

نیا هک  میناد  یم  ام  : » تفگ یم  دـید و  یم  ماـخ  تشخ  رد  دـننیب ، یمن  مه  هنیآ  رد  یتح  زورما  ناریپ  زا  یـضعب  هک  ار  هچنآ  یناوج ، رد 
یلیخ دـندمآ  راب  یتفع  یب  قوسف و  رهاظم  روج  رازه  صقر و  زاون و  زاوآ و  یتسرپ و  توهـش  يراکتنایخ و  اب  هک  یناسک  يارب  ناـنخس 

فـشک اب  ناشدوخ  هنادرخ  یب  هتفگ  هب  دنناد و  یم  اهنابایخ  رد  اهنز  ندش  تخل  هب  ار  تکلمم  یلاعت  ندـمت و  هک  نانآ  هتبلا  تسا . نارگ 
هنالوقعم و زرط  اب  تکلمم  دنتسین  رضاح  میناد ) یم  دیناد و  یم  همه  يراک ، هچ  نکل   ) دوش یم  رگراک  تکلمم  تیعمج  فصن  باجح 

یقرت تساپورا  ناگدنرد  هدـنام  سپ  هک  ار  ینگل  هالک  هک  دـنرادن  زیمت  هوق  ردـق  نیا  هک  ییاهنآ  دوش . هرادا  لقع  ادـخ و  نوناق  ریز  رد 
هدـیدزد بناجا  ار  اهنآ  سح  شوه و  لقع و  دـنریذپب و  ار  هنادـنمدرخ  نخـس  ام  زا  اهنآ  هک  میرادـن  یفرح  ام  اـهنآ  اـب  دـنناد  یم  روشک 

لیلد شـشوپ  رد  لالقتـسا  دشاب ، هتـشاد  یلم  راعـش  دـیاب  تکلمم  دـنتفگ  یم  همه  دنتـشاذگ  اهنآ  رـس  يولهپ  هالک  هک  زور  نآ  دـنا .....
هدوارم بناجا  اب  ام  دنتفگ  دش  ضوع  اهفرح  هعفد  کی  اهنآ  رس  دنتشاذگ  ینگل  هالک  دعب  زور  دنچ  تسا . نآ  ظفاح  تکلمم و  لالقتسا 
تسرد شیارب  ای  دنک  یم  تسرد  دوخ  يارب  تمظع  هالک  اب  هک  یتکلمم  میشاب . تمظع  اب  ناهج  رد  ات  میشاب  لکـش  مه  همه  دیاب  میراد 

Dress,Adornment and the social باتک زا  ( 9 12 دـنرب ». یم  مه  ار  شتمظع  دـندوبر  ار  شهالک  يزور  ره  دـننک ، یم 
رخ د یبیج ، اهب ي  اتک  امز ن  اس  تاراشتنا  زا  موس ، پاچ  دص ر ، نسح  فیلات  اپورا ، مالس و  نز د ر ا  قوقح  ( 10 . 312 هحفص  order

تاحفص 223 و224. ینیمخ ، ماما  فیلأت  ارسا ر ، فشک  ( 12 احفص ت 48 و 49 . دا 42 ،

باجح هلئسم  هب  رگید  یهاگرظن  زا  رگید  یهاگن 
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باجح هلئسم  هب  رگید  یهاگرظن  زا  رگید  یهاگن 

یه اـکف  هلجم  کـی  دـش ، حرطم  ناریا  رد  یمالـسا  تموـکح  بناـج  زا  راـب  نیمود  يارب  هاـمریت 59  رد  باـجح  عوـضوم  هکنآ  زا  سپ 
اـضر اهناژآ ي  تسد  هب  هک  دوب  هدیـشک  ار  يرداچ  نز  کی  لوا  هدرپ  رد  دوب . ینعمرپ  یلیخ  هک  دوب  هدرک  پاچ  يروتاکیراک  یگتفه ،

. تسا هتفرگ  ار  نز  دوجو  همه  تشحو  دنشک و  یم  وا  رس  زا  ار  رداچ  متش  برض و  تنوشخ و  اب  دنراد  اهنآ  تسا و  هدش  راتفرگ  ین  اخ 
نارادـساپ و زا  يا  هدـع  هک  دـش  یم  هدـید  یپ  وژ  ینیم  سکوـل  باـجح  یب  نز  کـی  مود ، هدرپ  رد  زورید ،»  » دوـب هتـشون  هدرپ  نـیا  رد 
، دندرک یم  هضرع  وا  هب  يرسور  کی  دندوب و  هتفرگ  ار  شرب  رود و  دوب  یل  اخلخ  هللا  تیآ  روآدای  هک  یسک  اب  هارمه  اه  هتیمک  نارومأم 
هک اهن  املسم  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  ًالثم  تشاد . فلتخم  ياهطابنتـسا  ناوت  یم  زیمآزنط  ریوصت  نیا  زا  زورما »  » دوب هتـشون  مه  اجنیا  رد 

تردق دنا و  هدیسر  تموکح  هب  هک  الاح  دنا و  هدرک  ادیپ  هدقع  دنا ، هدش  عقاو  یـشک  قح  رازآ و  دروم  باجح  فشک  هیـضق  رد  زورید 
یب ياهنز  هب  دوخ  نارادـساپ  اب  دـندرک ، نانآ  ياـهنز  هب  ناـخاضر  ياـهناژآ  هک  ار  یملظ  ناـمه  هدرک و  یفـالت  دـنهاوخ  یم  دـنا ، هتفاـی 
روز هک  روـط  ناـمه  دـینادب  یمالـسا  تموـکح  ناـیاقآ  هک  تسا  نـیا  روتاـکیراک  نـیا  زا  يرگید  رت  یعیبـط  تـشادرب  دـننکب . باـجح 

تسا یتسرد  فرح  فرح ، نیا  دنک . یلمع  ار  یباجحاب  تسناوت  دهاوخن  مه  امـش  روز  دزاس ، رادیاپ  ار  یباجح  یب  تسناوتن  یناخاضر 
اب ار  یمالسا  ششوپ  موزل  تیناقح و  میناوتن  مینکن و  یلالدتسا  میشاب و  هتـشادن  یقطنم  یمالـسا  شـشوپ  سابل و  هلئـسم  رد  ام  رگا  ینعی 
زا مینک ، ادیپ  هار  مدرم  دو ل  هشیدـنا  رد  میناوتن  رگا  ام  دـش . میهاوخ  راچد  ناخاضر  تشونرـس  هب  ًارهق  مه  ام  مینک ، تباث  ناهرب  لیلد و 
هک دنتسه  يا ، هدع  هراومه  يا ، هعماج  ره  رد  هک  درک  میهاوخن  شومارف  هتبلا  و  تسا . هتخاس  يراک  هچ  ییاهنت  هب  رادساپ ، هتیمک و  روز 

ناوت یمن  نخـس  يرگید  نابز  چیه  هب  روز ، نابز  اب  زج  نانیا  اب  دنادرگ و  رب  ناشریـسم  زا  ار  نانآ  دناوت  یمن  یناهرب  چـیه  قطنم و  چـیه 
ناهرب لیلد و  دی  اب  ام  نآ  زا  لبق  مه  یلیخ  و  روز ، زا  لبق  اما  «. دـنک یمن  نخـس  مهف  ار  هک  ره  تسازـس  غیت  » ظفاح لوقب ، هک  ارچ  تفگ ،

يا هزیگنا  هچ  مینک ، یم  شالت  هعماج  رد  مالسا  ششوپ  لم  اک  شرتسگ  يارب  هک  ام  ًاعقاو  ایآ  میـسرپب  دوخ  زا  لاح  مینک . هضرع  ار  دوخ 
دق ایآ  مینک !؟ ناربج  دـعب  لسن  هب  ملظ  اب  تسا ، هتفر  هتـشذگ  لـسن  رب  هک  ار  یملظ  میها  وخ  یم  مینک و  یم  ییاـشگ  هدـقع  اـیآ  میراد ؟

شیاـه هشیر  زونه  هک  یمالـسا  ياـپون  يروهمج  رچ ا  ًـالوصا  و  تسا ؟ هتخادـنا  يروت  اـتکید  هب  ار  یمالـسا  تموـکح  نادرمتلود  تر ،
لیمحت ددـص  رد  دوخ  یـس  اسا  تالکـشم  لح  زا  لبق  دراد ، تکلمم  جراخ  لـخاد و  رد  هرهچ  رازه  نمـشد  رازه  تسا و  هدـشن  مکحم 

دوش هداد  خساپ  یتقو  دیاب  تالاؤس  نیا  همه  هب  تسین ؟ یتسایـس  یب  کی  لقادح  لمع ، نیا  ایآ  تسا ؟ هدمآرب  نانز  هب  یمالـسا  شـشوپ 
يارب هار  اـگ ه  نآ  دـشابن ، هدـننک  عناـق  لـیلد  نیا  رگا  دوش ، هدینـش  یمالـسا ، شـشوپ  موزل  يارب  یمالـسا  تموـکح  ناـهرب  لـیلد و  هک 

مشاب و تنوشخ  روز و  لامعا  هب  دقتعم  یمالسا ، ششوپ  هلئسم  رد  هکنآ  نودب  نم  دوب . دهاوخ  زاب  میدرمشرب  هک  لیبق  نیا  زا  یتاهیجوت 
شالت دـیآ ، یم  نایم  هب  باجح  دروم  رد  میمـصت  ياـپ  تقو  ره  هک  ناـنآ  هب  باـطخ  منک ، طرـش  ودـیق  یب  يرادـفرط  لـمع ، تدـش  زا 

یم هسیاقم  رداچ  نتـشادرب  يارب  ناخاضر  ییوگروز  اـب  ساـبل ، دروم  رد  يا  هطباـض  هدـعاق و  هنوگره  عضو  يارب  ار  یمالـسا  تموکح 
. دـشاب یباجح  یب  يارب  ناخاضر  هزیگنا  دـننامه  هیاپمه و  یباجحاب  يارب  ام  هزیگنا  هک  تسا  تسرد  یتقو  هسیاـقم  نیا  میوگ  یم  دـننک ،
دنونـشب و ار  همه  نخـس  دنناوت  یم  مدرم  هرخالاب  اما  تسا ، نکمم  راک  نیرتهب  دنک  یم  هک  يراک  تسا  دقتعم  سکره  هک  تسا  تسرد 

مه اب  لمعود  رهاظ  ، ضرف هب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دننک . هسیاقم  مه  اب  ار  فرطود  لیالد  دوخ ، يدادادـخ  میلـس  ترطف  روعـش و  اب 
رهاظ درد ، یم  گرم  زا  وا  تاجن  دصق  هب  ار  رامیب  مکش  هک  یحارج  تسا . ناسکی  لمع  ود  نآ  شزرا  هک  درک  مکح  دیابن  دشاب ، هباشم 
نوچ مینک  موکحم  زین  ار  حارج  لمع  دیاب  ایآ  اما  دراد ، تهابش  دنک ، یم  راپ ه  ار  یسک  مکـش  نتـشک  دصق  هب  هک  یـشکوقاچ  اب  شراک 

؟ میا هدرک  موکحم  ار  شکوقاچ  نآ  لمع  ًالبق 

لیلد اما  و 
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لمع هب  یبرغ  گنهرف  اب  هک  يا  هسیاقم  میا و  هتفگ  یبرغ  ریغ  اهندـمت ي  اهگنهرف و  رد  باجح  دوجو  باب  رد  هچنآ  مه  اجنیا  اـت  هچرگ 
هب رگید ، يرظنم  زا  اهگنهرف ، دروخرب  هلئـسم  هتـشذگ و  خیرات  هب  عوجر  نودب  میهاوخ  یم  نونکا  اما  تسا ، هدوب  لیلد  دوخ  میا ، هدروآ 

ار نز  شزرا  یگنهرب  هک  تسا  نیا  ام  نخس  نیتسخن  مینک . هضرع  ششوپ ، موزل  رب  يرگید  لیالد  میزادنا و  رظن  ششوپ  سابل و  هلئـسم 
ار نآ  دـی  اب  تسا و  یـسنج  هزیرغ  ياراد  ناسنا  هک  تسین  کش  دـنک . یم  تسپ  « سنج  » کی اک ال و  کی  دـح  ات  ار  وا  درب و  یم  نیب  زا 
. تسین تیـسنج  هلئـسم  ندرک  ییاج  همه  ندرک و  ین  اگمه  ینعم  هب  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  اما  دـنک ، اـضرا  رگید  یعیبط  هزیرغ  ره  لـثم 
، دشک یم  رازاب  هچوک و  هب  دوش  یم  طوبرم  وا  تیـسنج  هب  هک  ار  هچنآ  دراذگ و  یم  ناگمه  دید  ضرعم  هب  ار  دوخ  مادنا  نت و  هک  ینز 
وا عقاو  رد   . شیوخ تیناسنا »  » رب هیکت  اب  هن  دـنک ، زاب  هعماـج  رد  دوخ  يارب  ییاـج  شیوخ  « یگناـنز  » رب هیکت  اـب  دـهاوخ  یم  تقیقح  رد 

نینچ وا . ییاراک  تقایل و  هشیدـنا و  هن  ندوب و  ناسنا  هن  تسوا ، ندوب » نز   » تسا لـصا  وا  يارب  هچنآ  هک  دـنک  یم  مـالعا  بیترت  نیدـب 
نیرتیو نویساروکد  رییغت  نییزت و  رعق  رد   ً امئاد هک  تسا  هیبش  يراد  هزاغم  هب  وا  تسا ، دوخ  ریسا  دوخ  همه  زا  لبق  میتفگ  هک  نانچ  ینز ،

یم اجک  تسا ، شیوخ  تنیز  ییابیز و  نارگن  ًامئاد  هک  ییوناب  دـهد . یمن  ار  رتگرزب  ياـهوزرآ  لاـجم  وا  هب  هشیدـنا  نیا  تسا و  هزاـغم 
هب دناوت  یم  اجک  دننک ؟ یم  هچ  وا  نهیم  اب  نارگید  هک  دشیدنیب  دناوت  یم  اجک  دشاب ؟ دوخ  مورحم  هنسرگ و  نطومه  نآ  راوخمغ  دناوت 

مکح رد  نز  دنجنس ، یم  یگنانز  ياهرایعم  اب  هکلب  یناسنا ، ياهرایعم  اب  هن  ار  نز  هک  يا  هعماج  رد  دشاب ؟ نیمز  نیفعضتسم  تاجن  رکف 
لقن ار  یعقاو  ینیع  هنومن  کی  لیـصفت  حیـضوت و  هنوگره  ياج  هب  دـیهد  هزاجا  دوش . یم  راتفر  الاک  کی  دـننام  وا  اب  تسـالاک و  کـی 

هک يراد  هی  امرـس  اگنآ ه  دوش ، یم  الاک  نز  ناویح و  ناسنا ، دوش و  یم  مکاح  هعماج  کی  رب  يدام  شنیب  ًـالوصا  یتقو  دـینیبب  اـت  منک ،
زا ار  نآ  نم  هک  تسا  یتاغیلبت  یتراجت و  یهگآ  کـی  یعقاو ، هنومن  نیا  دـنک . یم  هچ  نز  اـب  تسا ، يداـم  شنیب  نیمه  يداـصتقا  هجو 
زا ار  سابل  هلئـسم  تسا ، ییاکیرما  فلؤم  ود  فیلات  هک  باتک  نیا  منک . یم  لـقن  ابل س 13  هرابرد  ییاهـشرگن  ادیپ ، ِدوُخ  مان  هب  یباتک 

یتـلم ره  رد  هکنیا  رد  دراد  یثـحب  هلمج  زا  تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  یبرغ ، ياهـشزرا  اهـشنیب و  ناـمه  ساـسارب  فـلتخم  ياـه  هبنج 
ناگدـنناوخ و همه  زا  هنومن  نیا  لقن  ببـس  هب  ًاـصوصخم  اـجنیا  رد  نم  و   ) دـنراد تیـساسح  نز  ندـب  ءاـضعا  زا  یکی  هب  تبـسن  اـهدرم 

نایب یبرغ و  ندـمت  تنوفع  نایب  يارب  ما  هدـش  راـچان  هک  مبلط  یم  شزوپ  دـننا ، وخ  یم  ار  هتـشون  نیا  هک  ینارهاوخ  همه  اًاـصوصخم ز 
قلعتم یهگآ  کی  دوخ  ثحب  دییأت  رد  هاگنآ ، تسا ،) رود  هب  یمالـسا  بدا  زا  هک  منک  همجرت  ار  یتارابع  ندـمت ، نیا  رد  نز  ماقم  لزنت 

. تسا هدرک  روارگ  ًانیع  تسا ، هنانز  ياهباروج  ماسقا  عاونا و  سابل و  دـم و  هدـنزاس  هک  ار  نوتگنیلرب »   » ماـن هب  یتعنـص  تکرـش  کـی  هب 
هنهرب ندرگ  یکی  هک  دوش ، یم  لیکـشت  میروذـعم ،) هتـشون  نیا  رد  اهنآ  ندروآ  زا  ام  هک   ) ازجم ریوصت  هس  زا  یهگآ  نیا  مظعا  تمـسق 

هدش هتـشون  نآ  ریز  زولب و  کی  رد  تسا  ینز  هتـسجرب  هنیـس  يرگید  اهینپاژ ،»  » تسا هدـش  هتـشون  نآ  ریز  دـهد و  یم  ناشن  ار  نز  کی 
ریز هک  دهد  یم  ناشن  ار  نز  کی  هنهرب  ياهاپ  یمامت  تسا ، قوف  سکع  ود  عومجم  ربارب  ییاهنت  هب  هک  موس  سکع  و  اهیوسنارف »  » تسا

هدـمآ سکع  هس  نیا  ریز  رد  مامت  يداتـسا  اب  تشرد و  زیر و  فلتخم  فورح  اب  تارابع  نیا  هاگنآ  اهییاکیرما ،»  » تسا هدـش  هتـشون  نآ 
هک يزیچ  هک  دـنراد . قرف  مه  اب  ایند  فلتخم  ياهاج  ياهدرم  هک  تسا : نیا  میئوگب  نادرم  ةر  اب  رد  نانز  هب  میهاوخ  یم  اـم  هچنآ  تسا :

يراولـش باروج  نیرت  یـسکس  هک  مییام  نوچ  دسانـش  یم  ار  اپ »  » هک تسا  نوتگنیلرب  طقف  تس و  « اهاپ  » دـنک یم  رثا  ییاکیرما  درم  رد 
دم لانروژ  رد  و  كوبدر »   » رد ام  لاسما  راهب  دینـش  دـیهاوخ  یمهم  ياهاج  رد  ماـمت  هتفه  هد  ار  اـم  ياـهفرح  مینک  یم  دـیلوت  ار  ناـهج 

باروـج دـیرخ  يارب  دیرامـش و  منتغم  ار  تصرف  سپ  میتـسه  نوـیزیولت  یلحم  يرـسارس و  ياـه  هکبـش  رد  زمیاـت و  كروـیوین  همیمض 
کی نیا  دیتسه . امش  دراد ، جایتحا  اهیراولـش ، باروج  نیا  هب  ییاکیرما  نز  ره  زا  شیپ  هک  نآ  هرخالاب  دینک و  زادنا  سپ  ام  ياهیراولش 

ار ینپاژ  نادرم  هک  تسا  نیا  دننادب  دیاب  نانز  هچنآ  تسا . هدرک  رپ  ار  نیمز  برغم  راوید  ورد  هک  تسا  يرامـش  یب  ياه  هنومن  زا  هنومن 
و سکـس ،) تمدخ  رد  یـسانشناور   ) دننک بذج  دنناوت  یم  دوخ ، ياهاپ  اب  ار  ییاکیرما  نادرم  هنیـس و  اب  ار  يوسنارف  نادرم  ندرگ و  اب 
ویدار و نویزیولت و  رد  امت م  هتفه  هد  و  هیامرـس ،) تمدخ  رد  سکـس   ) دنک یم  دیلوت  تکرـش  نالف  ار  يراولـش  باروج  نیرت  یـسکس 
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دح نآ  ات  نز  ندرک  تسپ  میفلاخم . نآ  اب  میراد و  میب  نآ  زا  ام  هچنآ  تسا  نیا  هیامرس .) تمدخ  رد  یعمج  طابترا  لیاسو  .... ) تالجم
نز رب  قوقح  يواـست  يدازآ و  ماـن  هب  هک  یتشونرـس  نآ  تسا  نیا  تسا . ناـیمرد  نآ  ریاـظن  و  شفک »   » و راگیـس »  » تبحـص ییوگ  هک 
وا ندب  يازجا  زا  هکلب  تیوه ، تیصخش و  ياراد  دوجوم  کی  ناونع  هب  هن  نز  زا  رگید  هک  دشک  یم  اجنیدب  راک  یتقو  دوش . یم  لیمحت 
نار هاـگ و  هولق  ندرگ و  تشوگ  هزم  زا  هک  دوش  یم  ثحب  ناـنچ  نز  ياـپ  هنیـس و  رـس و  ندوب  یـسکس  زا  دـیآ و  یم  ناـیم  هب  تبحص 
یم وربور  فلاخم  سنج  اب  زان  تردق و  عضوم  زا  مرـش ، ظفح  اب  هراومه  هک  وا  تسا . هدش  دراو  نز  دوخ  هب  همطل  نیرتگرزب  دنفـسوگ ،
یلک هب  تسوا  یگناـنز  کـفنیال  ءزج  هک  هناـنز  رورغ  نآ  رگید  نونکا  دـنک . یم  هضرع  ار  دوخ  زاـین  فعـض و  عضوم  زا  نوـنکا  هدـش ،

تـسا تفگـش  تسین . يربخ  تخاس ، یم  قوشعم »   » و بوبحم »   » ار وا  هک  عبط  تعانم  سفن و  تزع  نآ  زا  رگید  تسا و  هدش  هتـسکش 
رودزم ياهوداپ  ای  دـنبرغ ، هاگآ  ان  ناگتفیـش  ای  ًابلاغ  هک  نافلاخم  دـیآ ، یم  نایم  هب  یمالـسا  یگداـس  شـشوپ و  زا  تبحـص  هاـگره  هک 

رد ار  وا  دینک و  مورحم  هعماج  رد  لاعف  روضح  زا  ار  نز  دیهاوخ  یم  امـش  هلب  هک  دنیاشگ  یم  ینارنخـس  هب  نابز  یفرـصم ، يراد  هیامرس 
رد دیا . هدنار  نوریب  یعامتجا  راک  هنحص  زا  ار  روشک  تیعمج  زا  یمین  دیا و  هتفرگن  يدج  ار  نز  تیصخش  امش  دیزاس و  سوبحم  هناخ 

تـسا مزال  دوش ، عامتجا  دراو  يدـج  رایـسب  یتروص  هب  ناسنا  کی  ناونع  هب  دـیاب  نز  یمالـسا  رکفت  رد  نوچ  ًاـقافتا  تفگ  دـیاب  خـساپ 
همزـال تسا . رت  هدرک  شیارآ  رت و  هنهرب  نز  دـشاب ، رت  یننفت  هعماـج  کـی  رد  نز  روـضح  هچره  درادرب . ییاـمندوخ  لـمجت و  زا  تسد 

عاـمتجا دراو  همزـال  دـنک . قرغ  هعماـج  ياـیرد  رد  يا  هرطق  نوچمه  ار  دوخ  دزادرپب و  دوخ  هب  رتـمک  درف  هک  تسا  نیا  ندوب  یعاـمتجا 
يوم يور و  ندـب و  سابل و  هب  هجوت  اب  يدرم  ره  و  ینز ، ره  دوش ، رارق  رگا  دوش و  داجیا  ام »  » دورب و ناـیم  زا  نم »  » هک تسا  نیا  ندـش 

ددنویپب عامتجا  هب  دهاوخ  یمن  وا  دوش  یم  مولعم  دزاسب ، امن  تشگنا  صخشم و  نم »   » کی رتشیب  هچره  دوخ  زا  هک  دنک  یعـس  شیوخ ،
اه نم  همه  یهلا ، تقیقح  اتفآ ب  شبات  وترپ  رد  تسا  رارق  اجنآ  . » دـیروآ داـی  هب  ار  جـح  تسا . شیوخ  مغ  رد  هک  هعماـج ، مغ  رد  هن  و 

. تسا دننامه  هد و  اس  رایسب  یـسابل  هک  دنـشوپب  مارحا »  » دیاب همه  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دنوش و  ام »  » و دنرادرب ، دوخ  ندوب  نم  زا  تسد 
دینیب یم  دنز . اسب  هنومن  هعماج  کی  ادصکی ، لدکی و  دنرادرب و  ننفت  لمجت و  شیارآ و  تنیز و  زا  تسد  دـیاب  نادرم  نانز و  جـح  رد 
عونت همه  نیا  دنک . یم  ادج  هعماج  زا  ار  وا  هزادنا  امه ن  هب  دنک ، یم  امن  تشگنا  زیامتم و  هعماج  زا  ار  درف  هک  هزادنا  نامه  هب  سابل  هک 
دراو يدـج  تروص  هب  یبرغ  ۀـماج  رد  نز  هک  تسا  نآ  هناشن  ًاقیقد  دوش ، یم  هدـید  هدزبرغ  یبرغ و  نز  شیارآ  ساـبل و  رد  هک  ننفت  و 
هدـش توعد  هعماج  هب  تسا ، يدـج  ياهراک  هیـشاح  رد  نآ  اج ي  هراومه  هک  یتنیز  سکول و  ءیـش  کی  ناونع  هب  هکلب  هدـشن ، هعماج 
زگره هعماج  هکنیا  رب  تسا  لیلد  ًاقیقد  دوش ، یم  یقلت  هعماج  رد  نانز  هنوگ  نیا  اعف ل  يدج و  روضح  يدازآ و  ۀناشن  هچنآ  ینعی  تسا .

زا هرادا - کی  لباقم  رد  زور  کی  ام  هعماج  نیمه  رد  امـش  تسا . هتفرگ  يزاب  هب  ًاعقاو  هکلب  تسا ، هتفرگن  يزاب  هب  يدج  وحن  هب  ار  نانآ 
کی دنیآ و  یم  نوریب  یـشیارآ  هچ  اب  ینادرم  نانز و  هچ  دینیبب  دـیتسیاب و  دـشاب - دـیابن  سپ  نیزا  تسا و  هدوب  نونکات  هک  یعون  نامه 

یتوافت هچ  دینک . هاگن  دنا  هدش  هعماج  دراو  يدج  تروص  هب  هک  يرگر  اک  نادرم  نانز و  هب  دـیتسیاب و  هناخراک  کی  لباقم  رد  زین  زور 
عـضو رـس و  هشیدـنا  رد  سکره  تسا و  رگ  هولج  ییامندوخ  لمجت و  ننفت و  تسین ، ناـیم  رد  يدـج  راـک  هلئـسم  هک  اـجنآ  دـینیب ؟ یم 

هناخراک هرادا و  ایم ن  اهنت  توافت ، نیا  دنرت . هیاریپ  یب  رت و  هداس  نادرم  نانز و  تسا  دـیلوت  راک و  زا  تبحـص  هک  اجنآ  تسا و  شیوخ 
نامز نآ  زا  ام  ۀعماج  هک  تسادـیپو  دوش  یم  طوبرم  باتک  نیا  لوا  پاچ  رـشن  نامز  هب  ینعی  لاس 1359  ناتـسبات  هب  نحل  نیا   ، * تسین

هعرزم هناخزابرـس و  ناتـسر ، امیب  هسردم ، زا  معا  يدج  یننفت و  طیحم  ود  ره  توافت  تسا  هدرک  ادـیپ  يرایـسب  تبثم  تالّوحت  نونک  ات 
دنهاوخ یم  يرگید  نآ  رد  دـننک و  دوخ  وحم  ار  هعماج  ییامن ، تشگنا  لمجت و  اب  دـنهاوخ  یم  نانز  نادرم و  یکی  رد  هک  تسا  نیمه 

يروهمج تسا و  رت  هدیـشوپ  نز  دـشاب ، رت  يدـج  هچره  هعم  اـج  يرآ  دـنز . اـس  وـحم  هعم  اـج  رد  ار  دوـخ  یگیاریپ ، یب  یگد و  اـس  اـب 
هداس و ار  نانآ  دـنوش ، هعماـج  دراو  قلخ  تمدـخ  رد  ادـخ و  يارب  هکلب  نادرم ، سوه  يارب  هن  ناـنز ، دـهاوخ  یم  هک  اـجنآ  زا  یمالـسا 
اب دش و  اب  يا  هزادنا  یلکـش و  ره  هب  دناوت  یمن  انز ن  سابل  ًاصوصخم  هعم و  اج  دارفا  سابل  هکنیا  رب  ام  رگید  لیلد  دـهاوخ . یم  هدیـشوپ 

یگنهرف یگنهرب  یگنهرب و  www.Ghaemiyeh.comگنهرف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


کیرحت رد  يراب  دـنب و  یب  بجوم   ً اتی اهن  سابل ، شـشوپ و  رد  يراب  ودـنب  یب  ًالوصا  هک  تسا  نیا  دـشاب ، هتـشاد  يا  هطباـض  ودـح  دـی 
هک تسا  هدرک  تباث  درم  نز و  یحور  یمسج و  ياهتوافت  اب ب  رد  یـسانشناور  يژولویزیف و  رد  یملع  اقیقحت ت  تسا . یـسنج  هزیرغ 

يرتشیب تیـس  اسح  یـسمل  ياهکرحم  لباقم  رد  نانز  سکعرب  دـننانز و  زا  رتساسح  زیگنا ، توهـش  یمـشچ  ياهکرحم  هب  تبـسن  نادرم 
همه رد  زین  دـنرتساسح . سمل  درد و  هب  نانز  ینعی  تسا ، نادرم  زا  رت  نییاپ  دـلوت  ناـمز  زا  ناـنز  رد  درد  سمل و  سح  هناتـسآ  : » دـنراد

ای هتخومآ  یـسح ، دادعتـسا  رد  یـسنج  ياـهتیزم  نیا  دـنراد . يرتـهب  یی  اـنیب  نادرم  ضوعرد  تسا ... نادرم  زا  رتـهب  اـهنآ  ییاونـش  ینس 
فعض هطقن  نیا  دنراد . رتشیب  تیساسح  یناوهش  ییانیب  اهکرحم ي  هب  غلاب  نادرم  تسا .... راکشآ  یکدوک  نامز  زا  هکلب  تسین  یباستکا 

یـسکس ياهملیف  تالجم و  اهـسکع ، هیهت  هلمج  زا  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  هراومه  شا  هرمزور  یگدـنز  رد  درم 
تحت لیاوا و  امه ن  زا  تیـس  اسح  توافت  نیا  دـنراد . رتشیب  تیـساسح  یـسمل  ياـهکرحم  هب  اـنز ن  دریگ . یم  را  رق  يرادرب  هرهب  دروم 
تبسن نادرم  تیساسح  هدییاز  دور  یم  راک  هب  نادرم  یگژیو  نیا  يا  رب  هک  ینا »  رچ  مشچ   » حالطصا دریگ . یم  لکش  اهنژوردنا »  » ریثأت

رارق اهکرحم  ریثأت  تحت  رود  ًاتبسن  هلصاف  زا  دناوت  یم  مشچ  ینعی  تسا ، دایز  ییانیب  سح  دُرب  نوچ  تسا . یناوهـش  ییانیب  ياهکرحم  هب 
دراد و تخاونکی  یتروص  اهنژوردنا  حشرت  رگید  يوس  زا  و  دوش ، یم  هدید  دحا  نآرد و  طیحمزا  يدایز  تعسو  هتشذگ  نیا  زا  دریگ و 

رظن نیا  زا  دـنریگ و  یم  رارق  یناوهـش  ياـهکرحم  ریثأـت  تحت  رت  هدرتـسگ  یتروص  هب  نادرم  دـنک ، یمن  عطق  ار  نآ  یعیبـط  لـماع  چـیه 
ياهنومروه هتـشذگ  نیا  زا  تسا و  کیدزن  زا  امت س  هب  دودحم  شتیلاعف  درادـن و  دایز  درب  هسمال  سح  نوچ  رگید ، يوس  زا  دـنرتلاعف .

رایـسب یتروص  نز ، رب  یناوهـش  ياهکرحم  ریثاـت  دـننک ، یم  لـمع  بواـنتم  روط  هب  دـنوش و  یم  حـشرت  يا  هرود  یتروص  هب  نز  یـسنج 
زا نخـس  هک  یماگنه  ام ، نارهاوخ  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدـید  یه  اگ   14 ...« تسا مک  رایـسب  نانز  تیلاعف  رظن  نیا  زا  دراد و  دودـحم 

ندرگ ای  رس و  يوم  ندناشوپ  ارچ  دنیوگ  یم  ًالثم  دنیآ و  یمرب  نادرم  نانز و  سابل  هسیاقم  ددص  رد  دیآ ، یم  نایم  هب  یمالـسا  شـشوپ 
نادرم هزورما  هک  ییاهـسابل  زا  يرایـسب  میتفگ  هک  روط  نامه  ًالوا  هک  تفگ  دیاب  خساپرد  تسا . بجاو  نانزرب  اما  هدشن  بجاو  نادرمرب 

قح تسین و  یمالـسا  عقاورد  دراد و  تافانم  یمالـسا  گنهرف  حور  اب  تسا ، نت  هب  هدـیبسچ  امن و  ندـب  هک  تهج  نآ  زا  دنـشوپ ، یم  ام 
لاح نیعرد  اما  دیآ . ردب  یبرغ  يدیلقت  تروص  نیا  زا  دنک و  رییغت  یمالـسا  تیونعم  بدا و  زا  ماهلا  اب  مه  ام  نادرم  سابل  هک  تسا  نیا 

زا نز  دوش ، یم  کیرحت  نز  نت  مادنا و  هب  ندرک  هاگن  زا  درم  هک  هزادنا  نآ  دـهد ، یم  ناشن  یملع  ياه  هبرجت  تاقیقحت و  هکروطنامه 
درم يارب  نز  ندب  حطـس  یمامت  هک  یلاحرد  هک  هدش  تباث  زین  یـسنج  یـسانشناور  رد  هنیمز  نیمه  رد  دوش . یمن  کیرحت  درم  هدهاشم 

شیوخ نخس  هب  يراب ، ار  نز  ششوپ  مه  دنک و  یم  رتدودحم  ار  درم  هاگن  مه  اهتوافت  هنوگ  نیا   15 تسین . نینچ  درم  رد  تسا  كرحم 
رگا تسا و  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  رد  یتیدودحم  هطباض و  چیه  نتفریذپن  ینعم  هب  نت ، شـشوپ  رد  يرابدـنبو  یب  میتفگ  هک  میدرگزاب 

مظن و هدعاق و  زین  دارفا  یـسنج  طباور  رد  دیاب  راچان  دشاب ، هتـشادن  دوجو  يدودح  هدـعاق و  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  يارب  يا ، هعماجرد 
میسانش یم  ار  هعماج  مادک  تسا و  یسنج  هزیرغ  هطباض  یب  اضرا ي  مزلتـسم  هطباض ، یب  کیرحت  نوچ  دشاب . هتـشادن  دوجو  يا  هطباض 
هلئـسم مینادب  ات  تسینرتمک  ایفارغج ، ضرع  خیرات و  لوط  رد  هبرجت  همه  نیا  ایآ  دشاب ؟ هتفریذـپ  ار  یـسنج  هزیرغ  هطباض  یب  ياضرا  هک 

ینا ویح  هعماج  مادک  رد  دراد ، دوخ  ياج  هک  ناسنا  دوش ؟ یمن  لح  یـسنج  طباور  رد  يرابودنب  یب  یمظن و  یب  داجیا  اب  یـسنج  هزیرغ 
تـسا نیا  هن  رگم  دزیمآرد ، رگید  ناویحره  اب  اجکره  نامزره و  رد  یناویحره  دشاب و  هطباض  نودب  یـسنج  طباور  هک  تسا  هدش  هدـید 

هبـش ياهروشک  دـئوس و  كرامناد و  لیبق  زا  ییاـهروشک  رد  اـیآ  تسا ؟ مولعم  صخـشم و  یناویحره  تفج  زین ، یناویح  ۀـعماج  رد  هک 
نیا رد  هک  تسین  تفگش  ایآ  تسا ؟ هدش  لح  لکشم  تسا ، رتمک  کلامم  ریاس  زا  یـسنج  طباور  تیدودحم  هک  يو  انیدناکـسا  هریزج 

هلئـسم هک  یهاگ  تسا ؟ رتشیب  اهروشک  ریاس  زا  یـشکدوخ  رامآ  دـش ، اب  هدـش  اجیا د  یحور  یناور و  شمارآ  دـیابًاتدعاق  هک  اـهروشک 
رد هک  ییاهیراتفرگ  همه  هک  دـننک  یم  لالدتـسا  يا  هدـع  دـیآ ، یم  ناـیم  هب  یـسنج  هزیرغ  کـیرحت  رد  تیدودـحم  هطباـض و  يرارقرب 

هتشادرب یتیدودحم  هنوگره  یلک  هب  رگا  تساهتیدودحم ، نیمه  زا  یشان  دراد ، دوجو  یـسنج  هزیرغرـسرب  یقرـش  یمالـسا و  ياهروشک 
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تفگ دیاب  خساپرد  دوش . یم  يداع  یـسنج  هزیرغ  ۀلئـسم  دور و  یم  نیب  زا  دراد  دوجو  هک  یعلو  صرح و  نیا  دوشدازآ ، طباور  دوش و 
ات یـسنج ، لئاسم  زا  مرـش  نتـشادرب  تیدودـحم و  عفر  رد  اهروشک  یـضعب  دـنا و  هدرک  زاغآ  یبرغ  ياهروشک  تس  اهلاس  ار  هبرجت  نیا 
اب دئوس  ای  كرامناد و  ناملآ ، ای  ناتـسلگنا ، رد  نونکا  ًالثم  تسا ؟ هدش  لح  نانآ  يارب  هلئـسمًاعقاو  ایآ  دنا ، هتفر  شیپ  زین  يدایز  دودـح 
ایآ یگدرپ ، یب  یگنهرب و  همه  نآ  هصالخ  ینانچنآ و  ياهملیف  همه  نآ  ندیشوپ ، سابل  عضو  نآ  اب  مرش ، زا  یلاخ  یسکس  تالجم  نآ 

هزیرغ دنا . هتخ  انشن  ار  یسنج  هزیرغ  دنراد ، يا  هدیقع  نینچ  هک  یناسک  تسا ؟ هدش  لح  هزیرغ  هلئـسم  تسا و  هتـسشنورف  یـسنج  شطع 
ابن راکرد  یب  اسح  رگا  اما  تسا ، مزال  هاگهگ  هن  ایز  ات  نیا  دود ، یم  دوش و  یم  کیرحت  هنایزات ، اـب  هک  تسا  یبسا  دـننام  ًاـقیقد  یـسنج 

كرحم اضعا ي  زور  هب  زور  سابلرد ، هچ  ریوصت و  رد  هچ  نیمز  برغم  هک  تس  اهل  اس  دنک . یم  مر  بسا  درذـگبدح ، زا  هنایزات  دـش و 
موجه تسا و  هدش  رت  هتخورفارب  هزیرغ  نیا  شتآ  زوربزور  هیـضرف ، نیا  فالخرب  مینیب  یم  اما  تسا ، هتخاس  رتراکـشآ  ار  یـسنج  ةزیرغ 

يرآ ددرگ . یم  رتدوسرپ  هتـشر ، نیا  تراجت  دور و  یم  رتالاب  یـسکس ، بتک  تالجم و  ژاریت  دوش و  یم  رتشیب  سکـس  هلئـسم  هب  مدرم 
، ددرگ یم  راکشآ  تیـسنج  زا  يا  هزات  ةولج  دور و  یم  رانک  فافع  مرـش و  زا  هک  هدرپره  نیمز  برغم  رد  هکنیا  نآ  تسه و  هتکن  کی 
هب هقباسم  رگا  دوش . یم  يد  اع  ًاتبـسن  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  هبذاج  سپـس  دراد و  یگزاـت  شیاـمن  نآ  هولج و  نآ  یحابـص  دـنچ 

ناسنا دـش ، يداع  رارکت  رثارد  کیرحت  زا  عون  کی  هکنیا  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  هتکن  اـما  دوب ، لـح  هلئـسم  دـش ، یم  اـمت م  اـج  نیمه 
لیلد نیمه  هب  دنا و  هدیمهف  یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  زین  کیرحت  رازاب  نارگادوس  و  دـشاب ، رتدـیدش  هک  دـیآ  یمرب  يا  هزات  کیرحت  یپرد 
ةزیرغ ۀلئـسم  لح  يارب  هک  یناـسک  گرزب  تاهابتـشا  زا  یکی  دنتـسه . رتدـیدش  رتدـیدج و  ياهـشور  عارتخا  فشک و  ددـص  رد  ًاـمئاد 

دراد هزیرغ  کی  هعماج  رد  ناسنا  هک  دننک  یم  ضرف  نینچ  لایخ  ملاعرد  نانآ  هک  تسا  نیا  دننک  یم  داهنشیپ  ییاه  هیضرف  نینچ  یسنج 
لاح دـننک و  لح  یعامتجا  لماوع  ریاـس  زا  ازجم  هداـس و  تروص  هب  ار  هلئـسم  دـنهاوخ - یم  ینعی  تسا ، یـسنج  هزیرغ  نیمه  مه  نآ  و 
یم نارا  هیامرـس د  دیاع  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  زا  هک  يدـمآرد  يداصتقا و  لئاسم  زا  ادـج  ار  هلئـسم  نیا  ناوت  یمن  عقاو  ملاع  رد  هکنآ 

، دوش شوماخ  دهاوخب  زاین  نیا  هلعش  مه  ًاضرف  رگا  هکلب  دور ، یمن  نایم  زا  رتشیب  کیرحت  اب  یـسنج  هزیرغ  ـا  هنت هن  تفرگ . رظنرد  دوش ،
اه و هلیح  اب  هراومه  دوش و  شوماـخ  شتآ  نیا  تشاذـگ  دـنهاوخن  دـننک ، یم  دـمآرد  بسک  هار  نیا  زا  هک  اـهنآ  همه  نارا و  هیاـمرس د 
زا یسنج  هزیرغ  دنز . اس  یم  رت  هنشت  ار  نانآ  ناگنـشت  هب  روش  بآ  ندناشون  اب  دننک و  یم  زیت  ام  شتآ  شیوخ و  رازاب  دیدج ، ياهدنفرت 

نیا نیئوره  كایرت و  لثم  يداوم  هب  ناداتعم  قایتشا  تلع  هک  دـنک  روصت  یـسک  تسا  نکمم  تسا . دایتعا  هب  هیبش  يدودـح  اـت  رظن  نیا 
دیاـب داـیتعا  ندرک  نک  هشیر  يارب  نیارباـنب  دریگ ، یم  رارق  ناداـتعم  سرتـسد  رد  مک  رایـسب  رادـقم  هب  تسا و  باـیان  داوم  نیا  هک  تسا 
دهاوخ نیا  شا  هجیتن  لمع  رد  اما  دـسر ، یم  رظن  هب  هنالقاع  ًارهاظ  هیـضرف  نیا  داد . رارق  ناداتعم  سرتسد  رد  داـیز ، رادـقم  هب  ار  نیئوره 

يارب دوش و  یم  يداع  وا  يا  رب  دایز  ریداقم  دهد و  یم  تسد  زا  نیئوره  هب  تبـسن  ار  دوخ  تیـساسح  دایز  فرـصم  رثارد  داتعم  هک  دش 
مزالرتشیب مه  اب ز  يرادقم  هرابود  دوش و  یم  يداع  يدنچ  زا  سپ  زین  رتدایز  رادقم  نآ  درک و  دهاوخ  بلط  يرتدایز  رادقم  ندش  هئـشن 

نخـس نیا  میریگ  هرخال  اب  دـهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  اج ن  اتعم د  هرخالاب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  همادا  اجنآ  اـت  یبلط  نوزفا  نیا  دـیآ و  یم 
یـسنج تاکیرحت  عا  ونا  هک  دشاب  نآرب ، انب  هعماج  کیرد  مینک  یم  ضرف  تسا . تسردان  هک  میا  هدید  ًالمع  هکنآ  لاح  دشاب و  تسرد 

یسنج و طباور  ایب ن  رد  اه  امنیس  هن  یمدآ ، مادنا  شی  امن  رد  ریواصت  هن  دنش ، اب  هتشاد  يدح  ندیشوپ  سابل  رد  دارفا  هن  دوش و  اکـشآ ر 
رد ًابترم  بش  ات  حبـص  زا  زین  مدرم  دوش و  هتفرگ  اـک ر  هب  سکـس  تمدـخ  رد  زیچ  همه  هصـالخ  و  دـی ، اـبن  هچنآ  شیاـمن  رد  اـهرتائت  هن 

یسکس عیانـص  ۀضرع  يارب  يددعتم  ياه  هزاغم  دنـشاب و  یـسکس  رظانم  دهاش  یمومع  نکاما  امنیـس و  نویزیولت ، تالجم ، اه ، همانزور 
لاح دوش . لح  سکس  ۀلئسم  دیاش  هک  دنهد  همادا  ًارمتسم  ار  هویش  نیا  دشاب و  نایم  رد  سکس  تبحـص  اج  همه  دشاب و  راک  هب  لوغـشم 

هار نیا  ینعم  میراد . تشحو  نآ  زا  ًاصوصخم  ام  هک  تسا  یلح  هار  نامه  نیا  دش ، اب  نیا  یسنج  هزیرغ  لکشم  لح  هار  ًاضرف  مییوگ  یم 
رگید ياهدرد  همه  دیراذگب و  انک ر  ار  دوخ  ّمغ  مه و  همه  دیی و  ایب  دوش  لح  یـسنج  هزیرغ  ۀلئـسم  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  لح 
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رگید هلئـسم  نیا  ات  دینک  سکـس  هلئـسم  فرـص  هرـسکی  ار  دوخ  ياه  تیقالخ  اهورین و  اقوا ت و  دینک و  شومارف  ار  رگید  مدرم  دوخ و 
هلئـسم لح  ياری  یگدـنز  رد  یمدآ  هک  تسا  نیمه  هلئـسم  نیرتگرزب  یلاح ، نینچ  رد  هک  تسا  نیا  اـم  فرح  دـشابن . هلئـسم  امـش  يارب 

هزیرغ رتشیب  هچره  کیرحت  اب  ات  دش  اب  نآ  یپرد  ًامئاد  دنک و  شومارف  ار  شیوخ  رگید  فیاظو  ۀمهو  ملاع  رگید  قی  اقح  همه  تیسنج ،
اتحم ات  نک  ییادگ  دنیوگ «  یم  هک  دروآ  یم  رطاخ  هب  ار  لثملا  برض  نآ  تسرد  نیا  دنک . لح  ار  دوخ  یسنج  هزیرغ  لکـشم  یـسنج ،

هب ار - هلئسم  لح  عون  نیا  ام  دشاب . هتـشادن  دوخ  تیـسنج  نت و  هلئـسم  زج  یمغ  هک  میناد  یم  نآ  زا  رتگرزب  ار  ناسنا  ام  يوشن .» قلخ  ج 
هزیرغ زاریغ  هب  ناسنا  هکنیا  زا  رت  مهم  رت و  گرزب  ناسنا  يارب  هلئـسم  مادک  میناد . یم  ناسنا  اطحنا ط  ًاقیقد  دـشاب - نکمم  هک  مه  ضرف 
هلئسم نیا  لح  يارب  یفازگ  ياهب  نینچ  دیاب  ارچ  دشاب . هدرکن  لح  هاوخ  هدرک و  لح  ار  نآ  وخ ا ه  دشاب ؟ هتشادن  يرگید  هلئـسم  یـسنج 
نآرب مکاح  طباوض  یگنهرب و  یگدیشوپ ، تیسنج ، هلئسم  هک  تسا  نیا  یساسا  رایسب  لاح  نیعرد  فیرظ و  رایسب  هتکن  کی  تخادرپ ؟
هکلب دیشیدنا ، یمدآ  نوماریپ  هعماج  نوریب و  يایند  هب  طقف  دیابن  و  درک ، یسررب  درف  یعامتجا  یگدنز  حلاصم  ظاحل  زا  هرسکی  دیابن  ار 

تسا و اسنا ن  صوصخم  افـص ت  زا  یکی  مرـش  درک . هجوت  زین  وا  ینورد  یتاذ و  تلـصخ  کی  ناونع  هب  مرـش ، ساسحا  تیمها  هب  دیاب 
نتشاد نادجو  نتشاد و  قطنم  نتفگ ، نخسرگا  دناشوپب . ار  دوخ  ياهمادنا  زا  یضعب  مک  تسد  دراد  رارـصا  هک  تسا  یناویح  اهنت  ناسنا 

و مرش »  اسحا س   » ارچ دشخب ، یم  شزرا  وا  هب  دوش و  یم  بوسحم  لامک »  » ناسنا يارب  تسا - تاناویح  اب  ناسنا  ياهتوافت  هلمج  زا  هک 
ای یگنهرب  یـسنج و  هزیرغ  هلئـسم  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  دوـشن ؟ بوـسحم  لاـمک  تسا ، ناـسنا  صاـخ  زین  نآ  هـک  یگنهرب  زا  زیرگ 

کی هک  زتراوش  دلاوسا  روسفورپ  تسا . ناسن  »ا  دوخ  » امه ن ایند ، نآ  مینک و  شومارف  دـیابن  ار  زیمآزار  میظع و  يایند  کی  یگدیـشوپ ،
، یـسانش مدرمرب  هوالع  : » دـسیون یم  دوخ  یـسنج  یـس  انـشناور  باتک  رد  هتکن  نیمه  هب  هر  اـشا  رد  تسا ، یـشیرتا  سانـشناور  بیبط و 

مه ردقره  يا ، هیلوا  هلیبق  چیه  تسا . رـشب  عون  هدمع  افـص ت  زا  یکی  مرـش  اسحا س  هک  دنک  یم  تباث  زین  یـسانشناور  لیلحت  هیزجت و 
و رـشب ، دشر  نارود  یط  رد  دنراد ، مرـش  زین  کچوک  ياه  هچب  و  دهدن ؛ زورب  مرـش  دوخ  زا  هک  تسا  هدشن  هتخ  انـش  دش ، اب  هدوب  يودب 

یصوصخم هفیظو  تیامح ، دوش . یم  هدوزفا  دریگ  یم  رارق  مرش  تیامح  دروم  هک  یتاعوضوم  تعـسورب  دارفا ، دشر  لالخ  رد  نینچمه 
یم تیامح  اهنآ  فیاظو  یلسانت و  ياضعا  زا  زیچ  همه  زا  لبق  مرش  هک  تسا  مولعم  ًالماک  تسا .... هدش  هدراذگ  مرـش  هدهعرب  هک  تسا 
رارق اهنآ  ياروام  رد  هچنآ  رطاخ  ضحم  هکلب  دـنراد ، یکیژولویزیف  یحیرـشت و  تاحالطـصا  رد  اهنآ  هک  يزیچ  رطاـخ  ضحم  هن  دـنک ،
دوخ لاس  گرزب  ياه  هچب  دو  دـحمان  ییوگزار  زا  دـنلاب و  یم  دوخ  هب  نیدـلاو  زا  ير  ایـسب  ًالثم  سنج .... زار  رطاخ  ضحم  ینعی  دراد ،

وا دوخ  صوصخم  هک  دشاب  هتـشاد  يزیچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  یلاسگرزب  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  هنوگچ  دنناد  یمن  اهنآ  دنرب ، یم  تذل 
ّرس نابهگن  مرش  تسا . هدیمان  ناهن »  غاب   » ار نآ  رلدوب  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  ینط  اب  ریمـض  رد  يرـس  دریگ و  رارق  شتیامح  دروم  دشاب و 

یهارمگ نیا  ین  ابرق  نیتسخن  مرـش ، تسا و  یـساسا  ياهـشزرا  زا  يربخ  یب  نترب  يا  هقرخ  مزینردـم  تفرـشیپ و  اعدا ي  تسا .... روبزم 
هکنیا ات  دراد  تی  امح  هب  ایتحا ج  مرش  دشاب .... مه  دیاب  تساعدا و  نیا  زا  یکانتـشحو  هنومن  یتخل  هب  داقتعا  تضهن  ًالثم  تسا . یقالخا 

لک زا  مرـش  تسا ، هتـسه  لـصا و  هک  سنج  زا  دـعب  دـنک . ظـفح  ار  یناـسنا  تشرـس  ناـکرا  نیرت  فـیطل  هکلب  ندـمت ، ياـهدادرارق  هـن 
the ( 13 16 . « دـنک یم  تیامح  « یـس انـشدوخردق   » حیحـص يانعم  رد  هکلب  یتسرپدوخ ، لـثم  نآ  طـحنم  لکـش  رد  هن  اـم ، تیـصخش 
 « یـسانشناور يژولویزیف و  رظن  زا  درم  نز و  اهتوافت ي   » هلاقم زا  لـقن  ( 14 visible self: perspectives on dress ص117 .

باتک The Psychology of Clothes ص 107. ( 15 ص 24 . هامریت 1355 ، ، 134 هر امـش  نیگن ، ۀلجم  دازهب ، دومحم  رتکد  زا 
تاحفص 70 و 71. یسنج ، یسانشن  اور  ( 16

هدا وناخ 

یسنج هزیرغ  دنک . یم  یـشالتم  ار  هداوناخ  داینب  کیرحت ، رد  يرابودنب  یب  تسا و  کیرحترد  يرابودنب  یب  شـشوپ ، رد  يرابودنب  یب 
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ماود ظفح  رد  یـسنج  هزیرغ  شقن  درذگ  یم  نامز  هچره  جاودزا  زا  سپ  اما  تسا ، هداوناخ  ندمآ  دوجو  هب  جاودزا و  مهم  للع  زا  یکی 
یب هک  تفگ  دـیاب  اـجنیا  مه  دوش . یم  رتشیب  هدا  وناـخ  اـقب ي  رد  يراداـفو  مهاـفت و  قشع ، شقن  نآ  ياـجب  دوش و  یم  رتـمک  هدا  وناـخ 

. دناکـشخ یم  ار  هداوناخ  تخرد  هشیر  یب  اجح  یب  مـالک ، کـی  رد  تسا و  یگدا  وناـخ  یگدـنز  تفا  ییاـمندوخ ، یناـیرع و  یـسابل ،
ظوفحم و دـیاب  هداون  اخ  هک  تسا  هدـش  لصاح  هجیتن  نیا  ناهج ، یعامتجا  ياـهمارم  همه  رد  هکلب  مالـسا ، رد  اـهنت  هن  میدـید ، هکناـنچ 
، اهنآ تیبرت  اب  دننک و  انب  شیوخ  نادـنزرف  يا  رب  يریذـپلد  نایـشآ  ات  دنـشاب  رگیدـکی  راد  افو  هتـسبلد و  دـیاب  درم  نز و  دـنامب و  مرتحم 
، تسا هسیاقم  لاحرد  هرا  ومه  يدرم  نز و  ره  تسا  مکاح  نآرب  یگنه  رب  هک  يا  هعماج  رد  اما  دـننک . میـسرت  ار  شیوخ  هعماـج  هدـنیآ 
و رهوش ، نز و  رد  ار  سوه  شتآ  هسیاقم  نیا  هک  تسا  نیا  دـنا  زوس  یم  هدا ر ا  وناـخ  هشیر  هچنآ  ودرادـن  هچنآ  اـب  دراد ، هچنآ  هسیاـقم 

هدیگنج یگدنز  تالکشم  اب  هدرک و  یگدنز  دوخ  رهوش  رانک  رد  لاس  یس  ای  تسیب  هک  ینز  دنز . یم  نماد  رهوش  دوجو  رد  ًاصوصخم 
رد يور  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگتفکـش  شا ، هرهچ  اهب ر  كدن  كدـنا ا  هک  تسادـیپ  تسا ، هدوب  کیرـش  وا  يداش  مغ و  رد  و 
یم هار  زا  يرتناوج  نز  اهگان ن  تسا ، شیوخ  رـسمه  يرادافو  ینابرهم و  قشع و  جاتحم  تخـس  هک  یلاح  نینچ  رد  دراذـگ . یم  نازخ 
يا همدقم  نیا  دهد و  یم  تسدب  يا  هسیاقم  تصرف  وا  رـسمه  هب  دوخ ، بس  انم  ان  شـشوپ  اب  هسردم ، هرادا و  رازاب ، هچوک و  رد  دسر و 
یم دـبال  ناوج  نارهاوخ  همه  و  تسا . هداد  دابرب  زین  ار  دوخ  یناوج  هک  ینز  دـیما  نتفر  داـبرب  هداون و  اـخ  ساـسا  یناریو  يارب  دوش  یم 
یب يادرف  رد  دـنتوارط ، اب  نا و  وج  انآ ن  زورما  رگا  هک  دـنناد  یم  دـبال  دـسرن و  يریپ  یل و  اـسنایم  هب  هک  تسین  یناوج  چـیه  هک  دـنناد 

يارب زورما  نانآ  دوخ  هک  دـننک  داجیا  ار  يرطخ  نامه  اهنآ  يادرف  هداوناـخ  يارب  دـنناوتب  هک  دنتـسه  یناـناوج  مه  اـب ز  اـنآ ن ، یتوارط 
هداوناخ مالـسا  رد  دـن . امب  رارقرب  هداوناخ  نودـب  دـناوت  یمن  يا  هعماج  چـیه  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  دـننک . یم  داجیا  اه  هداوناخ 

، یعامتجا ياهد  اهن  نایمرد  دوش ، یم  ابنتـسا ط  یمالـسا  فر  اعم  عومجم  زا  هچنآ  قباطم  هک  تفگ  ناوتب  دـی  اـش  دراد و  رایـسب  تیمها 
هناگادج ثحب  جاتحم  نآ ، ریثأت  حرـش  هداوناخ و  تیمها  دراد . هدـهع  رب  ار  هفیظو  شقن و  نیرتگرزب  یمدآ  لماکت  تیبرت و  رد  هداوناخ 

زیوجت ار  یکارتشا  یـسنج  شزیمآ  هک  ین  اسانـش  هعماج  نافوسلیف و  کی ا ز  چیه  دنام . یمن  رادیاپ  هدا  ون  اخ  نودب  هعماج  تسا 17 . يا 
هنومن رگا  دنزاس . یلمع  ار  دوخ  حرط  هاتوک ، یتدم  يا  رب  یتح  دنتـسناوتن  دنز ، اس  هدا  وناخ  نیـشناج  ار  نآ  دنتـساوخ  یم  دـندرک و  یم 
طباور ندرک  یکارتشا  اب  دنتـساوخ  یم  اهتـسیسکرام  تسا . یـسررب  هدـهاشم و  لـب  اـق  سکر  اـم  هنومن  تسا ، سرتسد  زا  رود  نوطـالفا 

اظن لوصحم  هداوناخ ، یقرش  لکش  هک  دنشاب ) دقتعم  دیاب  دوخ  لوصا  قب  اطم  مه  زونه  و   ) دندوب دقتعم  اهنآ  دننک . لح  ار  هلئسم  یـسنج 
ًارهق تسا و  نآ  يانبور  و  یصوصخ »  تیکلام   » هجیتن درم  نز و  طباور  ندوب  یصاصتخا  تسا و  يزاوژروب  مسیلادوئف و  يداصتقا  ياهم 

یـصوصخ و تیکلام  هداوناخ ، أشنم  باتک  رد  سلگنا  دش . دـهاوخ  وحم  زین  یـصوصخ  هداوناخ  یـصوصخ ، تیکلام  هرود  ندمآرـس  اب 
هداوناخ اغلا ي  زین  طرـش  نیا  تسا و  یمومع  عیانـص  رد  ثنؤم  سنج  یماـمت  تکرـش  نز ، ییاـهر  طرـش  نیتسخن  : » دـسیون یم  تلود ،

لدبم یعامتجا  داصتقا  هب  یـصوصخ  یگناخ  داصتقا  : » دـیوگ یم  وا  مه  و  « 18. دنک یم  اضتقا  هعماج  يداصتقا  دـحاو  ناونع  هب  ار  يدرف 
اسکی ن روط  هب  عورشمان  هچ  عورشم و  هچ  ناکدوک  زا  هعماج  دش . دهاوخ  یمومع  رم  کی ا  اکدوک ن  شرورپ  تبقارم و  راک  دوش . یم 

یتسینومک بالقنا  زا  سپ  هکنیا  ضحم  هب  دش . اچد ر  یتشونرـس  هچ  هب  لمع  رد  اه  هشیدنا  نیا  دـید  دـیاب  اما   19 . « درک دهاوخ  تبقارم 
الاب يا  هزادنا  هب  نآ  زا  یش  ان  بقاوع  جرم و  جره و  یگتفـشآ و  دیدرگ ، وغل  هدا  ون  اخ  اظن م  هب  طوبرم  طباوض  زا  يدادعت  يوروش ، رد 

دیسر هدش  تبث  ياهجاودزا  زا  یمین  هب  کیدزن  لاس 1935  رد  اهییادج  : » هک دح  نادب  ات  اتفا د  رطخ  ضرعم  رد  بالقنا  لصا  هک  تفرگ 
هزب نازیم  شیازفا  بجوم  هدـش  اهر  لافطا  شیازفا  دنتـشادن ؛ اـج  اهناتـسرامیب  رگید  هک  دوب  يدـح  هب  نینج  طقـس  دادـعت  دـصرد ؛)  44)

یفیاظو مغر  یلع  كدوک  رازه  اهدص  ناردپ  تشون : ایتسوزیا  رد  قلخ  تلادع  رـسیمک  توا 1935 ، هام  رد  دوب ... هدـش  نانا  وج  يراک 
دیسر ییاج  هب  راک  اجنارس م  20 و  . « دننک یم  یلاخ  هناش  ناکدوک  نیا  هب  ندرک  يرای  زا  تسا  هدـش  غالبا  نانآ  هب  اههاگداد  طسوت  هک 

یم یغلم  هتفاـین ) تیمـسر  دازآ  جاودزا  ینعی   ) وتکاـفد جاودزا  : » نآ بجوم  هب  هک  دوش  یم  عضو  ینیناوـق  ات 49  اـهلاس ي 1944  رد  هک 
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رق کمک  دروم  نوگانوگ ، يدام  اهکمک ي  هلیـسو  هب  اهنت  هن  هداوناخ  ددرگ . یم  رت  لکـشم  مه  یبرغ  ياهروشک  زا  یتح  قالط  دوش و 
نیا  21 هریغ .... »و  نامرهق ناردام   » هب فلتخم  ياه  ناشن  نیوانع و  اـطعا ي   ) دوش یم  زین  اـهابم ت  راـختفا و  عوضوم  هکلب  دریگ ، یم  را 
یم هطباض  مظن و  یسنج  هطبار  رگا  و  دهاوخ ، یم  هطب  اض  مظن و  یـسنج  هطبار  دنک  یم  تباث  هک  تسا  سوملم  سوسحم و  هبرجت  کی 

نادرم نانز و  شـشوپ  يارب  مالـسا  رد  هک  ییاهتیدودحم  دراد و  مزال  هطباض  مظن و  زین  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  تروص  نآ  رد  دـهاوخ ،
هزیرغ کی  ياضرا  هک  اـجنآ  دوش  هتفگ  هک  تسین  نیا  زا  رت  یقطنم  زیچ  چـیه  تساـه . هطباـض  اـه و  مظن  نیا  زا  يا  هشوگ  هدـش ، عضو 

ابار وا  اهتـشا ي  دیاب  ارچ  میهدب ، اذغ  هنوگ  همه  يا  هنـسرگ  هب  میناوت  یمن  رگا  دوش . عونمم  دیاب  تسا و  ملظ  نآ  کیرحت  درادن  ناکما 
ابند رد  هک  اح ل  تسا ؟ یقطنم  ریغ  ینخـس  نینچ  اجبان و  یعقوت  نینچ  ایآ  مینک . کیرحت  زیگنا  اهتـشا  ياهاذغ  زا  هتـساخرب  يوب  رطع و 

« سابل  » هب هداوناخ  رد  ار  رهوش  نز و  نآرق  هک  میرواین  داـی  هب  رگا  تسا  غیرد  میا ، هدروآ  ناـیم  هب  ار  هداوناـخ  زا  نخـس  ساـبل ، ثحب  هل 
هیآ هرقب ، هروس  . « ) ناتنانز سابل  امـش  دنیامـش و  سابل  ناتنانز  . » َّنَُهل ٌساِبل  ُمتنَا  ْمَُکل و  ٌسابل  َّنُه  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هیبشت  رگیدـکی 

زا سابل  تفای . میها  وخ  ینعمرپ  ابیز و  هداعلا  قوف  ار  نآ  مینک  تقد  هیبشت  نیا  رد  رگا  تسا . نز  سابل  ره  وش  رهوش و  ساـبل  نز ، (. 187
رود دـناشوپ و  یم  نارگید  زا  ار  نت  نت ، هب  یکیدزن  نیع  رد  سابل  نیمه  هاگ  نآ  و  رت ، مرحم  تسا و  رت  کـیدزن  ناـسنا  نت  هب  زیچ  همه 
تفع ظفح  بجوم  ود  نآ  کی ا ز  ره  لاح  نیع  رد  دـنکیدزن و  رگیدـکی  هب  دـنا . نینچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  زین  رهوش  نز و  دز . اـس  یم 
سک ره  سابل  هک  بیترت  نامه  هب  نیا ، رب  هوالع   22. دنک یم  ظفح  یتفع  یب  یگنهرب و  زا  ار  ناسنا  سابل  هک  روط  نامه  تسا ، يرگید 
عون لکـش و  زا  هک  بیترت  نامه  هب  تسا و  یعامتجا  یگدـنز  رد  درف  یگتـسارآ  راقو و  هیام  زین  رـسمه  تسوا ، یگتـسارآ  راقو و  هیاـم 

تیصخش ناوت  یم  زین  دراد  دنیزگ و  یمرب  سک  ره  هک  يرسمه  عون  زا  درب ، یپ  دارفا  تیصخش  ياه  هبنج  زا  يرایـسب  هب  ناوت  یم  سابل 
یـسنج هطبار  راب  دـنب و  یب  هعماج  کی  رد  هک  يدرم  نز و  اب  دـنهد ، یم  هداوناخ  لیکـشت  هک  يرهوش  نز و  توافت  تخ . انـش  زاب  ار  وا 

لاح دـنمه و  یگدیـشوپ  تفع و  هیام  دـنرگیدکی و  ساـبل  مکح  رد  ینآرق ، لـیثمت  قباـطم  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  دـننک ، یم  رارقرب 
یم ماجنا  ار  سابل  راک  سکع  رگیدـکی  هب  تبـسن  ًاقیقد  ینعی  دـنوش ، یم  رگیدـکی  یتفع  یب  یگنهرب و  بجوم  رگید  ياـتود  نآ  هکنآ 

تیبرت رد  هدا  ون  اخ  ریثأـت  تیمها   » ناونع تحت  رگید  يا  هل  اـقم  رد  دنـسیون ه  ( 17 تاحفص 70 و 71 . یسنج ، یـسانشن  اور  ( 16 دنهد .
0 ص 102 . مسیسکرام ، سکرام و  18 و 19 ) تسا . هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  هداون  اخ  هب  طوبرم  اه ي  هبنج  زا  یـضعب  نادنزرف ،»  ینید 
. هرقب هروس   187 هیآ ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  داتسا  فیلات  ازیملاریسفت ن ، ( 22 تاحفص 175 و 176 . مسیسکرام ، سکر و  ام  2 و 21 )

رخآ نخس 

دنتفیرف ار  هاشداپ  دندش و  دراو  يرهش  هب  طایخ  ود  هک  تسا  نیا  ام  ینامدوخ  نابز  هب  نآ  نومضم  هک  دراد  یناتـساد  نسردنآ  نیتسیرک 
یم هک  تسا  نیا  ام  رنه  رت ، مهم  همه  زا  اما  میزود . یم  دشاب  ناگرزب  تماق  هدنزارب  هک  ار  اهسابل  نیرتهب  میداتسا و  یطایخ  نف  رد  ام  هک 

دییامرف هزاجا  رگا  دنیبن . ار  نآ  يا  هدازمارح  چیه  دنش و  اب  نآ  ندید  هب  رداق  اه  هداز  لالح  طقف  هک  میزودب  اشداپ ه  يارب  یـسابل  میناوت 
طایخ ود  رایتخا  رد  هرقن  الط و  یتفگنه  ریداقم  داد  روتـسد  درک و  تقفاوم  یلاحـشوخ  اـب  هاـشداپ  میزودـب . زین  امـش  يارب  یـسابل  نینچ 
دنتفرگ ار  میـس  رز و  لوپ و  اهطایخ  دـشاب . هرقن  زا  شدوپ  الط و  زا  شرات  هک  دـنزودب  زیمآرحـس  تیـصاخ  نامه  اب  یـسابل  ات  دنتـشاذگ 

يا هرقن  الط و  خن و  هچراپ و  هکنآ  نودب  دـنتخادنا و  هارب  ار  نزوس  یچیق و  خرچ و  كود و  دـندرک و  ریاد  لیوط  ضیرع و  یهاگراکو 
هب ار  ریزو  تسخن  هاشداپ  يزور  دنسابل . نتخود  لوغشم  یتفگ  هک  دنداد  یم  ناکت  اوه  رد  هناداتسا  نانچ  ار  دوخ  ياهتسد  دننک ، فرص 

هداز لالح  وا  هک  دـنمهفب  نارگید  ادابم  هکنآ  سرت  زا  دـیدن ، يزیچ  درک  هاگن  هچ  ره  مظعاردـص  اـما  داتـسرف . هراـک  همین  ساـبل  ندـید 
هب ور  یبوخ  هب  سابل  راک  هک  داد  شرازگ  هاشداپ  هب  دوشگ و  اطایخ ن  رنه  زا  دـیجمت  سابل و  فیرعت  هب  ناـبز  اـمت م  تیدـج  اـب  تسین ،
هب سابل  ندـیدن  اب  هکنآ  زا  سپ  همه  دـندرک و  یم  ندـید  یطایخ  هاـگراک  زا  جـیردت  هب  مه  رگید  هبتر  یلاـع  نارومأـم  تسا . تفرـشیپ 
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یم تقبـس  رگیدکی  رب  سابل  فیـصوت  ناطایخ و  راک  دییأت  رد  دندرک و  یم  ناهنپ  ار  خلت  تقیقح  نیا  دـندرب ، یم  یپ  دوخ  یگدازمارح 
مه وا  هتبلا  دـنک . نت  هب  ار  دوخ  بیجع  تفابرز  سابل  ات  تفر  یتنطلـس  هناخط  ایخ  هب  دیـسر و  اشداپ ه  دوخ  هب  تبون  هرخالاب  اـت  دـنتفرگ .

، یتحاران يرواـبرید و  اـمک ل  اـب  مه  وا  متـسین ، هداز  لـالح  همه  نیارد  یکی  نم  طـقف  دوش  یم  مولعم  تفگ  دوخ  شیپ  دـیدن و  يزیچ 
سپ زاب  هقح  ناطایخ  دننک . هزادنا  وا  نت  هب  ار  نآ  ات  اتسیا د  هنییآ  لب  اقم  رد  درک و  قیدصت  ار  نآ  تفارظ  ییابیز و  سابل و  دوجو  راچان 
سرت زا  دوب و  هداتـسیا  تخل  هراچیب  نآ  دـندرک و  یم  تسرد  تسار و  هاـشد  اـپ  نت  هب  ار  موهوم  ساـبل  دـندمآ و  یم  شیپ  دـنتفر و  یم 

ات دوش  اپ  هب  رهش  رد  میظع  ینشج  دش  رارق  ماجنارس  دومن . یم  زین  ترسم  اهظا ر  یـسابل  نانچ  نتـشاد  زا  ًامئاد  راچان  تفگ و  یمن  نخس 
هاشداپ دنداتـسیا و  نابایخ  تمـس  ود  رد  لومعم  تداع  هب  مدرم  دـننیبب . سابل  نآ  رد  ار  وا  همه  قیالخ  دـشوپب و  ار  هز  اـت  هماـج  اـشداپ ه 

نیمز هب  ات  دنتـشاد  تسد  رد  » ار سابل  هل  ابند  رابرد  همدـخ  زا  رفن  ود  درک و  یم  روبع  اهنآ  ربارب  زا  راقو  شمارآ و  اب  مامت ، بادآ  اب  تخل 
اب زین  مدرم  دـندوب و  تکرح  رد  هاشداپ  رـس  تشپ  نیـسحت ، تریح و  مارتحا و  اب  زین  ناریزو  ناریما و  اـجر ل ، ناـیرابرد ، دوشن و  هدـیلام 
اپ هبار  دـیدج  سابل  دـندوب و  هداد  رـس  يداش  ویرغ  یگدازمارح  تمهت  سرت  زا  دـندید ، یمن  هاشداپ  نت  رب  ساـبل  ناشمادـک  چـیه  هکنآ 

هراچیب ردام  هچ  ره  تسا »؟ تخل  ارچ  نیا  درادن ، نت  هب  سابل  هک  نیا  : » دز دایرف  مدرم  نایم  زا  یکدوک  هاگ ، ان  دنتفگ . یم  کیربت  هاشد 
مک مک  تسا » ؟ هنهرب  هاشداپ  رچ ا   » تفگ تج  امس  هب  هرابود  كدوک  . تسنا وتن  دنک  فرصنم  فرح  نیا  رارکت  زا  ار  وا  درک  یعس  شا 

يرید دـندرک و  لـقن  مه  يارب  ار  فرح  نـیا  دـیدرت  اـب  ناـیچاشامت  زا  یـضعب  دـندرک و  رارکت  ار  فرح  نـیمه  زین  رگید  هـچب  ود  یکی 
یم دومناو  نینچ  برغ ، ندـمت  کنیا  ارچ *** ..... و  ارچ .... و  تسا »  تخل  هاشداپ  ارچ   » هک دز  داـیرف  هچراـپکی  تیعمج  هک  تشذـگن 
سک چـیه  تسا و  هتخاس  هنهرب  ار  وا  دـنک ، وا  نترب  سابل  هکنآ  ياج  هب  تقیقح  رد  اما  دزودـب . سابل  ناـسنا  يارب  دـهاوخ  یم  هک  دـنک 

یم همه  تسا . اسنا ن  یگنهرب  هچ ، هچ و  هچراپ و  دـُم و  همه  نیا  لـصاح  تسین و  راـک  رد  یـسابل  هک  دروآ  رب  داـیرف  دـنک  یمن  تئرج 
ناهج نیا  رد  ایآ  دننک . مهتم  بسن  لصا و  رد  یکاپان  هب  ار  اهنآ  دنرب  یم  دنا و  هدرب  ار  میس  رز و  هک  يزاب  هقح  ناطایخ  ادابم  هک  دنسرت 

هک دنروآرب  دایرف  دنـشاب و  هتـشاد  كدوک  نآ  یکاپ  هب  یلد  هک  دنوش  یم  ادـیپ  یمدرم  دـنا  هدـش  برغ  تاغیلبت  هتفیـش  ریـسا و  همه  هک 
یتقادـص هک  دـنوش  یم  ادـیپ  یمدرم  اـیآ  تسا ؟ یگنهرب  هکلب  تسین ، شـشوپ  دـنناشوپ ، یم  ناـسنا  نت  هب  برغ  رد  ساـبل  ماـن  هب  هچنآ 
؟ میشابن ام  مدرم ، نآ  ارچ  دنروآرب ؟ دایرف  دننک و  تئرج  دناد  یم  سابل  ار  یگنهرب  هک  یناهج  لباقم  رد  دنشاب و  هتشاد  هناکدوک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
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داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

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

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

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

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

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

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

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
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يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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