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 چکيدُ
-م فؼٍُگ، دیً ك صّزقُام کیهفّرد گیؼجؽ در زىیٍَم صاوؼ ةؼرؿی اٌغیكَُغؼ ىلانَ

قٍاؿی اؿث. کیهفّرد گیؼجؽ ك ىیؼاث قٍاؿی ك ركشقٍاؿی، ىْؼفثم ُـحیُام ؿَ گاٌَ

قٍاؿی جؼیً ركیکؼدُام ٌُؼم، ٌَ جٍِا در اٌـافجّاف یکی از ةؼزـحَفکؼم كم را ىی

ُام كم ةَ ىْامؼ، ةهکَ در ّهّـ ازحياّی ك ّهّـ اٌـاٌی صاؿ صاوؼ داٌـث کَ اٌغیكَ

قٍاؿی اؿث. قٍاؿی ك زةافم اٌـافپؼدازاف صّزققغت جضث جأدیؼ كةؼ، پارؿٌّؽ ك ٌُؼیَ

قٍاؿی ایساد قٍاؿی اٌـافپؼدازاف جّاٌـث ركیکؼدم ٌّ در ركشگیؼجؽ ةؼ ظالؼ ایً ٌُؼیَ

کٍغ ك جّمیف غهیٍ را ٌیؽ اجیک ك اىیک را در ایً زىیٍَ ىٌؼح ىیکٍغ ك ىفاُیيی چّف 

 ُامركش ةا گیؼجؽ ُؼىٍّجیکی ركش اجناؿ مٌلٌَ کَدر ركش ىٌانْاجی ظّد ةکار گؼفث 

قٍاؿی ةا ركیکؼدُام ُؼىٍّجیک  ُام ىیغاٌی اٌـاف جهفیق ركشكم ةا . اؿث قٍاؿیاٌـاف

ام  ام ُؼىٍّجیکی را ةا دگؼگٌّی كاةم ىالصَُُ گػارم ركش ظاص ظّد، ٌَ جٍِا ركش ك پایَ

قٍاظحی  ركش مرك ؿاظث، ةهکَ کم پارادایو ّهّـ ازحياّی ك ّهّـ اٌـاٌی را در صّزق ركةَ

م ىادیات ك كؼار ةا ةیؼكف کكیغف فؼٍُگ از صّزقُيچٍیً گیؼجؽ  .دچار دگؼگٌّی کؼد

ز فؼٍُگ ارائَ دادق ك آف را قٍاؿی، جْؼیف ظاص ظّد را ام ٌياد ك ٌكاٌَدادف آف در صّزق

جتییً دیً ةؼ اؿاس درؾ دكیق اك ُيچٍیً ةَ  .کٍغقٍاؿی كیژق ظّد ىٍحلم ىیةَ ركش

اجعاذ رُیافحی جؼکیتی از ٍّامؼ ّلالٌی ك ّاًفی در جضهیم پؼداظث ك ةَ  ٌُاـ ىْاٌی آف

  جاکیغ داقث. ُام ىػُتیةاكرداقث

   .ی جفـیؼمقٍاؿگیؼجؽ، فؼٍُگ، دیً، ركش :ٍاصگاى کليدي
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 هقدهِ 

اٌساـ قغق  1کهیفّرد گیؼجؽقٍاؿی، دیً، فؼٍُگ ك آییً، ةغكف جّزَ ةَ اٌغیكَ ام در صّزق ىؼدـاظیؼ کيحؼ ىٌانَْ مدر چٍغ دَُ

در ؿاف فؼاٌـیـکّ ىحّنغ قغ.  1291ةیـث ك ؿّـ اكت  قٍاؿاف ّنؼ ىغرف اؿث کَ درقک یکی از ىِيحؼیً ىؼدـاؿث. گیؼجؽ ةی

َ ٍُگاىی کَ جٍِا ؿَ ؿاؿ داقث از ُيغیگؼ زغا قغق ك اك جّؿي یکی از ةـحگاف دكرش در یک ىٌٍلَ ركؿحایی کهيتیا ةؽرگ كانغیٍف ة

در ؿً ُفغق ؿانگی، داكًهب ظغىث در ٌیؼكم  1291در ام ركؿحایی رقغ یافث. گیؼجؽ در ًّؿ رکّد ةؽرگ اكحنادم در ىٌٍلَقغ. 

قغ.  داٌكگاقكارد  1291(. پؾ از پایاف زٍگ زِاٌی دكـ ك در ؿاؿ 1291جا  1291غىث کؼد)دریایی قغ کَ ةَ ىغت دك ؿاؿ در آٌسا ظ

آٌسا کَ قٍاؿی ظّاٌغ. ُاركارد ىؼدـ درك  فهـفَُام افؼاد آگاق اك را ةَ کانر آٌحیّچ راٍُيایی کؼد. اك در اكُایّ اجفاكات زٌغگی ك جّمیَ

یافث ك ةَ فهـفَ  "ىضغكد کٍٍغق "ی پؼداظث كنی پؾ از ىغجی، زةاف اٌگهیـی را ةـیارىیعّاؿث ٌّیـٍغق قّد اةحغا ةَ جضنیم زةاف اٌگهیـ

م نیـاٌؾ در ةا درزَ 1211گیؼجؽ در ؿاؿ  .زـث در ایً راةٌَ ةّدُایی کَ در آٌِا قؼکث ىیکَ ةـیارم از کالس ركم آكرد آٌچٍاف

ةَ داٌكگاق  چیافث ىغرؾ نیـاٌؾ ظّد در رقحَ فهـفَ از کانر آٌحیّپؾ از در 1211در ؿاؿ. [1]فهـفَ از کانر آٌحیّچ فارغ انحضنیم قغ 

ُيؼاق ُيـؼش ُیالرد ّازـ زؽیؼق زاكق در َ ُاركارد رفث جا اٌـاف قٍاؿی ةعّاٌغ. در ؿاؿ دكـ داٌكسّیی ظّد ةؼام اٌساـ کار ىیغاٌی ة

دکحؼام ظّد را در رقحَ اٌـاف  1211كؼارداد. درؿاؿ اٌغكٌؽم قغ ك دك ؿاؿ زاىَْ پیچیغق ك چٍغ دیٍی یک ٌاصیَ قِؼم را ىّرد ىٌانَْ 

قٍاؿی از ةعف ركاةي ازحياّی داٌكگاق ُاركارد اظػ کؼد. ةؼام دكىیً ىٌانَْ ةَ زؽیؼق ةانی در آؿیام زٍّب قؼكی ؿفؼ کؼدٌغ. گیؼجؽ 

ك جا  ق ؿاؿ ةَ داٌكگاق قیکاگّ ىٍحلم قغپؾ از جکيیم کارىیغاٌی ظّد در زؽیؼق ةانی ةؼام ىغجی ةَ داٌكگاق کانیفؼٌیا ك از آف پؾ ةؼام د

 در 9111 اکحتؼ در گیؼجؽ ؿؼاٌساـ ٌلف داقث، ةّد. 1291زىاف ىؼگف اؿحاد ةؼزـحَ ىغرؿَ ّهّـ ازحياّی ةّد کَ در جاؿیؾ آف در ؿاؿ 

 .[9] درگػقث فالدنفیا

ةارق ىؼدـ اٌغكٌؽم، ةانی ك ىؼاکف ك ةَ اكنیً کحاب گیؼجؽ ةا ٌاـ دیً ىؼدـ زاكق صامم ىٌانْات اك در اٌغكٌؽم اؿث. جضلیق در

اؿالـ آف گٌَّ کَ  .[1دُغ ]ظنّص ىٌانْات اك در ظنّص اؿالـ در ىیاف ؿاکٍاف قياؿ آفؼیلا گـحؼدگی داىٍَ کارُام اك را ٌكاف ىی

 جْؼیف دٌتاؿةَ  کحاب یًا در كم .پؼدازد ىی ىؼاکف اؿالـ ك اٌغكٌؽم اؿالـ ىلایـَ ةَ آف در کَ اكؿث ُامکحاب دیگؼ ازقّد ىكاُغق ىی

 ٌگاُی ةا اك. دریاةغ کكّرُا آف ىؼدىاف ةّدف ىـهياف در را ةّدف ىؼاکكی یا ةّدف اٌغكٌؽم جأدیؼ ظّاُغ ىی ةهکَ ٌیـث؛ اؿالـ چیـحی ك

 ازحياّی اصّاؿ ك اكواع کغاـ در را، ایياف کغاىیً رفحارُایی، ك ةاكرُا چَ کَ اؿث پؼؿف ةغیً پاؿعگّیی پی در جٌتیلی، ك ةیؼكٌی

ٌكیً در ّیً اقحؼاؾ در ىـهياٌی ك جْهّق ةَ زِاف اؿالـ، از زِاجی ُيچّف ىّكْیث  ىـهياف کكّر دك ایً. [9]کٍٍغ ىی پكحیتاٌی

یؼجؽ در .گزغؼافیایی، ىیؽاف فامهَ ةا ىؼکؽ جيغف اؿالىی )ّؼةـحاف( ك درزَ جأدیؼپػیؼم از ایً ىضیي، جيایؽات آقکارم ةا یکغیگؼ دارٌغ

پػیؼ، زػاب،  اؿالـ اٌغكٌؽیایی اٌٌْاؼ ;ُام اٌٌْاؼ پػیؼم را جّؿَْ داداؿالـ اٌغكٌؽیایی ظنهث»ظّد ةَ ایً ٌحیسَ ىی رؿغ کَ ىٌانَْ 

اؿث  ٌاپػیؼگؼایی، ظكک ىلغس ك ؿازش، کياؿةٍیادگؼایی جِازيی ،ٌاپػیؼزيّدگؼایی ؿازش اىا ىؼاکف ;گؼا ةّدگؼا، ك جغریسیّيم

كم ةا ةیؼكف کكیغف ُا اقارق دارد. ُا کحاب دیگؼ گیؼجؽ اؿث کَ ةیكحؼ ظنهث ٌُؼم دارد ك ةَ جفـیؼ فؼٍُگ)ُياف(. جفـیؼ فؼٍُگ

م ٌياد ك ٌكاٌَ قٍاؿی ، جْؼیف ظاص ظّد را از فؼٍُگ ارائَ دادق ك آف را ةَ ركش فؼٍُگ از صّزق م ىادیات ك كؼار دادف آف در صّزق

ةا ٍّّاف ةازگكث ةَ  1211داد در ؿاؿ  کكاكرزم در اٌغكٌؽم را ةَ ظّةی ٌكاف ىی یگؼش كوْیث. ادؼ د[9] کٍغقٍاؿی كیژق ظّد ىٍحلم ىی

آزىّف ّّاىم فؼٍُگی جّؿَْ اكحنادم از   گؼداف ك قاُؽادگافدكرق [.9]کكاكرزم، فؼآیٍغُام جغییؼ اکّنّژیکی در اٌغكٌؽم ةَ چاپ رؿاٌغ

جّمیف جّؿَْ اكحنادم در ایً دك قِؼ، گیؼجؽ ةَ ایً ٌحیسَ ىیؼؿغ کَ در راةٌَ ةا  . پؾ ازاؿث ظالؿ كارؿی کارفؼىاُا در دك قِؼ اٌغكٌؽم

( كزّد دارد کَ از آف زيهَ ىیحّاف ةَ رُتؼم اكحنادم ٌّآكراٌَ ) کارفؼىایی( کَ ةَ قکم یک "آزىایكی "جّؿَْ اكحنادم، ؿَ جْيیو ) 

م امهی ش ایغئّنّژیکی، ادراکات گؼكق ٌّآكر از ظّد ةٍّْاف راق ةؼٌغقگؼكق کاىال ُيگً ازحياّی ةا جْؼیفی ىكعل رخ دادق؛ ك ٌیؽ در ؿٌ

ك ةی اّحٍا، اقارق ٌيّد. گیؼجؽ جالش دارد جا ّّاىم فؼٍُگی جتییً   م فِوةؼجؼم اظالكی ك ىػُتی در ىیاف یک ازحياع ظّد رام، فاكغ كّق

انَ ام ةا ٍّّاف ٌيایف ژرؼ. یادداقحِایی پیؼاىّف زٍگ ظؼكؿِا گیؼجؽ در ىل .م قؼایي كتم از جّؿَْ ؿؼیِ اكحنادم را جْيیو دُغکٍٍغق

آىّزش  ،ُا ك ُیساٌات فؼٍُگ آٌِا را در یک ىحً ةیؼكٌیُاؿث کَ كاکٍفزٍگ ظؼكس، یک آىّزش ّاًفی ةؼام ةانی ٌكیً اؿث. در ةانی

 .[1] دادق ك جلّیث ىیٍيایغ

ةَ فارؿی جؼزيَ ٌگؼدیغق اؿث ك آقٍایی چٍغاٌی ةا ٌُؼیات ایً اٌغیكيٍغ ُا ك ىلاالت گیؼجؽ کَ کحابدر ایً ىلانَ ةا جّزَ ةَ ایً

 قٍاس ىْامؼ ىّرد كاکاكم كؼار گیؼد.كزّد ٌغارد، ؿْی قغق اؿث جا ٌُؼیات ایً ىؼدـ

 

 

 

                                                           
1 - Clifford Geertz 
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 ّاي تاثيزگذار بز گيزتشسهيٌِ
 جأدیؼگػار فؼٍُگ ةَ ٌـتث گیؼجؽ ارافک از ىِيی ةعف گیؼمقکم در کَ ُـحٍغ امةؼزـحَ ىحفکؼ دك پارؿٌّؽ جانکّت ك كةؼ ىاکؾ

ؿحایغ ك کار ظّدش م اةغاع یک ّهو ازحياّی جفِيی ىیگیؼجؽ، ىاکؾ كةؼ را ةّاؿٌَ .دارٌغ جْهق قٍاؿیزاىَْ ؿٍث ةَ دك ُؼ کَ اٌغةّدق

-ؽاؿیّف، ٌیؽ كّیا در ٌعـحیًُا زِث جتییً ىغرٌیگیؼم كةؼ از فؼٍُگ، دیً ك آرىافداٌغ. ةِؼقكوّح یک ّهو ازحياّی جفِيی ىیَ را ٌیؽ ة

ىكاُغق ٌيّد. در  گؼداف ك قاُؽادگافك ٌیؽ در دكرق کكاكرزم پیچیغگیجّاف در ادؼ گیؼجؽ ةا ٍّّاف جؼیً کار گیؼجؽ ٌيّد دارد. جادیؼ كةؼ را ىی

دیگؼم کَ گیؼجؽ ةا انِاـ از  مایغق .[1] ایً ُؼ دك ادؼ، گیؼجؽ ةا اؿحفادق از یک چارچّب كةؼم ةَ آزىّف ىغرٌیؽاؿیّف در اٌغكٌؽم ىی پؼدازد

قٍاؿی، ادیاف ىّزّد در ىیاف اكّاـ اةحغایی کَ ةَ ایً گٌَّ مگیؼجؽ ةؼ پایَ .ىٌؼح ؿاظحَ جلـیو دیً ةَ دك ٌّع ؿٍحی ك ّلالٌی اؿث كةؼ

ك ادیاف « ؿٍحی»ادیاف  ;ْحلغ ةّدٌغُا در زىیً ك اٌّاع زادك ىجْغد ظغایاف، اركاح ىحْغد ةَ ٍّّاف کارگؽاراف ظغایاف ك ىسؼیاف فؼاىیً آف

ٌاـ ٌِادق « ّلالٌی»ىحأظّؼ ىْحلغ ةَ یک یا دك ظغا ك اّحلاد ةَ امّؿ کهی ك ىْیارُام ظاص زٌغگی ةؼام صم ىْياُام ایً زِاٌی را ادیاف 

-َ ك کارآیی ةیكحؼم در مضٍَُام ةیكحؼم ةؼام پیؼكاف ظّد فؼاُو ؿاظحادیاف ّلالٌی در ىلایـَ ةا ادیاف ؿٍحی آگاُی گیؼجؽاؿث. از ٌُؼ 

 .[9] دٍُغُام ازحياّی از ظّد ٌكاف ىیُا ك ّؼمَ

قٍاس ىْؼكؼ جانکّت پارؿٌّؽ اؿث. ٌّف جّزَ ّيیق جأدیؼ جْییً کٍٍغق داقحَ، زاىَْگیؼجؽ ةؼ اٌغیكَ کَ قٍاس دیگؼم زاىَْ

ُا، ٌيادُا ك ام از ارزشپیچیغق مقتکَ می ك ةَ ىذاةٌَُاـ ُام ّيغق ك ىضّرم ٌُاـ ازحياّپارؿٌّؽ ةَ فؼٍُگ ةَ ٍّّاف یکی از ظؼدق

ُا ك کم ٌُاـ ازحياّی از یک ام در ّيهکؼد ؿایؼ ظؼدق ٌُاـةاكرُا کَ ُو ةا فؼد ك ُو ةا زاىَْ کٍف ىحلاةم داقحَ ك ٌلف جْییً کٍٍغق

ُام دیگؼ در ؿاظحار ازحياّی یک زاىَْ،  در ٌُاـدر كاكِ، جهلی ٌُاـ فؼٍُگی ك ٌلف آف . کٍغُام فؼدم از ؿّم دیگؼ ایفا ىیؿّ ك کٍف

در ٌُؼ پارؿٌّؽ یک جهلی صغاکذؼم ةّد ك ُيیً جهلی از كم یک زتؼگؼام فؼٍُگی ؿاظحَ ةّد. از ٌُؼ پارؿٌّؽ، فؼٍُگ ٌیؼكیی ُّیو اؿث 

کٍغ. اك فؼٍُگ را اىؼم  ىی ُام ازحياّی ّيم دُغ ك ةَ ٍّّاف ىیاٌسی کٍف کَ ٍّامؼ ىعحهف ٌُاـ ازحياّی را ةَ یکغیگؼ پیٌّغ ىی

 ُام کهیغم اٌْکاس یافحَ در اٌغیكَ گیؼجؽ اؿث. ، از زيهَ ایغق[8]داٌغ ُا ك اقکاؿ ّیٍی( ىی یافحَ در کٍف پیچیغق، ٌيادیً، ّیٍی )ةؼكز

جّاف از فؼاٌؾ ىی قٍاؿاف ىْامؼ ٌیؽ جأدیؼ پػیؼفحَ اؿث. از ایً ىیافاٌـاف قٍاؿاف فّؽ از ةؼظیگیؼجؽ ّالكق ةؼ زاىَْ ماٌغیكَ

1آنفؼد نّئیؾ کؼكةؼ  ،9ةّاس
9ركةؼت نّكم ;

ث ك اّحتار ٌاـ ةؼد. كزَ ىكحؼؾ اٌغیكيٍغاف ىؽةّر، جأکیغ ةؼ اُيیّ  1ك ركث فّنحً ةٍغیکث ;

ت جؼیً ةعف ىٌانْاُام فؼٍُگی ةَ ٍّّاف کهیغمجؼیً ركش ةؼام ةؼرؿی ك ىكاُغق فؼٍُگ ك پغیغقىٌانْات ىیغاٌی ةَ ٍّّاف ىٍاؿب

ث ىٌانْات ىیغاٌی، ةؼ ةّآس، کؼكةؼ ك نّكم، ّالكق ةؼ اُيیّ. ُا در پؼجّ قّاُغ ّیٍی ك كاكْی اؿثقٍاظحی ك جفـیؼ ایً پغیغقاٌـاف

 [.2]اٌغُام اٌـاف قٍاظحی جأکیغ كرزیغقجؼیً ةعف پژكُفجؼیً ك کاٌٌّیةَ ٍّّاف ىِو "فؼٍُگ"

م م كیحگٍكحایً ةَ ایغقصيهَ: کَ ظّد ٌگاقحَ اؿثآٌچٍاف. ةّد1حگٍكحایًنّدكیک كی فهـفَ جضهیهی گیؼجؽ جضث جادیؼُيچٍیً 

ث ةغؼٌر ًتیْی ك فؼٍُگی زِث فِيی ظاص کَ در ُؼ گٌَّ كوْیّ "ُام زٌغگیفؼـ "ك ٌیؽ ًؼح پیكٍِادم اك جضث ٍّّاف  زةاف ظنّمی

 .دٍُغ را ىيکً ؿاظحَ اؿثد ُو ؿٍط ىً اٌساـ ىیام کَ ىً ك دیگؼ افؼام اٌـاف قٍاظحیگیؼد؛ ىٌانَْاز زِاف، پیف فؼض كؼار ىی

 ؿؼ ةا پكث ؿیؼ، ایً در ك ةّد ةیؼكٌی زِاف ةا ُام آفراةٌَ ك ىٍْا ُاممّرت یافحً دٌتاؿ ةَ ظّد، اٌغیكَ جٌّرم ؿیؼ در كیحگٍكحایً

 ایً ك اؿث گٌّاگّف ةـیار ُامةازم از ام پیچیغقىسيَّّ زةاف کَ رؿیغ ایغق ایً ةَ    ٌِایحا ىحٍاكه، کاىالن  فکؼم مدكرق دك گػاقحً

 از .کٍٍغىی جتییً را كاكْی زِاف ىّرد در ُااٌـاف جفکؼ چگٌّگی ركزىؼق، زٌغگی ةا ك ارگاٌیک جٍیغق ُو در ارجتاط یک در زةاٌی، ُامةازم

-فؼاگؼفحَ ىی زاىَْ ًؼیق از كّاّغ ایً ك ةاقغ ازحياّی ك ّيّىی كّاٌیً جاةِ ةایـحی ةاقغ، دارام ىٍْا کَایً ةؼام زةاف كیحگٍكحایً، ٌُؼ

 كزّد ظنّمی زةاف یک داقحً اىکاف ؿٌش ّيّىی، در ىٍْاُا كزّد ؿتب ةَ اؿاؿان  دنیم ُيیً ةَ .دارٌغ کارةؼد ٌیؽ زاىَْ در ك قٌّغ

 در گػاقحَ اقحؼاؾ ةَ امىٍْاُ در کَ اقعاص ك ُاآدـ ؿؼ در ٌَ را فؼٍُگ ىکاف ك کَ زا داد ؿّؽ ؿّ ایً ةَ را گیؼجؽ ٌکحَ، ایً .ٌغارد

 افکار ةؼ زیادم جادیؼ“ اؿث کارةؼد ىٍْا ُياف” کَ كیحگٍكحایً ایغق ایً .کٍغ زـحسّ زٌغگی در اؿحفادق ىّرد ُامؿتک در ك ؿٌش ّيّىی

 [. 11]گػارد قٍاؿیاٌـاف در فؼٍُگی فِو ىٍْاُام ةَ ٌـتث گیؼجؽ ركیکؼد ك

 ىفِّـ یک کَآف از ةیف دارد،)ةا اٌگهـحاف جلاةم در(امكارق اركپام یٍْی زغؼافیایی ىفِّـ یک ةَ اقارق آف ٌاـ کَ امكارق فهـفَ

 فؼاٌـّم ك آنياٌی فیهـّفاف در اٌغیكیغف، ك جفهـف از ظامی ٌّع در جّافىی را ٌضهَ جفکؼم اؿث. ایً جفکؼم ٌضهَ یک ةاقغ، زغؼافیایی

-یافث. كزّق ىكحؼؾ آف زغیغ یا چپ اٌحلادم ٌُؼیات ك جتارقٍاؿی ؼىٍّجیک،ُ صّزق ؿَ در جّافىی را فکؼم ؿٍث ایً کالف كزّق .یافث

 ُافؼض پیف از ةـحؼم در جفـیؼ ،ةاقغ ىحّف ىحّزَ كؼائث ةایـحی فِو، ةؼام ُؼىٍّجیک جّزَ ّيغق ك اؿث ىيکً جفـیؼ ًؼیق از ُا فِو
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 .قکافث ُو از را آٌِا جّافٌيی ك كصغت ُـحٍغ ك زاىْیث دارام ىحّف کَ اؿث ایً ةؼ ُؼىٍّجیک فؼض ىحً؛ كاصغ ىاُیث .افحغىی اجفاؽ

 ٌلكی اؿاؿی کَ اؿث امكارق فهـفَ ُامپایَ جؼیً امهی از یکی ُؼىٍّجیک، اٌـاٌی ؿٍث ّهّـ در پّزیحیّیـحی ُامؿٍث ىلاةم ایـحادف

 [.11]قّدىی ىضـّب كم جفکؼ ُاماز پایَ یکی ك اؿث کؼدق ایفا گیؼجؽ آرام در

 

 ًظزیِ گيزتش شٌاسیّستی
گیؼد. گیؼجؽ زِاف ازحياّی را ةا ُا كؼار ىیُا قتاُث دارد ك در ىلاؿ پّزیحّیـثقٍاؿی، دیغگاق گیؼجؽ ةَ جفـیؼماز ٌُؼ ُـحی

ك  ُام ّهثقيّنی را از گؽارقجّاف یک كاٌّف زِافدُغ. از ٌُؼ گیؼجؽ ٌيیث زیادم ىیداٌغ. ةَ آگاُی اٌـاف اُيیّدٌیام ًتیْی ىحفاكت ىی

ظّاؿث كاٌّف کهی ك زِاف قيّؿ ىی ًتیْی ّهّـ از ثجتْیّ ةَ کَ پّزیحیّیـحیگیؼجؽ در ىلاةم ركش  ُا ارایَ داد.ىْهّنی ةؼام ُيَ زىاف

 ةؼاةؼ در ُيیكَ ظُؼد، ؿٌش ایً دٍُغ كك در ؿٌضی ظؼد ظّد را ٌكاف ىی اٌغةّىی ُيیكَ ثكاكْیّ ك صلیلث کَ داقث ارائَ دُغ، اَِار

اةؽارُام  ةّدف قيّؿزِاف در ىلاةم قٍاظحیاٌـاف درؾ ةّدف گیؼجؽ در زـحسّم راق صهی ةؼام ىضهی كاكِ کٍغ. دراكىث ىیىل جْيیو

ُام ّهّـ اٌـاٌی پغیغق کَ آف ةؼ ىتٍی دكرکیو پّزیحیّیـحی ركش ادّام گیؼجؽ ایً ایً، ةؼ افؽكف ةؼآىغ. ادراکی)فهـفَ ك ّهّـ ازحياّی( آف

 ةا جّافٌيی کَ داقث اَِار آٌِا را ىّرد ةؼرؿی كؼار داد ٌیؽ رد کؼد ك فؼض پیف ك داكرمپیف ةغكف ك گؼفث ٌُؼ در اقیاء مرا ةایغ ةَ ىذاةَ

 [.11]کؼد جضهیم را ُاپغیغق آف ةا کَ پؼداظث، ةهکَ ةایغ چیؽم در ذًُ ةاقغ جضهیم ةَ ظانی ذٍُی

ُایی کَ در دٌیام ك انگُّا ك ٌُو ٌیـثىـحلم از ذًُ اٌـاف  ازحياّی ُيچّف دٌیام فیؽیکی، كاكْی ك گیؼجؽ زِافاز ٌُؼ 

جّاف ةا اةؽارُام ّهو، آٌِا يیٌغارٌغ ك ٌآیغ، كزّد ّیٍی ةاقٍغ، زغام از چگٌّگی ادراؾ یا جفـیؼم کَ از آف ةَ ّيم ىیازحياّی ىّزّد ىی

قٍاؿی گیؼجؽ ىیاف اُيیّث دارد. در ةؼرؿی دیغگاق ُـحیةؼرؿی قٍاظث اٌـاف از ًؼیق ىٌانَْ آداب ك رؿّـ ك ةاكرُام آد .را کكف ٌيّد

گیؼجؽ ةَ ٌُؼ دُغ. کٍغ ةـیار اُيیّث ىیام کَ در آف زٌغگی ىیقّیو کَ گیؼجؽ، ةَ فؼد ك ادراؾ ك ذًُ فؼد در ارجتاط ةا زاىَْىحّزَ ىی

آٌِا ةؼام فِو زاىَْ ك از ؿّم دیگؼ ةا ةیاف ایٍکَ  قٍاظحی ك جهفیق گؼایی ركش ؿّ ةا رفِ جيایؽ ؿٍحی ىیاف فؼدگؼایی ك زيِ رؿغ از یک ىی

کٍكگؼ جاکیغ داقحٍغ،  مقٍاؿاف ةؼیحاٌیایی کَ ةؼ فؼد ةَ ىذاةَ اٌـاف در ةؼاةؼ پغیغق ازحياّی ةایغ ظّاٌغق قّد جضّؿ ُّیيی را ایساد کؼد.

-اىَْ، ّلالٌی ؿاظحَ قغق ك افؼاد در آف از ًؼیق فْانیثداٌـث. ةؼظالؼ ایً جنّر کَ ز گیؼجؽ افؼاد را ةَ ٍّّاف كؼائث کٍٍغق یا ظّاٌٍغق، ىی

 ام جفـیؼ قّد. کٍغ کَ زِاف اغهب غیؼكاةم فِو اؿث ك ىّوّع ةایغ ةٌّر فْاالٌَ کٍٍغ، گیؼجؽ ةیاف ىی ُام ّلالٌی قؼکث ىی
 

 شٌاسی ًظزیِ گيزتشهعزفت
ـث. زِاف ٌیةیٍی ك کٍحؼؿ آف اف ةَ ىٍُّر پیفُا ك فِو زِةَ كاكْیث ىْؼفث ك قٍاظثّهو، ركقی ةؼام گیؼجؽ ىْحلغ اؿث، 

ُام ذًُ ٌاَؼ ةؼ ُام اٌـاٌی ٌاکافی داٌـحَ ك ةَ كیژگیُام کيی را ةؼام فِو پغیغقركش .کٍغيیٌاًؼاؼ ىا ةؼ ىتٍام كّاٌیً ىكعل ّيم 

کٍحؼؿ ككایِ ازحياّی،  ث ك ىْؼفث، یٍْیُا را در رؿیغف ةَ قٍاظپّزیحّیـث ُؼ ؿَ ادّام. گیؼجؽ، دُغث اؿاؿی ىیُا، اُيیّرفحار اٌـاف

، ةؼ فِو ىحکی اؿث ك فِو گیؼجؽقٍاؿی ىْؼفث ةؼد.ةَ زیؼ ؿّاؿ ىی را کكف كّاٌیً ازحياّی ك جّاٌایی آزىّف ایً كّاٌیً در قؼایي كاكْی

حياّی را ظهق ك آف جسؼةَ فِو ًؼكی اؿث کَ ىؼدـ ةَ نضاظ ذٍُی، زِاف ازةاقغ. اٌـاٌی ىی -ُام ازحياّیثٌیؽ صامم جفـیؼ ىّكْیّ

کٍٍغ. کٍف ىْؼفث ك قٍاظث از دٌیام ازحياّی ةؼ اؿاس جّاٌایی ىا در جسؼةَ زِاف ةَ ٌضّم اؿث کَ دیگؼاف ٌیؽ آف را جسؼةَ ىی کٍٍغ.ىی

ُا جأدیؼ ارزشث ك در ىسيّع ىْؼفث، ظانی از ذٍُیّکٍٍغ. ك جنيیو ىؼدـ ةؼ اؿاس فِو ذٍُی آٌاف از ىّكْیّحی اؿث کَ در آف زٌغگی ىی

  .گیؼدفِو ك اؿحغالؿ قکم ىی مَُيیً ةؾ کَ ىْؼفث در ایً دیغگاق ةؼ پای گیؼجؽقٍاؿی در ظنّص ىْؼفث. ٌیـث

ُا ركم گػارمگػراٌغ ك ارزشُا ادؼ ىی گػارمركم ارزش ُا دائيانگػارم از ُو زغا ٌیـحٍغ. یٍْی جّمیفىّوّع جّمیف ك ارزش

ُام ارزقی ىحفاكجی را جّاٌیو آف را ةَ ُؽاراف قکم ىعحهف جّمیف کٍیو زیؼا كادریو ٌُاـکٍیو ىیجّمیف ىی ُا. ككحی ىا چیؽم راجّمیف

ُا را کّچکحؼ ك ةؽرگحؼ زهّق ك یا آف ُا ك اىّرم را ةتیٍیو، یا ٌتیٍیو، یا کيحؼ یا ةیكحؼ ةتیٍیو،ُا، ىّوّعتؼیو ك ةؼ اؿاس ایً ٌُاـةةَ کار 

ام کَ پژكُكگؼ ةا ىّوّع  اٌغ ةَ راةٌَُا كاةـحَایً جؼکیب مَُام ىحْغدم از جّمیف ىّوّع رؿیغ ك ُياف ةَ جؼکیبجّةغُیو. ةٍاةؼایً ىی

 ةَ ةا ك ىغّا ایً رد ةا گیؼجؽ جّزَ دارد.ُام ىفـؼ ك راةٌَ ىیاف ىضلق ك ىّوّع ُا ك ٌگؼشةَ جفـیؼ ٌگاق. گیؼجؽ کٍغپژكُف ةؼكؼار ىی

 ىٍْام ةَ ةغُغ، مّرت ةَ کَآف از پیف ك ةیف را امانث ازحياّی، ُامپغیغق ك فؼٍُگ ةَ ٌـتث جتییٍی ك ّهی دیغگاق کكیغف چانف

ث ىّرد ىكاُغق کٍغ كاكْیّ جالش ىیگیؼجؽ  .[11]قکم ٌَ ك رفث ىضحّا ؿؼاغ ةَ ةایـحی فؼٍُگ درؾ ةؼام کَ اؿث ىْحلغ ك دُغىی ٌيادُا

دُغ کَ از ظالؿ درؾ یک فؼٍُگ،  ُا را ىیقٍاس ٌلف یک ىحؼزو ةیً فؼٍُگ ةَ اٌـافرا ُيچّف یک ىحً جفـیؼ کٍغ. در كاكِ گیؼجؽ 

ٌتایغ در پی ةَ ادتات رؿاٌغف ٌُؼیات ظّد ةاقغ، چّف امّالن چیؽم ةؼام ادتات  گیؼجؽقٍاس ةَ ةاكر  کٍغ. اٌـاف فؼٍُگ دیگؼ را ٌیؽ درؾ ىی
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آیغ، ةَ ظّدم ظّد ٌَ كاةم  ةعف کّچکی از یک کم ُّیو فؼٍُگی ةّزّد ىیکؼدف كزّد ٌغارد. قٍاظث کیفی ىّرد ٌُؼ گیؼجؽ کَ جٍِا در 

 .[19]گیؼم اؿث ك ٌَ كاةم جْيیو یافحً اٌغازق

 

 شٌاسی ًظزیِ گيزتشرٍش
گیؼجؽ فؼٍُگ را ٌُاـ ّیٍی ٌيادُا کٍغ. انتحَ قٍاؿی جفـیؼم اؿث ك از کٍف ك ىْاٌی دركٌی مضتث ىیقٍاؿی گیؼجؽ اٌـافركش

 .داٌٍغقٍاؿی جفـیؼم ىیجؼ از اٌـافرا ةؼام ركیکؼد اك ىٍاؿب« ٌيادیً»قٍاؿی ُيیً اّحتار، ةؼظی اٌغیكيٍغاف ٍّّاف اٌـاف داٌغ ك ةَىی

ُام فؼٍُگی ةَ ٍّّاف جؼیً ركش ةؼام ةؼرؿی ك ىكاُغق فؼٍُگ ك پغیغقث ك اّحتار ىٌانْات ىیغاٌی ةَ ٍّّاف ىٍاؿبةؼ اُيیّگیؼجؽ 

 گیؼجؽ جفـیؼم ٌگارمىؼدـ .اؿث کؼدق جأکیغ ُا در پؼجّ قّاُغ ّیٍی ك كاكْیقٍاظحی ك جفـیؼ ایً پغیغقاٌـاف جؼیً ةعف ىٌانْاتکهیغم

گیؼجؽ ةا صيهَ  .قّدىی دكر ازحياّی ّهّـ در گؼاییکيی گؼاییادتات ك دكث از گؼایغ،ىی کیفی ك جفـیؼم ركش ؿّم ةَ کَ اٌغازق ُياف ةَ

ُام ىیغاٌی  جهفیق ركش مراق ؿٍث ُؼىٍّجیکی ةّد ك ةا پیگیؼم پؼكژق مدٍُغق ّهّـ اٌـاٌی، اداىَةَ ركیکؼدُام پّزیحیّیـحی در 

رك  ام ركةَ ُام ُؼىٍّجیکی را ةا دگؼگٌّی كاةم ىالصَُ گػارم ركش ظاص ظّد، ٌَ جٍِا ركش قٍاؿی ةا ركیکؼدُام ُؼىٍّجیک ك پایَ اٌـاف

 .قٍاظحی دچار دگؼگٌّی کؼد اٌـاٌی را در صّزق ركشؿاظث، ةهکَ کم پارادایو ّهّـ ازحياّی ك ّهّـ 

ٌاىغ. جّمیف ركیق فلي ةَ ىكاُغق ركش گیؼجؽ ةؼام رؿیغف ةَ ُغؼ چیؽم اؿث کَ آف را جّمیف غهیٍ در ةؼاةؼ جّمیف ركیق ىی

كیق فلي ةَ ىكاُغق جسؼةی ك ّمیف رج جّاٌغ زاىِ، ىعحنؼ ك ىسيم ةاقغ.کَ جّمیف ركیق ىیپؼدازد. ةا كزّد ایًُا ىیجسؼةی ك دتث دادق

کٍغ. ةؼام ایً کار   ُام جسؼةی را آقکار ظّاُغ ىٍْام دادق قٍاس ىی آیغ کَ اٌـاف پؼدازد. اىا جّمیف غهیٍ ٍُگاىی پغیغ ىی ُا ىی دتث دادق

قغق ةازکاكیغق  غقُام ىكاُ دؿث آیغ، ؿپؾ کكف ىٍْام چیؽ گیؼد؛ یٍْی ةایغ ىكاُغق ىتـّط ةَ  ٌاگؽیؼ، ٌعـث ةایغ جّمیف ركیق قکم

 جّمیف ةَ یافحً دؿثم الزىَ كم، ٌُؼ از  .[11] ُا، در کار اؿث آكرم كاكْیات، فؼایٍغ پاالیف جأىم قّد. در جّمیف غهیٍ، افؽكف ةؼ گؼد

 غافىی ك ىضیي از قٍاظحیاٌـاف ُامدادق دتث ك آكرمزيِ ُياف كم، ٌُؼ در ىعحنؼ جّمیف .اؿث" ىعحنؼ جّمیف" ةَ پؼداظحً فؼةَ،

 دتث ك آكرم زيِ از پؾ گیؼجؽ .اؿث کاىم زؽئیات ةا ُيؼاق جسؼةی اًالّات دتث ةَ ىؼةّط جّمیف ایً اؿث. ٌگارم ىؼدـ یا ىٌانَْ، ىضم

 جسؼةی ُامدادق ىٍْام ةَ یاةیدؿث ةؼام جّمیف ایً .ركدىی فؼةَ جّمیف ؿؼاغ ةَ ىٍْا ةَ یاةیدؿث ةؼام ىعحنؼ، جّمیف ارائَ ك ُادادق

 ٌگار، ىؼدـ فؼةَ ُامجّمیف کَ دارد اذّاف گیؼجؽ.اؿث قٍاؿیاٌـاف ُامركش ةا گیؼجؽ ُؼىٍّجیکی ركش اجناؿ ٌلٌَ ك قّدىی اٌساـ

 پایَ ةؼ كم ٌُؼ از جفـیؼُا ایً در كاكِ، .گیؼٌغىی كؼار اؿحفادق ىّرد ٌاظّدآگاق ك پٍِاف ٌيادُام جفـیؼ ك ظّاٌف ةؼام کَ ُـحٍغ جفاؿیؼم

 ةّىی افؼاد ك ىٌهْیً ُامفِو فِو دُغ،ىی اٌساـ فؼةَ جّمیف در ٌگار ىؼدـ آٌچَ ك پػیؼٌغىی اٌساـ ىٌانَْ ىّرد افؼاد ك یًىٌهْ جفـیؼُام

 .[11] اؿث دٍُغىی اٌساـ آٌِا آٌچَ از

یک ادؼ یا یک  قٍاظحیدر ركیکؼد اجیک ، ىا ةَ ىٌانَْ ىؼدـ. (اجیک) ةیؼكٌی ٌَ دارد ،(اىیک)دركٌی ؿاظحارم گیؼجؽ، جفـیؼم ركش

کٍغ کَ ٌَ اصـاؿات ظّد را ٌـتث ةَ ىّوّع ىضلق جالش ىی .در كاكِ ٌگاق ةَ ىّوّع پژكُف ، یک ٌگاق از ةیؼكف اؿث .پؼدازیوىّوّع ىی

 ىحؼزيی ُيچّف قیّق، ایً در قٍاساٌـاف .ٌَ زةاف جّمیف ك جضهیم ظّد را ىٌاةق زةاف ىّوّع پژكُف ارائَ دُغ پژكُف دظانث دُغ ك

 ایٍکَ یا ك دریاةغ پیؼاىّف زِاف یا رفحار مدرةارق را آف ةحّاٌغ جا کٍغىی درٌگ دكیق ةّىی فؼد رفحارُام یا ك ُاثذٍُیّ ك ُاةعف ریؽجؼیً در

ىكارکحی، غؼؽ در ىّوّع  مُام ىكاُغقاىا در ركیکؼد اىیک، ُغؼ ىضلق ایً اؿث کَ از ًؼیق جکٍیک .کٍغ جؼزيَ ٌّّی ةَ را آف

ام در ؿّژق ظّد افحغ کَ ىضلق جا اٌغازقایً اجفاؽ زىاٌی ىی .ُام رفحارُا ك اّياؿ ىّوّع پژكُف را درؾ کٍغىْاٌی ك دنیم .پژكُف قّد

اّياؿ ىّوّع پژكُف را درؾ کٍغ. در ایً ركیکؼد ةَ  ُام رفحار كکٍغ ىْاٌی ك دنیمىضلق ؿْی ىی .ىـحضیم قّد جا ةَ ةحّاٌغ ةَ فِو ةؼؿغ

کٍٍغ؟ كّاٌیً رفحارم ةٍغم ىیکٍٍغ؟ چگٌَّ زِاف را ًتلَکٍٍغ؟ چگٌَّ درؾ ىیّد کَ ىؼدـ ىضهی چگٌَّ فکؼ ىیقیایً ٌکات جّزَ ى

جؼکیتی از ایً دك  . گیؼجؽ ىْحلغ ةَ[9]دٍُغ؟ کٍٍغ ك جّویش ىیُا كزّد دارد؟ چگٌَّ اقیا را جنّر ىیُا چیـث؟ چَ ىْاٌی ةؼام آفآف

  .ٌؽدیک ) ظّد ( در رفث ك آىغ ةاقغ كىیغاف پژكُف ( )دیگؼم ، )ىضلق ةایغ ىیاف دكر ث. ةَ ّتارجیركیکؼد ، یٍْی اجیک ك اىیک اؿ

 

 در اًدیشِ گيزتش َْم فزٌّگهف

فؼٍُگ  .ةاقغقٍاؿی اؿث ىفِّـ فؼٍُگ ىیجؼیً رؿانث اٌـافیکی از ىفاُیو ىِو در ركیکؼد جفـیؼم گیؼجؽ کَ قٍاظث آف ّيغق

ُام ىحفاكت زاىَْ ؿایَ افکٍغق ك ازؽا ك اوالع گٌّاگّف زٌغگی اٌـاف را ىحأدؼ ث کَ ةؼ اةْاد ىعحهف ك زٍتَاز ٌُؼ كم، کم فؼاگیؼم اؿ

ام اؿث کَ در كانب ٌيادُا جسـو یافحَ اؿث. ةَ ىسيَّّ انگُّام ىٍْایی اٌحلاؿ یافحَ در گػر جاریط ك ٌِادم قغق ،فؼٍُگ .ؿاظحَ اؿث

قّد. ٌُاـ فؼٍُگی صاىم ك صافٍ ىْاٌی ُام ٌيادیً ةیاف ىیرؿغ ك ةَ مّرتُا ةَ ارث ىیاٌـافّتارجی، ٌُاىی از ىفاُیو اؿث کَ ةَ 

ُا ٌایم آىغ. كم در فؼازم از کحاب جفـیؼ جّاف ةَ فِو ىْاٌی کٍفُام اّىام زاىَْ اؿث ك جٍِا ةَ کيک ایً ٌُاـ اؿث کَ ىیکٍف
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ام کَ ظّد جٍیغق ىْهق اؿث. ىً فؼٍُگ را یّاٌی اؿث کَ در ىیاف جارُام ىْاٌیاـ کَ اٌـاف صةا ىاکؾ كةؼ ُو ّلیغق»ٌّیـغ: فؼٍُگ ىی

جّاف ةا جفـیؼ ك جأكیم ةَ جّاف ةا یک داٌف جسؼةی ةَ كّاٌیً آف پی ةؼد، اىا ىیداٌو کَ ةؼام جضهیم ك قٍاظث آف ٌيیُياف جارُا ىی

 ُام ٌُاـ  .اؿث ّيّىی اىؼ یک ىٍْا زیؼا اؿث ّيّىی ؼاى یک فؼٍُگدر زام دیگؼ ىی ٌّیـغ: . [19]زـحسّم ىٍْام آف پؼداظث

را  ظّدىاف فؼٍُگ زؽ ةَ، دیگؼم فؼٍُگ ىؼدـ ُامکٍف کٍیوىی ٍّّاف کَ زىاٌی .ُـحٍغ گؼكق یک زيْی از امىكعنَ نؽكىان ىٍْایی

 کيتّد آیٍغ،ىی ةَ صـاب ٌكاٌَ ِافز آف دركف ُاآف ُامکٍف کَ امذٍُی زِاف ةَ ٌـتث آقٍایی در کَ پػیؼیوىی كاكِ در فِيیو،ٌيی

 .[19]داریو

ؿهـهَ ىؼاجب الیَ الیَ ؿاظحارُام ىٍْادار اؿث ك در ةؼگیؼٌغق کٍكِا ك ٌيادُا ك »کٍغ کَ فؼٍُگ  گیؼجؽ در زام دیگؼم ٍّّاف ىی

 .[11]قّد ُا ىی ك ظّدگّییُا  ىکانيَُا ك ُا ك ٌیؽ صؼؼُا، ادا درآكردفزدف ُا، چكيکُا)صؼکات غیؼارادم( پهک زدفُا، جیک ٌكاٌَ

ٌگاق گیؼجؽ ةَ فؼٍُگ ةؼ ایً ىحيؼکؽ اؿث کَ فؼٍُگ را ىضنّنی از کٍف ىحلاةم اٌـاٌی ةغاٌغ. از ٌُؼ اك فؼٍُگ اىؼم ّيّىی اؿث. 

و ةؼ ایٍکَ آف مؼفان در ىغؽ یک فؼد كزّد ٌغارد. ایٍکَ ةگّییو فؼٍُگ مؼفان در ىغؽ یک فؼد كزّد ٌغارد ةغیً ىٍْی اؿث کَ جاکیغ کٍی

گیؼد. ككحی ىا ىؼدـ را  قّد ك ُو جّؿي آٌِا ةؼام جفـیؼ در دؿحؼس كؼار ىی ُا جّنیغ ىیفؼٍُگ زایی ظارج از آٌـث کَ ُو جّؿي اٌـاف

ُا را ركٌغ یا زٍگ ظؼكس ُام ّيّىی یا قؼکث در یک جكیِ زٍازق ُـحٍغ یا ةؼام جياقام فّجتاؿ ىیکٍیو کَ درگیؼ ةضخ ىكاُغق ىی

ةیٍی آٌِا دالنث دارد، ةهکَ ؿتب جّنیغ آف ٌیؽ  کٍٍغ، ایً ىؼدـ درگیؼ ُياٍُگ ؿاظحً رفحارُایكاف ُـحٍغ کَ ٌَ فلي ةؼ زِاف ىیجياقا 

 .[11] قّد  ىی

  .اؿث «انگّ»ك« ىْاٌی» ،« ٌيادُا» ی از زيهَىِي ُامةؼ ًتق ایً جهلّی، ٌُاـ فؼٍُگی دارام زٍتَ

 

 ًواد

جّاٌغ ةَ زام چیؽ دیگؼم ةٍكیٍغ ك آف را ةازٌيّد یا و در اٌغیكَ گیؼجؽ اؿث. ٌياد چیؽم اؿث کَ ىیىفِّـ ٌياد از دیگؼ ىفاُیو ىِ

ٌيادُا ةیاف ّیٍی، ىٍُو ك گیؼجؽ ىْحلغ اؿث جّاٌغ ةَ ٍّّاف ٌّّی ٌيّدار یا راٍُيام آٌچَ کَ ةایغ اٌساـ گیؼد، ّيم کٍغ. ةیاف کٍغ ك یا ىی

ُام ا، آرزكُا ك جسارب ُـحٍغ. ٌيادُا در یک فؼایٍغ ٌـتحان ًّالٌی ةَ مّرت ٌُاىی از ىْاٌی ك ركیَُازحياّان پػیؼفحَ قغق ّلایغ، ایغق

گیؼجؽ در جّویش كزَِ  .کٍٍغُا ك جسارب ةكؼم ّيم ىیةـحؼم ىٍاؿب زِث اٌحلاؿ، جغاكـ ك جّؿَْ داٌف می یافحَ ك ةَ ىذاةَفؼٍُگی جسهّ

ةانی، فلي زٍگ دك ظؼكس ٌیـث، ةهکَ   در  ُاِّد ظّد در ةانی ةؼ آف اؿث کَ زٍگ ظؼكسرفحارُام فؼٍُگی ىِو ىك  از  یػکی  ٌيادم

  ؿٌضی را ةَ ىْاٌی ك ىفاُیو ك صػحی کػارکؼدُام ىحْغد ازحياّی آف ارجتاط داد. ُيیً پغیغق از  َاُؼ  ةَ  ىْحلغ اؿث کَ ةایغ ایً ّيم

ؿّم دیگؼ، افؽكف ةؼ آٌکَ زىیٍَ جفؼیش   ك از  ُاؿثف ك ىٍؽنث ازحياّی ماصتاف آفؿّ، ةیاٌگؼ ىؼداٌگی ك كغرت ك ةَ ّتارجی، ركقٍگؼ قأ  یک

مؼؼ   جياقاچیاف  ُاقّد. در ّیً صاؿ، آفٌیؽ ٌّّی جفؼیش ك ؿؼگؼىی قيؼدق ىی  ىؼدـ  ، ةؼام کٍغك ؿؼگؼىی ماصتاف آف ُا را جػأىیً ىػی

  آف ُا در قؼط .دارٌغیػک زٌػغگی زيْی را ةؼ پا ىی  كاكِ  کٍٍغ ك دردٌتاؿ ىیٌیـحٍغ، ةهکَ کـاٌی ُـحٍغ کَ ةا جياـ كزّد، آف ىّوّع را 

انگُّایی کَ ىتحٍی ةؼ  ; کٍٍغ ك اّىام زاىَْ را ةا یکغیگؼ ىتادنَ ىی  افؼاد  ك پیٌّغُام  ُام ظّد، انگُّام ركاةي دكؿحاٌَ، ركاةي ىضهیةٍغم

 .[19] پایگاق ُػام ازػحياّی آٌػاف اؿث

 

 هعٌا

ُام ٌيادیً کَ اةؽارُام صاىم آف ـ دیگؼم کَ ةا ٌياد ارجتاط جٍگاجٍگی دارد ىفِّـ ىٍْا اؿث. ىٍْا از ًؼیق ّالیو ك ٌكاٌَىفِّ

قٍاس ُا ّالكق ةؼ َاُؼ فیؽیکی، صاكم ىْاٌی ك ىىاىیً ظاص فؼٍُگی ازحياّی ُـحٍغ کَ اٌـافُا ك کٍفقّد. پغیغقُـحٍغ، ىٍحلم ىی

از دیغ گیؼجؽ، ىٍْا ٌَ اىؼم قعنی، ةهکَ اىؼم زيْی ك ةؼظّردار از اّحتار . ُاؿثدر مغد کكف ك اؿحٍتاط آفقٍاس جفـیؼگؼا ك زاىَْ

جالش ظّد را ةؼام دریافث ایً صلیلث ىكحؼؾ ةـیر کٍغ. اك ٌتایغ ك  مقٍاس، ةایغ ُيَقٍاس ك اٌـافازحياّی اؿث. از ایً رك، زاىَْ

ی کٍكگؼ، آٌچَ را ظّد ةؼداقث کؼدق، ةَ ٍّّاف ىٍْام کٍف یا ُؼ ٌّع ٌياد دیگؼ جهّلی کٍغ. ىٍْا در ث فؼٍُگجّاٌغ ةغكف ارزاع ةَ ذٍُیٌّيی

صلیلث، آف چیؽم اؿث کَ در ٌُاـ فؼٍُگی زاىَْ ك در جار ك پّد ركاةي ازحياّی جْتیَ قغق اؿث ك از ایً رك، ةؼام دریافث آف ةایغ ةَ 

جأىّم در ةافث پیچیغق ٌُاـ ىٍْایی رایر کكف ك اؿحٍتاط گؼدد. گیؼجؽ ةا جّزَ ةَ جاکیغش  ّيق ك دركف ىایَ فؼٍُگ زاىَْ ٌفّذ کؼدق ك ةا

داٌغ ك زِاف فؼٍُگی را ىحً داٌـحَ، ىحٍی کَ از ؿٌّر جكکیم  قٍاس را یک کار جْتیؼم ك جفـیؼم ىیةؼ جفـیؼ ك ىٍْاؿث کَ کار ىؼدـ

ةؼدف ةَ ىٍْام آٌِاؿث. جاکیغ ةؼ جفـیؼ ك ىٍْا، ؿتب قغق  ؿؼ ماصتاٌف ك پی قٍاس ظّاٌغف ایً ىحً ك ؿٌّر آف از ةاالمقغق ك کار ىؼدـ

ىٍْا ك جفـیؼ ىٍْاُام ىّزّد در فؼٍُگ ك افؼاد  مَگیؼجؽ ىْحلغ ةَ ایً ةاقغ کَ اّىام ُؼ فؼٍُگی در فؼآیٍغم دائيی از جّنیغ ك ىتادن
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-ةؼ ىٍْا ك ٌيادپؼدازم در فؼٍُگ ك ىؼکؽیث دادف ةَ جْتیؼ ك جفـیؼ در ىلاـ ركیکؼدم ركش گیؼجؽ ةا جاکیغش. [18]پیؼاىٌّكاف ُـحٍغ 

 جضهیم ك درؾ فؼٍُگ را زِحی جازق ةعكیغ. ،قٍاظحی

 

 الگَ
 صیّاٌی زِاف گیؼجؽ در ٌُؼ .  از"ةّدف چیؽم از انگّیی" ك " ةّدف چیؽم ةؼام انگّیی"کٍغ: ىی ىٌؼح مّرت دك ةَ را انگُّا گیؼجؽ

 ٌّع از ٌَ ك ُـحٍغ چیؽم ةؼام انگّیی ٌّع از انگُّا اىا ایً  .دارٌغ كزّد انگُّا گیؼد(ىی یکـاف را ُاآف ةضخ ایً در گیؼجؽ )کَ ٌـاٌیا ك

 اًالّاجی ميَؿؼچك یک ؿاظحار ایً در کَ اؿث ىْحلغ کٍغ،ىی ةؼرؿی را ژٌحیک گیؼجؽ ؿاظحار ككحی ىذاؿ ٍّّاف ةَ  .چیؽم از انگّیی

 ایً ةَ دادف پاؿط چیـث؟ ةؼام ةؼام انگّ ایً کَ اؿث ایً پؼؿف .اؿث چیؽم ةؼام انگّ یک صلیلث در ؿؼچكيَ کَ ایً ددار كزّد

 در ةؼكیو جٍفؾ یا جغػیَ ؿيث ةَ داردكا ىی را ىا کَ قغق اؿث جٍُیو ًّرم ىا ژٌحیک ؿاظحار صیّاٌی زِاف در  :ةیاكریو ىذانی پؼؿف

 صؼکث ةَ قؼكع ٌِؼم کُّی ةاالم از ككحی ایٍکَ :آكرد ىی ىذانی گیؼجؽ [.19] داریو ٌگَ را زٌغق کانتغ ایً جّاٌیوىی جٍفؾ ًؼیق از ٌحیسَ

 :اٌغاٌساـ دادق آب ُامىّج اكنیً کَ اؿث ُایی"اٌحعاب" كاكِ در آیغ،ىی پاییً ك کٍغىی "اٌحعاب" کّق کَ ركم را ىـیؼُایی کٍغ،ىی

 ایساد کّق از ُاآب آىغف پاییً ةؼام جؼجیب انگّیی ایً ةَ .آىغ ظّاٍُغ پی در کَ ُاییآب ك ُاىّج ةؼام دیگؼاف، ةؼام انگّ جؼؿیو ٌّّی

 در ةؼؿیو ؿاظث یک ةَ ةیؼكٌی ىغؿ یک از کَ زىاٌی جا غؼیؽم قکم ةؼ ّالكق ُؼ اٌـاف .اؿث مادؽ ُو اٌـاف ىّرد در ىـانَ ایً .قّدىی

 چیؽم ةؼام انگّ یک ّيم ایٍسا در ةـازیو را ؿغ یک ةیؼكٌی ٌلكَ یک ركم از ىذاؿ ّافٍّ ةَ دارد، كؼار چیؽم ةؼام صانث انگّیی یک

 ٌيادیً ىٍتِ ك ؿؼچكيَ ًؼیق یک از ىا کَ زىاٌی. اؿث ٌيادیً ك اٌحؽاّی کاىالن  قکم یک چیؽم از انگّیی ، دیگؼ ؿّم افحغ. ازىی اجفاؽ

 ٌيادیً ك اٌحؽاّی ؿٌش یک در را ةیؼكٌی كاكْیث انگّم ةٍاةؼایً .چیؽم ُـحیو زا انگّیی صانث در ةؼؿیو، ةیؼكٌی كاكْیث درؾ ةَ جّاٌیوىی

 در انگّ دك ایً ةیً در ىا کَ ایً آف کٍغ كىی جؼپیچیغق صغكدم جا را ةضخ ایً کَ کٍغىی ىٌؼح ٌیؽ را دیگؼم مٌکحَ کٍیو. گیؼجؽىی پیغا

 از انگّیی دائيان  کَ اؿث آف در فؼٍُگ اٌـاٌی ظامیث کَ ىٍْاؿث غیًة ٌکحَ ایً .داٌغىی "ىحلاةم جتغیم" را ُـحیو کَ آف چؼظف

 ك ةؼّکؾ، یا ًتیْث ةَ فؼٍُگ جتغیم را آف قٍاؿیاٌـاف در کَ اؿث امایً ىـانَ .ةؼّکؾ ك کٍغ جتغیم چیؽم ةؼام انگّیی ةَ را چیؽم

 [.19]کٍٍغىی ٍّّاف ةؼّکؾ، ك ةَ فؼٍُگ ةیّنّژم جتغیم یا

 

 ّااس هٌظز جٌگ آیيي خزٍستفسيز فزٌّگ بالی 
ُام ٌُؼم ك ركیکؼد جفـیؼم گیؼجؽ ةَ ُام درظكاف جضهیهی ك ىنغاكی جياـ ّیار از کارةؼد دیغگاقزٍگ ظؼكس یکی از ٌيٌَّ

ُام زغم غانتان ام در ركؿحاُام ىٌٍلَ ةانی ركٌق داقث ك ىـاةلَآیغ. زٍگ ظؼكس اكغاىی غیؼكاٌٌّی ةّد اىا ةَ قکم گـحؼدقصـاب ىی

ةٍغم ةّدٌغ ك اُيیث ایً ٌّع كيار در جّویضات گیؼجؽ ٌلكی ىضّرم ُا ىّكْیحی ةؼام قؼطقغ. ويٍان آفدر جٌْیالت ّيّىی ةؼگؽار ىی

 کٍغ.ایفا ىی

ىٍْا کَ اگؼ ُيچّف ؿؼگؼىی یا جكؼیفات   ایً  کٍیو. ةَ ام از آف را درؾ ىی ُا را اگؼ ُيچّف ىحٍی ةعّاٌیو، فلي زٍتَ زٍگ ظؼكس

ُا فؼاجؼ از کارکؼد اكحنادم ك ظنهث زاد  ظغىث قٍاظث درآىغف اصـاؿات. ظؼكس  زٍتَ را ٌعّاُیو دیغ ك آف ّتارت اؿث از: ةَ و، آفةغاٌی

ظّد،  ٌّةَ آیغ ك ایً ةَ كزّد ىی ُا پیٌّغُام ازحياّی ةَ دٍُغق ٌیؽ دارٌغ. از ًؼیق زٍگ ظؼكس ةعف ك اٌـساـ ك كنغقاف، ظنهث كصغت

ُام زاىَْ ظّد را. ُؼچٍغ  کٍٍغ ك ُو كیژگی ُا، ُو فىام ظّد را کكف ىی ُا در زٍگ ظؼكس آكرد. ةانی كزّد ىی كصغت ازحياّی ةَ

ُا یک اىؼ  كاكِ، زٍگ ظؼكس قّد، اىا در جٍِایی ٌياد ىؼداٌگی اؿث، کَ در كانب ایً زٍگ زؽئیات ةـیارم از آف آقکار ىی ظؼكس ةَ

ُا ك جارٌيایی اؿث کَ اصـاؿات ك  ُا، آىّزقی، اصـاؿی، ّاًفی ةؼام ةانی زٍگ ظؼكسةازم  .[11ث]ّاًفی ةؼام غایات قٍاظحی اؿ

ُام ُا در ردقةٍغم اٌـافام ةؼ ىـئهَ ًتلَزٍگ ظؼكس جفـیؼ فؼازاىَْدُغ.  جْاىالت فؼٍُگ كّـ ةانی را در ىحٍی ةیؼكٌی ٌكاف ىی

کٍغ. زٍگ ظؼكس کارکؼدم ةٍغم ؿازىاٌغُی ىیرا صّؿ آف ًتقدُغ ك ةَ ایً جؼجیب ةعف اُّو ُـحی زيْی ؿهـهَ ىؼاجتی ارایَ ىی

زٍگ ظؼكس یک گّیٍغ. م ظّدقاف ةَ ظّدقاف ىیُا درةارقجفـیؼم دارد؛ كؼائث اُانی ةانی از جسؼةَ اُانی ةانی اؿث، داؿحاٌی کَ آف

ُام ؿازىاف دیً از ظنایل ك كیژگیجّاٌـث قتیَ آف ةاقغ. زٍگ ظؼكس اةؼازم ٌياجعیم اؿث، جنّیؼم از چیؽم کَ زاىَْ ةانی ىی

ىاٌغ کَ ىٍْام ةانیایی ةّدف در آف ىٍغرج اؿث. ةؼام اُانی ةّدف پیّؿحً ةَ زٍگ ازحياّی ك فؼٍُگ اُانی ةانی اؿث ك ةَ ىحٍی ىی

َْ ةانی اؿث، گیؼد کَ ایً اىؼ جفـیؼ اُانی ةانی از جسؼةَ زاىگیؼجؽ ٌحیسَ ىی .[1] ظؼكس ك ىكارکث در آف ٌّّی آىّزش ّاًفی اؿث

-ام را در اظحیار ىؼدـ ةانی كؼار ىیُام فؼٍُگیپؾ زٍگ ظؼكس جنّرات ك ٌكاف .[11گّیٍغ]م ظّد ةَ ظّد ىیُا درةارقداؿحاٌی کَ آف

جفـیؼ  قٍاظحی ىحٍاَؼ ةایاةغ کَ جضهیم ىؼدـىیپؼدازم، ىٍحُو ك جفـیؼ کٍٍغ. گیؼجؽ درُا ةحّاٌٍغ جسؼةَ كاكْی ظّد را ىفِّـدُغ کَ آف
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کَ یک ىحً اؿث، فؼٍُگ ُؼ گؼكق از ىؼدىاف ُياٌٍغ یک ىحً اؿث کَ ىؼدـ قٍاس ةایغ از ًؼیق آف ةحّاٌغ آف ىحً را ةعّاٌغ ك دیگؼ آف

 .[11ُا را ٌكاف دُغ]قّد جا آفُا را فؼك ةٍكاٌغ، ةهکَ جٍِا ازؼا ىیقّد کَ اصـاؿات ازحياّی را جكغیغ کٍغ یا آفآییً ةؼام ایً ازؼا ٌيی

 

 دیي در اًدیشِ گيزتش َْمهف

دُغ، دیً  ُام ّيغق ك امهی اك را جكکیم ىی ام کَ دنيكغّنی گیؼجؽ قغق ك ىٌانْات ك جضلیق یکی از ىفاُیو ك ىّوّّات ّيغق

ُا ك از ایغق امدیً از ٌُؼ كم، ىسيَّّ اؿث. از ىّوّع دیً ةَ ؿادگی ٌگػقحَ ٌیؽ اؿث. اك جلؼیتان در جياـ ىٌانْات ك جضلیلات ىیغاٌی ظّد

 دیً . اكُا، ّّاًف، ركصیات ك رفحارُا )ظهلیات( اؿثُا، ٌگؼشام از ارزشةاكرُام ىٌّْؼ ةَ ظغایاف ك اىّر كاكْی )زِاف ةیٍی( ك ىسيَّّ

 ّرجتٍغمم ًؼیق از ُا،اٌـاف در پایغار ك کٍٍغق كاٌِ ٌیؼكىٍغ، ُاماٌگیؽش ك صاالت ك ركصیات اؿحلؼار کارش کَ ٌيادُا، از ٌُاىی را

 ُيحاییةی ًّر ةَ ُاُا ك اٌگیؽشةّدگی کَ ایً صانثكاكِ از امُانَ ةا ىفاُیو ایً پّقاٌغف ك اؿث ُـحی زِاف ّيّىی از ٌُو ىفاُیيی

ر در ُایی كغرجيٍغ ك فؼاگیؼ ك پایغاُا ك اٌگیؽقکَ ؿتب اؿحلؼار ظهق ك ظّم . كم دیً را از ٌُاىی از ٌيادُا[11]آیغ ٌُؼ ةَ ةیٍاٌَكاكِ

ام از کٍغ ك ةاّخ اصاًَ ایً ىفاُیو ةا ُانَم ُـحی ّيم ىیقّد ك ةؼام ایً ُغؼ از ًؼیق قکم دادف ةَ ىفاُیو ّاـ درةارقُا ىیاٌـاف

 َة دیً گیؼجؽ ٌُؼ . از[12] .آیغُام ىيکً در ىیُام ىؽةّر ةَ مّرت جٍِا كاكْیثُا ك اٌگیؽققّد، ةَ ٌضّم کَ ظهق ك ظّمةّدگی ىیكاكِ

 زٌغگی، کیفیث ك ظنهث آٍُگ، یٍْی ُاآدـ جا ركصیات دارد کار ك ؿؼ آٌِا کارکؼدُام ك ىلغس ٌيادُام ةا فؼٍُگ یک از ةعكی مىٍؽنَ

فؼاگیؼجؼیً  ك دارٌغ اقیاء ّيهکؼد كاكْیث از کَ جنّیؼم ُياف یٍْی قافةیٍیزِاف ةا را ُازٌغگی آف صانث ك قٍاظحیزیتایی اظالكی، ؿتک

آیغ. اؿاؿان دیً ةؼام جؼیً ىٍتِ ةَ قيار ىی. دیً، ُو ىٍتِ ىٍضنؼ ةَ فؼد ىٍْا ك ُو قایـحَ[11]جؼکیب کٍغ ٌُو ةاب در ُاآف ُاماٌغیكَ

ةیٍی ةا یک ٌُاـ اظالكی ىّدؼ اؿث. در (. از ٌُؼ گیؼجؽ دیً ةَ كیژق در جٍیغف یک زِاف199فؼاُو ٌيّدف ىٍْا ةّزّد آىغق اؿث)ُياف: 

قّد کَ ایً ىٍف ارایَ کٍٍغق کٍغ، ةَ ایً جؼجیب کَ كاٌيّد ىیدیٍی ىٍف یک گؼكق ةَ قکهی ظؼدكرزاٌَ ىّزَ زهّق ىی ّلایغ ك اّياؿ

کٍٍغ، اٌٌتاؽ دارد. ایً در ُا را ارایَ ىیةیٍی گؼكق آفؿتکی از زٌغگی اؿث کَ ةَ قکهی ىٌهّب ةؼ كوْیث كاكْی اىّر، چٍغاف کَ زِاف

قّد ك ةَ مّرت جنّیؼم از یک كوْیث كاكْی از اىّر کَ ةَ قکهی ىٍضنؼ ةَ فؼد ةؼام قکهی ّاًفی ارایَ ىیةیٍی ةَ صانی اؿث کَ زِاف

قّد. ٌيادُام دیٍی ُيـازم ةٍیادیٍی ةیً یک ؿتک زٌغگی ظاص ك یک اٌغ، ىْؼفی ىیّيهی قغف ایً چٍیً ؿتک زٌغگی قکم یافحَ

 در ىحٍی مىذاةَ ةَ را . گیؼجؽ ُيچٍیً، کٍف دیٍی[11]کٍٍغایً دك كزَ ٌگاُتاٌی ىی ؿازٌغ ك از ُؼ یک ازًتیَْ ةعنّص ةؼكؼار ىیىاكراء

 .[11]اؿث جؼّيیق كتم مالیَ ةَ ٌـتث الیَ ٌیؽ ُؼ ىٍْام ك اؿث ىحْغد ىْاٌی ُامالیَ دارام کَ گیؼدىی ٌُؼ

 

 

 عٌاصز هَجَد در تعزیف دیي

 اٍّل عٌصز

کٍغ. از ایً رك، اقیایی ُيچّف چؼخ ُا را صيم ك ةَ ىؼدـ ىٍحلم ىیٍی ٍّامؼم کَ ایغقیْ ;دیً از ٌُؼ گیؼجؽ ٌُاىی از ٌيادُاؿث

یا یک ّيم آییٍی ُيؼاق ةا صؼکات ك  ام ُياٌٍغ ةَ دار آكیعحً صىؼت ىـیش، آییٍی چّف ىؼاؿو جکهیف پـؼاف یِّدصاددَ ّتادت ةّدایی،

ُام ىعحهف كزّد دارد، ٌيادُایی ُـحٍغ کَ ىْاٌی ىكعنی ُا ةَ گٌَّاز آفام اقارات ظاص ك اىّرم از ایً كتیم کَ در ُؼ دیً، ىسيَّّ

ُا آقٍایی داقحَ ك ػ ةَ امٌالح ػ كغرت کٍٍغ. ایً ٌيادُا ةؼام کـاٌی کَ ةا اّحتارات ك كؼاردادُام ىّرد ٌُؼ ك ىْاٌی ىلنّد آفرا افِاـ ىی

 را ىلغس ٌيادُام . گیؼجؽ[91]ام ُـحٍغصاكم ىْاٌی ّيیق ك ةْىان چٍغ الیَُا را داقحَ ةاقٍغ، ُام ىؼىّز ك ىکٍّف آفرىؽگكایی از پیاـ

 ك قٍاظث کیِاف یٍْی دٍُغ،ىی دؿث ةَ چیؽُا كزّد مٌضّق از ؿّ ةازٌيّدم یک از ُاایً ةیٍغ.ىی ُيحاییةی ىىاّف کیفیث دارام

 ىلغس ٌيادُام ةغیٍـاف، . قٍاؿیزیتایی ك اظالؽ یٍْی دٍُغ،ىی ارائَ اٌـاٌی ّيم ةؼام امةؼٌاىَ یا راٍُيا دیگؼ از ؿّم ك ىاةْغانٌتیَْ،

 کم یک مدٍُغق جكکیم کَ قّدىی ٌيادُایی چٍیً از امىسيَّّ دیً قاىم ةایغ. نػا"یک ةیاٌگؼ ُو ك ةاقٍغىی"ُـث"یک ةیاٌگؼ ُو

 [. 91]دُغىی ىٍْی ركیغادُا ك اٌـاف کؼدار ةَ کَ اؿث ٌيادیً یٍْی ٌُاـ ةـاىاف، ك ىٍحُو

 

 دٍم عٌصز

در صلیلث ةَ کارکؼد ٌيادُام دیٍی اقارق دارد، فؼىّنَ کؼدف ىفاُیو ىؼةّط ةَ ٌُو ّانو ُـحی اؿث. ُغؼ امهی دیً ٍّنؼ دكـ، 

ُام نتاس ك آرایف ك ؿایؼ اىّر دٌیایی از ٌُؼ گیؼجؽ، ٌَ ارائَ رٍُيّد در ظنّص اكراؽ كؼوَ ك ؿِاـ، كرزش ك ةازم، جفؼیش ك ؿؼگؼىی، ىغؿ

ةیٍاٌَ از اُغاؼ ىّردٌُؼ ظانق ك ٌاَو ةؽرگ ُام ٌِایی ك غایی از ٌُو صاکو ةؼ زِاف ُـحی ك ارائَ جفـیؼم كاكِجتییً محْارؼ، ةهکَ ارائَى

ُا ةؼام اٌـاف ُام ّانو ُـحی کَ از ٌُؼ فکؼم اىکاف درؾ ك جضهیم آفُا ك آقفحگیجّاف ُيَ ةی ٌُيیآف اؿث. در پؼجّ ایً جتییً، ىی
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ٌاپػیؼ ك ُا ك ىنایتی کَ از ٌُؼ ّاًفی ك اظالكی اٌـاف را در فكار كؼار دادق ك ةا ىٌٍق ّادم جّزیٌَغارد، جّزیَ ٌيّد ك ُيچٍیً رٌر كزّد

رؿٍغ، پػیؼفحٍی، ىّزَّ ك گاق ةاالجؼ از آف، ىٌتّع ك ىٌهّب ؿاظث ك ةا آف ةَ ةِحؼیً كزَ ىيکً ٌاپػیؼ ةَ ٌُؼ ىیةَ ًّر ًتیْی، جضيم

 [.19]ىغکٍار آ

 

 سَم عٌصز

ىٍغم اؿث ك ایً ةغاف ثام از كاكْیّؿّىیً ٍّنؼ ىػکّر در جْؼیف دیً پّقاٌغف ىفاُیو ىؼةّط ةَ ٌُو ّانو ُـحی در ُانَ

کٍغ، ُام فؼٍُگی زغا ىیکٍغ کَ ىٍؽنث ظامی دارد. چیؽم کَ دیً را از ؿایؼ ٌُاـدیً، فىایی را ةؼام زٌغگی ىكعل ىی»ىٍْاؿث کَ 

یٍْی چیؽُایی کَ ةیف از ُؼ چیؽ  ";اٌغةَ راؿحی كاكْی"ؿازٌغ کَ اٌغ کَ ىا را ةا چیؽُایی ىؼجتي ىیَ ٌيادُام دیٍی ىغّیایً اؿث ک

 .[2]گیؼدث ٌیؼكىٍغ ىؼدـ را فؼا ىیُاؿث کَ اصـاس ایً كاكْیّکَ در آییًث دارٌغ ك ةاالجؼ از ُيَ ایًدیگؼم ةؼام ىؼدـ اُيیّ
 

 چْارم عٌصز

رؿٍغ ك ىٍْام آف ایً اؿث کَ ٌيادُام دیٍی ركصیات ك كاكْی ةَ ٌُؼ ىی ُام اٌـاف کاىالنکَ ركصیات ك اٌگیؽق، ایًچِارىیً ٍّنؼ

کٍغ کَ ىؼدـ اىّرم را اصـاس کٍٍغ ك اٌگیؽق ك جيایم آكرٌغ ك ةَ ّتارجی، دیً کارم ىیٍغ، فؼاگیؼ ك پایغارم را ةَ كزّد ىیيُام كغرجاٌگیؽق

قٌّغ. ُام ىػکّر ُغفيٍغ ةّدق ك ةَ كؿیهَ ىسيَّّ پایغارم از ارزش ُا ُغایث ىیآكرد. اٌگیؽقا را در آف ُا ةَ كزّد ىیةَ اٌساـ ةؼظی کارُ

اگؼ ةَ یک »اٌگارٌغ. از ایً رك، ىؤىٍاف در پؼجّ ایً ٌُاـ ارزقی ك ُيـّ ةا دیً چیؽُایی را ظّب ك ىٌهّب ك اىّرم را ةغ ك ٌاىٌهّب ىی

ّقث رایر در ویافث قاـ آىؼیکام ىؼکؽم جْارؼ قّد، قغیغان اصـاس ٌفؼت ظّاُغ کؼد. ةَ ٌُؼ اك، ُو ظّردف راُب ةّدایی، کتاب گ

زیؼا دنتـحگی ةَ غػا، جالش اك ةؼام جّنغ ىسغد ةِحؼ ك رُایی ٌِایی از زٌغگی در  ;گّقث ك ُو ظّردف آف ىلغار گّقث کار اقحتاُی اؿث

 .[2]یٍْی جؼزیش ظیؼ ةؼ قؼ ;در ایٍسا یک اىؼ اظالكی اؿث کٍغ. اٌگیؽق اكزِاف ًتیْی را ةی ادؼ ىی
 

 عٌصز پٌجن

ام را در اٌـاف ةَ گؼایاٌَكاكِ ىٍغ، فؼاگیؼ ك پایغار کاىالنُام كغرتکَ دیً ركصیات ك اٌگیؽق، ایًدیً پٍسيیً ٍّنؼ ىػکّر در جْؼیف

کٍٍغ. ىٌٍتق ةّدق ك یکغیگؼ را جلّیث ىی ُا کاىالنةیٍی آفا ةا زِافُُام ىؤىٍاف در آییًات ك اٌگیؽقاز دیغ گیؼجؽ ركصیّ .آكردكزّد ىی

ةیٍی ىً ةایغ درؿث گّیغ کَ زِافاصـاس ىً، ةَ ىً ىی  گّیغ کَ ةایغ ةغیً مّرت اصـاس کٍو ك ىحلاةالنةیٍی ىً، ةَ ىً ىیزِاف»

ظّاٍُغ اٌساـ دٍُغ ك دُغ. آٌچَ ىؼدـ ىیركم ىی "ةیٍیافةَ ُو آىیعحگی ٌيادیً ظهلیات ك زِ"جّاٌغ اقحتاق ةاقغ. در آییً ةاقغ ك ٌيی

 .[2]آىیؽٌغُا ػ ةا جنّیؼم کَ از چگٌّگی كاكْی زِاف دارٌغ، ةَ ُو ىیکٍٍغ کَ ةایغ اٌساـ دٍُغ ػ یٍْی ظهلیات آفاصـاس ىی
 

 کارکزدّاي دیي

-رد، ُؼچٍغ ىيکً اؿث در ىلایـَ ةا زاىَْاز ٌُؼ گیؼجؽ ُؼ دیً یا زٍتف ىػُتی ظاص در ىضیي ّيهکؼد ظّیف کارکؼدُایی دا

دیگؼ فاكغ کارکؼد ةاقغ. از ایً رك، ایً ؿؤاؿ کَ آیا دیً ةَ ًّر کهی کارکؼد ىذتث یا ىٍفی دارد، از ٌُؼ گیؼجؽ پؼؿف ىْلّنی ةَ ٌُؼ  م

ظّد ةَ مّرت زـحَ ك گؼیعحَ ةَ  گیؼجؽ در ويً آراء.جّاٌیو از کارکؼد یک دیً ظاص، در یک كهيؼك ىْیً ؿؤاؿ کٍیورؿغ. ىا جٍِا ىیٌيی

 :ُا ّتارجٍغ ازجؼیً آفةؼظی از کارکؼدُام دیً اقارق کؼدق کَ ىِو

ىٍغ ىْؼفی ةیٍی ىساب کٍٍغق ك جنّیؼ كیژق از ٌُو کهی صاکو ةؼ ُـحی ك ةَ ّتارجی، زِاف را ىٍْادار ك ؿاىافػ انلاء یک زِاف

 ىیافُام آدکؼدف ك ىؼجتي ؿاظحً آف ةا ركصیات ك اٌگیؽق

 ُيحا، جؼدیغٌاپػیؼ ك دارام كغرت جأدیؼگػارم ّيیق ةیٍاٌَ، ةیُام دارام كزَِ ّلالٌی، كاكِاٌغازُا، صاالت ك اٌگیؽشػ ایساد چكو

 ىٍغم جؼدیغٌاپػیؼام از كاكْیثو ُـحی در ُانَنُام ىؼةّط ةَ ٌُو ّاةٍغمػ پّقاٌغف ىفاُیو ك فؼىّؿ

 م ُّیث ةَ اكػ ىٍْادار ؿاظحً كزّد اٌـاف ك اٌّا

 ػ ىٌٍلی زهّق دادف ركصیات آدىیاف از ٌُؼ ّلهی

 ػ ایساد ُيعّاٌی ىیاف ؿتک ىْیٍی از زٌغگی ةا ٌّّی جفکؼ ىاةْغانٌتیْی

ُام ٌاةٍِسار زٌغگی ُيچّف ىؼگ، ظّاب ك ظیاؿ، ةالیام ًتیْی، ك جسؼةَ پػیؼ ؿاظحً ٌِایی رظغادُاپػیؼم ك جّویشػ فِو

ُا ةا كهيؼك ُا از ًؼیق ارجتاط دادف آفاىی ك ىنیتث، ؿعحی ك گؼفحارم )از زٍتَ ّلالٌی( ك ىٍْادار ؿاظحً آفؿؼگؼداٌی، رٌر ك قؼ، ٌاک

 ُاث ك در ٌحیسَ، اٌّام جّاٌایی ةؼام پػیؼش، جضيم ك کٍار آىغف ةا آفام از كاكْیّگـحؼدق

 ُام اظالكیُا ةَ کـب آرىافالكی ك جؼغیب آفُام اظُا ك جيایالت اٌـاٌی در پؼجّ ىسيَّّ پایغارم از ارزشػ ُغایث کٍف
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پػیؼم اىّر ٌاةٍِسار )از زٍتَ ّاًفی( ك کاُف ةی كؼارم اٌـاف ةا كؼار دادف اىّر فّؽ در یک زىیٍَ ػ جأییغ ك جلّیث ركصیَ جضيم

 ُا ُام ظاص در ةؼظّرد ةا آفُا ك جؼغیب ةَ اٌساـ کٍفىٍْادار ك اٌٌتاؽ اٌـاف ةا آف

 ٌيادُایی ةؼام ةیاف ّّاًف اٌـاف ُاػ فؼاُو کؼدف 

ُام ایً زِاف ةا دادگؼم ّغانحی ّغانحی ك ىٍْادار ؿاظحً آف )در ىٌٍق دیً ةیُام ٌاظّقایٍغ ةكؼ از ٌاةؼاةؼم ك ةیػ جّزیَ جسؼةَ

 .(در زِاف دیگؼ زتؼاف ظّاٍُغ قغ

 .[19]ةَ آف ػ جّزیَ ظنهث یکٍّاظحی ك ركزىؼگی چؼظَ ّادم زٌغگی اٌـاف ُا ك اّحتار دادف

 

 دیيهفَْم دٍرکين ٍ گيزتش در اًدیشِ تفاٍت 
 ٌگاُی گیؼجؽ اىا .اٌگاردىی ٌادیغق را ةّىی فؼد پٍغاقث یا دیغگاق ك دارد دیٍی ةؼكف ٌگاُی ٌيادُا ىْاٌی جضهیم در انف: دكرکیو

 یک ُؼ گیؼجؽ ك دكرکیو اؿاس، ایً ةؼ .دُغىی ثاُيیّ ةّىی فؼد ُامپٍغاقث یا دیغگاق ةَ کَ ىٍْا ایً ةَ گیؼد،ىی پیف در را دیٍی دركف

 گیؼجؽ ُؼىٍّجیک كنی اؿث، قتَِ ُؼىٍّجیک ٌّع از دكرکیو ُؼىٍّجیک کَ جفاكت ایً ةا اٌغ،زدق ُؼىٍّجیکی کارم ةَ دؿث م ظّدقیّق ةَ

 ىٍْام كاكِ در ك پػیؼدٌيی کٍغىی ةیاف گؼکٍف کَ را ىٍْایی جفـیؼگؼ قتَِ، ُؼىٍّجیک در .ىٍْاؿث ةازؿازم یا اصیا ُؼىٍّجیک ٌّع از
-ىی گؼپژكُف ك اؿث گؼکٍف ٌُؼ ىّرد ىٍْام ىسغد ةازؿازم پی در ىفـؼ اصیا، ُؼىٍّجیک در اىا داٌغ،ىی کٍكگؼ دیغ از پٍِاف را امهی

 . [99]کٍغ فِو ةّىی فؼد ٌُؼ ٌلٌَ از را زِاف ظّاُغ
 ةؼ ك پؼدازدىی آف ةؼرؿی ةَ ؿپؾ ك گیؼدام در ٌُؼ ىیرا ةَ ىٍؽنَ قیکَ دیً  ىٍْا ایً ةَ دارد، ىضّر قئ دیغگاُی دكرکیو .ب

 ك جْهیق درآكرد ك ةا ذٍُی ةاز صانث ةَ را ظّد ُامفؼض پیف ك ُاداكرم پیف ةایغ ةؼرؿی گؼ در فؼایٍغكرزد کَ پژكُفجأکیغ ىی ٌکحَ ایً

 ةغكف جّاٌغٌيی گؼپژكُف کَ اؿث ةاكر ایً ةؼ ك گیؼدپیف ىی رد ىضّر ذًُ دیغگاُی گیؼجؽ ةپؼدازد. اىا جضلیق ىّوّع ةؼرؿی ةَ ظانی

 .[11]ةپؼدازد ةَ جضلیق فؼض پیف ك داكرم پیف

 دیگؼ، ؿعً ةَ یا ةؼؿغ، ادتات ك ثكٌْیّ ٌّّی ةَ کَ ركدىی پیف زایی جا دیٍی ُامکٍف ك ٌيادُا ىْاٌی ةازٌيایی در دكرکیو. ج

 را دیٍی ُامکٍف گیؼجؽ اىا .دارٌغ كاكْی ىٍْام یک جٍِا ُاآف کَ اؿث ةاكر ایً ةؼ اك جؼجیب، ایً َة .ةیاةغ را آف دركف كاكْی ك امهی ىٍْام

 .[11]اؿث جؼّيیق كتم مالیَ ةَ ٌـتث ٌیؽ الیَ ُؼ ىٍْام ك اؿث ىحْغد ىْاٌی ُامالیَ دارام کَ گیؼدىی ٌُؼ در ىحٍی مىذاةَ ةَ
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 گيزيبٌدي ٍ ًتيجِجوع
گیؼم اجٍّگؼافی پـث  قٍاؿی ك ىؼدـ ٌگارم، ؿتب قکمقٍاؿی اٌـافركیکؼد ىؼدـ ٌگارم جفـیؼم گیؼجؽ ّالكق ةؼ جضّؿ در ركش

قٍاؿی جا صغ زیادم ىؼُّف کارُام اكؿث. رُیافث  قٍاؿی اٌحلادم ٌیؽ قغ. ُيچٍیً چؼظف ادةی ك جفـیؼم در اٌـافىغرف ك اٌـاف

 مُام ىحْغدم را ةؼام کارُام اٌـاف قٍاظحی در دٌیام ىْامؼ ك ُيچٍیً ةؼام آزىّف جسؼةَاىکاف گیؼجؽ ةاالظل در ةاب كؼائث فؼٍُگ

کٍغ، فؼاُو کؼدق اؿث. رُیافث گیؼجؽ در جفـیؼ ك كؼائث فؼٍُگ ك در ٌُؼ  قٍاس زِاف را جفـیؼ ىیُایی کَ اٌـاف قٍاظحی ك قیّقاٌـاف

قٍاؿی ىْامؼ را ذاجان یک ٍُؼ فؼض کٍیو: ٍُؼ جّنیغ ىحً. از ىٍُؼ یاٌساىغ کَ اٌـافجّاٌغ ةَ ایً ةگؼفحً فؼٍُگ ةَ ٍّّاف یک ىحً ىی

ُام ُا کاىالن فؼٍُگی ك در ىحً فؼٍُگ اؿث. ةَ ُيیً ؿتب ُغؼ جضهیمُاؿث ك ىٍْام کٍفام از ىحً گیؼجؽ فؼٍُگ یک ىؼدـ ىسيَّّ

ُا در  حَ ایً ُغؼ ةـیار صـاس ك َؼیف اؿث ك ةـیارم از ٌاکاىیداٌغ. انت اٌـاف قٍاظحی را رفحً ةَ كرام َاُؼ ك ةَ ّيق رؿیغف ىی

-ىحً در ٌُؼ گؼفحَ ىی مقٍاس ةـیار قتیَ ٌلغ ادةی اؿث کَ در آف رفحارُام فؼٍُگی ةَ ىذاةَدُغ. نػا كَیفَ اٌـاف ُيیً ٌلٌَ رخ ىی

قٍاظحی ك جّمیفات ث ك ّیٍیث کارُام اٌـافىْیار مض مققٌّغ کَ ٌیازىٍغ جفـیؼ ُـحٍغ. انتحَ ایً ركیکؼد پؼؿف ىِيی را درةار

قٍاظحی ةَ ٌّّی یک ركایث اؿث، اىا ٌَ در ایً کٍغ کَ جفـیؼ اٌـاف کٍغ. گیؼجؽ ةؼام صم ایً ىـانَ پیكٍِاد ىی اجٍّگؼافیک ىٌؼح ىی

ُام  حٍغ کَ ةؼ ىتٍام قؼحُام دؿث دكـ ك ؿّىی ُـىفِّـ کَ ركیغادُام ىّرد جّزَ كاكْی ٌتاقغ ك رخ ٌغادق ةاقٍغ. جفـیؼُا، گؽارش

 ُا ك جفاؿیؼم کَ ُيیكَ كاةم جؼدیغ ُـحٍغ. قٌّغ؛ گؽارش دؿث اكؿ ةّىیاف ؿاظحَ ك ًؼاصی ىی

ایً ىـانَ ُيگؼایی ك ُياٍُگی ةاالیی ةا ىّوّّات پـث ىغرف ٌیؽ دارد. از ؿّم دیگؼ جاکیغ گیؼجؽ ةؼ جتییً در ؿٌش ىضهی جٌاةق 

 ٌاىٍغ دارد. ُام ةؽرگ ىیُام کالف ك جئّرمف ركایثُا پایاةاالیی ةا آٌچَ پـث ىغرف

ام اؿث کَ ُام ىحيایؽکٍٍغققٍاظحی گیؼجؽ ّالكق ةؼ كزّق اقحؼاؾ ةا ؿایؼ اٌغیكيٍغاف، كازغ ظنایل ك ىكعنَاٌغیكَ ىؼدـ

 اٌغ از:جؼیً آف ّتارتىِو

قٍاؿی جضث ٍّّاف ػارم ٌّع زغیغم از اٌـافگقٍاؿی ك ةٍیافػ ىعانفث مؼیش ةا ّهّـ ازحياّی رایر ةَ كیژق در صّزق ركش

ك جأکیغ ةؼ متغَ جفـیؼم ك كیژگی ىحفؼد ىّوّّات ىّرد ىٌانَْ ّهّـ اٌـاٌی در ىلاةم ظنینَ جتییٍی، ّهث « قٍاؿی جفـیؼماٌـاف»

 پػیؼ ىٌانْات جسؼةی ك ىٌانْات ىْيّؿ ّهّـ ًتیْیزّیاٌَ ك جْيیو

ُا، ُا، ىکافُا، كتیهَیٍیاجّرُام كّـ ٌگاراٌَ ك ىٌانَْ ىّوّّات ىضغكد ُيچّف ًایفَجؼؿیو ى ;ػ جأکیغ ةؼ ىٌانْات ظؼد ك زؽئی

 ُاُا ك ىؼدـ ىكعل از ًؼیق ةؼرؿی ظنّمیات ریؽ ك زؽئی آففؼٍُگ

 ػ ّغـ اىکاف ارائَ یک ٌُؼیَ کهی ك زِاف قيّؿ جفـیؼ فؼٍُگی ةؼ اؿاس ىٌانْات ظؼد

گؼا، از ٌُؼ گیؼجؽ، ّهو جضهیم فؼٍُگ ٌَ یک ّهو جسؼةی كاٌّف ;در پؼجّ ىٌانْات جفـیؼمػ ّغـ اىکاف دؿحیاةی ةَ یک كاٌّف فؼاگیؼ 

 .کَ یک ّهو جفـیؼم ىٍْاگؼاؿث

 قٍاؿی ةَ زام جهلّی رایر آف ةَ ٍّّاف یک ّهو ةَ ىٍْام ىنٌهش آفٌگاقحی از اٌـافػ جهلّی كّـ

 قٍاظحیی ىٌانْات اٌـافػ جأکیغ ةؼ ىٌانَْ فؼٍُگ ةَ زام زاىَْ ةَ ٍّّاف ىّوّع اظحنام

 ُا ك ةافث ىكحؼؾ ىْاٌی جتهّریافحَ در اقکاؿ ّیٍیػ جهلّی فؼٍُگ ةَ ٍّّاف ٌُاـ ّیٍی ایغق

ُا، ُا، ؿاظثجفکؼ ىؼدـ درةارق آییً مُام ّیٍی ك کكف ىىيّف زٌغگی در کهیث آف ك ٌضّقدر كرام کٍف ػ جّزَ ةَ ٍّنؼ ىٍْا

 ّلایغ ك رؿّـ زارم زاىَْ

 ٍا ةَ ٍّّاف یک اىؼ ىكحؼؾ ك ازحياّان پػیؼفحَ قغق ٌَ اىؼم مؼفان ذٍُی ك قعنیػ جهلّی ىْ

 ُام ىحٍّع ظّد ػ اجعاذ ركیکؼد جفـیؼم در ىٌانَْ فؼٍُگ یا ػ ةَ امٌالح ػ جّمیف ّيیق كاكْیث آف ك ىلامغ کٍكگؼاف از کٍف

 ك ٌحیسَ گیؼم ُام جتییٍی ُاقٍاؿاٌَ فؼٍُگی یٍْی صغس زدف ىْاٌی ك ارزیاةی ایً صغسػ جفـیؼ اٌـاف

ك ةَ  ٌاپػیؼم ىٌانْات فؼٍُگی ظؼدٌگؼ ك ّغـ اىکاف ىلایـَ کاىم ك دكیق دك فؼٍُگ یا دك صّزق فؼٍُگی ةا یکغیگؼػ جْيیو

 ُام زغاةافحَُا ةَ ىذاةَ جافحَاٌگارم فؼٍُگ ّتارجی، زغا

ُام اكحنادم ك نؽكـ ق مؼؼ ٌیازُام ازحياّی یا جٍفػ جّزَ ّيیق ةَ دیً ةَ ٍّّاف یک ٌُاـ ك كاكْیث فؼٍُگی ىـحلم ٌَ زهّ

 ةؼرؿی جأدیؼ آف در جياـ زكایام زٌغگی

 ػ جتییً دیً ةؼ اؿاس درؾ دكیق ٌُاـ ىْاٌی آف

 ُام ىػُتیػ اجعاذ رُیافحی جؼکیتی از ٍّامؼ ّلالٌی ك ّاًفی در جضهیم ةاكرداقث

 قٍاؿی اّىام آف ؼةّط، در ّیً ارجتاط ةا ركافػ كزّد ارجتاط ىـحضکو ىیاف ٌيادُام دیٍی ةا ؿاظث زاىَْ ى

 قٍاظحیُا ةا كهيؼك جأدیؼ ّیٍی آف در ىٌانْات اٌـافُيَ فؼٍُگ ػ نؽكـ جيایؽ ىیاف ٌیؼكم دیً در
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ٌژٌغم پٍِاف، ٌیاز ازحياّی، جىاد کـاٌی کَ ةا ارزاع دیً ةَ اىّرم ُيچّف ركاف مگؼایی ك رد آراػ ىعانفث مؼیش ةا ُؼ ٌّع جضّیم

 .اٌغتلاجی ك غیؼ آف، از درؾ كاكْیث آف ةَ دكر ىاٌغقً

یاةی ةَ ٌحایر ّیٍی ك كاكْی در اٌـافپػیؼفحَ قغق زِث دؿث مػ جأکیغ ةؼ اُيیث ركش کیفی ك ىٌانْات ىیغاٌی ةَ ٍّّاف قیّق

 .قٍاؿیقٍاؿی ك زاىَْ

 

 ّاي گيزتشًقد اًدیشِ
غم درةارق ىٌانب دیٍی ك یا ؿایؼ ىّوّّات گیؼجؽ اّحؼاؼ ةَ ایً كاكْیث اؿث رؿغ ٌعـحیً گاـ در ٌكاف دادف ُؼگٌَّ ٌلةَ ٌُؼ ىی

  اىا ایؼادات كاردق ةؼ اٌغیكَ گیؼجؽ: کَ اٌساـ چٍیً کارم آؿاف ٌیـث.

ُام کارکؼدم قٍاظحَ قغق، آف چٍاف گـحؼق ك قيّؿ جْؼیف کارکؼدم گیؼجؽ از دیً ةَ رغو جيایؽ آقکار آف ةا ةؼظی از ٌُؼیَ -

 .گیؼدىی ق دٌیام ىْامؼ ُيچّف کيٌّیـو، ٌاؿیٌّانیـو ك ٌُایؼ آف را ٌیؽ در ةؼدُام گـحؼةؼظی از ٌُاـ ُام فکؼم ك ایغئّنّژم دارد کَ

 ػ ّغـ ةضخ از ظاؿحگاق ك ىٍكأ دیً

 ّغـ جّزَ ةَ ٌلف جاریعی آقکار دیً در ایساد دگؼگٌّی ُا ك جغییؼات ازحياّی-

 ُا از ًؼیق ٌيادُات ك اٌگیؽشگیؼم صاالػ ّغـ جتییً فؼایٍغُام قکم

 ةیٍی ػ ّغـ جتییً جفاكت در ظهلیات ةَ رغو اقحؼاؾ در زِاف

 .ُا ك ةاكرُا ىّزّد در یک دؿحگاق انِیاجی ُيچّف اؿالـارجتاط ك اٌـساـ دركٌی ىسيَّّ ایغق مػ ّغـ جّزَ ةَ ٌضّق

ةیٍی ةَ رغو ارجتاط ىحلاةم ك رُا ك جّزَ اٌغؾ ةَ زِافُا، ّّاًف ك رفحاُا، ٌگؼشػ جّزَ ةیف از صغ ةَ ظهلیات، یٍْی ارزش

 ُاپیّؿحگی جٍگاجٍگ آف

ُا جّویش ٌغادق م جسؽیَ ك جضهیم آفُام ٌيادیً ك ٌضّقگیؼجؽ ةَ ًّر دكیق ك ىكعل ىٍُّر ظّد را از ٌيادُا ك ُيچٍیً ٌُاـ -

 اؿث.

ُام اغّاگؼایاٌَ ك فؼیتٍغق ام ّهيی ك ركم آكردف ةَ ركشُُا گیؼجؽ را ىحِو ةَ فامهَ گؼفحً از ركشةَ ًّر کهی پّزیحّیـث

ُا ٌیؽ كم را ةَ ظاًؼ ةـحً چكياف ُام جفـیؼم كم، ىاجؼیانیـثُا در ٌلغ قغیغ ركشکؼدٌغ ك ُيچٍیً صيالت پـث ىغرفجفـیؼم ىی

 ُام ازحياّی ىّرد اٌحلاد كؼار دادٌغ.ظّد ةؼ جاریط، كغرت ك ٌؽاع
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