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 چکيذُ
در ایً جضلیق ةَ دٌتاؿ آف ُـحیو کَ ىفِّـ ّغانث ؿیاؿی در اٌغیكَ اىاـ ظيیٍی جتییً قّد )ىـئهَ( 

اؿحفادق قغق اؿث )ركش( جا ادتات ٌياییو کَ ّغانث  ُؼىٍّجیک كزّد قٍاظحیةؼام ایً ىٍُّر از ركش 

ؿیاؿی ىفِّىی کهیغم در اٌغیكَ اىاـ ظيیٍی اؿث )فؼویَ( ّغانث ةا ىّنفَ ُام جٍاؿب ك جّازف ك 

اّحغاؿ ىكعل ىیكّد. ُيچٍیً قاظنِام ّغانث ؿیاؿی در اٌغیكَ اىاـ ظيیٍی )ؿّاؿ( ك یافحَ ُام 

تاف ؿیاؿی اؿث کَ ةایغ از اقحتاُات ةؽرگ ك جکؼار جضلیق یکی ّغانث قعل صاکو ك ماصب ىٍن

اقحتاُات کّچک پؼُیؽ ٌيایغ ُيچٍیً ؿادق زیـحی کَ ةـیار ىّرد جأکیغ اىاـ ةّدق اؿث؛ دیگؼم ٌفی َهو 

ك ةی ّغانحی ُام دركف ؿیـحيی ك ةؼكف ؿیـحيی اؿث کَ قاىم ٌفی اؿحْيار ظارزی ك اؿحتغاد داظهی 

داقحً صاکيیث ك كغرت یا در قؼایي فلغاف آف ىیكّد؛ جّازف ةیً ةِؼق  ك ُيچٍیً ّغانحعّاُی در قؼایي

گؼفحً از فهـفَ ك فلَ ك ّهو در صکّىث دارم ك ّغـ اکحفا ةَ یکی ك کٍار گػاقحً دیگؼم از ىنادیق دیگؼ 

ّغانث ؿیاؿی اؿث؛ در ٌِایث ىـئّنیث پػیؼم ك جٍاؿب ّيهکؼد ك ٌحایر ىكعنَ دیگؼ ّغانث ؿیاؿی 

ؿیاؿی ككحی ىضلق ظّاُغ قغ کَ ةَ ّغانث فؼدم اکحفا ٌكّد ك ٌُاـ ؿیاؿی ّادالٌَ ك اؿث. ّغانث 

 ّغانث ظّاق ةاقغ )ٌحیسَ گیؼم(.
 ّغانث ؿیاؿی؛ جٍاؿب؛ جّازف؛ اّحغاؿ؛ اىاـ ظيیٍی. :ٍاژگبى کليذي   
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 هقذهِ         
رّایث جٍاؿتات ؿؼ آغاز قکهگیؼم ّغانث اؿث ك اصلاؽ صلّؽ اداىَ آف ك رؿیغف ةَ  ،ّغانث را ىیحّاف زهّق ّيهی صلیلث داٌـث

؛ در جْؼیف ّغانث ىفاُیيی ىذم جّازف ك جٍاؿب ك اّحغاؿ ٌلف جْییً کٍٍغق ام دارٌغ جّازف ةیكحؼ ةَ ىٍْام اّحغاؿ ؿؼاٌساـ ّغانث اؿث

 ةَ ىٍْام رّایث اؿحضلاؽ ك اّحغاؿ ةَ ىٍْام دكرم از افؼاط ك جفؼیي اؿث.ةؼاةؼم ك جـاكم، جٍاؿب 

ىـئهَ ام کَ اىؼكزق ةا آف دؿث ةَ گؼیتاف ُـحیو در ىؼصهَ اكؿ كاوش ٌتّدف ىفِّـ ّغانث ك قاظنِا ك ىنادیق آف اؿث ك در 

ّد دارد ك ؿیاؿث ظنّما ةا ركیکؼد اؿالىی ىؼصهَ ةْغ ّيهی ٌكغف آف قاظنِاؿث، در مّرجی کَ جلاوام زیادم ةؼام ّغانث ظّاُی كز

 ك فهـفی کارکؼد ّغانث ظّاُاٌَ دارد.

ؿیاؿی اؿث ك جْییً قاظنِایی ةؼام آف ك ةِؼق گؼفحً از ةیاٌات اىاـ ظيیٍی در ُغؼ در ایً ٌّقحار رؿیغف ةَ ىفِّىی از ّغانث 

ك اُيیث ّغانث  ةاقغ داقحَ ٌغ روایث ّيّىی را ةَ ُيؼاق وؼكرت پؼداظحً ةَ ّغانث از آف زِث اؿث کَ جضلق آف ىیحّاایً زىیٍَ اؿث 

 ؿیاؿی ُو ةعاًؼ آف اؿث کَ ىیحّاٌغ رّایث ّغانث را ٌِادیٍَ ك جىيیً ٌيایغ.

پاؿط ةَ ایً ؿّاؿ امهی کَ ّغانث ؿیاؿی در اٌغیكَ اىاـ ظيیٍی چگٌَّ جتییً ىیكّد؟ از ًؼیق پاؿط ةَ ؿّاالجی ىذم چیـحی 

 م آف؟ ك ىنادیق ّغانث ؿیاؿی در کالـ اىاـ ظيیٍی؟ مّرت ىیگیؼد.ّغانث ؿیاؿی؟ ك قاظنِا

 

 هببًی ًظزي ٍ تعبریف 
ىِيحؼیً ىـانَ در ةضخ 1«.انْغؿ یىِ االىّر ىّاوِْا؛ ّغانث ُؼ چیؽل را در زایگاق )ىٍاؿب( آف كؼار ىْ دُغ»اىاـ ّهْ )ع( : 

لّكی، ّغانث ةَ جنيیو گیؼیِام كاٌٌّی ك ىٍنفاٌَ جْتیؼ ىی قّد. از دیغگاق ّغانث، كاةم دفاع ؿاظحً ركاةي ٌاةؼاةؼ در زاىَْ اؿث. از ٌُؼ ص

در جْؼیف ك جفـیؼ ّغانث ٌیؽ گؼایف ُام ىحفاكجی كزّد دارد کَ ةؼظی از  فهـفَ ؿیاؿی، ّغانث، مفث ٌِادُام ازحياّی اؿث ٌَ افؼاد.

اؿحضلاؽ اك، ىـاكات در ةؼظّردارم از ىّاُب ًتیْی ك آٌِا ّتارجٍغ از: اصحؼاـ دكیق ةَ قعل ك صلّؽ اك، دادف صق ُؼکؾ ةؼصـب 

 (1388)صلیلث، اىکاٌات ازحياّی، ىـاكات افؼاد ةَ جٍاؿب کار ك اؿحْغاد، جـاكم در اؿحفادق از اىکاٌات اكنیَ ك جـاكم در ىنؼؼ

غىتی ٌفؾ اٌـاف پغیغ ىی آیغ. ةؼاؿاس جْؼیف دیگؼ، ّغانث ىهکَ ام ٌفـاٌی اؿث کَ از اّحغاؿ ك ىیاٌَ ركم كّام ّاكهَ، قِّم ك 

 ةَ ایً ىٍْا کَ اگؼ ُؼ یک از كّام ٌفـاٌی، در ّيهکؼد ظّد رّایث صغ كؿي را ةکٍٍغ ك از افؼاط ك جفؼیي ةپؼُیؽٌغ، ةَ فىیهث ىحٍاؿب ظّد

ؿث ىی آیغ کَ کَ ةَ جؼجیب ّتارت از صکيث، ّفث ك قساّث اؿث، ىی رؿٍغ ك از زيِ ایً فىایم، فىیهث چِارىی ةَ ٌاـ ّغانث ةَ د

زاىِ ُيَ فىایم اؿث. ُيچٍیً ةَ ایً دنیم کَ ٌـتث ةَ فىایم دیگؼ در صغ كؿي كؼار ىی گیؼد، درٌحیسَ، ةؼكؼار کٍٍغق جْادؿ ةیً جياـ 

: 1380فىایم اؿث، یٍْی اّحتار دیگؼ فىایم ةا ّغانث ىكعل ىی قّد؛ پؾ ّغانث ك كـي ىیؽاف ك ىلیاس اىّر ىی قّد. )زيكیغم، 

463) 

دیغگاق اىاـ ظيیٍی)س( ىفِّـ ّغانث، فؼاىکاٌی ك فؼازىاٌی اؿث کَ در ارجتاًات داظهی ك زِاٌی كاةم اؿحفادق اؿث. از ٌُؼ از 

ایكاف ّغانث چٍغ ىؼصهَ دارد؛ ّغانحی کَ از ذات ظغاكٌغ ةَ ٍّّاف یک مفث انِی قؼكع ىی قّد ك در كانب ّغانث جکّیٍی در زِاف 

ّغانث جكؼیْی، در اصکاـ فؼؿحادق قغق ةؼام اٌـاف جتهّر ىی یاةغ ك درٌِایث، در زاىَْ ةكؼم ك كّاٌیً  ُـحی گـحؼش ىی یاةغ ك در كانب

 (1390ازحياّی، ىٍحكؼ ىی قّد )داٌكیار، 

ك  رّایث جٍاؿباز جْاریفی کَ ةؼام ّغانث ةیاف قغق اؿث ىكعنَ ُایی ةؼام آف كاةم اؿحٍتاط اؿث از زيهَ صفٍ جّازف، 

ةِو  ك ىْادنَ ،كزف قغف ُو ،ةؼاةؼ ك ُو ؿٍگ قغف دك چیؽةَ ىٍْام  جّازفك ٌفی َهو؛  ك دكرم از افؼاط ك جفؼیي اؿحضلاؽ، اّحغاؿ

ىیاٌَ ركم در ُؼ چیؽ ك ك ُيچٍیً اّحغاؿ ةَ ىٍْام 3اؿث؛ ُو ىٍاؿتث داقحً ةا ك ةا یکغیگؼ پیٌّغ قغفجٍاؿب ةَ ىٍْام  2اؿث؛ؿٍسیغف 

ّغانث نؽكىا ةَ ىٍْام جـاكم ك ةؼاةؼم ٌیـث ةهکَ  4اؿث. ّغانث ك راؿث گؼدیغف، در کيیث ك کیفیثىیاٌَ صاؿ قغف ، ّغـ افؼاط ك جفؼیي

ك در ٌِایث در زایی کَ افؼاد اؿحضلاؽ یکـاٌی داقحَ ةاقٍغ ةؼظّردارم از صلّؽ یکـاف ّادالٌَ اؿث  ك ةَ ىٍْام رّایث جٍاؿب اؿث

 . صامم ّغانث اّحغاؿ ظّاُغ ةّد

                                                           
 .437ٌِر انتالغَ، صکيث، قيارق  1
 نغث ٌاىَ دُعغا 2
 نغث ٌاىَ دُعغا 3
 نغث ٌاىَ دُعغا 4
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ا ىّنفَ ُام جّازف ك جٍاؿب ك اّحغاؿ ك ةؼرؿی اٌغیكَ اىاـ در ایً چارچّب کيحؼ ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ جتییً ىفِّـ ّغانث ة

اؿث کارم کَ در ایً ٌّقحَ ؿْی ةؼ آف اؿث کَ مّرت پػیؼد. فؼویَ ام کَ ىیحّاف ةؼام ایً جضلیق در ٌُؼ داقث ایً اؿث کَ ّغانث 

 غم ةَ صـاب ىی آیغ کَ ىیحّاٌغ كزّق ىعحهفی از اٌغیكَ ؿیاؿی اىاـ را در ةؼ گیؼد. ؿیاؿی در اٌغیكَ ؿیاؿی اىاـ ظيیٍی ىفِّىی کهی

 

 
 (1شکل شوبرُ )

 

 رٍش تحقيق
ركقی کَ در ایً جضلیق ةکار گؼفحَ ظّاُغ قغ ُؼىٍّجیک كزّد قٍاظحی اؿث کَ از آف ةا ٌاـ ُؼىٍّجیک ُـحی قٍاظحی یا فهـفی 

ةَ کكف ىْيام پٍِاف ىحً ىی اٌساىغ در ایً ركش فِو ىحً در  ُایغگؼ ك گاداىؼ ىْؼفی قغق اؿثایً ركش کَ جّؿي ُو ٌاـ ةؼدق ىیكّد 

یک فؼآیٍغ ؿَ ىؼصهَ ام رخ ىی دُغ اكؿ ًؼح پؼؿف ةغیً ىٍْی کَ ىفـؼ ةا دغغغَ ك ةؼام صم ىـأنَ ام ةَ ؿؼاغ ىحً ىیؼكد ك ٌَ ةَ 

فىام ىحً ةَ افق ٌگاق ك فىام فکؼم ىفـؼ ٌؽدیک ىیكّد ةَ ّتارت دیگؼ  مّرت ظانی انػًُ، دكـ اىحؽاج افلِا ةَ ایً مّرت کَ افق ك

جنّر ىیكّد کَ ىحً ةؼام اىؼكز ٌّقحَ قغق اؿث ك ةؼداقث ك اؿحفادق ام کَ اىؼكز از ایً ىحً ىیحّاف داقث اُيیث دارد، ؿّـ پاؿعگّیی 

 .ىحً ك ةَ جْتیؼم ةَ زةاف درآىغف ىحً ك صم ىـأنَ ك دغغغَ اىؼكزم ىفـؼ

دق ُام جضلیق از ٌّع کیفی ك ركش زيِ آكرم دادق ُا کحاب ظاٌَ ام ك اؿحفادق از دادق ُام ىّزّد ةّدق اؿث کَ ةا ركش دا

ُؼىٍّجیک فهـفی یا كزّد قٍاظحی جضهیم قغق اؿث ك ایً ركش از آف زِث اٌحعاب قغق اؿث کَ از اٌغیكَ ُام اىاـ ةؼام صم ىـائم 

 ركز ةِؼق گؼفحَ قّد.

 

 سيبسی :عذالت  .1
ازحياّی درؿث ةکٍٍغ ةؼام ةكؼ در ازحياع، ك یک ّغانث ةاًٍی درؿث کٍٍغ ةؼام  ّغانث ةؼام ایً ةّد کَ یک اٌتیا ُيۀ زصيث»

در ایً زيهَ اىاـ اُيیث ّغانث فؼدم ك ازحياّی را ىحػکؼ ىیكٌّغ اىا ةؼام پی ةؼدف ةَ  5«.ةؼام ایً ةّد اٌتیا اٌـاف در اٌفؼاد. زصيحِام

نث ؿیاؿی در ىؼصهَ اكؿ اُيیث كزّد ةیٍف ؿیاؿی را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیغُیو ك در ىؼصهَ ةْغ ّغانث ةَ ٍّّاف غایث ؿیاؿث ىفِّـ ّغا

 كرزم را در اٌغیكَ اىاـ ىّرد جّزَ كؼار ىیغُیو ایً گٌَّ اُيیث ك زایگاق ّغانث ؿیاؿی در اٌغیكَ اىاـ ظيیٍی ادتات ىیكّد.

                                                           
5

 02/10/1358، ظّدؿازم ك ؿازٌغگی دركٌیمضیفَ اىاـ،  
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 (2شکل شوبرُ )

 

 ةیكحؼم ىؼدـ، از ةیكحؼم اکذؼم، ةهکَ ػ ةـیارم اذُاف در ك نؽكـ ؿیاؿث كرزم اىاـ ایً گٌَّ ةیاف ىیغارٌغ : انتحَ در ىّرد اُيیث

 صکّىحِا کَ ُيیٍی. ُو از زغاؿث امالن ؿیاؿث ك اؿالـ دارد؛ کار چَ ؿیاؿث ةَ اؿالـ کَ اؿث ایً ػ ىلغؿیً از ةیكحؼم ّهو، اُم از

 ةَ دارد کار چَ آظٌّغ... ؿیاؿث ةَ اؿالـ کَ ىا اذُاف در صکّىحِا ك ىا اذُاف در ازاٌب ایً اٌغ کؼدق انلا اكؿ از کَ ُيیٍی دارٌغ، ىیم

 صغق _'ّهی دیً اؿث؛ کٍار ؿیاؿث از گّیٍغ ىی را اؿالـ! اؿث ؿیاؿی آظٌّغ: گّیٍغ ىی گیؼٌغ ىی را ّیتف ككحی را آظٌّغ فالف. ؿیاؿث

 یا ّغؿ ةَ ػ صکّىث ىاٌغ ةاكی ك  انهَّ رؿّؿ زىاف در قغ جكکیم صکّىحف کَ اؿالىی. اٌغ ٌكٍاظحَ را اؿالـ ایٍِا. صغق _'ّهی ؿیاؿث اؿث،

 چی ؿیاؿث ىگؼ. ةّد کَ زِاجی ُيۀ ةا ؿیاؿث، ةا ةّد صکّىحی یک ةّد؛ اؿالىی ّادنۀ صکّىث ةاز ةّد، اىیؼ صىؼت زىاف. ّغؿ غیؼ ةَ

 ایٍِا ُيۀ ُـث، کَ ىفاؿغم از زهّگیؼم ػ کَ کٍو ىی ّؼض ػ صکّىحِا ؿایؼ ةا صاکو ىاةیً ركاةي ىهث، ك صاکو ىاةیً ركاةي اؿث؟

 کَ اؿث کحاةِایی از ةیكحؼ دارد ؿیاؿث در اؿالـ کَ کحاةِایی. اؿث ّتادیف اصکاـ از ةیكحؼ اؿالـ ؿیاؿی اصکاـ. ُـث کَ اؿث ؿیاؿاجی

 اصکاـ یک ایً. زغاؿث ؿیاؿث ةا اؿالـ ایٍکَ ةَ آكایاف اؿث آىغق ةاكرقاف صاال صحی. کؼدٌغ زاگیؼ ىا ذًُ در را غهي ایً. دارد ّتادت در

 ةعّاٌیغ، كؼآف ظّاُیغ ىی چَ ُؼ کٍیغ، دّا ظّاُیغ ىی چَ ُؼ ك ىـسغجاف جّم ةؼكیغ قيا. ظغا ك اؿث ظّدش ةیً کَ اؿث ّتادم

 در. اؿث دادق کكحً ةَ صکو دادق، كحاؿ ةَ صکو اؿث؛ ایـحادق ََهَيَ ىلاةم در اؿالـ. ٌیـث اؿالـ ایً اىا. ٌغارٌغ کار قيا ةَ ُو صکّىحِا

 ػ اصکاـ ُيَ ایً ُـث، ایٍِا ةَ ٌـتث اؿالـ در اصکاـ ُيَ ایً. دارد اصکاـ ُـحٍغ[ًاغی]کَ کـاٌی ك ىحساؿؼیً ىلاةم در ك کفار ىلاةم

 ظّاٌغف ٌياز ك ظّاٌغف كؼآف ك رفحً ىـسغ جّ فلي اؿالـ! اؿث؟ دكر ؿیاؿث از اؿالـ ُـث؛ ایٍِا ةَ صکو زِاد، ةَ صکو كحاؿ، ةَ صکو

6.ةكّد ازؼا ُو اصکاـ ایً ةایغ ك دارد را اصکاـ ایً ٌیـث؛ ایً! اؿث؟
 

 ك آىغٌغ ّغانث ازؼام ةؼام آىغٌغ، کَ اٌتیا از یک ُيچٍیً اىاـ ُغؼ ك غایث فْانیث ؿیاؿی را ایً گٌَّ ىْیً ىی ٌيایٍغ : ُؼ

 ةؼام کَ ػ ؿهو ك آنَ ك ّهیَ  انهَّ مهی ػ ظحيی رؿّؿ صحی. ٌكغٌغ ىّفق نکً ةکٍٍغ ّانو ُيۀ در را ّغانث ازؼام کَ ةّد ایً ُو ىلنغقاف

 کـی آف ك ىٍْا، ایً ةَ ٌكغٌغ ىّفق ظّدقاف زىاف در ةاز ةّد، آىغق ةكؼ جؼةیث ةؼام ك ةّد آىغق ّغانث ازؼام ةؼام ك ةّد آىغق ةكؼ امالح

 كىیۀ فلي کَ فِيٍغ ىی ّادم ىؼدـ کَ ّغانحی ایً ُو آف ٌَ کؼد، ظّاُغ ازؼا دٌیا جياـ در را ّغانث ك قغ ظّاُغ ىّفق ىٍْا ایً ةَ کَ

 ركصی، اٌضؼاؼ ّيهی، اٌضؼاؼ کٍغ، پیغا اٌضؼافی ُؼ اگؼ اٌـاف. اٌـاٌیث ىؼاجب جياـ در ّغانث ةهکَ ةاقغ ىؼدـ رفاق ةؼام زىیً در ّغانث

 اٌضؼاؼ ایً از ةاقغ، ىٍضؼفی اظالؽ اظالكف اگؼ. اٌـاف در اؿث ّغانث ایً ایساد ظّدش ىٍْام ةَ را اٌضؼافات ایً ةؼگؼداٌغف ّلهی، اٌضؼاؼ

 ةَ کر ّلایغ آف ةؼگؼداٌغف ةاقغ، کسیِایی ك اٌضؼافاجی یک ّلایغ در اگؼ. اؿث کؼدق پیغا جضلق اك در ّغانث ایً ةؼگؼدد، اّحغاؿ ةَ ككحی

 ذظیؼق ظغاكٌغ کَ ػ ّهیَ  انهَّ ؿالـ ػ ىّّّد ىِغم َِّر زىاف در. اٌـاف ّلم در اؿث ّغانث ایساد ایً ىـحلیو، مؼاط ك مضیش ّلیغة یک

 جياـ کَ اؿث ةّدق ىّّّد ىِغم صىؼت ةؼام فلي ك اؿث ٌتّدق ةؼایف كغرت ایً آظؼیً، ك اكنیً در کؾ ُیچ ایٍکَ ةاب از را اك اؿث کؼدق
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 ك جتارؾ ظغام ةّدٌغ، آىغق ظغىث آف ةؼام ایٍکَ ةا آف ةَ ٌكغٌغ ىّفق اٌتیا کَ چیؽم آف ك ةغُغ، گـحؼش ّانو جياـ در را ّغانث را، ّانو

 ُيۀ ك ةکٍٍغ، ازؼا ٌحّاٌـحٍغ کَ قغ ایً اؿتاب ىّاٌِ، نکً داقحٍغ، آرزك اٌتیا ُيۀ کَ ىٍْایی ُياف کَ اؿث کؼدق ذظیؼق را ایكاف جْانی

 7.ةكّد ازؼا ةؽرگّار ایً دؿث ةَ ةکٍٍغ، ازؼا کَ ٌكغٌغ ىّفق ك داقحٍغ آرزك اكنیا

 ایً ةا جّاٌغ ىی. کٍغ ّغانث اؿث ىَّّف اك»از ٌُؼ اىاـ ّغانث از فؼد قؼكع ىیكّد ك جا ُؼ زا کَ اىکاف پػیؼ ةاقغ گـحؼش ىی یاةغ: 

 ظّدىاف ركم اؿالىی زيِّرم اؿو کَ آف ىا ُيۀ. دُغ ىی گـحؼش را ّغانث زا ُيَ ةَ جّاٌـث، اگؼ ةکٍغ؛ ّغانث ُـث کَ جا چِار

 کَ ىکهفیو آف ىا ُيۀ ، قاءانهَّ اف قغ ٌعّاُغ زٌغق ُو دیگؼ ك کؼدیو، دفٍف ك ظارج ةَ ػ  ةضيغانهَّ ػ فؼؿحادیو را ؿاةق رژیو ك گػاقحیو

 کَ قيا. ةیایغ ظارج صغّ ةَ رأم صغّ از ةیایغ؛ ىٍْا صغّ ةَ نفٍ صغّ از کٍغ؛ پیغا جضلق كاكْیحف کؼدق، پیغا جضلق کَ داریو ادّا کَ رژیيی ایً

 فؼد ُؼ. ةاقیغ اؿالىی ىأىّریً ةایغ ُيَ ًّر؛ یک دیگؼٌغ كزارجعاٌۀ در کَ ُو آٌِا ةکٍیغ، ّيم ةایغ ًّر یک ُـحیغ كزارجعاٌَ یک ىأىّریً

 اؿث، ىضّّؿ اك ةَ کَ کارم ایً اؿث، ىضّّؿ اك ةَ ٌكـحَ ىیؽ پكث کَ زؽئی کار ایً آف کَ کارم ایً ایٍکَ ةَ ةغاٌغ ىَّف را ظّدش ةایغ

 یا ةاقغ ّادؿ كزیؼ ٌعـث. ةاقیغ ّادؿ ةایغ قيا ٌتاقغ، ّادؿ یا ةكّد ّادؿ كزیؼ،. ةكّد ّادؿ كزیؼ، کَ ٌكّد ىٍحُؼ ةکٍغ؛ ّيم ّغانث ركم

 صغّق _'ّهی صـاةف ظغا پیف اؿث، صغّق _'ّهی صـاةحاف ُو قيا. ُـث صغّق _'ّهی صـاةف آف. دارد ٌفِ ك دارد وؼر ظّدش ةؼام ٌَ،

 آف در ّغانث ُـث، دؿحف زؽئی کار ایً کَ پیكعغىحی ایً زؽئی، کار ایً کَ قيا. اؿث صغّق _'ّهی صـاةف ُو ىهث پیف اؿث،

 ّادؿ اك جا ةكٌّغ ّادؿ دیگؼاف ٌكّد ىٍحُؼ ةکٍغ؛ ةایغ کار ُياف در ّغانث ُو آف ٌكـحَ آٌسا در کَ ُو ادارق رئیؾ آف. ةکٍغ ةایغ کارش

 چَ! ةعّرـ ٌاُار ىً جا ةعّرٌغ ٌاُار دیگؼاف ةكّـ ىٍحُؼ یا ةعّاٌو، ٌياز ىً جا ةعّاٌٍغ ٌياز دیگؼاف ةكّـ ىٍحُؼ ىً کَ اؿث ایً ىذم ةكّد،

 دیگؼاف کكیغیغ اٌحُار ككث ُیچ قيا کٍغ؛ ىی ّيم قعنی کـی ُؼ را ًتیْی كَایف. کٍغ ىی ّيم ًّرم ایً آدـ را ًتیْی كَایف ًّر

 قعنان  را ًتیْی كَایف ًتیْححاف صـب ةَ قيا. ٌیـث ُيچّ ُیچ ؟[کٍیغ]ٌگاق قيا جا کٍٍغ ٌگاق دیگؼاف ةکكیغ؟ قيا جا ةکكٍغ ٌفؾ

 قيا قعنان ُو را انِی كَایف کٍیغ، ىی ّيم قعنان را ًتیْی كَایف کَ ًّرم ُياف. اؿث ًّر ُيیً ُو انِی كَایف. کٍیغ ىی ّيم

. کً ٌگاق کَ کٍیغ كادار را دیگؼاف کَ ٌیـحیغ ىَّف ایٍسا در. کار ایً ةَ کٍیغ كادار ُو را دیگؼاف کَ ىَّفیغ ّالكق، ةَ کٍیغ، ّيم ىَّفیغ

 8«.کٍیغ جؼةیث ُو را دیگؼاف کٍیغ؛ جْغیم را دیگؼاف ىَّفیغ آٌسا در اىا

اؿث ك  ّادؿ اؿث، پیغيتؼش ُو ّادؿ اؿالـ ظغایف»ایً گٌَّ کم ؿاظحار ٌُاـ ؿیاؿی ك ازحياّی ّادالٌَ ظّاُغ قغ: 

ةاقغ، قاُغ ًالكف ُو  ّادؿ ةاقغ، فلیِف ُو ىْحتؼ اؿث کَ ّادؿ اش ُو ىْحتؼ اؿث کَ ك ىْنّـ اؿث، كاوی ّادؿ اىاىف ُو ىْنّـ،

ةاقغ ػ از ذات ىلغس کتؼیا گؼفحَ جا  ّادؿ اش ُو ةایغ زيَْ اىاـ ةاقغ، ّادؿ زياّحف ُو ىْحتؼ اؿث کَ اىاـ ةاقغ، ّادؿ ىْحتؼ اؿث کَ

فؼؿحادٌغ ةَ ایً ًؼؼ ك  فؼؿحادٌغ، كانیِایی کَ ىی ةاقٍغ. ایً كاُلجی کَ در اؿالـ ىی ّادؿ ُو ةایغ ةاقغ؛ كاُلجكاف ؿّاد آف آظؼ. زىاىغار ةایغ

ٌتاقغ، اگؼ ّغانث در ةیً زىاىغاراف ٌتاقغ، ایً ىفاؿغم اؿث کَ داریغ  ّادؿ ةاقغ. اگؼ ّادؿ زياّحكاف ُو ةّد، ةایغ اىاـ آف ًؼؼ،

 9«.ّغانث اٌناؼ، ةی غیؼمانش، اؿهضَ دؿث اقعاص ٌامانش، اقعاص ةیةیٍیغ. اؿهضَ دؿث اقعاص  ىی

ةا جّزَ ةَ ىٌانب پیف گفحَ ّغانث ؿیاؿی از فؼد آغاز ىیكّد ك ُيَ ٌُاىات ازحياّی را در ةؼ ىیگیؼد ك ٌِایحا کم ؿاظحار ؿیاؿی 

 را ّادالٌَ ك ّغانث ظّاُاٌَ ىیٍيایغ.

 

 هزسّبي سيبسی :. 2
ىؼزُام ٌُاـ ؿیاؿی در اٌغیكَ اىاـ ةسؽ ىؼز زغؼافیایی کكّر ایؼاف، ىؼز ةیً ىـحکتؼیً ك ىـحىْفیً را ُو در ةؼ ىیگیؼد کَ ةؼ 

ىتٍام ىْیار ّغانث قکم گؼفحَ اؿث ةغیً ىٍْی کَ ىـحىْفیً کـاٌی کَ ظّاُاف ّغانث ُـحٍغ در ىلاةم ىـحکتؼیٍی کَ ّغانث را 

 رم دٍُغق یکغیگؼٌغ؛ اىاـ ظيیٍی ىیگّیٍغ: پایياؿ ٌيّدق اٌغ، ىحضغ ك یا

در جياـ دٌیا ةَ كزّد ةیایغ، ك ُيۀ ىـحىْفیً ةا ُو در ایً صؽب قؼکث  «  صؽب ىـحىْفیً»ىً اىیغكارـ کَ یک صؽب ةَ اؿو »

ٍٍغ ك دیگؼ ازازق اؿث از ىیاف ةؼدارٌغ، ك كیاـ در ىلاةم ىـحکتؼیً ك چپاكنگؼاف قؼؽ ك غؼب ک ىـحىْفیً کٍٍغ، ك ىكکالجی کَ ؿؼ راق

ةؼ ىـحکتؼیً اؿث ك  ىـحىْفیً ٌغٍُغ کَ ىـحکتؼیً ةؼ ىـحىْفیً ّانَو َهو کٍٍغ، ك ٌغام اؿالـ را ك كّغة اؿالـ را ػ کَ صکّىث

 ام گیؼد. اکٍّف کَ ٌيٌَّ ىحفؼؽ ةّدٌغ، ك ةا جفؼكَ، کارم اٌساـ ٌيی ىـحىْفیً ىـحىْفیً اؿث ػ ىحضلق کٍٍغ. جاکٍّف ةؼام« كرادث ارض»

در ةالد ىـهيیً جضلق پیغا کؼد، ایً ٌيٌَّ ةایغ ةَ یک ؿٌش كؿیْحؼم، در جياـ ككؼُام اٌـاٌِام جاریط، جضلق پیغا  ىـحىْفیً از پیٌّغ
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ىـحىْفیً، كارث ارض ةایغ  اؿث ك ىّافق ارادة ظغام جتارؾ ك جْانی اؿث کَ«  انهَّ صؽب»، کَ ُياف « ىـحىْفیً صؽب»کٍغ ةَ اؿو 

كارد ةكٌّغ، ك ىكکالت ظّدقاف را ةا دؿث زيِ ك  «ىـحىْفیً صؽب»کٍیو کَ ةا ُو در  ّانَو دّّت ىی ىـحىْفیً زيیِةكٌّغ. ىا از 

 10« .رفِ ةكّد «ىـحىْفیً صؽب»آیغ ةَ كؿیهۀ  ام کَ در ُؼ زا ك در ُؼ ىهحی پیف ىی ارادة ىنيو ّيّىی رفِ کٍٍغ؛ ك ُؼ ىـئهَ

ث کذؼت در كصغت ك كصغت در کذؼت را پػیؼفحَ ك ةؼاصحی جياىی اٌـاٌِا را ةا جياىی اىاـ ظيیٍی کَ ظّد صکیو صکيث ىحْانیَ اؿ

ا جکذؼقاف ةا جّزَ ةَ ٌُؼیَ فٌؼت كاصغ ك یگاٌَ ىیتیٍغ ك جْارواجكاف را ّؼوی ك َاُؼم ىی داٌغ ةٍاةؼایً ىؼزُام اّحتارم را ىی پػیؼد اى

فاف زِاف ةَ ىٍْام آگاق کؼدف زِاف از جْانیو اؿالـ ٌاب ىضيغم ؿعً ٌگّیغ ایً ىاٌِ آف ٌيیكّد کَ از مغكر اٌلالب ك صيایث از ىـحىْ

 (. 1394ك جْاروی ةا پػیؼش ىؼزُام ةیً انيههی ةا ُغؼ ظّدش ٌتیٍغ )نک زایی، 

 

 
 (3شکل شوبرُ )

 

 ًفی ظلن ٍ بی عذالتی درٍى سيستوی ٍ بزٍى سيستوی :  . 3
در ٌُاـ ؿیاؿی ّالكق ةؼ ایٍکَ ةایغ ىّنفَ ُام ّغانث جلّیث قٌّغ ةایغ از ّّاىم ةؼ ُو زٌٍغق ّغانث ُو زهّگیؼم قّد ایً ّّاىم 

ٌفی َهو ك کَ از آٌِا ةا ٍّّاف َهو یاد ىیكّد ُو در ىضیي داظهی ٌُاـ ؿیاؿی ك ُو در ظارج از آف اىکاف ةؼكز ك َِّر دارٌغ پؾ 

ظارج از  ّؼمَ ایً اؿث کَ در در ّؼمَ کكّرم دٌتاؿ قّد ك جفاكت آٌِا از ؿیـحو ؿیاؿی ر داظم ك ُو در ظارجّغانحعّاُی ةایغ ُو د

ُؼ  از جْغم دیگؼ كغرجِام ةؼجؼ زهّگیؼم ىیٍيایغ؛ اىا در ّؼمَ داظهی ّغانث ظّاُیىؼزُا کَ صکّىث از كغرت چٍغاٌی ةؼظّردار ٌیـث 

ككحی جضلق  ظّاُیاؿث ك در چٍیً قؼایٌی ّغانث  ةؼایف فؼاُوك اىکاف ّيم ك اّياؿ كغرت  ثةؼظّردار اؿصاکيیث ك اكحغار  از صکّىحی

زاٌب ّغانث را ةگیؼد ك از اٌّاع ىعحهف َهيِام ازحياّی ؿیاؿی  ُو اؿث ماصب اظحیار ك اكحغارىیپػیؼد کَ صاکيیث در زایی کَ ظّد 

 کَ ایً ّغانث ظّاُی ةؼجؼ ظّاُغ ةّد. فؼٍُگی زهّگیؼم ٌيایغ

.قّد کٍیغ، ك ٌَ ةؼ قيا ؿحو كارد ىی ٌَ ؿحو ىی ؛ال جَُهِيّفَ كاَل جُُهَيّفَ
ّادالٌَ ّغانث ظّاُی ُو ةایغ ایً آیَ ةیاف ىیغارد کَ  11

ةاقغ ةغیً ىٍْی کَ در زایی کَ كغرت كزّد دارد ٌتایغ ؿحو ٌيّد ك در زایی کَ اىکاف اّياؿ كغرت چٍغاٌی كزّد ٌغارد ٌتایغ ؿحو 

جّاٌیو زیؼ  ىا ةَ صـب دؿحّر اؿالـ، ٌَ َانو ُـحیو ك ٌَ ىُهّـ. ٌَ ىی»ظيیٍی ُو در ایً زىیٍَ ایً گٌَّ ةیاف ىی کٍٍغ:  پػیؼفث؛ اىاـ

کٍیو. ٌَ یک كَزَب از ظاؾ دیگؼاف را ًيِ ةَ آف داریو، اگؼ كغرت ُو داقحَ ةاقیو، اگؼ كغرت گؼفحً  ىی َهو ةؼكیو، ك ٌَ ظّد َهو ةار

ُيۀ دٌیا ُو داقحَ ةاقیو، ةٍا ةؼ ایً ٌیـث. دؿحّر ایً ٌیـث ك ةؼٌاىۀ اؿالـ ایً ٌیـث کَ جساكز کٍیو. نکً یک كَزَب از ىيهکث ظّدىاف 
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َهيِا ةایـحیو، جکهیف ىا ایً  زام دیگؼ ایً گٌَّ ةیاف ىیکٍٍغ: جکهیف ىا ایً اؿث کَ در ىلاةم ُيچٍیً در 12ُو ٌعّاُیو ةَ دیگؼاف داد.

اؿث کَ ةا َهيِا ىتارزق کٍیو، ىْاروَ کٍیو، اگؼ جّاٌـحیو آٌِا را ةَ ّلب ةؼاٌیو کَ ةِحؼ، ك اگؼ ٌحّاٌـحیو ةَ جکهیف ظّدىاف ّيم 

 13«.کؼدیو
 

 بَدى :  عذالت خَاّی سيستوبتيک ٍ غيز شخصی. 4

ىكعنَ دیگؼ ٌُاـ ّادالٌَ غیؼقعنی ةّدف اؿث ةغیً ىٍْی کَ فؼایٍغ ّادالٌَ صاکو اؿث ك ٌُاـ ٌَ ةَ اقعاص كاةـحَ اؿث ك ٌَ 

قعنی ىیكّد ُيچٍیً ٌُاـ ىذم ىالصُات  از ّّاىم غیؼ امّنی ّغـ جأدیؼپػیؼم مؼفا از آٌِا جأدیؼ ىیگیؼد؛ ّغـ ٌفّذ قعنی ةاّخ

ظٌاُام ٌـٍسیغق ىنّف ظّاُغ ىاٌغ؛ ُيیٌٍّر ّغـ كاةـحگی ةَ قعل ةاّخ ىیكّد کَ اقعاص ةؼاصحی كاةم زا ةَ ّادالٌَ از آزىّف ك 

 زایی ك جغییؼ ةاقٍغ ك ةا جغییؼ اقعاص در ٌُاـ ّغانث ظّاُاٌَ ظههی كارد ٌكّد.

ٌکٍٍغ. رأم ٌغٍُغ  صکّىث ظّدقاف کٍغ، اقعاص ةَ رأم ظّدقاف ةَ فکؼ صکّىث كاٌّف کٍغ، صکّىث اؿالىی اؿالـ صکّىث در»

داٌٍغ؛ ایٍِا رأم ٌغٍُغ؛ ةؼام  داٌٍغ، ظّدقاف را ركقٍفکؼ ىی کٍٍغ ماصب رأم ُـحٍغ، ظّدقاف را ىحفکؼ ىی کـاٌی کَ ظّدقاف را ظیاؿ ىی

اصکاـ ظغام  ظّاُیو کَ اصکاـ اؿالـ در ُيَ زا زؼیاف پیغا ةکٍغ ك ایٍکَ آرام ىؼدـ در ىلاةم صکو ظغا رأم ٌیـث؛ والنث اؿث. ىا ىی

ّهیَ   انهَّ اىیؼانيؤىٍیً ػ ؿالـ صکّىث ، رؿّؿ انهَّ صکّىث اؿث. صحی كاٌّف صکّىث صکّىث کٍغ. در اؿالـ صکّىث جتارؾ ك جْانی

كاٌّف،  اؿث. آٌِا ةَ صکوصکو ظغ ك أًَِیُّْاانؼَّؿُّؿَ ك أُكنِی األَىْؼِ ىٍِکُو   أًَِیُّْاانهَّ.آٌِا را ؿؼِ کار آكردق اؿث كاٌّف اؿث. یٍْی كاٌّف صکّىث ػ

.صکّىحی ٌغارد ُیچ كاٌّف کٍغ در ىيهکث اؿالىی؛ غیؼ ىی صکّىث كاٌّف اؿث؛ كاٌّف ىاؿو كازب االًاَّ ُـحٍغ. پؾ صک
14 

ىٍْی دیگؼ غیؼقعنی ةّدف آف اؿث کَ اقعاص ُو زؽئی از ٌُاـ کهی ىضـّب ىیكٌّغ ةَ گٌَّ ام کَ ُّیث آٌِا ةا ؿیـحو 

ٌيایٍغق آف ىضـّب ىیكٌّغ از ایً زِث ةایغ ُيیكَ در راؿحام آف ّيم ٌيایٍغ اىاـ ظيیٍی ایً ىّرد را ایً  جْؼیف ىیكّد ك جا صغم

 پایف ركصاٌی یک اگؼ. دارٌغ ایٍِا فّؽ جکهیف یک ركصاٌیّف ةاقغ، ةایغ ككؼُا ُيۀ اؿالىی ةیً اظّت ایٍکَ ةؼ ّالكق»گٌَّ قؼح ىی دٍُغ : 

 «کؼدق کو فؼكقی ةلاؿ آف» گّیٍغ ىی کٍغ کو فؼكقی ةلانی یک اگؼ آدـ، فالف گّیٍغ ٌيی ، «ًّرٌغ ایً ركصاٌییً» گّیٍغ ىی ةگػارد کر را

 كوِ آف ًّر ایً ةکٍغ، ظٌایی یک ٌعّاؿحَ، ظغام ركصاٌی یک اگؼ. اؿث قغق کَ اؿث جتهیغاجی از ایً ؛«اٌغ فؼكش کو ةلانِا» گّیٍغ ٌيی

 کَ ٌیـث ًّر ایً ةگػارد غهي را پایف اگؼ یکی کَ اؿث ةؽرگی ىـئّنیث یک ىـئّنیث، اٌغ، زّرم ایً ركصاٌیّف گّیٍغ ىی کَ اؿث قغق

 ةکٍغ ظٌایی اگؼ کَ آف ةا دارد فؼؽ ایً. اؿث اؿالـ ركصاٌیث قکـث قّد، ىی صـاب اؿالـ ركصاٌیث پام ةكّد، صـاب ظّدش پام

 ٌعّاؿحَ، ظغام آكایاف قيا ك ىا از کَ ظٌایی ُؼ زِث ایً از. اؿث ظٌاکار مٍف ایً کَ گّیٍغ ٌيی اؿث، کؼدق ظٌا آدـ ایً کَ گّیٍغ ىی

 ایٍکَ ةؼام ُو را ایً مٍفی ىـئّنیث ازحياّی، ىـئّنیث اٌـاٌی، ىـئّنیث یک داریغ، کَ قعنی ىـئّنیث آف ةؼ ّالكق ةکٍغ پیغا جضلق

 ىً ظّب،» کَ ٌکٍغ صـاب را ظّدش ىغرؿَ، در ًهتَ صحی. ّادم آدـ یک را ظّدجاف ٌکٍیغ صـاب ةٍاةؼایً، قّد؛ ىی صـاب ُيَ پام

 درس دارد ىغرؿَ در کَ ام ًهتَ آف صحی. «قّد ىی صـاب ظّدـ پام ةکٍو ظالفی یک اگؼ ُـحو، ّادم ًهتۀ یک ىؼدـ ؿایؼ ىذم

 ك اؿث، ةؽرگ ةـیار ىـئّنیث. کٍٍغ ىی صـاب ُو دیگؼاف پام قّد، ٌيی صـاب ظّدش پام ةکٍغ ظٌایی یک کَ ككحی ُو آف ظّاٌغ، ىی

 ائيۀ ركصاٌیّف، ةیً در. ككؼُا ُيۀ اقعاص، ُيۀ ةا دكؿحاف ُيۀ ةا رفلا، ُيۀ ةا كصغت ك اٌـاف ظّد در جِػیب ایٍکَ االّ قّد ٌيی ایً

 ىّاَب ظیهی ةایغ زيَْ ائيَ. ركصاٌیّف ؿایؼ ؿؼكکار جا اؿث ةیكحؼ ىؼدـ ةا زيَْ ائيۀ آف ؿؼكکارقاف. اٌغ ىـئّؿ دیگؼاف از ةیكحؼ زيَْ

 ٌعّاؿحَ، ظغام اگؼ. کٍٍغ صم پغرم زِث ركصاٌی، زِث ةا قغ، چَ ك افحاد اجفاؽ چیؽم یک زایی یک در اگؼ ٌعّاؿحَ ظغام کَ ةاقٍغ

 صـاب ركصاٌیث پام قّد، ٌيی صـاب ظّدش پام ایً اؿث، زيَْ اىاـ ایٍکَ ةؼام ةکٍغ، ةعّاُغ كغرت اّياؿ یک کَ ةاقغ ةٍا ككث یک

 15.ةکٍٍغ ىالصَُ ظیهی ةایغ ك اؿث ظٌیؼ ظیهی قاف كَیفَ آٌِا زِث، ایً از. قّد ىی صـاب اؿالـ پام قّد، ىی

 

 صبحب هٌصببى سيبسی : . 5
جّاف دریافث کَ قؼایي جنغم ةؼام صکاـ  ةا ةؼرؿی آدار ك گفحارُام اىاـ ىیصاکياف در ٌُاـ ؿیاؿی ماصب ىٍنب ك كغرجٍغ، 

قٍاؿی،  ىـایم ركز ك ىلحىیات زىاف، ىنهضث دارم، قساّث، قِاىث، جغةیؼ، آگاُی ةَ ّتارت اؿث از: ّهو، ازحِاد، ّغانث، جلّا، ىؼدـ
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ف )ىاٌٍغ ىلاـ، كغرت، پّؿ ك زاق(، ظغاجؼؿی، ىؼاّات كاٌّف، صؼص ك ّالكَ ةَ دٌیا ك ىُاُؼ آ ٌگؼش ةاز، دیٍغارم، اصـاس ىـئّنیث، ّغـ

  ( 148: 1385زایی،  دارم. )نک افىهیث ّهيی ك اىاٌث

قؼایٌی کَ ةؼام زىاىغار وؼكرم اؿث ىـحلیيا ٌاقی از ًتیْث اىاـ ظيیٍی ةٌّر ظاص دك قؼط ىِو را ةؼام صاکو ٌاـ ىیتؼد : 

ك  16.. ّغانث2. ّهو ةَ كاٌّف 1م ّلم ك جغةیؼ دك قؼط اؿاؿی كزّد دارد کَ ّتارجٍغ از: ًؼز صکّىث اؿالىی اؿث پؾ از قؼایي ّاىَ ىذ

مفث ّغانث ةَ نضاظ فلِی ةا ارجکاب گٍاق کتیؼق یا امؼار ةؼ گٍاُاف مغیؼق زایم ىیكّد در جّویش مفث ّغانث ایً گٌَّ ةیاف ىی دارٌغ : 

از ایً رك ىیحّاف  17ىهکَ ّغانث در فؼد ةاكی ةاقغ، مفث ّغانث ةا جّةَ ةاز ىیگؼدد. گؼةهکَ ةٍا ةؼ اصحیاط ةا ارجکاب مغیؼق ]ةغكف امؼار[ ك ا

 مُا صاکو در مّرجی ّادؿ ظّاُغ ةّد کَ ىؼجکب اقحتاُات ك َهوایً ىفِّـ ّغانث فلِی را ایً گٌَّ ةَ ّغانث در ؿیاؿث ةـي داد کَ 

 .ُو اؿحيؼار ٌغاقحَ ةاقغ ك مغیؼق ٌكّد ك در ارجکاب َهو ك اقحتاُات کّچکك کتیؼق ةؽرگ 

 تٌبسب شخصيت سيبسی بب هٌصب سيبسی:

ةؼام رّایث ّغانث ةایغ جٍاؿب ةیً ىلاـ ؿیاؿی ك قعنیث ؿیاؿی كزّد داقحَ ةاقغ از ایً زِث ىیحّاف كیژگیِایی را ةؼقيؼد 

اـ ك ىٍنب ةایغ کيؼٌگحؼ قٌّغ ایً گٌَّ کَ ةا ارجلام ىلاـ ةایغ در قعنیث ؿیاؿی پؼرٌگحؼ قٌّغ ك در ىلاةم كیژگیِایی کَ ةا ارجلام ىل

 جْادؿ در ٌُاـ ؿیاؿی ك ُؼـ كغرت صفٍ ظّاُغ قغ؛ در اداىَ ةَ ةؼظی از ایً كیژگیِا ىیپؼدازیو.

ام اؿث کَ ةَ ُيۀ  اىاـ ظيیٍی در زىیٍَ ؿادق زیـحی ىـئّالف ایً گٌَّ ةیاف ىیغارٌغ: از اُو ىـائهی کَ ةایغ جػکؼ ةغُو، ىـئهَ

قّد، ك ُيیكَ ٌگؼاف آف ُـحو کَ ىتادا ایً ىؼدىی کَ ُيَ چیؽقاف را فغا کؼدٌغ ك ةَ اؿالـ  اٌغرکاراف کكّر ىؼةّط ىی ركصاٌیث ك دؿث

ۀ آف ظغىث ٌيّدق ك ةَ ىا ىٍّث گػاقحٍغ، ةَ كاؿٌۀ اّياؿ ىا از ىا ٌگؼاف ةكٌّغ، زیؼا آف چیؽم کَ ىؼدـ از ىا جّكِ داقحَ ك دارٌغ ك ةَ كاؿٌ

را ةپا کؼدٌغ ك ًاغّت را از ىیاف ةؼدٌغ، کیفیث زٌغگی اُم ّهو اؿث. اگؼ  اٌغ ك اؿالـ را جؼكیر ٌيّدق ك زيِّرم اؿالىی غقدٌتاؿ ىا ك قيا آى

اٌغ ك رفث ك آىغُایكاف ىٍاؿب قأف ركصاٌیث  اٌغ، ّيارت درؿث کؼدق ظغام ٌعّاؿحَ، ىؼدـ ةتیٍٍغ کَ آكایاف كوِ ظّدقاف را جغییؼ دادق

َ ٌـتث ةَ ركصاٌیث در دنكاف ةّدق اؿث از دؿث ةغٍُغ، از دؿث دادف آف ُياف ك از ةیً رفحً اؿالـ ك زيِّرم ٌیـث، ك آف چیؽم را ک

صفٍ کٍٍغ، كنی ُيیً ُا ُو ةایغ  ام کَ در ىْؼض ظٌؼ ُـحٍغ ةایغ ظّدقاف را اؿالىی ُياف. انتحَ ىً ایً ٌکحَ را ّؼض کٍو، یک دؿحَ

قّد، آف  جاف پیف ىؼدـ ةؽرگ ىی يا گياف ٌکٍیغ کَ اگؼ ةا چٍغیً اجّىتیم ةیؼكف ةیاییغ كزَِىّاَب ةاقٍغ کَ زایغ ةؼ ىیؽاف ٌتاقغ. ق

ًّرم کَ ؿؼاف اؿالـ ك پیغيتؼ اؿالـ ك  ةاقغ، ُياف ؿادق چیؽم کَ ىؼدـ ةَ آف جّزَ دارٌغ ك ىّافق ىػاؽ ّاىَ اؿث، ایٍکَ زٌغگی قيا

جؼ از ّادم. آٌِا ُو کَ زيِّرم اؿالىی را ةپا کؼدٌغ، ىؼدـ ّادم ُـحٍغ، ك  هکَ پاییًك ّادم ةّد ة قاف ؿادق اىیؼانيؤىٍیً ك ائيۀ ىا زٌغگی

ُا ك ًتلات وْیف ػ  اٌغ، ُیچ دظانحی در ایً ىـائم ٌغاقحَ ك ٌغارٌغ. ایً ىؼدـ ةازار ك کكاكرز ك کارگؼاف کارظاٌَ کـاٌی کَ ةاالةاالُا ٌكـحَ

جّكِ را دارٌغ کَ اگؼ ظغام ٌعّاؿحَ، ٌفّس ایً ىؼدـ از ىا ىٍضؼؼ ةكّد، وؼر آف  ةَ صـب دٌیا ك كّم ةَ صـب آظؼت ػ ُـحٍغ کَ ایً

اٌغ ك ةْغ از ایً ُو ٌگَ  ةؼام ىا جٍِا ٌیـث، ةهکَ ةؼام اؿالـ اؿث. ك ىا ةایغ صفٍ کٍیو آٌِایی را کَ اؿالـ ك زيِّرم اؿالىی را ٌگَ داقحَ

ك ّادم ةاقغ. ... ك ىا ةایغ ةَ گٌَّ ام زٌغگی کٍیو کَ اگؼ چٍاٌچَ آف را از ىا  ؿادق ظّاٍُغ داقث، ك صفٍ آف ةَ ایً اؿث کَ زٌغگی ىا

!گؼفحٍغ، صـؼت ٌعّریو ، ٌَ ایٍکَ ىذم رئیؾ زيِّر اىؼیکا کَ اگؼ ایً ىلاـ را از اك ةگیؼٌغ قایغ از صـؼت دؽ کٍغ
18 

ٍیغ؛ ةؼادر ةاقیغ ةا ىؼدـ؛ ىؼدـ را ایٌٍّر صـاب ةا ىؼدـ رفحار ظّب ةکُيچٍیً در زىیٍَ ىضتّةیث صاکو ایً گٌَّ ةیاف ىی دارٌغ : 

کّةیغٌغ؛  داٌـحٍغ. آٌِا در یک ًؼؼ ةّدٌغ؛ ىؼدـ ُو در یک ًؼؼ ةّدٌغ. آٌِا ىؼدـ را ىی ٌکٍیغ. رژیيِام ؿاةق ىؼدـ را از ظّدقاف زغا ىی

ـ، صکّىث اؿالـ کَ از ىؼدـ زغا ٌیـث، جّ ىؼدـ کّةیغٌغ. اىؼكز کَ ىؼدـ زغا ٌیـحٍغ از پاؿغاراف اؿال جّاٌـحٍغ ىی ىؼدـ ُو آٌِا را اگؼ ىی

اؿث، از ُيیً ىؼدـ ك از ُيیً زيْیث اؿث، قيا ُو از ُيیً ىؼدىیغ ك از ُيیً زيْیحیغ، قيا کارم ٌکٍیغ کَ ىؼدـ از قيا ةحؼؿٍغ. 

قيا ةاقٍغ. اگؼ ىؼدـ پكحیتاف قيا کارم ةکٍیغ کَ ىؼدـ ةَ قيا ىحّزَ ةكٌّغ. قيا کارم ةکٍیغ کَ ىؼدـ ىضتث ةَ قيا ةکٍٍغ؛ پكحیتاف 

یک صکّىحی ةاقٍغ، ایً صکّىث ؿلّط ٌغارد؛ اگؼ یک ىهث پكحیتاف یک رژیيی ةاقٍغ؛ آف رژیو از ةیً ٌعّاُغ رفث. ایٍکَ رژیو ؿاةق از 

 ككحی را فرواظاف کؼد ةیً رفث، ةؼام ایٍکَ پكحیتاف ٌغاقث؛ ىهث پكحیتاٌف ٌتّد؛ ىهث پكث ةَ اك کؼد، ةهکَ ظّد ىهث اك را ةیؼكٌ

کؼدٌغ، ةا ایٍکَ در ظٌؼ ةّدٌغ، زاٌكاف در ظٌؼ ةّد! نكکؼ غیؼ ةّد، نكکؼ ازٍتی ةّد،  از ایً ىيهکث ةیؼكف کؼدٌغ، ىؼدـ قادم ىی ىحفلیً

 کؼدٌغ. ىا ظّدىاف ىٌهِ ةّدیو در ةیً ىؼدـ. را ةؼدٌغ، ىؼدـ ظّقضانی ىی رواظاف ریعحٍغ ةَ ایؼاف، كنی چّف]کَ[نكکؼُام ازٍتی ةّدٌغ

                                                           
 47كالیث فلیَ ص 16
  29ىـئهَ  1جضؼیؼ انّؿیهَ زهغ  17
 19 مضیفَ زهغ 18
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ایً ىؼد ُو کَ رفث کَ دیغیغ چَ قادیِا کؼدٌغ. ةؼام ایٍکَ پكحیتاف ٌغاقحٍغ. کارم ٌکٍیغ کَ ىؼدـ ةگّیٍغ کَ ام کاش ٌتّد ایً پاؿغار! 

19کارم ىا ٌکٍیو کَ ىؼدـ ةگّیٍغ ام کاش ركصاٌیحی در کار ٌتّد. ىـئهَ ىِو اؿث
. 

ام دارٌغ از زيهَ آٌکَ : ك آف ركزم کَ دیغیغ ك دیغٌغ کَ اٌضؼاؼ در اىاـ در ىّرد ىٍفْث ًهتی ك كغرت ًهتی ُو ةیاٌات ركقٍگؼاٌَ 

ًهتی، در کكّر در كزیؼُا پیغا قغ، در رئیؾ زيِّر پیغا قغ، آف ركز ةغاٌٍغ  ك از صیخ ىاؿ ًهتی كغرت ىسهؾ پیغا قغ، اٌضؼاؼ از صیخ

ٌغ. رئیؾ زيِّرم کَ ةعّاُغ ؿهٌٍث کٍغ ةَ ایً ككث ةایغ زهّیف را ةگیؼ کَ ّالىث ایٍکَ قکـث ةعّریو، ظّدٌيایی کؼدق؛ از آف

كغرجيٍغم ٌكاف ةغُغ ك آف ىـائهی کَ ؿاةق ك آف افؼادم کَ ؿاةق در  ىيهکث، ظّد ىؼدـ ةایغ زهّیف را ةگیؼٌغ. ىسهـی کَ ةعّاُغ

 20ىسهؾ ةّدٌغ آف کارُا را ةکٍغ، ظّد ىؼدـ ةایغ زهّیف را ةگیؼٌغ.

 کَ ُؼ از ًهتی كغرت. ةعّرد زىیً کَ قّد ىی ایً اؿتاب ایً ةاقغ، کَ ُؼ در ًهتی كغرت در زام دیگؼ ایً گٌَّ ةیاف ىی دارٌغ :

 اىاـ یک یا ةکٍغ ًهتی كغرت ةعّاُغ ىغرؿَ در ام ًهتَ یک یا کٍغ ًهتی كغرت اىؼیکا زيِّر رئیؾ ظّاُغ ىی اؿث؛ قیٌاف از ةاقغ

 از ایً کَ ةغاٌغ ةكّد، ةاقو، ةایغ ًّر ایً ىً ایٍکَ کار ك ةیایغ کار در ًهتی كغرت کَ ةاقغ ایً كوِ اگؼ. دارد کَ ىؼکؽم در ام زيَْ

 ُـحی، فالٌی جّ کَ ةغُغ، ةازم جّاٌغ ىی دیگؼ زاُام از ةیكحؼ راق، ایً از ُو را ىا ك اؿث کؼدق اةحغا از را جؽریق ایً قیٌاف. اؿث قیٌاف

 كغرت دٌتاؿ ُو ةاز دارد ك دٌیاؿث كغرجيٍغ َاُؼ صـب ةَ کَ آدىی آف ىاةیً فؼكی ُیچ. ىْاٌی ایً از اٌغ، چی دیگؼاف ُـحی، چَ جّ

 زاُغ ایً ًّر، ایً ىً: ةگّیٍغ دكقاف ُؼ اگؼ کَ ٌیـث فؼؽ زِث ایً در اؿث، ٌكـحَ مّىَْ یک جّم کَ زاُغم آدـ آف ةا گؼدد، ىی

. اؿث آف از ةیكحؼ فـادش ایً ةهکَ اؿث، قیٌاف از دكیف ُؼ ُـحو، كغرجيٍغ ىً ةگّیغ، آف یا چَ، ىً ُـحو، زاُغ ایً ىً: ةگّیغ

 صب از قّد، ىی پیغا ظّدظّاُی از قّد، ىی پیغا ّانو در کَ فـادُایی جياـ. ةکكغ فـاد ةَ را اٌـاف کَ اؿث ایً اؿتاب ُيیكَ ظّدظّاُی

 از ُو قکـحٍف ك اؿث ةؽرگحؼ ُيَ از «ةُث» ایً ك ٌفؾ صب ةَ گؼدد ةؼىی اش ُيَ ك ایٍِاؿث اىذاؿ از ىاؿ، صب از كغرت، صب از زاق،

 21.اؿث جؼ ىكکم ُيَ

 ظالمَ ام از ىٌانب گفحَ قغق در زغكؿ زیؼ گؼدآكرم قغق اٌغ : 

 

 (: رعبیت تعبدل ٍ تٌبسب بيي هٌصب ٍ شخصيت سيبسی1جذٍل شوبرُ)

ٍیژگيْبیی کِ بب ارتقبي هقبم سيبسی رابطِ هعکَس 

 دارًذ

هستقين ٍیژگيْبیی کِ بب ارتقبي هقبم سيبسی رابطِ 

 دارًذ

 ك ؿادق زیـحی كٍاّث سطح رفبُ

 امالح پػیؼمآگاُی ك  اشتببّبت

 كؿْث ٌُؼكاٌّف گؼایی ك  خَد رأیی

 ىضتّةیث هخبلفت

 ظیؼظّاُی ّيّىی هٌفعت طلبی شخصی

 

 ممّرت کَ فؼمحِاةغیً ظّاُغ ةّد، ك اىکاف ارجلا ك جٍؽؿ زایگاق ؿیاؿی  م ّادالٌَفؼمحِاّغانث ؿیاؿی ُيچٍیً ىـحهؽـ كزّد 

ز نضاظ ؿیاؿی ةؼاةؼم در اظحیار ُيگاف كؼار داقحَ ةاقغ اىا اىکاف اؿحفادق ةیكحؼ از آٌِا ك ارجلام زایگاق ةؼام افؼادم كزّد داقحَ ةاقغ کَ ا

ؼد ك ةَ مّرت فؼدم ظّدؿاظحَ جؼ ك ةَ ىنهضث ّيّىی راغتحؼ ك ةؼظّردار از ةیٍف ؿیاؿی ّيیلحؼ ةاقٍغ؛ ارجلام زایگاق ىحٍاؿب ةا ّيهک

ك ةغكف داقحً پیف زىیٍَ؛ در ىلاةم ركٌغ جٍؽؿ زایگاق ُو ةایغ ةنّرت ؿِم ك آؿاف كزّد  زِكیىؼصهَ ام ظّاُغ ةّد ك ٌَ ةَ مّرت 

                                                           
 .117، مفضَ 9مضیفَ اىاـ، زهغ  19
 ةیاف آفات ك اٌضؼافات از اٌلالبمضیفَ اىاـ،  20
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جا ُيیكَ جىيیً قغق ةاقغ ك ةَ ؿعحی از كغرت اك  زایگاُف داقحَ ةاقغ ك ایً ًّر ٌتاقغ کَ کـی کَ كارد دایؼق كغرت ؿیاؿی ىیكّد

د؛ ُيچٍیً اٌحلاؿ افؼاد از زایگاُی ةَ زایگاق دیگؼ ةَ راصحی ةایغ اٌساـ قّد جا صغاکذؼ جٍاؿب ةیً فؼد ك زایگاق ؿیاؿی اك ةؼكؼار کاؿحَ قّ

 .قّد

 

 پيشزفت هتَاسى :. 6
از پیكؼفث ك جّؿَْ ىحّازف صامم ظّاُغ قغ ك  ؿیاؿث ك اكحناد ك فؼٍُگ مدر ُيَ ّؼمَ ُاؿیاؿث اگؼ ّادالٌَ ك ىحْادؿ ةاقغ 

ّغانث در جّؿَْ ك پیكؼفث ككحی ىضلق ىیكّد کَ ةیً ّؼمَ ُام ىعحهف جْادؿ ةؼكؼار قّد ك ُيَ زىیٍَ ُام ؿیاؿی ك اكحنادم ك  ًؼفی

ایً ًّر ٌتاقغ کَ یکی فغام دیگؼم قّد ىذال ؿیاؿث داظهی در صاقیَ ؿیاؿث ظارزی كؼار گیؼد  ك ٌيایٍغ پیكؼفث ُو ةا …فؼٍُگی ك

 یا ةانْکؾ؛ ُيچٍیً پیكؼفث ةایغ در اةْاد ىادم ك ىٍّْم جّاىاف ةاقغ.  یا اُغاؼ اكحنادم یا فؼٍُگی فغام اُغاؼ ؿیاؿی قٌّغ

اٌغ؛ نکً ىٍّْیات ٌغارٌغ. اؿالـ، ك ُيیً ًّر  کؼدق پیكؼفث ت ىادماٌغ. غؼةیِا در زِا کؼدق پیكؼفث قيا گياف ٌکٍیغ کَ غؼةیِا»

ظّاٍُغ درؿث کٍٍغ؛ ك غؼب از ایً ىٍْی ةکهی ةؼ کٍار اؿث. غؼب ىّاد ًتیْث را کكف کؼدق اؿث ك  ىکحتِام جّصیغم، ایٍِا اٌـاف ىی

ةیٍیغ  ـ اٌـاٌیث؛ ةؼام ُغـ قِؼُا ك ىيانک. چٍاٌکَ ىیةؼد ةؼام ُغ كّام ًتیْث را کكف کؼدق؛ ك آف ُو ةؼ وغ اٌـاف ایً كّا را ةَ کار ىی

ةَ « پیكؼفحَ» یک ىيهکث] ةَ[دٍُغ! ىا جؼ ُـحٍغ ةیكحؼ اٌـاٌِا را در فكار كؼار ىی پیكؼفحَ کَ ُؼ یک از ایً کكّرُا کَ ةَ امٌالح

ُـحٍغ. آف چیؽُایی کَ « پیكؼفحَ» ىيهکث امٌالح ظّدقاف، کَ ّتارت از اىؼیکاؿث، گؼفحار ةّدیو. ك آف ُو ىيانک ةـیار گؼفحار ُيیً

کٍٍغ! زٍگ ك زغاؿ را در ّانَو جؼكیر  ةؼٌغ؛ ك آدىعّارم را در ّانَو جؼكیر ىی آٌِا پیكتؼد کؼدٌغ، ةؼ وغ ىلنغ اٌـاٌیث ةَ کار ىی

اؿالىی  آدىکكی اؿث نکً ىيهکحی کَ اگؼ پیغا ةكّد، ىيهکحی اؿث پیكؼفث زٍگ اؿث ك پیكؼفث پیكؼفحِا ةؼام کٍٍغ، ىی

ةکٍغ، در ظغىث ىٍّْیات اؿث؛ در ظغىث اٌـاف اؿث؛ ةؼام اٌـاف ؿازم اؿث. اگؼ ىا ىّفق ةكّیو ةَ ایٍکَ فؼٍُگياف یک  پیكؼفث چَ

قّد در آف  کٍغ ك افؼادم کَ جؼةیث ىی فؼٍُگ اؿالىی ةكّد، ىغارؿياف یک ىغارس اؿالىی ةكّد، آف ككث افؼادم کَ از آف جضلق پیغا ىی

آف ىغارس، اٌـاف ُـحٍغ. اٌـاف اىیً اؿث، اٌـاف رصیو اؿث، اٌـاف رفحارش ةا ةؼادرُا ك ظّاُؼُام ظّدش رفحار رصیياٌَ فؼٍُگ ك در 

 22«.اؿث؛ ةا ٌّّفث اؿث

یکی از ىـائم ىِو ىا ىـئهۀ اكحناد اؿث. ىا ةایغ ؿْی کٍیو کَ از صیخ اكحناد، كّم ك ةغكف كاةـحگی ةاقیو. ك ةایغ ىـئهۀ »

در رژیو ؿاةق ةؼام ةَ ُو زدف آف ٌلكَ داقحٍغ جا ىا را كاةـحَ کٍٍغ، ةیكحؼ ىّرد ٌُؼ ىا ةاقغ. انتحَ ةَ ًؼؼ مٍْث ُو ةایغ کكاكرزم، کَ 

ُيَ جتهیغات  قّد کَ آٌچَ ظّدىاف ٌیؽ داریو از ةیً ةؼكد ك ىلنّد رژیو ؿاةق از آف رفث، كنی اگؼ از کكاكرزم ىٍضؼؼ قّیو، اؿتاب آف ىی

دادٌغ ك زىیٍِا ُو  ُيیً ةّد کَ کكاكرزم را از ةیً ةتؼد، ك ىيهکحی کَ ُو آب داقث ك ُو زىیً، آةِا را ةَ ُغر ىی «جيغف ةؽرگ»ةؼام 

ةغكف اؿحفادق ىاٌغق ةّد. ةایغ ىؼدـ ؿْی کٍٍغ کَ آةِا ةَ ُغر ٌؼكد ك از زىیٍِا اؿحفادق کٍٍغ، ك در ةعف کكاكرزم ك مٍایِ کّچک، فْاؿ 

ایِ ةؽرگ ةاّخ ٌكّد کَ مٍایِ کّچک ُو از ةیً ةؼكد ك دكنث ُو ةایـحی جياـ كغرت ظّد را ةؼام کكاكرزم ةَ ةاقٍغ. ك جّزَ دكنث ةَ مٍ

 23«.کار گیؼد

 

                                                           
  21/03/1358،نؽكـ صىّر ُيۀ افؼاد ىيهکث ةؼام ؿازٌغگی کكّر 22
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 (4شکل شوبرُ )

 

 :دٍري اس افزاط ٍ تفزیط اعتذال ٍ . 7

جأدیؼات ىیحّاٌغ ىحْادؿ اّياؿ صاکيیث از ًؼؼ كغرت ؿیاؿی صاکو ادؼات ازحياّی اكحنادم فؼٍُگی ىعحهفی ظّاُغ داقث ایً 

کٍٍغق یا ةؼ ُو زٌٍغق جْادؿ ةاقغ اگؼ ایً اّياؿ اكحغار دكر از افؼاط ك جفؼیي ةاقغ جْادؿ ةعف ظّاُغ ةّد ُيچٍیً اّحغاؿ در پؼُیؽ از 

 ّيهکؼدم کَ ةَ افؼاط ك جفؼیي در زاىَْ داىً ةؽٌغ ىكعل ىیكّد.

یکی از اىّرم کَ الزـ ةَ جّمیَ ك جػکؼ اؿث، آف اؿث کَ »اف قغق اؿث : اّحغاؿ در ركیکؼد اكحنادم در کالـ اىاـ ایً گٌَّ ةی

ُام جضث ؿحو ك ىُهّـ ىّافق اؿث، ةهکَ آف را ةَ ًّر زغم در کحاب ك  صـاب ك ىضؼكـ کٍٍغة جّدق دارم َانياٌَ ك ةی اؿالـ ٌَ ةا ؿؼىایَ

اًالع از رژیو صکّىث اؿالىی ك از ىـائم ؿیاؿی صاکو  ةی فِياف داٌغ ػ گؼچَ ةْه کر کٍغ ك ىعانف ّغانث ازحياّی ىی ؿٍث ىضکّـ ىی

 ىانکیث ك دارم ؿؼىایَ صغ ك ىؼز ةی ًؼفغار اؿالـ کَ اٌغ( اٌغ )ك ةاز ُو دؿث ةؼٌغاقحَ در اؿالـ در گفحار ك ٌّقحار ظّد ًّرم كاٌيّد کؼدق

اؿالـ را پّقاٌیغق ك راق را ةؼام ىغؼواف ك دقيٍاف اؿالـ اٌغ چِؼة ٌّراٌی  اؿالـ ةؼداقث ٌيّدق از ظّیف کر فِو ةا کَ قیّق ایً ةا ك اؿث

دارم غؼب ىذم رژیو اىؼیکا ك اٌگهـحاف ك دیگؼ چپاكنگؼاف غؼب ةَ صـاب  ةاز ٌيّدق کَ ةَ اؿالـ ةحازٌغ، ك آف را رژیيی چّف رژیو ؿؼىایَ

اٌغ ػ ك  قٍاؿاف كاكْی ةا اؿالـ ةَ ىْاروَ ةؼظاؿحَ زَْ ةَ اؿالـآكرٌغ، ك ةا اجکاؿ ةَ كّؿ ك فْم ایً ٌاداٌاف یا غؼويٍغاٌَ ك یا اةهِاٌَ ةغكف ىؼا

ةاقٍغ ةا اظحالؼ زیادم کَ  ٌَ رژیيی ىاٌٍغ رژیو کيٌّیـو ك ىارکـیـو نٍیٍیـو اؿث کَ ةا ىانکیث فؼدم ىعانف ك كائم ةَ اقحؼاؾ ىی

 «.حتغاد کّةٍغق در ةؼداقحَُام كغیو جاکٍّف صحی اقحؼاؾ در زف ك ُيسٍؾ ةازم ةّدق ك یک دیکحاجّرم ك اؿ دكرق

ةهکَ اؿالـ یک رژیو ىْحغؿ ةا قٍاظث ىانکیث ك اصحؼاـ ةَ آف ةَ ٌضّ ىضغكد در پیغا قغف ىانکیث ك ىنؼؼ، کَ اگؼ ةضق ةَ آف »

ؿحَ ةا یاةغ. در ایٍسا ٌیؽ یک د افحغ ك ّغانث ازحياّی، کَ الزىۀ یک رژیو ؿانو اؿث جضلق ىی ّيم قّد چؼظِام اكحناد ؿانو ةَ راق ىی

اًالّی از اؿالـ ك اكحناد ؿانو آف در ًؼؼ ىلاةم دؿحۀ اكؿ كؼار گؼفحَ ك گاُی ةا جيـک ةَ ةْىی آیات یا زيالت ٌِر  کر فِيیِا ك ةی

ظّد، ةَ  انتالغَ ٌٍيّدق كؿؼ اٌغ ك جّزَ ةَ ؿایؼ آیات ك فلؼات ٌِر انتالغَ، اؿالـ را ىّافق ةا ىکحتِام اٌضؼافی ىارکؾ ك اىذاؿ اك ىْؼفی ٌيّدق

کٍٍغ ك از کفؼ ك دیکحاجّرم ك اظحٍاؽ کّةٍغق کَ ارزقِام اٌـاٌی را ٌادیغق گؼفحَ  را جْلیب ىی« ىػُب اقحؼاکی»فِو كامؼ ظّد، ةپاظاؿحَ ك 

 24«.کٍٍغ صيایث ىی  کٍٍغ، ُام اٌـاٌی ىذم صیّاٌات ّيم ىی ك یک صؽب اكهیث ةا جّدق
 

  : در جبیگبُ ٍ بْزُ بزدى اس فلسفِ ٍ فقِ ٍ علن تَاسى. 8

در ّؼمَ ؿیاؿث از آٌسا کَ فهـفَ کالف ٌگؼجؼ ك ّهو زؽئی ٌگؼجؼ ك فلَ ةیً ایً دك دیغگاق كؼار دارد ةؼام ّيهکؼد ةِحؼ ُؼ کغاـ از 

ؿث در ّؼمَ کالف از زيهَ ركیکؼدُام فهـفی ك فلِی ك ّهيی ك ةؼام کارآىغم ةیكحؼ در ّؼمَ ُام کالف ك ىیاٌَ ك ظؼد ةِحؼ ا

ةیكحؼ اؿحفادق قّد ك در ّؼمَ ظؼد ك در زىیٍَ ُام  ّلهی ؿیاؿحگػاریِا ك ُغؼ گػاریِام کالف ك ةهٍغ ىغت ك در ىتاٌی ٌُؼم از فهـفَ

ةعف ك ّادالٌَ ایفام ٌلف ٌيایغ ك جْاىم ةیً ایً ؿَ ركیکؼد جّازف آٌِا  ةیً ّيهی ةیكحؼ از ّهو ةِؼق گؼفحَ قّد ك فلَ ُو ةنّرت كاؿٌَ

 ظّاُغ ةّد. 
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 (5شکل شوبرُ )

 

در ىناصتَ ام کَ ةا ىضيغ صـٍیًْ ُیکم، در ٌّفم نّقاجّ داقث، در پاؿط ایً ؿؤاؿ کَ چَ قعنیث ُایی غیؼ از اىاـ ظيیٍی 

قایغ ةحّاف گفث در فهـفَ: ك اىاـ ّهی)ع( ك کغاـ کحاب ُا ةَ زؽ كؼآف قيا را جضث جأدیؼ كؼار دادق اٌغ، ٍّّاف کؼدق اٌغ:  رؿّؿ اکؼـ)ص(

 ىالمغرا، از کحب اظتار: کافی، از فلَ: زّاُؼ.
اىا فهـفَ ىالمغرا کَ اىاـ ىحأدؼ از آف ةّد صکيث ىحْانیَ اؿث کَ فهـفَ ام زاىِ ك 25

 ظّد ك از ىحیازُام ىکاجب پیفا ُا ك ىالمغرا ٌُاىی فکؼم ك فهـفی را جأؿیؾ کؼد کَ زاىِ ركشىحكکم از ّلم ك كصی ك ّؼفاف اؿث؛ 

ُام ىٍاؿب ةؼام ىكکالت  صم ُام کافی ك راق ظّد ةؼام جاىیً پاؿط ُا ةّد. كم ةا ىالصُۀ ٌیازُا ك اكحىاُام ّنؼ اىحیازُایی ةیف از آف

را در رؿیغف ةَ ُغؼ ىّرد ٌُؼ  فکؼم ك فؼٍُگی آف دكراف، ٌُاىی را ًؼاصی کؼد کَ ةا ةؼكؼارم جْاىم ىیاف ّلم، ّؼفاف ك كصی آف ؿَ

 (. 1385، پٍاُی آزاد)اق ؿاظث ُيؼ

ىِو قٍاظث درؿث صکّىث ك زاىَْ اؿث کَ ةؼ اؿاس آف ٌُاـ اؿالىی ةحّاٌغ ةَ ٌفِ ىـهياٌاف ةؼٌاىَ ریؽم کٍغ کَ  اىاـ ظيیٍی :

صّزق كصغت ركیَ ك ّيم وؼكرم اؿث ك ُيیً زاؿث کَ ازحِاد ىنٌهش در صّزق ُا کافی ٌيیتاقغ ةهکَ یک فؼد اگؼ اّهو ةَ ّهّـ ىِّْد 

ُو ةاقغ كنی ٌحّاٌغ ىنهضث زاىَْ را جكعیل دُغ ك یا ٌحّاٌغ افؼاد مانش ك ىفیغ را از افؼاد ٌامانش جكعیل دُغ ك ةَ ًّر کهی در  ُا

زىیٍَ ازحياّی ك ؿیاؿی فاكغ ةیٍف مضیش ك كغرت جنيیو گیؼم ةاقغ ایً فؼد در ىـائم ازحياّی ك صکّىحی ىسحِغ ٌیـث ك ٌيیحّاٌغ 

 26.ةغؿث گیؼد زىاـ زاىَْ را

 

 ٍ تٌبسب عولکزد بب ًتيجِ :  هسئَليت پذیزي. 9
پؾ ُؼ کؾ ةَ اٌغازق م ذرق ام ٌیکی کٍغ آف را ىی ةیٍغ. ك ُؼ « فيً یْيم ىذلاؿ ذرق ظیؼان یؼق ك ىً یْيم ىذلاؿ ذرق قؼان یؼق»

ّغانث ایساب ىیکٍغ کَ رفحار ك ّيهکؼد افؼاد ةا ٌحایر ك جتْات صامم از آف جٍاؿب داقحَ  27کَ ةَ اٌغازق م ذرق ام ةغم کٍغ آف را ىی ةیٍغ؛

ّيهکؼد ُؼ ماصب كغرجی ٌحایر ىذتث ك ىٍفی در  ةاقغ. از ًؼفی ایً ىـئّنیث پػیؼم ىحّزَ ماصتاف كغرت ؿیاؿی اؿث ةا ایً جّویش کَ

ُو ىی ٌيایغ ّغانث ؿیاؿی ایساب ىیکٍغ ایً جتْات ك ّيهکؼدُا ٌـتث ةَ پی ظّاُغ داقث چؼا کَ كغرت ؿیاؿی اىکاف جأدیؼگػارم را فؼا

ا جأدیؼ ُو جٍاؿب ك جأدیؼ ىحلاةم داقحَ ةاقٍغ؛ ُياٌگٌَّ کَ ّيهکؼدُا ةؼ ٌحایر ك جتْات جأدیؼ دارٌغ ةایغ ٌحایر ُو ةؼ ّيهکؼدُا ك ّاىالف آٌِ

؛ در ٌحیسَ کـاٌی کَ َهو جىْیف ك جغییؼ ّيهکؼدُا ك ّاىالف ذم ٌفّذداقحَ ةاقٍغ؛ ٌحایر ىذتث در جلّیث ّيهکؼدُا ك ٌحایر ىٍفی در 

ق ٌيّدٌغ ةایغ ٌحیسَ آف را ةتیٍٍغ. از ًؼؼ دیگؼ ایً ىـئّنیث پػیؼم ىحّزَ جياـ آصاد ىهحِا ظّاُغ ةّد کَ ةایغ ًانب ّغانث ك ةؼ پا کٍٍغ

 آف ةاقٍغ.
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ا ٌتایغ ةٍكیٍیغ ك ىٍحُؼ آف ةاقیغ کَ صکاـ ك دؿث اٌغرکاراف كمیث ىً ةَ ُيۀ ىـهياٌاف ك ىـحىْفاف زِاف ایً اؿث کَ قياُ»

م کكّرجاف یا كغرجِام ظارزی ةیایٍغ ك ةؼام قيا اؿحلالؿ ك آزادم را جضفَ ةیاكرٌغ. ىا ك قياُا الاكم در ایً مغ ؿاؿ اظیؼ، کَ ةحغریر پا

اؿث ىكاُغق کؼدیو یا جاریعِام مضیش ةؼام ىا كغرجِام ةؽرگ زِاٌعّار ةَ ُيۀ کكّرُام اؿالىی ك ؿایؼ کكّرُام کّچک ةاز قغق 

 ةَ كؼیب اکذؼیث ةهکَ  یک از دكَؿ صاکو ةؼ ایً کكّرُا در فکؼ آزادم ك اؿحلالؿ ك رفاق ىهحِام ظّد ٌتّدق ك ٌیـحٍغ؛ ةازگّ کؼدٌغ کَ ُیچ 

یا گؼكُی ٌيّدق؛ یا ةؼام رفاق ككؼ ىؼفَ ك اٌغ ةؼام ىٍافِ قعنی  ظّد پؼداظحَ ك ُؼ چَ کؼدق ىهث اظحٍاؽ ك ؿحيگؼم ةَ ظّد یا آٌاف اجفاؽ

ةاالٌكیً ةّدق ك ًتلات ىُهّـ کّخ ك کپؼٌكیً از ُيۀ ىّاُب زٌغگی صحی ىذم آب ك ٌاف ك كّت الیيّت ىضؼكـ ةّدق، ك آف ةغةعحاف را 

كاةـحَ کؼدف کكّرُا ك ىهحِا ُؼ اٌغ کَ ةؼام  اٌغ ك یا آٌکَ دؿث ٌكاٌغگاف كغرجِام ةؽرگ ةّدق ةؼام ىٍافِ ككؼ ىؼفَ ك ّیاش ةَ کار گؼفحَ

 ك اٌغ ٌيّدق جأىیً را آٌاف ىٍافِ ك کؼدق درؿث غؼب ك قؼؽ ةؼام  ةازارم را کكّرُا ىعحهف ُام صیهَ ةا ك گؼفحَ کار ةَ اٌغ داقحَ جّاف  چَ

 «صؼکحٍغ ایً ٌلكَ در ةا ٌیؽ اکٍّف ك آكردٌغ ةار ىنؼفی ك ىاٌغق ّلب را ىهحِا

ك ام کكّرُام اؿالىی ك ىـهياٌاف زِاف ةپاظیؽیغ ك صق را ةا چٍگ ك دٌغاف ةگیؼیغ ك از ُیاُّم ك قيا ام ىـحىْفاف زِاف »

کٍٍغ از  جتهیغاجی اةؼكغرجِا ك ُّياؿ ؿؼؿپؼدة آٌاف ٌحؼؿیغ؛ ك صکاـ زٍایحکار کَ دؿحؼٌر قيا را ةَ دقيٍاف قيا ك اؿالـ ّؽیؽ جـهیو ىی

غ، زىاـ اىّر را ةَ دؿث گیؼیغ ك ُيَ در زیؼ پؼچو پؼافحعار اؿالـ ىسحيِ، ك ةا دقيٍاف کكّر ظّد ةؼاٌیغ؛ ك ظّد ك ًتلات ظغىحگؽار ىحِْ

اؿالـ ك ىضؼكىاف زِاف ةَ دفاع ةؼظیؽیغ؛ ك ةَ ؿّم یک دكنث اؿالىی ةا زيِّریِام آزاد ك ىـحلم ةَ پیف ركیغ کَ ةا جضلق آف، ُيۀ 

را ةَ اىاىث ك كرادث ارض ظّاُیغ رؿاٌغ. ةَ اىیغ آف ركز کَ ظغاكٌغ جْانی ىـحکتؼاف زِاف را ةَ زام ظّد ظّاُیغ ٌكاٌغ ك ُيۀ ىـحىْفاف 

 28«.كّغق فؼىّدق اؿث

ك در ٌِایث اىاـ ظيیٍی ةَ ىهث ایؼاف ك ُيَ ىهحِا ٌّیغ ىیغٍُغ کَ ٌحایر ىذتث صامهَ ىحٍاؿب ةا جضيم ؿعحی ك جالش آٌِا ك ةَ 

 زِاف در کَ  کٍو در ظاجيۀ ایً كمیحٍاىَ، ةَ ىهث قؼیف ایؼاف كمیث ىییک ىؼجتۀ دیگؼ »ُياف ٌـتث ةؽرگ ك ظّقایٍغ ظّاٍُغ ةّد: 

ؿب صسو ةؽرگی ىلنّد ك ارزقيٍغم ك ّهّّ رجتۀ آف اؿث، آٌچَ کَ ىٍا ىضؼكىیحِا ك ٌذاریِا زاف ك فغاکاریِا ك رٌسِا ك زصيحِا جضيم صسو

 ك ةاالجؼیً ك كاالجؼیً کٍیغ، ىی ك کؼدق ٌذار ىاؿ ك فزا آف ةؼام ك کٍیغ ىی دٌتاؿ ك  قيا ىهث قؼیف ك ىساُغ ةؼام آف ةپاظاؿحیغ

غ ّؼوَ قغق اؿث ك ظّاُغ قغ؛ ك آف ىکحب اة جا زِاف ایً پؾ از ك ازؿ در ّانو مغر از کَ اؿث ىلنّدم ك اؿث ىلنغم ارزقيٍغجؼیً

كزّد ك در درزات ك ىؼاجب غیب ك  انُّیث ةَ ىٍْی كؿیِ آف ك ایغة جّصیغ ةا اةْاد رفیِ آف اؿث کَ اؿاس ظهلث ك غایث آف در پٍِاكر

ػ ةَ جياـ ىٍْی ك درزات ك اةْاد ىحسهی قغق؛ ك کّقف جياـ اٌتیام ُّاـ ػ   قِّد اؿث؛ ك آف در ىکحب ىضيغم ػ مهی اهلل ّهیَ كآنَ كؿهو

ٌِایث زؽ ةا آف ىیـؼ  زياؿ ةی ّهیِو ؿالـ اهلل ػ ك اكنیام ىُْو ػ ؿالـ اهلل ّهیِو ػ ةؼام جضلق آف ةّدق ك راُیاةی ةَ کياؿ ىٌهق ك زالؿ ك

قّد ةؼام ُیچ ىّزّدم  ٌگؼدد. آف اؿث کَ ظاکیاف را ةؼ ىهکّجیاف ك ةؼجؼ از آٌاف قؼافث دادق، ك آٌچَ ةؼام ظاکیاف از ؿیؼ در آف صامم ىی

 29«. ك َّهً صامم ٌكّد ّدر ؿؼاؿؼ ظهلث در ؿؼ
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 ًتيجِ گيزي

اؿحٍتاط ٌيّد کَ ّغانث ؿیاؿی ىفِّىی کهیغم در اٌغیكَ ؿیاؿی اىاـ ظيیٍی اؿث کَ ةؼ اؿاس ىٌانب پیف گفحَ ىیحّاف 

ىیحّاف ةا پؼداظحً ةَ آف ةعف ىِيی از اٌغیكَ ُام اىاـ را جضهیم ٌيّد. ّغانث ؿیاؿی کَ ُو ىٍكأ فْانیث ؿیاؿی ك ُو آرىاف آف ظّاُغ 

 ةّد.

در ةؼ ىیگیؼد ك ةا قاظنِام ىعحهفی ىكعل ىیكّد ىیحّاٌغ فؼاجؼ از ّغانث ؿیاؿی کَ ىّنفَ ُام ىذم جّازف، جٍاؿب ك جْادؿ را 

 ّغانث فؼدم ّيم ٌيایغ ك قاظنِام ّغانث را ةیف از پیف جلّیث ٌيایغ ك ةَ فؼاگیؼ قغف ّغانث ىٍسؼ قّد.

اف داد ك در ىؼصهَ در ٌِایث آٌکَ ةایغ ّغانث فؼدم را ةَ ّغانث ؿیاؿی گـحؼش داد ك اىّر را از صانث فؼدم ةَ قکم ٌُاـ ىٍغ ؿاى

ةْغ ّغانث ك ىّنفَ ُام آف را در ٌُاـ ؿیاؿی اّياؿ ٌيّد ك ةَ ًّر ىـحيؼ ّيهکؼد آف ك قاظنِام ّغانث را ىّرد ةؼرؿی ك ةاز ةیٍی كؼار 

 داد جا ّغانث ؿیاؿی در صغ ىٌهّةی ازؼایی قّد.
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