
1 
 

یدعس کولملا  تحیصن اھ و  ھمانز ردنا ی  هرابرد  

 یلامش اضریلع و یدرجورب دازرھم

 یسایس درکیور و یبدا کبس ی هرابرد ار دوخ هاگدید ناگدنسیون ،تسخن رھب رد .تسا شخب ود ی هدنرادربرد راتشون نیا
 .دنزادرپیم یدعس ی ھمانزردنا ی هرابرد ھتکن دنچ ھب ،مود رھب رد ،هاگنآ و دنھنیم نایم رد اھ ھمانزردنا

 اھ ھمانزردنا ی هرابرد :کی

 تخاتب ھش مشخ دوز شدرک تام                 تخاب جنرطش یمھ کقلد اب هاش

 شرسرب دزیم جنرطش زا کی کی                   شروآربک ھش نآو ھش ھش تفگ

 نامالا تفگ و کقلد نآ درک ربص                    نابتلق یا تھش کنیا ریگب ھک

 ریرھمز زا روع ھک نازرل نانچ وا                      ریم دومرف نتخاب رگید تسد

 دش تاقیم و نتفگ ھش ھش تقو                 دش تام ھش و رگید تسد تخاب

 تفت میب زا دنکف دوخ رب دمن شش                 تفر جنک رد و کقلد نآ دیھجرب

 دھر ھش مشخ ز ات ناھنپ تفخ                      دمن شش ریز و اھ شلاب ریز

 نیزگ هاش یا ،ھش ھش ،ھش ھش تفگ          نیا تسیچ یدرک ھچ یھ یھ ھش تفگ

 فاجس شتآ روآ مشخ یا وت اب                 فاحل ریز زج تفگ قح ناوت یک

 تاھتخر ریز ھب ھش ھش منزیم                 تام هاش مخز ز نم و تام وت یا

 هژیو کرد ھب نآ سپ رد ،تسناد ھشیدنا زا یا هدرتسگ قفا رگنایامن ار کقلد و هاش نتخاب جنرطش ناتساد ناوتب ھک اسب یا
 نردماشیپ ٔھنایمرواخ یاھ ھعماج رد اھنآ یسایس درکراک زا هزات یمھف ھب ،هاگنآ و دیسر اھ ھمانزردنا یبدا کبس زا یا
 ھچرگ ھک تسا یروشیدنا درمتلود رھ نیتسار ٔھغدغد یامنزاب یولوم ناتساد کقلد راتفر و راتفگ ھک اسب یا .دوشگ یھار
 یاھ هاگنزب رد دیاب نامگیب اما ،دراگنب رایرھش زردنا رد زین یاھلاسر هاگ ،ناروتسد یخرب نوچمھ ،شرمع ٔهرود ھب دیاش
 نیا رانک  رد  .دھن هاشداپ یاپ شیپ اشگراک یدنپ و دروآ نایم رد ھنادرخب یاھینزیار و دمآ راک یاھراکھار ھتسویپ ،تسایس
 یھنیرتشیب یور رد ور ای و دزپب ھماکدوخ هاش زا یریگ هدرخ و دقن  لایخرس رد ھک زین دنورھش رھ ،دنمشیدنا درمتلود
 نابیرگ و تسد تخب نوگن کقلد شسرپ نامھ اب تسیابیم ،دیاشگب هدوت رادنپ و راتفگ و راتفر دقن ھب نابز و دتسیاب نامدرم
 ”؟ فاحل ریز زج تفگ قح ناوت یک“ :دشاب هدوب

 ھچ و ؟تسیچ زا ،دش دناوتیم دقان دنورھش نیا و دنمشناد روتسد نآ رپس دیاش ھک هدرپ ای ”فاحل“ نیا سنج یتسارب
 رس زین یرگید یاھشسرپ ھتکن نیا رد ھشیدنا زا ؟ تسج ناوتیم اھھمانزردنا ینامتفگ و یبدا کبس و نآ ھنایم یایگتسویپ
 ایآ ؟دنمادک ھماکدوخ هاشداپ اب زردنا و یریگ هدرخ ،دقن نتشاذگ نایم رد یارب دمآ راک ینامتفگ یاھ هویش  :دنشکیم رب
 یاھیریگ میمصت رد یلمع یاھراکھار نداھن شیپ نوچ یتمدخ ھب و دنریگ راک ھب یسایس دقن نابز دیابیم زین اھ ھمانزردنا
 ،دشاب ھتشاد یا ھمانروتسد و امنھار باتک تسناوتیم ھناشیدنا لاحم مھ یزرو تسایس راب و راک میتفرگ ؟دنزادرپب یسایس
 یزرو تسایس ھمان روتسد نوچمھ یزیچ شیوخ فدھ و ینامتفگ ٔهویش رد تسیابیم زین اھ ھمانزردنا یتسار ھب ایآ ،هاگنآ
 اب مھ و هدومناو کی ھب کی ار یسایس میمصت و لمع یاھ هاگنزب یاھیگدیچیپ راو ھنییآ مھ ،یاھمان نییآ رھ دننام و ؟دنشاب
 ؟دنوش نومنھر میمصت نیرتھب نتخاسرب ھب ار هاش ماگ ھب ماگ یاھروتسد

 زا کقلد زین .تسا هدنکفا یگرزب ھلصاف — اھ هدرپ ریز ھتفرگ رپس یوگ تقیقح ینعی — کقلد و هاش نایم تردق نامگ یب
 ھک تسا نینچ  .دروآ دناوتیمن بات ار فاجس شتآ و روآ مشخ  هاش ندرزآ گرتس دمآ یپ ورنیدب و تسا هرھب یب یریلد
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 یاھ هدس هاش ،خیرات یھاوگ ھب  .دناوتیمن نتفگ  هدرپ یب ار قح و ،دیوگیم نخس هدرپ سپ زا ،دزخیم دمن شش زیرب کقلد
 و روتسد لام و ناج وا مشخ ھک رایسب ھچ و ،تسا هدوب ھماکدوخ شیبامک ،رگید یاھاج رد ھچ و ناریا رد ھچ ،ھنایم
 کر ار خلت هراومھ تقیقح یمامت و ندنکفا باتفآرب هدرپ یب ار هاش نینچ یتساک و یژک  .تسا هداد دابرب ار ود رھ دنورھش
 هرھز ،نداھن وا یور شیپ رد نیشنلد یاھ ییوگ زیجم و اھزاجم و یبدا یاھ ھیارآ زا یھت و یناشوپال نودب و تسار و
 زین ھنامز مدرم یاھراتفر و اھرواب  باقن یب دقن  .دبلطیم–  ٢ بان یسایس تلیضف نامھ ینعی —  نارکیب یریلد و ناریش
 دقن نامتفگ تسبراک رد شیوخ ییاورپ یب یاھب ھک تسا نآ رب  طارقس نوچ یسک و .تسا بایان و بان یریلد نیمھ ورگ رد
 .دزادرپب شیوخ ریلد ناج اب ار باقن یب

 و شنک رد تردق شنیچ کیتارکمد ٔهویش دوبن ینعی —   یعامتجا ٔهژیو راتخاس اسب ھچ ھک دیشیدنا نینچ ناوتیم یورنیدب
 اھ ھمانزردنا یبدا نابز و کبس رب زین و یرادیدپ ی ھنیمز رب ار شیوخ شقن —  ٣ هاش و ھمانزردنا ٔهدنسیون نایم شنکاو
 ات دیوگب  هدرپ رد ار قح نخس ھک درادیم او ار ھمانزردنا ی هدنسیون تردق راتخاس یدادبتسا شنیچ ھک اسب یا .دشاب هداھن
 سپ .دنام ناما رد ،تساورپ یب دقن و هدرپ یب تقیقح ندروآ بات و ندینش یریلد زا هرھب یب زین دوخ ھک ،هاش مشخ زا دیاش
 یباطخ یبدا کبس دوخ نیا ،نخس رگیدب.  تساھ ھمانزردنا ییوگ نخس ٔهویش و یگدنسیون کبس انامھ دزاسیم ار هدرپ ھچنآ
)rhetorical modality(رد ،اما ،دناشوپیم هدرپ رد ار تقیقح ،دیوگیمن فرح ھنھرب ھک تسا یسیون ھمانزردنا تنس رد 
 نوچمھ یا ییاور یاھدرگش و یرونخس یاھ ھیارآ سلطا رد و ،ھیانک و زاجم فیرشت رد ار تقیقح زا یا هراپ ،نآ نامھ
 یاھریسفت و اھ انعم شریذپ زا  ھک یزومآ دنپ یاھھصق و ،یناکم ارف و ینامز ارف یاھ ییوگ ھتکن ،یلیثمت یاھ ناتساد
 یلمع و یرظن تمکح زا یروخرد یاھ هراپ اھ ھمانزردنا رد ،رارقنیدب .دناشنیم هاش مشچ شیپ رد ،۴ دننزیم نت  ییاھن
 رب  ھنایم یاھ هدس یاھ ھمانزردنا ییاھن فدھ مھ و ینامتفگ یوگلا مھ و کبس مھ: دنوشیم رادیدپ مھ و ھتفھن مھ ھنامز
 ٔهویش دیابیمن ھک تسورنیمھ ھب زین .دنراوتسا ییوج تلادع و یدمآ راک ینعی نآ ینوناک ی ھشیدنا ود  و یلمع تمکح
 .تسناد یکی   قح نخس هدرپ یب و اورپ یب نایب نامتفگ ینعی  Parrhesia اب ار اھ ھمانزردنا یبدا کبس و ینامتفگ

 ،دزیمآیم ناج میب اب ار هاش اب نتفگ نخس ھنھرب ھک هاش و هدنسیون /روتسد نایم تردق شنیچ یدادبتسا راتخاس رانک رد دیاش
 هدرک اھ ھمانزردنا یبدا ٔهژیو کبس و یباطخ نامتفگ تسبراک ھب راچان ار ناگدنسیون زین یخیرات و یفسلف شرگن ٔهویش کی
 سفن ،نایوج یگریچ و تردق و ناگشیپ تسایس و ناھاش ناور رد ،ھنایم یاھ هدس و ناتساب نافوسلیف هاگدید زا  .دشاب
 ناور رگید هراپ ود رب ،تسا یمدآ ناور رورغ و روش ،یزاورپ دنلب ،مشخ ٔهدنرادربرد ای امنزاب ھک )thumos( یبضغ
 کی ناور ینورد راتخاس ،نخس رگیدب  .دراد شیوخ نامرف ریز ار ودرھ و  تسا هریچ )eros( توھش و )nous(لقع ینعی
 زا ار دوخ ناور شیوخ کولس و یفسلف یناگدنز ریس رد دیزیم ھفسلف اب ھکنآ  .دنکیم ادج فوسلیف کی زا ار وا هاشداپ
 سفن ماگل ریز ھب ار یوھش سفن ،یبضغ سفن نتشک اب و دناھریم ینالقع سفن و یوھش سفن ،یبضغ سفن هراپ ھس راتخاس
 ،)eros( توھش و )nous(لقع یزیمآمھ“ ورد  ھک تسا یا هراپ ود راتخاس وا ناور راتخاس ،ورنیدب  .دشکیم ینالقع
 رگیدکی زا یوھش سفن و یبضغ  سفن ، اما ،هاوخ یگریچ هاشداپ ناور رد .۵ دیاشگیم فوسلیف رب ار  ”سفن تدحو  قفا
 یبضغ سفن فک رد یرازبا نوچمھ دوخ ،توھش و مشخ شوج مھ رد نیا راھم زا ناوتان ،ینالقع سفن و دنوشیمن ادج
 یوس ھب هرامھ هاش توھش ،یبضغ سفن نامرف ریز  .دوشیم وا بلط یرورس و وج تردق ی هدارا رازگ تمدخ و دتفایم
 ییاج .دبای تسد تلادع لامک ھب دناوتیمن یسفن نینچ ورنیا زا .دنکیم لیم یزرو تنوشخ و یبلط یرترب ،ندرک دوخ ِنآ زا
 تقیقح زا رتمک یزیچ یپ رد فوسلیف سفن توھش ،وا ینالقع سفن نامرف ریز رد و فوسلیف ی هدش لدبم ناور رد ھک
 ھک تسا نینچ  .تسین نارگید رب یرترب و تردق یایوج زج سفن توھش ،بلط یرورس هاش ناور  رد ،دتفایمن لومشناھج
 یلک ی هدیا و تلادع یتسیچ ٔهرابرد لومشناھج تقیقح ھب یلیم و ھغدغد ھن هاش فاجس شتآ  ناور ،یبضغ سفن نامرف ریز
 یباطخ ریغ ینابز رد یفسلف مھف و یناھرب کرد چیھ یاریذپ دناوتیم شا نوبز و تسدریز ینالقع سفن ھن و دراد کین رما
 .دوش کین رما و تلادع یلک زا یزاجم ریغ و

 رب راتفر ھب هاش یلیم یب ھک تسا ھتخومآ ھبرجت زا مھ و تمکح زا مھ ،دراگنیم ھمانزردنا ھک یفوسلیف ای و روشناد روتسد 
 ندرک ییاورنامرف یکین ھب .داد دھاوخ داب رب ار تلود مھ و روشک مھ ،تلادع یتسیچ زا هاش یگتخومآ ان زین و تلادع یانب
 virtuous/noble( کین یگدنز راک وزاس و یتسیچ زا شا یھاگآ زین و تلادع یانب رب راتفر ھب هاش یگتسبلد ورگ رد

life( ملح ،تلادع ینعی–    نآ ھیاپراھچ و )prudence( ، سفن راھم و  یریلد )moderation( مشچ رد ،یور رھب  .تسا 
 نافوسلیف هاگیاج و )تردق ماقم ینعی) نایامرفنامرف هاگیاج ھک نامز نآ ات“ ،ھنایم یاھ هدس رد شناوریپ رایسب ھچ و نوطالفا
 اب نونکا ھک نانآ ات و ،دنزیماین مھ رد یمامت ھب یسایس تردق و ھفسلف ھک نامز نآ ات و ،دنوشن یکی (تمکح ٔھبتر ینعی)
 ،دندرگن زاب راتفر ھنوگ نیا زا دنا هدناماو  یرگید ھب نتخادرپ زا )یسایس تردق ای ھفسلف ینعی( ود نیا زا  یکی  یریگیپ
 ۶ ”.نینچمھ زین یرشب داژن و …دید دنھاوخن اھرش زا یگدوسآ یور اھرھش
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 اب یسایس تردق راک و زاس زونھ و تسین نوطالفا راگزور زا ھناگیب نادنچ وا ٔھنامز ھک دنادیم یکین ھب فوسلیف /روتسد 
 سفن ھک کنیا سپ .دنا هدش یکی ھن و دنا ھتخیمآ مھ رد ھن–  درخ یانب رب یعامتجا و یدرف نتسیز ینعی  —  یفسلف یگدنز
 ” نوریب“  ”لصفنم لقع“ شقن روشناد روتسد/فوسلیف ھک تسا نآ هراچ ،تسا یبضغ سفن تسد ریز و نوبز هاش ینالقع
 ،دوش هاشداپ رابرد رد  ) raison d’état( تلود درخ یامن زاب نایزورما نابز ھب و  دریگ شود ھب هاشداپ ناور و  سفن زا
 ٧ .دنک زاسمھ )logos( درخ مکح اب ار )nomos( نوناق ماظن و )politeia( یرادا یسایس یاھھاگتسد دناوتب دیاش ات
 کین رما و تلادع یلک تقیقح زا یا هرھب ناوتب ھک هویش رھب و دریگ شیپ ار هاش شزومآ )فلا دیاب روشناد روتسد ،رارقنیدب
 راد وریگ رد نینچمھ تسیابیم روشناد روتسد  (ب .دناشنب هاشداپ ناور رد ار یقالخا تلیضف لاھن و دنازوم ایب هاش ھب
 راھم تلیضف زا هرھب یب هاش نوچ ،ھتشذگ نیا زا ٨ .دروآ نایم رد اشگ هار و دمآ راک یار یراد روشک و تسایس هرمزور
 روتسد/فوسلیف  هاش ینالقع یناوتان نینچ ،دنار  مکح یوھش و یبضغ سفن ھب دناوتیمن وا نوبز ینالقع سفن و تسا سفن
 زج ھب نخس تعنص ھس رھ ینعی )لدج و رعش و ھباطخ و دنک نت رب نایوگ ھصق و نارونخس یادر ھک دناوخیم ار روشناد
 راد وریگ رد و لصفنم لقع شقن رد .دزادرپب لامک ھب ار فلا تمدخ دناوتب دیاش ات دنک راک رد ( یناھرب یقطنم لالدتسا
 ینعی ،ب تمدخ یزاسراک .دیاشگیم ھمانزردنا شراگن ھب تسد روشناد روتسد/فوسلیف اسب ھک تسا )فلا( یتمدخ نینچ
 ناسب و اجنیا رد .دبلطیم ھنوگرگید یلکب یراتفگ و راتفر روتسد زا ،اما ،یرادروشک رابوراک رد هاش اب یسایس ینزیار
 .دروآ شخرچ رد ارگعقاو و امنعقاو ،راتفگ تسار ،تساررس ،هدرپ یب ینابز ،یریلد ھب دیاب روشناد روتسد ،یسایس نزیار

 تعنص دربراک رد تسخن فدھ ،دراد وگتفگ فرط ار  نانخسمھ درخ اھنت ھک یقطنم لالدتسا و ناھرب ٔهویش فالخ رب 
 یاھ موھفم ی ھماج رد یدیرجت و  ینالقع یاھ یلک دتس و داد ھب ھباطخ نف  .تسا بطاخم ساسحا نتخیگنا رب ھباطخ
 بیطخ : دشاب شیوخ ٔهدنونش یرکف یدازآ ناھاوخ رونخس ھک تسین نانچ ھباطخ تسبراک رد  .دزادرپیمن یفسلف و  یناھرب
 و رعش و لدج و ھباطخ نوچ ییاھ کبس دربراک رد رونخس ھک تسین نانچ زین .تسا بطاخم ناور رب یگریچ یپ رد
 رد ھک تسا تردق تسبراک ٔهویش کی یباطخ یاھ تعنص دربراک یتسارب  .دشاب تیعقاو نوگ ھنییآ ییامناو یپ رد ھطسفس
 ھتفگ وا رب اھ ھتفگ نآ ھکنآ و دوشیم ھتفگ ھچنآ نایم —  تردق ٔھطبار کی ینعی —  هدننز هرگ و هدننک دودحم ٔھطبار“ نآ
 یرای ھب ھک  — دنادیم نانچ شیوخ ٔھفیظو ای — تسا نآ رب ھمانزردنا ٔهدنسیون ،لصفنم لقع ناسب ٩ .دیآیم دیدپ ”دوشیم
 ار وا ناور و ساسحا و  دزومایب هاشداپ ھب ار لدع یلک هدیا زا یا هرھب کدنا ،رعش و ناتساد نابز اب و ھباطخ تعنص
 نافوسلیف هاگن رد ،یوررھب  .دناسر یرای هاش داھن رد یقالخا تلیضف نتفرگ اپ ھب یشزیگنا نانچ ھک دیما نادب ، دنازیگنارب
 لقع یگریچ یورگ رد ، هاشداپ دوخ تداعس زین و ، نادنورھش و رھش ی ھھدیدنسپ یناگدنز و ینادابآ ،ھنایم یاھ هدس یناریا
 ھفیظو انامھ ،تسا هداتفا تسد ریز و نوبز ناسنیدب هاشداپ دوخ ینالقع سفن رگا و  .تسا هاش یوھش سفن و یبضغ سفن رب
 راک روتسد رد ار ھناکولم مدامد یاھاوھ و هاشداپ سفن راھم ھک دناوخیم ارف ار وا ،لصفنم لقع ینعی ،روتسد یقالخا ی
 .دھد رارق ترازو

 ھک  هدننز هرگ تردق ی ھطبار نآ ؟ دنوشیم نومنھر ییوس و تمس ھچ ھب ار هاش اھ ھمانزردنا یتسارب ھک دیسرپ دیاب کنیا
 ینعی — دوشیم ھتفگ وا رب اھ ھتفگ نآ ھکنآ اب  ار دوشیم ھتفگ ھچنآ و دننکیم یزاس راک ھباطخ نف یرای ھب اھ ھمانزردنا
 ”ییوگ کر داد رارق“ مان نآ رب وکوف لشیم ھک یموھفم ؟دیماجنا دنناوتیم یدمآیپ ھچ ھب ،دنھدیم دنویپ  — هاش
)Parrhesiastic Pact( رد اھ ھمانزردنا یباطخ نامتفگ ، ام رواب ھب  .دیآیم اھشسرپ نیا ھب ییوگ خساپ راک ھب ١٠ دھنیم 
 نتخادرپ رتھب ھچرھ رب ار روتسد یشریذپ نینچ نامگ یب و تسا روتسد اب ییوگ کر دادرارق شریذپ ھب هاش نتخیگنا رب یپ
 رھ راب وراک رد یسایس ینزیار اب ناوتیمن ار ھمانزردنا ،دمآ ھتفگ رتشیپ ھک ھنوگنامھ سپ .دزاسیم رتاناوت )ب( تمدخ
 یاھ راکھار نداھن شیپ و روتسد ییوگ کر دنمزاین نیتسار و روخرد یسایس ینزیار ھک اریز .تسناد یکی تسایس ٔهزور
 ھناھاش راتفر و یار ٔهدرپ یب و اورپ یب دقن یورگ رد  ؛تسا یسایس یریگ میمصت ٔھنیمز و نامزروخارفب هژیو
 رعش و ھصق و زاجم و زیجم و ییوگ دماشوخ زا زیھرپ اب و یشوپ هدرپ نودب و ھنھرب ،قح فرح ھمھ نتفگ یاضاقت  ؛تسا
 یریلد و تسا هاش مشخ ندیرخ و گرم رطخ شریذپ یورگ رد نیتسار یسایس ینزیار ،اھنیا ھمھ رانک رد و  ؛دراد ییارس
 .دبلطیم نآ زا یا هراپ ندرکن ناھنپ و تقیقح ھمھ نتفگ

 ھکیلاح رد .تسا )Parrhesiastic Discourse( ”ییوگ ھنھرب نامتفگ“  — )ب( تمدخ ینعی — یسایس ینزیار
 فدھ .دوریم رامش ھب ییوگ کر دادرارق یزاس راک یارب ینف و تعنص ای و ،هاش نتخیگنا رب یارب یدربھار ھمانزردنا
 روتسد اھنآ رد ھک دشاب  .تسا هدنیآ ییوگ ھنھرب یاھنامتفگ رد فوسلیف و دنورھش و روتسد ینمیا شیازفا ییوگ کر دادرارق
 و تسایس و هاشداپ دقن رد ھچنآ ی ھمھ و ،دننادیم قح ھک ار ھچنآ ی ھمھ و دنیاشگرب نابز اباحم یب فوسلیف و دنورھش و
 داد رارق .دنھن نایم رد هاشداپ اب —   یراعتسا/یباطخ ھن و —  امن عقاو نابز ھب و سارھ یب ،دنراد رطاخ رد شراتفر
 یارب ینمیا قفا شیاشگ ھب یورنیدب و دھد شھاک ار ییوگ کر و تسار ٔھنیزھ ھک تسنآ یپ رد ،میتفگ ھک نانچ ،ییوگ کر
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 نردماشیپ یاھ ھعماج رد تردق کیتارکمد یاھ شنیچ و اھداھن دوبن رد .دناسر یرای تسایس راب و راک رد تقیقح یرادیدپ
 دھعت رب تلاح نیرتھب رد و تسا ھتسب هاشداپ ینوگرگد رد ھتسویپ ی هدارا و اوھ ھب هرامھ یقفا نانچ ینمیا ،یدادبتسا و
 ١١ .تسا راوتسا — روتسد و هاش ینعی —  ییوگ کر داد رارق یوس ود یقالخا

 کیتارکمد ھعماج زا نوچ :دوشیم راکشآ اھ ھمانزردنا نامتفگ یگشیدنا شزرا زین و یسایس تمدخ و شقن ھک تساجنیا رد
 مامز ھک تسوا یبضغ سفن تسدریز و نوبز شا ینالقع سفن ینعی — تسا ھماکدوخ هاشداپ نوچ و  تسین یناشن و مان
 ،دوخ یلصا بطاخم ینعی ،هاشداپ دناوتب اسب ھک  تسا نآ رد ھمانزردنا یقالخا شزرا  — دراد فکب ار ود رھ اوھ و لقع
 یدنمتلادع نارگنلد ،یمد یارب ھچرگ .دیاشگب شیوخ بلق رد تقیقح ٔھغدغد یارب یلاجم مکتسد ھک دزیگنا رب ار
 نآ یرای ھب دیاش ات درورپب دوخ رد یریلد و یتفص کین و یراد نتشیوخ یارب ارذگ دنچرھ یا هدارا و  دوش شییامرفنامرف
 و مرن نابز یتسارب !دنازوسن  مشخ شتآ ھب ار وگقح فوسلیف و دنورھش و روتسد و دراد مرتحم ار ییوگ کر دادرارق  هدارا
 یاھ تیاکح و اھ ھیآ و ثیدح ،اھرعش ،اھ ییوگ دماشوخ و اھ یرگ شیاتس ،اھ ناتساد رایسب ھچ اھ ھمانزردنا فیطل نوسفا
 ٔھغدغد نانچ ات دنکیم ترابع رد اھ تعنص رایسب ھچ و دزیمآیم مھ رد ار ھمھ و ھمھ  …و یخیرات یاھ ھناسفا ،ینید
 یددم نادنورھش راگزور یکین و یھب ھب ،تردق ٔھنادرخب تسبراک ھب هاش ندناوخ اب یورنیدب و دنک رادیب ار یتلادع و تقیقح
 تقوب ار دقن و قح و دنک ھشیپ یریلد ھک دناوخیم ار روتسد ،هاشداپ و نزیار روتسد نایم ییوگ کر داد رارق .دناسر
 ینزیار و باقن یب دقن و قح فرح یاریذپ و دنک ھشیپ یریلد دیاب زین هاش ،نیا ربارب رد  .دنک راکشآ هدرپ یب ینزیار
 رد .دوشیم ھتساوخ داد رارق یوس ود رھ زا ،رھش تلیضف ناکرا راھچ زا یکی ناسب ،یریلد ھک تسا نینچ  .دشاب ھنادرخب
 ساسا رب تردق شنیچ رد و ،رھش یعامتجا -یسایس و ینوناق یاھداھن رد ییوگ کر داد رارق ،نیون کیتارکمد یاھ ھعماج
 ھنایم ییوگ ھنھرب نامتفگ دتس و داد ھک   کیتارکمد  ی ھنیداھن یاھرھپس یتسھ ورینزا  .تسا هدش رادیدپ ،یساسا نوناق
 نخس ھب .تسا ھتساک ورف ار اھنآ یگدننازیگنا رب ناوت و اھ ھمانزردنا ھب زاین دنھدیم ناماس ار ناگشیپ تسایس و نادنورھش
 مھ رد یناگمھ رھپس رد یناسنا تسیز ٔهویش ود ناس ھب یرگ تموکح و یزرو تمکح ،نیتسار کیتارکمد رھش رد ،رگید
 ،اما ،ھماکدوخ یاھ هاگتسد و نردم اشیپ یاھ ھعماج رد .دنوشیم یکی ھنادرخب یزرو تسایس رادیدپ رد و دنزیمآیم
 .دنرانک رب روتسد و هاش نایم یلامتحا ییوگ کر دادرارق زا نادنورھش

 ِناھج و )social contract( یعامتجا داد رارق نوچ ییاھ موھفم اب ییوگ کر دادرارق ی هدیا ،یتخانش شور هاگدید زا
 ولھپ — )heuristic device( دنا یبایھار و یلیلحت رازبا ھس رھ ھک ورینزا —  )state of nature(  تشرس
 اب .دوشیم ھتسب نیلایخ یلاح و عضو رد نایمدآ نایم دادرارق نیا ،یعامتجا دادرارق ھسردم نادنمشیدنا یخرب  دزن  .دنزیم
 یسایس راذگنوناق تردق یتسیچ زا ات دنکیم یرای ار نادنمشیدنا نیا یبایھار رازبا کی ناسب داد رارق ی هدیا ،ھمھنیا
)sovereign( ھب ییوگ کر داد رارق ی هدیا ،هویش نیمھ ھب  .دنریگرب هدرپ نادنورھش نایم دنویپ زار زا و دنیوجب یناشن 
 .دوشیم راوتسا نزیار روتسد و  نردماشیپ  هاشداپ نایم هرگ و دنویپ نآ رد ھک ددرگیم زاب نیلایخ یلاح و عضو
 نامتفگ یسایس شنک و تشرس رتھب مھف رد ام ھب ،دمآ راتشون نیا رد ھک نانچ ،ییوگ کر داد رارق ی هدیا ،نیارب  نوزفا
 ١٢ .دناسریم یرای اھ ھمانزردنا

 یپ رد  یا هژیو یساسحا و یشزیگنا یاھدمآیپ اھ ھمانزردنا یباطخ راتخاس و کبس ،ھنایم یاھ هدس رد ھکنآ نخس هدیکچ
 مسر و هار و هاش اب ات تلود درخ یارب یرھپس شیاشگ ینعی — ار شیوخ دنمشزرا یسایس شقن شور و هار نیا ھب و دراد
 یکرت و یزات ،یسراپ یاھ ھمانزردنا ،ھنایم یاھ هدس رد .دریگیم شودب  — دزیمآ رد وا یسایس یاھ یریگ میمصت
 .دنھنیم نایم رد هاش اب ھباطخ تعنص و کبس رد ار دنمتداعس تسیز و تلادع یلک ٔهرابرد ھنامز یرظن تمکح درواتسد
 تسایس نتشون راک ھب ھک تسا یروشیدنا ناروتسد و  نافوسلیف یلمع درخ یامنزاب دوخ اھ ھمانزردنا یسایس تمدخ نیا
 لقع  یوپاکت زا یناشن و یرظن لقع زا یا هرھچ اھ ھمانزردنا نیا یا ھنییآ رد یتسارب .دنا ھتخادرپ اھ ھمانزردنا و اھ ھمان
 .تسا نایامن ھنادرخب تسایس یھدناماس یارب یلمع

 یدعس ی ھمانزردنا ی هرابرد :ود

 ناور عزن تقو رد ھک مدینش

 ناوریشون تفگ نینچ زمرھ ھب

 شاب شیورد رادھگن رطاخ ھک
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 شاب شیوخ شیاسآ دنب رد ھن

 سک وت راید ردنا دیاساین

 سب و ییوج شیوخ شیاسآ وچ

 دنسپ اناد کیدزن ھب دیاین

 دنفسوگ رد گرگ و ھتفخ نابش

 راد جاتحم شیورد ساپ ورب

 رادجات دوب تیعر زا هاش ھک

 تخرد ناطلس و دنخیب وچ تیعر

 تخس خیب زا دشاب ،رسپ یا ،تخرد

 شیر قلخ لد یناوت ات نکم

 شیوخ خیب ینکیم ینکیم رگو

 یدرخب ار درم دوش تعیبط

 یدب میب و یکین دیما ھب

 یتفای ھشداپ رد ود رھ نیا رگ

 یتفای ھنپ شکلم و میلقا رد

 راودیما رب درآ شیاشخب ھک

 راگدرک شیاشخب دیما ھب

 دنسپ دیاین شناسک دنزگ

 دنزگ دیآ شکلم رد ھک دسرت ھک

 هاوخم روشک و زرم نآ رد یخارف

 هاش ز تیعر ینیب گنتلد ھک

 سرتب روالد ناربکتسم ز

 سرتب رواد ز دسرتن وک نازا

 باوخ ھب دنیب دابآ روشک رگد

 بارخ روشک لھا لد دراد ھک

 روج ز دیآ یماندب و یبارخ
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 روغ ھب ار نخس نیا نیب شیپ دسر

 تشک دادیب ھب دیاشن تیعر

 تشپ و دنھانپ ار تنطلس رم ھک

 شیوخ رھب زا نک ناقھد تاعارم

 شیب راک دنک لدشوخ رودزم ھک

 لوا باب – ناتسوب

 رد ١٣ .دناهدناوخ یبرجت و یلمع شناد و ھفسلف و گنھرف رد ”یمالسا-یناریا ییازون“ راگزور ار متفھ ات موس یاھهدس
 و یدرف یناگدنز ھب ینالقع شرگن ششوج و ناسنا و ناھج زا یفسلف یھاگآ نایناماس و ١۴ ھیوب نادناخ یھاشداپ دھع
 ھبامرگ و قوسراچ و رازاب و نزرب و یوک و رھش رد و ،یناگمھ رھپس رد نامدرم یهرمزور یاھوگتفگ ورملق ھب ،تسایس
 یراداور تسایس هژیو ھب و .دیسریم جوا ھب دادغب و زاریش و ناھفصا و یر نوچ ییاھرھش رد و تفاییم هار ،ناتسلگ و
 و نید و عامتجا و تسایس راب و راک رد زین و ناھج و یمدآ یتسیچ رد یلمع و یفسلف یزرو ھشیدنا قنور رب ھیوب نادناخ
 نوچمھ و دشک ھنابز هرابود یسابع ناگفیلخ یشیدنا ھتوک و تیمزج ی هدییارگ یدرس ھب ی ھلعش ات ١۵ .دوزفایم تناید
 ناماد رب یرشق تعیرش شتآ شایونزغ و یقوجلس ناشکریشمش و �اب رداقلا ھفیلخ ،ینونک ماش و قارع رد شا ناینیسپ
 اھھناخباتک و دنیوشب اھباتک و دنزیوآ راد ھب نافوسلیف و نادنمشناد و دننزب یسایس و یعامتجا و یملع و یفسلف ی ھشیدنا
 ١٧ ،دزادنارد یسابع تفالخ و تعیرش یانگنت ھب ار تموکح شا ھیناطلسلا ماکحالا رد یدروام نسحلاوبا اتو ١۶ ،دنزوسب
 و درخ ثاریمزورما ھک ار ھچنآ زا یتشرد یهراپ و دنتشارفارب یزرودرخ مچرپ یاهدس دنچ ناییوب و یناماس دھع نایناریا
 و نارعاش ،ناراگن خیرات ، ناروشناد ،نافوسلیف زا یرامشرپ یھلسلس و دندروآ دیدپ دوشیم هدناوخ ناناملسم نیرز راگزور
 .دندیشک نایناھج مشچ شیپ ار نازرو تسایس

 نیا رد ھتفای قنور ییارگدرخ زا ییاھ هراپ ،دروآیم نایم رد شرسپ اب ناوریشونا ورسخ نانخس نیرخآ زا یدعس ھچ نآ
 یزرو تسایس راب و راک زا نتفگ نخس ماگنھ ھب ،تشاد اھ هرھب مالک و ھقف تعنص زا یدعس ھچرگ .دیامنیم زاب ار نارود
 ینونک راتشون .درپسیم یلمع درخ تسد ھب هرسکی ار کلم تحلصم راک و تلود یتسیچ و دوشگیم یلمع تمکح نابز
 یعامتجا داد رارق یسایس ی ھشیدنا بوچراچ رد ار تلود یتسیچ ھب یدعس هاگن ،نآ رانک رد و درورپیم ار ھتکن نیمھ
 و تسین تیعر کلام اما ،تسا نامدرم نابش هاشداپ ،دیامنیم هرھچ یناوخزاب نیا یپ رد ھک یدعس نآ رطاخ رد .دناشنیم
 راک ھب دیاب ھک تسا یا ھتشامگ :تسا نامدرم نابش-دنمراک هاشداپ ،یدعس یارب .درک دناوتیمن نیمز رب ادخ یگدنیامن یوعد
 نیا شناوخ ،ورنیدب .دشوکب ناشیا هافر و یناگدنز تینما ندروآ مھارف رد و دزادرپب نادنورھش لام و ناج زا ینابھگن
 ناروشیدنا رگید و وا یاھ ھتشون یناوخون ھب نایناریا ینونک زاین ھب یکچوک خساپ دیاب ار یدعس ی ھمانزردنا زا راتشون
 و ندرک هدنز ھب ھک تسا ھنالوئسم یرکفنشور راب و راک زا یا هراپ ، یا یناوخون نینچ ھب نتخادرپ .تسناد ھتشذگ
 نیزورما ناھج رد یقالخا و دنمتقیقح تسیز و یزرو ھشیدنا یارب یمالسا و یناریا تنس رد ھتفھن یاھ ناکما یزاسزاب
 ریغ یزرو تسایس و یراد تلود یھدناماس راک ھب اسب ھک تساھ یگوقلاب و اھ ناکما رایسب ھچ نتسبآ تنس .دشیدنایم
 .دنیایب یدادبتسا

 :تسایس و یلمع درخ ،یدعس

 ھچرگ ،وا هاگن رد .دنیبیم یقرف یدرف یناگدنز ورملق و وس کی زا یلمع درخ و تسایس ی ھنھپ نایم اراکشآ یدعس
 زا دنوادخ اب زاین و زار و یرگشتسرپ یاھ هویش رد و ،عرش و رھش نوناق زا هرمزور یاھدتس و داد رد تسیابیم نامدرم
 دنوادخ زا ناشیا یوریپ و یرگشتسرپ هویش و ناھاشداپ مسر و هار یزرو تسایس ی ھنھپ رد ،دننک یوریپ ،ینید یاھ هزومآ
 زا ار نانآ و ددنبیم نامدرم تمدخ ھب رمک تلادع مسر ھب ھک یھاشداپ .تسین یکی نزرب و یوک نامدرم و نایناحور ِنآ اب
 ھب ینافرع یاھ ھشیدنا ١٨ .)#94( تسا دنوادخ شتسرپ  مرگرس لاح نامھ رد ،درادیم رانکرب ینماان و بوشآ و بیسآ
 روخ رد ار ھنوگرھ و دنیبب یتوافت ،تقیرط و تعیرش ینعی ،دنوادخ و یمدآ نایم ھطبار ھنوگ ود نایم ھک دنزومآیم یدعس
 و ریذپان رارکت یاھ دروم و تسخن ھنوگ رد ار تعیرش یاورناھج و یناگمھ یاھ نوناق .دسانشب نایمدآ زا یا هژیو هورگ
 ھب تقیرط لھا زا دشوکیم دای نیشیپ تمدخ نتخادرپ رد ھک ار یھاشداپ ،هاگنآ و .دھد یاج مود ھنوگ رد ار زیرگ نوناق
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 هافر و نادنورھش لام و ناج تینما ھب تمدخ رد .دسانشزاب یھاشداپ ی هویش نینچ رد ار وا یراگتسر و دروآ رامش
 تسایس ،یورنیدب ١٩ .دناسریم تقیرط ماقم ھب ار وا تسبراک نیمھ و ددنبیم راک ھب یلمع لقع یھاش نانچ ،نامدرم
 ھک ،یدابآ و ینادابآ و نما ھن ،ورد ھک دنامیمن ینایفوص یگشیپ تقیرط ھب ور چیھ ھب یلمع لقع یوریپ ھب هاشداپ یزرو
 مغ لیس و الب نافوت ار لمات و ریبدت و ینیب تحلصمو ،تسا زوس ملاع نازرو تقیرط دنیآ یپ و ھتساوخ ناھج یبارخ
 راصحراھچ رد ندنامنرد ھب وس کی زا هاشداپ یگشیپ تقیرط ،ھلکت کباتا ناتساد رد .تسا هداد داب رب هرسکی ھنایفوص
 .تسا هدروخ دنویپ یلمع لقع یوریپ ھب نادنورھش تمدخ و رھش یدابآ ھب شا نتخادرپ ھب ،وس رگید زا و ،تعیرش

 تسھ ھنیشیپ ناھاش رابخا رد

 تسشن یگنز تخت رب ھلکت نوچ ھک

 سک درزاین سک زا شنارود ھب

 سب و دوب نیمھ دوخ رگا درب قبس

 یلدبحاص ھب هر کی تفگ نینچ

 یلصاح یب تفر رسب مرمع ھک

 تسشن تدابع جنک ھب مھاوخب

 تسھ ھک یزور جنپ نیا مبایرد ھک

 ریرس و هاج و کلم درذگبیم وچ

 ریقف الا تلود ناھج زا دربن

 سفن نشور یاناد دینشب وچ

 سب ھلکت یاک تفشآرب یدنتب

 تسین قلخ تمدخ زج ھب تقیرط

 تسین قلد و هداجس و حیبست ھب

 شاب شیوخ یناطلس تخت رب وت

 شاب شیورد هزیکاپ قالخا ھب

 رادھتسب نایم تدارا و قدصب

 رادھتسب نابز یوعد و تاماط ز

 مد ھن تقیرط ردنا دیاب مدق

 مدقیب مد درادن یلصا ھک

 دنتشاد افص دقن ھک ناگرزب

 دنتشاد ابق ریز ھقرخ نینچ



8 
 

 ،شیدنا تحلصم لقع زا رذگ ھن ورد ھک ارچ .دنامیمن فوصت لھا ِنآ ھب هاشداپ یراگتسر و یراپس تقیرط یدعس هاگن رد
 ھب تقیرط  ی هداج رد زرودرخ و ھشیپ تلادع هاشداپ .تسا یراگتسر طرش و تمدخ ناشن درخ ی ھتسویپ تسبراک ھک
 رس و نادنورھش و رھش یھب ھیام یھاش نانچ یگشیپ تلادع یدعس هاگن رد زین .تسا ناور )دنوادخ( تقیقح و قح یوس
 ندمآ مھارف ورگ رد ،شا ییاورمکح و تردق ماود ینعی ،هاش یصخش تعفنم رترب ،نخس رگید ھب .تسوا تلود یرادیاپ
 دنازومایب هاشداپ ھب ات ددنبیم راک ھب یلولعم و یلع نییبت نابز یدعس .)#95( تسا هافر و تینما ینعی ،نامدرم تعفنم رترب
 و اھرھش رگید ناناگرزاب ،اھ نیمزرس رگید نامدرم نایم رد تینما و لدع ھب روشک و رھش کی یرادرب مان و یروآ مان ھک
 شتلود داینب یبارخ ھب هاشداپ یگشیپ متس ھک یلاح رد )#44/43/1( دنکیم ناور روشک یوس ھب ار ناشیاھ ھیامرس
 نانچ ھک دیوگب درگنب ودب ھک ،رھش مدرم ینعی ،”غاب بحاص“ و دربب نب و دنیشنب خاش رس رب یدزد ھک نانچ ،دماجنایم
 یط ناسب یھاشداپ ھب نتسیرگن ٢٠ .)# 103( دناشکیم یدوبان ھب ار شیوخ ،دناسریم ام ھب  ھک یبیسآ زا شیب یھاش-دزد
 تلادع موھفم رد ھکلب دسانشنزاب هژیو تعیرش کی نوناق زا یوریپ رد ار تلادع فیرعت ھک دزومآیم یدعس ھب ،تقیرط
 ورسخ ور نیا زا .)#79( دناجنگب ار شیدنا نایز و دوس و جنس تحلصم و یفرع و یلمع لقع زا یوریپ ،یزرو
 اب :تسا هدیزگرب ار یگشیپ تلادع مسر و هار ھک ارچ ،هدیزگ یاج تشھب رد تسین مھ مالسا نید وریپ ھک ناوریشونا
 ٢١ .)#29( درازآیمن ار ناھانگ یب و تسین نابرھم ناراکدب

 
 دشاب یرگید تسد رگا ھک نک نآ یبای تسد نوچ“ :ھک دھدیم زردنا هاشداپ ھب یدعس ،قالخا یاورناھج لصا بوچراچ رد
 روبنز نوچمھ ،دنیبن تلاجخ و افج دشابن هاشداپ یتقو رگا ھک دنک نانچ یھاشداپ رد“ و )# 121( ”ندرک یناوت نآ لثم لمحت
 یلمع لقع ،یھاشداپ تقیرط رد ،نخس رگید ھب .)# 142( ”دلام رس رد یاپ دنیب هداتفا یاپ زا و ناوتان ار وا رم ھکرھ ھک
 نید لاح نامھ رد ،تسا ھشیپ تلادع ھک یھاشداپ ،نآ زا شیب ،و .تسا تلادع یاسانش ،تسھ زین قالخا ی هدنرادرب رد ھک
 و دسریم نید ھب شرمث و دوس ،دوش راک رد دزیخیمرب قالخا یاورناھج لصا زا ھک یتلادع رگا ٢٢ :تسھ مھ رورپ
 نتشاداپرب رد ھن ار نامیا ھب یھاشداپ نانچ تمدخ یدعس .تسا نید تمدخ رد یتسار ھب یلداع هاشداپ نانچ ھک تسورنیدب
 رد .دباییم زاب تسا هدرک راکشآ یلمع لقع ھک تلادع و قالخا یاورناھج طرش ھب خساپ رد ھک ،هژیو تعیرش کی ماکحا
 .تسا نادنورھش رطاخ تیاضر و یعامتجا تلادع ،تینما ھب وا نیزورما تمدخ وریپ هاشداپ یناھج رگید یراگتسر وا مشچ
 .تسا ناشیا زا ادخ یدنسرخ ناشن و نادرمتلود و هاش ینید تداعس رایعم ،یفرع رایعم ھس رھ نیا و

 :یعامتجا دادرارق و یدعس

 ییادخ دھع ناسب یدنورھش و رھش ی ھشیدنا ربارب رد( یعامتجا یگدنز یعیبط و یفرع داینب و ھیاپ ناسب یعامتجا دادرارق
 یباراف .تسانشآ یا ھشیدنا یسوط ریصن ھجاوخ و انیس نبا و یباراف نوچ ینافوسلیف دزن رد )٢٣ هدیزگرب ھلیبق و موق کی اب
 نایم رد ار ھشیدنا نیا رھوگ ،دوشیم ھتخانش یعامتجا دادرارق زا زباھ سمات تیاور اب زورما ھک ھچ نآ زا شیوخ نایب رد
 سرت رس زا یرگید زیچ رھ زا شیپ … دنیوگیم نخس لدع زا ھک نامدرم“ ،یعامتجا داد رارق ھب هاگن نیا ربارب .دروآیم
 و ،یرگید ربارب رد نانآ زا کی رھ ھک هاگنآ  هژیوب .دنوشیم تلادع زا نخس ھب راچان ،نوریب زا یترورض ھب و یناوتان و
 نایاپ و دوش ھتسویپ ناشیا نایم شلاچ و لادج ور نیا زا و دنشاب یواسم تردق رد ،رگید هورگ ربارب رد نانآ زا هورگ رھ ای
 ار ھتسویپ لادج ماجنارس و دنک ادیپ ]یعامتجا یتسیزمھ و ھتسویپ لادج[ تیعضو ود رھ زا یکرد لادج یوس رھ و دباین
 ھچ نآ زا یا هراپ کی رھ و دنراذگب فاصنا ھب رارق ات دننکیم ور رگیدکی ھب وس ود رھ ھک تسا هاگنآ .دبایب ریذپان لمحت
 دناتسن یزیچ یرگید زا ھک دریذپیم کی رھ و .دنوش کیرش تسھ ھچ نآ رد دنناوتب ات دراذگیم او ار دندیگنجیم شیارب
 ییاھرایعم زین و دتس و داد و شورف و دیرخ یاھ نوناق ھک تسا نینچ .دنا ھتسب شیوخ نایم ھک یزیمآ حلص رارق ھب رگم
 ،یرگید ربارب ،سکرھ ھک دھدیم یور یماگنھ اھنت دادیور نیا اما .دوشیم اپرب ناشنایم رد رگیدکی ھب یزرورھم نوچ
 نینچ یتقو ات .]دنسرتب ھمھ زا ھمھ[ دنسرتب رگیدکی زا ،یرگید ربارب ،کیرھ و دشاب هدش ]شلاچ ھمادا و یگدنز زا[ ناوتان
 یگریچ و دادرارق تسکش ناھاوخ گنرد یب وا ،دش رتدنمتردق یکی رگا اما .دنام دنھاوخ دنبیاپ کرتشم رارق ھب ناشیا ،دشاب
 نیا و دوشیم ناشیا ینورد لادج شخب نایاپ و کرتشم رارق ی ھیام ینوریب نمشد ھک تسھ مھ هاگ .دش دھاوخ نارگید رب
 یقاب و دوش انب یدادرارق ھنوگ نیا ھیاپ رب ھک یرھش یباراف ٢۴  ”.دنامیم ماود رب ،تسھ ینوریب نمشد ھک یتقو ات رارق
 .دش دناوتیمن مھارف نایمدآ نیتسار تداعس ورد ھک درامشیم یلھاج یاھرھش ھلمجزا ار دنامب

 و هاش دتسو داد زا رگن دادرارق یکرد ھب یدعس هاگن رد ناوتب ھک اسب ،میرذگب ھک یعامتجا دادرارق زا هژیو تیاور نیا زا
 نیا یتسار ھب و دنکیم یدزمتسد تفایرد راوازس ار وا نادنورھش ھب هاش تمدخ ،یدعس یارب .تسج یھار نادنورھش
 مان ،یدعس هاگنرد .دزاسیم اناوت شیوخ تمدخ رتشیب و رتھب ھچ رھ نتخادرپ رب ار هاشداپ ھک تسا یزیچ نامھ دزمتسد
 نوناق زا ناشیا یوریپ و نادنورھش یریذپ نامرف ،شا یپ رد ھک تسا )نامرف ِییاور( ییاور نامرف نامھ دزمتسد نیا رگید



9 
 

 مھارف رد یھاش تمدخ ی ھفک ود یگتسبمھ و یگنسمھ زا یقطنم ،یورنیدب .دوشیم ھتسناد ناشیا ھفیظو هاش نامرف و
 یقالخا یانعم و ھنادرخب ی ھیام نب ،قطنم نیا .)#93( ددنویپیم مھ ھب ار ،وا زا یوریپ رد نامدرم فیلکت و ،تینما ندروآ
 درادیم ناما رد رگیدکی ھب یناسر بیسآ زا ار نامدرم هاش :تسا ھتفھن نادنورھش و هاش نایم دادرارق سپ رد ھک تسا یا
 یرادافو و یوریپ نامدرم ،وس رگید زا .دنک تفایرد ناشیازا نادنورھش یوریپ مان ھب یدزمتسد وا ھک یطرش ھب )12#(
 نینچ زباھ سمات یارب .دننک تفایرد یعامتجا و یسایس یگدوسآ و تینما وا زا ھک یطرش ھب دنراپسیم هاش ھب ار شیوخ
 دادرارق ،دریگیم رب هدرپ نادنورھش و هاش نایم یریذپ نامرف و ییاور نامرف دتس و داد  ندوب ھنادنمدرخ زا ھک یقطنم
 ناشیا نایم ھن و نامدرم دوخ نایم رد اھنت ھک( رارق و لوق نیا  .دزاسیم رادانعم نانآ مشچ رد ار تشرس ناھج رد نامدرم
 ناشیارب ار ھماکدوخ هاش ھب ناشیا یارچ و نوچ یب یراپسرس  )یوریپرباربرد تینما( قطنم نآ و )دریگیم اپ هاشداپ و
 و بوشآ راگزور رد راب تشھد یناگدنز زا ییاھر یارب و ریزگان ھب ،نیا زا شیپ ناشیا ییوگوت ھچرگ .دنکیم ینتفریذپ
 ”قح“ ،یادوس ھب ای ،زج ھب — ار شیوخ یاھ قح یمامت نانآ ،دادرارق نیا رد .دنا هدرک ور یدادرارق نانچ ھب ،یناماسبان
 یراھم یب یھاشداپ نانچ و ھماکدوخ تلود ،کنیا و دنا هداھناو — نامدرم رگید یناج بیسآ زا نتشاد ناما و ندنام هدنز
 ٢۵ .تسا یدادرارق نینچ یسایس و یدام یلجت

 یب یگماکدوخ ھب ھک دنا تلود ی هرابرد روحم دادرارق ی ھشیدنا یا ھنوگ ی هدنرادرب رد یدعس یاھ ھتشون ،زباھ ِنآ زا ادج
 کی یراک ردنا تسد رد ناوتب ار زباھ ِنآ و یدعس رگندادرارق هاگن نایم توافت نیا ھک اسب .دماجنایمن هاش دنچ و نوچ
 هاش یزاس دننامھ زا یدعس تسبراک سپ رد یتسارب .دید یدعس تیاور رد نادنورھش و هاشداپ رانک رد ادخ ینعی موس یتسھ
 نابش هاش ھک نیا یکی .دناوخزاب شور ود ھب مک تسد ناوتیم ار انشآرید یدننامھ نیا .تسا ھتفھن یا ھفسلف دید ،ناپوچ ھب
 نانچ ناسب و ،ورنیزا .تسا شیوخ لاوما رگید و ناگدرب کلام بابرا ھک ھنوگنامھ ،دنا یو نادنپسوگ تیعر و تسا
 رد یقح چیھ نانآ ھک یلاح رد تسا نادنپسوگ-تیعر-ناگدرب راوازس زیچ ھچ دریگیم میمصت ھک تسا هاشداپ نیا ،یبابرا
 ھک تسا یبابرا ،ینابش-هاش نانچ .دنرادن شیوخ یدرف یتح و یعامتجا و یسایس یناگدنز نوچ و دنچ هرابرد یریگ میمصت
 و یراپسرس فیلکت زج یقح چیھ نادنپسوگ-تیعر-ناگدرب و دراد یوریپ و یگدنب بلط و یراذگ نوناق و ندنار نامرف قح
 یارب ھک تسا ینابش ،هاش ورد ھک دربیم راک ھب یمود یانعم ھب ار نابش و هاش یدننامھ اما یدعس .دنرادن وزا یریذپ نامرف
 ھن و — نادنورھش ِنادنپسوگ زا ینعی ،نامدرم یاھ ییاراد زا ات هدش هدرامگ راک ھب نانآ تسد ھب و مدرم ھب ینابش تمدخ
 :تسا هدروآ ناتسلگ رد ینشور ھب یدعس ھک نانچ .دنک ینابھاگن — نادنفسوگ ناسب مدرم زا

 تسین ناپوچ یارب زا دنفسوگ

 22تسوا تمدخ یارب ناپوچ ھکلب
 

 و تسین هاشداپ رگا تیعر ھک اریز هاشداپ ھب تیعر ھک تسا رت جاتحم تیعر ھب هاشداپ“ :دیازفایم نینچ رگید یاج رد و
 تسا ناپوچ لثم تیعر اب مکاح لثم“ :هاگ نآ و ”دوشیمن روصتم تیعر دوجو یب یھاشداپ و تسا تیعر نامھ تسھ رگا
 و هاش یدننامھ ھب رت ھنادرخب و رت یناسنا هاگن نیا رد ٢۶  ”.تسا مارح وا رب یناپوچ دزم درادن ھگن تسرد ھلگ رگا ھک
 یارب نامدرم ھک تسا یرودزم ھکلب تسین نادنفسوگ کلام نابش :تسا یگدرامگ راک ھب ھکلب تیکلام ھن ھبش ھجو ،نابش
 دنزرف و هداتسرف ناخاقابآ نوچ ینارمکح سلجم رد .دنا ھتشامگ شراک ھب شیوخ — نادنفسوگ ینعی — لاوما زا ینابھاگن
 :دیارسیم نینچ یدعس ،وکالھ لوغم ناخ

 درادیم هاگن تیعر ساپ ھک یھش

 تسا یناپوچ دزم ھک شجارخ داب لالح

 داب شرامرھز ،تسا قلخ یعار ھنرگو

 ٢٧ تسا یناملسم تیزج وا دروخیم ھچ رھ ھک

 ھب یدعس شرگن ،دنناھاشداپ ناگدنرامگ راکب نادنورھش و نادنورھش دنمراک هاش شربارب ھک دادرارق زا یکرد نینچ
 لام و ناج ینابھاگن رد شیوخ تمدخ زا ناوتان نابش-هاش )فلا( رگا ،رارقنیدب .دنکیم راکشآ ار ینارمکح و یرادمتلود
 33( دیآرد ینابش یالوش رد یگرگ وچمھ دوخ هاگ )پ( ای و دچیپرس یا ھفیظو نانچ ندروآ یاجب زا )ب( ای دشاب نادنورھش
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 دھاوخ یسایس تیعورشم نودبرگید نابز ھب و مارح — ینارمکح ھب وا یراوازس و شنامرف یئاور ینعی –وا دزمتسد ،)#
 ”قح“ و هدرواین اج ھب ار دوخ ی ھفیظو ،هداھن اپریز ار نادنورھش اب شیوخ دادرارق هاش تلاح ھس نیا زا کیرھ رد .دوب
 .)#97( تسا یقالخاان و مارح یراتفر نینچ .تسا ھتفرگ هدیدان ،تسا ناش لام و ناج تشادساپ انامھ ھک ار نامدرم

 :یدعس یرگن عقاو

 وا هاگن و تسیز ی ھبرجت .دزپیمن نتخاس ون یملاع و ناھج ندرک ربز و ریز یادوس نادنچ یدعس نوچ یدرم هدید ناھج
 دوخ داھن رب یدعس .دوب هدوشگ یمدآ ”تشرس“ رد اھ یگژیو یا هراپ یئاپرید ھب ار وا مشچ عامتجا و خیرات دنلب و تسپ ھب
 امن عقاو یکرد ھب ،نایمدآ رادیاپ یگژیو نینچ ھب رظن نودب ھک تسنادیم یکین ھب و دوب ھتسبن هدید نایمدآ روحم دوخ و هاوخ
 زا شیپ هدس ھس و یلوایکام ولوکین زا شیپ هدس ود شیبامک .تفای ناوتیمن تسد عامتجا و تسایس راب و راک زا ارگ عقاو و
 زا .دنشیوخ تردق و تموکح یرادیاپ نارگنلد و دوخ ھتسبلد زیچ رھ زا شیپ و شیب ناھاش ھک دوب نآرب یدعس ،زباھ سمات
 ھن و ،کلم ماود شیارب ھک دراد یھاش اب نخس یور کولملا تحیصن رد یدعس یاھزردنا زا یتشرد ی هراپ ،ور نیمھ
 یھب ھب ھتسب شا تخت و جات یرادیاپ ھک دزومآیم هاشداپ ھب یدعس اھزردنا نیرد .تسا فدھ نیرترب ،تلیضف و تلادع
 ار هاش یگشیپ تلادع یدعس ،نخس رگید ھب .داد دھاوخن تسد هاش یگشیپ تلادع اب زج زین نیا و تسا نادنورھش راگزور
 ِدوخ ھن ھک یلوایکام ِنآ زا ار شیوخ یسایس یرگن عقاو مسر و هار ورنیدب و دنایامنیمزاب وا یصخش تعفنم ی ھتسبمھ
 رد نینچمھ یدعس یسایس ییارگعقاو .دنکیم ادج ،دنادیم تردق ماود طرش ار یگشیپ تلادع ھب ترھش ھکلب ،یگشیپ تلادع
 :تسا هدیبات زاب ریز یاھدنب

 #135/70/54/48/40/21/7 یرادمتلود ی هرابرد

 #150/106/104/59/25/24/14/10/8 یتلود و یناوید نادنمراک یریگراکب ی هرابرد

 #149/134/133/132/105/102/87/83/72/55/39/38 نانمشد اب راتفر مسر و هار رد

 #120/110/103/88/44/43/37/17/15 یسایس داصتقا ی هرابرد

 #107/81/74/65/58/46/41/35/27/26/16/14 نادنورھش نایم یرواد رابوراک ی هرابرد

 تعیرش نوناق ھب ھن یھاشداپ و تسایس رابوراک اھدنب نیرد ،یدعس یسایس ییارگعقاو ِناشن ھب و ،دمآ ھتفگ رتشیپ ھک نانچ
 یدام یاھراکوزاس ھک ،یعیبطارف یاھ تلع ھن ار یدعس رھش .تسا هدش هدرپس یلمع درخ یاھ یزیر ھمانرب ھب ھک
 ھک ھچ نآ :تسا هدمآ ما یس دنب رد ھک نانچ .)# 1( دنناشکیم یدوبان ِماجرفان ھب ای و ،یھب ِزور و شوخ ماجرف ھب سوسحم
 ،هدمآ وتایکنا ناطلس ھب یدعس زردنا رد ھک نانچنآ زین .تسا ینالقع ینزیار و یناسنا ھبرجت دنکیم ناماس ھب ار تلود راک
 زا و( نادنورھش ی ھمھرب ،دبایزاب یا ھنادرخب ینزیار و ھبرجت نانچ ساسارب ار تلم و کلم تحلصم هاشداپ ھک یماگنھ
 و نید تحلصم ھب ھک ھچ نآ رد یرواد ،اما ،یدعس .دننک راتفر یتحلصم نانچ زا یوریپ ھب ھک تسا )نایناحور ،ھلمج
 و تسایس“ ینعی ورملق ود رھ نیا ناماس رگا ھکا تسنآرب و دراپسیم نایضاق یار و نایناحور ھب ار تسا یرادنید هاگتسد
 حلاصم رد تسا ترورض مکح ار ناھاشداپ و“ :دنوشیم هابت ود رھ ،دنامن دنب یاپ رارقنیدب ”یرادنید و نید“ و ”تلود
 .دیمھف زاب هویش ودب ناوتیم ار یدعس نخس نیا ٢٨ ”.ددرگ بارخ نید و کلم ھنرگو نید حلاصم رد ار نایضاق و کلم
 نیا زا کیرھ ی هژیو ییاورمکح ورملق رد نایناحور و نایضاق یرواد زا و هاشداپ نامرف زا نادنورھش رگا ھک نآ یکی
 نخس ،اما ،مود شناوخ رد .تفرگ دھاوخ ورف ار رھش یناماسبان و بوشآ ،دننکن یوریپ — یراد نید و تسایس ینعی –ود
 نایناحور و نایضاق مکح و هاشداپ مکح یگتخیمآ مھرد رد ار تناید و تسایس یھابت ھک دید یرادشھ ناوتیم ار یدعس
 .دنیبیم

 ھب ار هاشداپ هویش ھس ھب مکتسد و درادیمن اور ار نایمدآ راھم یب یتسود دوخ و یھاوخدوخ یدعس یارگعقاو ی ھشیدنا
 یناھجنآ و یناھجنیا زیخرطخ یاھدمایپ زا ار هاش ات تسنآرب یدعس اھ هویش نیا رد .دناوخیم ارف یھاوخدوخ راھم
 .تسوسمھ نادنورھش یناگمھ دوس اب هاش یصخش و نیتسار دوس :تسخن دنپ .دراد رانکرب یھاوخدوخ و یروحمدوخ
 ،رگید نخس ھب .)#95( ”دنامن رادیاپ ]وا[ تحار و دننیبن تحار یو زا مدرم دوب شیوخ تحار دنب رد ھمھ ھک ناطلس“
 یلبق تیاضر ورگ رد ،دشاب ریشمش روز ھب نامدرم ندب و راتفر رب یگریچ ھب ھتسب ھک نآ زا شیپ هاش تلود یرادیاپ
 :تسا هدمآ ناتسلگ رد ھک نانچ .تسوا تلود زا نادنورھش
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 یناطلس ھشیپ روج دنکن

 یناپوچ گرگ ز دیاین ھک

 دنکفا ملظ حرط ھک یھاشداپ

 ٢٩ دنکب شیوخ کلم راوید یاپ

 ھب یور یدعس ،کین مان نداھن اج ھب هار زا گرم رب یگریچ ھب یمدآ زاین زا هاگآ :نداھن کین مان ھب هاشداپ زاین :مود دنپ
 زین ؛ # 111( ”دنامن مھ نیا وزا ھک یسک تخبدب و دنامیمن مان زج ھب ایند لصاح زا“ :دیوگیم نینچ هاشداپ

 دھدیم رادشھ ھنامز درمتلود ھب یدعس ٣٠ ،تسا هدمآ نآرق رد ھک نانچ ربمایپ میھاربا یاعد یروآدای اب .)129/119/114#
 :ھک

 باوث و کین مان تسرمع لصاح زیچ ود

 ٣١ ناف اھیلع نم لک یرذگرد ود نیزو

 و شا تلود ماود وا یزرو تلادع ھک یلاح رد .دروآ دھاوخ رابب نادواج گرم و داد دھاوخ داب رب ار شا کین مان هاش متس
 :تمایق لوھ ثیدح :موس دنپ .دراد یپ رد ار هاشداپ مان یرادیاپ و شنادنورھش یرادافو

 یدرخب ار درم دوش تعیبط

 یدب میب و یکین دیما ھب

 یتفای ھشداپ رد ود رھ نیا رگ

 یتفای ھنپ شکلم و میلقا رد

 راودیما رب درآ شیاشخب ھک

 راگدرک شیاشخب دیما ھب

 زردنا و دنپ و رگید ناھج و گرم دای زا رپ وا نانخس .دربیم رایسب هرھب یسایس یفدھ یارب زیخاتسر زور دای زا یدعس
 دیواج یراگتسر و دنک ھشیپ متس ھک دابم ات ،تسا هاشداپ رطاخ رد یناھجنآ ی هرفاداپ زا سرت و شاداپ ھب دیما شرورپ یارب
 دناوخب نیشیپ ناھاش تشذگرس ھک دھاوخیم هاش زا یدعس ،شیوخ ی ھمانزردنا رد هژیوب .)# 130/125/124/80( دزابرد
 .)# 131/116/21( دراد مشچ شیپ ار ناناطلس جات هوکش ندش داب رب ھصق و دربن دای زا ار تردق نارذگ تشرس ات

 یاج زباھ یعامتجا دادرارق هاگن ؟دنکیم زاب ھشیپ متس هاش رب نادنورھش شروش یارب ییاج یدعس روحم دادرارق شرگن ایآ
 ،دادرارق ماگنھ رد و شیپاشیپ ،نامدرم  ھک ارچ .دیاشگیمن هاش یگشیپ متس و یگماکدوخ رب نامدرم شروش یارب ینادنچ
 ”یدنبرھش“ ھبتر ھب یرارق نانچ یپ زا و دنا هداھناو ار رگمتس ی ھماکدوخ رب شروش قح ھلمج زا شیوخ قح یمامت
 یدادرارق .تسا ھعماج ھب داینب تازاجم و روحم سرت ِیھد تینما ھک ،تلادع ھن ،تساور ھماکدوخ زا ھک ھچ نآ :دنا هدیسر
 تسا ھماکدوخ قلطم یراھم یب نیمھ زباھ هاگن رد .تسا ھتسبن ار وا تسد یدنب چیھ ورنیزا و تسین نامدرم و وا نایم زین
 رد ناوتب ھک اسب اما .دناشکیم وا نوناق زا ارچ و نوچ یب یوریپ ھب ار نانآ و دناشنیم نادنبرھش لد رد ار وا زا سرت ھک
 کی رگا .تفایزاب ھشیپ متس ی ھماکدوخ رب ھنارادم قح شروش ییاور زا یناشن ،یرگتموکح ھب یدعس رگندادرارق دید
 وا زا ینعی ،دنھدن وا ھب یدزمتسد ھک دنراد قح نادنورھش ،درآ یاج ھب شیوخ تمدخ دناوتن ،هاشداپ ینعی ،داد رارق یوس
 لوق ھک یھاش ،تسا هدیسر یدنوادخ دییات ھب هاشداپ و نادنورھش نایم ھنادرخب دادرارق نانچ نوچ ،نیزا ھتشذگ .دننکن یوریپ
 زین نامدرم ،هویش نیمھ ھب (تسا ھتخورفارب ار شیوخ رب ادخ رھق ی ھنابز ھک ،نادنورھش مشخ شتآ اھنت ھن دنکشب رارق و
 ور نیا زا .)درک دناوت ادخ یگدنیامن یوعد هاش نوچ ھن و دنا ھتسب یدادرارق وا اب نوچ ،دننک یوریپ سانش ھفیظو هاش زا دیاب
 .دوب دھاوخ وا رب ادخ مشخ ی هدنیامن و دامن یھاش نانچ رب مدرم مشخ
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 قح شروش یتسیچ و یئاور رد ناماسب ی ھشیدنا کی شرورپ و ”ناشن“ نیا یریگیپ زا ار وا ،اما یدعس رگنعقاو هاگن
 ھس نآ ییوگزاب زا شیب یراک وا ھک اسب ،میھنب یدعس یور شیپ ار دای نیشیپ شسرپ رگا .درادیم زاب رگمتس هاش رب رادم
 دوخ ادخ دیاش ھک نیا زین .دنک رت ناماسب ان ار نامدرم یناگدنز ھک اسب یشروش نانچ ھک دیازفایب و درادن اور ار هاش اب دنپ
 ھتفگرتشیپ ھک نانچ .دنک راتفر وا اب شیوخ لدع ھب گرم زا سپ و دزاس دوبان شنمشد تسد ھب ار یا ھشیپ متس هاش نانچ
 رد ینید ینیب ناھج ربارب .دشکیم مشچ شیپ ار زباھ ِنآ اب یدعس روحم دادرارق هاگن یاھ توافت زا یکی دنوادخ یتسھ ،دمآ
 یا یندم عبط نانچ .تسا یمدآ یعامتجا داھن ی هدنروآ دیدپ و ناھج ی هدننیرفآ ادخ ،ینونک ھنامز رد زین و ،یدعس راگزور
 نادنورھش ،یعیبط و یعبط رما نیا ربارب رگا .دوشیم نومنھر عامتجا تینما یانب و یعمج یناگدنز ھب ار نامدرم
 تسا ھنادرخب مھ ھک ارچ دنکیم دییات ار یدادرارق نانچ زین ادخ ،دننک اپرب ھعماج تینما یانب ات دندنبب نابش-هاش اب یدادرارق
 .تسا زاس ھعماج و روحم رھش ،دنایامنیم زباھ تشرس ناھج ھچ نآ فالخ ھب و زاغآ زا ھک ،نایمدآ یندم عبط رس زا مھ و
 یسایس تردق یراھم یب و یگماک دوخ ،دراد لاوز یب و راھم یب تردق ھک تسادخ اھنت نوچ یدعس دید رد ،وس رگید زا
 هاشداپ مھ ،یدعس روحم ادخ ناھج رد .)# 151/35/3/2( تسین اور ور چیھ ھب ،هدمآ زباھ ی ھشیدنا رد ھک نانچ نآ ،هاشداپ
 .)# 101( دنراگدیرفآ ناربنامرف و ناگدنب ود رھ نادنورھش مھ و

 و هاش ی ھطبار ھب دنب دنچ اھنت ،دراد نادنورھش و هاش تبسن نوچ و دنچ رد یرایسب یاھدنب یدعس ھمانزردنا ھچرگ
 136( دراد گرزب ار ناشیا و )# 20( دیوگ نخس مارتحا و بدا ھب ینید ناربھر روضح رد دیاب هاش .دزادرپیم نایناحور
 کرد اب دنب ھس نیا .)# 41( دراد اور ار نآ ھب ھتسویپ ِییاضق یاھداھن و عرش نادنز رما رد نانآ یرواد و مکح و )#
 رتراکشآ ار تناید ناگدنیامن و هاش ی ھطبار ھب یدعس هاگن راھچ ی هرامش دنب .دنراگزاس تموکح زا روحم دادرارق یفرع
 تنطلس ات دنار مکح ناشیا یار باوصتسا ھب و دناشن نانگمھ تسدربز و ،تمرح و دراد تزع ار نید ھمئا و املع“ :دنکیم
 ھک تسا یزردنا ی هویش نامھ روآدای ،یکی .تشاد دناوتیم انعم دنچ دنب نیا ”.تنطلس عیطم تعیرش ھن دشاب تعیرش عیطم
 رب یپ رد ھک تسا هاش ندوب یسدق و ندش ییادخ یانعم ھب تنطلس زا تعیرش تعاطا .تسا هاشداپ یگماکدوخ راھم یپ رد
 اب دنتسین مارح ھک یا یفرع یاھ ھمانرب و اھ شور زا یروانھپ ی ھنھپ یراگزاس ربرگید شناوخ .دیازفایم شا یگماکدوخ
 یدعس ،اما ، موس شناوخ رد .دنیبیمن تعیرش اب یلمع لقع یرادمتلود نایم یا یگناگود ورنیدب و دھنیم تشگنا تعیرش
 .)تسا راکشآ زین 77 دنب رد نخس ییولھپ ود نیا( دوشیم ھتخانش عرش لھا تموکح ییاپرب ناھاوخ

 :ینایاپ نخس

 ی ھشیدنا ی هدرورپ و ھتخس هاگتسد کی زا ،مینادب نردم ھنامز دنمشیدنا ار یدعس ھک میا هدوبن نآ یپ رد راتشون نیا رد
 نامگ یب .میسانشب شا یسایس یراک ھظفاحم ای یسایس یرگیبالقنا زادرپ ھیرظن ای و ،میریگب غارس وا یاھ ھتشون رد یسایس
 و کال ناج و زباھ سمات یاھ ھتشون رد اھ هدس زا سپ ھک نانچ ،یعامتجا دادرارق یسایس ی ھیرظن متفھ ی هدس رد یدعس
 یمامت ھب“ و ”نردم“ هاگن وا یگشیدنا ناھج رد و ھنامز و ھنیمز رد یتسارب .تخادرپیمن ،دمآ دیدپ وسور کاژ ناژ
 داد رارق ی ھشیدنا نارازگداینب زا ھناریگ هداس ناوتیمن ار یدعس ور نیا زا .تشادن ییاج تسایس ھب ”ینیدان“ و ”یفرع
 ی هرابرد یدعس نانخس رد ھشیدنا و یناوخزاب ھب ار نیزورما نایناریا ھک ھچ نآ اسب ھچ ھمھ نیا اب .تسناد نردم یعامتجا
 ھک تسا یرادمتلود راب وراک ھب یفرع و ارگلمع ،رگنعقاو ،یناسنا رایسب هاگن انامھ ،دناوخیم ارف تموکح و تسایس
 ھک نآ یب .تسا نارگتموکح و نادنورھش نایم یا ھنادرخب رارق یامنزاب تلود و یلمع درخ هورگ ریز تسایس شربارب
 .دماجنایب یعرش تفالخ و تموکح ھب وس رگید زا و ادخ یفن ھب وس کی زا یشرگن نینچ

١٠٠٢ ،ریبکریما :نارھت .نوسلکین .ا .دلونیر شیاریو .یونعم یونثم .1366 .دمحم نیدلا لالج ،یولوم – ١  

2 – Arendt, Hannah.1998. The Human Condition. Introduction by Margaret Canovan. Chicago: 
The University of Chicago Press, 36. 

 زین ملق لھا نادرم رگید و نافوسلیف و نایفوص ،ناھیقف ،ناملکتم ،نایضاق ،ناوید نایشنم ،ناریما ،ناروتسد زا ھتشذگ – ٣
دنا ھتخادرپ ھمانزردنا نتشون ھب . 

See Marlow, Louise. 2015. “Advice and Advice Literature” in Encyclopaedia of Islam, III, ed. 
Kate Fleet et al. 
<http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/advice-and-literature-
COM_0026> (accessed on 28 March 2015) 
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4 – Yavari, Neguin. 2008. “Mirrors for princes or a Hall of Mirrors? Nizam al-Mulk’s Siyar al-
muluk Reconsidered.” Al-Masaq 20(1), 47, 52. Also see Yavari, Neguin, 2014. Advice for the 
Sultan: Prophetic Voices and Secular Politics in Medieval Islam. Oxford: Oxford University 
Press, 2014, 89-90. 

 5 – Ludwig, Paul W. 2007. “Eros in the Republic.” In The Cambridge Companion to Plato’s 
Republic, edited by G.R. F. Ferrari. Cambridge: Cambridge University Press, 202-231, esp. 227-
228. 
 
6 – Plato. 1997. Republic. In Plato: Complete Works, ed. John M. Cooper. Indianapolis: Hackett 
Publishing Company, 1100. 
 
 یاھ موھفم تروص رد ار یدیرجت یاھ یلک ،مھد لقع هژیو ھب و ھناگ هد لصفنم یاھ لقع ،ییاشم نافوسلیف هاگن رد – ٧

 مھد لقع ،نافوسلیف نآ زا رت ناوتان ینالقع سفن اب ینامدرم یارب زین هاگ .دنناباتیم فوسلیف رب یناھرب و یفسلف
 روتسد و فوسلیف رارق نیمھ ھب .دنزیم شقن ناشیا لایخ هوق رب ار یدیرجت یاھ یلک نیلایخ و سوسحم یاھتروص
 نوچ یا ھماکدوخ ینزیار و ترازو ھب مھ و ھتخادرپ ھمانزردنا نتشون ھب مھ ھک ،یسوتریصن ھجاوخ نوچ یروشناد
 ام ھک دوزفا دیاب .دوشیم هدناوخ زین مھدزای لقع مان اب ،ھتساخرب  یسابع ٔھفیلخ ینوگن رس و دادغب ھب ھلمح رد ناخوکالھ
   نیا ور نیا زا و میربیم راک ھب نردماشیپ نارود رد ناناملسم یسایس ی ھشیدنا بوچراچ رد ار تلود درخ موھفم اجنیا

ینعی  درادن هارمھ ھب ار  —RealPolitik شا یسایس ٔھتسبمھ زین و شزرا زا یتسھ ییادج نردم ضرف شیپ موھفم  —  . 
 

 و یرادا یاھراک و زاس ،یرابرد یاھ مسر یھد شزومآ نوچ ییاھ تمدخ ھب روشناد روتسد ،ود رھ نیا رب نوزفا – ٨
ھب دینک هاگن دزادرپیم هدش هدیناجنگ فلا تمدخ رد اسب ھک ییاورنامرف یلمع یاھ ھیوس رگید و ،یناوید : 

Marlow, Louise. 2015. 

 ھکنیا زین  .دنا هدینت مھرد یسایس لمع ماقم رد ،دنمھ زا ادج راک ود یلیلحت هاگن رد ھک ب و فلا یاھ تمدخ ھک تسا ینتفگ
 یلک نادرگرب و یزادرپزاب انامھ ،فلا تمدخ نتخادرپ ماگنھب و ،ھمانزردنا ی هدنراگن ناسب فوسلیف/روتسد یساسا راک

تسا ھمانزردنا یاھزاجم و یباطخ نابز ھب یدیرجت یاھ . 

9 – Foucault, Michel. 2008. The Government of Self and Others: Lectures at the College de 
France 1982-1983, ed. F. Gros and trans. G. Burchell. London: Palgrave-Macmillan Press, 14. 
 
10 – Ibid., 203. Also see Foucault, Michel. 2011. The Courage of Truth: Lectures at the College 
de France 1983-1984, ed. F. Gros and trans. G. Burchell. London: Palgrave-Macmillan Press, 
12, 142-143. 
 

 یخیرات یاھ ھتشون یرایسب رد دنا ھتخاب ناج هاش مشخ شتآ رد ھک یتکوشرپ و روشناد ناروتسد رایسب ھچ تشذگ رس – ١١
 یور اھزردنا ھک نامھ تسد ھب اھ ھمانزردنا ٔهدنسیون ھک دنھدیم ناشن ینشور ھب اھ تشذگرس نیا .تسا هدمآ ھنایم یاھ هدس

دنوشیم ھتشک ،هاش ینعی ،دنراد وا اب نخس . 

12 – Foucault 2011, 59. 

13 – Kraemer, Joel L. 1986. Humanism in the Renaissance of Islam, the Cultural Revival during 
the Buyid Age. Leiden: E. J. Brill, 92. Also see Frye, Richard N. 1965. “The New Persian 
Renaissance in Western Iran.” In Arabic and Islamic Studies in Honor of Hamilton A. R. Gibb, 
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edited by George Makdisi. Leiden: E. J. Brill, 225-31. Rodinson, Maxime. 1973. Islam and 
Capitalism, translated by Brian Pearce. New York: Pantheon Books, 73. 
 
14 – Busse, H. 1973. The Revival of Persian Kingship under the Buyids.” In Islamic Civilization, 
950-1150, edited by Donald Sidney Richards. London: B. Cassirer, 47-70, esp. 48-49. 
 
15 – Kraemer, Humanism in the Renaissance of Islam, 52-60, 75-86, 207-12. 
 
16 – Mez, Adam. 1967. Al-Hazarah al-Islamiya fi al-qarn al-rabi` al-hijri aw, asr al-nahza fi al-
Islam, Vol.1, translated by M. A. Abu Ridah (4th ed.). Beirut: Dar al-Kitab, 381. 
 
17 – Gibb, H. A. R. 1937. “Al-Mawardi’s Theory of the Khilafah.” Islamic Culture 11:291-302. 
 

ددرگیم زاب هدش هدروآ راتشون نیا نایاپ رد ھک یدعس ی ھمانزردنا یاھدنب ھب اھ نامک نورد ی هرامش – ١٨ . 

 و نامدرم زا یریگ هرانک و ناھج راب و راک زا یرود رد )فلا( ناوتیم ار تقیرط زا یوریپ ،ھنافراع هاگن ربارب- ١٩
 نورد و سفن راھم یدنواھن دینج )ب( .تسا یماطسب دیزیاب شور نیا .تفرگ یپ رھش و   تسایس لاوحا رب یشوپ مشچ
 ،یدعس رانک رد .دنادیم یکی تقیرط رد یورھار اب ار یزرورھم و قشع یولوم )پ( و درامشیم تقیرط طرش ار یرگن
 تمدخ اب ار تقیرط ھکتسنیا رد ،اما ،یدعس یگژیو .دسانشیم یکی نامدرم ھب تمدخ اب ار تقیرط زین ریخلاوبا دیعسوبا
 تقیرط زا یمراھچ ریسفت یدعس هاگن رد ھک دھنیم تشگنا ھتکن نیا رب رفنازورف داتسا .دنزیم هرگ نامدرم ھب یسایس
 .راعشا و تالاقم ھعومجم .1351 .نامزلا عیدب ،رفنازورف ھب دینک هاگن .دراد توافت دای نیشیپ ریسفت ھس اب ھک دوشیم افوکش
 .80-79 ،ادخھد یشورفباتک :نارھت .یدیجم .ع شیاریو

20 – Sa`di-ye Shirazi, Mosleh al-Din. 1997. Kulliyat-e Sa`di, edited by Muhammad Ali Forughi. 
Tehran: Nashr-e Qoqnus, 239-41. 
 
21 – Sa`di-ye Shirazi, Muslih ud-Din. 1906. Sadi’s Scroll of Wisdom, ed. by L. Cranmer-Byng 
and S. A. Kapadia. London: John Murray, 36, 40. 
 

22 – Sa`di-ye Shirazi 1997, 228. 

23 – The Covenant of Issac. 

24 – Farabi, Abu Nasr. 1985. The Perfect State; Mabadi’ ara’ ahl al-madina al-fadila, a Revised 
Text with Introduction, Translation and Commentary by Richard Walzer. Oxford: Clarendon 
Press, 302-302. 
 
25 – Hobbes, Thomas. 1966. “Leviathan, or the Matter, Form, and Power of the Commonwealth, 
Ecclesiastical and Civil,” in The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, ed. Sir 
William Molesworth, Bart. London: John Bohn, 157. 
26 – Sa`di-ye Shirazi. Mosleh al-Din. 1949. Kulliyat-i nafis-i Hazrat-i Shaykh Muslih al-Din 
Sa`di Shirazi. Tehran: Muassasah-i Matbu`ati-i Amir Kabir az Intisharat-i Kitabfurushi-i Ibn-i 
Sina, 27. 
 

27 – Sa`di-ye Shirazi 1997, 1182. 
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28 – Sa`di-ye Shirazi 1949, 27. 

29 – Sa`di-ye Shirazi 1997, 32. 

٣٠ – “ 84 ھیآ 26 هروس نآرق ”نارذگب یکین ھب ناینیسپ نابز رد ارم مان ایادخ . 

31 -Sa`di-ye Shirazi 1997, 930. 

 

کولملا ھحیصن ھلاسر  

 میحّرلا نمحّرلا هللا مسب

 دھشا و ھمدقب فوصوملا وھ ّالا ھلا ال نا دھشا و ھمرک نم دیزتسا و ھمعن یلع � دمحلا و هدحو قیالخلا بسح یفاکلا �دمحلا

 .ھمدقب تاومسلا یواطلا ھلوسر و هدبع ًادمحم نا

 مکح ھب مینک عورش تکلمم بابرا تحیصن رد ملس و ھیلع هللا یلص مدآ دنزرف نیرتھب رکذ و ملاع دنوادخ یانث زا دعب اما

 تاعاس فیارش ھک متشبن شباوج .رود فّلکت زا و کیدزن مھف ھب درک انّمت ینعم نیا رد یوزج زیزع ناتسود زا یکی ھکنآ

 ھک تسا هدنسب نیملاعلا بر تحیصن ار ناھج کولم ھک دنک مولعم ،داب ھتسارآ ھئانث ّلج دنوادخ فیاظو ھب ھئاقب ماد مدآ دنزرف

 یلمجم .ناسحالا و لدعلاِب ُرُمأی هللا نا :دومرف رگید و .لدعلاب اومکحت نأ ساّنلا نیب متمکح اذا و :دیامرفیم دیجم باتک رد

 و ناسحا و لدع ینعم رد مینک نایب دنچ یاھملک تقاط ردق ھب اما .نتفگ دیاشن اھرتفد رد نآ لّصفم ھک سّدقت و یلاعت دومرف

 .قیفوتلا �اب

 بجوم تکلمم نادنوادخ فاصنا و ناسحا و لدع ھکنآ مکح ھب دنشیوخ تلود و کلم نابھگن ،دشنیورد قفشم ھک یناھاشداپ 1

 ھب عاتم رگید و ھّلغ ینازرا و نما و تحار و وکین مان سپ .دتفا قافتا شیب تعارز و ترامع و تسا تّیعر تماقتسا و نما

 دوش نادابآ تکلمم و کلم و ،دنرایب اھعاتم رگید و ھّلغ و شامق و دنیامن تبغر نارفاسم و ناناگرزاب و دورب ملاع یاصقا

 رب دور ملظ قیرط رگا و ،لصا و یبقع باوث ھب و لصاح ایند تمعن ،تسد خارف یشاوح و نایرکشل و رومعم نیازخ و

 .نیا فالخ

    دنامب وا زا تشز ةدعاق و تفرب ملاظ

 درک راگدای وکن مان و تفرب لداع

 .یھاشداپ قلخ رس رب زور ھب و دننک ییادگ قح رد رب بش ھب ھک تسا نآ یکی ناھاشداپ تریس زا 2

 رد یشیورد ھقرخ و یدرک رد ھب یھاش ھماج یدمآرد بش ھك نیمھ ھیلع هللا ةمحر نیکتکبس دومحم ناطلس ھک دناهدروآ

 غیت مخز و وزاب روز ھب ،وت هدنب هدنب و تسوت کلم کلم ةزعلا بر ای یتفگ و یداھن نیمز ھب رس قح هاگرد ھب و یدیشوپ

 .یاهدنیاشخب ھک شخب ترصن و تّوق وت مھ و یاهدیشخب وت ،تسا هدماین لصاح نم
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 یتفگب نیملاعلا بر لضف و تمعن ساپس و رکش قح ھضیرف زا دعب یتساخرب باوخ زا نوچ ھیلع هللا ةمحر زیزعلادبع رمع

 تسادیپ .تسا قلعتم فیعض هدنب نیا تسد ھب میظع یراک هدھع بر ای یتفگ و یتساوخرد یادخ زا قلخ تماقتسا و نما و

 و ناسحا و لدع قیفوت ھک ناکاپ و ناتسار ھلماعم قدص ھب و تھاگرد نادرم یوربآ ھب ،دزیخ ھچ نم تیافک و دھج زا ھک

 زا یلد ھک نکم یزور و هد یزور ،راد هاگن نم ّرش زا ار قلخ و قلخ ّرش زا ارم ،زیھرپب ناودع و روج زا و هد فاصنا

 .دشاب نم قح رد یعولظم یاعد ای درازایب نم

 رد و ندیشیدنارب نامز رود زا و ندرک لمأت یتقو ھمھ یلاعت دنوادخ یاقب و کلم رد دشاب بجاو ار نامرف و تلود بحاص 3

 .ددرگن رورغم یتیراع لام و هاج ھب و دھنن لد ایند تلھم زور جنپ ھب ات ندرک رظن قلخ ھب قلخ زا کلم لاقتنا

 نونکا ،باقع و باوث رگم درب ناوتیمن یزیچ ترخآ ھب ایند زا اتفگ ،یامرف تحیصن ارم تفگ ار لولھب افلخ زا یکی

 .یرّیخم

 عیطم تنطلس ات دنار مکح ناشیا یأر باوصتسا ھب و دناشن نانگمھ تسد ریز و ،تمرح و دراد تّزع ار نید ھمئا و املع 4

 .تنطلس عیطم تعیرش ھن دشاب تعیرش

 .دناد تکلمم روما تاّمھم زا ،هار رس رب اھھاچ و رابنا بآ و رسج و هاقناخ و دجسم ترامع 5

 دناد تمینغ و درامش تصرف ناشیا تمدخ قیفوت و دزاس فورصم ناشیا بناج ھب تّمھ ،دنلوغشم قح تعاط ھب ھک یموق 6

 و ناگراچیب تیاعر رد  تلود ماود و کلم دیزم دنا ھتفگ امکح .دنک تیامح ار ناھاشداپ تلود و کلمرم نایاسراپ تّمھ ھک

 .تسا ناگداتفا تناعا

 رب شوگ ھن ،دنک یایرادلد شیوخ ردق ھب ار یکی رھ سپ دیامرف رظن لمأت ھب نانگمھ قاقحتسا رد ات دیاب رظنبحاص ھشداپ 7

 فیرعت ھک دیاین ورف نیرب تّمھ دوخ ار سفن تّزع نادنوادخ ھکلب ،دوشن رپ عمط مشچ و دنام یھت ھنیزخ ھک ،ناعّقوتم لوق

 تنوم و غارف بابسا فیرعت ّلذیب ار تخاون بجوتسم ھک تسا نآ هدیاف ار هاشداپ رظن سپ .دنزیگنا عیفش ای دننک دوخ لاح

 .دبایب هدنھاوخ و دھاوخن تّمھ گرزب ھک دراد اّیھم تیعمج

  رنھ بحاص ھن دیوگب دوخ رنھ روهرھب رنھ زا درم تسھ رگا

 هاگرد ھب تمدخ زا ھب هاگرحس یاعد ھک دھاوخن رد تمدخ و دراد ایھم بابسا تسا هدنامن تمدخ تّوق ھک ار میدق ناراکتمدخ 8

. 

 .دنامب یقاب نانچمھ وا ریخ راثآ ات دنادرگن وحم ار میدق ناھاشداپ ریخ راثآ 9

 ،هدیدناھج ،ماجنارس کین ،مانکین ،هدازگرزب ،نمادکاپ ،یوربوخ ،لقاع دنشاب راوازس یناسک ناھاشداپ تمدخ سیلج 10

 .دنک هدیدنسپ دیآ دوجو رد وا زا ھچ رھ ات ،هدومزآراک

 .درادن اور تّیعر رب ناطلس فیح و ،وا لام رب ھک دراد رتشیب نآ زا هاشداپ نید رب تقفش ھک دیاش یسک ار ناھاشداپ ترازو 11

 یریگتسد ھک سک رھ ھک دناھتفگ ھک دیامرفیم دادما تقو ھمھ ار نابیرغ و ناجاتحم و نامیتی و نانز هویب و فیعض ناریپ 12

 .دیاپن وا رب تمعن و دیاشن ار یرورس دنکن

 .هاشداپ ردپ و شیورد ردپ نایم دشاب قرف ات ،شردپ ھک ار میتی رم دنک یگراوخمغ نآ زا رتھب ھک دیاب دننامیتی ردپ ناھاشداپ 13
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 رد رز یصو .تساوخ رز و یصو شیپ داتسرف سک راگزور نآ مکاح .دنامزاب یسک زا یلفط و رز یاھسیک ھک دناهدروآ

 تمایق ھب ات ناتسب یو زا یریگیم رگا تسا لفط نیا نآ زا ،تسین نم نآ زا رز نیا تفگ و درب مکاح شیپ و داھن لفط رانک

 نیا تقاط تمایق ھب نم تفگ و داد ھسوب ار لفط مشچ و رس و تسیرگب و دمآرب مھ ھب نخس نیا زا مکاح .یھدزاب ودب

 .دومرف ایھم غولب تقو ھب ات لفط بابسا و ھماج و نان و داتسرف یصو سیپ رز ؟مروآ ھنوگچ ھملظم

 .تبوقع بجوتسم و تسا تیصعم کیرش نادب رای ھک دنک رتمک یرادلد و تیوقت ار رجاف و قساف 14

 کلذ نیب عبتا و ،تسا مومذم ود رھ فارسا و لخب ھک دنکن افو جرخ اب لخد ھک هاگ نآ رگم دراد هداشگ دناوت ات اطع تسد 15

 .الیبس

 دیآرب یدرمکین ھب شمان ھک دھاوخ ھک رھ ھن .هریخ ناشاھهدید و دندرگ هریچ نادب ھک نادنچ ھن تسا دوخ یاج ھب یدرمکین 16

  .ییأر تسس ھکلب دنناوخن تّورم نادنمدرخ ار نیا و ،درک دیاب ربص شنافاصناان فیح رب

 نادنچ ھن تسا تحلصم نتشاد هاگن تمعن و دسر یتخس ھب و دوش فیعض هاگتسد ھک ھن یدح ھب ات تسا هدیدنسپ یدرمناوج 17

 .دننیب یتخس ھیشاح و رکشل ھک

 ھب ھک نادنچ ھن دشاب اور تفارظ و یزاب ،دنریگ ترفن شدب یوخ زا ھک نادنچ ھن تسا راک ھب ناھاشداپ تبالص و مشخ 18

 .دننک بوسنم شلقع تّفخ

 فیاظو ھک نادنچ ھن تسا ریزگان برط و شیع ،دنک خلت نارگید و دوخ رب یناگدنز ھک نادنچ ھن تسا ھتسیاش تدابع و دھز 19

 .دوش قرغتسم نآ رد تّیعر حلاصم و تعاط

 بسانم احلص و املع رظن رد و ،دوشن لوغشم تقو نآ رد یھانم و یھالم زا چیھ ھب و دراد هاگن ار زامن تاقوا و تّزع 20

  .دنک تکرح و دیوگ نخس ناشیا لاح

 ھکنآ مود .دنک ادتقا ناشیا بوخ تریس ھب ھکنآ یکی :دشابن یلاخ هدیاف دنچ زا ھک دیامرف ھعلاطم رایسب ار نیشیپ کولم رابخا 21

 .دنوشن رورغم و ھتفیرف بصنم و کلم و لامج و هاج ھب ات دنک لمأت ناشیا دھع زا شیپ راگزور بلقت رد

 دنک هایس ار لد ھک دھدن دوخ ھب هار یتقو ھمھ ،نیا لاثما و دبعشم یوگ ھناسفا و رعاش و رگیزاب و جنرطش و درن و برطم 22

 .یتبون یتدم رھ ار لالم عفد رگم

 تفگ .لوغشم یزاب جنرطش اب ریزو اب دید ار کلم .دمآرد ناھاشداپ زا یکی سلجم ھب ھیلع هللا ةمحر یلبش ھک دناهدروآ

 ؟دینکیم یزاب دناهدناشن یتسار رھب زا ار امش .تنسحا

 رب ات ،تاجانم رد یلاعت و کرابت یادخ اب یتقو ھمھ لد ھب و دوب دیاب رایشھ و رادیب ،تسا میظع یراک یراد کلُم هدھع 23

 .دشاب نآ رد نیملاعلابر یاضر و نید و کلم حالص ھک دور نآ یو مدق و ملق و نابز و تسد

 .درآ ینامشیپ ھک دنکن هدومزآان مدرم ھب گرزب یاھراک ضیوفت 24

 بیدأت و ،دنامن یلاخ تعنش زا دنکن رگا و دنک رثا وا رد ناشیا تعیبط ھک دنادرگن دوخ قیفر و نیرق راگزیھرپان مھّتم مدرم 25

 .دیاین تسرد یو زا دراد لعف نامھ ھک نارگید

 .درادن اور تبوقع دسرن هانگ روغ ھب ات و دنک مولعم هدنیوگ تناید ھکنآ رگم دونشن سک تنایخ ھب یھاوگ 26

 دراذگن رد ناتسود تعافش ھب ناینوخ صاصق و نادزد عطق 27

 .دناد بجاو ناگمھ عفد .اھرازاب رد وزارت و لیک ھب یدنچ ،اھارحص رد لامک و ریت ھب یدنچ :دنھورگ ود نادزد 28
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 ؟یتفای ھچ ھب ماقم نیا ھک شندیسرپ ،مّرخ و شوخ یھاگیاج رد دندید باوخ ھب دوب بوسنم رفک ھب ھک ار لداع ناوریشونا 29

 .مدرزاین ناھانگیب و مدربن تقفش نامرجم رب تفگ

 باوص شّنظ بلاغ نوچ سپ ،تروشم سپ دنک ھشیدنا تسخن .درواین رد لمع ھب دیآ شرطاخ رد تکلمم حلاصم رد ھچ رھ 30

 .هللا یلع لّکوتف تمزع اذاف ،یو رب لّکوت و یادخ مان ھب دنک ادتبا دیامن

 .لھاج ناوج زا گنج و دراد عّقوت هدیدناھج ریپ زا ریبدت و یأر 31

 .دنزیم ناوراک دوخ تقیقح دنکن نادزد عفر ھک ناطلس :دناھتفگ ھک دندرگن هریخ ناراکمتس ات دھدب ناگدیدمتس داد 32

 دنکب ھک دناوتن رگا ،نادنفسوگ زا گرگ عفد نابش ھک نانچ دنکب تّیعر زا نادب عفد ھک دشاب هاگنآ لالح ناھاشداپ دارم و ماک 33

 .دنکن و دناوتیم نوچ فیکف .دناتسیم مارح ینابش دزم دنکن و

 ملظ و دنکیم یتسد زارد تّیعر رب تیالو نالف ھب یاهداتسرف ھک ار لماع نالف ماهدینش تفگ ار یھاشداپ یرصم نوّنلاوذ

 و رجز ھب سپ دشاب هدتس مامت تیعر زا لام ھک یھدب وا یازس یزور یلب تفگ .مھدب وا یازس یزور تفگ .درادیم اور

 ؟دراد دوس ھچ ار تّیعر و شیورد .یھن ھنیزخ رد و یناتسزاب یو زا هرداصم

 .لاح رد دومرفب لماع تّرضم عفد و تشگ لجخ هاشداپ

      دیرب لّوا مھ دیاب گرگرس

 دیرد مدرم نادنفسوگ نوچ ھن

 .دزیھرپب روجف زا شیوخ سفن ھب ھک دیآ هدیدنسپ یتقو ناقساف و نادنر شلام 34

 .میداھن ریصع ھجو رد ار غاب نالف روگنا ار دوخ نامیدن تفگ هاگنابش و ،دومرف نتسکش ناراّمخ ھناخمخ ناھاشداپ زا یکی

 .نکم دوخ نکم دب یتفگ ھک یا تفگ دینشب یلدبحاص

 ھگ نآ سپ ھک دھنن نوریب ماقتنا هزادنا زا یاپ دریگ مشخ قح ھب ھک نانچ رگا و ،نتفرگ لطاب ھب مشخ تسین هاشداپ لاح قیال 35

 .مصخ لَبِق زا لوعد و دشاب وا فرط زا مرج

 .دوش مک توادع و نیک ار نانمشد و دیازفیب تبحم و رھم ار ناتسود ھک ریگ شیپ ناسحا قیرط نمشد و تسود اب 36

 .هار رد ثداوح و دننیمک رد نانمشد ھک درادن اور ھجویب جرخ و دشاب رّفوم یتقو ھمھ ھک دیاب ھنیزخ 37

 .دنرامش تمینغ تصرف نادساح ات دنک ھشیدنا و دنیشنن نمیا ردغ و رکم زا لاح ھمھ رد 38

 تلخادم لاجم ار ییادف و سوساج و نمشد ات دسانشب ةفرعملا قح ھب و دنادب تبسن و مان ھک دیاب ار مدخ ناتسدریز ریاس 39

 .دنامن

 ھک یطیلخت و دنک مولعم کی رھ دب و کین ات درامگرب یناھن فرشم ناکی ناکی ھک دیاب ار ترضح نایعا و تلود ناکرا 40

 .دنامن هدیشوپ دور

 سپ ار کچوک هانگ و دھد صالخ ار ناھانگیب ات ،ندرک ناینادنز لاوحا صوغ ھب دیامرفب ار نادنز ھنحش هام ھس ود رھ رد 41

 .دیامرف رظن نینچمھ ار یضاق نادنز و دشخبب یزور دنچ زا

-تیب ھنیزخ و دنناسلفم فرط ود رھ زا رگا و دناتسب طسق ھب یو زا لاح ردق ھب و دنک ربص رسعم مراغ و رسوم میرغ اب 42

 و جنگ رھاظ ِسایق ھب ار تلود و کلم ھک دشاب اور دھدب تکلمم ھنیزخ زا رگا و .ندرک ادا دیامرفب ھک دیاش رومعم لاملا

 .نانیکسم یاعد تقیقح ھب اما و دنکیم تظفاحم رکشل
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 .تسا تاّمھم مظعا ھک دنکب شیبامک ھب لاح دّقفت ار هدیسر نایز مدرم و ھتسکش یتشک و هدز ناوراک 43

 رخآ ھب و دریگن تخس نومضم یافیتسا رد دشاب هدرکن افو طورشم ھب لخد ھک ار تالغتسم نماض و ناتسوب رجأتسم 44

 .ددرگ عفتنم ات دراد ینازرا رتتعفنم اب نآ زا یلمع رگید راب و دنک ھحماسم یزیچ ھلماعم

 .دیازفیب لامج ار تکلمم و ددرگ عیاش بدا و لضف و دنرورپ رنھ و دنوش بغار نارنھیب ات دراد وکن ار نادنمرنھ 45

 دیامرف لمع راب رگید ،دروخ تلزع شلام یتدم نوچ هدروآ یاج ھب طرش ھب یتمدخ و دشاب هدرک ریصقت یلمع ھک ار یاهدنب 46

 .تسین رتمک باوث ھب ناینادنز صیلخت زا لاطب ربج ھک

 .ییاونیب میب زا دنشوکب یتسار رد ناج ھب ھک دیامرف تمدخ ار هدیشک تنحم هدید یتخس مدرم 47

 .دنشابن فلتخم یتسود رد ناتسود ات دنقفّتم ینمشد رد نانمشد ھک درآ تسد ھب لد تفطالم عاونا ھب و دراد وکن ار نایرکشل 48

 نان ناطلس ھک ار یھاپس .تسا هدروخ فلس ھب دوخ یاھبنوخ ھک تشک دیابب دزیرگب نمشد زا رازراک فص زا ھک یھاپس 49

 .دنزیرب ھک دیاش شنوخ دزیرگب رگا سپ دھدیم ناج یاھب دھدیم

 .موھفم یقابلا و دننکن اھنت ودب دب یاعد ھک دھدن لمع ار رازآ مدرم لماع 50

 لمھم و دراد تمرح و تّزع ار ردپ ناسیلج و ناتسود ھک تسا نآ یکی ،تکلمم ثراو رب یضام ناھاشداپ قوقح ھلمج زا 51

 .دراذگن

 .دنشیوخ کلم نمشد دنرازایب تّیعر نوچ سپ دنھاشداپ تّیعر ھب ناھاشداپ 52

 .دنک هراپ نادند ھب ار دوخ دسج ھک دشاب یرس نادان سپ دسج تّیعر و دنرس ناھاشداپ 53

 ناتسود نینچمھ ار ناتسود رم ھک دنشاب صلخم ناتسود ھک دنچ رھ دیوگن مھ صاوخ اب دتفین هاوفا رد ھک دھاوخب ھک یلاح 54

 .سایق نیا رب مھ لسلسم دنشاب صلاخ

 .دنامن یتقو ھمھ یتسود ھک دیوگن ناتسود اب یلاح ھمھ 55

 .دونشب تبغر ھب و دیوگ ناشیا اب فطل ھب و دشکن رد ناشیا تاّمھم و ناشیورد تیاکح زا یور 56

 تاجاح و دیوجب ھمھ دارم ھک دیاب ،دوشن توف دنراد ھک یتحلصم ات تسا بجاو ناربنامرف تمحز لّمحت ار نامرف بحاص 57

 دیاشن ار ییاوشیپ یورشرُت ِدنت مکاح ھک دنادرگ هدروآرب دارم بسح ھب ار یکی رھ

  هوتس ددرگن مدرم یاغوغ ز      هوکش و یار و نامرف دنوادخ

 یادخ زا نیا تفگیم و تفر یمھ هدنخ ھب و دیدنخب درم .درکن شتافتلا و تفگن شباوج ،درب فسوی جاّجح شیپ ھملظم یکی

 لد زا ار وت و تفگ نخس یسوم اب ادخ ھکنآ یارب زا تفگ ؟یتفگ ارچ نیا ھک شدناوخب .دندیناسر جاّجح ھب .تسا رتّربکتم

 .دادب شفاصنا و دینشب نخس نیا جاّجح .ییوگ نخس یادخ قلخ اب ھک دیآیمن

 زا نارگید و دروآرب وا راگزور زا رامد ات دنراپس شمصخ ھب ھک تسا نآ دنک یارتفا یھانگیب قح رد ھک سک نآ تبوقع 58

 .دنریگ تربع و دنریذپ تحیصن وا تحیضف

 .دنامن هدیشوپ دور یطیلخت رگا ات ،دنچ رھ دیامرف لقن یاج ھب یاج زا و لمع ھب لمع زا ار ملق لھا 59

 زا ریخأت و دنک لیجعت ایادھ لاثما لباقم رد و دنک شاداپ دنرآ ناطلس شیپ ھک هوابون و ھفخت و یشکشیپ و ھیدھ و لزن ھب 60

 .دورن نوریب هزادنا
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 و عبط شوخ و رتیلوا یور هداشگ ناصاخ تولخ رد اما ندومن تبیھ و نتسشن بیھم ار هاشداپ دشاب اور نابیرغ مشچ رد 61

 .راگزیمآ

 .دنزاسن رگیدکی تنایخ اب ات دنادرگ زابنا لمع رد دنشاب ھتشادن تدایز یتفلا رگیدکی اب ھک ار سک ود 62

   دنزگ مھ رب دندنسپ ناگرگوچ

 دنپسوگ نایم ردنا دیاسآرب

 .دشاب نمیا ینرودنا نمشد زا ،دھد تمحز ینورب نمشد نوچ ات درازاین ار تّیعر دنمدرخ ناطلس 63

 .دشاب نمیا فرط ود رھ زا تکلمم ات ،ندرکان یتسد زارد ھناگیب تّیعر رب دنک تّیصو ار نانابدحرس 64

 .دنکن شومارف رابکی ھب شمیدق تمدخ ّقح ،دنارب رظن زا عینش یھانگ ھب ھک ار هدنب 65

 .ار وا مرتحم دادجا و ابآ تّزع دننک وفع و دنشوپب ھک دشاب اور ناراکتمدخ زا یکی رب اطخ و بیع دص 66

 .دراذگن لّطعم ار شلایع و لھا دزیرب نوخ تسا کالھ بجوتسم ھک یمرج ھب نوچ ار تمعن هدرورپ 67

 .درادن غیرد وا ناقّلعتم و نادنزرف زا شاعم و گرب دنوش ھتشک ودع گنج رد ھک ار نایرکشل 68

 لد رد و درادن نایز بصنم ھب ھک دنک عضاوت و قفر ماع و صاخ و ھناگیب و شیوخ و یرھش و بیرغ اب دناوت ھک نادنچ 69

 .ددرگ نیریش ناشیا مشچ

 نآ سپ ،دنھاوخب تعافش و دننک مولعم تسارف ھب ناگرزب ،دیامن ارف تیانع رثا دشخبب ییاطخ ھک دھاوخ نوچ نامرف دنوادخ 70

 .دنک وفع سک نآ هانگ ،تیحالص طرش و ھبوت و دھع ھب ھگ

 بابسا و میدن و حوکنم و بورشم و لوکأم و سوبلم و دراد تمرح و تّزع دتسرف نادنز ھب نوچ ار تکوش نادنوادخ 71

 .کل موی و یل موی ناموی رھّدلا .دربن ییاونیب ھک تسا نیمھ ناموی ینعم ھک دراد ایھم شیع

 ھن ندنکفا بلاغ اب ھجنپ ھک دنکن روج فیعض رب و دچیپن رد یوق مصخ اب ھک تسا نآ یکی هاشداپ ریبدت نسح ھلمج زا 72

 .تّورم ھن ندیچیپ رب نافیعض تسد و تسا تحلصم

 .تسا ندروآرب نانمشد دارم ندرزآ ناتسود لد 73

 .ندز ندرگ ار نایماع و تسا ندز نت ناصاخ هانگ زا حیرص ملظ 74

 .دراد یبارخ رد یور ھک نادب دنک لیم ھک ھگ رھ ،تسا مکحم راوید لاثم ھب لداع مکاح 75

 رد ینکن لمع دوخ راتفگ ھب ات ،تسین یسک رتکیدزن وت ھب وت سفن زا .نارود تمالم هاگنآ سپ و ناکیدزن تحیصن لوا 76

 .دنکن رثا نارگید

  یادخ نامرف ھب وت دشاب وت نامرف ھب وک  تسیچ ھک یناد اقب ریبدت ھب ار تلود و کلم

 .دیاپن وا رب تلود و دیاشن ار یھدنامرف ،دھنن تعیرش نامرف رب تعاط رس شسفن ھک نآ رھ 77

 و قیرغ نتفرگ نوچمھ دوش توف نآ کرادت دتفا یریخأت رگا ھک یتامدص رد رگم دشاب هدیدنسپ یراک ھمھ رد یّنأت و ربص 78

 .قیرح نتشک

 .ملح ھب ّالا مکح و ،ملع ھب ّالا ناوتن نتشاد هاگن ار نید 79
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 و ریخ نآ یپ زا ،تفر ییاطخ و دمآ بلاغ ناطیش و سفن �اب ًاذایع رگا و دزیھرپب تیصعم زا قیرط رھ ھب دناوت ات 80

 .دیامرف وفع یلاعت و کرابت دنوادخ ات دناسر ناشیورد ھب تاقدص

 .سب و دیوگ وا ھن ،سک ھمھ دیوگ تریخ یاعد ھک نک یسک هانگ زا وفع 81

 .دھاوخن نامدرم لد رازآ و دسرتب یادخ زا زورما ھک نآ رگم دنسرتب سک ھمھ تمایق یادرف 82

 رب یزور رگا ،ییالوم و یدیس ای و یھلا ای ھک دناریم نابز رب اعد نیا یزور ھیلع هللا ةمحر دیشرلا نوراھ ھک دناهدروآ

 فقاو نآ رب نوچ ھکنآ رگم ناسرم بش ھب نم رب زور نآ دیآ دوجو رد نم زا دب یراک ای یلعف زور نآ رد ھک درذگب نم

 زور و بش ھمھ وا نز هدیبز و ،مناسر ناشیورد و ناجاتحم ھب نآ ضوع ھب تاریخ و تاقدص و منک رافغتسا و ھبوت موش

 .راد ھگن نم رب رخآ و لوا ،رتس راّتس یا ھک یدرک یمھ رارکت ظفل نیا یلاعت یادخ فوخ زا

 ھک رھ ھک مسرتب ارچ تفگ ؟یسرتیمن نم زا تفگ ردنکسا .درک یروآ نابز تّجح ھب ردنکسا شیپ رد راکتسار یلماع

 .تسا نمیا فرط ود رھ نیا زا هدنب و ،راگدنوادخ ملظ ای دشاب هدنب تنایخ زا سرت ھک دسرتن یادخ زا دنک یتسار

 .سرتم ادرف و سرتب لجوّزع یادخ زا زورما تفگ ،مکانشیدنا میظع تمایق لوھ زا نم تفگ ار یدھاز ناھاشداپ زا یکی

 زور دنچ زا سپ ناگرزب ھفیاط .درک شلوزعم دیدب تنایخ یرانید ھب ناوید ناقّلعتم زا یکی رب افلخ زا یکی ھک دناهدروآ

 لام نوچ ھک نآ ضرغ تسین رادقم ضرغ اتفگ .نادرگم مورحم هاگرد تمدخ زا ار هدنب نآ ردق نیدب ھک دندرک تعافش

 .دروخن مغ و دزیرب تّیعر نوخ درادن کاب و دربب

 یاپ تسا لثَم رد و .دنک یمدآ دنزگ دصق شیوخ کالھ میب زا رام ھک شابم نمیا وا زا تسا نمیا ھن وت تسد زا ھک رھ 83

 .دوب نادنمدرخ یأر فالخ نتسشن نمیا و نتشک رام ھچب و ندوب نکاس و ندنک راوید

 .تبیغ افق زا و دنک بیبط نینچمھ وت شیپ رد ھک زیھرپب وا تبحص زا تفگ یرگید یافق ردنا دب ھک رھ 84

 دنیوگ زاب رگید یاج رگا ھک نانچ ،رادینعم و یوگ هدیشیدنا نخس .دیاشن ار دامتعا ،مالکلا کولم کولملا مالک دنیوگ ھکنآ 85

 .دیآ دنسپ ار وت دیوگ نخس نیا لثم یرگید رگا و دشابن سوسفا لاجم ار نانعاط

 لام رد عمط ھک نآ عبط ادگ ناطلس و درگنن ناھاشداپ تمعن و لام رد تّمھ هدید ھب ھک تسا نآ تفص رگناوت شیورد 86

 .دنک شیورد تّیعر

     روز هداتفا رب دشابن تّورم

 روم شیپ زا ھناد نود غرم درب

 ،تفرب ناگرزاب نوچ .درک بلط ار ناگرزاب نآ و داتسرف سک ،رود نآ ِناطلس و تشاد رھاوج ھلبط کی یناگرزاب یتقو

 ،شیوخ رھش زا ماهدمآ نورب نام و ناخ زا لاس کی تدم ناطلس یا تفگ ناگرزاب .دومرف رھاوج یاعدتسا ناطلس

 ناطلس ھک دناهدروآ .دشاب تناما و تناید و یادخ سرت ار وا ھک نآ اب ّالا نکم تلماعم ھک درک تیصو نم اب ھناخ یونابدک

 .منک یرادیرخ ھگ نآ و منیب دوخ تناید و تناما و یادخ سرت نم ھک یتقو ات ورب تفگ و دومرف دھعت و یرادلد ار وا

 .دناوتب دنک ینمشد رگا ھک دھد ھیاپ نادنچ ار تسود ای دھنن لحم ار کچوک نمشد ھک تسا نآ تکلمم دنوادخ یأر فعض 87
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 .دراذگن ادرف ھب زورما راک و دراکب زورما ادرف لخد ھک تسا نآ یأر تّوق 88

 تّنم و نتفگ ناگدنب تمدخ رکش ناراگدنوادخ لضف لامک و تسا ندروآ یاج ھب تمدخ طورش ناتسد ریز ھب ناگرزب قح 89

 .نداھنان

 و دراد هاگن قح بناج ھک لداع ناطلس تفگ ؟دشاب ھنوگچ تمایق ھب ناھاشداپ لاح تفگ ار یدھاز ملاظ ناھاشداپ زا یکی

  .دشاب هاشداپ یتیگ ود رد دزادنین رگناوت تّیعر لام رب تّمھ ھیاس و درازاین قلخ رطاخ

    تساشداپ ناھج ود ردنا رگداد

 تسادگ اجنیا مھ و اجنآ مھ ھنرو

 رخآ فیّسلا دیوگ برع و ،تسا  رتفیرش لام زا نوخ ھک دشابن اور تموصخ ،درک ناوتیم تمعن ھب نمشد تّرضم عفد ات 90

 .ندز تشم ریشمش اب ھک ھب نداد تشپ تمیزھ ھب .دنامن رگید ریبدت ھک دشاب اور یتقو فاصم ینعی لیحلا

 ماندب ات دشوپب وت یافق زا و یدرگب نآ زا و دیآ تراوخشد ات دیوگب وت یور رد ار وت بیع ھک تسا نآ یقیقح رادتسود 91

 .یوشن

 تلیضف نیا دسرن نوچ .دسر یلد ھب ناشیا زا یتحار و دنراد یتمعن ھک تسا نآ ببس تسھ ھک یتمرح ار نایاناوت و رگناوت 92

 .تساخرب

 هاتوک یوق تسد نوچ .دننادرگ هاتوک فیعض زا ار یوق لواطت تسد ات دناتّیعر تظفاحم رھب زا نایرکشل و ناھاشداپ 93

 .دنکن ییاقب مرجال دشابن هدیاف ار هاشداپ نیا رم دنراد اور یتسدزارد دوخ و دننادرگن

 ریخ ناھاشداپ تبرق رکش و ،یزاون تّیعر یھاشداپ رکش و ،تاقدص یرگناوت رکش .تسا بجاو یرکش ار یتمعن رھ 94

 .ناناوتان یریگتسد ییاناوت رکش و ،نانیکسم یراوخمغ یشوخلد رکش و ،نامدرم نتفگ

 .دنامن رادیاپ یو تحار و دننیبن تحار یو زا مدرم ،دوب شیوخ تحار دنب رد ھمھ ھک ناطلس 95

 .دنیب یرادروخرب یو برق زا ات ،هاشداپ نامرف رب نتشاد مّدقم راگدیرفآ یاضر تسا بجاو ار هاشداپ ھتشامگ 96

 لمھم یو بناج و دروآ یاج ھب نآ قح و دسانشب دوخ رب نآ تّنم دشاب هدید یریخ یسک زا یسک نوچ ھک تسا نآ تّورم 97

 سپ .تسین نکمم یھاشداپ تّیعر دوجویب ھک تسا تّیعر دوجو ھب تمرح و تلود نیا ار ناھاشداپ تقیقح ھب و ،دراذگن

 .تسیتّورمیب تیاغ دسانشن دوخ رب ار ناشیا قوقح و دنکن ناشیورد تشاد ھگن رگا

 .دنکیم دوخ داینب ،دھنیم دب داینب ھک رھ 98

 .نانز ریپ یاعد و نالفط ھلان ھک دنکن نآ نادرگ ریشمش و نادرم ھلمح 99

 .دزوسب ار یرھش یغارچ ھک دریگن ناسآ نانیکسم لد زوس 100

 .دنادن هاشداپ ھک دنک تنایخ یھجو ھب ّالا و دراد هاگن تناما ھک دسرتب یلاعت یادخ زا رگم لماع 101

 .نداد دنگوس و نتفرگ گرگ ھک تسا لَثَم نامھ ،نتشاذگ و نداد لامشوگ ار نادب 102

 .ددنبیم دوخ تیالو و رھش رب یمانکین و ریخ ِرد ،درازآیم ناناگرزاب ھک یھاشداپ 103

 .دینکم ناگدمآ ون رب یلک دامتعا 104



23 
 

 ھیاسمھ ھناخ ھب و ندرک عفد دوخ زا ار مدژک و رام ھک ،ندرک رد ھب رھش زا ھک رتیلوا نتشک دنیب یّرش وا رد ھک ار نآ 105

 .دیاشن مھ نتخادنا

 .ینیبن یلصاح دنگوس زجب ھنرگو دراد یھاگتسد ھک هد یسک ھب لمع 106

 رگید راب رگا و یناسرتب راب نیتسخن دیآ دصق ھب ھک نانچ رگا و یرذگرد ھک تسا نآ مرک دیآ یسک زا وھس ھب ھک یھانگ 107

  .دھدن وکین راب دب خیب ھک یزیرب شنوخ دنک یریلد

 و تسکش ناوت ار رھاوج ھک نانچ ،درک ناوتن هدنز زاب ار هدرم و تشک ناوت ار هدنز ھک دنکن لیجعت نتفرگ مشخ ماگنھ ھب 108

 .دوب لاحم ندروآ یاج زاب ھتسکش

 نوریب فاصنا دح زا یاپ و درادب یاج رب ار دوخ مشخ تقو رد ھک تسا نآ یدرم ھکلب دروآ ھلمح ھک تسا نیا ھن یدرم 109

 .دھنن

 .دشابن کرابم و تسین ناھاشداپ ردق قیال ندولآ نآ لثم ھب تّمھ تسد ھک دراذگ زاب نامیتی ھب ناگدرم لام 110

 .دنامن مھ نیا وا زا ھک یسک تخبدب و دنامیمن مان زجب ایند لصاح زا 111

 ریخ ردپ زا ھک دنزرف ینعی ،دنادرگ نمشد ار ناتسود رم لام نتشاد هاگن اما دنک تسود ار نانمشد ھک دراد یتّیصاخ لام 112

 .دربب لام ات دنک انمت یو ندرم دنیبن

 .دراد مدنگ دیما و دراک یمھ وج ھک دنام نادب ،دراد عّقوت یمانکین و دنکن لدع ھک یھاشداپ 113

 و دنراد تسود تقلخ ھک تسین رتعیفر نیا زا یھاج ھک ریگ شیپ عضاوت و نک مرک یرادیم تسود هاج رھب زا لام ھک یا 114

 .دنیوگ انث

 .ناشیورد یولھپ زا یریس ھک ھب یگنسرگ 115

     دریمب یگربیب ز اقنع رگا

 دریگن ناگشجنگ دیص زا راکش

 .دیاشن ار تافتلا مدع ود نایم یدوجو سپ ،ندمآ دنھاوخ ھک یناسک و دنتفر ھک ینانآ یاج رب وت 116

 .درادرب و دریگب ناھج نادان و درادب و دریگب ناھج اناد .تسیرادناھج لب تسیریگناھج ھن یدرم 117

 ھب تّیعر تاّمھم یتقو رھ ھن ناگنھرس و نابجاح ھک دنشاب ربخاب درادرب ناغف یھاوخداد رگا ھک دننیشن ییاج ناھاشداپ 118

 .دنناسر هاشداپ عمس

 ھلسلس نآ و یدینابنجب ار ھلسلس یتشاد یّمھم یسک رگا ات تشاد ھتسب نآ رب اھسرج یریجنز لداع ناوریشونا ھک دناهدروآ

 .تشاد ھتسب یتخرد رب نادیم رد یفرط و نیلاب ریز یفرط ار

 نینچمھ و ،یدندینادرگب یدندید ار یرکنم رگا ات یدندرک کلامم لاح رب رظن و یدندمآ نوریب تخانشان ھب برع کولم

 .دننک مالعا نآ زا دور یفیعض رب یدادیب رگ ات یدنتشامگرب اھھید و اھتّلحم ھب ّصحفت ھب ناسک

 .دنام هدنز وکین مان و دنریمب ناراکوکین و دناهدرم یناگدنز رد ریخیب مدرم 119

 .دنیالاین نانیکسم لام ھب تسد ھکنآ یلاع تّمھ و ،دنیاشخبب نادرخ رب ھک تسا نآ یگرزب رکش 120
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 .ندرک یناوت نآ لثم لّمحت دشاب یرگید تسد رگا ھک نک نآ یبای تسد نوچ 121

 .ناناولھپ یوزاب ھک رتتخس و دنز تدایز نآ زا مخز نافیعض تّمھ 122

 .دنکب ناملاظ نادند و دھدب نامولظم داد ھنیآ رھ ،درادن اور فیح راگزور 123

 اب یتسد خارف ھک یا ،زاسب ناوتان هارمھ اب یراد نتفر رد ییاناوت ھک یا ،شیدنیب نارادیب زا یشوخ باوخ رد ھک یا 124

 .دنامب ناملاظ رب لابو و دمآ رس نامولظم رب افج و دنتفر ؟دندرب ھچ و دندرک ھچ ناینیشیپ ھک یدید .نک تاعارم ناتسدگنت

 .تمالع نیدنچ ھب یھاشداپ زا ھب تمالس ھب یشیورد یھاوخ یتسار

 هریخ ھب رمع و متسنادن تایح مایا تمیق ،مدوب یمدآ وت وچمھ نم ھک ،یراد شوھ شوگ رگا دیوگ یمھ نخس هدرم ناوختسا 125

 .مدرک عیاض

     راگزور دشب تلفغ ھب ار ام وچ

 رامش تصرف دنچ یمد یراب وت

 زا تسا نمیا ھناخ رد ھبرگ ،شیوخ ثیبخ لعف زا دزیرگ یمھ دسرت یمھ ھک مدژک .دسرتن یسک زا دناجنرن ار یسک ھک رھ126

 زا ناھن ارحص و هوک رد نادزد و یمیلس زا هدوسآ رھش رد نایادگ ،یلاعفدب زا نادرگرس ارحص رد گرگ و یرازآیب

 .یگدازمارح

 ھب دتفارد ریش اب رگا تسا فیعض ھچ رگا ھبرگ .دشوکب ناج ھب یگراچیب تقو رد ھک نک ھشیدنا فیعض نمشد زا 127

 .دنک رب ار شناھمشچ لاگنچ ھب و دنزب ترورض

 تمواقم نم اب ار یسک و مھاشداپ تیامح رد نم ھک دنکن نآ رب دامتعا و دناشنب تبحم خیب و دنک یتسود گرزب و درخ اب 128

 .ندرک دناوتن هدنز ار وت ،نتشک دیامرفب یمیلقا وت نیک ھب هاشداپ و دشکب ار وت ینادان ھب یکاپان رگا ھک ددنبن تروص

 .عمط زا ای دنیوگ میب زا رظن رد ھک دنیوگ وت یافق رد وت ریخ ھک نک نآ 129

 نفدم رگا و دنناسکی نایادگ و ناھاشداپ یگدرم رد ھک ،مرک و حالص و لعف ھب یشاب نارگید زا ھب ات نک یعس یناگدنز رد 130

 .درک دناوتن قرف ناشیا نایم دننک زاب ینابگس ای یناطلس

 .دنتشاذگب نارگید ھب نونکا مھ ،نتشاذگ دیاب یمھ نارگید ھب گرم تقو رد ار ایند ھک دنتسنادب و دندیدب ھک نافراع نت مّرخ 131

 .یرآ تسد ھب یتسود ناشیا زا یضعب اب ھک نادب رگم ندینادرگ یناوتن قّرفتم ار قفّتم نانمشد 132

 .دشاب وت نآ زا حتف دنوش بلاغ فرط رھ ات زیگنارب نمشد ھب نمشد 133

 .دور رس ھب ھک نکم اھر جنرطش هدایپ و دوش گرزب ھک راذگم یدرخ زا نمشد 134

 .دنیآ راک ھب یراوخشد ماگنھ رد ات رآ تسد ھب اھلد یناسآ تلاح رد 135

 .دناشن تمرح ھب و دراد زیزع یتّلم ھمھ یاوشیپ 136

 ھب مھ ناشیا ،دراذگ زاب ناگدنسیون ھب کلم روما تاّمھم و ،دنیشن لفاغ تکلمم حلاصم زا بارش و وھل ھب ھک یھاشداپ 137

  .ددرگ بارخ کلم ھک دیاینرب یسب ،دننیشن غراف تّیعر تاّمھم زا شیوخ عفانم بذج

 ؟دنیوگ وکین ھک یشابن نانچ ارچ ،تسوت نآ زا هانگ ھک جنرم نایوگدب زا 138

     رادم عّقوت یدرک دادیب وچ
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  راید رد دور یکین ھب تمان ھک

 .دشاب هدش نمیا شیوخ کالھ زا ھک دنک ینامداش یسک نمشد کالھ ھب 139

 نآ تبحص و ،دیآ باوخ ھک دھن ھگ نآ رس و ،دشاب ترورض ھک دیوگ ھگ نآ نخس و ،دیآ بلاغ اھتشا ھک دروخ ھگ نآ ماعط 140

 .دسرب اھتنم ھب قوش ھک دنک ھگ

 .دروآرد یاپ زا نامد لیپ ،رایسب ھشپ و دننادرگ زجاع ار نایژ ریش ،قافّتا ھب ناروم ھک دریگن لھس نافیعض لد رازآ 141

 دنیب هداتفا و ناوتان ار وا رم ھکرھ ھک روبنز نوچمھ ،دنیبن تلاجخ و افج دشابن هاشداپ یتقو رگا ھک دنک نانچ یھاشداپ رد 142

 .دلام رس رد یاپ

 و نامولظم یاعد و ناگتسکش لد و ناگتسخ نورد زا ،تسا رذح رب نوخیبش و ییادف و ردغ و رکم و رھز زا ھک نادنچ 143

 ھنیس زوس ینعی ،نانز کود زا ھک مسرتیمن نانچ نادرم هزین زا نم یتفگ نینزغ ناطلس .دشاب رذح رب ناحورجم ھلان

 .ناشیا

 .دب نایمدآ ینعی ،نیمز یور ناوید زا ھک دوب دیابن رذح رب نادنچ نیمز ریز ناوید زا 144

 .عوقو زا شیپ ریگب نتشیوخ رب وت دنریگن وت رب قیاقد ھک یھاوخ 145

 .دنیوگیم ھچ نانمشد ھک نک صحفت ،دنناشوپب ھک سرپم ناتسود زا دوخ بیع 146

 یوگم تفاطل ھب دیاب رھق ھک ییاج و ،دشاب شکرس میاھب یارب زا دنمک ھک یوگم نخس یتشرد ھب ندرک دیاب فطل ھک ییاج 147

 .دھدن هدیاف اینوقمس یاج ھب رکش ھک

 .نک فّطلت تسوت ربنامرف ھک نآ اب یشاب کانشیدنا تسوت هدنامرف ھک سک نآ زا رگا 148

 .یشابن ھتخاسان دیآ رد ھب یھاگان رگا ات تسا رد رب نمشد ییوگ ھک نیشن نانچ ھتسویپ 149

 .نکم دامتعا ییامزاین ھیضق دنچ ار یسک ات 150

 یلاعت یادخ هاگرد ھب تناعتسا دنریگ مارآ قلخ ھک هاگنابش ھک تسا نآ قیرط دوب رطاخ شیوشت بجوم یاھثداح ھک یتقو 151

 ھب رطاخ و ،دھاوخ تّمھ و دیامن مایق داّبع و داّھز تمدخ ھب هاگ نآ سپ ،دبلط رفظ و ترصن و ،دنک یراز و اعد و ،درب

 و نانیکسم و نافیعض قح رد سپ ،دیوج ددم ناشیا ناور زا و دور فیرش عاقب ترایز ھب سپ .دراد فورصم ناشیا تّمھ

 و ار نایرکشل ھگ نآ ،دنک تاریخ و رذن ھک ھگ نآ سپ ،دھد ییاھر ناینادنز زا دنچ ینت و دیامرف تقفش ناجاتحم و نامیتی

 تّرضم عفد رد لدکی دنمدرخ ناتسود ترواشم و ریبدت ھب ھگ نآ ،دنادرگ راودیموا ریخ هدعو ھب و دنک شزاون ار ناشیوخ

 نآ ،دنیبن شیوخ تردق و تیافک زا و دیوگب یلاعت دنوادخ لضف و رکش دوش رّسیم لد دارم ھب نوچ سپ .دیامن یعس ھثداح نآ

 روھمج رطاوخ و دشاب لیام وا بناج ھب اھلد ددرگ ادیپ ھعقاو نوچ رگید تبون ات دھدب ھنارکش و دنک افو هدرک یاھرذن ھب هاگ

 .راودیما ار شحتف و ترصن و رای یو اب

 و سفن و ،دشاب تمالس ھب شنید و کلم دنوادخ قیفوت ھب ھک ددنب راک تادرا و قدص قیرط ھب ار یدعس تحیصن نیدنچ

 .بآملا عجرم ھیلا و باوّصلاب ملعا هللا و ،دارم ھب ترخآ و ایند و تیفاع ھب دنزرف


