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رخأتم نیاتشنگتیو رد یقالخا ییارگ عقاو دض و ییارگ عقاو

زیمآربص لضفلاوبا /غابد شورس

هدیکچ

 هب هجوت اب ،هراب نیارد رخأتم نیاتشنگتیو هاگدید و دوش یم یسررب یقالخا ییارگ عقاودض و ییارگ عقاو نوگانوگ یاه یدنب میسقت هلاقم نیا رد

 یو ناحراش نوگانوگ تارظن ،یفسلف یاه شواک رد نیاتشنگتیو یاه هزومآ زا یهاتوک حرش زا سپ ،روظنم نیا هب دوش یم حرطم یو یاه هزومآ

 و ییارگ تخانش ثحبم اب یقیثو طابترا یقالخا ییارگ عقاو ثحبم دوش یم یسررب نیاتشنگتیو ِندوب یقالخا یارگ عقاودض ای ارگ عقاو ۀرابرد

 ناشن هلاقم یاهتنا رد تسا هدش هتخادرپ زین هراب نیارد رخأتم نیاتشنگتیو رظن یسررب هب راصتخا هب ،ور نیازا ،دراد قالخاارف رد ییارگ تخانشان

 رد ار یو ناوت یمن ،ور نیا زا ؛تسا »تیعقاو« ِرمارگ تسردان دربراک زا یشان ،نیاتشنگتیو ندش هدیمان ارگ عقاودض ای و ارگ عقاو هک دوش یم هداد

داد یاج یدنب میسقت نیا

همدقم

 دوجو جراخ ناهج رد ]۳[یقالخا یاه هصاخ هکنیا تسا ]۲[یقالخا ییارگ عقاو بابرد رخأتم نیاتشنگتیو عضوم نداد ناشن لفکتم هلاقم نیا  

 یاه شواک دنوش یم بوسحم قالخاارف ۀزوح رد اه شسرپ نیرت مهم زا اه تیعقاو رگید هب اهنآ یریذپ لیوحت زا شسرپ نینچمه و ریخ ای دنراد

 تسا هدوب متسیب نرق مود ۀمین یاه باتک نیرتراذگریثأت و نیرت مهم ءزج ،میناوخ یم اه شواک راصتخا هب ار نآ همادا رد هک نیاتشنگتیو یفسلف

 زا »یقالخا ییارگ عقاو« ثحبم ؛تسا هدش هئارا یفسلف زاس نارود باتک نیا رد نیاتشنگتیو یاه هزومآ ۀرابرد ینوگانوگ یاه شناوخ نونکات

تسا ثحابم نیا ۀلمج

 أدبم هک درک اعدا ،اه شواک رد ،نابز شقن هب نداد تیروحم اب یو ؛درک رایتخا توافتم یشرگن ،دوخ یفسلف رکفت مود ۀرود رد نیاتشنگتیو

 رادروخرب یساسا تیمها زا قالخاارف هلمج زا اه هزوح رگید رد وا تایرظن رب بترتم مزاول ،انبم نیمه رب دشاب نابز دیاب یفسلف قیقحت ره تمیزع

 یارگ عقاودض ای و ارگ عقاو زا و درک یسررب باب نیارد ار وا رظن ناوت یم اما تسا هتخادرپن یقالخا لئاسم هب ًاتحارص اه شواک رد یو هچرگ تسا

 تارظن ،ادتبا رد ،عوضوم یایفارغج ندش نشور تهج و یقالخا ییارگ عقاو ثحبم هب دورو یارب تفرگ غارس رخأتم نیاتشنگتیو ِندوب یقالخا

میزادرپ یم یقالخا ییارگ عقاو ثحبم هب سپس ، هدومن یسررب ار یقالخا نایارگ عقاودض ینعی ییارگ عقاو نافلاخم

یقالخا ییارگ عقاودض   -۱

 یقالخا رگشنک سرتسد زا جراخ و ینیع تروص هب ،یقالخا یاه هصاخ هکنیا لوا دشاب هتشاد یلصا یاعدم ود دناوت یم یقالخا یارگ عقاو کی

 زا لقتسم وحن هب ناوت یم ار یقالخا یاه هرازگ بذک و قدص ،رگید ترابع هب ؛دنقداص ًاعقاو یقالخا یاه هرازگ زا یخرب هکنیا مود دنراد دوجو

 ار یقالخا ییارگ عقاو یلصا مکح ود نیا و تسا یقالخا ییارگ عقاو لباقم ۀطقن ]۵[یقالخا ییارگ عقاودض ]۴[دروآ تسد هب یقالخا رگشنک

دناد یم تسردان

 زا یکی اب ای عضاوم نیا زا کیره درک کیکفت رگیدکی زا ار یلک هاگدید هس ناوت یم ،یقالخا ییارگ عقاودض ِنوگانوگ تایرظن یدنب عمج زا

 رد ،دشاب فلاخم یوحن هب نایارگ عقاو یاهاعدا زا کیره اب یا هیرظن رگا ،لاحره هب اهنآ یود ره اب ای و دنفلاخم نایارگ عقاو یلصا یاهاعدا

دریگ یم رارق ییارگ عقاودض هاگودرا

یگنهرف تیبسن و مسیویتکژبوس -۱-۱
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 ،هلیبق ،هعماج لماش هک نآ ماع یانعم هب گنهرف( یگنهرف تاطابترا ای و هژوس طسوت یقالخا یاه هرازگ بذک و قدص ،هاگدید نیا اب قباطم

 ًایناث و دنتسین )یناسنا طباور و ناسنا زا لقتسم یانعم هب( ینیع ًالوا ،یقالخا یاه هصاخ عقاو رد ]۶[دوش یم نییعت )تسا  و یداصتقا ۀقبط

 رد یقالخا یاه هرازگ بذک و قدص رایعم درکیور نیا رد اه ناسنا زا لکشتم یهورگ هب هتسباو ای و تسا هژوس هب هتسباو ای اهنآ بذک و قدص

دیآ یمن تسد هب ینیع وحن هب یقالخا یاه هرازگ بذک و قدص ،نینچمه ؛درادن دوجو باب نیارد یتباث کحم و دنک یم رییغت نامز لوط

یقالخا ییارگ  تخانشان -۱-۲

 دوجو جراخ ناهج رد ینیع وحن هب یقالخا یاه هصاخ هن و دنریذپ بذک و قدص یقالخا یاه هرازگ هن هک دندقتعم نایارگ عقاودض زا رگید یهورگ

دننک یم در ار نایارگ عقاو یلصا مکح ود ره هورگ نیا دنراد

 نییعت -تسه هک هنوگ نآ – ملاع ار اه شزرا دنراد رگیدکی اب یرایسب توافت اه شزرا زا شسرپ و عقاو روما زا شسرپ نایارگ تخانشان رظن هب

 یگنوگچ ۀرابرد ییاهرواب ،ام یقالخا یاه یبایزرا دیآ یمن نایم هب یرکذ »یدب« ای »ییابیز« ریظن یشزرا ۀصاخ چیه زا ملاع نییبت رد دنک یمن

 ماکحا ،تسا دقتعم ]۸[ییارگ تخانشان ]۷[دنشاب بذاک ای قداص دنناوت یمن ،نیاربانب و تسا ملاع هب یساسحا ییاه خساپ ،هکلب ؛تسین ملاع

 تالایا رد نینج طقس نویلیم کی زا شیب ،دعب هب ۱۹۷۳لاس زا هکنیا ،لاثم ناونع هب تسین دارفا تاساسحا و لایما نایب زج یزیچ یقالخا

 دوب دقتعم ]۱۰[رئآ لیلد نیمه هب ]۹[ تسین تیعقاو ورملق رد رگید ،تسا دب ای بوخ نینج طقس هکنیا اما تسا تیعقاو کی ،هدش ماجنا هدحتم

 – یدزد« مییوگب هکنآ زا رتشیب یزیچ ،»تسا دب یدزد« مییوگ یم یتقو نوچ ؛تشون لاتسپ تراک کی تشپ رد ناوت یم ار قالخا ۀفسلف لک

]۱۱[میا هدرکن راهظا »هَا

 هدمآ قالخا ۀفسلف ۀزوح رد یددعتم یاه باتک رد و هلاقم نیا رد ،دنچره تسین ارگ عقاودض ًاموزل ارگ تخانشان کی هک تسا مزال هتکن نیا رکذ

]۱۲[دشاب مه ارگ عقاو لاح نیعرد و دشاب ارگ تخانشان یسک دراد ناکما یقطنم ظاحل هب یلو ؛تسارگ عقاودض ،ارگ تخانشان درف هک تسا

یقالخا مسیلیهین -۱-۳

 اهنآ دننک یم رکف ینادان و لهج یور زا هک تسین یمدرم روصت زج یزیچ دب و بوخ« دسیون یم]۱۳[قالخا  دوخ فورعم باتک رد ازونیپسا

»دنتسه ایشا یارب صاخ یفاصوا

 زا ؛درک هئارا ۱۰»اطخ یروئت« هب موسوم یا هیرظن ،ییازونیپسا شرگن نیا یپ رد ،دروفسکآ روهشم فوسلیف ]۱۴[یکملایج متسیب نرق رد

 یلو دندوجوم جراخ ناهج رد ءاحنا زا یوحن هب یقالخا یاه تیعقاو هک دنا هتشادنپ شیپ زا ،یقالخا یاه هرازگ راهظا نیح رد دارفا یکم رظن

 یگلمج ،یقالخا یاه هرازگ ور نیازا ؛تسا هجومان یداقتعا ،دراد دوجو اهنآ  هشیدنا هنُک رد هک داقتعا نیا سپ ،تساه شزرا زا یلاخ جراخ ناهج

دنبذاک

 دقتعم نامراه داتفا هار هب ]۱۶[نامراه تربلیگ ۀتشون ]۱۵[قالخا تعیبط راشتنا اب یقالخا مسیلیهین زا یجوم ،یکم دم و رزج زا دعب لاس ود

 تیعقوم کی رد یلو تسا ناهج هب عجار مه یقالخا تایرظن ،دنتسه ناهج هب  عجار یملع یاه هیرظن هک هنوگ نامه مینک یم رکف ام« هک تسا

 ،یملع تایرظن رد هک یلاحرد دنک رداص یقالخا ۀرازگ دناوت یمن ،هدهاشم زا دوخ یتیبرت و یناور تلاح تلاخد نودب هدننک هدهاشم ،یقالخا

]۱۷[»درادن ،دنک یم حرطم هک ییاه هرازگ رد یشقن ،رگ هدهاشم یتیبرت و یناور تلاح

یقالخا ییارگ عقاو   -۲

Page 2 of 18رخأتم نیاتشنگتیو رد يقالخا يیارگعقاو دض و يیارگعقاو

08/27/2016http://zeitoons.com/16541



 ءاحنا زا یوحن هب یقالخا یاه تیعقاو دومن یدنب تروص وحن نیدب یقالخا یاه تیعقاو ینوریب تینیع رب دیکأت اب ار یقالخا ییارگ عقاو ناوت یم

 هکنآ بسحرب لاح دروآ تسد هب و درک زارحا ار یقالخا یاه هرازگ قدص ناوت یم ،دنتسه ام یاهرواب زا لقتسم ،دنراد ییازابام جراخ ناهج رد

[ییارگ تعیبطان -٢ ]۱۸[ییارگ تعیبط -١ درک کیکفت رگیدکی زا ار عضوم هس ناوت یم ،دشاب هنوگچ جراخ ناهج رد یقالخا یاه تیعقاو ِنیعت

]۲۰[ییارگ تعیبط قوف -٣ و ]۱۹

ییارگ تعیبط -۲-۱

 ناهج زا یشخب دناوت یم  یقالخا یاه تیعقاو هنوگچ هکنیا رد اما ؛دراگنایم یعیبط ناهج زا یشخب ار یقالخا یاه تیعقاو ،ییارگ تعیبط

]۲۱[درک کیکفت رگیدکی زا ار یقلت ود ناوت یم ،دشاب یعیبط

 دزن ؛دننک یم فیرعت ]۲۲[یقالخاریغ فاصوا بسحرب ار یقالخا فاصوا ،نایارگ لیوحت تسا ییارگ لیوحت ،ییارگ تعیبط زا یقلت نیلوا

 ،نایارگ لیوحت رظن زا دنا هدش عضو یعیبط صیاصخ یارب یقالخا فاصوا و میهافم و دنا یبرجت ماکحا زا یمسق ،یقالخا ماکحا ،ناشیا

]۲۳[دنوش-یم تیامح یبرجت یاه یروئت طسوت و دنلیوحت لباق یعیبط یاه تیعقاو هب یقالخا یاه تیعقاو

 هب هک هورگ نیا دنتسین یبرجت یاه هرازگ هب لیوحت لباق یلو ،دنا یعیبط یاه تیعقاو یقالخا یاه هصاخ ،تیاهن رد دنچره ،مود یقلت اب قباطم

 یاه هصاخ هب لیوحت لباق میقتسم و تساررس تروص هب یقالخا یاه هصاخ هک دندقتعم نایارگ لیوحت فالخرب ،دنا موسوم ]۲۴[نایارگ لیوحتان

]۲۵[دنتسین یقالخاریغ

 هیرظن نیا ناوتب دیاش ،دبای نیعت  و هلیبق ،هعماج ،گنهرف طسوت »یبوخ« یانعم رگا داد حرش زین یرگید رظنم زا ار ییارگ لیوحتان ناوت یم

 هک ،شرگن عون نیا دارفا یخرب رظن زا هک تسا رطاخ نیدب »دیاش« ۀملک دربراک ]۲۶[دروآ رامش هب )ییارگ لیوحتان( ییارگ تعیبط ۀرمز رد ار

 لیذ ار هیرظن نیا ًامومع ،دمآ هچنآ ربانب( دوش یم بوسحم هنایارگ عقاودض یا هیرظن ،دیمان »یگنهرف ییارگ تیبسن« ار نآ ناوت یم

 ار یقالخا ییارگ عقاو رگا ؛دراد یقالخا ییارگ عقاو زا صخش هک تسا یفیرعت هب رظان رتشیب رما نیا )دننک یم یدنب تروص ییارگ عقاودض

 یناسنا درف زا لقتسم  و گنهرف ،هعماج هاگنآ ،دنک یم دیکأت یقالخا ۀژوس و یناسنا درف زا یقالخا یاه هصاخ لالقتسا رب هک مینادب یعضوم

 هاگنآ ،دوش یراشفاپ »یقالخا ییارگ عقاو« ِیقالخا ۀژوس زا لقتسم و ینیع ۀبنج رب رگا اما ددرگ یم دادملق هنایارگ عقاو یعضوم نینچ و دنتسه

دوش یمن بوسحم ارگ عقاو یا هیرظن ،ور نیازا و دنک نییبت ینیع تروص هب ار یقالخا یاه هصاخ دناوت یمن هیرظن نیا

ییارگ تعیبطان -۲-۲

 باتک نیا لالدتسا نیرت مهم دنک یم عافد هنایارگ تعیبطان ِییارگ عقاو یعون زا]۲۸[،قالخا ینابم ،دوخ زاس نارود باتک رد ]۲۷[رومیایج

تسا ییارگ تعیبط عون ره درط هب رظان

 موهفم ۀرابرد هنایارگ تعیبط یداهنشیپ فیرعت ره تسا رارق نیا زا راصتخا هب ،تسا روهشم »نایارگ تعیبط ۀطلاغم« هب هک لالدتسا نیا

 ،»تسا یبوخ x« مییوگب رگا« دیوگ یم روم »تسا یبوخ نامه x« و »تسا ]۲۹[یعیبط ۀصاخ کی x« تسا تروص نیدب »یبوخ«

 ،نیاربانب »تسا دراو و رادانعم یلاؤس ،لاؤس نیا و ریخ ای تسا بوخ x دوخ ایآ ،میسرپب میناوت یم هک یلاحرد ،»تسا x,x« میا هتفگ تقیقحرد

 هصاخ نآ دوخ ِیبوخ زا هک میتسه ور هبور ]۳۰[ هدوشگ شسرپ کی اب هشیمه ،مینک فیرعت یعیبط ۀصاخ کی اب ار یبوخ نوچ یموهفم رگا

 ،یهیدب یموهفم ،»یبوخ« هک تسا دقتعم یو تسا هارمه هطلاغم کی اب ،»یبوخ« موهفم زا هنایارگ تعیبط فیرعت ره روم رظن زا دسرپ یم

تسا دوخ هب  مئاق و فیرعت لباقریغ

 روم دزن دنتسین یعیبط یاه هصاخ زا کی چیه هیبش اهنآ یلو ؛دنراد دوجو ام زا لقتسم تروص هب جراخ ناهج رد یقالخا یاه هصاخ ،یو رظن زا

 مکح یبوخ دوجو بابرد میناوت یم زاب ،دشابن طوبرم مه یرگید رما چیه اب یبوخ رگا ،انعم نیدب ناکم و نامز ره رد یبوخ ینعی ،»ندوب بوخ«

]۳۱[مینک
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ییارگ تعیبط قوف -۲-۳

 رد ،هکلب ؛ییارگ-تعیبطان و ییارگ تعیبط نوچمه هن یلو دنراد دوجو ام رواب زا لقتسم یقالخا یاه هصاخ ،ییارگ تعیبط قوف هاگدید ربانب

]۳۲[دنا هدش عقاو ادخ دزن ای و دنتسه ینوطالفا یئاعو

 نایارگ تعیبط قوف زا یخرب ]۳۳[دنا قداص ام لاح و عضو زا لقتسم هک میتسه  یقالخا قیاقح نآ مهف زاهج هب زهجم ام ینوطالفا برشم رد

 ناشیا درک لصاح قالخا زا هجوم یکرد نید زا غراف ناوت یمن ،ناشیا رظن زا دنا هدش یفرعم دنوادخ ۀلیسو هب یقالخا یاه شزرا هک دندقتعم

 یرواد ،دنوادخ نامرف زا رظن عطق اب ناوت یمن هک تسا نیا نخس نیا لولدم ]۳۴[تسا نید هب هتسباو میقتسم یا هنوگ هب قالخا هک دندقتعم

 زین یقالخا ِناگژاو یناعم زارحا ،»یهلا نامرف ۀیرظن« زا تیاور کی ربانب  تفرگ غارس یقالخا یواعد ِیتسردان و یتسرد زا و درک یقالخا

تساه نادب دنوادخ ۀدارا قلعت رب فقوتم

رخأتم نیاتشنگتیو -۳

 زا یخرب اب یو یاه هشیدنا هک ییاجنآزا اما هدرواین نایم هب ینخس یقالخا ثحابم زا و تسا هتخادرپن قالخا هب ،اه شواک رد نیاتشنگتیو

 رظن رد اب ناوت یم عقاو رد داد یرست زین قالخا ۀفسلف ۀزوح هب ار اه هشیدنا نیا ناوت یم ،دنک یم مرن هجنپو تسد یفسلف لئاسم نیرت ییانبریز

درک یدنب تروص ار یقالخا ییارگ عقاو بابرد اه شواک عضوم ،وا نانخس رب بترتم ِمزاول فرگ

 هک تسین یتباث رما تک نیا« تسا رامش یب ینابز یاه یزاب دادعت یو رظن زا تسا رخأتم نیاتشنگتیو ۀتخاسرب میهافم زا ]۳۵[»ینابز-  یزاب«

 یاه خنس و دنیآ یم دوجو هب ،یا هزات ینابز یاه یزاب مییوگب میناوت یم ،نابز زا یا هزات یاه خنس ،هکلب ؛دشاب هدش هداد خر هشیمه یارب راب  کی

]۳۶[»دندرگ یم شومارف و خوسنم رگید

 و هریغ و دماشوخ ،شحف ،رکشت ،شهاوخ ،تایضایر رد یا هلأسم لح ،امعم باوج ندز سدح ،فگ هفیطل ،ندرک تعاطا ،نداد روتسد

 رت نشور یارب تسین صاخ ینابز- یزاب کی رد هژاو نآ دربراک ۀوحن زج یزیچ ،هژاو کی یانعم دراد ینابز یاه یزاب تک زا ناشن همه ،هریغ

میریگب کمک نیاتشنگتیو یاه لاثم زا تسا رتهب بلطم نیا ندش

 طخ ،یتشوگ چیپ ،ناهوس ،ربنازاگ ،شکچ دینک رکف رازبا هبعج کی یاهرازبا هب« دنک یم هیبشت رازبا  ۀبعج هب ار نابز ،اه شواک هدزای ۀرقف رد یو

»)تسه مه ییاه یدننامه دروم ود ره رد و( تسا عونتم ءایشا نیا یاه شقن ۀزادنا هب اه هژاو شقن چیپ و خیم ،بسچ فرظ ،شک 

 هب و رازبا کی تروص-هب ،هلمج هب « دوخ صاخ وحن هب رازبا ره دربراک ،تسا رازبا ناونع هب نآ دربراک ًافرص ،دنک یم رازبا ار رازبا هچنآ

 تالمج ،دنور یم راک هب فلتخم یاه تیعقوم رد نوگانوگ یاهرازبا هک روط نامه عقاو رد  ]۳۷[»دیرگنب ،نآ یریگراک هب ناونع هب ،شموهفم

 ینوگانوگ یناعم هجیتن رد و فلتخم یاهدربراک ،توافتم یاه تیعقوم رد اما دنسر یم رظن هب ناسکی یراتشون و ییاوآ تروص هب هچرگ مه نابز

تسا توافتم نوگانوگ یاه یزاب رد اه هلمج و ناگژاو یناعم و تسا لایس و هدنزغل نابز ،یقلت نیا رد دنراد

 کی ۀرابرد هن ،مییوگ-یم نخس نابز ینامز و یناکم ۀدیدپ ۀرابرد میراد ام« میریگب رظن رد ار اه شواک ۱۰۸ ۀرقف ،رما نیا رتشیب حاضیا یارب

 هن ،یزاب دعاوق نایب ماگنه جنرطش یاه-هرهم ۀرابرد هک مییوگ یم نخس هنوگ نامه نآ ۀرابرد ام اما  ینامزریغ و یناکمریغ ،یلایخ دوجوم

»اهنآ یکیزیف تایصوصخ فیصوت

»؟تسیچ جنرطش ۀرهم« هک تسا شسرپ نیا نوچمه »؟تسیچ ًاعقاو هژاو یانعم« هک شسرپ نیا

 یارب هکارچ تسا تاذ-هب مئاق یزاب کی جنرطش یزاب ،یقلت نیا اب قباطم تسا نابز ۀرابرد روسوس فورعم هیبشت روآدای ،جنرطش هب نابز هیبشت

 هب و تسا دوخ یاپ رب هداتسیا و هدنسبدوخ هنوگ نیمه جنرطش یزاب نوچمه زین نابز تسین یزاب زا جراخ ییانبم هب یزاین ندرک یزاب جنرطش

]۳۸[»میرادن نابز سناد ناکم و نامز زا جراخ و عازتنا هب یزاین رگید« درادن زاین ندرک تلالد یارب نوریب زا ییانبم
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 و ناکم رد تسا یا هدیدپ نابز ؛دراد یرادانعم و نابز هب ندیشخب ماوق یارب یتایح یشقن نابز ربراک ای و جنرطش نکیزاب ،شرگن نیا اب قباطم

دبای یم ققحت نابز ناربراک طسوت هک نامز

 دنک یم لمع یصاخ دعاوق تحت ، و لابتوف ،جنرطش نوچ نوگانوگ یاه یزاب دننامه زین نابز هک تسا نیا ینابز یاه یزاب ۀرابرد مهم ۀتکن

 ینابز دعاوق ،دنتسین یزاب ماجنا هب رداق نارگیزاب و دنهد یم تسد زا ار دوخ ندوب یزاب تیصاخ ،دعاوق نودب ،فلتخم یاه یزاب هک هنوگ نامه

دنا یرورض ینابز- یزاب ققحت یارب زین

 یزاب نوکت طرش ،زین دعاوق مییوگ یم اجنیا رد دراد صاخ ینابز- یزاب کی رد هژاو نآ هک تسا یدربراک هژاو یانعم ،دش هتفگ هک روط نامه

  زا تیعبت رب فقوتم ینابز- یزاب کی رد هژاو کی یانعم تفگ ناوت یم هجیتن رد ؛تسامرف مکح یزاب نآ صاخ دعاوق ،ینابز- یزاب ره رد و تسا

 یزاب دعاوق  زا تیعبت و شریذپ ،هژاو کی یانعم مهف و سناد هار اهنت دنهد یم تسد زا ار ناشیانعم ناگژاو ،دعاوق نودب تسا یزاب نآ دعاوق

 و ینابز- یزاب کی رد ناگژاو دربراک هب تیانع و هجوت هک تشاگنا نینچ ناوت یم ،سپ دوش یم هتسب راک هب نآ رد هژاو نآ هک تسا یا ینابز–

]۳۹[تسا نآ یانعم شخب ماوق ،یزاب نآ دعاوق

تسیز ۀوحن -۳-۱

 هدرک هدافتسا حالطصا نیا زا راب جنپ عومجمرد ،اه شواک رد نیاتشنگتیو تسا رخأتم نیاتشنگتیو ۀفسلف مهم میهافم زا کی ]۴۰[تسیز ۀوحن

]۴۱[دنا لئاق موهفم نیا یارب یدایز تیمها وا ناحراش زا یرایسب لاح نیعرد ؛تسا

 ناتدوخ دییایب ؛دیوگ یم خساپ رد یو ؟دیوگ یم نخس ینابز یاه یزاب تک زا ،ییانبم و ساسا هچ رب ینتبم هک دیسرپ نیاتشنگتیو زا ناوت یم

 زا یفلتخم یاه تروص ،مینک یم هدهاشم هچنآ هک تسا رواب نیا رب نیاتشنگتیو ،عقاو رد دینک فیصوت ار نابز ناربراک یگدنز و دینک هدهاشم

تسا گنراگنر و عونتم تسیز یاه هوحن نیا زا یشخب زین نابز طسوت فگ نخس ؛تسا مدرم ۀرمزور یگدنز یداع نایرج رد تسیز یاه هوحن

 کی زا یشخب ای ،تیلاعف کی زا یشخب نابز اب فگ نخس هک میراد ار تیعقاو نیا خاس هتسجرب دصق »ینابز -یزاب« حالطصا اب اجنیا «

 یگدینت مهرد زا ناوت یم ،ور نیازا ؛دنتسه نیجع ینابزریغ یاه تیلاعف اب ام ینابز یاه یزاب نیاتشنگتیو رظن زا ]۴۲[»تسا یگدنز تروص

]۴۳[تفرگ غارس نابز و ینیب ناهج ،گنهرف

]۴۴[دراد مان تسیز ۀوحن هک تسا یدنمراتخاس تیلاعف زا یشخب ،نابز

]۴۵[»تسا یگدنز زا یا هوحن ندرک روصت ینعم هب ندرک روصت ار ینابز « دیوگ یم یو ،ور نیازا

 مود شخب رد ،نیاتشنگتیو دنک تبحص عونتم ینابز یاه یزاب زا دناوت یم نآ قبطرب نیاتشنگتیو هک تسا ییانبم ،تسیز عونتم یاه هوحن

]۴۶[»تسا تسیز یاه هوحن ،هدش هداد رما ،دوش هتفریذپ دیاب هچنآ« دیوگ یم اه شواک

تسیز یاه هوحن و یقالخا ییارگ تخانش ۳-۲

 زیامتم هک درب مان یا ینابز یزاب زا ناوت یم ،نینچمه دروآ باسح هب تسیز زا یا هوحن ناونع هب ار یقالخا مارم و یشم ناوت یم ،دمآ هچنآ ربانب

دنرب راک هب ناش یقالخا تسیز ۀوحن اب بسانتم ار یقالخا یاه هژاو نابز ناربراک نآ رد و دشاب رگید ینابز یاه یزاب زا

 دعاوق ،یقلت نیا رد دوش یم میهس تسیز ۀوحن نیا رد دارفا ریاس اب درف نآ رد هک تسا ینیب ناهج و شرگن یعون زا یکاح ،یقالخا تسیز ۀوحن

دنراد دربراک صاخ یزاب نیا رد طقف و هدوب دوخ هب صتخم ،تسیز ۀوحن و ینابز- یزاب نیا رد رضاح ماکحا و
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 هک یرما ،یزاب ِدوخ زا جراخ هکارچ ]۴۷[دناد یم یهیجوت و حیضوت ره یارو ار نآ اب طبترم ینابز یاه یزاب و تسیز یاه هوحن ،نیاتشنگتیو

 و تسا هدش هدناجنگ یزاب نآ دوخ رد ،دشاب یزاب نآ هب طوبرم یعون هب هک یزیچ ره ،ینابز- یزاب رد درادن دوجو ،داهن انب نآ رب ار یزاب ناوتب

 ،رما نیا هاگنآ ،مییامن عوجر یزاب نآ زا جراخ هب ینابز- یزاب کی حیضوت یارب رگا تخادرپ یزاب نآ یارو ینییبت و لیلد یوجتسج هب ناوت یمن

تسا دوخ یاپ رب هداتسیا و ناماسدوخ ،روحمدوخ ،نابز هک دوب دهاوخ یداینب لصا نیا اب تریاغم رد ،میدید رت شیپ هک روط نامه

 نییبت یارب ،ًالثم تسج ددم  ینابز- یزاب کی نییبت یارب مه یرگید ینابز- یزاب زا ناوت یمن ،نابز زا جراخ یداینب شادن رب هوالع ،نینچمه

 و تسا یزاب نآ دوخ هب صتخم دعاوق شاد ،یا  ینابز یزاب ره ۀمزال هکارچ تفرگ کمک ملع ینابز- یزاب زا ناوت یمن قالخا ینابز- یزاب

 یانعم هکارچ دراد فلتخم یانعم ود ،توافتم ِینابز- یزاب ود نیا رد هژاو کی تسا قالخا ینابز- یزاب دعاوق زا توافتم ملع ینابز- یزاب دعاوق

 ،میشاب هتشادن هجوت رما نیا هب رگا تسا هژاو نآ ییانعم توافت ۀلزنم هب یزاب ود نیا دعاوق توافت و دراد یزاب نآ دعاوق اب یقیثو طابترا هژاو

 یرواد یارب هک تسا نآ دننام ،ینابز یاه یزاب لخادت میوش راچد ،تسا هتشاد رذح رب نآ زا ار ام نیاتشنگتیو هک ،میهافم طلخ هب تسا نکمم

مینک هدافتسا جنرطش یزاب دعاوق زا لابتوف یزاب

 لقن نیا ،نیاتشنگتیو دزیهرپب فلتخم ِینابز یاه یزاب رد میهافم طلخ زا ،نابز زا ییاشگزمر و ییادززمر اب دیاب فوسلیف تسا دقتعم یو ،ور نیازا

 یاه یزاب نایم توافت رب شدیکأت و  هجوت هک دنک نایب ات دریگ یم راک هب ،»داد مهاوخ دای ار اه توافت امش هب نم« دیوگ یم هک ار ریل  هاش زا لوق

]۴۸[تسا نوگانوگ ینابز

 هک تسا نیا ییارگ تخانش زا روظنم ،میدید هلاقم یادتبا رد هک نانچ میزادرپب قالخا ینابز- یزاب رد ییارگ تخانش ۀلأسم هب تسا بوخ نونکا

دنریذپ  بذک و قدص یقالخا یاه هرازگ

دسیون یم اه شواک ۲۴۲ ۀرقف رد نیاتشنگتیو

»دشاب هتشاد دوجو قفاوت )دیمانب بیرغ دنچره( زین تواضق رد هکلب ،فیرعت رد طقف هن دیاب ،دشاب طابترا ۀلیسو دیاب نابز رگا«

 هک هدعاق زا یوریپ دزومآ-یم نارگید طسوت ینابز- یزاب ۀدهاشم قیرط زا ار ناگژاو تسبراک ۀوحن ،دنک یم تکرش ینابز یزاب کی رد هک یربراک

 یماگنه دشاب یم نایمدآ کولس و راتفر نآ عجرم ماظن هک یروتسد ،تسا روتسد کی زا تعاطا دننامه ،تسا ینابز- یزاب کی رد تکرش ۀمزال

 یریگدای ۀوحن نینچمه و هیلوا فیراعت ،ور نیازا ]۴۹[مینک یم تعاطا هناروکروک ،مینک یمن باختنا ،مینک یم یوریپ هدعاق کی زا ام هک

تسیز ۀوحن ای و ینابز- یزاب نآ رد نابز ناربراک و عامتجا یوس زا تسا یقفاوت ،ناگژاو تسبراک

 و قدص رد قفاوت ینعی تواضق رد قفاوت دندقتعم رکه و رکیب دیامن یم بیرغ ،تواضق رد قفاوت ،دنک یم دیکأت نیاتشنگتیو هک روط نامه اما

 ۀوحن زا ار دوخ یانعم و ناگژاو ریاس رانک رد تسا یا هژاو ،هکلب ؛تسین یکیزیفاتم یموهفم ،اه شواک رد قدص موهفم ]۵۰[اه هرازگ بذک

 تیاور هب یرواد رد قفاوت ،دندقتعم رکه و رکیب هک روط نامه درادن ییانعم نابز ناربراک زا لقتسم و دبای یم صاخ  ِینابز- یزاب کی رد شدربراک

تساه هرازگ بذک و قدص رب قفاوت نمضتم نیاتشنگتیو

دیوگ یم نیاتشنگتیو تسا هداد باب نیارد  یزیگنارب لمأت تاحیضوت ”؟دوب تسیتامگارپ کی نیاتشنگتیو ایآ“ هاتوک  ۀلاقم رد ]۵۱[منتاپ یرالیه

دنراد رشب ۀرابرد یرتشیب شناد هک دوش یم لصاح یناسک تواضق زا ًالومعم رت حیحص یاه صیخشت«

]۵۲[»هبرجت« قیرط زا هکلب ،یسرد ۀرود ندنارذگ قیرط زا هن اما دنناوت یم یخرب ،هلب ؟دریگب دای ار شناد نیا دناوت یم یسک ایآ

 دعاوق میشاب هتشاد یرت حیحص یاه تواضق میناوت یم رتشیب یاه هبرجت شاد و ندید اب ام دیوگ یم منتاپ هک تسا نانخس نیمه هب هجوت اب

 تسبراک ِیگنوگچ ۀرابرد یرتشیب ۀبرجت ،خومآ و ندید اب ناوت یم هکلب دنوش یناسکی جیاتن هب جتنم هک دنتسین فرص یتابساحم ۀمانرب کی لثم

]۵۳[دروآ تسد هب اهنآ
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 و دناد یمن یضایر ماظن لثم ار ینابز دعاوق نیاتشنگتیو هک اه شواک کی و داتشه ۀرقف هب هجوت اب یو دراد منتاپ هیبش یهاگدید زین ]۵۴[یفکَم

 هک تسا رواب نیا رب ]۵۵[؛دنربب راک-هب یتسرد هب ار دعاوق دنناوت یم هدیزرو و هبرجتاب یاه مدآ طقف هک نیاتشنگتیو ِنخس نیا هب هجوت اب نینچمه

»دزادرپب« تسرد یاه تواضق هب هک دریگ یم دای ،هکلب ؛»دنتسیچ تسرد یاه تواضق هک« دریگ یمن دای ناسنا

 یرواد هب ندش لیدبت دنیارف ،نیاربانب دریگ تروص »شزومآ« ریظن ،توافتم ینییبت یاهراتخاس قیرط زا دناوت یم تواضق هوحن نیا اب ییانشآ

 ۀوحن رد ام لکشم هک تشاگنا نینچ ناوت یم ،عقاو رد ]۵۶[درک ظاحل ،نداهن شزرا یریگارف و ندید یریگارف ۀفلؤم ود رد ناوت یم ار رحبتم

]۵۷[تسا یلمع ،هکلب ؛تسین یرظن ،نیاتشنگتیو رظنم زا یقالخا تسیز

 و یسانش ییابیز ،نید ،قالخا نوچ ییاهورملق رد قفاوت ِشاد تیروحم بابرد نیاتشنگتیو نانخس داریا هک دنا هدیشوک نیاتشنگتیو ناحراش

 راتفر ۀدننک نیمضت ،تواضق رد قفاوت هک تسا نیا ناشیا مالک ِناج دننک عفر یزاب یریگدای یارب تسرامم و یلمع ۀبنج رب دیکأت اب ار 

 زین تسیز ۀوحن نیا رد ندیزرو و تسرامم هب دیاب ،هجوم یقالخا راتفر زارحا تهج ،ور نیازا ؛تسین یقالخا تسیز ۀوحن رد حیحص یقالخا

 نیا هک دندقتعم نال سیرک نوچ یدارفا ،لاح نیعرد ]۵۸[دنا هتسناد یبرجت یاه هرازگ رد رصحنم ار تواضق رد قفاوت زین یخرب ،هتبلا تخادرپ

]۵۹[تسا مهبم نانچمه هنیمز نیا رد نیاتشنگتیو نانخس و تسین اشگهر اه شالت

 یزاب کی رد روضح دنراد قفاوت یقالخا یاه هرازگ ِندوب ریذپ  بذک و قدص رب نابز ناربراک نآ رد هک تفرگ رظن رد ار ینابز- یزاب کی ناوت یم

 سکعلاب و دنمهف یم نارگید ،مییوگ یم هک ار هچنآ ،میراد روضح یزاب کی رد هک ینامز تسا نآ نارگیزاب رگید اب تکراشم یانعم هب ینابز-

 نارگیزاب یارب قالخا ینابز- یزاب  ،قایس نیمه رب دراد دوجو ینابز- یزاب نآ ناربراک نیب اه هرازگ یریذپ  بذک و قدص و تواضق رس رب یقفاوت

تسا هدش هتخانش یزاب نآ

 یقالخا یاه هرازگ ندوب ریذپ بذک و قدص هب ،نابز ناربراک ،یزاب نآ رد هک تشاد تکرش یا یقالخا ینابز -یزاب رد ناوت یم ایآ میسرپب لاح

 تروص یقالخا یاه هرازگ ندوبن رادرب  بذک و قدص رس رب قفاوت ،یزاب نیا رد هک درک ضرف ناوت یم تسا تبثم خساپ ؟دنشاب هتشادن رواب

 رد هاگنآ ،درک ضرف ار یا یزاب نینچ ناوتب رگا دنتسین تالیامت و تاساسحا زاربا زج یزیچ یقالخا یاه شزرا ،یقلت نیا اب قباطم تسا هتفرگ

دننام یم یقاب ارگ تخانشان نابز ناربراک ،یزاب نیا

 ]۶۰[دنشاب یقالخا یارگ تخانشان ،نابز ناربراک ،نآ رد هک تشاد یا یقالخا ینابز- یزاب ناوت یمن تسا دقتعم لواد  کم ،رگید یوس زا

 مه ار نآ سب راک هب ِیگنوگچ دعاوق ،نآ اب هارمه ،میهد یم ماجنا و میزومآ یم ار یلمع ام یتقو هک تسا رارق نیا زا لواد  کم لالدتسا

 هک تفرگ رظن رد ینیع یرما نوچمه ناوت یم ار دعاوق نیا دشاب یم نابز ناربراک یاه شنکاو و اه خساپ زا لقتسم ،دعاوق نیا میزومآ یم

]۶۱[دننک یم لمع نآ قفو رب نابز ناربراک

 ِیگنوگچ هکارچ دننک یمن مهارف یقالخا ماکحا یریذپ بذک و قدص یارب یلمحم ،اه لالدتسا نیا هک دندقتعم درابیگ نوچ ینایارگ تخانشان

 زین ]۶۳[لِوَک یلنتسا ]۶۲[دنرادن یریذپ بذک و قدص اب یتبسن هک ییاهراکوزاس ؛دراد ناسنا یناور یاهراکوزاس اب یقیثو تبسن ،هدعاق زا یوریپ

 تسا نکمم ؛دنریگ رارق ام یدونشخان و راکنا دروم تسا نکمم ناش ترورض ۀمه اب اهرایعم هک تسا دقتعم نیاتشنگتیو زا هناکاکش یشناوخ رد

دنک یم هئارا نیاتشنگتیو زا هناکاکش یشناوخ ،درابیگ زا توافتم ،لوک ]۶۴[دنوش ام یگدروخرس و سأی بجوم

 نیا یلیصفت یسررب تسا یفسلف یاه شواک رد »هدعاق زا یوریپ« ثحبم زا توافتم یاه تئارق رب ینتبم شنافلاخم و لواد کم نایم فالتخا

دبلط یم یرگید لاجم ثحبم

 ینابز- یزاب کی رد اهنآ دربراک ۀوحن  اب یقیثو طابترا ،بذک و قدص نوچ یمیهافم یانعم هک تسا رما نیا سناد ،دراد تیمها اجنیا رد هچنآ

 ینابز یاه یزاب طیلخت و موهفم نیا تسردان سبراک هب اب هاگنآ ،ینابز- یزاب ره دعاوق هب هجوت نودب ،میهد هئارا قدص زا یتباث فیرعت رگا دراد

تسیچ اجنآ رد بذک و قدص زا دارم ،تفگ ناوت یم هک تسا ینابز- یزاب ره نداد رارق رظندم اب اهنت هکارچ میوش یم هجاوم رگیدکی اب نوگانوگ

 هک دندقتعم ینعی ؛دنا هتفریذپ ار یقالخا یاه یرواد رس رب قفاوت ،دوخ یقالخا تسیز ۀوحن رد نابز ناربراک هک تشاگنا نینچ ناوت یم تیاهن رد
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دوش حیحصت دناوت یم لوصالا یلع یقالخا راتفر و دنرادرب بذک و قدص یقالخا یاه هرازگ

 زا جراخ و نوریب زا ییوگ هک یدرکیور ،تسا یناور راکوزاس کی تیاهن رد قفاوت نیا هک دشاب دقتعم دناوت یم درابیگ نوچ یسک ،دمآ هک نانچ

 رد هنوگچ نابز ناربراک هکنیا و تسا یزاب فیصوت طقف ،دراد تیمها اجنیا رد هچنآ نیاتشنگتیو رظن زا ،لاح نیعرد درگن یم نآ هب ینابز- یزاب

دننک یم راتفر یقالخا تسیز ۀوحن

تیعقاو رمارگ-۴

 و دراد تقباطم نوماریپ ناهج اب ،P لثم یا هرازگ ،ینعی ،تسا تیعقاو ریوصت نابز ،تسا دقتعم هک یفسلف – یقطنم ۀلاسر هیبش یعضوم نایم

 و ینابز- اشیپ ِناهج دوجو یفسلف- یقطنم ۀلاسر رد تسا نیداینب یتوافت ،دنک یم ظاحل ینابز- یزاب کی رد لخاد ار p ۀرازگ هک اه شواک عضوم

 نوگانوگ ینابز یاه یزاب رد روصحم ام و تسا نابز ،تمیزع أدبم ،اه شواک رد تسا هدش هتفرگ ضورفم ،یناسنا ۀژوس زا لقتسم ِینوماریپ

 نیا دراد تیمها هچنآ دروآ یم تسد هب ینابز- یزاب کی رد هژاو نیا تسبراک ۀوحن زا ار دوخ یانعم »تیعقاو« ،شرگن نیا اب قباطم میتسه

مینک هجوت نآ »رمارگ« هب دیاب ،تیعقاو ۀژاو یریگراک-هب رد هابتشا زا یریگولج یارب هک تسا

 هب موسوم روهشم لاثم تساشگهر ،»ناونع ِتحت ندید« و »ندید« نایم نیاتشنگتیو کیکفت ،»تیعقاو« رمارگ ثحب ندش نشور یارب

 ؛درک هاگن هیواز ود زا ناوت یم شوگرخ - کدرا کی ریوصت هب ،لاثم نیا رد ]۶۵[تسا رما نیدب رظان اه شواک مود شخب رد ،شوگرخ- کدرا

 مه و دراد یگراو کدرا یاضتقا مه ریوصت ،رگید ترابع-هب شوگرخ کی ،رگید یرظنم زا و دیآ یم رظن هب کدرا ،ریوصت نآ ،رظنم کی زا ،ینعی

؟کدرا ای شوگرخ ؟تسا کی مادک »ًاعقاو« ریوصت اما یگراو شوگرخ یاضتقا

 ریوصت نیا یتسار هب هکنیا زا شسرپ ؛درادن دوجو ییانبم ،کدرا ای تسا شوگرخ ًاعقاو ریوصت نیا دوش صخشم هکنیا یارب نیاتشنگتیو رظن زا

 ررقت و نیعت هکنیا هن ،دراد نابز ربراک و قایس هب یگتسب ،دراد دوجو اجنیا رد هچنآ تسا نابز رمارگ یمهفدب و طلغ یدنب تروص زا یشان ،تسیچ

 هک روط نامه شوگرخ ریوصت ای تسا »یعقاو« ریوصت ،کدرا ریوصت تفگ ناوتب نآ نداد رارق رظندم اب هک دشاب تسد رد یا هناسانشدوجو

دیوگ یم نیاتشنگتیو

 یاه سأر رد نزنب رد نبرک یاه متا ،دسر یم رظن هب« مییوگب هک تسین نآ دننام نیا ایآ- »دشخبب انعم یا هژاو هب تسا رداق نهذ دسر یم رظن هب«

]۶۶[»تسا ریوصت کی ؛دشاب نینچ دسر رظن هب هک تسین یزیچ نیا اما ؟»دنراد رارق یعلض شش کی

 نیا هکنیا دناد یمن ،درذگ یم ینابز- یزاب کی رد هچنآ و نابز ربراک زا خلسنم ار تیعقاو نیاتشنگتیو دنیب یم نابز ربراک هک تسا یزیچ ریوصت

کدرا ای و مینیبب شوگرخ ؛مینیبب ار نآ یقایس هچ رد و هنوگچ هک دراد نیا هب یگتسب ،تسیچ ریوصت

 مینادب هک میشاب نآ لابند هب هکنیا هن ؛مینک هجوت ینابز- یزاب رد هژاو نیا تسبراک ۀوحن هب دیاب هک دیوگ یم ام هب »تیعقاو« رمارگ ،نینچمه

 تسا »تیعقاو« رمارگ زا تسردان ۀدافتسا و نابز زا ام یمهفدب زا یشان ،ندرک رظن هنوگ نیا تسیچ هطوبرم قایس زا ادج ،»تیعقاو«

 ای تیعقاو نیا هب عاجرا نودب میناوت یم ام تسین نآ یگنوگچ و ینعم ناکما کرد یارب تعیبط تیعقاو هب تشگزاب هب یزاین« رگید ،تقیقحرد

نیاتشنگتیو ریبعت هب]۶۷[»میزادرپب ینعم کرد هب یعقاو روما

 طبض نآ رد ار اهزیچ تاذ دنشوک یم و دنرب یم راک هب ار -»مان« ،»هرازگ« ،»نیع« ،»دوجو« ،»شناد«- نوچ یا هژاو نافوسلیف هک یماگنه«

]۶۸[؟»دوش یم هدرب راک هب هنوگ نیمه ًالمع ،تسا نآ یلصا ۀناخ هک یزاب نیا رد هژاو نیا ایآ هک دنسرپب دوخ زا هشیمه دیاب ،دننک

 هژاو نآ تشپ رد ینابز- یزاب و نابز یارو یتقیقح و تاذ هکنیا هن ؛دوش یم هتسب راک هب نآ رد هژاو نیا هک تسا یزاب نامه ،هژاو ۀناخ ،اجنیا رد

نآ زا نوریب هن ،دریگ یم لکش ینابز- یزاب کی نورد »تیعقاو« ۀژاو یانعم دریگب نآ زا ار دوخ یانعم هژاو و دشاب هتشاد دوجو

 ینخس نیاتشنگتیو رظن زا ،دنک یم ینیرفآ  شقن ینابز- یاه یزاب و انعم نوکت رد هک مینادب نابز زا نوریب و ینابزاشیپ یضورفم ار »تیعقاو« رگا

میا هدرکن تیاعر ار »تیعقاو« ۀژاو رمارگ و میا هتفگ باوصان
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یقالخا ییارگ عقاو   -۵

 ،یقالخا ییارگ عقاودض و ییارگ عقاو بابرد ناوت یم ایآ ،قالخا ۀزوح رد نیاتشنگتیو نانخس مزاول هب هجوت اب میسرپب هک تسا بوخ نونکا

؟ریخ ای درک عضوم ذاختا

 ،دیوگب نخس باب نیارد دهاوخ یم هک یفوسلیف دنرب یم راک هب ار یقالخا یاه هژاو نارگیزاب ،نآ رد هک میراد ینابز- یزاب کی دینک ضرف

 ینابز- یزاب و یقالخا  تسیز ۀوحن کی ناوتب هک دسر یم رظن هب ]۶۹[دسرب یزاب نیا دعاوق مهف هب نارگیزاب نیا راتفر ۀدهاشم اب دناوت یم

تفگ نخس ،نآ ِندوبن ارگ عقاو ای و ارگ عقاو زا ،یزاب نآ دعاوق هب هجوت اب هاگنآ ؛دومن ضرف ار قالخا

 نآ یاه هرازگ و نید ۀرابرد یو هک دنتسه رما نیا هب لئاق یو تارظن هب هجوت اب نیاتشنگتیو ناحراش زا یخرب ،نید ینابز- یزاب رد ،ًالثم

]۷۲[دنا-هدرک عافد عضوم نیا زا توافتم یاه شور اب تیپویک و ]۷۱[سیر ،]۷۰[چنیو نوچ یناسک تسارگ عقاودض

 تسین نآ تیعقاو« ،نیاتشنگتیو رظن زا تسا دقتعم چنیو هکارچ تسا قالخا ینابز- یزاب هب یرست لباق چنیو نانخس هک تشاگنا نینچ ناوت یم

 مه و یعقاوریغ و یعقاو نایم زیامت مه ،ور نیازا دهد یم لکش دوخ هب نابز رد ،تسین یعقاو هچنآ و تسا یعقاو هچنآ ،دهدب انعم نابز هب هک

]۷۳[»دراد قلعت نابز ورملق هب تیعقاو اب تقباطم و یناوخمه موهفم

 یتخانشدوجو ثیح زا یقالخا ییارگ عقاو درک عافد یقالخا ِییارگ عقاودض زا و درب راک هب ار چنیو نخس ناوت یم مه قالخا ینابز- یزاب ۀرابرد

 ار یرظن نینچ نیاتشنگتیو ،چنیو تئارق ربانب دنراد دوجو ءاحنا زا یوحن هب جراخ ناهج رد یقالخا یاه هصاخ هک تسا رما نیا نمضتم

 هنرگو تسا نیاتشنگتیو زا چنیو ۀنایارگ عقاودض ِتیاور نیا هک تشاد هجوت دیاب ،لاح نیعرد دزاس یم نابز ار تیعقاو هکارچ دریذپ یمن

تسا هتفگن نخس حیرص نینچ نیا نیاتشنگتیو

 دوجو هب یقالخا ماکحا خاس یارب یدرادناتسا ،یعامتجا لمع ،دنبیوال ِرظنزا تسا نابز نوکت رد عامتجا شقن هب یو هجوت و نیاتشنگتیو

 ]۷۴[دنشاب یم درف زا لقتسم و یدرفریغ نانچمه ،دنتسه عامتجا ۀتخاسرب و یعامتجا ،هاگدید نیا رد تیعقاو و »تینیع« ،عقاو رد دروآ یم

 ار یقالخا تینیع ناوت یم نآ ۀیاپ رب هک یراتفر خاسرب رد »عامتجا تیعجرم« زا دنبیوال تسا راوتسا عامتجا تیعجرم ساسا رب هیرظن نیا

]۷۵[دنک یم عافد ،دومن نیمضت

 نخس ،ینعی ؛تسا ییارگ لیوحتان یعون رب ینتبم ،ندوب ارگ عقاو زونه و ارگ هبرجتریغ رب  ینبم نیاتشنگتیو زا دنبیوال شناوخ تسا دقتعم دنومیاد

 یعون زا دنبیوال ،دنومیاد رظنم زا ]۷۶[دنک یم لیوحت یبرجت یاه هرازگ هب ار زیچ همه هک تسا ییارگ هبرجت زا یتیاور هب رظان نیاتشنگتیو

تساکورف یبرجت یاه هرازگ هب تلوهس هب ار یقالخا یاه هرازگ ناوت یمن نآ رد هک دنک یم عافد ییارگ تعیبط

 رب رگا تسا دقتعم یو تسا ]۷۷[یرِک سیلآ ،دنک یم عافد رخأتم نیاتشنگتیو ۀفسلف زا دافتسم یقالخا ییارگ عقاو زا هک یرگید فوسلیف

 ۀباثم  هب یقالخا ماکحا زا دنبیوال دننام زین یرک مینک عافد نیاتشنگتیو رد یقالخا ییارگ عقاو زا میناوت یم هاگنآ ،میوش زکرمتم یقالخا ماکحا

 عقاو رد دنریگ یم رارق شریذپ دروم عامتجا فرط زا هک دنتسه ام راتفر رگتیاده ثیح نآزا ،یقالخا لاعفا تسا دقتعم و درب یم مان »ینیع عجرم«

]۷۸[تسا هنایارگ لیوحتان ییارگ تعیبط یعون ،شهاگدید تسا دقتعم یو دشاب یم یناسنا تسیز ۀوحن رد تیعقاو ،تیعقاو زا یو روظنم

 ۀتخاسرب نیا رد تکراشم ،هدعاق زا تیعبت و تسا یعامتجا ۀتخاسرب کی ،هدعاق کی« دیوگ یم یو دراد هباشم یعضوم زین ]۷۹[رولب دیوید

]۸۰[»دوش هداد عاجرا هدعاق نیا هب ،نارگشنک راتفر هعومجم هک دوش لیلحت ینامتفگ رد دناوت یم هتخاسرب نیا تسا یعامتجا

 یبسانم ۀیاپ دناوت-یمن عامتجا تسا دقتعم نهرو تسا هتخادرپ رخأتم نیاتشنگتیو زا دنبیوال شناوخ دقن هب ]۸۱[نهرو ایشیرتاپ ،رگید یوس زا

 ناوتب ات دنشاب دوجوم جراخ رد دیاب یقالخا یاه هصاخ ،ندوب یقالخا یارگ عقاو یارب یو ِرظنزا دنک مهارف  یقالخا یاهرواب بذک و قدص یارب

]۸۲[تسا یقالخا یارگ عقاودض کی ،دنک یمن یراک نینچ نیاتشنگتیو هک ییاجنآزا و ؛تسج ددم یقالخا ماکحا قیدصت و دییأت یارب اهنآ زا

Page 9 of 18رخأتم نیاتشنگتیو رد يقالخا يیارگعقاو دض و يیارگعقاو

08/27/2016http://zeitoons.com/16541



 یقالخا یاه هصاخ ،زین ناشیا رظنم زا دراد یتبارق یگنهرف یاهارگ تیبسن هاگدید اب ،یقالخا ییارگ عقاو زا یرِک و دنبیوال عافد ،لاحره هب

 ،دنا یصخش تالیامت و تاساسحا زا لقتسم نوچ و دنوش یم نییعت ،یناسنا ملاع هن و یناسنا درف زا لقتسم و  و هلیبق ،هعماج ،گنهرف طسوت

دروآ باسح هب هنایارگ عقاو یقلت ار نآ اب رظانتم یقالخا هاگدید ناوت یم

 تسا نوماریپ ناهج رد اهنآ نیعت و درف زا یقالخا یاه شزرا ندوب لقتسم ،تسا »یقالخا ییارگ عقاو« شخب ماوق هچنآ ،اه هاگدید نیا مامت رد

 ۀیرظن کی ار هاگدید نیا ،دراد دیکأت ءاحنا زا یوحن هب ،یقالخا یاه تیعقاو »ِندوب نوماریپ ناهج رد« هب هک یقالخا یارگ عقاو کی ،ور نیازا

 یعمج تروص هب هچ و یدرف تروص هب هچ ناسنا زا ندوب لقتسم ینعم هب نیع ،اجنیا رد »نیع« زا روظنم هکارچ دنک یم یقلت هنایارگ عقاودض

دنراد تکراشم نآ خاس رد نابز ناربراک دندقتعم رولب و یرک ،دنبیوال هک ینیع نآ هن ؛تسا

 زا یعافد دناوت-یمن ثیح نیازا ،تسین »یقالخا یاه هصاخ ِندوب نوماریپ ناهج رد« رب نیاتشنگتیو زا تئارق نیا دیکأت نوچ ،انبم نیمه رب

دیآ باسح هب نیاتشنگتیو ندوب یقالخا یارگ عقاو

 دوش یم بوسحم یقالخا یارگ عقاودض کی نیاتشنگتیو ،میناجنگب یقالخا ییارگ عقاودض و ییارگ عقاو ۀناگود رد ار نیاتشنگتیو میهاوخب رگا

 ،دش حرط هلاقم لوا شخب رد هک ار یقالخا ییارگ عقاودض /یقالخا ییارگ عقاو ۀناگود زا یا یدنب تروص نینچ رخأتم نیاتشنگتیو ایآ اما

؟دریذپ یم

 ،رخأتم نیاتشنگتیو یاه هزومآ اب قباطم هجومان ،ور نیازا و تسا »تیعقاو« ۀژاو ِرمارگ ندرکن ظاحل نمضتم ،قوف ۀناگود ،دیآ یم رظن هب

داد حیضوت رما کی »ِتیعقاو« بابرد و تشاذگ نابز ورملق زا رتارف ار اپ ناوت یمن ،دمآ هک نانچ

 نخس »تیعقاو ریغ«               و »تیعقاو« ۀرابرد اجنآزا و دنورب ینابز یاه یزاب یارو دنناوت یمن و دنا سوبحم شیوخ نابز رد نابز ناربراک

دنیوگب

 رد هک یا ینابز- یزاب هب اهنت دیاب ،»عقاو رما« یانعم مهف یارب ،ور نیازا ؛تسین ینابزارف عضوم کی عقاو رما ریرقت ،رخأتم نیاتشنگتیو ۀفسلف رد

تسیچ »عقاو رما« تفگ ناوت یم دعاوق نآ هب هجوت اب و دراد ار دوخ صاخ دعاوق ینابز- یزاب ره درک رظن ،دوش یم هتسب راک هب نآ

 اهنآ هب عجار ناوت یم هناگادج ینابز- یزاب ود رد ،سپ دنتسین مه ریظن کیزیف رد ییارگ عقاو و تایضایر رد ییارگ عقاو ،نیاتشنگتیو رظن زا ،ًالثم

 ینابز- یزاب ود ره رد دنچره هکارچ ]۸۳[میا-هدرک اطخ ،مینادب کیزیف رد »ییارگ عقاو« ریظن ار تایضایر رد »ییارگ عقاو« رگا تفگ نخس

 ،هدهاشم اب »عقاو رما« ریرقت تفگ ناوت یم کیزیف رد ،ًالثم دریگ-یم تروص ینابز- یزاب ود رد رما نیا اما تسا »عقاو رما« ۀرابرد نخس

 یزاب نآ دعاوق هب هجوت اب و تسین کیزیف دننامه ،»عقاو رما« ،تایضایر ینابز- یزاب رد یلو دریذپ یم ققحت جراخ ملاع هب عوجر و شیامزآ

 و دودح و تفرگ غارس  و قالخا ،یسانش ییابیز ،تسایس ینابز- یزاب رد »عقاو رما« رمارگ زا ناوت یم قایس نیمه رب دوش یم نییعت ینابز-

 نوگانوگ ینابز یاه یزاب رد »عقاو رما« ریرقت ۀوحن هک تشاگنا نینچ ناوت یم ،»تیعقاو« ۀژاو رمارگ هب تیانع اب درک صخشم ار نآ روغث

تسا توافتم

 ناهج رد هک یقالخا یاه تیعقاو مان هب ییاکتا ۀطقن ،هاگنآ ؛دوش هتفرگ ضورفم نابز زا جراخ یرما ناونع هب یقالخا تیعقاو و جراخ ناهج رگا

 لوبق رب ینتبم ییارگ عقاودض و ییارگ عقاو ۀناگود تسا هدش هتفرگ ضورفم ،)یعمج هچ و یدرف هچ( یناسنا ۀژوس زا لقتسم  و دنتسه نوماریپ

 ثیح نیازا هک ییارگ عقاودض و ییارگ عقاو نآ ارگ عقاودض هن و تسارگ عقاو هن نیاتشنگتیو ،رظنم نیا زا تسا نآ ۀرابرد ثحب و اکتا ۀطقن نیا

 رمارگ یمهفدب زا یشان ،یدنب تروص نیا نیاتشنگتیو ِرظنزا تسا ]۸۴[ییامنزاب ۀیرظن رب ینتبم و جراخ ملاع هب عاجرا هب رظان ،دوش یم حرطم

 ار نیاتشنگتیو و تسناد »تیعقاو« رمارگ یمهفدب زا یشان ار ییارگ عقاودض و ییارگ عقاو نیب زیامت هنوگ نیا ناوت یم ،نیاربانب تسا »تیعقاو«

 هابتشا رخأتم نیاتشنگتیو ِندناوخ ارگ عقاودض ای و ارگ عقاو تسا دقتعم ،درکیور نیمه هب هجوت اب ،زین دنومیاد اروک دادن یاج یدنب تروص نیا رد

۳داد یاج هلوقم ود نیا لیذ ار یو ناوت یمن و تسا
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یریگ هجیتن

 طورش دنناوت یمن ،نیاتشنگتیو زا هنایارگ عقاو یاه تئارق ،مینک یدنب تروص ار نیاتشنگتیو عضوم ،یقالخاارف ثحابم رظنم زا میهاوخب رگا

 و یرک ،دنبیوال لاثما یاه شناوخ رد هکارچ دننک نیمأت ،دنتسه نوریب رد ییاه نیع ،یقالخا یاه تیعقاو هک ثیح نیازا ار یقالخا ییارگ عقاو

 زا یوحن هب ،نوماریپ ناهج رد یقالخا یاه تیعقاو دوجو هب داقتعا ،ندوب ارگ عقاو طرش نیرت مهم یلو تسا یناسنا ملاع ۀتخاسرب تیعقاو ،

 یقالخاارف رظنم زا اه شناوخ نیا ،نیاربانب )عامتجا هچ و درف هچ( دنتسه یناسنا ملاع زا لقتسم ،اه تیعقاو نیا ،نینچمه تسا ءاحنا

دنوش یقلت هنایارگ عقاو یعضوم دنناوت یمن

 رظن زا تسا یقالخاارف ثحابم رد یگنهرف یاهارگ تیبسن عضوم هب کیدزن ،دش نییبت لبق تمسق رد هک نیاتشنگتیو زا دافتسم ۀنایارگ عقاو رظن

 ،یقلت نیا اب قباطم یقالخا ثحابم رد اه ناسنا راتفر ۀدننک تیاده و شخب ماوق و تسا یناهذالا نیب تایوه و روما   و گنهرف ،هعماج زین اهنآ

 و ندوب نوریب رد هن ؛دراد دیکأت درف زا اه شزرا ندوب لقتسم رب یقالخا ییارگ عقاو ،شرگن نیا رد دنک یم لمع »تینیع« کی دننام ،عامتجا

اه شزرا ینیع ِشاد ررقت

 هب ،»یقالخا یاه تیعقاو ندوب نوریب رد« زا ،دنتسه الاب یاه تئارق دقن نمضتم یبلغا وحن هب هک ،نیاتشنگتیو زا هنایارگ عقاودض یاه شناوخ

 یناسنا ملاع و ناسنا زا جراخ هک یا یقالخا تیعقاو ،ناشیا دزن دنیامن یم هدافتسا نیاتشنگتیو ِندوب یقالخا ِیارگ عقاو ّدر یارب یرما ۀباثم

درادن دوجو ،دشاب

 )نایارگ تخانشان( نایارگ هفطاع دنا هدرک هدافتسا دوخ عضوم عفن هب نیاتشنگتیو نانخس رب بترتم مزاول زا زین نایارگ تخانشان و نایارگ تخانش

 دیکأت و دنا هدرب هرهب ؛دزاس یم ناهنپ ار یفیصوت و یقالخا یاه هرازگ نایم یقطنم یاه توافت ،ینابز مرف رد تهابش هک نیاتشنگتیو ۀدیا نیا زا

 رگ فیصوت ار یقالخا یاه هرازگ ات تسا هدش ببس ،دنتسه تیعقاو رگ فیصوت هک ییاه هرازگ اب یقالخا یاه هرازگ ینابز مرف تهابش هک دنا هدرک

داد یرست قالخا ینابز- یزاب هب ار یزاب نآ دعاوق ناوت یمن و ،دنا نوگانوگ ینابز- یزاب ود اهنآ عقاو رد یلو ؛مینادب تیعقاو

 ناوت یمن هک دنهد ناشن ات دنا هدرک هدافتسا ،دنتسین رگیدکی زا رتارف ای رتورف ،ینابز- یاه یزاب هک نیاتشنگتیو ۀدیا نیا زا زین نایارگ تخانش

تفگ نخس اه هرازگ بذک و قدص و تیعقاو زا ناوت یم زین قالخا ینابز- یزاب رد ؛تسناد  ینیع ،ملع ینابز- یزاب زا رتمک ار قالخا ینابز- یزاب

 رد درک بوسحم یقالخا یارگ تخانش کی ار نیاتشنگتیو ناوت یم ،میزادرپب یقالخاارف ثحابم هب ینیاتشنگتیو عضوم زا رگا ،رگید یوس زا

 ،نینچمه ؛دومن تبحص یقالخا یاه هرازگ و لامعا یتسردان و یتسرد زا ناوت یم دندقتعم نآ نارگیزاب هک مینیب یم قالخا ینابز- یزاب فیصوت

 ربانب ار بذک و قدص رگا تسا ییارگ تخانش یاه هفلؤم زا هک یروما ؛دیشخب دوبهب و درک حیحصت ار یقالخا یاه راتفر ناوت یم هک دنرواب نیا رب

 یراتخانش یزاب کی ،قالخا ینابز- یزاب ؛دراذگ یم هحص نآ رب زین یفرع یاهدوهش هک رما نیا هب هجوت اب ،مییامن فیرعت یزاب دوخ دعاوق

 ناوت یم ،ینابز- یزاب کی دعاوق هب تیانع اب و دنتسین ینابزاشیپ میهافم ،بذک و قدص ،نیاتشنگتیو ِرظنزا هک میشاب هتشاد هجوت دوب دهاوخ

درک زارحا ار  هرازگ کی بذک و قدص

 ای تیعقاو دنیوگب یزاب نآ دعاوق و دشابن ینابزاشیپ رما کی »تیعقاو« رگا تسا رارق نیا زا زین یقالخا یاه تیعقاو ۀرابرد نیاتشنگتیو عضوم

 ،تسیچ ینابز- یزاب کی رد »تیعقاو« هکنیا درادن ینابز -یزاب کی ندیمان ارگ عقاودض ای ارگ عقاو اب یتفلاخم یو ،هاگنآ ؛تسیچ تیعقاوان

 دوجو ۀوحن لاح نیعرد و دوب ارگ عقاو ،کیزیف و یضایر ینابز- یزاب رد ناوت یم ،دمآ هک نانچ دوش یم صخشم یزاب نآ دعاوق طسوت

 مه قالخا ینابز- یزاب رد تسیچ »تیعقاو« هک درک صخشم اه یزاب نآ دعاوق هب هتسب و تسنادن ناسکی ار یضایر و یکیزیف یاه تیعقاو

دنتسه یقالخا یاه هصاخ ندوب یعقاوان ای و یعقاو ،نینچمه و »تیعقاو« روغث و دودح ۀدننک  صخشم یزاب دعاوق
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 ظاحل هب  و تسا ینابز-یزاب و نابز زا جراخ یتیعقاو فریذپ رب ینتبم  ،یقالخا ییارگ عقاودض/ییارگ عقاو ۀناگود ،نیاتشنگتیو رظنم زا

 نوریب رد« و »ینابزاشیپ تیعقاو« زا ناوت یمن هک یلاحرد ،دریگ یم ضورفم ار ینابزاشیپ یتیعقاو هکارچ تساطخ کی رب ینتبم ،یخانش تلالد

 ییاج هب یهار و تسا هجومان روکذم ۀناگود هک تسا نیا اعدم نیا ۀمزال داد ربخ و تفرگ غارس »نابز ربراک زا خلسنم ِیقالخا یاه تیعقاو ندوب

تسا ینداهنورف و دیاشگ یمن

یسراف عبانم

ون ماگ نارهت ،هلاو نیسح ۀمجرت ،برغ رصاعم ۀفسلف رب یدمآرد ،)۱۳۸۷( ینوتنآ ،ایپآ  –

 نلآ دراچیر ششوک هب ،ه و هیرظن ،نیاتشنگتیو رد ”هیرظن اب هلباقم یعون ،نیاتشنگتیو رخأتم هفلسف“ ،)۱۳۸۳( مکلم ،یورت و دراچیر ،نلآ  –

۶۴-۱۳ صص ،ه ناتسگنهرف نارهت ،یدوجس نازرف ۀمجرت ،یورت مکلم و

یعیفش نارهت ،رهمگرزب رهچونم ۀمجرت ،قطنم و تقیقح ،نابز ،)۱۳۸۴( جا ،ریآ  –

هگآ نارهت ،ربخم سابع ۀمجرت ،یگدنز یانعم ،)۱۳۸۸( یرت ،نوتلگیا  –

 ،نیاتشنگتیو رد ،”لوک ریسفت قبط رب نیاتشنگتیو ندوب کاکش لیالد ؟تسا نابز یعیبط ناکما کی ییارگ کش ایآ“ ،)۱۳۸۳( مکلم ،یورت  –

۲۲۱-۱۸۹ صص  ،ه ناتسگنهرف نارهت ،یدوجس نازرف ۀمجرت ،یورت مکلم و نلآ دراچیر ششوک هب ، ه و هیرظن

تمکح تاراشتنا نارهت ،یزبس دازهب ۀمجرت ،یسانش ییابیز و قالخا ،نیاتشنگتیو ،)۱۳۸۲(نیماجنب ،نملیت  –

یدرورهس رشن و شهوژپ رتفد نارهت ،نایکلم یفطصم ۀمجرت ،متسیب ۀدس رد قالخا ۀفسلف هب یهاگن ،)۱۳۸۰( نارگید و نویتسا ،لاوراد  –

۳۷-۲۷ صص ،ین رشن نارهت ،ناهج ریوصت و نابز رد ”یقالخا ییارگ عقاو و رخأتم نیاتشنگتیو ”،)۱۳۸۹( شورس ،غابد  –

 نارهت ،ینابرق سیسران ششوک هب ،)تالاقم هعومجم( نیاتشنگتیو ۀفسلف رد ،”نیقی ۀرابرد و ملاع ۀرابرد“ ،)۱۳۸۳( یسوم دیس ،جابید  –

۱۰۵-۷۵صص ،اه ندمت یوگتفگ یللملا نیب زکرم و اشوینرهم

زکرم رشن نارهت ،هیقف لیعامسا ۀمجرت ،نیاتشنگتیو و روسوس ،نابز ،)۱۳۸۱( سیره ،یور  –

رصاعم هاگن نارهت ،نیاتشنگتیو ۀشیدنا رد ینید رواب و نید ،)۱۳۸۶(هیطع ،هیدنز  –

راشتنا تسد رد ،درف ینیدباع یضترم ۀمجرت ،یلیلحتاسپ ۀفسلف یوس هب رماداگ و نیاتشنگتیو ،نال سیرک  –

تریصب نارهت ،یریقح لضفلاوبا ۀمجرت ،نیاتشنگتیو ،)۱۳۸۸( یسیا ،گنیلیرگ  –

ون ماگ نارهت ،یناطلساکاک نویامه ۀمجرت ،نیاتشنگتیو تاحالطصا گنهرف ،)۱۳۸۸( سناه ،کالگ  –

 ۀمجرت ،یورت مکلم و نلآ دراچیر ششوک هب ،ه و هیرظن ،نیاتشنگتیو رد ،”شنک و ییارجا ه ،نیاتشنگتیو“ ،)۱۳۸۳( میرگ ،یف کم  –

۱۸۷-۱۴۷ صص ،ه ناتسگنهرف نارهت ،یدوجس نازرف

 لاس ،تفرعم یصصخت یملع ۀلجم ،ینیسح ربکا دیس ۀمجرت ،”یقالخا یاه ییارگ عقاو تک و عونت“ ،)۱۳۸۱( ریس یرفج ،دروک کم  –

۷۰-۵۷ صص ،۱۳۸۱ ،مهد هرامش ،مهدزای

ین رشن نارهت ،ینوناق جریا ۀمجرت ،یفسلف یاه شهوژپ و نیاتشنگتیو ،)۱۳۸۲( یرام ،نیگ کم  –
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تمس نارهت ،یرادنایم نسح ۀمجرت ،قالخا هفسلف هب یدمآرد یقالخا هاگن ،)۱۳۸۳(دیوید ،نتان کم  –

یمالسا گنهرف و مولع هاگشهوژپ ،یدزی یرگسع یلع و یلکوت نیسحمالغ ۀمجرت ،قالخا ینابم )۱۳۸۵( دراودا جروج ،روم  –

۱۳۸۳ ،ون ماگ نارهت ،دهاز یلع ۀمجرت ،نیاتشنگتیو ینید هاگدید ،)۱۳۸۳( موکلام ،نمرون  –

زکرم رشن نارهت ،یمطاف نودیرف ۀمجرت ،یفسلف یاهشهوژپ ،)۱۳۸۱( گیودول ،نیاتشنگتیو  –

رصاعم هاگن نارهت ،نایکلم یفطصم ۀمجرت ،ینید رواب هب وا ی هفسلف طبر ؛نیاتشنگتیو گیودول ،)۱۳۸۸(مایلیو ،نوسداه  –

سونقق ،نارهت ،ایلع دوعسم همجرت ،قالخا ۀفسلف ینابم ،)۱۳۸۵( تربار ،زملوه  –
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