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بان شناد  رصع  35فلا )
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یتسینویهص نردم و  تسپ  یناتساب و  ریطاسا  قنور  رصع  54ح )

اه هناسر  مسینویهص و  مود : 58شخب 

58هراشا

یتسینویهص يدوهی _  60دوویلاه 

اه هناسر  رب  يدوهی  مسینویهص  هبناج ي  همه  64ذوفن 
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هناسر هصرع ي  رد  یتسینویهص  تّیحیسم  ریگ  مشچ  71تیلاّعف 

یبرغ ياه  هناسر  نابز  زا  مسینویهص  هناسر يا  77ذوفن 

دوخ ییامنیس  راصحنا  ظفح  يارب  اه  تسینویهص  هایس  79تسیل 

نویهص ياه  هروطسا  ندش  یناهج  زار  امنیس ، هروطسا و  81دنویپ 

دوویلاه رد  هروطسا يا  همان ي  ملیف  نتشون  84لومرف 

تاجن لحاس  هب  نویهص  ینب  ندیسر  زار  88هروطسا ،

ییامنیس ياه  هروطسا  موس : 91شخب 

91هراشا

مسینویهص ییامنیس  ياه  93هروطسا 

93هراشا

نایاز رهش  گرزب و  لیئارسا  يردام ، نیمزرس  ناکاین ، ثاریم  دوعوم ، ضرا  93هروطسا ي 

93هراشا

دمآرد 93شیپ 

هروطسا نیا  رب  95ییاهدقن 

ملیف 97یسررب 

هنابّصعتم ییارگ  هلیبق  ردام ؛ 101هروطسا ي 

101هراشا

دمآرد 101شیپ 

هروطسا نیا  جیورت  رد  نپاژ  يامنیس  اب  مسینویهص  لماعت  102یسررب 

ملیف 105یسررب 

رترب داژن  هدیزگرب ؛ موق  110هروطسا ي 

110هراشا

دمآرد 110شیپ 

ملیف 114یسررب 

دوهی دحاو  تّلم  117هروطسا ي 

117هراشا
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دمآرد 117شیپ 

ملیف 118یسررب 

لیئارسا یهلا  تلود  121هروطسا ي 

121هراشا

دمآرد 121شیپ 

ملیف 122یسررب 

122هراشا

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  122هس 

نیمزرس نودب  مدرم  يارب  مدرم ، نودب  نیمزرس  126هروطسا ي 

126هراشا

دمآرد 126شیپ 

ملیف 127یسررب 

يّدام داعم  هتسب و  رهش  نامرآ  نویهص ، ینب یپوتا  ینیمز ، تشهب  129هروطسا ي 

129هراشا

دمآرد 129شیپ 

ملیف 140یسررب 

140هراشا

هجوج يا رارف  140ملیف 

رتاپ يره  142ملیف 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  145هس 

دوهی تّیهولا  یموق و  دیحوت  ناوتان ، يادخ  147هروطسا ي 

147هراشا

دمآرد 147شیپ 

ملیف 149یسررب 

ناطیش شتسرپ  رب  همّدقم يا  دنمتردق ، ناطیش  152هروطسا ي 

152هراشا
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دمآرد 152شیپ 

یتسرپ ناطیش  ناجّورم  ناراذگ و  هیاپ  يوال ،)  ) يول يدوهی  154نادناخ 

ناتسرپ ناطیش  یمالک  159ینابم 

ملیف 162یسررب 

162هراشا

يدوویلاه ياه  ملیف  رد  یناطیش  ياه  دامن  _ 163

یتسینویهص ياه  ملیف  رد  ناطیش  ياه  یگژیو _ 164

امنیس رد  ناطیش  نوگانوگ  ياه  مان  اه و  هرهچ  _ 172

ییارگ ناطیش غیلبت  ياه  هویش  _ 185

دوعوم نیمزرس  هب  ناطیش  هلمح ي  191هروطسا ي 

نردم تسپ  ياه  نافرع  یتسینویهص و  مسیئامال  یبرغ ، مسیدوب  193هروطسا ي 

193هراشا

دمآرد 193شیپ 

صاخ ییارگانعم  دشر  يارب  برغ  يامنیس  يزیر  همانرب  193فلا )

193هراشا

برغ رد  ییارگانعم  هرابود ي  ندش  195هدنز 

یقرش ياه  ییارگانعم  رد  مهبم  202شمارآ 

ادوب نییآ  ياه  هیاپ  لوصا و  _ 203

مسینویهص تّیدوهی و  اب  ماگمه  دشر  لاح  رد  یبرغ  يادوب  209نییآ 

ودنه نییآ  ياه  هیاپ  212لوصا و 

اگوی 214بتکم 

مسیدوب نذ  رب  همّدقم يا  216مسیئوئات ،

یمزر ياهرنه  نیلوئاش ، دبعم  نذاذ ، مسیدوب ، 216نذ 

هدش فیرحت  تّیحیسم  تّیدوهی و  اب  مسیئودنه  مسیدوب و  تاکرتشم  تاهباشت و  219ب )

اه تسینویهص  و  اه ) تسیئامال   ) یلامش نایئادوب  فادها  داحّتا  232ج )

232هراشا
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ییادوب نایدوهی  234اهوبوج ،

رابکتسا مسینویهص و  اب  يدربهار  داحّتا  رد  یتّبت ، 235مسیدوب 

ملیف 241یسررب 

241هراشا

غیت هبل ي  ملیف  . 1242

مسینویهص مسیدوب و  طابترا  تابثا  يارب  يراکنا  لباقریغ  دامن  سکیرتامینا ،)  ) سکیرتام ياه  نشیمینا  سکیرتام و  هناگ ي  هس  . 2243

راهب ...ناتسمز و  زییاپ ، ناتسبات ، راهب ، ملیف  . 3251

هایس همّسجم ي  نیرفن  ملیف  . 4255

« ناس وی  یک  يا   » يامنایوپ لایرس  . 5256

( گرزب موگنای   ) رصق رد  يرهاوج  لایرس  . 6256

ناعاجش هناسفا ي  لایرس  . 7262

( ریمض ییانشور  نهذ /  ییانشور   ) هدش نیمضت  ییانشور  ملیف  . 8262

تّبت رد  لاس  تفه  ملیف  . 9264

کچوک يادوب  ملیف  . 10266

سیلگنا هب  لیامتم  ینادرگراک  اب  یتسیئامال  تاشیارگ  ادوب و  مان  اب  ملیف  ود  . 11267

اراسمَس ملیف  . 12268

( هلولگ ّدض  بهار   ) ییوداج هبیتک ي  ملیف  . 13271

مهدراهچ يامال  ییالاد  نودناک ، نودنوک / ملیف  . 14273

یناهج هیامرس ي  مسیدوب و  دنتسم  ملیف  . 15277

نیگمشخ بهار  دنتسم  . 16279

یگلیبق نایوگ  شیپ  بلط ، تردق  ناربهر  تسرپداژن ، ناهاشداپ  یموق ، ناربمایپ  281هروطسا ي 

281هراشا

دمآرد 281شیپ 

یحو تیّجح  ناربمایپ و  تمصع  هب  دوویلاه  284هلمح ي 

ملیف 287یسررب 

287هراشا
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نامرف 1956» هد   » و « 1923 نامرف هد   » نادرگراک کی  مان و  کی  اب  ملیف  288ود 

شنیرفآ باتک  294ملیف 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دّمحم   ) هلاسّرلا ملیف  يداقتنا  297یسررب 

ابس هکلم ي  نامیلس و  301ملیف 

ایمرا 307ملیف 

نوسب كول  رثا  كراد  ناژ  307ملیف 

حیسم هسوسو ي  نیرخآ  310ملیف 

رصم هدازهاش ي  310يامنایوپ 

ارگدوهی مسینتیرویپ  ارگ ، حالصا مسیتناتستورپ  یسلوپ ، تّیحیسم  يدوهی ، حیسم  313هروطسا ي 

313هراشا

دمآرد 313شیپ 

ملیف 316یسررب 

316هراشا

حیسم بئاصم  316ملیف 

انعم تفرعم و  تّیعرف  تاغیلبت ، هزجعم و  تلاصا  امنیس : یحیسم  راثآ  322رگید 

ملاع ناتساد  نیرت  گرزب  322ملیف 

یسیع 323ملیف 

میرم نب  یسیع  323ملیف 

تّیحیسم زا  باعشنا  يارب  بآم  يدوهی  یضارتعا  324مسیتناتستورپ ،

324هراشا

دمآرد 324شیپ 

ملیف 330یسررب 

330هراشا

رتول 330ملیف 

امنیس رد  اه  نتیرویپ  هناتسرپداژن ي  ییاحیسم _  يرامعتسا _  تاّیبدا  334جیاتن 

یتسیلجناوا يزاس  نامّزلارخآ  هژورپ ي  یتسینویهص ، تّیحیسم  338هروطسا ي 
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338هراشا

هروطسا يا یهلا _  تّیشم  341تفه 

یتسینویهص ياه  نامرآ  رد  نایدوهی  زا  رتورشیپ  یحیسم ، مسینویهص  343يامنیس 

ملیف 343یسررب 

343هراشا

نودگمرآ ات  رامشب  343ملیف 

ودیگم : 2 دک اگما  346ملیف 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  348هس 

يزوس يدوهی  ياه  هروک  يدوهی ، نویلیم  شش  راتشک  زاگ ، ياه  قاتا  تساکولوه ، 353هروطسا ي 

353هراشا

دمآرد 353شیپ 

تساکولوه 355يانعم 

یتسینویهص ياه  هناسفا  هرابرد ي  یناهج  هنامحر ي  یب  357نیناوق 

...و اقیرفآ  ناتسناغفا ، اکیرمآ ، ادناور ، نیطسلف ، قارع ، ناریا ، رد  یعقاو  358تساکولوه 

ملیف 360یسررب 

360هراشا

رلدنیش تسرهف  360ملیف 

ملیف 370جیاتن 

370هراشا

دوویلاه یعقاو  نابابرا  هاگشیپ  رد  گربلیپسا  ندش  بوبحم  . 1370

دوهی فلتخم  ناربهر  روضح  اب  امنیس  یلاع  هتیمک ي  لیکشت  . 2371

« رلدنیش تسرهف   » نادرگراک گربلیپسا ، نویتسا  راثآ  ریاس  رب  373يرورم 

هجوج يا رارف  375يامنایوپ 

اه ملیف  379تسرهف 

عبانم 391تسیل 

391هراشا
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: اه 391باتک 

401تالاقم

: تاّلجم هدرشف و  409حول 

: یتنرتنیا 410عبانم 

زکرم 416هرابرد 
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امنیس رد  یتسینویهص  ياه  هروطسا 

باتک تاصخشم 

 - 1359 نیسح ، دمحم  داژن ، جرف  هسانشرس : 

زکرم لاله و  یگنهرف  هسـسوم  هدننک  هیهت  داژن ؛ جرف  نیـسحدمحم  امنیـس / رد  یتسینویهـص  ياه  هروطـسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ 

.1388 لاله ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 336 يرهاظ :  تاصخشم 

.19 یگنهرف ؛ تاعلاطم  هعومجم  تسورف : 

 : لایر 7-55-6938-964-978 35000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  336 ؛ [ - 319] .ص همانباتک : تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

مسینویهص یهورگ و  ياه  هناسر  عوضوم : 

یسایس ياه  هبنج  هدحتم --  تالایا  امنیس --  عوضوم : 

رنه رد  يدوهی  ریطاسا  عوضوم : 

یسایس ياه  هبنج  امنیس --  عوضوم : 

یتسینویهص تاغیلبت  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

لاله یگنهرف  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

P96/ص9 ف4 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

302/23 ییوید :  يدنب  هدر 
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1307924 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  هروطسا 

19 یگنهرف ؛ تاعلاطم 

داژن جرف  نیسحدّمحم  هدنسیون :

لاله یگنهرف  هسسؤم  راتساریو :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  لاله و  یگنهرف  هسسؤم  هدننک : هیهت 

لاله رشان :

راهب 1388 لّوا /  پاچ : تبون 

5000 ناگرامش :

رثوک لالز  هناخپاچ :

لایر  35000 اهب :

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

66956167  _ 8 نفلت : دوعوم ، یگنهرف  هسسؤم   14155-8347 ص پ : نارهت ، شخپ : زکرم 

Email: info@mouood.org یکینورتکلا : تسپ 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

2915510 ربامن :  2919670 نفلت :

Email: IRC@IRIB.IR یکینورتکلا : تسپ 
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ص:3

رشان نخس 

رشان نخس 

برغ يامنیس  هک  دراد  ییاهدامن  اه و  هناشن  همه ي  ییاسانش  رد  یعس  هک  تسا  يرثا  ناونع  امنیس » رد  یتسینویهص  ياه  هروطسا  »
هدیشک ریوصت  هب  ییامنیس  راثآ  رد  ار  اهنآ  مسینویهـص  دوهی و  یـشم  ّطخ  فادها و  اه ، بّصعت  اهرواب ، تادقتعم ، زا  نتفرگ  ماو  اب 

.تسا

داجیا ار  ناکما  نیا  نآ  ذفان  اّما  میقتسمریغ ، نایب  هژیو  هب  یعمج و  يرصب  یعمس و  ياه  هناسر  امنیس و  يراذگریثأت  نازیم  نادیم و 
عفاـنم تهج  رد  نآ  نتفرگ  تمدـخ  هب  فورـصم  ار  دوـخ  تّمه  همه ي  برغ  يامنیـس  رادـماو  ناراکردـنا  تسد  اـت  تـسا  هدرک 

.دننک یتسینویهص  ّتیدوهی 

ییامنیـس تیلاّعف  لاس  دـص  کی  زا  شیب  ّیط  هدـش  هئارا  راثآ  یمامت  هدـنریگ ي  رب  رد  باتک  نیا  رد  هدـش  دای  ياه  ملیف  نامگ  یب 
تاعلاطم نادـنم  هقالع  يارب  ار  نوگرگید  رت و  قیقد  لیلحت  یـسررب و  ناـکما  هک  تسا  ییاـه  هنومن  قیداـصم و  ناـیب  هکلب  تسین ،

.هللا ءاش  نا  .دروآ  یم  مهارف  یگنهرف 
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ص:4

راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

.نیعمجا هلآ  دّمحم و  یلع  هالّصلا  مالّسلا و  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا 

يا هشیدنا  زا  ناوت  یمن  ار  يرنه  رثا  چیه  یتسار  هب  .تسادیوه  هشیدـنا  رنه و  یهارمه  رنه ، هفـسلف ي  خـیرات و  رد  لّمأت  یکدـنا  اب 
ناهج رب  مکاح  يرنه  یگنهرف و  ياه  تسایـس  رد  رّکفت  برغ و  ناهج  رب  ّطلـسم  بتاکم  رد  ّتقد  یفرط  زا  تسناد ؛ یلاخ  صاخ ،

گرزب ياه  تکرـش  ذوفن  رگید  فرط  زا  .دناوخ  یم  ارف  نآ  يرنه  یگنهرف و  تالوصحم  هرابرد ي  نوزفا  یلّمأت  هب  ار  ام  رـصاعم ،
راثآ تایاغ  ریطاسا و  اه و  هیام  نب  یـسانشزاب  هب  ار  یمیهف  دـقتنم  بطاخم و  ره  امنیـس ، رب  اهنآ  يویند  ياه  هشیدـنا  یتسینویهص و 

رد تسا  یـشالت  رـصتخم  نیا  دوش ، یم  ساسحا  هراـب  نیا  رد  هناـقّقحم  عباـنم  دوبمک  هنافّـسأتم  اـّما  .دـناوخ  یم  ارف  برغ  ياـمنیس 
.دنراذگن هرهب  یب  دوخ  تارظن  اهدقن و  زا  ار  هدنسیون  دنمجرا ، نابطاخم  ناقّقحم و  هک  دیما  .امنیس  ییاوتحم  هوجو  یخرب  یسررب 

هب اهنآ ، موهفم  موسرم و  فیراعت  هرابرد ي  نیداینب  یتالاؤس  حرط  زا  سپ  هتخادرپ و  هروطـسا  يانعم  یـسررب  هب  ادتبا  راتـشون ، نیا 
ياه نامز  اه و  گنهرف  رد  هژاو  نیا  یگنهرف  راب  يوغل و  يانعم  هب  ات  تسا  هدرک  یعـس  هراشا و  هروطـسا  نوگاـنوگ  تاحالطـصا 

.دشاب هتشاد  ار  مزال  هّجوت  زین  نوگانوگ 

یّلیخت ياه  ناتساد  يانعم  هب  اه ، هرود  یضعب  رد  يا ، هناسفا  همین  یقیقح _  همین  ياه  ناتساد  يانعم  هب  طیارش  یخرب  رد  هروطـسا ،
زادرپوگلا
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هّجوت زین  ناملـسم  ناملاع  ياه  هشیدـنا  هب  یـسررب  نیا  رد  .تسا  دـنم  فدـه  نیغورد و  ياه  ناتـساد  يانعم  هب  رگید ، یخرب  رد  و 
یگژیو هلحرم ، ره  رد  يدنب و  میسقت  يدیدج  شور  اب  هرود ، تشه  رد  زین  خیرات ، رذگ  رد  هروطسا  يرگید ، شخب  رد  .میا  هدرک 

.تسا هدش  نایب  هلحرم  نآ  زیامت  لیالد  اه و 

هب نارگید  راثآ  رد  هراب  نیا  رد  .میا  هدروآ  دوویلاه  ندوب  یتسینویهـص  يدوهی _  يارب  یلیـالد  ارذـگ ، هاـتوک و  يدـعب ، شخب  رد 
يارب اهنت  .میا  هدومن  افتکا  تشوناپ  رد  لاتیجید  بوتکم و  عبنم  دنچ  نایب  هب  ور ، نیا  زا  .تسا  هتفرگ  تروص  ییاه  یسررب  لیصفت 
هراشا میا و  هدرب  مان  دوویلاه  یتسینویهـص  يدوهی _  يا  هناسر  ياه  تکرـش  ناگدـننکدیلوت و  نانادرگراک و  نیرت  مهم  زا  هنومن ،

.میا هتشاد  یناهج  هناسر ي  امنیس و  تعنص  رد  تسینویهص  نایحیسم  ذوفن  هب  هاتوک  يا 

امنیـس لماعت  نوگانوگ ، ریطاسا  زا  اهنآ  يریگ  هرهب  هوحن ي  برغ و  يامنیـس  ياه  فده  ییارچ و  یگنوگچ ، هب  رگید ، شخب  رد 
يا هروطسا  یسیون  همان  ملیف  ندش  هنیداهن  هویش ي  يدعب ، شخب  رد  .میا  هدرک  هّجوت  امنیـس  هروطـسا و  تاکرتشم  زین  هروطـسا و  و 

.تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  هدنسیون ، رفس  ژاریترپ  باتک  هب  هّجوت  اب  دوویلاه ، رد 

نیا رد  .دـنا  هتفرگ  ماهلا  اه  هروطـسا  زا  هک  میا  هدرک  هراشا  ییاه  ملیف  هب  یـسررب و  ار  امنیـس  یتسینویهـص  ریطاسا  رگید ، شخب  رد 
هچرگا تسین ؛ يا  هداس  راک  اریز  میا ، هدوبن  دـنا ، هدـش  هتخاس  اه  هروطـسا  ساسا  رب  هک  ییاه  ملیف  ماـمت  يارقتـسا  ددـصرد  شخب 

اهنآ هرابرد ي  هاتوک  ییاهدقن  یهاگ 
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حرط ریطاسا  اه ، ملیف  هیام ي  نورد  لماوع و  يدوهی و  تسینویهـص و  نارـس  ياه  هتـشون  نانخـس و  هیاپ ي  رب  اجنیا  رد  .میا  هدروآ 
.میا هدرک  یسررب  ار  هدش 

زین ار  رگید  دراوم  هدنیآ  رد  هک  میروادـیما  تسا و  هدـش  رکذ  دراوم  زا  شیب  مسینویهـص ، يامنیـس  ياه  هروطـسا  تسا  رکذ  نایاش 
.مییامن یسررب 

ار بطاخم  نهذ  ادج ، ادج  ییزج و  هاگن  اریز  دـید ، هتـسویپ  دـیاب  ار  راتـشون  نیا  نوگانوگ  ياه  شخب  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن ي 
رد .میا  هتفگ  نخـس  رتاپ  يره  ای  سکیرتام  ای  اه  هقلح  بابرا  نوچ  يراثآ  هرابرد ي  اج  نیدنچ  رد  هنومن ، يارب  دزاس ؛ یم  هتفـشآ 

هریجنز رگید  ندید  اب  یلو  دشاب ، لّمأت  لباق  صاخ ، يا  هروطسا  هب  ملیف  هنحص ي  نالف  باستنا  لیلد  یـشخب ، رد  دیاش  ییزج  هاگن 
یگزات لیلد  هب  هکنآ ، نخـس  هاتوک  .درک  دـنهاوخ  لماک  ار  رگیدـمه  دـهاوش ، دـش و  دـهاوخ  عفر  ماهبا  نیا  هتـسویپ ، مه  هب  ياـه 

.دندرگ رت  قیقد  راتشون ، نیا  یلامتحا  ياهدقن  هاگیاج  ات  دوش  رورم  لّمأت  اب  دیاب  بلاطم  هدش ، نایب  ياه  ثحب  زا  یخرب 

ّتقد و نازیم  روـخارف  هب  مادـک  ره  هک  دراد  ار  ناـبطاخم  زا  عّوـنت  رپ  یفیط  امنیـس ، هک  دوـش  هراـشا  مه  هتکن  نیا  هب  تسا  يرورض 
مامت ناـبطاخم ، همه ي  عطق  روط  هب  .دـنریذپ  یم  ار  مزـال  ریثأـت  دـننک و  یم  كرد  ار  اـه  يزاـس  هروطـسا  نیا  زا  یخرب  ناـشملع ،

رد اهنآ  نداتفا  اج  ثعاب  فلتخم ، ياه  ملیف  رد  یتسینویهـص  ریطاسا  اه و  هیام  ُنب  رارکت  اـّما  دـننک ، یمن  كرد  ار  اـه  ملیف  ياوتحم 
تمواقم دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  مسینویهـص  ياه  همانرب  اـب  یناـسنا  ساـفنا  ییوسمه  یعون  ددرگ و  یم  ناـنآ  ریمـض  هاـگآدوخان 

نابطاخم
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ناـهارمه هزیگنا ي  شیازفا  بلق و  تّوـق  ثعاـب  يرنه ، ییامنیـس و  ياـه  يزادرپ  هروطـسا  تّوـق  نآ ، رب  هوـالع  .دـنک  یم  مـک  ار 
.دوب دهاوخ  زین  نویهص 

نینچ بدا  مسر  هک  مشاب ؛ هتـشاد  ار  دوخ  یبلق  قیمع و  رّکـشت  دـنچ ، یناراوگرزب  ناتـسود و  زا  هک  مناد  یم  مزال  دوخ  رب  اجنیا  رد 
: تسا

دّیـس ياقآ  بانج  تاکـشم ،)  ) نادنخریم دـیمح  دّیـس  مالـسالا  تّجح  دـندوب و  مّقوشم  رای و  مه  نیرتهب  هک  مرـسمه  نیدـلاو و  زا 
لیمکت رد  ناـشتارظن  اهدـقن و  زا  هک  داژن  مّرخ  میهاربا  ياـقآ  باـنج  یثاغتـسم و  دیعـس  ياـقآ  باـنج  ییاـبطابط ، يولع  نسحلاوبا 

ًاـصوصخ امیـس ، ادـص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هشیدـنا و  رنه و  هناخ ي  نالوئـسم  زا  نینچمه  .مدرب  اه  هرهب  باتک  ثحاـبم 
رنه و قاور  هّلجم ي   » نالوئسم زین  یتایح و  دیحو  ياقآ  بانج  یناوضر و  ناملس  مالسالا  تّجح  نایناولهپ و  دمحا  مالسالا  تّجح 

.دندرک پاچ  هیرشن  نآ  رد  ار  باتک  نیا  زا  ییاه  شخب  هک  هشیدنا »

یناتسورس و یعیفش  لیعامـسا  ياقآ  بانج  دوعوم ،»  » یگنهرف هسّـسوم ي  مرتحم  لوئـسم  ریدم  زا  ار  دوخ  هژیو ي  رّکـشت  نایاپ  رد 
.مراد یم  مالعا  دندش ، باتک  بلاطم  رتشیب  يانغ  ثعاب  دوخ  لّمأت  ّتقد و  اب  هک  لاله »  » رشن مرتحم  نالوئسم 

مالّسلاو

داژن جرف  نیسحدّمحم 
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هروطسا : لّوا شخب 

هراشا

هروطسا : لّوا شخب 

اه لصف  ریز 

هروطسا یسانش  هژاو 

هروطسا یسانش  حالطصا 

ناملسم نادنمشیدنا  رظن  رد  هروطسا 
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هروطسا یسانش  هژاو 

هروطسا یسانش  هژاو 

.دنراد یتوافتم  ياه  هیرظن  هروطسا ، قیقد  يانعم  هرابرد ي  نوگانوگ ، ناسانش  هعماج  نافوسلیف و  ناسانش ، هروطـسا  ناسانـش ، هژاو 
رتشیب نوگانوگ ، ياه  نابز  رد  نآ  یناعم  هژاو و  لصا  هب  تشگزاـب  اـب  میـشوکب و  هملک  ياـنعم  تسرد  مهف  يارب  دـیاب  ور ، نیا  زا 

.میشیدنیب هروطسا  نوگانوگ  ياه  فیرعت  هرابرد ي 

، لـطاب هدوهیب و  ناـشیرپ ، نخـس  هّصق ، هناـسفا ، میباـی : یم  هروطـسا  يارب  ار  یناـعم  نیا  یـسراف ، ياـه  هژاو  گـنهرف  ندز  قرو  اـب 
تباـتک و ياـنعم  هب  رطـس »  » ار هژاو  نیا  هشیر ي  یبرع ، ياـه  هماـن  تـغل  رد  .دـنناد  یم  یبرع  ار  نآ  لـصا  زین  یخرب   (1) .تیاکح

: دنا هدروآ  دنناد و  یم  نتشون 

ءاهلاب روطسا و  ریطسا و  راطـسا و  اهُدِحاو : .نیلّوالا  ُریطاسأ  ِّالا  اذه  نِا  زیزعلا : لیزنتلا  یف  .هبیجَعلا و  ثیداحالا  لیطابالا و  ریطاسالا :
؛(3) هیفارُخ تادقتعم  ْوَا  هیفارخ  هّصق  ههَُّرت ، مهو ، هفارخ ، (2) و  هثالثلا یف 

چ15. ، 1378 ریبکریما ، نارهت ، یعقر ،) « ) دیمع یسراف  گنهرف  ، » دیمع نسح  - 1
چ2. 1972م ، ق.ه ، 1392 هیمالسالا ، هبتکملا  لوبناتسا ، طیسولا ،» مجعملا  ، » ناراکمه یفطصم و  میهاربا  - 2

باتک زا  لـقن  هب  چ3 ، 1979م ، هرهاـق ، یفـسلفلا ،» مجعملا  ، » هـبهو دارم.د  .م ؛ 1974 توریب ، تاـغللا ،» مـجعم  ، » قباـسلا ناورج  - 3
صص 9 و10. چ1 ، .ش ،  1376 زکرم ، رشن  نارهت ، زورما ،» ناهج  رد  هروطسا  : » يراتس لالج 
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تاملک نآ  درفم  نیلّوالا .» ریطاسا  الا  اذـه  ّنا  : » میراد میرک  نآرق  رد  تسا و  ثیدـح  ياه  فرح  لطاب و  بلاطم  يانعم  هب  ریطاسا 
یتافارخ دیاقع  ای  یفارخ  ناتساد  هوای ، لطاب و  فرح  مهو ، هفارخ ، يانعم  هب  تسا و  هریطسا  هراطسا و  روطسا و  ریطـسا و  راطـسا و 

.تسا

: تسا توافتم  یکدنا  نیشیپ  ياه  فیرعت  اب  هک  مینیب  یم  هروطسا  زا  زین  رگید  یفیرعت 

(1) .زاجم زمر و  نابز  هب  تسا  تقیقح  ریبعت  .دشابن  مولعم  شا  هشیر  لصا و  هک  تسا  یناتساد  هروطسا ،

هتفگ يانعم  هب  تختیم ، ییاتسوا  هشیر ي  هب  ار   mythos ینانوی هژاو ي  دنا و  هدرک  همجرت  دنب  مین  غورد  هب  ار  هروطـسا  یخرب ،
خیرات و يانعم  هب  هن  هّتبلا  دنناد ؛ یم  یسیلگنا   historia بّرعم ار  هروطسا  ناسیون ، گنهرف  یخرب   (2) .دنا هدنادرگرب  نیغورد  ي 

تاهَُّرت ژاژ و  هفارخ ، لمهم ، هوای ، هّصق ، هک   historia هژاو ي رگید  يانعم  هب  هکلب  ناینیشیپ ، تشذگرس 

رهچوـنم همجرت ي : یفـسلف ،» یگنهرف  : » باـتک نـیا  یـسراف  هـمجرت ي   ) .م 1978 توریب ، یفـسلفلا ،» مجعملا  ، » ابیلـص لـیمج  - 1
روآدای یفسلفلا » مجعملا   » زا ناشلقن  نیا  لیذ  يراتس  لالج  ياقآ  زورما .» ناهج  رد  هروطسا  : » زا لقن  هب  1376 ؛ يدیب ، هّرد  یعناص 

.تسا « Robert  » فورعم گنهرف  زا  سابتقا  هکلب  تسین ، ابیلص  لیمج  زا  هروطسا ، زا  فیرعت  نیا  هک  دوش  یم 
لقن هراب  نیا رد  مّدقم  دّـمحم  زا  ص 5 . ج1 ، .ش ، 1382 زکرم ، رـشن  نارهت ، هروطـسا ،» هسامح ، ایؤر ، ، » يزازک نیّدلا  لالجریم - 2
غورد و  تختیم »  » هب يولهپ  رد  .تسا  نیغورد  هتفگ ي  ياـنعم  هب  هتخوا » ثیم   » غورد و ياـنعم  هب  ثیم » «، » اتـسوا  » رد هک  دـنک  یم

ایجوــلوثوم تـسا و  ییاتــسوا  هژاو ي  نــیمه  زا  ( Mythos  ) ثوـم ثـیم ، یناـنوی  هژاو ي  تـسا و  هدــش  هدــنادرگرب  نشوـگ 
زا هروطـسا  هژاو ي  ياـج  هب  ناوـت  یم  مه  یـسراف  رد  سپ  .تسا  تختیم  ناـمه  هدـنادرگرب  تسرد  یـسیلگنا ، ( Mothology)

، مّدـقم دّـمحم  کـن : .تسا  هتفاـی  هار  وـگغورد  عاذـم »  » نتفگ و غورد  عوـتم ،»  » مه یبرع  رد  .درک  هدافتـسا  تختیم  هـملک  نـیمه 
.اه گنهرف  هعلاطم ي  یناریا  زکرم  رشن  دیهان ،» رهم و  هرابرد ي  راتسج  »
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: تسا هدرک  همجرت  نینچ  ار  نآ  دروفسکآ »  » هک تسا   Myth یسیلگنا رد  هژاو  نیا  لداعم   (1) .تسا

نینچمه ناـهج ، شنیرفآ  ناتـساد  لـثم  تسا ؛ ناتـساب  نارود  هب  طوبرم  لـئاسم  رگید  اـه و  ههلا  نایادـخ و  دروـم  رد  هک  یناتـساد 
(2) .یگتخاس موهوم و  ياه  ناتساد  زین ] و   ] هورگ کی  یعمج  ياهرواب  تادقتعم و 

، فیطل مالک  فیرظ ، مالک  قطن ، هملک ، ینعی  ّدض logos ؛ نابز و  یب  شوماخ ، گنگ ، يانعم  هب   Mythos ناتساب ،» نانوی   » رد
(3) .تسا هدوب  درخ  لقع و 

هروطسا یسانش  حالطصا 

هروطسا یسانش  حالطصا 

هک دـنا  هتـشاد  هروطـسا  زا  يرایـسب  ياه  فیرعت  دوخ ، دـید  هیواز ي  بتکم و  رظنم  زا  نوگانوگ ، نادنمـشناد  نونکاـت ، زاـبرید  زا 
(4) .درک میسقت  ناوت  یم  هورگ  ود  هب  ار  اه  فیرعت  یّلک ، يدنب  هتسد  رد  یلو  تسین ، نکمم  اه  هتفگ  نیا  همه ي  یسررب 

ص9. زورما ،» ناهج  رد  هروطسا  - » 1
.1 میناوخ : یم   myth هژاو ي هرابرد ي  ، oxsford learnerspocket dictionary، new edition  » گنهرف رد  - 2
Story about gods and goddesses etc passed down from ancient times. One of many~

s about the creation of the world. 2. Such stories considered as a group. 3. Imaginara

.or invented Story
.Mythus دوش : یم  هتشون  تروص  نیدب  هژاو  نیا  نیتال  نابز  رد  ص 9 . زورما ،» ناهج  رد  هروطسا  - » 3

.تسا زورما  ناهج  رد  هروطسا  باتک  زا  هتفرگرب  يدنب  میسقت  نیا  - 4
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.تسا ریذپرارکت  زاس و  گنهرف  زادرپوگلا ، دراد و  هشیر  تقیقح ، رد  هک  دنا  هتسناد  يزمر  یناتساد  ار  هروطسا  نادنمشناد ، یخرب 
.دنا هتفرگ  رظن  رد  شیارب  يا  هژیو  هاگیاج  نآ ، لیوأت  اب  هتسناد و  نافرع  یعون  رارسا و  بهذم  هیلّوا ي  لوصا  ار  هروطسا  نانیا 

اهرواب و يزمر  ناـیب  هلیـسو ي  هک  دـنناد  یم  یفابرادـنپ  ییوگ و  هفارخ  يزادرپ ، هناـسفا  ار  هروطـسا  نادنمـشیدنا ، زا  رگید  یخرب 
یم راک  هب  ناسنا ، زا  یـشک  هرهب  ای  يزومآ  تمکح  يارب  هدـش و  هتخاس  دـب  بوخ و  ياه  فدـه  اب  ور  نیمه  زا  تساـه و  فدـه 

.دنا هداد  لیلقت  هناسفا  هب  ار  نآ  هتساک و  هروطسا  نأش  زا  نانیا  نیشیپ ، هورگ  رظن  هب  .دور 

درک هراشا  ناوت  یم  گنوی  واتسوگ  لراک  نومژور و  ود  یند  نارود ، ربلیژ  هدایلا ، اچریم  هب  نایبرغ ، نایم  رد  لّوا  رظن  نارادفرط  زا 
رثا رد  هک  داد  ياـج  هورگ  نـیا  رد  ناوـتب  مـه  ار  تراـب  نـالور  دـیاش   (1) .درب ماــن  ناوــت  یم  يرلاو  لــپ  زا  مود  رظن  ناوریپ  زا  و 

اه هناسر  تسد  عماوج ، ِناهنپ  ياه  هروطسا  ياشفا  اب  هتـشادرب و  باقن  هدش ، هروطـسا  ياه  غورد  یخرب  زا  ریطاسا ،» ، » شدنمـشزرا
ناینب ياه  هروطـسا  دادـترا ، کی  خـیرات   » باتک هدنـسیون ي  يدوراگ ، هژور  یّتح   (2) .تسا هدرک  ور  اـه  يزادرپ  هروطـسا  رد  ار 

.دروآ رامش  هب  هورگ  نیا  زا  ناوت  یم  زین  ار   (3)« لیئارسا تسایس  راذگ 

pual Valery, VarieteII :1929 , pp:230-233.2 - 1
نایقیقد تخد  نیریش  مناخ  ار  تراب  نالور  ریطاسا »  » باتک زا  يا  هدیزگ Roland Barthes, Mythologies,1957.3 ؛  - 2

.تسا هدرک  همجرت 
هسّـسؤم ي نارهت ، فیرـش ، دیجم  همجرت : لیئارـسا ،» تسایـس  راذـگ  ناینب ياه  هروطـسا  دادـترا ، کی  خـیرات  ، » يدوراگ هژور  - 3

چ1. 1375 ش ، اسر ، یگنهرف  تامدخ 
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یکی هب  ار  هروطسا  میـشوکن  میرگنن و  قلطم  رگید ، ترابع  هب  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دناوت  یم  مه  یعماج  رظن  دسر ، یم  رظن  هب  هّتبلا 
يا هژاو  ار  نآ  دـیاب  نوگانوگ ، ياه  گنهرف  اب  لـماعت  رد  هژاو و  نیا  ندوب  ییاـنعم  دـنچ  هب  هّجوت  اـب  هکلب  میهد ، لـیلقت  یناـعم  زا 

.مینادب كرتشم 

.دـنناد یم  غورد  نخـس  هفارخ و  ار  نآ  رگید ، یخرب  ربهار و  وگلا و  ریذـپ ، لیوأت  راد ، هشیر  یخیرات ، همین  ار  اـه  هروطـسا  یخرب ،
دنتـسه و لّوا  عون  زا  دنا ، هدش  لدب  شیوخ  ّتلم  هروطـسا ي  هب  يدرمناوج ، يروالد و  رد  هک  یعقاو  ییاه  ّتیـصخش  هنومن ، يارب 
هب ِمود  هاگن  عون  زا  تساکولوه _  و  نیطـسلف »  » رب دوهی  یتاذ  ّتیکلام  دـننام  یتسینویهـص _  ياه  يزادرپ  هراـگنا  خـیرات و  لـعج 

ياه غورد  یخیرات و  تّحص  ساسارب  هروطسا ، يانعم  زا  ینوگانوگ  ياه  فیط  زین  هروطـسا  هنوگ  ود  نیا  نایم  رد  .تسا  هروطـسا 
.دیآ یم  دوجو  هب  هدش ، دراو 

زا ینوگاـنوگ  ياـه  فـیرعت  دوـخ ، رظن  هب  ندیـسر  يارب  دور ، یم  رامـش  هب  لّوا  هورگ  نادنمـشناد  نیرت  مهم  زا  هک  هداـیلا  اـچریم 
(1) .تسا دنمدوس  ام  ثحب  ندش  رت  نشور  يارب  هک  هدروآ  درگ  ار  خیرات  ریس  رد  هروطسا 

، يو رواب  ساسا  رب 

یناسنا يارو  یماهلا  .دنتسناد  یم  قلطم  تقیقح  هدنهد ي  ناشن  ّتیعقاو و  ماهلا  ربتعم  عبنم  اهنت  ار  هروطسا  ییادتبا ، ياه  هعماج  رد 
، نانیا رظن  زا  .تسا  هداد  يور  زاغآرس ، سّدقم  نامز  رد  گرزب و  نامز  عولط  رد  هک 

چ1. 1374 ش ، زور ، رکف  رشن  نارهت ، مّجنم ، ایؤر  همجرت : زار ؛» ایؤر ، هروطسا ، ، » هدایلا اچریم  - 1
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.تسا یمدآ  ياهرادرک  يارب  یهیجوت  ریذپرارکت و  رورپوگلا ، زاس ، گنهرف  سّدقم و  یعقاو ، هروطسا ،

ناشـسّدقم باتک  اب  ار  هچنآ  ره  دقتعم ، نایحیـسم  اریز  دـنتفگ ؛ یم  هروطـسا  تشاد ، داضت  ّتیعقاو  اب  هچنآ  ره  هب  مهدزون ، نرق  رد 
، فیرعت نیا  هزورما  هک  دنتسناد  یم  اه  نکممان  هدننکوگزاب ي  ار  هروطسا  یهورگ ، .دنتـشادنپ  یم  هناسفا  دندید ، یمن  هیجوت  لباق 

جک ار  نآ  دـیابن  هک  دـنناد  یم  ام  يزرو  هشیدـنا  شور  اب  توافتم  يا  هشیدـنا  هویـش ي  ار  هروطـسا  زین  یهورگ  .تسا  هتخاب  گنر 
.درمش دنسپان  ههار و 

: هک دریذپ  یم  ار  فیرعت  نیا  هدایلا  اچریم  زین ، ماجنارس 

یعمج رّکفت  نوچ  دراد و  يا  هژیو  هاگیاج  هشیدنا ، ِیمومع  خیرات  ور ، نیا  زا  .تسا  یهورگ  هشیدنا ي  لکش  نیرت  مهم  هروطـسا ،
قرف هک  يزیچ  اهنت  .مچرپ  زا  يدنم  هرهب  دننام  تسا ؛ یقاب  ون  ناهج  رد  يا  هروطـسا  راتفر  يا  هنوگ  مه ، زونه  سپ  تسه ، اج  همه 

هروطـسا .تسا  شیپ  زا  رت  دنمورین  ییارگدرف ، يدرف و  هشیدنا ي  زورما  .تساه  هروطـسا  کیژولوئدیا  ياهداینب  اه و  هولج  هدرک ،
اه و یفاب  لایخ  رد  دـنوش و  یم  هدـید  يدرف  حطـس  رد  نّدـمت ، زا  يرـصنع  هباثم  هب  نامز  مه  یناسنا و  راتفر  زا  يا  هنوگ  دـننام  اه 

هناشن اهنت ، دـنوش و  یمن  دـیدپان  لماک  روط  هب  شیاهدامن  هروطـسا و  زگره  .دـنیآ  یم  رد  شیامن  هب  ناسنا  ياه  قاـیتشا  اـهایؤر و 
ییادتبا ناسنا  هناهارمگ ي  هناکدوک و  شنیرفآ  تسا و  ناهج  رد  ندوب  زا  ینّیعم  هویش ي  هروطـسا ، .دننک  یم  ضوع  ار  دوخ  ياه 

.تسین ریگارف  يا  هراگنا  اهنت  تسا و  ناهج  رد  نتشاد  دوجو  هویش ي  نایب  هکلب  تسین ،

: هک تسا  رواب  نیا  رب  نینچمه  هدایلا  اچریم 
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اب دوخ ، يورملق  شرتسگ  زاغآ  زا  ّتیحیـسم  ینعی  دـنا ؛ هدـمآرد  ّتیحیـسم  سابل  هب  هک  تساه  تّدـم  نیون  ناـهج  ياـه  هروطـسا 
: دیازفا یم  هدایلا  .تسا  هدش  هتخیمآ  ینانوی  یمور _  ریطاسا 

ینیون ياه  هروطسا  تسا  شالت  رد  درب و  یم  رس  هب  نارحب  رد  تسا و  هدرک  ادیپ  ّتیحیسم  اب  یفرژ  یگتسسگ  برغ [  [ نیون ناهج 
يویند و  ) ندش رالوکـس  ینالوط  هدیچیپ و  دـنیآرف  لیلد  هب  ون  يایند  ریطاسا  .دوش  باریـس  يا  هزات  یحور  عبانم  زا  دـناوتب  ات  دـبایب 
، دوب ییوداج  تروص  هب  میدق  ناهج  رد  هک  تعیبط  ناسنا و  يدرد  مه  هنومن ، يارب  .دنتسین  ییاسانش  لباق  یتحار  هب  ندش ،) یفرع 

هدـش نآ  نیزگیاج  تسیز  طیحم  تشادـهب و  شزرو ، شیاتـس ، هداد و  یفطاع  یتخانـش و  ییابیز  ساسحا  هب  ار  دوخ  ياج  نونکا 
.تسا

: دیازفا یم  نینچمه  وا 

هیامن مه  هروطسا  رگید  فرط  زا  تسا و  نّیعم  یسانش  یتسه  صاخ و  ِندوب  یعون  نید  دنتسه و  نید  هک  مه  ّتیدوهی  ّتیحیسم و 
درکیور .دنـشاب  هتـشاد  يا  هروطـسا  يدرکیور  مک  تسد  دـنریزگان ، ّتیدوهی  ّتیحیـسم و  سپ  تسا ، ندوـب  زا  ینّیعم  هویـش ي  ي 

اب یحیـسم  کی  هنومن  يارب  .زاغآرـس  گرزب و  نامز  هب  يراودا  تشگزاـب  سّدـقمان و  ناـمز  ندرک  در  يداـبع و  ناـمز  هب  تبـسن 
راگنا دشخب و  یم  قّقحت  يزار  هب  ون  زا  هکلب  دنک ، یمن  يروآدای  ار  يا  هثداح  اهنت  حیسم ، بیلصت  مسارم  دوبدای  نشج  رد  تکرش 

.دنک یم  زیخاتسر  دوش و  یم  بیلصت  وا  ربارب  رد  (ع ) یسیع

: هک تسا  رواب  نیا  رب  هدایلا  اچریم 

راتفر ماوق  اریز  دـنا ، هتفرن  رانک  اه  هروطـسا  لماک  روط  هب  مه  زاـب  تسا ، هدـنام  یماـن  اـهنت  ّتیحیـسم  زا  هک  ینونک  ناـمز  رد  یّتح 
هب يا  هروطسا 
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يریذـپوگلا و رـصنع  ود  مک  تسد  تـسا و  ناـهج  شنیرفآ  ناـمز  هـب  نتـسویپ  سّدـقمان و  ناـمز  زا  نتـسسگ  رارکت و  قـشمرس و 
.دنراگزاس یناسنا  طیارش  هنوگره  اب  یگدنوشرارکت ،

: هک تسا  رواب  نیا  رب  وا  نینچمه 

: اریز دراد ، ار  ناتساب  عماوج  رد  هروطسا  درکراک  نامه  یشزومآ  ماظن  ّتیحیسم ، زا  سپ 

یلزا و ادز و  خیرات  ییاه  ّتیصخش  دوش و  یم  هئارا  دارفا  هب  ناتساب  مور  نانوی و  زا  هژیو  هب  ییاهوگلا  نردم ، یشزومآ  ماظن  رد  . 1
؛ دنوش یم  یفّرعم  تشرس  کین 

اهنآ هب  دیابن  هک  تسا  ییاهراجنه  اه و  ّتنس  زا  هتسد  نآ  هدنهد ي  ناشن  ناتـساب ، ياه  هروطـسا  نوچمه  دیدج  یـشزومآ  ماظن  . 2
؛  ...و مسیلانویسان  مسینیمف ، مسیلاربیل ، مسیناموا ، مسیرالوکس ، زا : دنترابع  ون ، يایند  يا  هروطسا  ياهراجنه  نیا  .دوش  زواجت 

.تسا هدش  دیکأت  میدق  يایند  ياه  هروطسا  نوچمه  یشزومآ ، ماظن  نیا  رد  ناتساب ، ناهج  ياه  ّتیصخش  يریذپرارکت  رب  . 3

، هدنکارپ ییاه  هروطـسا  زا  هتینردم ، زا  سپ  ناسنا  تسا و  هدـش  هتـساک  یمـسر  تیبرت  میلعت و  رادـتقا  ذوفن و  زا  ینونک ، ناهج  رد 
هدمآ شیپ  هروطسا  يانعم  رد  ییاه ، ینوگرگد  دنچ  ره  .دراد  رایتخا  رد  دیلقت  يارب  يرایسب  ياهوگلا  دریذپ و  یم  رثا  ناوترپ  یلو 

، یقیسوم امنیـس ، ناگراتـس  ارجامرپ ، ياه  ناتـساد  ياه  ّتیـصخش  یّلیخت ، نانامرهق  يرای  هب  یهدوگلا  يزاس و  نامرآ  یلو  تسا ،
.دراد ییازس  هب  ریثأت  ییایسآ  ییاکیرمآ و  ییاپورا ، ناناوجون  ّتیصخش  يریگ  لکش  رد  ...و  اه  نکنام  لابتوف ، سکس ، تنوشخ ،
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ناملسم نادنمشیدنا  رظن  رد  هروطسا 

هراشا

ناملسم نادنمشیدنا  رظن  رد  هروطسا 

ناسآ دقن  يارب  یعقاو  ياهرایعم  هب  یبای  تسد  زین  درب و  یم  تیناّقح  زا  هک  يا  هرهب  هروطسا و  رتهب  مهف  یقیبطت و  هسیاقم ي  يارب 
هنیمز نیا  رد  یمالـسا  نافوسلیف  نادنمـشیدنا و  یخرب  رظن  هب  دیاب  یتسینویهـص ، نردم و  تسپ  نردـم ، یناتـساب ، ياه  هروطـسا  رت 

.دوش هراشا 

ياه هطساو  لحارم ، یخرب  رد  يو  هزاجا ي  اب  ناگتـشرف  تسا و  ناهج  هدننیرفآ ي  اتکی ، يادخ  يزاریـش ، نیّدلاردص  تمکح  رد 
ناهج دشاب و  هتـسشن  يرانک  هدیرفآ و  ار  ناهج  دنوادخ ، هک  دریذپ  یمن  ار  مسیئد  هشیدنا ي  ییاردـص ، تمکح  .دنتـسه  وا  ضیف 
.تسا لاـعتم  يادـخ  اـتکی ، راـگدرورپ  اـهنت  .دـنرادن  یهاـگیاج  اـه  ههلا  ناگیادـخ و  يدـیحوت ، شنیب  رد  .دـخرچب  دوخ  هب  دوـخ 

رد .تسا  ینیقی  زین  دوجو  ندوب  تسه  تسا و  یعطق  نیقی ، قّقحت  نیقی و  هب  لـین  ناـکما  مالـسا ، ینـالقع  هشیدـنا ي  رد  نینچمه ،
دامن ناکما ، ناهج  لیصا و  دوجو  قح ، تاذ  ییاردص ، هشیدنا ي 
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یم قح  لالج  ای  لامج  هناشن ي  اه ، تلاح  مامت  رد  ار  یتسه  تاّرذ  همه ي  ینعی  يرابتعا ؛ یفـصو و  هن  تسا ، يراـب  تاذ  یقیقح 
(1) .دناد

كدنا يا  هرهب  قح ، زا  یتسیناموا ، يّدام و  یتسیویتیزوپ ، شناد  هک  دنک  یم  نومنهر  تمـس  نیا  هب  ار  ام  ییاردـص ، تمکح  رواب 
رالوکس و لاربیل ، نردم ، رصع  ياه  هروطـسا  هبـش  دن و  زیمآ  كرـش  یطاقتلا و  ناتـساب ، ناهج  ياه  هروطـسا  نینچمه ، دنا و  هدرب 
هدیچیپ و تیکاّکـش  يرگ و  هحابا  زا  رپ  یتسینویهـص ، هدز ، يدوهی  یتسیناموا ، زین  نردم  تسپ  نارود  ياه  هروطـسا  .دنا  هدز  ملع 

.دنتسه روحمدوس 

ات ّبلقت  جاور  تسا و  نآ  ّبلقت  هکلب  تسین ، تقیقح  بلاـق  هروطـسا ، هدز ، برغ  یبرغ و  ناسانـش  هروطـسا  یخرب  رظن  فـالخ  رب 
نیجع قیاقح  اب  ریطاسا ، رد  هتفهن  یتسرپدوخ  كرش و  طاقتلا ، سپ   (2) .دشاب ناهذا  رد  يدای  نآ  تقیقح  زا  هک  دراد  ماود  ینامز 

ناملسم نادنمشناد  یقارشا  ینافرع و  ییاشم ، تمکح  رد  اه  هتـشون  نیا  رتشیب  هّتبلا  .تسا  راوشد  اهنآ  تخانـش  ور ، نیا  زا  .دنتـسه 
نآ هب  رتشیب  رثا  نیا  رد  دراد ، یمالـسا  رّکفت  رد  يرتـشیب  ذوفن  هنماد ي  ییاردـص  تمکح  هزورما  هکنیا  لـیلد  هب  یلو  تسا ، هدـمآ 

: تسا هدورس  شیپ  اه  لاس  مه  يولوم  هنرگو  تسا ، هدش  دیکأت 

دنژن هناسفا  تسا و  ریطاسا 

چ1. 1373 ش ، ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، ایناسراپ ، دیمح  هتشون ي  هروطسا ،» دامن و   » باتک رب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  همّدقم ي  1 - 1
ص 6. چ1 ، 1373 ش ، ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، ایناسراپ ، دیمح  هتشون ي  هروطسا ،» دامن و  - » 2
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(1) دنلب یقیقحت  یقیمعت و  تسین 

: تسا هدورس  نینچ  زین  زاریش  هجاوخ ي 

دندز هناسفا  هر  تقیقح ، دندیدن  نوچ 

(2): میناوخ یم  هروطسا » دامن و   » باتک رد 

هصرع رد  دامن  دنیامن و  یم  ار  یگدنز  گنر  تقیقح ، نیغورد  هئارا ي  اب  دنا ، هدرم  زاغآ  زا  هک  ریطاسا  یلعف ، هنوراو ي  يایند  رد 
عماوج دراد و  تقیقح  هیعاد ي  فازگ ، هب  كرش  نماد  رد  تسا ، بارـس  هک  هروطـسا  درب و  یم  تقیقح  هب  هر  هک  تسا  دیحوت  ي 

هتـسشن هیثرم  هب  زین  يریطاسا  نادـنوادخ  گوس  رد  کنیا  تقیقح ، هدـنهد ي  هئارا  ياهدامن  تقیقح و  تبیغ  زا  سپ  هزورما  یبرغ 
(3) .دنا

: تسا هتشاگن  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ایناسراپ  داتسا 

ناهج زا  ریطاسا  لاصفنا  دنـشاب و  جراخ  ناهج  زا  یحیحـص  هیوگاو ي  دـنناوت  یمن  دـنیوگ ، یمن  ار  تقیقح  همه ي  نوچ  ریطاـسا 
.دراذگ یم  یقاب  ریطاسا  يارب  ار  صقان  ندوب  یکاح  عون  یلو  ددرگ ، یم  عقاو  زا  اهنآ  يرگ  تیاکح  عاطقنا  بجوم  دنچ  ره  عقاو ،

دوـجولا و بجاو  روـحم  هـب  هاـگن  نودـب  یلباـق ، لـلع  نـیا  ندرک  هتـسجرب  دـنهد و  یم  ناـشن  ار  لـباق  لـلع  یخرب  جـیار ، ریطاـسا 
ار تدحو  زا  لفاغ  رشب  ّتتـشتم ، هاگن  نیا  دوش و  یم  ناسنا  ّرثکتم  ياهزاین  ِناهج  هب  ّتتـشتم  هاگن  جاور  ثعاب  یتسه ، ِضیفلا  مئاد

(4) .دناشک یم  دوخ  تراسا  دنب  هب 

ص 61. چ1 ، 1373 ش ، ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، ایناسراپ ، دیمح  هتشون ي  هروطسا ،» دامن و  - » 1
ص 6. چ1 ، 1373 ش ، ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، ایناسراپ ، دیمح  هتشون ي  هروطسا ،» دامن و  - » 2
ص 6. چ1 ، 1373 ش ، ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، ایناسراپ ، دیمح  هتشون ي  هروطسا ،» دامن و  - » 3
ص 6. چ1 ، 1373 ش ، ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، ایناسراپ ، دیمح  هتشون ي  هروطسا ،» دامن و  - » 4
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يا هشیر  هک  اهنآ  هچ   ) اه هروطسا  دراد ، بآم  نویهص  زیمآ و  كرش  ریطاسا  نیا  شرتسگ  رد  اکیرمآ  يامنیس  هک  يرایـسب  دیکأت  اب 
هب .دندش  ناهج  رد  مالـسا ، بان  نید  يارب  راب  نایز  ینیزگیاج  دـنراد ) هناسفا  بذـک و  رد  هشیر  هک  اهنآ  هچ  دـنراد و  تقیقح  رد 

ياهراتخاس هب  عماج  يدـید  هکلب  تسین ، مّهوت  مالک ، نیا  .دنـسانش  یم  شیاه  هروطـسا  اب  ار  دوویلاـه  یخرب ، هزورما  هک  يا  هنوگ 
نخـس هب  هّجوت  اب  رنه ، امنیـس و  رد  يزاس  هفارخ  ریطاسا و  هنادماع ي  ینیزگیاج  .تسا  دوویلاه  هژیو  هب  برغ ، يامنیـس  رد  تردـق 

هلمج زا  يرایـسب  ياه  سنارفنک  اـه و  هلاـقم  رد  اـمایوکوف  سیـسنارف  نوتگنیتناـه و  لـئوماس  نوچ  يا  هتـسجرب  ياـه  تسیژتارتسا 
مهم ار  یعیش  رادم  تیالو  مالسا  رنه ، امنیس و  تسایس ، ناهج  نازاس  هیرظن  نیا  .تسا  رت  مهف  لباق   (1) ویوآ لت  .م  سنارفنک 1984

ياهروشک رد  تعرس  اب  مالسا  اریز  دنگنج ، یم  نآ  اب  یلکش  ره  هب  دنناد و  یم  برغ  يدوهی  يّدام _  نّدمت  نمشد  بیقر و  نیرت 
كاوژپ دوویلاه ، هک  تسا  راکشآ  هّتبلا  .دور  یم  رامـش  هب  برغ  لوفا  لاح  رد  نّدمت  يّدج  بیقر  اهنت  تسا و  دشر  لاح  رد  یبرغ 

يوج قح  مدرم  يادص 

، دندوب هدمآ  درگ  یحیـسم  تسینویهـص  يدوهی و  فورعم  تسیژتارتسا  سانـش و  هعیـش دصیـس  هک  هزور  هس  سنارفنک  نیا  رد  - 1
برغ زورما  نّدـمت  نمـشد  بیقر و  نیرت  مهم  هعیـش  هک  دندیـسر  هجیتـن  نـیا  هـب  اـهنآ  تیاـهن  رد  .دـش  هـئارا  يرایـسب  ياـه  هلاـقم 

ایند يا  هناسر  يربخ و  یلام و  عماـجم  رب  مکاـح  ياـه  تسینویهـص  اـب  يدربهار  داـّحتا  هب  هک  ییاـه  نوسکاـسولگنآ  ) ناـیازولگنآ
یگداتسیا و يارب  ریذپان  تسکش  يا  هوسا  هک  ینیسح  خرـس  ّطخ  تسا : یتایح  رـصنع  هس  هب  عّیـشت  يدنمناوت  تسا و  دنا ) هدیـسر 

خیرات لوط  رد  نایرج  نیا  یلصا  نابهگن  هک  تیالو  تسا و  شخبدیون  هعیـش  يارب  هک  يودهم  زبس  هار  تسا ، يزیتس  متـس  دیما و 
یم یهارمگ  زا  ار  یعیش  هعماج ي  هدش و  راکشآ  ناریا »  » رد هیقف  تیالو  تالیکـشت  رد  هژیو  هب  عجارم و  تیالو  رد  نونکا  تسا و 

.تساه لماع  نیا  يدوبان  فیرحت و  ای  رصنع  هس  نیا  اب  گنج  شّدلوت ، لاح  رد  نّدمت  هعیش و  تسکش  زمر  دناهر و 
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.تسا مکاح  نانیشن  خاک  ياه  هشیدنا  اه و  همانرب  باتزاب  هکلب  تسین ، اکیرمآ » »

يانعم هب  هچ  كرش ، اب  هتخیمآ  ِکیزیفاتم  يانعم  هب  هچ   ) خیرات رد  هروطسا  تفرـشیپ  دنور  هتـشذگ ، ياه  شخب  بلاطم  هب  هّجوت  اب 
: درک هصالخ  یمالسا  هشیدنا ي  يانبم  رب  هنوگ  نیا  ناوت  یم  ار  هفارخ ) هناسفا و 

بان شناد  رصع  فلا )

بان شناد  رصع  فلا )

هب ناسنا  دنویپ  رصع  هکلب  دوبن ، رایسب  نایادخ  هروطسا و  ینادان و  هرود ي  نایبرغ ، رتشیب  نخـس  فالخرب  خیرات ، ياهزور  نیزاغآ 
زا يدامن  اهدوجوم ، همه ي  دوب و  یقیقح  ياهدامن  رصع  و  (ع ) مدآ ترضح  هاگرذگ  زا  اه ، شناد  راگدیرفآ  شناد و  یلصا  عبنم 

ناسنا ياه  لکـشم  زا  يرایـسب  دـندوب و  تسرپادـخ  نایمدآ ، ناسنا ، شنیرفآ  مد  هدـیپس  رد  .دـندوب  راـگدرورپ  تمکح  تردـق و 
.دمآ دیدپ  ییادخریغ  تالیکشت  يارب  يرتسب  مک  مک  لیباق ، یتسرپ  سفن  اب  هکنیا  ات  دنتشادن ، ار  دنسپدوخ  كرشم و 

اه هروطسا  شیادیپ  رصع  ب )

اه هروطسا  شیادیپ  رصع  ب )

اه و هزومآ  زا  هداتفا  رود  مدرم  رامحتـسا  يارب  اه  ناطیـش  لطاب ، ّقح و  طاقتلا  ناـیلیباق و  هاـگودرا  یگچراـپکی  شیادـیپ و  زا  سپ 
« اکیرمآ  » و اقیرفآ » «، » نانوی «، » نیچ «، » دنه «، » ناریا  » دننام ناهج ، رسارس  رد  ار  اه  هروطسا  یبّلقت  ياه  هّکس  مارآ ، مارآ یهلا ، مولع 

.دیشخب تعرس  ریطاسا  يریگارف  هب  ناوتان ، نامدرم  دیلقت  لهج و  دندرک و  جیار 
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لـصاح قیاقح ، نیا  جاور  .دنتـسه  زین  هیلاع  قیاـقح  یخرب  هب  تبـسن  تیاـکح  زا  يا  هنوگ  هدـنرادرب ي  رد  ریطاـسا ، هرود ، نیا  رد 
برغ نایبرغ و  ياه  لیلحت  یـسیون و  خـیرات  رد  هنافّـسأتم  هک  دوب ، اه  ناسنا  رب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هدرتسگ ي  ياـه  يراذـگرثا 

یفارحنا تساران و  تیاکح  نیا  .تسا  میرک » نآرق   » رد خـیرات  نایب  روحم ، قح  ناروآ  مایپ  شالت  هّتبلا  .درادـن  یهاگیاج  ناـگدز ،
كارتشا هجو  یّلیخت و  ياه  ناتـساد  هروطـسا و  زیامت  هجو  داقتعا ، نیمه  دوب و  رترب  قیاقح  هب  داـقتعا  رب  یکّتم  ّتیعقاو ، زا  ریطاـسا 

اچریم هتفگ ي  فالخرب  یهلا ، ياه  ّتنـس  زا  ییوترپ  دوجو  اب  زین  اـه  هعماـج  نیا  رد  ناـمگ ، یب  .تسا  يدـیحوت  ناـیدا  ریطاـسا و 
، شوشغم ياه  هروطـسا  نیا  هک  دنتـسناد  یم  توغاط  لها  ّصاوخ  مک ، تسد  دـشاب و  قلطم  تقیقح  تسناوت  یمن  هروطـسا  هدایلا ،

.دنتسین تقیقح  رترب و  يوگلا 

ارچ دنداد و  جاور  دنتخاس و  ناتساب ، نامز  رد  ار  زیمآ  كرش  ياه  هروطـسا  نیا  ییاه  هزیگنا  هچ  اب  یناسک و  هچ  مینادب  هکنآ  يارب 
شهوژپ هب  دوش ، یم  هّجوـت  رایـسب  ناتـساب ،» مور   » و ناـنوی » «، » رـصم  » زیمآ كرـش  ياـه  هروطـسا  گـنهرف  هب  دوویلاـه  رد  هزورما 

يایوج ِماوع  هناروکروک ي  دیلقت  زا  هدافتـساءوس  ًاّنئمطم  .تسا  رت  نشور  مود ، شـسرپ  خساپ  هّتبلا  .تسا  زاین  يا  هدرتسگ  یخیرات 
.دهد یم  خساپ  شسرپ  ود  نیا  هب  وگلا ، نامرآ و  هروطسا و 
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یناطیش ياه  هروطسا  ياج  هب  یهلا  ياه  وگلا  رصع  ج )

یناطیش ياه  هروطسا  ياج  هب  یهلا  ياه  وگلا  رصع  ج )

هّماع گنهرف  زا  ییادز  هفارخ  زیمآ و  كرش  ياهرواب  شیالاپ  دندش و  یم  رت  گنر  مک  اه  هروطسا  یهلا ، گرزب  ناربمایپ  روهظ  اب 
ناسنا نیدامن ، هنادنمدرخ ، ياه  هفیطل  یمَکِح و  ياه  تیاکح  هب  يا  هزات  حور  قح ، ناروآ  مایپ  ِیتسود  شناد  .تفرگ  یم  تعرس 
ناـمز رد  هک  یهار  ندومیپ  هنومن ، يارب  .دـنتفگ  یم  نخـس  ماوـع  مهف  ساـسا  رب  ناربماـیپ  اریز  دـیمد ، یم  روـحم  قـح  هناتـسود و 

نالوسر ياسرف  تقاط  ياه  تمحز  اب  زین  نآ  زا  سپ  .دش  ناسآ  رایـسب  (ع ) میهاربا رـصع  رد  دوب ، لکـشم  رایـسب  (ع ) حون ترـضح 
رت کیدزن  ناهج  یلاعتم  ياه  شزرا  هب  ناتسرپادخ  مالّسلا ) مهیلع   ) یسوم بوقعی و  لیعامـسا ، قاحـسا ، میهاربا ، نوچ  یـشالترپ 
رود نایرصم  نایدنه و  ناینانوی ، نایناریا ، نایلباب ، زیمآ  كرش  ریطاسا  كرـش و  زا  شیوخ ، ترطف  درخ و  زا  يدنم  هرهب  اب  دندش و 

.دنداهن تفرعم  هداج ي  رد  اپ  دنتشگ و 

.دندرک یم  کمک  نانآ  هب  زین  لیئارسا  ینب  ناقفانم  دندوبن و  راک  یب  اهرصّنلا  تخب  اه و  نوعرف  نایم ، نیا  رد 

ارگ هّدام  تّیدوهی  ياه  هروطسا  شیادیپ  رصع  د )

ارگ هّدام  ّتیدوهی  ياه  هروطسا  شیادیپ  رصع  د )

هب نآ ، زا  سپ  یلو   (1)، دندش کیدزن  ناینانوی  نایرـصم و  ياه  هروطـسا  هب  لیئارـسا  ینب  (ع ،) فسوی ترـضح  يربمایپ  نامز  رد 
يّدام تردق  لیلد 

موس نرق  یلاوح  دسیون : یم  ص 74  ج16 ، ، Americana فراعملا هریاد رد  ( jews  ) نایدوهی هژاو ي  لیذ  ياتاپ ، لـئافار  - 1
ریثأت ینله  گنهرف  زا  ناـیدوهی  دـندوب ، مکاـح  هّیدوهی  تلاـیا  رب  م.ق ) 323 تافو :  ) ردنکـسا نیـشناج  ناـینانوی  هک  دـالیم  زا  شیپ 

رد مه  ینانوی  یماسا  دندرک و  یم  مّلکت  ینانوی  نابز  اب  نایدوهی  یّتح  .دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ننـس  زا  يرایـسب  دـنتفرگ و  ناوارف 
ياه شهوژپ  تاعلاطم و  هسّـسؤم ي  نارهت ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  : » کن ...دـش .  دایز  اهنآ  نیب 

و ناریا »  » نایـشنماخه دـنمتردق  گنهرف  تموکح و  ریثأت  تحت  ناـیدوهی  نآ ، زا  لـبق  هّتبلا  ص366 . ج1 ، چ1 ، 1377ش ، یسایس ،
.دش مور »  » عبات هّیدوهی  مه  دالیم  زا  شیپ  لاس 63  رد  دندوب ؛ رصم »  » هنعارف ي ناینادلک و 
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نید نامز ، نادـنمروز  زا  تسرپادـخ  نافعـضتسم  هناروکروک ي  دـیلقت  و  ناتـساب » مور   » و نانوی »  » يّدام نّدـمت  دـشر  اه و  نوعرف 
، دنتفرگ یم  تردق  لیئارسا  ینب  ناراکایر  ناتـسرپایند و  تشذگ و  یم  نامز  هچره  .دش  هارمه  زیمآ  كرـش  ياه  هروطـسا  اب  دوهی 
و (ع ) نامیلـس ترـضح  زا  سپ  لیئارـسا ، ینب  يارگ  هّدام  جوجل و  ّصاوخ  زا  یهورگ  هکنیا  ات  دـش  یم  فرحنم  رتشیب  مه  نید  نیا 

نید نیا  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  هدز  وج  ماوع  راسفا  يدوهی ، هاوخایند  نارالاسرز  دـندش و  هریچ  لیئارـسا  ینب  رب  (ع ) دوواد ترـضح 
هریچ رگید  طبـس  هدزای  رب  دوخ ، دنمروز  كرـشم و  ناگیاسمه  يراکمه  روز و  اب  ادوهی  هلیبق ي  .دـندرک  فرحنم  شیپ  زا  شیب  ار 
هدش رت  مهم  مه  ناربمایپ  زا  نانهاک ، اه و  ماخاح  رگید ، .دش  زاغآ  ّتیدوهی  رـصع  درک و  دوبان  ار  لیئارـسا  ینب  ناتـسرپادخ  دـش و 

هروطـسا مک  مک  بیترت  نیا  هب  .دندرک  يوسوم  يدیحوت  نید  نیزگیاج  ار  دوهی  یموق  يژولوئدیا  اهرابرد ، هب  یکیدزن  اب  دندوب و 
یتـسرپداژن و یتـسرپ ،) تب  زا  يا  هنوگ   ) ّتینثو كرـش ، یهاوخدوخ ، یتسرپاـیند ، زا  ینوجعم  هک  دـندش  دـّلوتم  مه  يدوهی  ياـه 

.دندوب دوهی  یهاوخ  تردق 
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نیزگیاج ار  ّتیموق  يدوهی ، رگرامثتـسا  نارادـمروز  داد و  يّدام  ياه  هناسفا  هب  ار  دوخ  ياج  يدـیحوت  ياـه  شزرا  هرود  نیا  رد 
هّجوت هناشن ي  ار  ندوب  دنمتورث  اهنآ  .دندومن  یهلا  دوعوم  ضرا  نیـشناج  ار  دوهی  دوعوم  نیمزرـس  دندرک و  یهلا  هدـحاو ي  تّما 

.دوب طابـسا  نامدرم  فده  یهاوخ ، تردق  يزودـنارز و  بیترت ، نیدـب  .ار  يراکزیهرپ  یگدـنب و  هن  دنتـسناد ، شناگدـنب  هب  ادـخ 
زا يوریپ  زا  رترب  دنمتردق ، تسرپ  تب  ناگیاسمه  زا  يوریپ  (1) و  دش رداق  دحاو  يادخ  نیزگیاج  ییالط  هلاسوگ ي  یتّدم ، يارب 

« نایدوهی  » ینعی دوخ ، هدـیزگرب ي  ِناگدـنب  هب  اهنت  نایدوهی ، يادـخ  هوهی ، .دـش  هتخانـش  قح ، ناروآ  مایپ  رگید  ایلیا و  لـیئومس و 
لثم دنتخانش ؛ ّتیمسر  هب  ینایادخ  مه ، اهداژن  رگید  يارب  نایدوهی  هک  دش  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  نانچ  زا  داژن ، .تشاد  هّجوت 

مدرم رکف  هب  اهنت  هک  دوب  یناربع  داژن  یصاصتخا  يادخ  هوهی ، نایدوهی ، رظن  زا  نایتح ! يادخ  نایرومآ و  يادخ 

دهع  » زا جورخ  رفس  تیاور  رد  میناوخ : یم  ص 378  ج 1 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز   » باتک رد  - 1
هقالع دوش ، یم  هداد  دوهی )!( تسودالط  يادخ  طسوت  رایسب ، يالط  اب  يدبعم  تخاس  روتسد  هک  تارقف 1_40 ) باب 25 ، « ) قیتع

رب نوزفا  .دوش  یم  مولعم  دنمـشزرا  هّدام ي  نیا  رب  دیکأت  زا  ایند  تورث  لام و  هب  سّدقم »  » باتک يارگ  هّدام  ناگدـننک  فیرحت  ي 
هلاسوگ ود  بصن  هب  روتسد  تسا ، هدش  نامیلـس  دبعم  زا  سّدقم  باتک  رد  هک  یفیـصوت  میناوخ : یم ص 318  عبنم ، نامه  رد  نیا ،

هب دوهی  یتسرپ  هلاسوگ  نامه  موادـت  نیا  تسا و  هدـش  هداد  تراکلم »  » و مکلم »  » ياه ماـن  اـب  نآ ، بارحم  رد  راد  لاـب  ییـالط  ي 
10 تارقف ، 3 باب ماّیا  خـیراوت  مود  باتک  28 و  تارقف 22 _  باب 6 ، ناهاشداپ  لّوا  باتک  قیتع : دـهع  کن  .تسا  يرماـس  يربهر 

.13_
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دوهی تمدـخ  رد  دـیاب  هک  دـندروآ  یم  رامـش  هب  تسپ  یتادوجوم  هکلب  دنتـسناد ، یمن  مه  ناـسنا  ار  نارگید  اـهنآ  .تسا   (1) دوخ
: میناوخ یم  قیتع  دهع  زا  يزارف  رد  هنومن  يارب  .دنشاب 

(2) .دش دنهاوخن  دراو  يدنوادخ  هعماج ي  نایم  هب  اهنآ  زا  مادک  چیه  تفای و  دنهاوخن  هار  ادخ  تعامج  هب  لیئارسا  ریغ  ماوقا 

.تسا هدش  هراشا  دوهی  ریغ  هب  تبسن  دوهی  يرترب  هب  اهراب  یـسیرف ) یماخاح _  ّتیدوهی  یلـصا  باتک  « ) دوملت  » باتک رد  نینچمه 
: مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن  يارب 

ود هب  ام  هک  تسناد  یم  دـنوادخ  اریز  تسا ، هدرک  قلخ  ییامن  ناسنا  تاناویح  اـم ، يارب  ادـخ  مییاـم و  دـنوادخ  هدـیزگرب ي  ّتلم 
، نایحیسم دننام  روعـشاب  هقطان و  تاناویح  يرگید  میاهب و  دننام  هقطان ، ریغ  روعـش و  یب  تاناویح  یکی  میراد ؛ جایتحا  ناویح  مسق 

هتخاـس قّرفتم  ناـهج  رد  ار  اـم  دـنوادخ  میریگب ، يراوـس  حالطـصا  هب  اـهنآ  همه ي  زا  میناوـتب  هـکنآ  يارب  .ناـییادوب  ناناملـسم و 
(3) .تسا

یـسوم و ار  نم » مدرم   My people  » / ترابع اهراب  ییامنیـس ، راثآ  رگید  نامرف و  هد  ملیف  رـصم و  هدازهاـش ي  نشیمینا  رد  - 1
.دننک یم  رارکت  هوهی 

.3 تارقف 1 _  باب 23 ، هینثت ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 2
زنکلا ، » جـنلهور رتکد  زا : لقن  هب  هّیحیـسملا ،» مالـسالا و  یلع  هّیملاعلا  هّیدوهیلا  رطخ  ، » لتا هللادـبع  کـن : رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 3

ینیـسح دّـمحم  دّیـس  هللا  تیآ  کـن : نـینچمه  .م و  1899 دادـغب ، پاـچ  هللارـصن ، فسوی  همجرت : دوـمّلتلا ،» دـعاوق  یف  دوـصرملا 
ینابم ، » یملع تاـقیقحت  هورگ  کـن : نینچمه  هلـسلس ؛ رـشن  مق ، یـسّردم ، يداـه  دّیـس  همجرت : دوهی ،» هچیزاـب ي  اـیند  ، » يزاریش
باـتک زا  لـقن  هب  عـبنم  نیا  رد  ص 13 . چ2 ، ، 1376، یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، يدیعـس ، رفعج  همجرت : يرنوساـمارف ،»
يامیـس طوطخ  اب  دنوادخ  .ناسنا  دبلاک  رد  تسا  يا  هدنز يادـخ  يدوهی ، تسا : هدروآ  الاباک ) ای  الابق  يدوهی  نافرع  عبنم  « ) هلابق »

کی زا  همه  هدـش ) یهلا  ياه  ماخاح   ) اـهاوج و  يدوهی ) رّکفت   ) ادوج يدوهی ، .دزاـس  یم راکـشآ  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  ناـیدوهی ،
 . ...و دندوجو 
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هک دندوب  رواب  نیا  رب  هکلب  دنتسناد ، یمن  نایناهج  يارب  تلادع  دیحوت و  ناروآ  مایپ  وزج  ار  (ع ) نامیلس دوواد و  یسوم ، نایدوهی ،
نیا (ع ،) نون نب  عشوی   (1) .دندیگنج یم  يدوهی  یناربع _  هداوناخ ي  نیا  يرورـس  ییاهر و  يارب  هک  دـندوب  یناهاشداپ  اهنت  اهنآ 

رب دوهی  تسایر  يارب  هک  دش  یم  هدیشک  ریوصت  هب  لد  گنس  زیر و  نوخ  يا  هدنامرف  زین  زیتس  متس  ياسوم  هدید ي  متـس  نیـشناج 
هورگ نیا   (2) .درادـن ابِا  دوهیریغ  ياه  راز  تشک  تاناویح و  رادراب ، نانز  ناـکدوک ، هب  تبـسن  یّتح  یتیاـنج  چـیه  زا  اـه  نیمزرس 

مه ار  سّدقم » باتک  ، » دندوب هدرک  جراخ  هنحـص  زا  ار  ناینـِسا  ینعی  لیئارـسا ؛ ینب  نایاسراپ  هک  ارگ  هّدام  یقودص  یـسیرف و  ياه 
(5)، تشاد اپ  تسد و  (4) و  دوب ینامسج  رشب  دننام  ادخ   (3)، دیسرت یم  اه  ناسنا  داّحتا  زا  ادخ  رگید ، .دندرک  فیرحت 

ادنرب ینادرگراک  هب  ییامنایوپ  نیا  .تسادیوه  ( Prince of Egypt  ) رصم سنرپ  يامنایوپ  رد  یهلا  ناربمایپ  هب  یموق  هاگن  - 1
.تسا راگزاسان  بان  دیحوت  اب  هک  دش  هدیـشک  ریوصت  هب  یموق  يدـیحوت  نآ  رد  هتخاس و  .م  لاـس 1998  رد  رنکیه  ویتسا  نمپچ و 

دوواد و نوچ  یگرزب  ناربمایپ  مه  ( King Vidor ینادرگراک هب   Soloman and Sheba  ) ابس هکلم ي  نامیلس و  ملیف  رد 
اب يربمایپ  یحو و  : » کن رتشیب  هعلاطم ي  يارب  .دنا  هدش هدیشک  ریوصت  هب  ناهج  رب  دوهی  يربهر  يارب  یموق  یناهاشداپ  (ع ) نامیلس

ش1. رویرهش 1385 ، ایوپ ، گنهرف  هّلجم ي  مق ، یگنهرف  ياه  شهوژپ  رتفد  يدوویلاه ،» معط 
تشاددای رب  یحرش  « ) لیئارـسا سّدقم  مسیرورت  ، » خاکار ایویل  کن : نینچمه  نون ؛» نب  عشوی  رفـس  قیتع ، دهع  ، » سّدقم باتک  - 2

لاس رد  روشک  نآ  ریزو  تسخن  .م و   1956 ياه 1948 _  لاس  نیب  لیئارـسا  هجراخ ي  ریزو  نیلّوا ، تراش ، هشوم  هنازور ي  ياه 
Livia rokach,: تسا حرش  نیدب  باتک  یسیلگنا  همجرت ي  تاصّخشم   www.rasad.ir تیاس رد  .م ) ياه 1955 و 1954 
Israel,s sacred Terrorism, A study Based on moshe sharett’ s personal Diary and
هب لیئارسا ، ياه  هسردم  رد  نونکا  سّدقم ،» باتک   » زا عشوی  رفس  ، other documents U.S.A:A.A.U.G press, 1980

.دوش کح  يدوهی  ناکدوک  نهذ  رد  یکدوک  زا  سّدقم  مسیرورت  هروطسا ي  ات  دوش  یم  هداد  شزومآ  نازومآون 
.9 هرقف ي 1 _  باب 11 ، شیادیپ ،» رفس  - » 3

 . باب 24 جورخ ،» رفس  - » 4
.11 هرقف ي 9 _  باب 24 ، جورخ ،» رفس  - » 5
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توهـش يدارفا  مه ، ادـخ  ناربماـیپ  .تشاد  تشحو  یمدآ  نتفاـی  تفرعم  زا  (1) و  دـش یم  نامیـشپ  ای  درک  یم  هیرگ  دـیدنخ و  یم 
، تردق ایند ، هب  یبای  تسد  ناشفده ، هک  دـندش  یم  هدیـشک  ریوصت  هب   (4) تسرپ ماقم  (3) و  تسرپ تب  ، (2) سفّنلا فیعض  نار ،

.دوب یتمیق  ره  هب  هدیزگرب  موق  يرترب  نز و  تورث ،

يدبا یلزا و  ّقح  هک  لسع  ریـش و  نیمزرـس  ینیمز و  تشهب  يویند ، داعم  هک  يا  هنوگ  هب  دندش ، ارگ  يّدام  نایدوهی  بیترت ، نیدب 
ناشیک و مه  ّقح  رد  اهنت  ینابرهم  تلادع و  .تشگ  يورخا  يازج  شاداپ و  هشیدنا ي  نیـشناج  دـش ، یم  هتـسناد  دوهی  هداوناخ ي 

يدوواد یناهج  یهاشداپ  داجیا  دوعوم و  يردام و  نیمزرس  رسدرد  یب  فّرـصت  .دش  ارجا  یبسن  تلادع  دوب و  تسرد  اه  نوخ  مه 
نیا ياه  ترجاهم  .تفرگ  رارق  دوهی  نایلطاب  نامزاس  راک  روتـسد  رد  دوهی ، يارب  امن  مولظم  ياه  هروطـسا  لعج  ییامن و  مولظم  اب 

نیا یلصا  فده  ندناشوپ  يارب  دش و  یم  ماجنا  رتشیب  ياه  نیمزرس  حتف  تورث و  ندروآ  تسد  هب  يارب  طقف  ناتسرپایند ،

هرقف ي 10 و 11. لیئومس ،» لّوا  رفس  - » 1
مود رفس  : » دننام دهد ؛ یم  تبـسن  ادخ  ناربمایپ  هب  ار  یـسنج  ياهراک  نیرت  فیثک  یمرـش ، یب  اب  اهراب  تاروت )  ) میدق دهع  رد  - 2

باب 9 و 29. شیادیپ ،» رفس   » باب 11 و لیئومس ،»
باب 32. جورخ ،» رفس   » باب 11 و ناهاشداپ ،» لّوا  رفس  - » 3

تکرب و (ع ) بوقعی ترضح  هک  دنا  هتشاگن  هدش ، فیرحت  تاروت »  » رد .تسا  سّدقم  ارگ  هّدام  نایدوهی  نایم  رد  یتسود  ماقم  - 4
رد هک  مه  ادـخ  دـشاب و  یثوروم  وا  هداوناـخ ي  رد  ماـقم  نیا  هک  تفرگ  لوـق  وا  زا  تفرگ و  دـنوادخ  زا  روز  هب  ار  يربماـیپ  ماـقم 

باب 32، شیادیپ ،» باتک   » رد .تفریذـپ  يو  تسد  زا  ییاهر  يارب  دوب ، هدروخ  تسکـش  (ع ) بوقعی ترـضح  اب  یتشُک  هقباسم ي 
.تسا هدمآ  نتفرگ  یتشُک  فّرحم  ناتساد 
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مدرم يارب  هنکس ، نودب  نیمزرس  تساکولوه و  هروطسا ي  رگید ، ياه  هرود  رد  قلخ و  اروپساید  دیعبت و  هروطسا ي  اه ، ترجاهم 
هژیو هب  ارگ ، هّدام  ناداّیش  نیا  ياه  يزادرپ  هناسفا  يزاس و  هروطـسا  زین  نردم  تسپ  نردم و  رـصع  رد  .دش  هتخاس  نیمزرـس  نودب 

.دراد همادا  دوویلاه  مسینویهص و  بلاق  رد 

هدش يدوهی  تّیحیسم  ياه  هروطسا  رصع  ه )_

هدش يدوهی  ّتیحیسم  ياه  هروطسا  رصع  ه )_

يرایسب دروآ و  ناغمرا  هب  مدرم  يارب  ار  ّتیحیـسم  (س ) ارذع میرم  كاپ  دنزرف  یهلا ، هار  همادا ي  رد  ّتیدوهی  يدمآراکان  زا  سپ 
ناراکایر هاوخ و  تردق  ناکرـشم  ارگ ، يّدام  نای  دوهی  یناطیـش  ّثلثم  شالت  اب  مه  نید  نیا  یلو  دـندیورگ ، نآ  هب  نایوج  قح  زا 

.دش فیرحت 

زا نایحیسم  دناسر و  یم  لتق  هب  یلد  گنس  اب  ار  یحیسم  نانامیا  ون  یمور ، نازابرس  کمک  اب  هک  يدوهی  يرابرد  دنمشناد  سلوپ ،
و دنه »  » ثیلثت ییادخ و  هس  هروطـسا ي  يارب  ار  هنیمز  شنارای ، کمک  هب  دش و  یحیـسم  رهاظ  هب  يدنچ  زا  سپ  دندیـسرت ، یم  وا 

نیدب  (1) .درک مهارف  ّتیحیسم  رد  ناتساب » نانوی  »

ادـخ رـسپ  هملک ي  زا  نکمم  ّدـح  رد  ادـتبا  سلواپ ) ای  لواـپ  « ) سلوپ : » میناوخ یم  نآرق » نیدـهع و  رد  ادـخ  رـسپ   » باـتک رد  - 1
یم راک  هب  دوخ  يارب  شیوخ  تایح  نامز  رد  (ع ») یسیع ترـضح   » هک ناسنا  رـسپ  ناونع  زا  هیقب و  زا  رتدوز  تسا ، هدرک  هدافتـسا 

، دنا هدرک هدافتسا  ادخ  رسپ  حالطـصا  زا  نارگید  وا  زا  سپ  تسا و  هدرکن  هدافتـسا  دوخ  ياه  هلاسر رد  هبترم  کی  یّتح  ًالـصا  درب ،
هسّسؤم تاراشتنا  مق ، نآرق ،» نیدهع و  رد  ادخ  رسپ  ، » یناتـسدرا ینامیلـس  نامحّرلادبع  کن : .شیوخ  لیجنا »  » رد اّنحوی  ًاصوصخ 

«، دیدج دهع  : » کن وا  ندـش  یحیـسم  ياعّدا  سلوپ و  هرابرد ي  لصف 11 . چ1 ، 1378 ش ، ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یـشزومآ و  ي 
باب 7 و 8. نالوسر ، لامعا  رفس 
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سیدـقت هب  يوسیع  نید  تفرگ و  دوخ  هب  ّتیحیـسم  گنر  مور ) نانوی و   ) ینله زیمآ و  كرـش  ياـه  هروطـسا  اـه و  هفارخ  بیترت ،
نیا هب  هک  دمآ  دیدپ  زین  يرایسب  یحیـسم  ياه  هروطـسا   (1) .دوب هدادن  خر  یقاّفتا  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دـش ؛ لیدـبت  بیلـصت 

ناسنا ییاهر  ناهانگ و  ششخب  يارب  (ع ) یـسیع ندش  ادف  (ع ،) یـسیع دبلاک  رد  ادخ  دّسجت  ناسنا ، یلزا  هانگ  .دناسر  بیـسآ  نید 
هزرابم ي ریذپ و  ّتلذ  قشع  ثیلثت ، حیسم ، ندش  هدیشک  بیلص  هب  ناسنا ، يراگتسر  يارب  (ع ) یسیع يرابجا  جنر  حیسم ، هب  دقتعم 
حماست و يزیرگدرخ و  ای  يزیتسدرخ  ییارگربج ، ّتینابهر و  مسیرالوکس ، هیام ي  نورد  اب  ییارگ  ّتیشم  ریدقت و  میلست و  یفنم ،

.دندناسر بیسآ  ّتیحیسم  هب  هک  دندوب  ییاه  هروطسا   (2)، تعیرش ياغلا 

ْنِکل ُهُوبَلَص َو  ام  ُهُولَتَقام َو  ِهَّللا َو  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیع  َحیسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو  : » ءاسن هروس ي  ياه 157 و 158  هیآ هب  هراشا  - 1
اًزیزَع ُهَّللا  َناک  ِْهَیلِإ َو  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب  اًنیقَی  ُهُولَتَق  ام  ِّنَّظلا َو  َعابِّتا  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم  ُْهنِم  ِّکَـش  یَفل  ِهیف  اوُفَلَتْخا  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُهل َو  َهِّبُش 

راد رب  هن  دنتـشک و  ار  وا  هن  هک  یلاـح  رد  تسین [ حیحـص   [ میتشک ار  ادـخ  ربماـیپ  میرم ،» نب  یـسیع   » اـم هک  ناـشراتفگ  و  اًـمیکَح ؛
دنرادن ملع  نآ  هب  دنتـسه و  کش  رد  نآ  زا  دندرک ، فالتخا  وا  لتق  هرابرد ي  هک  یناسک  دش و  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  نکل  دنتخیوآ ؛

ثحب تسا .» میکح  اناوت و  دنوادخ  درب و  الاب  دوخ ، يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب  دنتشکن ، ار  وا  ًاعطق  دننک و  یم  يوریپ  نامگ  زا  اهنت  و 
دراو و ییاهدقن  ثیلثت  هب  مه  یحیسم  فصنم  نادنمـشیدنا  یـضعب  تسا و  هدیچیپ  رایـسب  یحیـسم ، مالک  رد  دیحوت  یگناگ و  هس 

مالک ، » لشیم ساموت  کن : رتشیب  هعلاطم ي  يارب  .دـنریذپ  یم  ار  ضقاـنت  نیا  مه  اـهنآ  زا  يرایـسب  یلو  دـننک ، یم  در  ار  نآ  یّتح 
چ1. بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رشن  مق ، یقیفوت ، نیسح  همجرت : یحیسم ،»

رد يو  مه  ار  ییاورنامرف  ره  نتفریذپ  يریذپرامعتـسا و  روط  نیمه  تشاد و  هدهع  رب  سلوپ  ار  تعیرـش  ياغلا  رد  یلـصا  شقن  - 2
رد ار  سلوپ  ياه  هزومآ  « Arons nous de besoin Dieu  » باتک رد  يدوراگ  هژور  روسفرپ  .داد  جاور  ّتیحیـسم  ناهج 

ییارگربـج و شرتـسگ  دـهاش  دـیدج ، دـهع  زا  هرقف  نیا  رد  .دـناد  یم  ناراـک  متـس  هـب  تمدـخ  رامعتـسا و  ندـش  هنیداـهن  تـهج 
تسین و ادـخ  زج  یتردـق  هک  اریز  دوش ، رترب  ياـه  تردـق عیطم  صخـش ، ره  میتـسه : سلوپ  طـسوت  روز  هیجوت  يریذپرامعتـسا و 
 . ...دشاب هدومن  ادخ  بیترت  اب  تمواقم  دیامن ، تمواقم  تردـق  اب  هک  ره  یّتح  تسا ، هدـش  ّبترم  ادـخ  بناج  زا  تسه  هک  ییاهنآ 

تارقف 1_7. باب 13 ، نایمور ،» هب  لوسر  سلوپ  هلاسر ي  : » کن
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نییآ نیا  رد  يریطاسا  یـسلوپ و  ياه  هزومآ  دـش و  رتشیب  ّتیحیـسم  فارحنا  (ع ،) میرم نب  یـسیع  ادـخ ، زیتس  متـس  ربماـیپ  زا  سپ 
ار شندمآ  هدژم ي  لیجنا ،»  » هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  نید  هب  یحیـسم  ناملاع  نادنمدرخ و  مالـسا ، روهظ  اب  .تشگ  رادـیدپ 
دندرواین و نامیا  دوب ، (ع ) یسیع هار  هدنهد ي  همادا  هک  مالسا  ربمایپ  هب  یحیـسم ، تسرپایند  ناملاع  یلو  دندروآ ، نامیا  دوب ، هداد 
، تفرگ یشیپ  وا  زا  مالسا  شبیقر  دناود و  هشیر  اپورا  رد  ّتیحیـسم ، هک  دعب  ياه  نرق  رد  .دندناشک  فارحنا  هب  رتشیب  ار  ّتیحیـسم 

زاغآ ار  یبیلص  ياه  گنج  دنداتـسیا و  مالـسا  ربارب  رد   (1) يدوهی نارالاسرز  یهارمه  کیرحت و  اب  یحیـسم ، رهاظ  هب  ناـهاشداپ 
دنتفرگ و ناناملـسم  زا  ار  سلدنا » ، » هدرتسگ ياهدیعبت  اهراتـشک و  كانتـشحو و  ياه  بوکرـس  اب  نرق  تفه  زا  سپ  نانآ  .دندرک 

دشر ببس  دنور  نیا  .تفر  يدوهی  زیمآ  كرش  ياه  هزومآ  اب  هتخیمآ  ّتیحیسم  هرطیس ي  ریز  شیپ ، زا  شیب  اپورا 

دنویپ هب  يرایـسب  ياـه  هراـشا ناریا ،» اـیناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوـهی و  نارـالاسرز   » باـتک مود  دـلج  هحفــص ي 16  رد  - 1
مه دّیس  لآ هروطسا ي  تسا و  هدش  اپورا  برغ  بونج  و  يربیا » هریزج ي  هبـش   » یحیـسم ياهرابرد  يدوهی و  رالاسرز  یـشراگیلا 
ياه نیمزرـس  زا  وا  ياه  يرگ  لواپچ  هک  تسا  نارود  نیمه  هب  طوبرم  تسا ، هدـش  هتخاس  نآ  ساسا  رب  دوویلاه  رد  ییاه  ملیف  هک 

.تسا فورعم  ایسنلاو ) « ) هیسنلب  » و ابودروک ) « ) هبطرق  » نیشن ناملسم  دنمتورث 
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نوگانوگ ياهروشک  رد  اه  تسیناموا  ذوفن  شرتسگ  اب  .دـش  شومارف  بان  يرواب  یحو  ییارگ و  درخ  تشگ و  ریطاسا  تاـفارخ و 
نارود اکیرمآ ، هّراق ي  هنادرمناوجان ي  حـتف  هیامرـس و  يروتاـتکید  ندـش  هنیداـهن  راـنک  رد  سناـسنر  هرود ي  زاـغآ  رد  ییاـپورا 

: زا دنترابع  نارود ، نیا  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  .تشگ  زاغآ  برغ  رد  يدیدج 

؛ رتشیب یشک  رهب ه  يارب  رگید  ياه  نیمزرس  فّرصت  (1) و  راحب ءاروام  هناملاظ ي  تراجت  هعسوت ي  . 1

؛(2) دندش هتشک  اه  تسوپ  خرس  ینعی  اکیرمآ ،»  » یلصا ناکلام  زا  رفن  نویلیم  تصش  دودح  اه ؛ تسوپ  خرس  یشک  لسن  . 2

وردـپ بملک ، فتـسیرک  اماگاد ، وکـساو  نوچ  رودزم ، ینادروناـیرد  دـعب ، هب  مهدزناـش  نرق  زا  ییاـپورا  روهظون  ياـه  تردـق - 1
هب ار  ...و  ادـیملاد  وکـسیسنارف  كرکوبلاد ، وسنوفلآ  نامـسات ، نوسناج  لـبا  ورازیپ ، وکـسیسنارف  دروناـیرد ، يرنه  لارباـک ، ساولآ 

ياه یتشک  اب  نانیا  دـنبایب و  اه  هقطنم  نیا  نایموب  یـشک  لسن  رامعتـسا و  يارب  يرت  کیدزن  ییایرد  ياه  هار  اـت  دنداتـسرف  اـهایرد 
هار هب  يا  هدرتسگ  راتـشک  دنتفر و  اکیرمآ »  » و ایلارتسا » «، » نیچ «، » دـنه «، » اقیرفآ  » ياه لحاس  هب  دـنداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  یماظن 

دندرک یم  نیمأت  يدوهی  ناراد  هیامرـس  رتشیب  ار  ناشک  مدآ  درونایرد و  نابـصاغ  نیا  هکّرحم ي  يورین  هک  دوب  نیا  مهم  .دنتخادنا 
، ناناد خیرات  یخرب  ناریا .» ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  : » کن .دندوب  يدوهی  دوخ  نادرونایرد ، یخرب  یّتح  و 
، هشیدـنا ءایـض  یـشهوژپ  یگنهرف  هسّـسؤم ي  رـشن  نارهت ، ّتینویهـص ،» ههوژپ ي  : » کن دـنا ؛ هتـسناد  يدوهی  ار  بملک  فتـسیرک 

.ّبیط دّمحم  هتشون ي  دوهی ،» شقن  یبایزاب  بملک ، فتسیرک  رفس   » هلاقم ي ج1 ، چ1 ، ، 1376
یـشحو میناوخ : یم  ییاج  رد  هنومن  يارب  تسا ، هدش  هئارا  ینوگانوگ  ياهرامآ  ناتـسوپ ، خرـس  هدرتسگ ي  راتـشک  هرابرد ي  - 2
تسوپ خرس نویلیم  هدزناپ  هلاس ، هاجنپ  ینامز  هلصاف ي  کی  رد  نانیا  .دنناد  یم همه  اکیرمآ  رد  ار  ییایناپسا  ناحتاف  كانلوه  يرگ 

ملع ، » لدـنام تسنرا  کـن : .تسا  رفن  نوـیلیم  هدزاود  زا  شیب  راـک  هظفاـحم ناـخّروم  هدـیقع ي  هب  اـنب  مقر  نیا  دـندرک و  دوباـن  ار 
، یـسراپ يدوـهی و  نارـالاسرز  : » زا لـقن  هب  ص 114 ، چ1 ، ، 1359 یمزراوـخ ، رـشن  نارهت ، يریزو ، گنـشوه  همجرت : داـصتقا ،»
.1353 نارهت یضاق ، دّمحم  همجرت : اکیرمآ ،» ناتسوپ  خرس هعجاف ي  ، » نوارب يد  نینچمه : ص220 ؛ ج1 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا 
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؛(1) اقیرفآ زیتس  متس  مدرم  زا  رفن  نویلیم  دص  ات  تسیب  راتشک  یگ و  درب  يارب  ییاقیرفآ  دازآ  ناسنا  نویلیم  تسیب  دودح  راکش  . 3

؛ کیتارکوتنالپ داصتقا  دربشیپ  يارب  دزم  یب  اسرف و  تقاط  راک  ساسا  رب  هوبنا و  دیلوت  يارب  اهراز  تشک  ندروآ  دیدپ  . 4

.يراوخابر ییایرد و  يدزد  رس  رب  هسنارف »  » و سیلگنا » «، » دنله «، » ایناپسا «، » لاغترپ  » یبرغ ياه  تردق  تباقر  . 5

، مسیرالوکـس يریذپ و  ّتلذ   (2) (، دّدـجتم راک  ناهنپ  ارگدوهی و   ) رتول نیترام  هلیـسو ي  هب  مسیتناتـستورپ  بتکم  يریگ  لکـش  اب 
مسینیولاک .تفرگ  تّدش  لیجنا ،»  » زا یقیتع  دهع  ریـسفت  ینید و  ناربهر  زا  ییادج  يویند ، تورث  سیدقت  حیـسم ، تعیرـش  ياغلا 

داهن و ناینب  ار  نآ  رتول ، نیشناج  هک 

، دنتشاد تسد  ریخا ، ياه  هدس  رد  یسیون ، خیرات  رد  هک  ینارگرامعتسا  نامگ ، یب  .تسین  صّخشم  هدش  هتشک  ناهایـس  رامـش  - 1
راذگ ناینب ياه  هروطسا دادترا ،» کی  خیرات   » باتک رد  يدوراگ ، هژور  روسفرپ  نوچ  ینادنمـشیدنا  .دندرکن  رـشتنم  ار  یعقاو  ددع 
دودح ییاج  هباج اب  .دـنا  هتـسناد  رفن  نویلیم  دـص  ار  هدرب  راکـش  ربارب  رد  ناییاقیرفآ  تمواقم  ياه  هتـشک  رامـش  لیئارـسا ، تسایس 

گرزب ياـه  هورگ  ناـگیار  راـک  رب  یکّتم  هک  ار  اـجنآ  کـیتارکوتنالپ  داـصتقا  اـکیرمآ ،»  » هب تسوـپ  هایـس  هدرب ي  نوـیلیم  تسیب 
« اقیرفآ  » هانگ یب  مدرم  زا  رفن  هد  يا ، هدرب  ره  راکـش  ربارب  رد  دـنتخادنا و  هار  هب  دوب -  گرزب  ياهرازتشک  اه و  تنالپ  رد  ناگدرب 
ص برغ ، دیدج  نّدمت  لصف  ج1 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  : » کن رتشیب  هعلاطم ي  يارب  .دنتـشک  ار 
یناسر و عـالّطا هسّـسؤم ي  همجرت : اـکیرمآ ، رد  دوهی  ذوفن  زا  ییاـه  هتفگاـن نم ، يرادـیب  كوید ، دـیوید  نینچمه  و  دـعب ؛ هب   219

.1384 هشیدنا ، مینست  رشن  ملق ، حول و  یتاعلاطم 
ياه هتفگان  يدوهی ، مسیتناتستورپ  تالاقم  هعومجم  تسا : هدش  هراشا  رتول  نیترام  يدوهی  دیدش  ياه  شیارگ  هب  عبانم  نیا  رد  - 2
دوهی فراعملا  هریاد  یلا 12/6/82 و  زا 23/5/82  ناهیک ،»  » همانزور ي یقرواپ  هحفـص ي  برغ ، نّدمت  ندش  یتسینویهـص  دنیآرف 

ناـمتفگ تسا : هدـش  هراـشا  مسیناتـستورپ  نارـس  يدوهی  ياـه  شیارگ  هب  عـبنم  نیا  رد  نینچمه  و  ص 584 ؛ ج 11 ، اـکییادوج ) )
.مسینویهص همان ي  هژیو  ش 32 .  یمالسا ، هشیدنا ي  گنهرف و  هاگشهوژپ  دقن ،» باتک   » هّلجم ي مسینویهص ،

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_34_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:35

.دش رت  کیدزن  یسیرف  نایدوهی  هنایارگ ي  يّدام  تارّکفت  هب  تسناد ، یم  ایند  رد  درف  یتخب  شوخ  كالم  ار  يدنمتورث 

؛ دش مهارف  یحیسم  مسینویهص  يریگ  لکش  يارب  يرتسب  تفرگ و  تّدش  ییارگدوهی  ّتیحیـسم و  یهارمگ  نونکات ، نارود  نآ  زا 
ياه نامرآ  تمدخ  رد  ار  ّتیحیـسم  تشاد و  ناوارف  دیکأت  ارگ ، هّدام  ّتیدوهی  یتسینویهـص  ياه  هناسفا  رب  هک  هتخاسدوخ  یبهذم 

.تسناد ریطاسا  مجنپ  هلحرم ي  همادا ي  ار  هلحرم  نیا  ناوتب  دیاش  .دروآرد  نایدوهی  یقیتع  دهع 

ناهج رد  زیمآ  تمکح  ملع  هعسوت ي  مالسا و  رصع  و )

ناهج رد  زیمآ  تمکح  ملع  هعسوت ي  مالسا و  رصع  و )

يا و هروطـسا  ياهوگلا  تیبرت  اب  ناشیا  .تسناد  ناینیـشیپ  ياه  هناـسفا  زا  رترب  ار  يزرو  هشیدـنا  تفرعم و  یهلا ، روآ  ماـیپ  نیرخآ 
دیدپ شناد  يانعم  رد  یساسا  یلّوحت  هّیمـس ، رـسای و  راّمع ، دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، هجیدخ ، (س ،) همطاف (ع ،) یلع نوچ  دمآراک ،
هکلب تسین ، ملع  راعـشا ، باسنا و  ظفح  یلاـیخ و  ياـه  تیاـکح  زیمآ و  كرـش  ياـه  هروطـسا  هک  تخومآ  اـه  ناـسنا  هب  دروآ و 

زاب ناشیا ، زا  سپ  هنافّسأتم  .دوش  نومنهر  ترخآ  ایند و  رد  يراگتسر  تقیقح و  تمس  هب  ار  درخ  هک  تسا  ینارون  یتفرعم  شناد ،
(ع) همئا ربارب  رد  دوخ  لایخ  هب   (1)، یحیسم يدوهی و  نامجرتم  مادختسا  همکحلاراد و  نتخاس  اب  تیالو ، هار  زا  هدنامرود  یهورگ 

، قح لوسر  بتکم  نادرگاش  یلو  دننک ، تموکح  يزور  دنچ  ات  دنداتسیا 

چ1. ، 1372 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نامجرتم ، هورگ  همجرت : مالسا ،» ناهج  رد  هفسلف  ریس  ، » يرخف دجام  - 1
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.دندناسر ییافوکش  هب  دندرک و  تیاده  دیحوت  تمس  هب  مه  ار  نانوی »  » زیمآ كرش  هفسلف ي  یّتح 

یگرزب ناداتـسا  نادنمـشناد و  یلو  داد ، خر  ییاه  فارحنا  یمالـسا ، ياه  تموکح  رـصع  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ 
يدنمناوت ياه  تموکح  ایسآ ،» قرـش   » ات اقیرفآ » برغ   » و هسنارف »  » بونج زا  دنتـسناوت  دنتفای و  یناهج  يا  هزاوآ  هک  دندش  تیبرت 

نیرتهب هئارا ي  ییوگزاب و  رد  یّتح  نانیا ، .دـنروآ  دـیدپ  يدالیم ) ات 18  7 يرجه / ات 12  ياـه 1  نرق  نیب   ) لاـس رازه  لوط  رد  ار 
هناملاع و نیچ ،»  » و دـنه » «، » ناریا «، » رـصم «، » نانوی  » ياـه ههلا  نایادـخ و  ریطاـسا  اـه و  تیاـکح  هنافـصنم ي  دـقن  اـه و  تشادرب 
، دندرک یم  یگدـنز  یناوارف  ياه  ییادوب  اهودـنه و  هک  دـنه  رد  دـنناوتب  ناناملـسم  هک  دـش  ببـس  قطنم  نیا  .دندیـشوک  هناقداص 

نارـس يوزرآ  دنه ، هوبنا  تورث  حـتف  ماّیا ، نیا  رد  .دـنناسرب  هافر  هب  ار  ناملـسمریغ  مدرم  دـننک و  تموکح  لاس  دـصراهچ  دودـح 
عبانم ندوبر  اـب  .دوـب (1)  .م  و 17 نرق 16  روهظون  ياه  تردـق  رگید  و  اـیناتیرب » «، » ایناپـسا «، » دـنله «، » لاـغترپ  » نوچ ییاـهروشک 

همجرت ییاپورا  نیتال و  ياه  نابز  هب  ناناملـسم  یبرع  ياه  باتک  ماش ،»  » و دادغب » «، » سلدنا  » ياه هناخ  باتک  تراغ  ناناملـسم و 
، نآ زا  شیپ  لاـس  رازه  هک  یلاـح  رد  دنـسرب ، شناد  ياـه  هزاورد  هب  اـت  دـنداتفا  وپاـکت  هب  ناـییاپورا  .م  نرق 17 زا  مک  مـک  دـش و 

نیا رد  نایبرغ  .دندوب  هداهن  ماگ  شناد  هار  رد  ناناملسم 

قرـش بونج   » ياه نیمزرـس  یخرب  و  يوفـص » «، » ینامثع «، » یـساّبع «، » دنه  » نایناکروگ ناملـسم  تلود  يدنم  هافر  هرابرد ي  - 1
19 ياه 18 _  هدـس  زا  شیپ  ياه  نرق  هب  طوبرم  یخیرات  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  اـقیرفآ »  » رد راـبگنز »  » نوچ ییاهرهـش  و  ایـسآ »

مود دلج  هژیو  هب  ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز   » باتک فلتخم  ياهدلج  هلمج : زا  درک ، هعجارم  يدالیم 
.مجنپ و 
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.دنتـشادن یهّجوت  يزودنا  شناد  هب  دندوب و  يا  هلیبق  ياه  تباقر  یلخاد و  ياه  گنج  هفارخ و  وداج و  اه و  هناسفا  یپ  رد  نارود ،
ناسیون خیرات  .تفای  .م  ات 17 ياه 3  هدس  رد  ییاپورا ، ياهروشک  رد  ناوت  یم  ار  اطسو  نورق  یهایـس  ياه  هناشن  نیرتهب  یتسار  هب 

هلاس ي رازه  یکیراـت  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـنناد ، یم  ینید  یحیـسم و  ياـه  تموکح  هجیتن ي  ار  هرود  نیا  یهایـس  یبرغ ،
نرق راهچ  رد  هنافّـسأتم  .دوب  ارگ  هّداـم  ناـیدوهی  تسرپاـیند و  ناـهاشداپ  زا  يوریپ  يوسیع و  ّطـخ  زا  برغ  يرود  هجیتن ي  برغ ،

.تسا هتفای  همادا  یهارمگ  نیا  رگید  راب  يا ، هناسر  یفسلف و  دیدج  ياهراعش  اب  ریخا ،

نردم ياه  هروطسا  يریگ  لکش  یتسینله و  ياه  هروطسا  هرابود ي  يایحا  رصع  ز )

نردم ياه  هروطسا  يریگ  لکش  یتسینله و  ياه  هروطسا  هرابود ي  يایحا  رصع  ز )

تورث ندش  ریزارس  و  .م ) نرق 16و 17 دودح  رد   ) هّراق نیا  رب  يدوهی  هاوخایند  نارالاسرز  یگریچ  و  اپورا »  » زا ناناملـسم  جارخا  اب 
اپورا رد  يراد  هیامرس  عناوم  نتشادرب  نید و  ندرک  يویند  يارب  يا  هزات  رتسب  ییاکیرمآ ، ییاقیرفآ و  ییایسآ ، ياه  هرمعتسم  ياه 

مک مک نآ ، زا  سپ  دندورـس و  ییاهرعـش  مسیناموا ، دوس  هب  ّتیحیـسم و  نید  هژیو  هب  نید ، هیلع  ینارعاـش  تسخن ، .تفرگ  لـکش 
نانیا  (1) .دـنتخادرپ مسیناموا  شرتسگ  هب  لمع  هشیدـنا و  رد  ارگایند ، نارالاسرز  تیامح  اب  نافوسلیف ، اـهنآ  زا  سپ  ناگدنـسیون و 

 _ ینانوی ریطاسا  هرابود ي  شرتسگ  هک  دنتشاگنا  نینچ 

«. مسیناموا  » ناونع لیذ  چ1 ، ، 1383 حبص ، باتک  رشن  یسایس ،» یگنهرف ، همان ي  هژاو  ، » سانشرز رایرهش  - 1
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يارب یعنام  دـناوت  یم  تسا ، هدـش  انب  یحو  ياهنم  یگدـنز  یمدآ و  ياـفکدوخ  درخ  یبوبر ، دـیحوت  یفن  رب  هک  يرـصم  یمور و 
رد ایـسآ »  » و ناینامثع »  » تسد رد  اپورا »  » بونج هرود ، نآ  رد  .دـشاب  اه  هّراق  رگید  اـپورا و  يرادـیب  مالـسا و  ریگ  مشچ  تفرـشیپ 
زا رتارف  رایـسب  ناملـسم ، يروتارپما  هس  نیا  يداصتقا  ياه  تیقّفوم  تیفرظ و  دوب و  دـنه »  » و ناریا »  » ناملـسم يروتارپما  ود  گنچ 

.دوب اهنآ  ناوت 

هب اکیرمآ )  ) دـیدج هّراق ي  راشرـس  تورث  يریزارـس  اهروشک و  ریاس  رب  یگریچ  اسرف و  تقاط  ییاـیرد  ياـه  گـنج  اـب  ماـجنارس 
درک تراغ  ار  دنه » «، » ناتسلگنا ، » شکمشک نرق  ود  زا  سپ  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشتردق  دنه  رد  ناناملسم  مک ، مک اپورا ، تمس 
نرق دیـسر و  دوخ  جوا  هب  یبرغ  نردم  نّدـمت  دـشر  يدالیم ، مهدـجیه  نرق  يادـتبا  رد  .دـش  هدامآ  ینامثع  ناریا و  لواپچ  يارب  و 

یتعنـص ياه  خرچ  قرب ، راخب و  يورین  فشک  اب  هک  هرود  نیا  رد  .دوب  ناهج  رب  برغ  یتسیناـموا  نّدـمت  يرترب  هدـس ي  مهدزون ،
یـشراگیلا زور  هب  زور  دندرک و  تکرح  تفرـشیپ  مسینیـشام و  يروانف و  تمـس  هب  نایبرغ  دندیخرچ ، یم  يرتشیب  تّدـش  اب  برغ 

يدیدج ياه  هروطـسا  دش و  رت  گنر  مک  یحیـسم  ریطاسا  اه و  شزرا  نارود ، نیا  رد   (1) .تفرگ يرتشیب  تردق  دوهی ، ِّتیفارشا 
، لمع رد  یلو  دنتفگ ، یم نخس  یکیزیفاتم  سّدقم و  رما  ره  يدوبان  زا  دندز و  یم  اه  هروطسا  گرم  لبط  رب  یخرب  .دمآ  دیدپ 

رـشن نارهت ، نایمـساق ، میحر  همجرت : نردم ،» يداصتقا  تایح  نایدوهی و  ، » ترابموس رنرو  روسفرپ  کن : رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 1
تیاـــــس بو  رد  برغ ،» یناـــــهج  يـــــالیتسا  زار   » هلاـــــقم ي يزابهـــــش ، هللادـــــبع  نــــینچمه : و  چ1 ، ، 1384 یقاــس ،

.www.shahbazi.org
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(، ییارگ سح  ) مسیویتیزوپ مسیرپمآ و  ییارگدرخ ،)  ) مسیلانویسار .دندیرفآ  یم  ار  يدیدج  ياه  هروطـسا  نیغورد و  ياه  سّدقت 
مسیلانویسان یتسرپ ،) ناسنا   ) مسیناموا يرالاس ،) نز   ) مسینیمف ایند ،) نید و  ییادج   ) مسیرالوکس یّـسح ،) ملع  تلاصا   ) مسیتنیاس

سفن لوپ و  شتـسرپ  هتـشگ و  لدب  يدـیدج  نییآ  بتکم و  هب  یتسیویتیزوپ ، يروانف  تمـس  هب  نتخات  مسینیـشام و  ییارگ ،) یّلم  )
مـسیلاربیل یـسارکمد و  يراد ،) هیامرـس   ) مسیلاتیپاک يروحم ،) دوس   ) مسیراتیلیتوی ور ، نیمه زا  .دوب  هدش  نّدـمت  نیا  فدـه  هراّما ،

رد مه  مسیلایـسوس  یّتح  هک  دنتـشادنپ  یم   (1) اه هعماج  موتحم  تشونرـس  تشگزاـب و  یب  هروطـسا ي  ار  راـب ) دـنب و  یب  يدازآ  )
.دیسر تسب  نب  هب  نآ  اب  لادج 

یقیقح همین  ياـه  ناتـساد  ياـنعم  هب  هروطـسا  رهاـظ ، هب  هـچرگ  هـک  میباـی  یمرد  نارود ، نـیا  ياـه  هروطـسا  هـب  فرژ  یهاـگن  اـب 
اب هروطـسا  دـش ، یم  تفلاخم  نآ  اب  یّتح  تشادـن و  دوجو  ریذـپرارکت  ياهوگلا  تمـس  هب  رـشب  تکرح  شخب  ماهلا  یکیزیفاـتم و 

: دیدج يانعم 

اب عماوج  مامت  تکرح  شخب  ماهلا  دـیاب  یتاغیلبت  یملع و  بیرف  ای  روز  اب  هک  تسا  یتسیناموا  نّدـمت  رب  مکاـح  یّلک  ياـه  تکرح 
.دوب هدش  وگلا  دشاب ؛ اکیرمآ  سیلگنا و  يوگلا 

: دننام تسا ، ناسکی  اه  هبنج  یخرب  زا  هروطسا  عون  ود  نیا  درکراک 

؛ یقیقح شناد  تمکح و  هار  زا  رشب  يرود  _ 

؛ دنا هدوب  نایدوهی  يربهر  هب  نایارگ  هّدام  هک  ریطاسا  نیا  ناغّلبم  ناروای و  _ 

.دیفس خاک  ّطلسم  ياه  تسیژتارتسا  نوتگنیتناه ، تاّیرظن  امایوکوف و  خیرات  نایاپ  هیرظن ي  هب  هراشا  - 1
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؛ از تلفغ  صقان و  ییاه  هراو  ملع  هب  مدرم  ندرک  مرگرس  _ 

؛ صاخ ییاه  ّتلم  هب  یهدوگلا  یشخب و  ماجسنا  _ 

.دوب ریطاسا  ناجّورم  نازادرپ و  هروطسا  دوس  هب  هک  یمیهافم  ندرک  هنادواج  _ 

درک راکشآ  مسینویهـص  نامزاس  بلاق  رد  ار  دوخ  تیلاّعف   (1)، یخیرات مسینویهص  یماخاح و  یـسیرف _  ّتیدوهی  هرود ، نیمه  رد 
ِدوهی یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس و  ياه  یبلط  نوزفا  دز و  رانک  دلیچور  نوچ  ینارالاسرز  هرهچ ي  زا  ار  يوسوم  نید  شـشوپ  و 

.تخاس ادیوه  ار  هاوخ  نوزف 

دنک و یم  جیورت  دیلوت و  ار  اهنآ  يدوهی ، یتسینویهـص _  يّدام  هشیدنا ي  هک  تسا  ییاه  هروطـسا  نییبت  هتـشون ، نیا  رد  ام  فده 
يارب .مییامن  هراشا  اه  هروطـسا  رتشیب  هب  میـشوک  یم  مینک و  یمن  هدنـسب  یتسینویهـص  ِفورعم  هروطـسا ي  دـنچ  هب  لـیلد  نیمه  هب 

شیامن رد  هک  میناد  یم  یتسینویهـص  يا  هروطـسا  تفای ، هار  ّتیحیـسم  رد  سلوپ  نامز  رد  هک  ار  یحیـسم  ثیلثت  هشیدنا ي  هنومن ،
هتینردـم و زا  سپ  نارود  هب  طوبرم  مسینویهـص  ییامنیـس  ياه  هروطـسا  رتشیب  یلو  دـش ، یم  جـیورت  دوویلاـه  رد  نوگاـنوگ  ياـه 

.دنتسه ارگ  هّدام  ّتیدوهی  ياه  هروطسا 

یمسر لیکشت  زا  شیپ  نایدوهی ، رب  مکاح  یتسینویهص  ياه  هشیدنا نییبت  يارب  هک  تسا  یبوخ  حالطصا  یخیرات » مسینویهـص  - » 1
یناسر و عالّطا  هسّسؤم ي  همجرت : كوید ، دیوید  هتشون ي  نم ،» يرادیب   » باتک همّدقم ي  زا  .دور  یم راک  هب  مسینویهـص  نامزاس 

چ 1. ، 1384 هشیدنا ، مینست  رشن  مق ، ملق ، حول و  یگنهرف  تاعلاطم 
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یتسینویهص نردم و  تسپ  یناتساب و  ریطاسا  قنور  رصع  ح )

یتسینویهص نردم و  تسپ  یناتساب و  ریطاسا  قنور  رصع  ح )

ود ندش  رو  هلعـش  ببـس  هکلب  دادن ، ناشن  رـشب  هب  ار  ییاهر  هار  اهنت  هن  یتسیناموا ، رّکفت  ّتیروحم  اب  دّدـجت ، نارود  ياه  هروطـسا 
همه بیترت  نیدب  .دیماجنا  رشب  دارفا  زا  نویلیم  دص  زا  شیب  ماع  لتق  ییاپورا و  ياهروشک  یناریو  هب  دش و  برغ  رد  گرزب  گنج 

یناریو گنج ، .تسا  ناوتان  دارفا  همه ي  يارب  يدازآ  شمارآ و  هافر و  ّتینما و  يرارقرب  زا  برغ ، نردم  نّدمت  هک  دندش  نئمطم 
رد دوب ، یکازاکان »  » و امیشوریه »  » مدرم رس  رب  متا  بمب  نتخیر  ورف  شلصاح  هک  هبناج  کی  ِتفرـشیپ  رامعتـسا و  یقالخا ، داسف  و 
رد هتینردم ، زا  سپ  هرود ي  .دندرب  یپ  دوخ  هلاس ي  دصیـس  هابتـشا  هب  یبرغ ، نادنمـشیدنا  یخرب  نآ ، زا  سپ  .داد  خر  متـسیب  نرق 

هتـسد دنچ  اه  نردـم  تسپ  دـش و  دـقن  ییارگون  رـصع  هدـش ي  وبات  ياه  هروطـسا  هرود ، نیا  رد  .تشگ  زاغآ  متـسیب  نرق  همین ي 
.دندش

(1)، مسیلاباک دـنتفر و  يرـصم  یمور و  ینانوی و  ياه  هروطـسا  یطاقتلا و  شوشغم و  ِکیزیفاتم  ياـیحا  تمـس  هب  مه  زاـب  یهورگ 
.دندرک هدنز  ار  اهنآ  يا  هناسر  یهاگشناد و  تاغیلبت  اب  دنداد و  رارق  هّجوت  دروم  ار  دیدج  ياه  نید  فّوصت و 

هّلجم ي دـنمدرخ ، ناراب  همجرت : الاباک ،» یقیقح  ناتـساد   » هلاقم ي ییحی ، نوراه  کن : يدوهی ،) فّوصت   ) مسیلاباک هرابرد ي  - 1
هلاقم ي نایلیار ، کن : هلمج  زا  .تسا  هدـمآ  دـیدپ  ریخا  ياه  لاس  رد  يرایـسب  عبانم  دـیدج ، ناـیدا  هراـبرد ي  ش 62 .  دوعوم ،» »

ش10. نایدا ،» رابخا   » هّلجم ي نارادرابنا ، لوسر  همجرت : ادخ ،» یب  شیک  »
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دننام بتکم  ود  نیا  زا  یبرغ  ياه  تئارق  دـنتفر و  یتسییودـنه  یتسیدوب _  يادـخ  ياـهنم  یفارحنا و  ییارگاـنعم  تمـس  هب  یخرب 
.دنداد شرتسگ  ار  نشیتیدم 

هـشیدنا رد  ییارگ  کش  ییارگ و  یبسن  هک  دنتفرگ  هجیتن  دنتخادرپ و  نردم  نارود  ياهدروآ  تسد  مامت  ناما  یب  دـقن  هب  يرامش 
ِرورغ زا  دـنتخات و  شیپ  هـب  امنیـس  رعـش و  یگدنــسیون ، رنه ، ياـیند  رد  دارفا  نـیا  .تـسا  راـک  هراـچ ي  لـمع ، رد  ییارگ  چوـپ  و 

.دندرک دای  دنخ  شین  اب  ناسنا  یتسینردم 

دماح يدوراگ ، هژور  نوچ  ینیتسار  دنمـشناد و  ياه  وگلا  دندیـشوک و  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  یملع ، رظن  زا  زین  رگید  یهورگ 
یهاگشناد موسرم  ياه  هتـسناد  رب  يراشفاپ  نودب  هک  دندرک  یفّرعم  يرـشب  هعماج ي  هب  ار  نزواه  نگل  دّمحم  نونگ و  هنر  راگلا ،

.دنتفریذپ ار  ادخ  نید  نیرخآ  برغ ،

هب يرت  هدـیچیپ  ياـه  شور  اـب  هناـصیرح ، دـندرکن و  اـنتعا  اـه  لّوـحت  نیا  هب  مـه  نیـشیپ  يارگ  هّداـم  ناـنادرگ  هنحـص  زا  یهورگ 
ياه هقالع  زا  هدافتسا  ءوس  اب  هداد و  شرتسگ  ایند ، يداصتقا  ياه  هندرگ  رب  ار  دوخ  يراصحنا  هطلـس ي  دنتخادرپ و  يزودنا  تورث

«، رنراو  » ناردارب و  اهدـلیچور »  » نوچ ییاه  تسینویهـص  .دـنداد  بیرف  ار  اـهنآ  هتینردـم ، زا  سپ  هرود ي  رد  مدرم  هناـیارگانعم ي 
یسک هک  تسا  يّداع  رگید  دوب و  دارفا  نیا  تسد  رد  ایند  ياه  هناسر  رتشیب  هنافّسأتم  .دنیآ  یم  رامش  هب  هورگ  نیا  وزج 
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رد یصوصخ  نویزیولت  يرازگربخ و  همانزور ، هیرـشن ، دص  زا  شیب  بحاص   (1)، يدوهی خودرم ) تربار   ) كادروم ترپور  نوچ 
نویزیولت هراوهام ، تنرتنیا ، امنیس ، زا  هدافتسا  اب  يدارفا  نینچ  نیا   (2) .دشاب نیچ »  » و ایلارتسا » «، » سیلگنا «، » اکیرمآ  » روشک راهچ 
ياهروشک نامدرم  رب  دندش و  نازادرپ  هراگنا نیرتزاس  هعماج وزج  دندرک و  غیلبت  ار  ارگ  هّدام  زیمآ و  كرش ياه  هروطسا  هیرـشن ، و 

هناگیب يدوخ و 

.دنتشاذگ يا  هدرتسگ ریثأت  ناشلاح _  روخارف  هب  مادک  ره  _ 

.تسا يدوهی  ردـپ  زا  رت  مهم  يدوهی  ردام  زا  دـّلوت  ّتیدوهی ، رد  هک  میناد  یم  دـش و  دـّلوتم  يدوهی  يرداـم  زا  خودرم  تربار  - 1
يا هناسر  يروتارپما  ، » یهاش ناطلـس  اضر  یلع  کـن : كادرم  ترپور  ندوب  تسینویهـص  ندوب و  يدوهی  داـیز  دـهاوش  هراـبرد ي 

.8/5/1385 ناهیک ،»  » همانزور ي دیناد ،» یم  هچ  كادرم  ترپور  زا  تسینویهص ، كادرم  ترپور 
رشن نارهت ، رالاباب ، نیسحریما  همجرت ي  كادرم ،» ترپور  يا  هناسر  يروتارپما  ، » سارکواش مایلیو  کن : رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 2

چ 1. . 1385 یقاس ،
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اه هناسر  مسینویهص و  مود : شخب 

هراشا

اه هناسر  مسینویهص و  مود : شخب 

اه لصف  ریز 

یتسینویهص يدوهی _  دوویلاه 

اه هناسر  رب  يدوهی  مسینویهص  هبناج ي  همه  ذوفن 

هناسر هصرع ي  رد  یتسینویهص  ّتیحیسم  ریگ  مشچ  تیلاّعف 

یبرغ ياه  هناسر  نابز  زا  مسینویهص  يا  هناسر  ذوفن 

دوخ ییامنیس  راصحنا  ظفح  يارب  اه  تسینویهص  هایس  تسیل 

نویهص ياه  هروطسا  ندش  یناهج  زار  امنیس ، هروطسا و  دنویپ 

دوویلاه رد  يا  هروطسا  همان ي  ملیف  نتشون  لومرف 

تاجن لحاس  هب  نویهص  ینب  ندیسر  زار  هروطسا ،
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یتسینویهص يدوهی _  دوویلاه 

یتسینویهص يدوهی _  دوویلاه 

ياه تکرش  نیرت  یلـصا  اه ، تسینویهـص هک  دوب  رـصاعم  هرود ي  رد  نویزیولت  امنیـس و  ناوارف  تیّمها  لیلد  هب  تفگ  ناوتب  دیاش 
يراذگ هیامرـس اب  دـندرک و  یفّرعم  ناهج  يامنیـس  تختیاپ  ناونع  هب  ار  دوویلاه  سپـس  دـندروآ ؛ دـیدپ  اکیرمآ »  » رد ار  يزاس  ملیف
یـسررب اب  .دندرک  امنیـس  يایند  دراو  ار  اه  هروطـسا  دندروآ و  دوویلاه  هب  ناهج  رـسارس  زا  ار  لاّعف  رگامنیـس  نایدوهی  يا ، هدرتسگ

هتفگ ي هب  اریز  تخانـش ، ار  برغ  يامنیـس  دوویلاه و  ییامنیـس  ياه  هروطـسا  ناوت  یم  یتسینویهـص  دیدج  میدق و  ياه  هروطـسا 
(1) .تسا یتسینویهص  يدوهی _  دوویلاه ، دصرد  دون  دودح  ناسانشراک ،

راکفا گنهرف و  تسایس ، رب  مسینویهص  یئرمان  هرطیـس ي  یناهنپ ، هطلـس ي  ، » جاتافـص دیجم  رتکد  کن : رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 1
«، برغ ياه  هناسر تاـغیلبت و  گـنهرف  رد  دوهی  ، » همینغوبا داـیز  و 125 ؛ صص 108  چ 1 ، ، 1383 نورآ ، رـشن  نارهت ، اـه ،» ّتلم 
زا ار  هـتفگ  نــیا  ص 108 . ، 1380 هشیدـنا ، ءایـض  یـشهوژپ  یگنهرف _  هسـّـسؤم ي  رــشن  نارهت ، يدـمحا ، حاّتفلادـبع  هـمجرت :

دقتنم ینیسح ، هاش دیجم  داتسا  نینچمه  یبرغ و  سانشرس  هدنسیون ي  دقتنم و  ربو ، كرام  هلمج  زا  میا ، هدینش يرایسب  ناسانـشراک 
.ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ود  هکبش ي  قباس  سیئر  نیسحروپ ، رتکد  امنیس و  نادرگراک  و 
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.موش روآدای  ار  مسینویهص  لیئارسا و  ینب  دوهی ، نیب  فیرظ  تاکارتشا  تازیامت و  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد 

هک دوب  يدالیم  لاس 1897  رد  دش و  لیکـشت  يدالیم  مهدزون  نرق  رخاوا  مسینویهـص  نامزاس  دـنک  یم نایب  خـیرات  هک  هنوگ  نامه
ربـهر ناوـنع  هب  لزتره )  ) لزتره رودوـئت  دـش و  لیکـشت  سیئوـس » لزاـب ]  ] لاـب  » رهـش رد  یتسینویهـص  یناـهج  سنارفنک  نیتـسخن 
تفای یخیرات  فلتخم  لحارم  رد  روفو  هب  مسینویهـص  یمـسر  لیکـشت  زا  لبق  یتسینویهـص  تارّکفت  اّما  دش ؛ هدـیزگرب  مسینویهص 
دوعوم روهظ  زا  شیپ  يدوهی  تلود  سیـسأت  و  دوعوم ) ضرا  « ) نیطـسلف  » هب نایدوهی  ترجاهم  موزل  رب  دـیکأت  ًاـصوصخ  .دوش  یم

زا دور ) یم  رامـش  هب  یتسینویهـص  ّدـض  ّتیدوهی  یتسینویهـص و  ّتیدوـهی  زیاـمت  هجو  نیرت  مهم  هک  ( ) (ع دوواد نب  حیـسم  دوـهی ،
يرترب یتسرپداژن و  هشیدـنا ي   (1) .دوب جـیار  اپورا  یحیـسم  یّتح  یتسیلاباک و  يدوهی و  عماوج  رد  يدالیم  مهدزناـپ  نرق  دودـح 

نآرق  » .تسا هدوب  جـیار  ناـیدوهی  نیب  رد  مالـسا  روهظ  ناـمز  رد  سپـس  نآ و  زا  شیپ  یّتـح  ّتیحیـسم و  ردـص  زا  زین  دوهی  یموق 
: دنتفگ یم  نایدوهی  .دنک  یم هراشا  نایدوهی  هیحور ي  نیا  هب  یفلتخم  تایآ  رد  میرک »

رـشن نارهت ، قلخ ، بحاص  ریـصن  نیودـت : همجرت و  اکیرمآ ، ناهنپ  هتفگان و  خـیرات  ییحی ، نوراه  کن : رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 1
تاعلاطم و هسّسؤم ي  رشن  ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  ، » يزابهـش هللادبع  ص 27 ؛ چ2 ، ، 1385 لاله ،
یخیرات و یموق ، رصانع  لیلحت  « ) مسینویهص دوهی و  ، » نایمیرک دمحا  دعب ؛ هب  ص 243  چ1 ، ، 1377 نارهت ، یسایس ، ياه  شهوژپ

لاغشا یخیرات  ياه  هنیمز یـسررب   » لصف ًاصوصخ  دعب ، هب  ص 288  چ1 ، ، 1384 مق ، باتک  ناتسوب  هسّـسؤم ي  هعجاف ،) کی  ینید 
«. نیطسلف
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(1) .میرفاک نآ  زا  ریغ  هب  میروآ و  یم  نامیا  تسا ، هدش  لزان  نامدوخ  رب  هچنآ  هب  اهنت  ام 

(3) و باتک لها  ِنآ  زا  اهنت  ار  تشهب  (2) و  هللا ءایلوا  ار  دوخ  نانآ  .دندز  یم  زاب  رس  مالـسا  لوسر  هب  نامیا  زا  نایب  نیا  اب  نایدوهی 
(4) .دنتسناد یم  یمک ) ماّیا  رگم   ) مّنهج شتآ  زا  نوصم  ار  دوخ 

لام هب  تبسن  ناهج  مدرم  نیرت  صیرح  ار  اهنآ  دنک و  یم  یفّرعم   (5) نانمؤم نانمشد  نیرت  تخسرس  ار  نایدوهی  نآرق ،»  » نینچمه
.دندوب قح  روآ  مایپ  نیرخآ  اب  یفلتخم  ياهدربن  روحم  هک  دناد  یم   (7) گنس نوچمه  بلقلا  ّیسق  ریگ و  هناهب  جوجل و  (6) و  ایند

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر  اب  ار  دوخ  دهع  هظیرق ،» ینب   » و ریضن » ینب   » و عاقنیق » ینب   » ینعی برثی »  » يدوهی هلیبق ي  هس 
(8) .داد تسکش  ار  نانآ  ییاهدربن  ّیط  مه  مالسا  ربمایپ  دندرک و  ضقن 

زا لبق  خیرات  لوط  رد  میتسه و  دـهاش  اه  تسینویهـص  نیب  رد  رت  مجـسنم  یتالیکـشت و  تروص  هب  هزورما  ار  دنـسپان  تاّیحور  نیا 
لیکشت

.91 هرقب : کن : - 1

.6 هعمج : کن : - 2
.111 هرقب : کن : - 3

 . 80 هرقب : کن : - 4
 . 82 هدئام : کن : - 5
.96 هرقب : کن : - 6

ياه تجاجل روآدای  مه »  » هروس نیا  مان  تسا و  هدـمآ  هرقب  هروس ي   74 تایآ 67 _  رد  هک  لیئارسا  ینب واگ  ناتـساد  هب  هراشا  - 7
هیآ ي رد  لاعتم  يادخ  هک  تساجنآ  قح  نتفریذپن  رد  دوهی  بلق  تواسق  جوا  .تسا  (ع ) یسوم ترـضح  یهلا  نامرف  لابق  رد  نانآ 

.درب یم  راک  هب  اهنآ  يارب  ار  گنس » زا  رت  تخس  ای  گنس  دننام   » ینعی هوسق » ّدشا  وا  هراجحلاک   » ریبعت هرقب  هروس ي   74
430 و صص 370 _  چ2 ، ، 1383 ناحبـس ، رـشن  نارهت ، نازیملا ،» رد  دوهی  ، » یقارع لاّعف  نیـسح   : کـن رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 8
حول و یگنهرف  تاعلاطم  یناسر و  عالّطا هسّـسؤم ي  رـشن  نیودت و  یخیرات ،) یـسانش  نمـشد رد  یـشهوژپ   ) فارحنا رابت  نینچمه 

چ2. ، 1385 مق ، ملق ،
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ّتیدوهی دنـسپ  دروم  شنم ، نیا  کـش ، یب .دـنا  هداـهن  ماـن  ارگ  هّداـم  ّتیدوهی  اـی  یخیراـت  مسینویهـص  ار  نآ  یمـسر ، مسینوـیهص 
ییارگ و هقرف  (ع ) نامیلس ترـضح  زا  سپ  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسین ، ادخ  ناربمایپ  عبات  لیئارـسا  ینب  نامه  ای  يوسوم 
هب لیدبت  اهراتفر  نیا  طابـسا ، ریاس  رب  ادوهی »  » طبـس ندـش  بلاغ  اب  تفای و  جاور  نایدوهی  نیب  رد  لطاب  ياه  ّتنـس  يروحم و  موق 

.دش دوهی  یلصا  تاّیصوصخ 

، تسینویهـص ّدـض  نایدوهی  هک  تسا  نامّزلارخآ  هب  طوبرم  ثحابم  اـه  تسینویهـص  اـب  تسینویهـص  ّدـض  ناـیدوهی  یلـصا  قراـفت 
لیکـشت نیطـسلف »  » رد يدوهی  تلود  دوهی ، دوعوم  روهظ  يارب  دـیابن  دـندقتعم  دـننک و  یم  یفّرعم  نکـش  ّتنـس  ار  اه  تسینویهص 
يرایسب رد  ّالا  دوش و  یم  لیکـشت  دوهی  يدوواد  یناهج  ّتیمکاح  سّدقم ، نیمزرـس  رد  هک  تسا  دوعوم  ندمآ  زا  سپ  هکلب  دوش ،

یناهج و ياه  هناسر  رد  هدرتسگ  رایسب  ذوفن  لیلد  هب  اه  تسینویهـص  اّما  دنراد ، رظن  كارتشا  اه ، نییآ  تاداقتعا و  اه و  هروطـسا زا 
نهذ تاغیلبت ، يزاس و  گنهرف  اب  لیئارـسا  بصاغ  تلود  لیکـشت  اب  گنهامه و  دوخ  اب  ار  نایدوهی  ياه  هدوت  ردتقم ، ياه  تلود 

مـسینویهص ياه  تسایـس  عبات  ایند  نایدوهی  ّتیرثکا  زورما  هک  ییاـج  هب  اـت  دـنا  هدومن  هارمه  دوخ  اـب  مه  ار  نایحیـسم  زا  يرایـسب 
یم بوسحم  مسینویهص  یلصا  نایماح  زا  هک  اهدلیچور »  » نوچمه ایند  رالاسرز  نایدوهی  قاّفتا  هب  بیرق  ّتیرثکا  ًاصوصخ  دنتسه ؛

.دنوش
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اه هناسر  رب  يدوهی  مسینویهص  هبناج ي  همه  ذوفن 

اه هناسر  رب  يدوهی  مسینویهص  هبناج ي  همه  ذوفن 

هک مینک  یم هراشا  یقرواپ  رد  عبنم  دـنچ  هب  اهنت  تسا ، هتفرگ  تروص  ییاه  یـسررب  لیـصفت ، هب  نارگید  بتک  تـالاقم و  رد  نوچ 
نانادرگراک و نیرت  مهم  زا  یخرب  ماـن  هنومن ، يارب  ؛(1)  دنـشک یم  ریوصت  هب  ار  دوویلاه  اه و  هناسر  رب  مسینویهـص  سوپاتخا  ذوفن 

یتسینویهص يدوهی _  دیدج  میدق و  ناگدننکدیلوت 

چ 1، نورآرشن ، اه ،» ّتلم  راکفا  گنهرف و  تسایس ، رب  مسینویهص  یئرمان  هرطیـس ي  یناهنپ ، هطلـس ي  ، » جاتافـص دیجم  رتکد  - 1
یگنهرف هسّـسؤم ي  يدـمحا ، حاّتفلادـبع  همجرت : برغ ،،» ياه  هناسر  تاغیلبت و  گنهرف ، رد  دوهی  ، » همینغوبا دایز  نارهت ؛ ، 1383

يربـخ و ياـه  هناـسر  رب  مسینویهـص  ذوفن  « ؛ نیـشیپ ملق ، حول و  هسّـسؤم ي  نم ،» يرادـیب  « ؛ نارهت ، 1380 هشیدنا ، ءایض  یـشهوژپ 
رد مسینویهـص  ذوفن  « ؛ 1377 ناهیک ، تماق ، ورـس  نیـسح  همجرت : یعافرلا ، نامحّرلادـبع  دّیـس  نب  داؤف  یللملا ،» نیب  ياه  ناـمزاس 

؛ نارهت ، 1380 چ 1 ، ناهیک ، یحولریم ، مشاه  دّیـس  باقن ،» نودب  اکیرمآ  « ؛ مق ، 1379 ماّیا ، رـشن  یتوعد ، حتفلاوبا  ریم  تاعوبطم ،»
دمحا امنیسلا ،» یف  هیبرعلا  هّیصخشلا  « ؛ نارهت ، 1361 نارادساپ ، هاپس  رشن  ینامحر ، نیّدلا  سمش  مسینویهص ،» هطلس ي  ریز  ناهج  »

همانزور ي یخیرات ، يرگنزاب  هسّـسؤم ي  ریدم  ربو  كرام  اکیرمآ ،» رد  یتسینویهـص  یبال  هب  یهاگن  « ؛  ات یب هرهاق ، تجهب ، تفأر 
نوناک زا  مسینویهص  تاغیلبت  اب  شلاچ  ، » ظفاح حالـص  تیاس IHR.org ؛  زا : لقن  هب  ص 8 ، دادرخ 1383 ، ش 5302 ، تلاسر ،

نمیرها « ؛ ص 6 ، 13/7/1382 ش 700 ، و  ص 6  ، 8/7/1382 ش 696 ، زور ،» تسایـس   » همانزور ي يرـصم ،) «، ) اـکیرمآ رد  نآ 
همانزور ي يدوهی ،» تعنص  راکـسا ، هراتـس ي  « ؛ ص12 ، 22/2/1380 ناهیک ،»  » هماـنزور ي نک ،» هّراـکم ي  رازاـب  رد  مسینویهص 
اش ه دـیجم  رتکد  دوهی yahood.net www ؛. یـشهوژپ  یملع  تیاس  مسینویهـص ،» امنیـس و  « ؛ ص12 ، 13/5/1380 ناهیک ،

هناخ باتک يد  یس  رد  هوزج  نیا  لماک  نتم  يرشب ، یگنهرف  نوناک  مسینویهص » دوعوم  نیمزرس  امنیس   » دنتـسم ملیف  نتم  ینیـسح ،
رگید باتک  لماک 79  نتم  هارمه  هب  مه  ملق  حول و  یگنهرف  تاعلاطم  یناـسر و  عـالّطا هسّـسؤم ي  رـشن  مسینویهـص ، یلاـتیجید  ي 

ص 14؛ ، 9/4/1383 ش 5326 ، تلاسر ،»  » هماـنزور ي گنهابـش ، نارهم  همجرت : دا.دـنلیف ، دوویلاـه ، هدرپ ي  تشپ  .تسا  دوجوم 
ملیف نتم  ص 47 ؛ ش 78 ، مجنپ ، لاس  سدق ،» يادن  هیرـشن ي  «، » خیرات فیرحت  یتسینویهـص و  يامنیـس  ، » ینالجعلا نیّدلا  سمش 

ساسا رب  اـکیرمآ ، لوصحم 1997  چـیوبوکاج ، رلکنیـس  نادرگراک : هدنـسیون و  ییاکیرمآ ،» يایؤر  امنیـس و  مسیدوویلاه   » دنتـسم
نیمار ءارهزلا ؛ دحاو  یهاگشناد  داهج  رـشن  دندرک ،» عارتخا  ار  دوویلاه  نایدوهی  هنوگچ  ، » رلبوگ لین  ناشدوخ ، يروتارپما »  » باتک

.مسینویهص همان ي  هژیو زییاپ 1383 ، ش 32 ، دقن ،» باتک   » همان ي لصف  یناطیش ،» نازاس  گنهرف  دوویلاه و  ، » هداز فیرش 
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يدوو نوترب ، میت  کیربوک ، یلنتسا  یکسنالوپ ، نمور  گربلیپسا ، نویتسا  دیوش : انـشآ  دارفا  نیا  اب  رتشیب  ات  میروآ  یم  ار  دوویلاه 
، كـالوپ یندیـس  ردـلیاو ، یلیب  ياکـسنیماک ،) نیولم  يدوهی : ماـن  اـب   ) سکورب لـم   (1)( گربـسگینوک نلآ  يدوهی : ماـن  اـب   ) نلآ

ماـس رنزیا ، لـشیم  خودرم ، تربار  رــستلز ، لـئوماس  رکوز ، فـلودآ  گـیتسال ، وـکنارب  رولیــس ، لـئوج  گربـنرتشا ، نوـف  فزوژ 
رنماـس كوناز ، یلراد  نمرِزاو ، یل  رنراو ، کـج  ریاـم ، یب  سیئوـل  يوـل ، سوکراـم  لـمال ، لراـک  گربنزتاـک ، يرفج  نیودـلگ ،

يرج نیلپاچ ،) رـسنپسا  زلراچ  يدوهی : مان  اـب   ) نیلپاـچ یلراـچ  فوملـش ، لـشیم  نیاتـسا ،) ثار  يروم  يدوهی : ماـن  اـب   ) نوتـسادر
دراـنوئل رمیاـهکورب ، يرج  رکوز ، يرج  رکوز ، دـیوید  میاـهورتشا ، نوـف  کـیرا  نوتـسا ، روـیُلا  یمیر ، ماـس  نموـین ، لـپ  سیئوـل ،

(2)  . ...و گنیلپسا  نوراه  رگنیس ، نایارب  نهوک ، دیوید  گربدلگ ،

یتّقوم یکیتکات و  رییغت  یّتح  کیتسالپ و  یحاّرج  اب  هرهچ  رییغت  رامعتسا و  لاح  رد  ياه  هعماج رد  سونأم  ياه  مان  هب  مان  رییغت  - 1
.تسا رتشیب  يراذگریثأت  يارب  اه  تسینویهص  یمیدق  ياه  شور زا  نید ،

فراعملا هریاد  رد  دـیناوت  یم  امنیـس  يدوهی  لـماوع  رگید  ناـنادرگراک و  ناگدـننک ، هّیهت نارگیزاـب ، ماـن  هب  یباـی  تسد  يارب  - 2
وجو تـسج  ار  « list of noted jewish  » تراـبع « Wikipedia  » اـی  www.Thefreedictionary.com یتنرتنیا

: دـــینک هــعجارم  اـــه  یناـــشن نــیا  هــب  اـــی  دـــیبای  تــسد  ناـــیدوهی  زا  رفن ) رازه  زا  شیب   ) یلماـــک تــسرهف  هــب  اـــت  دـــینک 
WWW.yahood.com/Famous (famous jews interactive) WWW.Answers.com/ Topic/list-
of-jewish-american-entertainers. WWW.Jewwatch.com/ Jew-entertainment-

دیجم اه ،» ّتلم  راکفا  گنهرف و  تسایـس ، رب  مسینویهـص  یئرماـن  هرطیـس ي  یناـهنپ ، هطلـس ي   » باـتک نینچمه  . folder.html

تعنص رد  يدوهی  مسینویهص  ذوفن  یسررب  هب  ( 183 صص 103 _   ) لقتسم یلصف  رد  نارهت ) ، 1383 چ 1 ، نورآ ، رشن  ، ) جاتافص
.تسا هتخادرپ  نویزیولت  امنیس و 
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یّکـش چـیه  دـنوش ، یم ارجا  نارگیزاب  ناگدـننک و  هّیهت نانادرگراک و  نیا  طسوت  هک  دوویلاه  رب  مکاح  ياـه  تسایـس  هب  هّجوت  اـب 
« اکیرمآ  » يامنیـس رد  اه  تسینویهـص .تسین  ییامنیـس  لماوع  نیا  نیب  رد  مسینویهـص  نافلاخم  زا  يربخ  چـیه  ًابیرقت  هک  دـنام  یمن

نارگامنیـس دودـعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دّـمحم  هلاسّرلا /  ملیف  نادرگراـک  داـقع  یفطـصم  هک  دـنراد  ذوفن  ناـنچ  نآ
المرب نینچ  نیا  ار  زار  نیا  دزاسب ، ملیف  نیدـنچ  اجنآ  رد  دـنک و  هبرجت  ار  اکیرمآ  دوویلاه و  طیحم  اه  لاـس  تسناوت  هک  یناملـسم 

: تسا هدرک 

یلاـم ناگدـننک  نیمأـت ناگدـننکدیلوت و  هراـک ، همه  اـجنآ  رد  .اـه  مـلیف  هژوـس ي  یّتـح  دوـش ، یم  لرتـنک  زیچ  هـمه  دوویلاـه  رد 
] لقتــسم  [ ناـنادرگراک هـب  ار  ناـشرظن  فــالخ  يراــک  هژوـس ي  ندرک  حرطم  هزاــجا ي  یّتـح  زگره  هـک  دنتــسه  تسینوـیهص 

(1) .دنهد یمن

هک اکیرمآ »  » گـنهرف تموکح و  ناـکرا  رد  اـه  تسینویهـص  داـیز  ّطلـست  هب  يرـصتخم  هاـگن  تسا  مزـال  قوف ، بلطم  نییبت  يارب 
: میشاب هتشاد  دراد ، رارق  اجنآ  رد  دوویلاه 

 ) تلوزور نیلکنارف  ندمآ  راک  يور  نامز  ات  تفرگ ، لکـش  كرویوین »  » رد اکیرمآ  ياه  تسینویهـص  داّحتا  هک  .م  لاس 1898  زا 
هدنیامن ي طسوت  .م  نئوژ 1939  رد  « ) نیطسلف  » رد لیئارسا  لیکشت  زا  تیامح  و  اکیرمآ »  » يروهمج تسایر  رد  .م ) 1939 _ 1945

رازه دص  کی  ترجاهم  تهج  رد  ناتـسلگنا »  » تلود هب  راشف  رد  نمورت  اکیرمآ ، يدـعب  روهمج  سیئر تامادـقا  و  اکیرمآ ) تلود 
تردق لاس 1946م ، رد  نیطسلف  هب  يدوهی  رفن 

ش3. یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح ي  هروس ،»  » هّلجم ي - 1
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روشک داجیا  رب  ینبم  للم  نامزاس  نـالعا  زا  دـعب  .م  لاس 1948 رد  هک  يّدـح  ات  دـش  یم رتشیب  اکیرمآ  رد  يدوهی  ياـه  تسینویهص
(1)! تخانش ّتیمسر  هب  ار  لیئارسا  دعب ، هقیقد  هدزای  اکیرمآ  تلود  نیطسلف ، رد  لیئارسا 

AIPAC كاپیا راصتخا  هب  هک  لیئارـسا  اکیرمآ و  یمومع  روما  داینب  مان  اب  اـکیرمآ  رد  مسینویهـص  یمـسر  دـنمتردق  رایـسب  یبـال 
راذگریثأت دوویلاه  تسایـس و  رد  نانچ  نآ  هزورما  دوش ، یم  هدیمان  ( (American Israel public Affairs committe

باتک رد  اه  تسینویهـص  ِبوضغم  یلاـجنج  هدنـسیون ي  یلدـنیف  لـپ  دـنا و  هدـیمان   (2) نتگنـشاو ناطلـس  ار  نآ  یخرب  هک  تـسا 
: دسیون یم  دنیوگ ،» یم  نخس  هدرپ  یب  اهنآ  ، » شفورعم

ار كاپیا  ناشرتشیب  اریز  دـنرب ؛ ناـمرف  داـینب  نیا  ياهروتـسد  زا  دنـشوک  یم  انثتـسا  نودـب  اـکیرمآ ، سلجم  رد  ناگدـنیامن  یماـمت 
ياه ّتیعقوم  لباقم  رد  ار  اهنآ  هک  دـنناد  یم  یـسایس  تردـق  نانچ  ياراد  و  هرگنک ) خاـک  « ) لـیه نوتـسیپاک   » متـسیس هدـنیامن ي 

(3) .دهد یم  رارق  تاباختنا  رد  تسکش  ای  يزوریپ 

ینارادم تسایس  تبقاع  هداد و  صاصتخا  كاپیا  نابوضغم  هب  یلصف  اکیرمآ » ناهنپ  هتفگان و  خیرات   » باتک رد  قلخ  بحاص  ریصن 
زلراچ نوچ 

شیادیپ لصف  دعب ، هب  ص 108  چ 1 ، ، 1384 تهاقف ، رشن  مق ، اکیرمآ ،» هدّحتم ي  تالایا  رد  مسینویهـص  یبال  ، » یماسا نسحم  - 1
.اکیرمآ رد  مسینویهص  یبال  روهظ  هوحن ي  و 

، لاله رـشن  نارهت ، قلخ ، بحاص  ریـصن  نیودـت : همجرت و  اکیرمآ ،» ناهنپ  هتفگان و  خـیرات  (، » راـتکا ناندـع  ) ییحی نوراـه  . 6 - 2
ص 104. چ 2 ، ، 1385

ص 33. ، 1372 سدق ، رشن  نارهت ، یناهفصا ، یلیهس  ردیح  همجرت : دنیوگ ،» یم  نخس  هدرپ  یب  اهنآ  ، » یلدنیف لپ  - 3
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هدرک یـسررب  ار  یلدنیف  لپ  یکـسولک و  کم  لواپ  ، (4) تیارب لوف  مایلیو  .یج  ، (3) لاب جروج  ، (2) نسنویتسا يالدآ  ، (1) یسرپ
تاسّسؤم یتسینویهص ، ياه  هناسر  هدرتسگ ي  موجه  دروم  كاپیا ، یسایس  يا _  هناسر  ياه  تسایس  اب  تفلاخم  زا  سپ  هک  تسا 

.دنا هتفرگ  رارق  تسینویهص  يدوهی  یسایس و  یلام ،

ای  (JDL(5 ثیرب و ياـنب  يدوهی  ناـمزاس  زا  يا  هخاـش   ADL مان هب  طقف ، اکیرمآ  یتسینویهـص  دـنمتردق  ياه  ناـمزاس  رگید  زا 
هک اـکیرمآ »  » يدوهی ياـه  ناـمزاس  هچرگ  مینک ، یم  هراـشا  يرنوساـمارف  فلتخم  ياـه  ناـمزاس  دوـهی و  زا  عاـفد  فـالتئا  ناـمه 

نایدوهی  (6) .دنتـسه فلتخم ) تابعـش  اب  هارمه   ) مهم نامزاس  تسیود  زا  شیب  دنتـسه ، یتسینویهـص  اهنآ  قاـّفتا  هب  بیرق  ّتیرثکا 
هنومن .دنتسه  هتسباو  یلیئارسا  یتسینویهص و  فلتخم  ياه  یبال  هب  ًالماک  یلصا ، یلام  نانابیتشپ  ناگدننک و  هّیهت ًاصوصخ  دوویلاه ،

« ایلارتسا  » و اـکیرمآ »  » و سیلگنا »  » رد هک  تسا  لـصالا  ییاـیلارتسا  يدوهی  كادرم ) ترپور   ) خودرم تربار  نآ  حـضاو  ًـالماک  ي 
نیرت مهم  .تسا  يزاس  ملیف  یتاراشتنا و  يا ، هناسر  مّظعم  یناپمک  نیدنچ  بحاص  يو  .دراد  يا  هدرتسگ  رایسب  ذوفن 

.Charles percy - 1
.Adlai stevensen - 2

.George ball - 3
.William Full bright - 4

.leagve JDL. Jewish Defence - 5
، نیربوا یل  نایدوهی ،) هرگنک ي  اه ، یبال  ثیرب ، يانب   ) اکیرمآ نایدوهی  ياه  نامزاس  کن : ییاکیرمآ .» ناـیدوهی  هماـنلاس ي  - » 6

چ 2. ، 1375 رون ، یتاراشتنا  یتاقیقحت _  هسّسؤم ي  رشن  يرصان ، .ع  همجرت :
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رالد درایلیم  دودح 10  .م  لاس 1996 رد  طقف  تکرـش  َربَا  نیا  .تسا   (1) نشیروپرکزوین میظع  تکرـش  كادرم ، يا  هناسر  ییاراد 
ياه فراعملا  هریاد  هب  هعجارم  اب  دراد و  هطلس  تحت  ناهج  رد  ار  همانزور  زا 130  شیب  تکرش  نیا  رضاح ، لاح  رد   (2) .درک دوس 
نرق سکاف  يزاـس  ملیف  تکرـش  : (3) دنک یم  ییامندوخ  نآ  عبات  هناـسر ي  تکرـش و  نیدـنچ  ماـن  ایدـپ ،» یکیو   » دـننام یتنرتنیا 

هب کیدزن  هک   (5) زوین سکاف  سکاف و  يا  هراوهام ینویزیولت _  هکبـش ي  دـنک ، یم  راومه  ار  دوویلاـه  رب  وا  ّطلـست  هک   (4) متسیب
ینوـیزیولت هکبــش ي  ناتــسلگنا ،»  » رد پورکزوـین  نـینچمه  تـسا ؛ ییاـکیرمآ  تسینویهــص  ناراـک  هظفاـحمون  ياــه  تساــیس 

دنمتردـق رایـسب  بـیقر  دراد و  راـیتخا  رد  ار  . (7)« ناـس  » و زمیاـت » يدـناس  «، » زمیاـت  » راـشتنالاریثک هماـنزور ي  هس  »(6) و  ياکسا »
يرادینـش و ياـه  هناـسر  ّلـک  مراـهچ  کـی  دودـح  ییاـهنت  هب  پورکزوین » ، » یّلک روط  هب  .دوش  یم  بوسحم  « B.B.C  » نویزیولت

تاّلجم زا  يرایسب   (8) .دراد دوخ  کّلمت  تحت  ار  ناهج  یپاچ  يرادید و 

.news corporation ای  newscrop - 1
.یقاس رشن  نارهت ، ییاباب ، نیسحریما  همجرت : خودرم ، ترپور  يا  هناسر  يروتارپما  سارکواش ، مایلیو  کن : - 2

 . corporation www.wiki pedia.org /wiki/news دینک : هعجارم  سردآ  نیا  هب  - 3
.Fox 20 contery - 4

.Fox news - 5
.Sky - 6
.Sun - 7

ماج همانزور ي  تیاس  زا  یناخیلع  يدهم  رثا  یتسیلایرپما ،») نارهاوخ   6  ) يا هناسر  مسیلایرپما  يادیپان  ياهزرم   » هلاقم ي کن : - 8
تربار زا  نویهـص ، داسف  یهابت و  يروتارپما   » هلاقم ي یهاش ، ناطلـس  اـضر  یلع  نینچمه  www.jamjamonline.ir و  مج :

.8/5/1385 ناهیک ،»  » همانزور ي دیناد »؟ یم  هچ  كادروم 

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_56_8
http://www.ghaemiyeh.com


ص:57

هب اـه  هناـسر  زا  هوـبنا  مـجح  نـیا  اـب  ار  دوـخ  یتسینویهـص  فادـها  دراد و  دوـخ  هطلـس ي  تـحت  وا  زین  ار  لذـتبم  تاّیرـشن  درز و 
.دنک یم  لقتنم  ...و  نیتال » ياکیرمآ  «، » نپاژ «، » گنک گنه  «، » دنه «، » نیچ «، » ایلارتسا «، » اکیرمآ  » رد شنابطاخم 

تیامح اب  ییاه  ملیف  تخاـس  زا  سپ  هک  تسا  گربلیپسا  نویتسا  دوویلاـه ، ذوفنرپ  ياـه  تسینویهـص  نیرت  فورعم  زا  رگید  یکی 
ناوارف ییامن  مولظم  لیلد  هب  اـه  تسینویهـص  هک  یناوارف  زیاوج  بحاـصت  رلدنیـش و  تسرهف  دـننام  تسینویهـص  تسرپداژن  تلود 

میرد  » گرزب تکرـش  تسناوت   (1)، دـنداد وا  هب  هتعاـس ، هس  ملیف  نیا  رد  مود ، یناـهج  گـنج  ناـیرج  رد  ناـیدوهی  زا  گربـلیپسا 
(3) رصم هدازهاش ي  نشیمینا  .تسا  هدرک  دیلوت  نشیمینا  ملیف و  دودح 80  .م  لاس 2006  ات  تکرش  نیا  .دنک  سیسأت  ار   (2)« زکرو

جورخ ناتساد  (ع ،) یسوم ترـضح  یگدنز  ناتـساد  یتسینویهـص  ياه  تئارق  اب  هک  دنتـسه  اهنآ  زا  هنومن  ود   (4) يا هجوج  رارف  و 
.دـنا هدیـشک  ریوصت  هب  ار  اه  ناـملآ  فوخم  ياـه  نادـنز  مود و  یناـهج  گـنج  دوهی ، ّتیمولظم  ناـینوعرف ، متـس  زا  لیئارـسا  ینب 

طباور گربلیپسا 

AIPAC داد و صاصتخا  گربلیپسا  زا  تیامح  يارب  رالد  درایلیم  هس  ناتاه ،» نام  سیچ   » یتسینویهص فورعم  کناب  هلمج  زا  - 1
يدوهی میظع  ياه  تکرـش مامت  زا  يا  هینایب ّیط  .م  لاس 1995  لیاوا  رد  اکیرمآ ) رد  مسینویهـص  یبـال  نیرت  يوق  نیرت و  گرزب  )

ص 132. یناهنپ ،» هطلس ي  ، » جاتافص دیجم  رتکد  کن : .دنهد  رارق  دوخ  يونعم  يّدام و  تیامح  دروم  ار  گربلیپسا  هک  تساوخ 
.Dreamwoks S.K.J - 2

.Prince of egyp - 3
.chicken Run - 4
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یتسینویهـص تارّکفت  رد  هک  دنتـسه  دوویلاه  يدوهی  نادـنمتردق  زا  نت  ود  اهنت  اـهنیا   (1) .دراد لیئارسا  نارـس  اب  مه  یمرگ  رایـسب 
.دنشک یم  دوخ  لابند  هب  ار  يدایز  دارفا  لماوع و  هدوب و  رو  هطوغ 

هناسر هصرع ي  رد  یتسینویهص  تّیحیسم  ریگ  مشچ  تیلاّعف 

هناسر هصرع ي  رد  یتسینویهص  ّتیحیسم  ریگ  مشچ  تیلاّعف 

نویلیم دص  ات  دننک  یم  اعّدا  هک  نانیا  .دوش  هراشا  زین  دوویلاه ، رد  یحیسم  ياه  تسینویهص  ذوفن  هب  هک  تساج  هب  رایـسب  اجنیا  رد 
مه نایدوهی  زا  یهاگ  یتسینویهص  ياه  هروطـسا  زا  عافد  رد  هدوب و  رادروخرب  ییالاب  يا  هناسر  تردق  زا  دنراد ، اکیرمآ »  » رد وریپ 

« نامیلس دبعم   » يانب و  یصقالا » دجسم   » ندرک بارخ  و  نیطسلف »  » دوعوم نیمزرس  رد  دوهی  ّتیمکاح  نامرآ  .دننک  یم  لمع  رتدنت 
ياه ناتستورپ  یلیجنا و  نایحیسم  مان  اب  هک  تعامج  نیا  .تسا  یحیسم  تسینویهص  ياه  هناسر  تاغیلبت  نیرت  مهم  زا  نآ ، ياج  هب 

گنهرف تردـق و  ناکرا  رد  دوخ  ذوفن  رب  اکیرمآ »  » رد ناگیر  دـلانور  يروهمج  تسایر  اب  دـنفورعم ، مه  اه  تسیلجناوا ارگداینب و 
« نیطـسلف  » بصاغ ياه  تسینویهـص  زا  تیامح  رد  ار  شیوخ  ینودـگمرآ  تاّیبدا  ییاحیـسم و  ياه  نامرآ  دـندوزفا و  اکیرمآ  رد 

(2) .دندیشخب تّوق 

ص 133. یناهنپ ، هطلس ي  کن : - 1
، نارهت لاله ، رشن  دوعوم ، پاچ  همجرت و  یبرغ ،) هرک ي  مین  رد  یحیسم  ییارگ  لوصا  « ) اه هروطسا  ثاریم  ، » ناعنک یجروج  - 2

ص 245. چ 1 ، ، 1386
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لاپ هتعاـس ، هکبـش ي 24  نیا  ناراذـگ  ناـینب  .دـشاب  یتسینویهـص  ّتیحیـسم  يا  هناـسر  هعومجم ي  نیرت  مهم   (1) نِا.یب.یت دیاش 
رد ثیلثت »  » یحیسم رهـش  .دندرک  يراذگ  هیاپ  ار  نآ  .م  لاـس 1973 رد  هک  دنتـسه  رکیب  یمت  رکیب و  میج  چوارک و  نج  چوارک و 

لاـتیجید و ياـه  تمرف  رد  هراوهاـم  تـسا و 47  لاـناک  هدزاـی  اـب  هکبـش  نـیا  يزکرم  هرادا ي  ّلـحم   (2) «، اینرفیلاک ياسماتساک  »
(3) .دننک یم  شخپ  ار  نآ  گولانآ ،

NBC, Tribune, univision, , Fox, CBS, زا  سپ  ار  نِا.یب.یت  يدــــالیم ، لاـس 2006  رد  هکبـش  نیا  یمـسر  تیاـس 
هکبش ي نیرت  گرزب  ار  نآ  تسا و  هدش  هدرمـش  هدّحتم  تالایا  رد  همانرب  شخپ  هورگ  نیرت  گرزب  هدنراد ي  نیمتفه   PAXTV

یم همجرت  نابز  نیدـنچ  هب  سازگت » گنیورا   » رد یللملا  نیب  دـیلوت  زکرم  رد  هکبـش  نیا  ياه  هماـنرب   (4) .دناد یم  ناهج  یتدیقع 
، ثیلثت یقیـسوم  رهـش  ياسیلک  هرفن ي  رازه  ود  سنارفنک  نلاس  اـب  یـسنت » لـیو  نوسردـنه   » رد  (5)« ثیلثت یقیسوم   » رهـش دوش و 
ار يرگید  يا  هراوهام یلباک و  ياه  لاناک  نا.یب.یت ، یلصا  هکبـش ي  هوالع  هب  .دنک  یم ییاریذپ  لاس  لوط  رد  ار  رفن  رازه  اهدص 

لاناک  (8)، اسیلک لاناک   (7)، یحیسم ناناوج  لاناک   (6)، هدّحتم تالایا  سیلنا  دراد : هدّحتم  تالایا  رد  زین 

.T.B.N NETWORKS - 1
.Trinity Christian city - 2

 . www.tbn.org هکبش : یمسر  تیاس  - 3
« تیلثت ینکارپ  نخس  هکبش ي   » يانعم هب   Trinity Broadcasting Network تاملک لّوا  فورح  فّفخم و   T.B.N - 4

.تسا
.Trinity Music city.6 - 5

.Enlace USA - 6
.J.C.T.V.8 - 7

.The Church Channel - 8
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نا.یب.یت  (5) (، ءافّشلا ةانق   ) یبرع نا.یب.یت   (4)، یسور نا.یب.یت   (3)، ییایلاتیا نا.یب.یت   (2)، اپورا نا.یب.یت   (1)، اه هّچب  دنخبل 
.یت  (8) (، ییایناپـسا نابز  هب  ریگارف  نا.یب.یت   ) یبونج ياـکیرمآ  نا.یب.یت   (7)، هداوناخ هناـسر ي  نا.یب.یت   (6)، یبونج ياقیرفآ 

(9) .نانابز یسراف  يارب  تاجن  لاناک  ایسآ و  يارب  نیپیلیف  نا  .یب 

T.B.N يزاس ملیف تکرش  ّقفوم  راثآ  زا  یخرب  .تسا  یتسینویهص  ّتیحیسم  ییامنیس  ياه  ملیف  دیلوت  رد  هبرف  يزاتـشیپ  نا.یب.یت 
و 2(12) اگُما 1  زمر  سلوپ ؛ یگدـنز  ساـسا  رب   (11) هداتسرف (ع ؛) حیـسم یگدنز  ساسا  رب  و 2(10)  یبالقنا 1  تسا : رارق  نیدـب 

فاّرص  (13)، نامرهق نمراک  سّدـقم ؛» باـتک   » ياـه ییوگ  شیپ  ساـسا  رب  نودـگمرآ  گـنج  تاـقاّفتا  ناـمّزلارخآ و  هراـبرد ي 
(18).(17) تیاو دیوید  (16) و  نیودلاب نافتسا  يزاب  اب   (15)! شتآ فده ؛ شش :  (14)، نامز

.Smile of a child - 1
.T.B.N Europe - 2

.T.B.N Italy - 3
.T.B.N Russia - 4

.Kanat alshefaa - 5
.T.B.N shouth Africa - 6
.T.B.N Family media - 7

.T.B.N Enlace - 8
.Nejat T.V - 9

.The Revolutionary - 10
.The Emissary - 11

.The Omega Code - 12
.Carman : The champion - 13

.Time Chanager - 14
.six : The Mark; unleashed - 15

.Stephen Baldwin - 16
.David White - 17

، داژنرکاش دمحا  مجرتم : یسیلگنا ،»[ عجرم  ياه  تیاس  زا   [ T.B.N و God TV ینید ياه  هکبش  ییاسانـش  هوزج ي  : » کن - 18
.هشیدنا رنه و  هناخ ي  شهوژپ  دحاو  امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ زکرم  مق ،
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َتپ ار  ینویزیولت  شخپ  هکبش ي  نیا  .تسا  تسینویهص  يارگداینب  ياه  ناتـستورپ  ياه  هناسر  نیرت  مهم  زا  زین   C.B.N نویزیولت
لّوا رد  راب  نیلّوا  يارب  هک  دوب  اکیرمآ »  » یحیـسم هاگتـسیا  نیلّوا  هکبـش  نیا  .دروآ  دوجو  هب  .م  لاس 1960 دودح  رد   (1) نوستربار

« ثومثتروپ  » رهش هدودحم ي  اهنت  هک  ( Yahweh ادخ يربع  مسا  زا  ذوخأم   ) WYAH-T.V هکبش ي قیرط  زا  .م  ربتکا 1961
هّیهت ار  نآ ) ناراد  ماهـس  ددـع  هب  بستنم   ) دـصتفه پولک  همانرب ي  هکبـش  نیا  .م  رد 1966 .تفر  نـتنآ  يور  داد ، یم  شـشوپ  ار 

، نسوـیم يرت  نوـستربار ، تپ  طـسوت  هماـنرب ، نیا  هزورما  .دوـب  هکبـش  نیا  درکلمع  رد  يّدـج  فـطع  هطقن  کـی  هماـنرب  نیا  .درک 
قیرط زا  هک  تسا  هبناج  دـنچ  یعافتنا  نامزاس  کی   C.B.N هزورما .دوش  یم ارجا  بو  یل  ستاو و  یتـسیرک  نوستربار ، نودروگ 

(2) .دنک یم  يزاس  همانرب  نابز ، روشک و 71  تسیود  زا  شیب  يارب  يا  هراوهام  ینویزیولت و  یلباک ، ياه  متسیس 

.دـنک یم  شخپ  همانرب  هنایمرواخ »  » يارب تسا  ناـنبل »  » بونج رد  ینویزیولت  یهاگتـسیا  هک   (3) يو.یت.يا.ما هنایمرواخ  نویزیولت 
رد نویزیولت  نیا 

.Pat Robertson - 1
.نامه ینید ،» ياه  هکبش  ییاسانش  هوزج ي  - » 2

.M.E.T.V - 3
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هّراق ي ّلـک  هوـالع  هب  .دـش  هتخورف  دوب ،  C.B.N رکف مه  ناـمزاس  کـی  هک   Le SEA Broadcasting هب .م  يالوج 2001
مه ار  یهاگشناد  هکبش ، نیا  .دنتسه  هکبش  نیا  ياه  همانرب  ششوپ  تحت  مه  اقیرفآ »  » و رود » رواخ  «، » یبونج یلامش و  ياکیرمآ  »
زا لیئارـسا  تلود  اب  یتسود  هزیاـج ي  .م  يالوج 2002 رد 14  دـهد ! شرورپ  ار  دوخ  زاین  دروم  ياهورین  اـت  تسا ، هدرک  سیـسأت 
رد .م  هیروـف ي 2004 مهدزناـپ  رد  دـش و  ادـها  نوـستربار  َتپ  هـب  وگاکیـش »  » رد اـکیرمآ »  » تسینویهـص ناـمزاس  هبعـش ي  فرط 

يدرگناهج تقو  ریزو  هنیباک و  وضع  نولا ، ینب  طسوت   (1) ارفس زیمآراختفا  هزیاج ي  یبهذم ، یّلم _  ناگدننک  شخپ  نویـسناونک 
(2) .دش هداد  وا  هب  زین  لیئارسا 

سّدـقم نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ياه  همانرب  شخپ   C.B.N لیئارسا ، سیسأت  درگلاس  نیما  یـس  تبـسانم  هب  .م  يـالوج 1978 مود  رد 
نآ حرطم  راثآ  زا  یخرب  .دـنا  هدـیمان  سّدـقم  باتک  يانبم  رب  نشیمینا  ناـهج  ياوشیپ  ار   C.B.N هکبش ي .درک  عورش  لیئارـسا ) )

نیتـسخن درک ، بحاـصت  ار  ینوـیزیولت ) ياـه  هماـنرب  روهـشم  هزیاـج ي   ) زدراودا یلت  هزیاـج ي  راـهچ  هک  ریـش  ماـنُک  زا : دـنترابع 
رد لاس  نامه  ناتسبات  رد  هک  یکناپسا  يودرا  يارجام  نآ  مود  تمسق  .م و  سمسیرک 1997 رد  یکناپسا  سمسیرک 

.honorary Ambassadors Award - 1
.نامه ینید ، ياه  هکبش  ییاسانش  هوزج ي  - 2
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(1) .روتسابلآ زاوآ  كاپ و  دیع  هدعو ي  اکیم ، سمسیرک  ياه  هنیجنگ  دش ، شخپ  اکیرمآ  نویزیولت 

زا 50 شیب  اکیرمآ  رد  .میدرک  رورم  ًالامجا  ار  یتسینویهـص  ّتیحیـسم  يا  هناـسر  ياـه  هعومجم  نیرت  لاّـعف  زا  هنومن  ود  اـجنیا  اـت 
، کش یب  (2) و  دننک یم  شخپ  ار  کیلجناوا )  ) یلیجنا ّتیحیسم  ياه  همانرب  ییویدار ، هاگتسیا  دودح 1400  ینویزیولت و  هاگتسیا 

یلصا یلام  ناگدننک  تیامح  نارادم و  تسایس  تیامح  رکف و  مه  یناسنا  يورین  ناوارف و  لوپ  هب  همانرب ، رادقم  نیا  نتخاس  يارب 
یم ار  اهنآ  مسا  طقف  هک  تسینویهـص  نایحیـسم  ياه  هکبـش  نیرت  مهم  زا  رگید  یخرب  .تسا  زاین  اکیرمآ »  » دـنمتردق نارالاسرز  و 

هتشرف یتسیلجناوا  داینب  یلام  ینابیتشپ  اب  دش و  يراذگ  هیاپ  کلا  يدنو  کلا و  يرد  طسوت  هک  . God T.V دنرارق : نیدب  میروآ ،
نویزیولت ای   Faith TV دش و سیسأت  اکیرمآ  رد  نوتلش  یند  طسوت  هک  هتشرف  هس  يرسارس  هکبش ي  ای   3ABN دوش ؛ یم  نیمأت 

اه و یبال  نیرتدـنمتردق  تسینویهـص ، نایدوهی  زا  سپ  ناوتب  دـیاش   (3) .دـش سیـسأت  اکیرمآ  رد  زین  تسو  میج  طسوت  هک  ناـمیا 
، دوخ مهس  هب  هک  تسناد  یلیجنا ) ياه  ناتستورپ   ) تسینویهص نایحیسم  نآ  زا  ار ، يزاس  گنهرف  تردق و  زکارم 

.نامه ینید ، ياه  هکبش  ییاسانش  هوزج ي  - 1
ص 162. اه ،» هروطسا ثاریم  ، » ناعنک یجروج  - 2

WWW. Faith.com WWW. God. Tv WWW. 3ABN. کـن : اـه  هکبـش  نیا  هب  عجار  رتـشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 3
ORG
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.دنراد يرنه  ياه  همانرب  اه و  نامر  اه و  ملیف  ياوتحم  يارب  يزاس  هروطسا  يزاس و  ملیف  دنور  رد  يدایز  ریثأت 

يراذگ هیامرـس  دراد و  دوویلاه  رب  يدایز  تراظن  لرتنک و  ربماتپـس ، هثداح ي 11  زا  سپ  ًاصوصخ  مه  نوگاتنپ »  » اـهنیا رب  هوـالع 
دیفس خاک  رب  مکاح  نارادم  تسایس  عبات  هک  نوگاتنپ   (1) .دنک یم  امنیس  طسوت  دوخ  یماظن  یسایس و  فادها  نیمأت  يارب  يدایز 

رد ار  دوخ  ملیف  زا  یهاتوک  هنحـص ي  هک  دهد  یمن  هزاجا  يا  يزاس  ملیف  يویدوتـسا  چـیه  هب  دوویلاه  رد  يرتفد  سیـسأت  اب  تسا ،
يارب نازاس  ملیف  زا  يدادـعت  مادختـسا  هب  مادـقا  ینالک  هجدوب ي  اب  (2) و  دراذگب شیامن  هب  دیفـس  خاک  ياه  تسایـس  اب  تفلاخم 

.تسا هدرک  اکیرمآ »  » تلود رظن  دروم  ياه  ملیف  نتخاس 

یبرغ ياه  هناسر  نابز  زا  مسینویهص  يا  هناسر  ذوفن 

یبرغ ياه  هناسر  نابز  زا  مسینویهص  يا  هناسر  ذوفن 

یم سّفنت  یتسینویهص  ياوه  رد  يدوویلاه  نایدوهی  نایحیـسم و  هک  درک  اعّدا  ناوت  یم  یتحار  هب  هدش  دای  دراوم  نتفرگ  رظن  رد  اب 
رد دوویلاه  دننک و 

هحفـص ي  ) ص 12 ش17753 ، هبنـش 13/6/1382 ، جـنپ  ناـهیک ،»  » هماـنزور ي دوویلاـه ،» ياـه  ملیف  رب  تراـظن  نوگاـتنپ و  - » 1
«. زمیات سلجنآ  سل  » ییاکیرمآ همانزور ي  زا : لقن  هب  ناهج ) هب  يا  هچیرد

هحفـص ي  ) ص 12 ش17753 ، هبنـش 13/6/1382 ، جـنپ  ناـهیک ،»  » هماـنزور ي دوویلاـه ،» ياـه  ملیف  رب  تراـظن  نوگاـتنپ و  - » 2
ياوـتحم رد  نوگاـتنپ  دـنناد  یمن اـکیرمآ  مدرم  زا  يرایـسب  دـسیون : یم زمیاـت » سلجنآ  سل  » شرازگ نیا  رد  ناـهج ؛) هب  يا  هچیرد

گنج هب  يداـقتنا  هاـگن  هک  ییاـه  هنحـص  یملیف ، رد  لاـثم  ناونع  هب  .دراد  ذوفن  اـهنآ  ینویزیولت  ياـه  هماـنرب ییامنیـس و  ياـه  ملیف
یناهج گنج  رد  ار  ینپاژ  نازابرـس  يالط  ياه  نادند  ییاکیرمآ  نازابرـس  نآ  رد  هک  یملیف  رد  دـندش و  فذـح  تشاد ، مانتیو » »

.تشاد تّحص  هلئسم  نیا  یخیرات  رظن  زا  هکنیا  اب  تسا ؛ هدش  فذح  دندروآ ، یمرد  مود 
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: دسیون یم  یسیلگنا  يا  هیرشن  .تسا  يدوهی ) هچ  یحیسم ، هچ   ) اه تسینویهص  هضبق ي 

هب ایند  للم  زا  دنا ، هتساوخ  اهنآ  هک  يا  هرهچ  ره  هدوب و  تسینویهص  ناراد  هیامرس  هب  ّقلعتم  ییامنیس ، ملیف  دیلوت  ياه  تکرش  رثکا 
(1) .دنا هدرک  بلاق  یناهج  یّتح  ییاکیرمآ و  هعماج ي 

: دسیون یم  مه  همینغوبا  دایز 

هداد ناشن  ار  ناهج  يامنیس  رد  مسینویهص  حرط  یس  باتک ، نیا  .دش  رشتنم  سیلگنا »  » رد امنیـس » لوغم   » مان اب  یباتک  شیپ  يدنچ 
هارمه هب  ار  داـسف  یناریو و  دوخ  اـب  دـنتفر ، اـجره  هک  ییاـه  لوغم  دـنک ؛ یم  هیبـشت  اـه  لوغم  هب  ار  امنیـس  يدوـهی  ناراد  هیـالط  و 

(2) .دندرب

: تشاد یهّجوت  بلاج  فارتعا  ربماسد 1974م ، مشش  رد  « Post and Opinion  » يدوهی هّلجم ي 

کی دوویلاه  رد  نایدوهی  روضح  .دـنا  هتـشاد  شیوخ  ّطلـست  رد  ار  نآ  هک  روط  نامه دـنراد ، رایتخا  رد  ار  دوویلاه  نونکا  نایدوهی 
هیداـّحتا ي هـک  تـسا  یلاـح  رد  نـیا  دنتــسه و  يدوـهی  دوویلاـه ، ناـنادرگراک  ناگدـننکدیلوت و  رثـکا  .تـسا  یخیراـت  تـقیقح 

ملیف یناپمک  کی  يدوهی ، ریغ  کی  هک  یماگنه  .تسا  هدـش  لیکـشت  نایدوهی  زا  ات 100 % زا 70 % لمع  رد  دوویلاه ، ناگدنـسیون 
ياه لوپ  بسک  ثعاب  هک  تسا  طباور  دوویلاه  رد  هک  ارچ  دـنراد ؛ تسد  رد  ار  لرتنک  مه  زاب  نایدوهی  دـنک ، يرادـیرخ  ار  يزاس 

اضما ملیف ، ناتساد  دیرخ  دننام  ییاهراک  .دوش  یم  نالک 

.م سرام 1984  مهن  سیلگنا ، پاچ  هّلجملا ،» .» 1 - 1
 _ یگنهرف هسّـسؤم ي  نارهت ، يدـمحا ، حاّتفلادـبع  همجرت : برغ ،» ياه  هناسر  تاـغیلبت و  گـنهرف ، رد  دوهی  ، » همینغوبا داـیز  - 2

ص 109. ، 1380 هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ 
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ناـیدوهی راـیتخا  رد  همه  ، Odeon دـننام یـشیامن ، يا  هریجنز  ياـه  تکرـش  ملیف و  عیزوت  نارگیزاـب ، طـسوت  اـهدادرارق  ندـش 
(1) .تسا

: دسیون یم  اکیرمآ » « » تیال تاپسا   » همان ي هتفه  رد  مه  شیف  زلراچ 

، دنتسه يدایز  نارادفرط  ياراد   (3)« دوهی یّلم  داینب   » »(2) و لارتنیـس نومیاس و  زکرم   » نوچ ییاه  نامزاس  نآ  رد  هک  دوویلاـه  رد 
(4) .دنشاب فرط  یب  دنناوت  یمن  ییامنیس  ياه  ملیف 

وزج  (5) لیئارـسا يامنیـس  هک  مینک  يروآدای  تسا  مزـال  دـش ، صّخـشم  رـصتخم  روط  هب  دوویلاـه  رب  مسینویهـص  ذوفن  هک  نونکا 
یناوارف ذوفن  مه  ییاپورا  ياهروشک  رد  اه  تسینویهص  هّتبلا  تسا ؛ نآ  رت  گرزب  وزج  دوویلاه  یتسینویهص و  يامنیس  زا  یکچوک 
یسیون خیرات  فادها و  اه و  شور  قیقد  تخانش  اب  هک  تسا  نآ  راک  نیرتهب  .دراد  یلّصفم  رایسب  یسررب  ثحب و  هب  زاین  هک  دنراد 

رب هوالع  میربب و  یپ  يرنه  یگنهرف و  لمع  ره  رد  یتسینویهـص  ياه  تیلاّعف  هب  یتسینویهـص ، ياه  نامرآ  اه و  هیام  نب  ریطاسا و  و 
.میوشن راتفرگ  مسینویهص  ماد  رد  ات  مینک  ّتقد  مه  اهنآ  یگنهرف  ياه  تهج  تالوصحم و  هب  یناد ، خیرات  یسانشرابت و 

دوخ ییامنیس  راصحنا  ظفح  يارب  اه  تسینویهص  هایس  تسیل 

دوخ ییامنیس  راصحنا  ظفح  يارب  اه  تسینویهص  هایس  تسیل 

ص 109. یناهنپ ،» هطلس ي  : » زا لقن  هب  - 1
.simon Wiesentral Centry - 2

.Jewish National Fund: J.N.F - 3
.اکیرمآ پاچ  ربماتپس 1986 ،  22 تیال ،» تاپسا   » هّلجم ي زا : لقن  هب  ص 125 ؛ یناهنپ ،» هطلس ي  - » 4

یلع نینچمه  ص118 ؛ یناهنپ ، هطلس ي  کن : لیئارسا »  » بصاغ میژر  ییامنیس  تالوصحم  اه و  تسایس یخرب  هعلاطم ي  يارب  - 5
.22/10/1383 تلاسر ، همانزور ي  درفنم ، هّیمس  همجرت : میهافم ،» يزاس  نوگرگد  لیئارسا و  يامنیس   » هلاقم ي زیزعلادبع ، يوقن 
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یبرع و بوخ  ياه  ملیف  ندرک  جراخ  هفیظو ي  امنیـس ، ناگراتـس  بذج  یتسینویهـص و  فادـها  ياتـسار  رد  ملیف  دـیلوت  رب  نوزفا 
هتیمک ي نیا  هدـهع  رب  زین  یللملا ، نـیب  ياـه  هراونـشج  زا  ناناملـسم  قوـقح  و  نیطـسلف »  » رادـفرط ناگـشیپرنه  یتسینویهـصّدض و 

نرول ایفوس  هسنارف ،»  » زا دنملب  لپ  ناج  نولد و  نلآ  نوچمه  یناگشیپرنه  رازآ  هتیمک ، نیا  تامادقا  هلمج  زا  .دش  هتشاذگ  ییایفام ،
نیا ماـمت   (1) .دوب شا ) یتسینویهـص  ّدـض  تاراـهظا  رطاـخ  هب   ) ییاـکیرمآ رنتـساک  نیوک  و  سیلگنا »  » زا نوسماـت  اـِما  اـیلاتیا ،»  » زا
نتفگ مرج  هب  یناجا ، لبازیا  .دنتفرگ  رارق  اه  تسینویهـص  راشف  تحت  يوسنارف ،) لصالا  يریازجلا   ) یناجا لبازیا  دـننام  نارگیزاب ،

.م نک 1994 هراونشج ي  گرزب  هزیاج ي  يارب  يدزمان  زا  اه ، هناسر  يولج  یناجا  دّمحم  شردپ  مان  دوخ و  ناملـسم  یبرع و  داژن 
ياـهزمرق ّطـخ  اـب  یتفلاـخم  نیرت  کـچوک  هک  ینارگیزاـب  ماـمت  .تسـالتبم  زدـیا  يراـمیب  هب  هک  دـندز  تـمهت  وا  هـب  دـش و  عـنم 

هنیمز ي رد  دوویلاه ، رب  مکاـح  ییاـیفام  ماـظن  هّتبلا   (2) .دوش یم  تبث  هایـس  تسیل  رد  اهنآ  مان  هدـش و  درط  دـننک ، اـه  تسینویهص 
هک دوب  یعیطم  يدوهی  يو  .تسا  نآ  راکـشآ  هنومن ي  نیلپاچ  یلراچ  جارخا  دراد و  يا  هنیرید  هقباس ي  یناسنا ، لـماوع  روسناـس 

یگدنز اپورا »  » رد هنابیرغ  ار  دوخ  رمع  نایاپ  دش و  جارخا  اکیرمآ »  » دوویلاه و زا  مرج  نیمه  هب  درک و  نایغط  دوویلاه  نابابرا  هیلع 
(3) .درک

.نیشیپ عبنم  - 1
.نیشیپ عبنم  - 2

ملق حول و  هسّسؤم ي  رشن  یهوژپ ، مسینویهص  یلاتیجید  هناخ ي  باتک يد  یـس  دوعوم ،» نیمزرـس  امنیـس  ، » ینیـسح هاش  دیجم  - 3
.مق
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نویهص ياه  هروطسا  ندش  یناهج  زار  امنیس ، هروطسا و  دنویپ 

نویهص ياه  هروطسا  ندش  یناهج  زار  امنیس ، هروطسا و  دنویپ 

وبات ياه  تیاکح  هناسفا و  يانعم  هب  هچ  زیمآ و  كرـش  همین  یقیقح _  همین  یکیزیفاتم  ياـه  ماـهلا  ياـنعم  هب  هچ  هروطـسا  هزورما ،
دراد و جاور  تّدش  هب  نیمز ، برغم  رد  دنـشاب ، نیغورد  ًالماک  ای  دنـشاب  هتـشاد  ار  تیناّقح  زا  ینییاپ  دصرد  تسا  نکمم  هک  هدـش 

عماج شنامرهق  هک  تسناد  ییاـه  ناتـساد  ار  دوویلاـه  ياـه  هروطـسا  ناوتب  دـیاش  .تسامنیـس  اـه ، هروطـسا  لاـقتنا  رازبا  نیرت  مهم 
هناسفا اه و  ناتساد  لعج  درک : نایب  دوویلاه  ياه  هروطـسا  يارب  ار  یفیرعت  نینچ  ناوت  یم  ای  ؛(1)  دشاب ناشدوخ ] رظنم  زا  لیاضف [ 

.دنک یم  لابند  ار  صاخ  یتسایس  هک  ییامنیس  ياه 

تلفغ انامه  هک  دننک  یم  لابند  ار  یفادها  اه ، هروطـسا  شرتسگ  زا  دنراد و  يا  هدرتسگ  ذوفن  دوویلاه ، يامنیـس  رب  اه  تسینویهص 
، تیاهن رد  .تسا  اهنآ  نیرت  مهم  زا  برغ ، روحم  هّدام  یتسیرالوکس و  یتسیناموا ، نّدمت  هب  ندیشخب  ماجـسنا  قح ، ندناشوپ  ییاز ،

تمـس هب  ار  یموب  ياه  گنهرف  دنـشوک  یم  اـیند ، رد  ناـشتالوصحم  هدرتسگ ي  شخپ  هار  زا  اـه ، هروطـسا  نیا  ندرک  یناـهج  اـب 
ربارب رد  دننک و  تیاده  یتسیناموا  گنهرف  دیدج و  ياه  نید  ییادوب و  يرصم ، یمور ، ینانوی ، صقان  کیزیفاتم 

یمالـسا ياه  شهوژپ  زکرم  هب  هتـسباو  مق  هشیدنا ي  رنه و  هناخ ي  رد  رویرهش 1385  رد  یمیهارب  ياقآ  ینارنخـس  زا  هتفرگرب  - 1
.امیس ادص و 
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ار ناهج  ياه  ّتلم  عبانم  اه و  تورث  دنیاشگب و  يدیدج  ياه  هار  للم ، رامحتسا  رامعتسا و  همادا ي  يارب  دنتسیاب و  ییالو ، مالـسا 
رد هک  تسین  فورعم  هروطسا ي  شش  جنپ _  اهنت  بآم  نویهـص ریطاسا  زا  ام  روظنم  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  .دنرب  امغی  هب  رگید  راب 

نایرجم و ندـید  ریطاسا و  هیام ي  نورد  هنافاکـشوم ي  قیمع و  یـسررب  اـب  میـشوک  یم  هکلب  تسا ، هدـمآ  اـه  هلاـقم  اـه و  باـتک 
اب مینک و  هّجوت  یسلوپ ، یماخاح و  یسیرف ، ییارگ  هّدام  تمس  هب  ّتیحیسم  شیارگ  ّتیدوهی و  خیرات  هب  شیدنا ، نویهـص  ناملاع 

هّتبلا .میبای  تسد  مسینویهـص  ییامنیـس  ياه  هروطـسا  هب  ریطاسا  نیا  شرتسگ  ياه  هجیتن اهدرکراک و  یخیرات و  مسینویهـص  هب  رظن 
.تسا قیقد  هدیچیپ و  رایسب  لماکت  دنمزاین  صقان و  شالت ، نیا 

ياه هروطـسا  تمـس  هب  ار  شنابابرا  دوویلاـه و  هدرتسگ ي  درکیور  لـیالد  اـیوگ ، هاـتوک و  تسا  مزـال  شخب ، نیا  زاـغآ  زا  شیپ 
رت تحار  راتشون  راتفگ و  نابز  هب  تبسن  ود ، نیا  نابز  مهف  دراد و  راک  رس و  ادص  ریوصت و  اب  نوچ  امنیـس  .میوش  روآدای  ییامنیس 

امیـس ادص و  زا  يریگ  هرهب  اب  امنیـس  .درادن  ار  ود  نآ  ریثأت  ِقمع  هچرگ  دـننک ؛ رارقرب  طابترا  نآ  اب  دـنناوت  یم  يرتشیب  دارفا  تسا ،
هرهب یتخانـش و  ییابیز ياه  تیباّذج  یهارمه  اب  هژیو ، هب  دـشکب ؛ ریوصت  هب  ار  نهذ  زا  رود  ياه  تیاکح اه و  هروطـسا  دـناوت ، یم 

نابطاخم رتشیب  .دراذگب  هدننیب  رب  يرتشیب  رثا  دـناوت  یم اج ، هب  تیاور  بسانم و  گنهآ  برـض هژیو و  ياه  هولج  راتفگ و  زا  يدـنم 
ار ییامنیس  ملیف  ياشامت  ندش ، مرگرس  شمارآ و  هب  ندیسر  يارب  هک  مه ،
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يروانف رصع  رد  هک  یبلط  تحار اب  دنشک و  یمن  تمحز  ملیف ، ندید  يارب  نابطاخم  .دنریذپ  یم  رثا  هناسر  نیا  زا   (1)، دننیزگ یمرب
اب ار  ناشنهذ  یتعاس ، اـت  دـنراذگ  یم نادرگراـک  راـیتخا  رد  ار  دوخ  دـنهد و  یم هیکت  تحار  مرن و  یلدنـص  هب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ 

.دنربب تّذل  دنک و  رپ  یخیرات  ای  یفسلف  یلایخ ، نشخ ، هناقشاع ، یناتساد 

ای لایخ  ای  قشع  ای  تنوشخ  اب  دـنراد و  مه  یخیرات  ییاه  هشیر  یخرب  دـنراد و  میقتـسم  دـنویپ  مهو  لایخ و  اب  اه  هروطـسا  همه ي 
، یناتـساد بلاـق  رد  هراومه  هک  دـننک  یم  يروآداـی  ار  ییوباـت  اـی  هضرع  رـشب  هب  ییوـگلا  ناـمرآ و  یگمه  .دنتـسه  نیرق  هفـسلف ،

یم یبوخ  هب  نادرگراک  سپ   (2) .تسین تقیقح  يایند  هب  ملیف  نادرگراک  هاگن  هیواز ي  زج  يزیچ  زین ، امنیـس  .تسا  هدش  هنادواج 
دروخ هب  ییامنیس ، بسانم  ّنف  شنیزگ  اب  ار  شیوخ  هدیزگرب ي  ریطاسا  دیوج و  دوس  هروطـسا  امنیـس و  ياه  تهابـش  نیا  زا  دناوت 

هک دنا  هتفگ  ور ، نیا  زا  .دنک  راگدنام  ییامنیس ، لکـش  هب  هروطـسا  نایب  هار  زا  ار  شیوخ  رظن  دروم  يوبات  ای  وگلا  دهد و  بطاخم 
اریز دـنک ، یم  رداص  ار  شیوخ  ياه  شزرا  دزاـس و  یم  یناـهج  يوگلا  تسا و  زاـس  گـنهرف  رورپ و  ناـمرهق  اـکیرمآ ، ياـمنیس 

اب زورما 

رنه و يارب  رنه  هک  دوش  یم نایب  تسردان  نخـس  نیا  مه ، ییامنیـس  ياـه  هراو دـقن  زا  يرایـسب  دوجوم و  تاـغیلبت  رد  هنافّـسأتم  - 1
دننام مه  رنه  دوش و  یم  نیـضیقن  عامتجا  یناطیـشریغ ، لاح  نیع  رد  یناـمحرریغ و  رنه  ناـمگ  یب یلو  تسا ، شمارآ  یمرگرس و 
هحابا يدیقال و  يدّهعت و  یب یتّیلوئـسم و  یب یلایخ و  یب نآ  تهج  رگا  یّتح  تسا ، راد  تهج ناسنا ، ياهدرکلمع  اه و  هشیدنا مامت 

یـضترم دّیـس  کـن : رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  .دـشاب  دـناوت  یم درف  کـی  یگدـنز  رد  يریگ  تهج نیرت  یفنم نیمه ، هک  دـشاب  يرگ 
چ2. ، 1379 یقاس ، رشن  نارهت ، وداج ،» هنیآ ي  ، » ینیوآ

ص 36. چ2 ، ، 1379 یقاس ، رشن  نارهت ، وداج ،» هنیآ ي  ، » ینیوآ یضترم  دّیس  - 2
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يزاسوگلا و يزادرپ ، هروطسا  تردق  تسا ، دنب  ياپ  يداقتنا  مسیلائر  هب  هک  اپورا  يامنیس  لباقم ، رد  .دنک  یم  یگدنز  اه  هروطسا 
، نآ رب  نوزفا  .تسا  هدـش  عافد  یب  دوویلاه  یگنهرف  مجاـهت  ربارب  رد  تسا و  ریذـپرثا  لـعفنم و  هداد و  تسد  زا  ار  يزاـس  ناـمرهق 

.دتسیاب دناوت  یمن  دوویلاه ، ریطاسا  ربارب  رد  تسا و  گنر  مک  رایسب  اپورا »  » رد روحمدرخ  يرادنید 

دوویلاه رد  يا  هروطسا  همان ي  ملیف  نتشون  لومرف 

دوویلاه رد  يا  هروطسا  همان ي  ملیف  نتشون  لومرف 

اکیرمآ رد   (1)« هدنـسیون رفـس   » مان هب  یباتک  یگزات ، هک  يا  هنوگ هب دراد ، يا  هژیو هاگیاج  دوویلاه  رد  يا  هروطـسا  ياه  ملیف  دیلوت 
ناگدـننک هّیهت  ناـنادرگراک و  ماـمت  يارب  شندـناوخ  هدـش و  هتخورف  نآ  هخـسن ي  نوـیلیم  تسیب  زا  شیب  هک  تـسا  هدـش  رـشتنم 

، لبمک فزوج  کبس  زا  هدنـسیون  .دهد  یم  شزومآ  ار  هروطـسا  اب  یـسیون  همان  ملیف  شور  باتک ، نیا  .تسا  يرورـض  يدوویلاه 
زین ناسانش  هروطسا  رگید  کبـس  ساسا  رب  ناوت  یم  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ هتـسج  دوس   (2)، ییاکیرمآ سیون  هداس  سانش  هروطسا 

هدنسیون .تسا  هدش  در  یمرگرس » يارب  رنه   » و رنه » يارب  رنه   » هشیدنا ي باتک ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  .دروآ  دیدپ  ار  يراثآ  نینچ 
: تسا هتشون  نینچ  شباتک  هرابرد ي 

رلگَو رفوتسیرک  هتـشون ي  تسا و  .writer’s journey mythic stractiu for writer  "" رثا نیا  یـسیلگنا  ناونع  - 1
رشن يربکا ، ساّبع  همجرت ي  همان ،» ملیف  رد  يا  هروطسا  راتخاس  : » تسا هدش  رشتنم  یـسراف  هب  باتک  نیا  زا  همجرت  ود  ًاریخا  .تسا 

، درخ يونیم  رشن  يدابآرذگ ، دّمحم  همجرت ي  ناگدنسیون ،» تمدخ  رد  يا  هروطسا  راتخاس  هدنـسیون ، رفـس   » .ش و  1386 رفولین ،
.1387

«. هرهچ رازه  نامرهق   » و هروطسا » تردق   » ياه باتک  هدنسیون ي  - 2

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:72

همان ملیف  هدنسیون ي  كولس  رفس و  يرگید  شخب و  تایح  ریسکا  نتفای  ات  ارجام  نامرهق  ِرفـس  یکی  میراد : رفـس  ود  باتک  نیا  رد 
(1) .درادب ساپ  دنک و  غیلبت  ار  نآ  دنک و  فشک  ار  تقیقح  ریسکا  هک  دراد  يروشحلس  نامیپ  نتشون ، ریسم  رد  هک 

نیا رب  یکّتم  يدوویلاه  راثآ  مامت  تروص  ره  رد  دروخ و  یم  مقر  نآ  نارادمدرـس  عفن  هب  تقیقح  دوویلاـه ، ياـضف  رد  ًاـعطق  هّتبلا 
.دنوش یم  راد  تهج  مکاح ، نارالاسرز  ِعفانم  اه و  هدیا  تمس  هب  وگلا ،

: تسا رتفد  ود  لماش  باتک  نیا 

: تساه شخب  نیا  لماش  هک  هروطسا  کی  ّمهم  لماوع  نییبت  رفس و  هشقن ي  لّوا ، رتفد 

؛ یلمع ياه  ییامنهار  _ 

؛ اهوگلا نهک  ای  یلاثم  ياه  تروص  _ 

؛ دهد یم  ار  يزادرپ  هروطسا  ناکما  هک  تسا  یشخب  نیرت  مهم  نامرهق ، _ 

ییامنهار مهبم  ای  نشور  یلکـش  هب  ار  نامرهق  ساّسح ، ياه  ّتیعقوم  رد  دـشاب ، درم  ای  نز  تسا  نکمم  هک  امنهار  ِریپ  اـی  داتـسا  _ 
؛ دنک یم 

.تسا راکشآ  راتخاس  نیا  ناگراتس ، گنج  رتاپ و  يره  اه و  هقلح  بابرا  هناگ ي  هس  نوچ  ییاه  ملیف  رد 

امیس ادص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هشیدنا  رنه و  هناخ ي  رویرهش 1385 ، یمیهارب ،» ياقآ  بانج  ینارنخس  : » زا هتفرگرب  - 1
.مق رد 
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يراد هگن  جنگ  زا  دوش و  یم  رهاظ  اهدژا  ای  رـس  هس  گس  نوچ  ییاه  لکـش  هب  نامرهق ، نداتفا  رطخ  هب  ماگنه  هناتـسآ ، نابهگن  _ 
؛ دنک یم 

(1) نّولتم يدانم و  هنومن ، يارب  .دوش  عمج  رفن  کی  رد  شقن  ود  تسا  نکمم  تلاح  نیا  رد  .تسا  روآ  مایپ  هک  کیپ  ای  يداـنم  _ 
؛ دنوش یکی 

؛ دشاب رش  ای  ریخ  نوگانوگ ، ریطاسا  رد  تسا  نکمم  دنک و  یم ضوع  لکش  هک  تسا  یسک  نّولتم  _ 

یکی هیاس  داتسا و  اه ، هّرب  توکس  ملیف  نوچ  یهاگ  .دشاب  نامرهق  کیرش  تسا  نکمم  یّتح  تسارجام و  رورـش  بطق  هک  هیاس  _ 
.دنوش یم

: تساه شخب نیا  لماش  هک  دبای  یم همادا  ناتساد  دوش و  یم نایب  رفس  لحارم  مود ، رتفد  رد 

؛ يداع يایند  ندرک  ریوصت  _ 

نیا رد  دـنک و  یم در  ار  توعد  نیا  درادـن و  رواب  ار  دوخ  نامرهق ، یهاگ  .دوش  ارجام  دراو  ات  دـنک  یم توعد  نامرهق  زا  يدانم  _ 
؛ دتفا یم هار  هب  داتسا  ییامنهار  اب  طیارش ،

؛ هناتسآ نیتسخن  زا  نامرهق  رذگ  _ 

؛ يرگید زا  سپ  یکی  نانمشد  نادّحتم و  یفّرعم  نوگانوگ و  ياه  نومزآ  _ 

؛ هاگرذگ نیرت  تخس  راغ و  نیرت  فرژ  هب  نامرهق  ندش  کیدزن  _ 

.4Shape shfter - 1
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هیبـش راوـشد ، ياـه  نوـمزآ نیا  .دوـش  یم هتخانـش  ّتیمـسر  هب  ناـمرهق  هلحرم  نـیا  زا  سپ  .ناـخ  اـی  ناـمرهق  هژیو ي  شیاـمزآ  _ 
؛ تسا شتآ  زا  شوایس  رذگ  ای  لوکره  ناخ  هدزاود  ای  متسر  ناخ  تفه

؛ شاداپ _ 

نآ هب  دـناوت  یم نامرهق  اهنت  هک  تسا  شخب  یگدـنز یفـشک  ای  ورین  ای  هّدام  ریـسکا ، .تایح  دـیدجت  ریـسکا  اب  نامرهق  تشگزاب  _ 
يا هرابود یگدنز  دهاش  ریسکا ، ندیسر  اب  هک  میوش  یم ور  هبور يدنزرف  یب هاشداپ  ای  یکشخ  نابایب و  اب  هلحرم  نیا  رد  .دزای  تسد 

.دوب میهاوخ 
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تاجن لحاس  هب  نویهص  ینب  ندیسر  زار  هروطسا ،

تاجن لحاس  هب  نویهص  ینب  ندیسر  زار  هروطسا ،

تاجن لحاس  ار  امنیـس  اهنآ  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدرک  کیدزن  ناشیاه  فدـه  هب  ار  اه  تسینویهـص  ییامنیـس ، يزادرپ  هروطـسا 
تیاده ینابیتشپ و  يارب  دنناد و  یم  يّدام  ياه  شزرا  شرتسگ  نایدوهی و  یخیرات  هظفاح ي  ظفح  يارب  هلیـسو  نیرت  مهم  دوخ و 

یمرد برغ ، یتاغیلبت  ماظن  یگچراپ  کی هب  هّجوت  اب  .دنا  هتفاین  امنیـس  زا  رتدنمورین  يرازبا  اهروشک ، رگید  رد  ناشا  هدـنکارپ  نارای 
ار اه  هروطسا  ناگمه  دنراد و  هّجوت  اهنآ  هب  مدرم  هک  دنوش  یم هتخاس  ییاه  هروطسا  اه و  نامر  ساسا  رب  ییامنیـس ، ياه  ملیف میبای 

.دنرادنپ یم  هنادواج  یحو ، نوچ 

، يدمع ياه  ماهبا زا  يریگ  هرهب دیازفا و  یم ییامنیـس  ملیف  تیباّذـج  رب  هک  تسا  نآ  ندوب  زیمآزار  هروطـسا ، ياه  یگژیو  زا  یکی 
ناـسیون و هماـن ملیف يارب  ریطاـسا ، ور  نیا  زا  .دـنک  یم  کـمک  اـه  مـلیف  نـیا  ییاـبیز  يریذـپ و  لد  هـب  هماـن ، مـلیف  ياـج  ياـج  رد 

هّجوت اب  .دنیوج  دوس  ون ، راثآ  قلخ  يارب  اهنآ  زا  دنناوت  یم  یناسآ  هب  اهنآ  دنراد و  يا  هژیو  هاگیاج  ناسیون ، ناتساد  نانادرگراک و 
.تفای ار  اه  هروطسا  زا  نانآ  لابقتسا  رگید  لیلد  ناوت  یم  تسا ، ناسنا  بیرف  خیرات و  نامتک  لعج و  هک  اه  تسینویهـص یگژیو  هب 

اب
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ياه شناد  قیاقح و  يارب  ییاج  مدرم ، ياه  هغدغد  رییغت  اب  دوش و  یم  هدنار  هیشاح  هب  تقیقح  اه ، هروطسا  هرابرد ي  ییاه  ثحب 
.دنرب یم  هرهب  تقیقح  زا  ناگدنامرود  نالفاغ و  دیص  يارب  دولآ ، لگ ياه  بآ  زا  ناداّیش  دنام و  یمن  دنمدوس ،
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ییامنیس ياه  هروطسا  موس : شخب 

هراشا

ییامنیس ياه  هروطسا  موس : شخب 

اه لصف  ریز 

مسینویهص ییامنیس  ياه  هروطسا 
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مسینویهص ییامنیس  ياه  هروطسا 

هراشا

مسینویهص ییامنیس  ياه  هروطسا 

رد اهنآ  ياه  قادصم امنیس و  یتسینویهـص  ياه  هروطـسا  نیرت  مهم  زا  یخرب  هرابرد ي  ارذگ ، هاتوک و  میـشوک ، یم  شخب  نیا  رد 
یگنوگچ هرابرد ي  وگو  تفگ  دنمزاین  يدراوم  رد  اه ، هروطـسا  نیا  رت  قیقد  یـسررب  يارب  هک  اجنآ  زا  اّما  میهد ، حیـضوت  اه  ملیف 

.درک میهاوخ  نایب  اهنآ  يارب  يدمآرد  شیپ  نیاربانب  میتسه ، ناشا  یگنهرف  يداقتعا  هاگتساخ  شیادیپ و 

نایاز رهش  گرزب و  لیئارسا  يردام ، نیمزرس  ناکاین ، ثاریم  دوعوم ، ضرا  هروطسا ي 

هراشا

نایاز رهش  گرزب و  لیئارسا  يردام ، نیمزرس  ناکاین ، ثاریم  دوعوم ، ضرا  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

هروطسا نیا  رب  ییاهدقن 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

: هک تسا  هدش  دراو  نینچ  تاروت »  » باتک رد  میتسه و  (ع ) میهاربا داژن  زا  ام  نوچ  دنیوگ  یم  اه  تسینویهص 

هب ار  تارف  ّطش  ات  اجنآ  زا  گرزب و  ّطش  ات  هتفرگ  رـصم  دور  زا  نیمزرـس ، نیا  تفگ : تسب و  نامیپ  میهاربا  اب  دنوادخ  زور  نیا  رد 
(1) .مشخب یم  وت  لسن 

.تسام نیمزرس  تارف ،»  » ات لین »  » زا زورما ، سپ 

: دنیوگ یم  عوضوم  نیا  هرابرد ي  مسینویهص  نارس  زا  نیگب  میخانم  ریام و  ادلگ  مناخ 
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تارقف 21-18. باب 15 ، شیادیپ ،)  ) نیوکت رفس  سّدقم ،» باتک  - » 1

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:81

(1) .میراد قح  نآ  رب  ام  دوب و  هدش  هداد  هدعو  ام  هب  نیمز  نیا 

: دیوگ یم  دناد و  یم  نیطسلف »  » رب یگریچ  ار  ندوب  يدوهی  طرش  نایاد  هشوم  نینچمه 

ياـه نیمزرـس  میوش ؛ ّطلـسم  زین  یتاروت  ياـه  نیمزرـس  رب  یتسیاـب  میناد ، یم  تاروت  موق  ار  دوـخ  رگا  میطّلـسم ، تاروـت »  » رب رگا 
(2) .رگید ياهاج  و  احیرا » «، » نوربح «، » سّدقملا تیب  ، » نادیفس شیر  تاضق و 

یلعف ندرا »  » دور يرتخاب  هنارک ي  لماش  رتشیب  هک  تسا  هدمآ  یّصاخ  ياه  نیمزرـس  هرابرد ي  مه ، يرگید  ياهاج  رد  هدعو  نیا 
ناونع هب  میلشروا ،»  » رهش ای  ( Zion « ) نایاز ، » سّدـقملا تیب رهـش  رانک  هّپت ي  زا  نیدامن ، يا  هنوگ هب  اهاج ، یخرب  رد   (3) .دوش یم

.تسا هدش  دای  دوعوم  نیمزرس  سّدقم و  ضرا  دامن 

هروطسا نیا  رب  ییاهدقن 

هروطسا نیا  رب  ییاهدقن 

، اه یتیه  و  نیرهّنلا » نیب  » یلاها نایرـصم ، هلمج  زا  اه  هروطـسا  همه ي  رد  هک  میبای  یم  رد  هنایمرواخ »  » ناتـساب ریطاسا  هعلاطم ي  اب 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يدوراگ  هژور  .تسا  هدش  دای  نیمز  هدعو ي  زا 

داشرا گنهرف و  ترازو  رشن  نارهت ، یمکح ، نیرسن  رتکد  همجرت : یسایس ،» مسینویهص  لیئارـسا و  هدنورپ ي  ، » يدوراگ هژور  - 1
ص 39. ، 1369 یمالسا ،

داشرا گنهرف و  ترازو  رشن  نارهت ، یمکح ، نیرسن  رتکد  همجرت : یسایس ،» مسینویهص  لیئارـسا و  هدنورپ ي  ، » يدوراگ هژور  - 2
ص 39. ، 1369 یمالسا ،

باب 13 شیادـیپ  رفـس  رد  لیا » تیب   » هقطنم ي هرابرد ي  شیادیپ 7:12  رفـس  رد  تارقف  میکـش ، هیحان ي  هرابرد ي  هدعو  نیا  - 3
رفـس رد  احیرا »  » کـیدزن هیرماـم ي  هقطنم ي  هراـبرد ي  تارقف 11-12 و  باـب 35  تارقف 13-15 و  باـب 28  تارقف 14-16 و 
ناینب ياه  هروطسا  دادترا ، کی  خیرات  ، » يدوراگ هژور  کن : .تسا  هدمآ  تارقف 8-4  باب 17  تارقف 18-21 و  باب 15  شیادیپ 

ص 37. چ1 ، ، 1377 داشرهوگ ، رشن  نارهت ، یخیش ، اضردیمح  ریژآ و  اضردیمح  همجرت : لیئارسا ،» تسایس  راذگ 
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(1) .دندوب ییانثتسا  ًاتقیقح  دندرک ، یمن  تفایرد  يا  هدعو  نینچ  نایناربع  رگا 

يادخ ار  هدـعو  نیا  هکلب  دـیوگ ، یم  نخـس  هدـعو  نیا  هرابرد ي  هک  تسین  یـسک  نیلّوا  هوهی )  ) دوهی يادـخ  شیادـیپ ، رفـس  رد 
ار دوخ  ياه  نیمز رد  یگدنز  ّقح  لا ، .دهد  یم یلیئارسا  ینب ناشود  هب هناخ  هب  تسا ، نیمز  بحاص  یّلحم و  ییادخ  هک  لا  یناعنک 

.دشخب یم اهنآ  هب 

، هدژم نیا  .دندیشخب  يا  هزات هبنج ي  یمیدق ، ياه  هدعو هب  نیطسلف ،»  » رد ندمآدرگ  زا  سپ  هدنکارپ ، هناگ ي  هدزاود ياه  هلیبق نیا 
اب ادـخ و  بناج  زا  یقوقح  دنـس  چـیه  هنرگو  دوب  نیطـسلف  لاغـشا  يارب  يزاـغآ  تفرگ و  دوخ  هب  یّلم  یماـظن و  یـسایس و  گـنر 

هناخ و زا  ار  ناینیطسلف  هدعو ، نآ  قّقحت  يارب  دنراد  قح  لاس  رازه  دنچ  زا  سپ  نایدوهی  دنک  تباث  هک  تسین  تسد  رد  وا  ياضما 
(2) .دننک بصغ  ار  نیطسلف  نوریب و  دوخ  هناشاک ي 

نامز ره  هک  دوب  دـنوادخ  اـب  ناـنآ  تعیب  لـیلد  هب  هکلب  دوبن ، لیئارـسا  ینب داژن  اـی  نیطـسلف  ییاـیفارغج  یگژیو  لـیلد  هب  هدـعو  نیا 
یم نیب  زا  مه  هدعو  نآ  تشگ ، اه  تسینویهـص  نامرآ  يروحم ، ناسنا ییارگ و  هّدام  دـندش و  شومارف  وا  ناربمایپ  دـش و  هتـسکش 
يو نانیشناج  وا  یعقاو  ياه  هفیلخ تساه و  نیمزرس مامت  کلام  دنوادخ ، اریز  تسا ، بان  دیحوت  ریـسم  رد  تکرح  كالم ، دور و 

: دیوگ یم  هروطسا  نیا  دقن  رد  تسینویهص  ّدض  یماخاح  .دنتسه  نیمز  رد 

صص 39 و 40. لیئارسا ،» تسایس  راذگ  ناینب ياه  هروطسا دادترا ، کی  خیرات  - » 1

صص 39 و 40. لیئارسا ،» تسایس  راذگ  ناینب ياه  هروطسا دادترا ، کی  خیرات  - » 2
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« میلـشروا  » رد هک  ینوناق  ره  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دنک و  تموکح  نآ  رب  يدـنوادخ  نوناق  هکنآ  رگم  تسین ، سّدـقم  نویهص ،
تسین و نآ  مدرم  ای  كاخ  هب  نیمز ، سّدقت  هک  دـهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  هناربمایپ  ّتنـس  ...تسا  سّدـقم  نوناق  کی  دوش ، عضو 

نویهـص مدرم  راتفر  رد  هک  یهلا  داّحتا  هب  يرادافو  اـهنت  .تسین  طوبرم  يّداـم [  [ ورملق نیا  رد  ناـنآ  روضح  هب  اـهنت  مدرم ، سّدـقت 
ماـجنا هک  تسین  قح  نیا  بحاـص  زگره  لیئارـسا  ینونک  تلود  يور ، ره  هب  .تسا  نویهـص  هتـسیاش ي  یـسدق و  دـبای ، یم  دوـمن 
...نوخ نیمز و  زا  تسا  يا  هزیمآ  هک  یبیرف  ماوع نآ  تساجنیا  .دـهد  تبـسن  دوخ  هب  ار  ییاحیـسم  رـصع  کی  يارب  یهلا  همانرب ي 

(1).

ملیف یسررب 

ملیف یسررب 

ياه ملیف  رد  هدـش و  هتخاـس   (4) شنیرفآ باـتک  (3) و  نامرف هد   (2)، رـصم سنرپ  نوچ  يرایـسب  ياه  ملیف  هروطـسا ، نیا  ساسا  رب 
شالت زا  سپ  هک  تسا  هدـمآرد  شیامن  هب  هداوناـخ ، اـی  رداـم  زا  رود  یکدوک  اـی  هناـخ  زا  رود  يدرف  نیداـمن ، یلکـش  هب  يرگید 

نیمزرـس و دامن  ردام ، نایدوهی ، يارب  هژیو  هب  نوگانوگ ، ياه  ّتلم  يارب  .ددرگ  یم  زاـب  دوخ  يرداـم  نیمزرـس  هناـخ و  هب  رایـسب ،
، نایاپ یب  يایرد  ای  دیشروخ ، بورغ  هنحص ي  تسا و  نطو 

Prophecy’ Zionism’ and the state of لیئارسا : تلود  مسینویهص و  یناربمایپ ، يربمایپ ،  ) ّیبر زا : لقن  هب  نامه ، - 1
هاگـشناد رد  هدـش  داریا  سنارفنک   American Jewish Alternatives to Zionism رگربرملا تاراـشتنا  ((، Israel

.م سرام 1969  20 دنله ،» ندیل  »
.م لوصحم 1998 رنکیه ، ویتسا  نمپچ و  ادنِِرب  ینادرگراک  هب  « Prince Of Egypt - » 2

ار ملیف  نیا  زا  هخـسن  ود  لاـس ، هلـصاف ي 33  اب  هک  دوب  ینادرگراک  لـیمد.یب ، لیـسیس  ، The Ten Commanments - 3
.تسا هدوب  نایدوهی  هب  یهد  ّتیوه  یشخب و  ماجسنا  رد  يو  رثا  تیقّفوم  هدنهد ي  ناشن  نیا  .تخاس 

.دش هتخاس  .م  لاس 1966 رد  نوتسویه  ناج  ینادرگراک  هب  قیتع ،» دهع   » زا شیادیپ  رفس  يانبم  رب  رثا  نیا  - 4
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رد هنومن  يارب  .میا  هدید  ار  ییاه  هنحـص  نینچ  اهراب  يرایـسب ، ياه  ملیف  رد  .تسا  يردام  نیمزرـس  هب  هراوآ  ناسنا  تشگزاب  دامن 
(1)، سکیرتام ییامنایوپ  ملیف و  رد  .تفریذپ  ار  اهرطخ  همه ي  شا  هداوناخ  ییاهر  يارب  ملیف  ناوج  هراتـس ي  اه ، تابر  ییامنایوپ 

دیاب ملیف  نامرهق  زین   (3) ایرد تفه  هناسفا ي  دابدنـس و  دیدج  ییامنایوپ  رد   (2) .دش يرایسب  شالت  نایاز ،»  » نیمزرس ییاهر  يارب 
، لداـع هدازهاـش ي  و  سوکاریـس »  » رهـش ددزدـب و  سیرا )  ) یتـسینله گـنج  يادـخ  زا  ار  حلـص  باـتک  درذـگب و  اـیرد  تـفه  زا 

شوخ كول  ییامنایوپ  ياه  شخب  مامت  رد   (4) .دهد تاجن  ار  سوئتورپ 

Bros) Warner Btothers W.B/Warner رنراو ناردارب  یتسینویهـــص  یناــپمک  ار  « Matrix  » هناــگ ي هـس  4 - 1
هّیهت یکـسفچاو و  ناردارب  ینادرگراک  هب  .م   2003 ياه 1999 _  لاس  رد  رالد  نویلیم  دـصناپ  دودـح  يا  هنیزه  اب  ( Brothers
ياه فدـه  اه و  هشیدـنا  غیلبت  رد  سکیرتامینا ، یّلک  مان  اب  مه  نشیمینا  ُهن  هعومجم ي  تخاس و  يدوهی ، رولیـس  لئوج  یگدـننک 
يزاب هّتبلا  .دنتخاس  بآم  نویهـص ینپاژ  نادرگراک  دنچ  ار  نشیمینا  شـش  یکـسفچاو و  ناردارب  ار  نشیمینا  هس  هک  دش  دیلوت  ملیف 

.درک لابند  ار  ملیف  لوصا  مامت  دمآ و  رازاب  هب  يدوویلاه ، راثآ  رتشیب  دننام  مه  ملیف  نیا  يرتویپماک 
هـّلجم ي سکیرتاـم ،») هناـگ ي  هـس  ییاوـتحم  دـقن   ) نویهـص ییارگ و  کـش  هفـسلف ، امنیـس و  : » کـن رتـشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 2

 . ش85 تفرعم ،» »
« روتایدالگ  » ملیف سیون  همان  ملیف  ناگول ، ناج  ار  رثا  نیا  همان ي  ملیف   Sindbad: Le gende of The Seven Seas - 3

هورگ وـضع   ) نسناـج میت  روـملیگ و  کـیرتاپ  ینادرگراـک  هب  ار  نشیمینا  نیا  ینزید  تـلاو  یتسینویهـص  تکرـش  تـسا و  هتـشون 
دنز یم  فرح  گنج  عّونلا  ّبر  ياج  هب  رفیاف  لشیم  نوچ  يدوهی ، يا  هشیپ  ادـص  تسا و  هتخاس  اه ) هچروم  نشیمینا  ینادرگراـک 

رد یبآم  ینانوی  تنوشخ و  دوش و  یمن  هدید  يرثا  مه  نیّدلاءالع  اباب و  یلع  زا  .تسین  دابدنس  ياهارجام  یقرش  ياضف  زا  يربخ  و 
.دوش یم  هدید  نشیمینا  نیا 

هبنش 20/8/1382. هس  ، 1009 ش ، مج ، ماج  همانزور ي  ددزد ،» یم  ار  حلص  باتک  ییایرد  دزد  : » کن رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 4
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هک یلاح  رد  دور ، یم  دوعوم ) نیمزرس  ) دیشروخ تمس  هب  ابیز ، یبورغ  رد  شیاه ، يزوریپ  زا  سپ  ناتساد ، نامرهق  مه   (1) سناش
يادـص مارآ  مارآ  دـنک و  یم  یهارمه  ار  اـهنآ  مه  گِوشوب  شیوگ ، هلذـب گـس  تسا و  یلاـج  شقـالخا ، شوـخ  بسا  رب  راوـس 

: دناوخ یم  ار  یسیلگنا  نتم  نیا  هتسخ ، ییادص  اب  يا  هدنناوخ  دریگ و  یم  جوا  یقیسوم 

cowboy and a long way from home… I am a poor lonesome

! ...ما هداتفا  رود  ما  هناخ  زا  هک  متسه  ییاهنت  نارچواگ  نم  ینعی :

تحت تّدش  هب  دندوب و  اه  ناتـستورپ  زا  یهورگ  هک  اه  نتیرویپ  يدالیم  نورق 16 و 17  رد  هک  میوش  روآدای  اجنیا  رد  تسا  مزـال 
نوریب و  اـکیرمآ »  » هّراـق ي بصغ  يارب  ار  دوعوم » ضرا   » هب نتفر  راعـش  دنتـشاد ، رارق  یقیتـع  دـهع  يدوـهی و  ياـه  هزوـمآ  ریثأـت 

دنتسناوت دندرب و  راک  هب  دندوب ) اجنآ  یلصا  نانکاس  هک   ) اه تسوپ  خرس  تسد  زا  نآ  ندیشک 

نونکاـت .درک  یحاّرط  ار  نآ  .م ) 2001-1923  ) یکیژلب سیروم  هک  دوب  ییاـه  كوب کـیمک  زا  يا  هعومجم   Lucky Luke - 1
.م ياه 1983 لاس  رد  اربراب ، اناه _  ییاکیرمآ  تکرـش  .تسا  هدش  رـشتنم  سناش  شوخ كول  ياه  ناتـساد  هعومجم  زا  باتک   71

نیا .تسا  هتخاس  ار  سناش  شوخ  كول  ياـه  نوتراـک هعومجم  زا  تمـسق )  52  ) .م و 2001 تمسق ) 26  ) .م و 1991 تمـسق )  26)
.م لاس 1940 رد  اربراب ، فسوی )  ) فزوج اناه و  مایلیو  .تسا  هتخاس  مه  ار  يرج  ماـت و  نوتراـک  یتسینویهـص ، ییاـمنایوپ  تکرش 

یگوی و رویلاگ ، ياه  نشیمینا  نینچمه  .تفرگ  مان  يرج  ماـت و  اهدـعب  هک  دـنتخاس  ار  دوخ  يا  هبرگ  شوم و  كرتشم  راـک  نیلّوا 
نیمه هتخاس ي  ...و  ود  ییوکـسا  يروگنا ، لیروگ  هبرگ ،) کی  گس و  کـی   ) يدرو فار  رجح ،) رـصع   ) اـه ُنتـسنیلف  ناتـسود ،

رذآ  18 ش 97 ، ناوج ،» يرهـشمه   » هّلجم ي بورغ ، هب  ور  اهنت  نارچواگ  هلاقم ي  روپ ، يریـصن  اضردـیمح  کن : .تسا  یناـپمک 
ص60. ، 1385
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(1) .دنناشکب دیدج  نیمزرس  هب  یقیتع  دهع  ياه  نامرآ  نیا  اب  ار  نایحیسم  زا  يدایز  دادعت 

، ناهج رسارس  ِنایدوهی  نایحیسم و  بذج  يارب  .تسین  نیطسلف »  » اهنت يدوویلاه  راثآ  یخرب  رد  دوعوم » نیمزرس   » هک تسا  ینتفگ 
روهظ يارب  يرتسب  ات  دـنورب  اجنآ  هب  دـیاب  هک  تس  « اکیرمآ  » نامه دوعوم ،» ضرا   » دـننک رواب  اـت  هتفرگ  تروص  يرایـسب  تاـغیلبت 

.دوش مهارف  شخب ، ییاهر  دوعوم 

يراوشد زا  نتساک  يارب  هک  دناد  یم  لاغترپ »  » لها يدوهی  کی  ار  بملک  فتـسیرک  نّدمت ،» خیرات   » هعومجم ي رد  تنارود  لیو 
هب « ) كرویوین ، » زابرید زا  لیلد ، نیمه  هب  .دیسر  اکیرمآ  هب  درک و  زاغآ  دوعوم » ضرا   » نتفای يارب  ار  یسّدقم  رفـس  نایدوهی ، ياه 
رود دوخ  يدوویلاـه  بیقر  زا  ریـسم  نیا  رد  مه  اـپورا  يامنیـس   (2) .تسا هدوب  ناهج  نایدوهی  یلام  تختیاپ  دـیدج ) رهـش  ياـنعم 

یشحو برغ  هب  رفس  بآ ، يایند  زنوج ، انایدنیا  هعومجم ي  نوچ  ییاه  ملیف  .تسا  هدروآ  دیدپ  نومـضم  نیمه  اب  يراثآ  هدنامن و 
(3) .دنا هدش  هتخاس  يریطاسا  يوگلا  نیمه  ساسا  رب  مشخ  ياه  هشوخ  و 

.1384 چ 3 ، نارهت ، لاله ، رشن  یتسینویهص ،» ّتیحیسم  مسیناتیرویپ و  مزیتناتستورپ ، ، » قلُخ بحاص  ریصن  - 1
نّدمت و خیرات   » ياه باتک  هعومجم ي  نتشون  رد  تنارود ، لیو  يدوهی  راکمه  رسمه و  قوشعم و  لیرآ ، هرابرد ي  دیاب  هّتبلا  - 2

.نامه دوهی ،» شقن  یبایزاب  بملک ، فتسیرک  رفس   » هلاقم ي ّبیط ، دّمحم  کن : .تفگ  نخس  هناگادج  وا  يدوهی » هشیدنا ي 
هناخ ي باتک  .يد.یس  رد  ینیسح ، هاش  دیجم  رتکد  هتخاس ي  مسینویهص ، دوعوم  نیمزرس  امنیس ، دنتسم  ملیف  نتم  زا : هتفرگرب  - 3

.مق ملق ، حول و  هسّسؤم ي  یهوژپ ، مسینویهص  یلاتیجید 
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هنابّصعتم ییارگ  هلیبق  ردام ؛ هروطسا ي 

هراشا

هنابّصعتم ییارگ  هلیبق  ردام ؛ هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

هروطسا نیا  جیورت  رد  نپاژ  يامنیس  اب  مسینویهص  لماعت  یسررب 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

یم هتخاس  یتسینویهـص  يدوهی _  رّکفت  ریثأت  تحت  هک  يدوویلاه  ياه  ملیف  رد  .تسا  مرتحم  سّدـقم و  اه ، گنهرف  مامت  رد  ردام 
روضح میکحت  ببـس  شرگن ، نیا  .دوش  یم هداد  رداـم  هب  يا  هژیو شقن  دوـهی ، یتّنـس  گـنهرف  سّدـقم و  باـتک  هب  رظن  اـب  دـنوش ،

: تسا یسررب  لباق  يدوهی  نوتم  رد  تهج  ود  زا  هک  دوش  یم راثآ  نیا  رد  میکح  راکادف و  يردام 

نامه زا  دوجوم  نایدوهی  میریذـپب  رگا  ، ) تسا دوعوم » ضرا  ، » نایدوهی ناکاین  هاگداز  هک  تسا  يردام  نیمزرـس  روآدای  ردام ، . 1
هاگداز نوچ  (1) و  (. دنا هناگ  هدزاود  طابـسا  داژن  زا  يزورما  نایدوهی  هک  دـنراد  کش  نارگ  شهوژپ  یخرب  اریز  دنتـسه ، دادـجا 
لیئارسا ینب  ياه  هلیبق  يریگ  لکش هیلّوا ي  ناکم  يروآدای  دامن  ردام ، سپ  تسا ، ردام  دارفا ، یکدوک  نارود  رای  نینج و  هیلّوا ي 

.دنناد یم دوخ  موق  ردام  ار  لیئارسا  نایدوهی ، ور  نیمه  زا  تارف .) ات  لین  زا  « ) نیطسلف  » رد ای  هدوب  رصم »  » رد ای  هک  تسا 

هاتوک و ّدـق  اب  ناتـسودنه »  » نایدوهی و  اقیرفآ »  » نایدوهی رزخ و  يایرد  هراـنک ي  رد  كرت  رزخ ) لـیابق   ) نارزخ ندـش  يدوهی  - 1
ج 1، یسراپ ،» يدوهی و  نارالاسرز  : » کن .تسا  هدنامن  صلاخ  نایدوهی  داژن  هک  دنتسه  اعّدم  نیا  رب  یلیلد  تروص ، یگدرچ  هیس 

.هریغ 489 و  صص 485 _ 
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: دـندمآ دوجو  هب  ردـپ  کی  ردام و  راـهچ  زا  دـنوش ، یم هدـیمان  لیئارـسا  ینب هک  (ع ) بوقعی ترـضح  هون ي  طبـس و  هدزاود  ره  . 2
(1) .وناب ود  نیا  زینک  ود  نابال و  نارتخد  هیل  لیحار و 

، یگداوناخ بسن  ظفح  ییارگ و  هلیبق هک  میناد  یم هتـشاد و  ییازـس  هب  شقن  هلیبق ، ره  هب  هژیو  یـشخب  صّخـشت رد  ردام  ور ، نیا  زا 
نایم رد  تسا و  هداوناخ  ياضف  شخب  میکحت  ردام ، نیا ، رب  نوزفا  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو هاگیاج  زا  ناـیدوهی  ناـیم  رد  مه  زونه 

تیّمها رایـسب  یناربع ، داژن  رد  ردام  نیمه ، يارب  .دندیمان  یم نالک »  » کی دندوب ، ردام  کی  زا  هک  ار  يا  هعومجم ره  لیئارـسا ، ینب
.دشاب هتشادن  یشقن  ردپ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هّتبلا  ؛(2)  دراد

یتسینویهص يدوهی _  رّکفت  تاّیصوصخ  اب  هیام  نورد  نیا  دنا ، هتخاس  نپاژ »  » رد نویهص  ناهارمه  هک  يرایسب  ياه  ییامنایوپ  رد 
.دوش یم  رارکت  روفو  هب 

هروطسا نیا  جیورت  رد  نپاژ  يامنیس  اب  مسینویهص  لماعت  یسررب 

هروطسا نیا  جیورت  رد  نپاژ  يامنیس  اب  مسینویهص  لماعت  یسررب 

راـثآ ماـمت  اـم  هک  تسا  صّخـشم  هّتبلا  تسا ؛ زیگنارب  لـّمأت  رایـسب  ینپاژ  راـثآ  رد  یبرغ  یتسینویهـص و  رّکفت  ِنیماـضم  رارکت  نـیا 
صّخشم ًالماک  ینپاژ  گنهرف  ننس و  اه و  هروطسا .میناد  یمن یتسینویهص  ار  نپاژ »  » يامنیس

، سکاه رتسم  فیلأت : همجرت و  سّدقم ،» باتک  سوماق  : » کن نینچمه  باب 30 ؛ 35 و  ياهدنب 15 _  باب 29 ، شیادیپ ،» رفس  - » 1
.هیل لیحار و  ردام و  تاملک  لیذ  نارهت ، ، 1377 ریطاسا ،

/16/10، مـلق حوـل و  یناـسر  عـالّطا  یگنهرف و  تاـعلاطم  هسّـسؤم ي  مـق ، یـسانش ،» نمـشد ياـه  هوزج ، » بئاـط يدـهم  داتـسا  - 2
.ش 1382
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هب نداد  نت  ییاروماس ، گنهرف  وا ، ندرب  الاب  ادخ  ّدح  ات  روتارپما و  هب  ناوارف  مارتحا  ًالثم  دـنا ؛ زیامتم  یبرغ  گنهرف  ریطاسا و  زا  و 
هک دنتسه  یقرش  ینپاژ _  ًالماک  ینیماضم  ...و  ییوئات  ییوتنیـش و  ییادوب و  بادآ  نیدلاو ، هب  مارتحا  ندشن ، میلـست  ندش و  هتـشک 

، دوعوم نیمزرـس  نوچ  يرـصانع  نپاژ  يامنیـس  رد  هک  یتقو  اّما  دنوش ، یم رارکت  ینپاژ  ياه  نشیمینا  نپاژ و  يامنیـس  رد  روفو  هب 
یتسینویهـص یبرغ _  ًالماک  ینیماضم  هک  ...و  یمور  ینانوی _  ِگنهرف  رداـم ، ِناـماد  هب  ندیـسر  سپـس  یگراوآ و  هدـیزگرب ، ِموق 

.دنا هدش  هتخاس  یشرافس  تروص  هب  راثآ  نیا  هک  دش  نئمطم  دیاب  دنوش ، یم رارکت  یّصاخ  بیکرت  اب  مه و  رانک  رد  دنتسه ،

هیامرس ياه  ییاکیرمآ سپس  دش و  اکیرمآ »  » میلست یناهج  مود  گنج  رد  امیشوریه ،»  » و یکازاکان »  » یمتا نارابمب  زا  سپ  نپاژ » »
، هدــش میلــست  نـپاژ  رد  دــنداد ، یم  لیکــشت  ار  اــهنآ  زا  يداــیز  دادــعت  اــکیرمآ  ياــه  تسینویهــص یتّنــس ، روـط  هـب  هـک  راد 

بونج یقرـش و  يایـسآ  هقطنم ي  رد  اکیرمآ  يداصتقا  یـسایس _  ژد  هب  لیدبت  ار  نپاژ  ات  دـندرک  يا  هدرتسگ ياه  يراذـگ هیامرس
یّتح تسا و  یتسینویهـص  ییاکیرمآ _  نپاژ ، تورث  دـصرد  داتفه  دودـح  نونکا  هک  يا  هنوگ  هب  داتفا ، قاـّفتا  نیا  دـننک و  یقرش 

اکیرمآ شترا  اکیرمآ ، هب  نپاژ  لماک  میلـست  مود و  یناهج  گنج  زا  لاس  تصـش  دودح  تشذگ  زا  دـعب  مه  زونه  ار  نپاژ  ّتینما 
« نیچ  » ینعی هقطنم ، رد  دوخ  بیقر  نیرت  مهم  تسا  هتسناوت  بیترت  نیا  هب  دراد و  روشک  نیا  رد  یماظن  ياه  هاگیاپ دنک و  یم نیمأت 

، تروص نیا  هب  .دنک  نیمضت  دوخ  يارب  ار  ایسآ  قرش  بونج  مکارت  رپ  ِرازاب  یتهج  زا  دشاب و  هتشاد  لرتنک  تحت  ار 
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دنور نیا  زا  مه  امنیـس  لـماوع  نادـنمرنه و  دـنا و  هتـشاد  تسد  رد  ریخا  نرق  مین  رد  ار  نـپاژ  روـما  ماـمز  ارگ  برغ  نارادمتـسایس 
هدروآ يور  يزاس  ملیف  هب  نوسکاسولگنآ ، ینویهـص  يّدام و  نّدـمت  اکیرمآ و  هب  یگتـسباو  درکیور  اب  دـنا و  هدوبن  انثتـسم  بلاغ ،

.دنا

اب یبرغ  ياه  ناتساد  هک  مینک  یم هدنسب  نخس  نیا  هب  اهنت  شا ، ییامنیس  تعنص  و  نپاژ »  » رد اه  تسینویهص  يرکف  ذوفن  هرابرد ي 
کمک اب  هتخاس و  دوویلاه  ای  نپاژ  رد  رقتـسم  ینپاژ  ییامنیـس  ياـه  تکرـش رد  یبرغ ، هشیدـنا ي  شرتسگ  یلو  ینپاژ  هوبنا  دـیلوت 

(1) .دندش یناهج  يدوویلاه ، ییاکیرمآ _  گرزب  ياه  تکرش

: مینک یم هراشا  تسا ، هتسیز  اکیرمآ »  » رد لاس  تسیب  دودح  هک  كریز  يا  هدنسیون  نخس  هب  اجنیا  رد 

، ههد کی  تشذگ  زا  دعب  یلو  دندرک ، يدوویلاه  ياهویدوتسا  زا  يدادعت  دیرخ  هب  عورش  اه  ینپاژ  يدالیم ، ههد ي 80  طساوا  زا 
هک  Mitsushita ینپاژ یناپمک  لثم  دنتـسین ، شیب  یکـسرتم  اه  ینپاژ  دنا و  هدنام  یقاب  تسینویهـص  يدوهی و  ناریدم  مه  زونه 
مات  » و گربنیـش » دـس  «، » نمرـساو ول  : » دـنا قباس  ياه  تسینویهـص  ناـمه  نآ ، ياـسؤر  یلو  دـیرخ ، ار  نآ   MCA-universal

(2) «. کلوپ

«. اهوزرآ نیمزرس  هب  رفس  همان ي  هژیو  : » کن ینپاژ  ياه  لوصحم  هیام ي  نورد  هعلاطم ي  يارب  - 1
ص 119. نیشیپ ،» باقن ، نودب  اکیرمآ  - » 2
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ملیف یسررب 

ملیف یسررب 

یمالـسا و ّدـض  فادـها  ياتـسار  رد  سکیرتاـم ، هناـگ ي  هـس  هارمه  هـب  هـک  سکیرتاـمینا  ياـمنایوپ  تمـسق  هـن  زا  تمـسق  شش 
(1) .تسام ياعّدا  رب  ییایوگ  دنس  دش ، هتخاس  ینپاژ  نانادرگراک  يراکمه  اب  مسینویهص  ینامّزلارخآ 

رد .دنک  یم لّمحت  ار  يرایـسب  ياه  جـنر شردام ، نتفای  يارب  ناتـساد  نامرهق   (2) لسع روبنز  چاه  ییامنایوپ  لایرـس  رد  نینچمه ،
نیا تسد  زا  ار  شنابرهم  مام  اکنورب ، تسکـش  اب  تشاد  میمـصت  دوب و  شردام  لاـبند  هب  ملیف ، بیجع  ناـمرهق  نیبوچ ، ییاـمنایوپ 
لاب دراد و  مشچ  کی  تسا : هدش  دای  نآ  زا  سّدقم  باتک  رد  هک  تسا  یناطیـش  هیبش  رثا ، نیا  رد  اکنورب  .دناهرب  یناطیـش  دوجوم 

اکنورب نایهاپـس  .دراد  يا  هنارورـش  ياه  هدـنخ  زیگنا و  ترفن  ییادـص  بیکرت و  دـب  غامد  تسا ؛ شاّفخ  ياـه  لاـب  دـننام  شیاـه 
هشیمه

.72 صص 68 _  يد 82 ، ش 125 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي هتمورپ ،» هیال ي  تفه  سوباک  ، » یلیرک دیمح  - 1
تکرـش هک  تسا  لسع  روبنز  چاه  تارطاخم  نشیمینا ، نیا  لماک  ماـن   Adventures of Hutch , the Honeybee - 2

اب تخادــنا و  هار  شیاـهردارب  اـب  .م ) 1977-1932  ) ادیـشوی وستاـت  ار  وکونوستاـت  تکرـش  .تخاـس  ار  نآ  ینپاژ » يوکونوستاـت  »
دنا و هدیمان نپاژ  يا » ربراب  اناه _  ار   » وا تکرـش  هک  اجنآ  ات  دسرب ، تیقّفوم  هب  تسناوت  دنهاوخ » یم ایؤر  اه  هّچب  » راعـش ّتیقالخ و 

دنترابع تکرـش  نیا  فورعم  ياه  نوتراک .درک  شخپ  دـیرخ و  ار  ینپاژ  تکرـش  نیا  راثآ  اربراب ) اناه _   ) يدوویلاه تکرـش  نیا 
(، دوه نیبار  زا  یـسابتقا   ) ناوـج رادـنامک  ، The little Bits  / تــیب یل  یل یفلب و  ، Chobin the star child/ نیبوچ زا :

لاس رد  هک  شناد (  ياهاجنین  کتوبور و  تشاد ،) یناهج  شخپ  هک  ینپاژ  نوتراک  نیلّوا   ) تعرـس هدـننار ي  .م ،) 1972  ) ویکونیپ
روبنز چاه  نوتراک  زا  سپ  درک .) شخپ  ار  نآ  ناگراتـس  گنج  مان  اب  رییغت  یمک  اب  اربراب » اناه _   » تکرـش دش و  هتخاس  .م  1972

لب و دـننام : دـش ؛ هتخاس  دنتـسه ، ناش  هدـش  مگ  ردام  لابند  هب  هک  ییاه  نامرهق  هیام ي  نورد اب  ینپاژ ، ياه  نوتراک  لیـس  لسع ،
ش 97. ناوج ،» يرهشمه   » هّلجم ي کن : ولوچوک و . ...  باجنس  رنب ، لن ، مان  هب  يرتخد  نایتسابس ،
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دنناـم هب  تسرد  شباّذـج  ياـه  ههادـب  راشرـس و  دادعتـسا  تیارد و  کـچوک و  هّثج ي  اـب  نیبوچ  یلو  دـندرک ، یم  کـمک  ار  وا 
مه  (1) هعرزم رد  يرتـخد  اـنح ، ییاـمنایوپ  رد  .دوب  دربـن  نادـیم  زوریپ  اـکیرمآ ، يامنیـس  روسج  عاجـش و  اـهنت ، ِيدوهی  ناـنامرهق 

اب تسا ، هتفر  ناملآ »  » هب راک  يارب  هک  شرداـم  دـنک و  یم یگدـنز  دـنالنف »  » رد يراز  تشک  رد  هک  مینیب  یم  ار  ییاـهنت  كرتخد 
اـسرف تقاط راک  اب  دیاب  انح  ور ، نیا زا  .دتـسرفب  شا  هداوناخ يارب  یلوپ  دناوت  یم  هن  ددرگرب و  دـناوت  یم هن  لّوا  یناهج  گنج  زاغآ 
حیرص نومـضم  رد  یّتح  تسا ، نپاژ  نوپین »  » تکرـش ياه  هتخاس  زا  هک  ملیف  نیا  .دروایبرد  ار  شا  یگدنز جرخ  اهراز ، تشک  رد 

، تسنرا رتـکد  هداوناـخ ي  نارجاـهم ، نوچ  یبرغ  ًـالماک  نومـضم  اـب  يرگید  ياـهامنایوپ  تکرـش ، نیمه  .تسا  یبرغ  مه ، دوـخ 
.دراد يدوویلاه  ياه  تکرش اب  یگنتاگنت  تاطابترا  تسا و  هتخاس  زین  ار  بملک  فتسیرک  بیاجع و  نیمزرس  رد  سیلآ 

.تسا .م  لاس 1984 رد  نوپین »  » ینپاژ تکرش  هتخاس ي   Katri, the Cow Girl ای  Katri, Girl of the Meadows - 1
، ایام یلـصا  مان  اب   ) وکین کین و  توبا ، يدوج  نارجاـهم ، تسنرا ، رتکد  هداوناـخ ي  نوچ  يروهـشم  ياـه  ییاـمنایوپ تکرـش  نیا 

شرافس هب   ) بیاجع نیمزرس  رد  سیلآ  دش ،) هتخاس  چرگ »  » یناملآ هورگ  شرافـس  هب  .م  لاس 1975 رد  هک  ینتشاد  تسود  روبنز 
تبسانم هب   Doro TV ییایلاتیا هکبش ي  اب  كرتشم  دیلوت   ) بملک فتسیرک  دش ،) هتخاس   ) .م لاس 1982 رد  چرگ »  » یناملآ هورگ 

رد  Doro TV ییایلاتیا هکبش ي  شرافس  هب   ) لگنج باتک  دش ،) دیلوت  .م  لاس 1992 رد  اکیرمآ ، هّراق ي  فشک  لاس  نیمدـصناپ 
اباب یلع  ًـالثم  تسا ؛ هدـنامن  راداـفو  بش  کـی  رازه و  ياـه  ناتـساد  لـصا  هب  هک   ) دابدنـس ياهرفـس  و  دـش ) دـیلوت  .م  لاس 1989

، مه اباب  یلع  ییایلاتیا  ًالامتحا  نوتراک  رد  هک  تسا  بیجع  .دریگ  یم  ار  دادغب »  » نادزد يولج  هکلب  تسین ، دزد  نوتراک  فالخرب 
: کن رادـگنفت ، هس  زور و  داتـشه  رد  ایند  رود  نامناخاب و  و  .دراد ) ماـن  یلع  ددزد ، یم  مه  اـهدزد  زا  هک  نوتراـک  لّوا  ّتیـصخش 

ش 97. ناوج ،» يرهشمه   » هّلجم ي
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غالا گـس و  لاـکیراپ ، نوراـب و  هارمه  هب  تسا ، هدوب  شرداـم  گرم  دـهاش  هک  نیرپ  ماـن  هب  يرتخد  زین  ناـمناخاب  ییاـمنایوپ  رد 
رد دومیپ و  ادـخ  يرای  نورد و  یکاپ  یندرکنرواب و  یلّمحت  اب  ار  تفرـشیپ  لحارم  دـنموربآ ، یگدـنز  يوجو  تسج رد  شبوبحم ،
رد دنومدا  شرسپ ، هک  تشاد  مان  نارفلیو  شگرزبردپ ، .تسا  دنمتورث  رایسب  ناراد  هناخراک  زا  یکی  هون ي  هک  دش  راکشآ  نایاپ ،

.تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  نیرپ  مان  هب  يدنزرف  يدنه ، یساّکع  مناخ  اب  هدش  نیرفن  یجاودزا 

ینپاژ ییامنایوپ  راثآ  یخرب  رد  .تسا  ردام  یب ای  ددرگ  یم شردام  لاـبند  هب  هک  تسا  یکدوک  ینپاژ ، ياـه  نشیمینا رتشیب  عوضوم 
، تسا هدـش  هدیـشک  ریوـصت  هـب  برغ  هدـش ي  هزیدوـهی  نّدـمت  فادـها  نیماـضم و  اـب  یبرغ  روهـشم  ياـه  ناتـساد  هـک  مـینیب  یم

داتـشه رد  اـیند  رود   (3)، لـن ماـن  هب  يرتخد   (2)، ولوپوکرام ياهرفـس   (1)، اه گنیکیاو بملک ، فتـسیرک  نوچ : ییاه  ییاـمنایوپ
(6) .خاش کت / وکینوی  (5)، نایاونیب  (4)، زور

.تسا هدوب  نوپین » تکرش   » هتخاس ي رهاظ  هب  مه  نوتراک  نیا  - 1
.تسا ( House Mad « ) سواه دم   » تکرش لوصحم   Travels of Marcopolo - 2

.تسا هتخاس  ار  نآ   Dax تکرش هک  تسا  یقیسوم » هبعج ي   » مان هب  زنکید  زلراچ  زا  ینامر  ساسا  رب   Nell - 3
تکرـش يراکمه  اـب  نپاژ  نوپین » تکرـش   » هک تسا  نرو  لوژ  روهـشم  رثا   Around the World with Willy Fog - 4

.تخاس ار  نآ   B.R.B ییایناپسا
Manga  ) اـیند رـسارس  زا  ناـیرپ  ياـه  ناتـساد  ییاـمنایوپ  زا  یــشخب  دـش ، شخپ  ماـن  نـیا  اـب  ناریا »  » رد هـک  يا  ییاـمنایوپ  - 5

.تسا .م  لاس 1976 رد   Madhouse و Dax ياه تکرش  كرتشم  لوصحم  هک  هدوب  ( Fairytales of the World

خاش کت زا  یناـنوی  یحیـسم و  يدوهی و  ریطاـسا  .تسا  خاـش  کـت  ياـنعم  هب   Unicorn تـسردان ظّفلت  رهاظ  هب   Unico.9 - 6
تداسح وا  هب  ینانوی  نایادـخ  هک  زمرقوم ، يولوچوک  خاش  کت وکینوی ، بیجع  ياـهارجام  ینپاژ ، ییاـمنایوپ  رد  دـنرت و  فورعم 

.تسا هدش  هتفرگ  میدق  نانوی »  » زیمآ كرش  ياه  هناسفا  رگید  هکیس و  دیپوک و  هروطـسا ي  زا  وکینوی ، قلاخ  هتفگ ي  هب  دننک ، یم
.دمآ رد  شیامن  هب  نپاژ »  » رد سرام 1981  رد 14  تسا و  هتخاس  اکوزت  دوخ  ینادرگراک  هب  ار  ملیف  نیا  ویرناـس  اـکوزت و  تکرش 

ییادوب تّدش  هب  دـش ، نارکا  اهامنیـس  رد  .م  لاـس 1983 رد  تخاـس و  وناروم  یبـیروم  ار  نآ  هک  وداـج  هریزج ي  رد  وـکینوی  ملیف 
هرابرد ي یندناوخ  لّصفم و  هدنورپ ي  کی  اهوزرآ ،» نیمزرـس  هب  رفـس   » همان ي هژیو  دمآ ،» اجک  زا  وکینوی   » هلاقم ي کن : .تسا 

.97 ش ، ناوج ،» يرهشمه   » هّلجم ي ام ، یکدوک  نارود  ياه  نوتراک  نیرت  بوبحم 
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رتخد ود  هب  مه  شگرم  زا  سپ  یّتح  ردام  خاش ، کت رفس  ملیف  رد  هنومن ، يارب  دراد ؛ يا  هژیو شقن  ردام  یتسینویهـص ، ياه  ملیف رد 
ینابرهم و تمکح و  ضیف و  همـشچرس ي  دـنک و  یم کـمک  دوعوم  هریزج ي  ییاـهر  اـه و  یـشحو  تسکـش  هار  رد  شرهوش  و 

.تسا یگداوناخ  ياه  شزرا  هداوناخ و  زا  ینابیتشپ 

ملیف دیلوت  يارب  امنیـس  یلاع  هتیمک ي  وضع  یتسینویهـص و  يامنیـس  يدوهی  نازادرپ  هروطـسا  نیرت  هزاوآرپ  زا  گربلیپسا ، نویتسا 
ملیف لّوا  ّتیـصخش  مان  ( A.I) یعونـصم شوه  ملیف  رد  وا  .تسا   (1) لیئارـسا تلود  تیامح  دروم  نایدوهی  دوس  هب  یتاغیلبت  ياـه 

نیزگیاج هک  تسا  ییامن  ناسنا تابر  دیوید ، .تسا  لیئارـسا  ینب  گرزب  یجنم  (ع ،) یبن دوواد  روآدای  هک  تشاذگ  دیوید  ار  دوخ 
یلو دزادنیب ، رود  ار  تابر  نیا  دریگ  یم  میمـصت  هداوناخ  كرـسپ ، ندمآ  زا  سپ  .تسا  هتفر  امغا  هب  هک  دوش  یم  يا  هداوناخ رـسپ 

ار یتخـس  ریـسم  دیاب  هک  دنک  یم  ییامنهار  ار  وا  یبآ ، هتـشرف ي  .دـناد  یم  دوخ  ردام  ار  وا  هدـش و  دـنم  هقالع  هداوناخ  ردام  هب  وا 
نیا وضع  دناوتب  ات  دیامیپب 

، لیئارسا ریزو  تسخن  نمزیاو ، رزع  لیئارسا ، روهمج  سیئر زا : دنترابع  لیئارسا  تلود  تیامح  دروم  ّمهم  هتیمک ي  نیا  ياضعا  - 1
، راسیلا نبوهایلا  داسوم ، هدنیامن ي  ناطلس ، دیوید  رصم ،»  » رد یتسینویهـص  میژر  قباس  ریفـس  ینولا ، ِتیمولاش  لیئارـسا ، تاطابترا 

ص 129. یناهنپ ،» هطلس ي  : » کن گربلیپسا .» نویتسا   » و « ITF  » و ننک »  » یتسینویهص تکرش  زا  هدنیامن  ود 
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هک دراد  ار  شردام  هرابود ي  تشگزاب  يوزرآ  مه  زاب  لاـس ، رازه  ود  تشذـگ  ناوارف و  ياـه  تمحز  زا  سپ  وا  دوش و  هداوناـخ 
.دسر یم  دوخ  يوزرآ  هب  ماجنارس 

تمکح یگدنز  هرطاخ و  دای و  هشیمه  تسا و  فورعم  شردپ  ردام و  تماهش  لیلد  هب  ناتساد  نامرهق  مینیب  یم  رتاپ  يره  ملیف  رد 
دنوـیپ .دـهد  یم  تماهـش  ورین و  وا  هب  هک  تساـهنآ  داـی  زتراوگاـه ،»  « هسردـم ي ییاـهر  يارب  تـسوا و  هارمه  رواـی و  ناـشزیمآ ،

يرگوداج شزومآ  هسردـم ي  زا  روظنم  هک  دـنک  یم  يروآداـی  ار  هتکن  نیا  زتراوگاـه ،»  » هسردـم ي ییاـهر  يره و  هداوناـخ ي 
هتکن نیا  هب  زین  تسا »؟ يدوهی  رتاپ  يره  ایآ   » مان اب  چیووماربآ ، کج  ماخاح  هلاقم ي  هّتبلا  .تسا  دوهی  دوعوم  نیمزرس  زتراوگاه ،

(1) .تسا لیئارسا  ینعی  تاروت ،»  » ندناوخ شزومآ و  نیمزرس  هسردم ، نیا  زا  روظنم  هک  دنک  یم  هراشا 

: تیاــــــس رد  دـــــــیناوت  یم  ?« Is Harry Potter Jewish  » ماـــــن اـــــب  ار  یــــــسیلگنا  هلاــــــقم ي  نـــــیا  - 1
.دیناوخب  www.ou.org/ncsy/projects/5764/c1-64/Harry-potter-Is-Jewish.htm
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رترب داژن  هدیزگرب ؛ موق  هروطسا ي 

هراشا

رترب داژن  هدیزگرب ؛ موق  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

.دـش هریچ  اه  هلیبق  رگید  رب  تشاد ، هاوخ  هدایز  ینامدرم  هک  ادوهی  هلیبق ي  اـهنآ  ناـیم  زا  هک  دوب  هلیبق  هدزاود  لـماش  لیئارـسا ، ینب 
رب ار  هلیبق  نیا  تسایر  هک  ادوهی  دوخ  .دنتخانـش  دوهی  مان  اب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دوب  لـباب »  » رد .م.ق   598 ياه 539 _  لاس  دودح 

ار (ع ) فسوی ترضح  نتخادنا  هاچ  هب  هشقن ي  وا  .دوب  (ع ) بوقعی ترـضح  نارـسپ  نایم  رد  گنرین  ییورود و  دامن  تشاد ، هدهع 
یناویح و ییایند و  ياـه  هتـساوخ  تمـس  هب  ار  لیئارـسا  ینب  ناـنآ  .دـندوب  دوهی  یناتـساب  مسیناـموا  رگزاـغآ  ناـیدوهی ،  (1) .دیشک
، تاروت رد  .دندرک  لدـب  هدـش ، فیرحت  تاروت »  » هب دوب ،  (2)« رون ًيدـه و   » هک ار  ادـخ  باتک  دـندرب و  شیپ  يداژن  ینیبرتربدوخ 

.دنتخانش ّتیمسر  هب  اه  موق  رگید  يارب  مه  يرگید  نایادخ  دنتسناد و  نایناربع  هژیو ي  يادخ  ار  هوهی 

: دسیون یم  يدوراگ  هژور 

.تسا هدومن  خر  قیتع  دـهع  اب  یتسرپ  هناگی نآ ، ساـسا  رب  هک  یخیراـت  دنـس  هنوگ  چـیه  نودـب  تسا  يرواـب  ًافرـص  هروطـسا ، نیا 
.دنا هدوبن  تسرپ  هناگی مادک  چیه  یهولا ، هوهی و  نآ ، یلـصا  هدنراگن ي  ود  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  سّدـقم  باتک  دوخ  زا  سکعرب ،

يربع يادخ  يرترب  طقف  اهنآ 

ص 295. ج1 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  - » 1
«. ٌرُون يًدُه َو  اهیف  َهارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » هدئام هروس ي  هیآ ي 44  هب  هراشا  - 2
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هب  (2) نایادـخ رگید  نوچمه  شَماـک ،»  » بآوم يادـخ   (1) .دـندرک یم  نـالعا  ناـنآ  ربارب  رد  ار  وا  دـسح  نایادــخ و  رگید  رب  ار 
(3) .دوش یم  هتخانش  ّتیمسر 

هتـشاد جاور  هنایمرواخ »  » ياه موق  ناـیم  رد  لیئارـسا  ینب  زا  شیپ  دـیحوت ، هک  دوش  یم  روآداـی  نخـس ، نیا  همادا ي  رد  يدوراـگ 
(4) .دنادب نایدوهی  ار  دوخ  هدیزگرب ي  ناگدنب  اهنت  دوخ و  رسپ  نیتسخن  نایناهج ، يادخ  هک  هدوبن  نینچ  تسا و 

: تسا هدومرف  ناش  یتسرپاتکی ا  نامز  رد  لیئارسا  ینب  هب  یتایآ ، رد  میرک » نآرق   » رد دنوادخ 

؛(5) َنیَملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  ّینَأ  ْمُْکیَلَع َو  ُتْمَْعنَأ  یتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلیئارْسِإ  یَنب  ای  »

«. مداد يرترب  لوسر ) باتک و  تمعن  هب   ) نایملاع رب  ار  امش  مدرک و  اطع  امش  هب  هک  ییاه  تمعن  زا  دینک  دای  لیئارسا ! ینب  يا 

زا .دنوش  یم  یفّرعم   (7) ایند رد  نتـسیز  يارب  نامدرم  نیرت  هاوخ  نوزف  وزج  (6) و  نانمؤم نانمـشد  نایدوهی ، زین  رگید  ياه  هیآ رد 
نیا

.5 تارقف 2 _  ، 20 باب جورخرفس ، قیتع ،» دهع  - » 1
هرقف 19. باب 27، لوا ، لیئومس  رفس  قیتع ، دهع  - 2

، دادترا کی  خیرات  : » زا لقن  هب  هرقف 27 ؛ ، 2 باب ناهاشداپ ، رفس  24 و  هرقف باب 11 ، (، 1) ناروآدای ( 1) نایضاق رفس  قیتع ، دهع  - 3
ص 49. نیشیپ ، لیئارسا ،» تسایس  راذگ  ناینب  ياه  هروطسا 

، دادترا کی  خیرات  : » زا لقن  هب  هرقف 27 ؛ ، 2 باب ناهاشداپ ، رفس  24 و  هرقف باب 11 ، (، 1) ناروآدای ( 1) نایضاق رفس  قیتع ، دهع  - 4
.50  _ 54 نیشیپ ، لیئارسا ،» تسایس  راذگ  ناینب  ياه  هروطسا 

.هرقب هروس ي  هیآ ي 47 ، - 5
«. اوُکَرْشَأ َنیذَّلا  َدوُهَْیلا َو  اُونَمآ  َنیذَِّلل  هَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل  : » هدئام هروس ي  هیآ ي 82 ، - 6

«. ٍهایَح یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتل  َو  : » هرقب هکرابم ي  هروس ي  هیآ ي 96 ، - 7
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.یگداوناخ تلاصا  تیّلم و  هلیبق ، داژن ، نوخ ، هن  تسا ، يراکزیهرپ  دیحوت و  اهنت  تلیضف ، كالم  ور ،

: دیوگ یم  فلوکوس  موهان  .دنراد  یناوارف  دیکأت  یناربع  داژن  ندوب  هدیزگرب  رب  اه  تسینویهص  هژیو  هب  نایدوهی 

(1) .دنداژن نیرت  صلاخ  نایدوهی  نامگ  یب  نّدمتم ، للم  نایم  رد 

: دیوگ یم  گربنزیآ  ماخاح  هراب  نیا  رد  نینچمه 

(2) .تسا رت  ناسنا  دشاب ، رت  يدوهی  هچ  ره  ناسنا 

(3) .تسا رت  کیدزن  ّتیناسنا  هب  يرگید  سک  ره  زا  يدوهی ، هک  تسا  رواب  نیا  رب  زین  لزیو  یبا 

: دیوگ یم  دوملت »  » باتک رد  نهوک  یبر 

تسا هدیزگرب  ّتلم  لیئارسا ، .دوش  یم  هتـسیرگن  نادب  رکیپ  کی  دننام  هک  رگید  ياه  ّتلم  لیئارـسا و  دنا : هنوگ  ود  نیمز  نانکاس 
(4) .نیداینب تسا  يا  هدیقع  نیا  و 

یم هراشا  اه  نتم  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دننک  یم  دانتـسا  دوهی  هدش ي  فیرحت  سّدقم  نوتم  یخرب  هب  تسرپداژن  ياه  تسینویهص 
: مینک

، يدمحا دّمحم  شـشوک : هب  مود ، باتک  ّتینویهـص ،» ههوژپ ي   » باتک يزیتسدوهی ،» ّتیعقاو   » هلاقم ي یهاش ، ناطلـس اضریلع  - 1
.ریبکریما نارهت ، یبایغ ،» مکح  ، » یناحور نیسحدّمحم  زا : لقن  هب  چ1 ، ، 1381 نیطسلف ، تاعلاطم  زکرم 

رــشن نارهت ، ناراـکمه ، هداز و  لـیلخ  دـیجم  هـمجرت : يدازآ ،» دـهم  رد  يدازآ  همکاـحم ي  ، » سرژو كاژ  يدوراـگ و  هژور  - 2
ص 77. چ1 ، ، 1377 رصاعم ،» هشیدنا ي  یگنهرف   » هسّسؤم ي

رــشن نارهت ، ناراـکمه ، هداز و  لـیلخ  دـیجم  هـمجرت : يدازآ ،» دـهم  رد  يدازآ  همکاـحم ي  ، » سرژو كاژ  يدوراـگ و  هژور  - 3
ص 77. چ1 ، ، 1377 رصاعم ،» هشیدنا ي  یگنهرف   » هسّسؤم ي

، سیراپ ، Payot تاراـشتنا دوملت ،» : » زا لـقن  هب  ص 49 ، لیئارـسا ،» تسایـس  راذگ  ناینب  ياه  هروطـسا  دادترا ، کی  خـیرات  - » 4
.م 1986
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؛(1) دیـشاب وا  ّصاخ  موق  ات  تسا  هدیزگرب  نیمز  يور  ياه  موق  نایم  زا  ار  امـش  وا  دیراد و  ّقلعت  ناتیادخ  دنوادخ  هب  ًارـصحنم  امش 
ریاس زا  امـش  ندوب  رت  گرزب  لیلد  هب  هن  ...دیـشاب  وا  ناگدـیزگرب  ات  تسا  هدرک  باـختنا  ار  امـش  نیمز ، يور  مدرم  ماـمت  نیب  زا  وا 

(2) .دروآ اج  هب  دوب ، هتسب  امش  ناردپ  اب  هک  ار  دوخ  دهع  تساوخ  یم  تشاد و  تسود  ار  امش  نوچ  هکلب  ماوقا ،

اـه و مکح  هعوـمجم ي  هک  دوـملت »  » باـتک رد  .تـسا  هدـش  راکـشآ  دوـهی ، یعمج  مسیناـموا  رد  يدنـسپدوخ  یتـسرپداژن و  نـیا 
: میناوخ یم  باتک  نیا  رد  هنومن  يارب  مینیب ؛ یم  ار  یگژیو  ود  نیا  تسا ، خیرات  لوط  رد  يدوهی  ياهرواب  تاّیقالخا و 

يراددوخ دروم  رد  هرداص  ماکحا  دنتـسه ؛ ناویح  یگمه  نایدوهی ، زا  جراخ  .درک  هاگن  ناسنا  مشچ  هب  دوش  یم  نایدوهی  هب  طـقف 
انز يدوهی ، تعیرـش  تسا ؛ لالح  للم ، رگید  لام  ناج و  تسا ؛ قداص  اه  يدوهی  لباقم  رد  طقف  نارگید ، لام  تراـغ  يدزد و  زا 

لالح نایدوهی  رب  ناـیدوهیریغ ، سوماـن  ضرِع و  .تسا  يدوهی  ياـه  نز  دروم  رد  طـقف  ناـمرف  نیا  .تسا  هدرک  مارح  نادرم  رب  ار 
(3) .تسا

: تسا هدمآ  نینچ  دور ، یم  رامش  هب  مسیلاباک )  ) دوهی فّوصت  عبنم  هک  الاباک ) « ) هلابق  » باتک رد  نینچمه 

هرقف 2. باب 14 ، هینثت ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 1
.6  _ 8 تارقف باب 7 ، هینثت ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 2

یـسیلگنا یبرع و  یـسراف و  هب  یـشنیزگ  صقاـن و  ار  نآ  ناـیدوهی  هک  تسا  دـلج  لـهچ  زا  شیب  يربـع  هب  دوملت »  » لـماک نتم  - 3
باتک نیا  زا  اهزارف  نیا  دـنامب ، هدیـشوپ  نانآ  يریذـپداسف  یتسرپداژن و  دراوم  یخرب  دوشن و  راکـشآ  تقیقح  ات  دـنا  هدرک همجرت 

، یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  رـشن  نارهت ، يدیعـس ، رفعج  همجرت : يرنوسامارف ،» ینابم  ، » یملع تاـقیقحت  هورگ  دـنا : هدـش هدروآ 
ص 111. جورآ ، ناطلس  شخب  دوملت ، زا : لقن  هب  ص 16 ، چ2 ، ، 1376
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یکچوک تاناویح  نانآ  .دنا  هدنز  ّتیدوهی  هب  تمدخ  يارب  طقف  اهنآ  .دنتسه  تسپ  داژن  زا  اوتحم و  یب  انعم  مامت  هب  اه  ناسنا  رگید 
(1) .دنتسه

: دننادب نآ  فیدر  مه  ای  رتالاب  ادخ  زا  ار  يدوهی  ناسنا  هک  تسا  هدش  ببس  يدنسپدوخ  نیا 

(3) .تسا نیمز  يور  اه  ماخاح  زاین  ندرک  هدروآرب  هب  روبجم  دنوادخ ، ؛(2)  ناسنا دبلاک  رد  تسا  يا  هدنز  يادخ  يدوهی ،

ملیف یسررب 

ملیف یسررب 

« كرویوین  » رهش رد  نایدوهی  یگدنز  ناتـساد  ام ، نایم  رد  يا  هناگیب  ملیف  رد  .دوش  یم  هدید  يرایـسب  ياه  ملیف  رد  ییارگ  موق  نیا 
نایدوهی هناگیب ، زا  روظنم  دسر  یم  رظن  هب  دنتسه  یحیسم  كرویوین ، نامدرم  رتشیب  هکنیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدش  هدیـشک  ریوصت  هب 

دور و یم  كرویوین  يدوهی  هعماج ي  نایم  هک  تسا  كرویوین  یلاـها  زا  یحیـسم  نز  سیلپ  کـی  هناـگیب ، زا  روظنم  یلو  دنتـسه ،
.دیآ یم  شیپ  شیارب  ییاه  قاّفتا 

ملیف ناگدنزاس  نایم  رد  یتسرپداژن  .دوش  یم  هدیشک  ریوصت  هب  اراکشآ  دوهی ، موق  یگدیزگرب  زین  نامرف  هد  رصم و  سنرپ  ملیف  رد 
رملیک لاو  دنا : هدش  باختنا  نایدوهی  نایم  زا  مه  رصم  سنرپ  يامنایوپ  یلصا  ياه  هدننک  هلبود  یّتح  هک  هدناود  هشیر  يا  هنوگ  هب 

لشیم (ع ،) یسوم ياج  هب 

«. ّالابق  » باتک زا : لقن  هب  ص 19 ، يرنوسامارف ، ینابم  - 1
«. ّالابق  » باتک زا : لقن  هب  ص 19 ، يرنوسامارف ، ینابم  - 2
«. ّالابق  » باتک زا : لقن  هب  ص 19 ، يرنوسامارف ، ینابم  - 3
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(1) .دنیوگ یم  نخس  (ع ) نوراه ياج  هب  موبدلگ  فج  ناشیا و  رهاوخ  ياج  هب  كالوب ، اردناس  ترضح ، رسمه  ياج  هب  رفیاف 

سکیرتام ریرـش  ناطیـش  تسد  زا  نیمز  ییاهر  هشیدـنا ي  رد  دـنرادیب و  نایاز »  » رهـش یلاـها  اـهنت  مه  سکیرتاـم  هناـگ ي  هس  رد 
.دننک یم  یگدنز  دنراد  دنا و  ناسنا  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  دنا و  هتفر  ورف  یقیمع  باوخ  رد  نارگید  .دنتسه 

(2) تسا ، يدوهی  يانعم  هب  هک  يادوج  ماقم  هب  نتفای  تسد  يارب  هک  مینیب  یم بّجعت  لامک  رد  دوویلاه ، حرطم  ياه  ملیف یخرب  رد 
.دنک لّمحت  ار  يرایسب  ياه  یتخس  دیاب  ملیف  نامرهق 

نایدوهی نایم  هک  هدش  هدیشک  ریوصت  هب  هلاس ، داتشه  يرنویلیم  یعقاو  ناتـساد  لیئارـسا ، هتخاس ي  ویوآ  لت  رد  لمیال  نک  ملیف  رد 
بوبحم

تیاس زا  امنیس ،» رد  مسینویهـص  ذوفن  یـسررب  يرماس ، رحـس   » هلاقم ي www.imdb.com و  ییامنیس تیاس  زا  هدافتـسا  اب  - 1
.www.yahood.net

ینب رگید  طبـس  هدزای  رب  اهدـعب  دوب و  نارگید  زا  رت  تسرپایند هک  تسا  دوهی  طبـس  بوقعی و  دـنزرف  ادوهی  يانعم  هب   Judah - 2
رامعتـسا یـسراپ ، يدوهی و  نارـالاسرز  : » کـن .درک  يزیر  هیاـپ  ار  زورما  دوهی  تشک و  ار  دوخ  ناـشیک  مه  دـش و  هریچ  لیئارـسا 

هقطنم ي نامه   Judea دـیدج .» تیدوهی  یماخاح و  یـشراگیلا   » و لیئارـسا » ینب  نایاپ  زاـغآ و   » لوصف ج 1 ، ناریا ،» اـیناتیرب و 
هب هتـسباو  يدوهی و  يانعم  هب  مه   Judean , Judaic دوب. ادوهی  طبـس  تموکح  ّلـحم  هک  تسا  نیطـسلف »  » بونج رد  هّیدوهی 

کی زا  همه  اـهاوج ، ادوج و  يدوهی ، میناوخ : یم  هلاـبق »  » باـتک زا : لـقن  هب  ص 19 ، يرنوسامارف ،» یناـبم   » باـتک رد  .تسا  دوهی 
ناناکوج ماخاح  .تسا ) هدـش » ادـخ  / هدـش یهلا  ياـه  ماـخاح   » ینعم هب  اـهاوج »  » تسا و يدوهی  رّکفت  ینعم  هب  ادوج »  )» .دـندوجو
تشگزاب ناگراتس ، گنج   » ملیف رد  هنومن ، ناونع  هب  .تفگ  دنهاوخ  اهاوج »  » اهنآ هب  دش و  دنهاوخ  ادخ  اه  ماخاح  مامت  دیوگ : یم

.دسرب يادوج »  » ماقم هب  تسا  شالت  رد  ناتساد  نامرهق  هک  میتسه  دهاش  روتارپما »
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اب يدوهی  نوخ  دنامب و  صلاخ  دوهی  داژن  ات  دننک  جاودزا  يدوهی  نارسمه  اب  هک  دهاوخ  یم  دوخ  ناوج  نابطاخم  زا  وا  .تسا  هدوب 
(1) .دنورب یلاغشا  نیطسلف »  » هب سپس  دوشن ، هتخیمآ  دوهیریغ 

نیا یلو  دنرایــسب ، دـنا ، هدرمــش  تـسود  ناـسنا  هبترمدـنلب و  ار  ناـیدوهی  کـچوک و  تـسپ و  ار  رگید  ياـهداژن  هـک  ییاـه  مـلیف 
.تسا هدش  نایدوهی  زا  مدرم  رتشیب  رّفنت  ببس  هکلب  هداتفین ، اج  بطاخم  يارب  امنیس  زا  يدنم  هرهب  اب  اهنت  هن  یتسرپداژن 

هیرشن ي ینالجعلا ، نیّدلا  سمـش  خیرات ،» فیرحت  یتسینویهـص و  يامنیـس  : » زا لقن  هب  ص 119 ، نیـشیپ ، یناهنپ ،» هطلـس ي  - » 1
ص 47. ش 78 ، مجنپ ، لاس  سدق ،» يادن  »
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دوهی دحاو  تّلم  هروطسا ي 

هراشا

دوهی دحاو  ّتلم  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

داهن ناهج ، رـسارس  نایدوهی  زا  رتشیب  يرادرب  هرهب  دوخ و  عفانم  يارب  اه  ماخاح  دـندش ، هدـنکارپ  ناهج  رد  ناـیدوهی  هکنیا  زا  سپ 
دحاو يربهر  مارآ  مارآ  تسناوت  هک  دـندرک ، يزادـنا  هار ار   (1) يدوهی ) نارجاهم  يارب  يدوواد  دـیعبت  رد  یهاشداپ   ) اـتولگ شر 

يرگ و هطـساو اب  دنناوتب  ات  دربب  هرهب  اهنآ  یگدنکارپ  زا  دشخبب و  اهنآ  هب  يا  هرابود  یگچراپ  کی  دشاب و  هدـنکارپ  نایدوهی  يارب 
.دننک تیوقت  ار  دوخ  ناداژن  مه نوگانوگ ، ياه  ّتلم  نایم  رد  یسایس  یگنهرف و  يداصتقا و  یسوساج 

هدوب میهـس  لزتره  رودوئت  يربهر  هب  یـسایس  مسینویهـص  يروراب  رد  دوهی ، دحاو  راو و  مادـنا  ّتلم  هشیدـنا ي  ریخا ، ياه  نرق  رد 
هتشون رد  دنراد و  يا  هژیو  مهـس  دیورف  دنومگیز  وسور و  كاژ  ناژ  نتوین ، قاحـسا  نوچ  یناسک  هشیدنا ، نیا  شرتسگ  رد  .تسا 

نابز شزومآ  شرتسگ   (2) .دنا هدش  ریوصت  راو  مادنا  یتّلم  ناونع  هب  نایدوهی  مه  هتخیف  تناک و  ياه 

ص 418. ج1 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  - » 1
ص 21. ش32 ، زییاپ 1383 ، دقن ،» باتک   » همان ي لصف  مسینویهص ،» یعامتجا  یسایس _  ینابم   » هلاقم ي يدوریش ، یضترم  - 2
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و یعیـش ) مالـسا   ) كرتشم نمـشد  كرتشم ، ياه  هروطـسا  ندروآدـیدپ  (1) و  نایدوهی ناـیم  رد  نوگاـنوگ  ياـهروشک  رد  يربع 
.دیاشگ یم دوهی  ییارگ  یّلم تیبثت  يارب  ار  هار  كرتشم ، نیمزرس 

رد  (2) .تفای دـشر  اه  ّتیلقا  نایم  رد  هسنارف »  » بـالقنا زا  سپ  هک  تسا  یبرغ  ًـالماک  يا  هدـیدپ  ییارگ ) یّلم  ) مسیلانویـسان ًاـساسا 
شرتسگ زا  نیتشنیا ، تربلآ  .دنمان  یم  مسیلانویسان  ار ، موق  کی  نوگانوگ  دارفا  نایم  كرتشم  یهاوخ  نامرآ  یتسرپ و  نهیم  عقاو ،

تلود زا  يا  هرود  رد  وا  هــــّتبلا   (3) .دـش یتسینویهـص  یتـلود  لیکـشت  ببـس  تکرح ، نیمه  دوب و  كاـنمیب  يدوهی  مسیلانویـسان 
.درک یم  تیامح  لیئارسا ،

هدوب خـیرات  لوط  رد  دـحاو  یتّلم  ّتیوه و  تابثا  یپ  رد  هراومه  نایدوهی  هک  میروخ  یم  رب  هتکن  نیا  هب  یخیرات  ياـه  شهوژپ  رد 
گنهرف دوجو  اب  نایدوهی  مه ، لیئارـسا  دوخ  رد  هک  تسا  نیا  هّجوت  لباق  هتکن ي  تسا و  یتسینویهـص  هدیا ي  کی  ًاساسا  هک  دـنا 

.تسا هدش  اهنآ  نایم  فالتخا  ییادج و  ببس  هلئسم  نیا  دنراد و  يرایسب  تالکشم  نوگانوگ ، ياه 

ملیف یسررب 

ملیف یسررب 

هک دوش  یم  هدـید  ناهج  رـسارس  نایدوهی  نایم  نابز ، اه و  هروطـسا  اه ، نامرآ  اهوزرآ ، رد  تدـحو  نیا  ینوگانوگ ، ياه  ملیف  رد 
ینز انیل ، ملیف  رد  هنومن ، يارب  دماجنا ، یم  یلاغشا  نیطسلف »  » هب ترجاهم  هب  زین  ماجنارس 

.نامه مسینویهص ،» ذوفن  يارب  یهار  نابز ، ، » ییافص دیشهم  - 1
ص 21. ش32 ، زییاپ 1383 ، دقن ،» باتک   » همان ي لصف  مسینویهص ،» یعامتجا  یسایس _  ینابم  - » 2
ص 21. ش32 ، زییاپ 1383 ، دقن ،» باتک   » همان ي لصف  مسینویهص ،» یعامتجا  یسایس _  ینابم  - » 3
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نیطـسلف هب  هک  دـیاپ  یمن  يرید  یلو  دـشوک ، یم  هیـسور »  » ياـه نادـنز  زا  شرـسمه  يدازآ  يارب  هک  دوش  یم  هدیـشک  ریوصت  هب 
(1) .دنک یم  شومارف  ار  شا  هتشذگ  ینادنز  رسمه  جاودزا و  يدوهی  کی  اب  ددرگ و  یمزاب  یلاغشا 

یلـصا ياه  تسایـس  زا  يربع  نابز  جیورت  هعـسوت و  .دوش  یبایزرا  دـناوت  یم  اتـسار  نیمه  رد  زین  يربع  نابز  هب  ییاه  ملیف  نتخاس 
ایند رسارس  نایدوهی  دنشخب و  يرتشیب  ماجسنا  ار  يدوهی  ّتیوه  ات  دور  یم  رامش  هب  عماجم  ریاس  ياه  تسینویهص  لیئارسا و  تلود 
نآ هتسنادن و  يدوهیّدض  ار  حیـسم  بئاصم  ملیف  هک  یلیالد  زا  یکی  نادقتنم ، یخرب   (2) .دننک راداو  یتسینویهص  ییارگ  یّلم  هب  ار 

.دوب .م  لاس 33  رد  نیطسلف ،»  » هعماج ي لیئارسا  ینب  مدرم  يربع  نابز  رب  نادرگراک  دیکأت  دندرک ، یبایزرا  مسینویهـص  دوس  هب  ار 
تـسرهف ملیف  رد  .تسا  هدـش  هدافتـسا  رایـسب  يربع  نابز  زا  ملیف  نیا  رد  .دـنتفگ  یم  نخـس  يرگید  نابز  هب  نایمور ، هک  یلاـح  رد 

ییاه هعماج گنهرف  اب  راگزاسان  ار  اهنآ  گـنهرف  هدرب و  هرهب  ناـیدوهی  یلخاد  عماـجم  رد  يربع  ناـبز  زا  گربلیپسا  زین   (3) رلدنیش
هک تسا  هتسناد 

ص 121. یناهنپ ،» هطلس ي  - » 1
نایدوهی ياه  نامزاس  نیربوا ، یل  کن : یتسینویهص  رّکفت  جیورت  رد  يربع  نابز  شزومآ  ریثأت  هرابرد ي  رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 2
نینچمه چ 2 و  ، 1375 رون ، یتاراشتنا  یتاقیقحت و  هسّـسؤم ي  يرـصان ، .ع  همجرت : اه ،» هرگنک اه و  یبال ثیرب و  ياـنب  : » اـکیرمآ

،32 ش ، یمالسا ) هشیدنا ي  گنهرف و  هاگشهوژپ  « ) دقن باتک   » همان ي لصف  مسینویهـص ،» ذوفن  يارب  یهار  نابز ،  » هلاقم ي کن :
.146 صص 125 _ 

نیا .دـش  هتخاس  لاسروینوی »  » یتسینویهـص يدوهی -  تکرـش  طسوت  گربلیپسا ، نویتسا  ینادرگراک  هب   Shindler, s List - 3
نیودـت و نیرتهب  يرنه ، ینادرگراک  نیرتهب  ینادرگراک ، نیرتهب  هزیاـج ي  تفه  هدـنرب ي  دوب و  راکـسا  هزیاـج ي  دزمان 12  ملیف 

.دش یقیسوم  نیرتهب 
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: هک تسا  رواب  نیا  رب  گربلیپسا  .تسا  لزتره  هژورپ ي  ياتسار  رد  ملیف  نیا  .دننک  یم یگدنز  اهنآ  رد 

(1) .دنور یمن  لیلحت  اهنآ  رد  دننک و  یم  یگدنز  اهنآ  نیب  هک  دنتسه  ییاه  ّتلم  رد  ماغدا  بذج و  لباقریغ  نایدوهی ،

، اموکت یتمسق  هعوـمجم ي 22  زا  شخب  کـی  هنوـمن ، يارب  .دـنوش  یم  روسناـس  دـنور ، نیا  فلاـخم  ياـه  ملیف  هک  تسین  یّکش 
هب یبرع ) ياهروشک  زا  يدوهی  نارجاهم   ) يدرافس نایدوهی  نتسویپ  لکشم  هک  دوب  رگید  یلیئارسا  مان  هب  لیئارسا  خیرات  هرابرد ي 

نودب لیئارسا  تاطابترا  ریزو  .دندرک  یم  هرادا  ار  نآ  اپورا ) زا  يدوهی  نارجاهم   ) يزانکشا نایدوهی  هک  درک  یم  نایب  ار  يروشک 
ملیف نادرگراک  درک و  شخپ  ار  نآ  لیئارسا  نویزیولت  یلو  داد ، ار  نآ  روسناس  نامرف  نوراش  لیرآ  هتفگ ي  هب  دنیبب ، ار  ملیف  هکنیا 

(2) .دش دیدهت  گرم  هب 

ص ش 32 ، ، 1383، زییاپ دـقن ،» باتک   » همان ي لصف  مسینویهـص ،» ینید  يداقتعا و  ّتیهام   » هلاقم ي این ، یمیرک يدـهمدّمحم  - 1
.66

، ناراکمه هواـی و  رفعج  همجرت : يدوراـگ ، هژور  يدازآ ،» همکاـحم ي   » باـتک مود  دـلج  لیئارـسا ،» مسینویهـص  همکاـحم ي  - » 2
ص 12. چ 2 ، ج 2،1380 ، ناهیک ، رشن  نارهت ،

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_106_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:107

لیئارسا یهلا  تلود  هروطسا ي 

هراشا

لیئارسا یهلا  تلود  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

يدوهی یتلود  زا  هروطسا  نیا  رد  .دنراد  هدش  هداد  هدعو  ياه  نیمزرس  هرابرد ي  يرگید  هروطسا ي  مسینویهـص ، رادفرط  نایدوهی 
 _ نودـگمرآ گنج  يارب  يرتسب  ات  دوش  لیکـشت  دوهی ) دوعوم  حیـسم  ای  احیـشام   ) یجنم روهظ  زا  شیپ  دـیاب  هک  تسا  هدـش  داـی 

، دشاب  (1) نودـگمرآ هقطنم ي  ياورنامرف  گنج ، زا  شیپ  زور  رد  هک  سک  ره  اریز  دـنک ، اّیهم  نامّزلارخآ _  گـنج  نیرت  گرزب 
.دـنوش یم  ناهج  مکاح  نایناهج و  ِرورـس  نایدوهی ، دوش و  یم  لیکـشت  يدوواد  یناهج  یهاشداپ  رگید  راـب  تسا و  نادـیم  زوریپ 

لماک فّرـصت  اه  تسینویهـص  ور ، نیا  زا  .تسا  دوهی  یناهج  تموکح  يارب  يا  همّدـقم  گرزب ، لیئارـسا  لیکـشت  دـندقتعم  اـهنآ 
لتاق ریمع ، لاگیا  نوچ  یبهذم  ییاهوردنت  دنا و  هدیـشخب سّدقت  نآ  هب  هدرک و  یفّرعم  یهلا  يا  هشیدـنا  ار  دوهی  طسوت  نیطـسلف » »

لتق اب  ار  دوخ  ینامسآ  تلاسر  هک  دنوش  یم  لاحشوخ  اهوردنت  یّتح  هک  مینیب  یم  ارجام  نیا  رد  .دنا  هدرک تیبرت  ار  نیبار  قاحـسا 
یتسینویهص

، نایدوهی هتفگ ي  هب  هک  تسا  سّدقملا » تیب   » لامش رد  يا  هّپت مان  نودجمره ، ای  نودیجمره  ای  ( Armagedon) نودگمرآ - 1
ناناملسم نایناریا و  يربهر  هب  ناطیش  نایهاپس  رب  دوهی  دریگ و  یم  لکـش  نامّزلارخآ  رد  هقطنم  نیا  رد  مان  نیمه  هب  یگرزب  گنج 

يانعم هب  دیجم  عمج  نودیجم ،»  » تسا و هّپت  يانعم  هب  ره »  » .دوش یم  ایحا  هرابود  یناهج ، يدوواد  هوکش  اب  یهاشداپ  هدش و  زوریپ 
«. نافیرش هّپت ي   » ینعی نودجمره »  » ور نیا  زا  .تسا  فیرش 
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(1) .عشوی راگزور  نوچمه  .دیآ  یم  ادخ  بناج  زا  لتق ، روتسد  دیوگ : یم  ریمع  لاگیا  .دنناسرب  ماجنا  هب  وردنک ،

دیاب حیسم  ِروهظ  يارب  هک  دنرواب  نیا  رب  دنتسه و  رظن  مه  يدوهی  ياه  تسینویهص  اب  یحیـسم  ياه  تسینویهـص  هروطـسا ، نیا  رد 
.تسا دنوادخ  هدارا ي  نیا  دشاب و  نایدوهی  تسد  رد  نیطسلف » »

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

رهـش ناعفادـم  ياـه  هزراـبم  هب  دوـخ ، یهلا  ییاـسوم _  تبیه  نآ  اـب  فلودـناگ  هک  مینیب  یم   (2) اه هقلح  باـبرا  نوـچ  یملیف  رد 
رانک رد  ابیز  يرهـش  یّـصاخ ، يرامعم  اب  ملیف  نادرگراـک  .دوب  هداد  يا  هژیو  سّدـقت  ناـموراس  نوریاـس و  ربارب  رد  یناـمّزلارخآ » »
هولج زیگنا و  لد  ياه  هنحص  یقیسوم و  .تسا  میلشروا ) « ) سّدقملا تیب  » رهش و  نایاز »  » هوک روآدای  هک  هدیـشک  ریوصت  هب  یهوک 

دیمهف میهاوخ  ملیف ، نیا  میظع  ياهروکد  يرامعم و  يرصب و  رـصانع  رد  ّتقد  اب  .تسا  هدرک  نادنچ  ود  ار  سّدقت  نیا  هژیو ، ياه 
تیب ناعفادـم  ار  دوخ  هک  تسا  یبیلـص  ياه  گنج  رد  نایحیـسم  نایدوهی و  ساـبل  دـننام  ًـالماک  رهـش ، عفادـم  ناـیماظن  ساـبل  هک 

خر رودروم ) « ) نوریاس  » رهـش میظع  برد  يولج  هک  يدربن  هنحـص ي  رد  اه ، هقلح بابرا  موس  تمـسق  رد  .دنتـسناد  یم  سّدقملا 
نامّزلارخآ دربن  رد  يدوهی  یحیسم و  نایهاپس  دامن  هک  يدوواد  هراتس ي  بیلص و  ياه  لبمس حوضو  هب  دهد ، یم

.47  _ 45 صص لیئارسا ،» تسایس  راذگ  نانیب  ياه  هروطسا  دادترا ، کی  خیرات  - » 1
.نوسکج رتیپ  رثا  «، The Lord of The Rings - » 2
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ياهراوید هرانک ي  رد  میظع  دربن  هکنیا  زا  لبق  ییاه  هنحـص  رد  لـباقم ، رد  .دوش  یم هدـید  نروگارآ  نایهاپـس  رپس  يور  رب  تسا ،
راک هب  نروگارآ  نایهاپس  هیلع  ار  ناراوس  لیف  گنه  هک  تسا  نوریاس  یناطیش  ِهاپـس  هک  میدهاش  دهد ، خر  ینامّزلارخآ  رهـش  دنلب 

هروطسا یخیرات و  ییاه  ملیف  رد  راوس  لیف  نایهاپـس  هک  دناد  یم  دشاب ، هتـشاد  دوویلاه  راثآ  اب  ییانـشآ  كدنا  سکره ، .دریگ  یم 
تسین نهذ  زا  رود  لیلحت  نیا  مهم ، هتکن ي  ود  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  یناریا  ییایـسآ و  ياه  شترا  دامن  ردنکسا و 300 ، نوچ  يا 

نیا رد  ام  هوالع  هب  .دنتسه  ناناملسم  ینعی  نویبیلص ، لباقم  نایهاپـس  نامه  رثا ، نیا  رد  نوریاس  نایهاپـس  نیطایـش و  زا  دوصقم  هک 
يرای ینامّزلارخآ »  » رهـش ناعفادـم  هب  درک و  مایق  هرابود  دـیپس  بسا  رب  راوس  دوب و  یکین  ریخ و  دامن  هک  فلودـناگ  رانک  رد  ملیف 

هک تسا  دیدج » دهع   » رد اّنحوی  تافشاکم  رفس  رب  قبطنم  ًاقیقد  ریباعت  نیا  .میتسه  نوریاس  ِیناطیـش  ِربمایپ  ناموراس ، دهاش  دناسر ،
مهدزون باب  رد  ًالثم  تسا ؛ ناـشیا  یناـمّزلارخآ  ییاحیـسم و  ياـه  ییوگ  شیپ  رد  تسینویهـص  نایحیـسم  دانتـسا  دروم  تّدـش  هب 

: میناوخ یم ات 16  تارقف 11  اّنحوی ، تافشاکم 

هک ینامـسآ  ياهرکـشل  ...تشاد .  مان  قح » نیما و   » شراوس هک  دوب  دیفـس  یبسا  اـجنآ  رد  دـش ، هدوشگ  نامـسآ  هک  مدـید  سپس 
نانآ رب  نینهآ  ياصع  اب  وا  ...دـندمآ .  یم  وا  لابند  هب  دیفـس  ياه  بسا  رب  راوس  دنتـشاد ، نت  رب  هزیکاپ  ناتک و  دیفـس  ياـه  ساـبل 

 . ...دومن دهاوخ  ینار  مکح 

: میناوخ یم ات 21  تارقف 19  رد  و 
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اّما .دگنجب  وا  رکـشل  راوس و  بسا نآ  اب  ات  دروآ  درگ  ار  اهنآ  نایرکـشل  ناهج و  ياه  تموکح ثیبخ ، رادناج  نآ  هک  مدـید  هاگنآ 
 . ...دندمآ راتفرگ  شنیغورد » ربمایپ   » اب ثیبخ  رادناج 

: میناوخ یم  10 تارقف 9 _  اّنحوی ، تافشاکم  متسیب  باب  رد  و 

، نامسآ زا  شتآ  اّما  درک ، دنهاوخ  هرصاحم  وس  ره  زا  ار  میلشروا »  » بوبحم رهش  ادخ و  قلخ  یعیـسو ، تشد  رد  ناطیـش ، نایهاپس 
 . ...دنازوس دهاوخ  ار  همه  دیراب و  دهاوخ  ادخ  يوس  زا 

نیمز دنشابن ، رهش  ناهدنامرف  زا  نآ  ِریذپ  تیالو  نازرابم  و  نایاز »  » رهـش یلاها  رگا  مینیب  یم سکیرتام  نوچ  يرگید  ياه  ملیف  رد 
يوس دشاب ، یناطیـش  يادخ  ای  ناطیـش  وس ، کی  رگا  تسا  یعیبط  .میظع  یتردق  اب  هنوگادـخ  یناطیـش  دـتفا ؛ یم  ناطیـش  تسد  هب 

.دشاب سّدقم  يا  هنوگادخ  ای  ادخ  دیاب  رگید 

اه تسینویهص  هک  داهن  لیئارسا » تسایس  راذگ  ناینب  ياه  هروطـسا  دادترا ، کی  خیرات   » ار دوخ  یلاجنج  باتک  مان  يدوراگ  هژور 
.دندرک موکحم  همکاحم و  اهراب  ار  وا  لیلد  نیمه  هب  درک و  نیگمشخ  ار 

: دیوگ یم  باتک  نیا  هرابرد ي  يدوراگ  هژور 

هک یتلود  دنا ، هدناشن  ار  لیئارـسا  تلود  لیئارـسا ، يادخ  ياج  هب  ینعی  دـنک ؛ یم المرب  ار  مسینویهـص  یـسایس  دادـترا  باتک ، نیا 
تساکیرمآ و ینعی  ایند ، ّتقوم  بابرا  ِیندشان  قرغ  يا و  هتسه  ِربامیپاوه  وان  نوچ 
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دوخ ّتیکلام  هب  تسا ، یبرغ  هویـش ي  هب  دـشر  بصع  نوچ  هک  ار  هناـیمرواخ  تفن  دـهاوخ  یم  تلود ، نیا  هطـساو ي  هب  اـکیرمآ 
(1) .دروآرد

يرودزم یلو  تسا ، هدوب  ام  دیدج  نارود  رودزم  نیرت  هنیزه  مک  زنال : فزوژ  وتان ، نیشیپ  ّلکریبد  هتفگ ي  هب  بصاغ ، تلود  نیا 
ياهروشک نادنورهش  زا  شیب  یلیئارسا ، نویلیم  ود  دمآرد  .م  ات 1959 لاس 1951  زا  هنومن ، يارب  .تسا  هتفرگ  لوپ  بوخ  هک  تسا 

نامزاس رد  تلود  نیا  ظفح  يارب  دوخ  يوتو  ّقح  زا  راـب  یـس  اـکیرمآ  .م  ات 1996 لاس 1972  زا  نینچمه  .تسا  هدوب  موس  ناـهج 
.تسا هنایمرواخ »  » رد ناطیش  هدنیامن ي  هک  ادخ  رومأم  هن  لیئارسا ، یتسار ، هب   (2) .تسا هدرب  هرهب  دّحتم  للم 

(، يدوراگ هژور  روسفرپ   ) هدنـسیون ملق  هب  باتک  همّدقم ي  لیئارـسا ،» تسایـس  راذگ  ناینب  ياه  هروطـسا  دادترا ، کی  خـیرات  - » 1
(. ناهیک همجرت ي  )

(، يدوراگ هژور  روسفرپ   ) هدنـسیون ملق  هب  باتک  همّدقم ي  لیئارـسا ،» تسایـس  راذگ  ناینب  ياه  هروطـسا  دادترا ، کی  خـیرات  - » 2
(. ناهیک همجرت ي  )
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نیمزرس نودب  مدرم  يارب  مدرم ، نودب  نیمزرس  هروطسا ي 

هراشا

نیمزرس نودب  مدرم  يارب  مدرم ، نودب  نیمزرس  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

: دوب هتفگ  ینیطسلف  نادنورهش  هب  راکشآ  ینیهوت  رد  هقباساب ، تسینویهص  ریامادلگ ، هروطسا ، نیا  ساسا  رب 

، میریگب نانآ  زا  ار  ناشیاه  نیمز  میراذگب و  رد  تشپ  ار  اهنآ  هک  میـشاب  هدمآ  ام  هک  تسین  روط  نیا  ...درادن  دوجو  نیطـسلف  قلخ 
(1) .دنرادن دوجو  ناشیا 

ياه تسینویهص  زا  یکی  هک  دندوب  هدرک  لدب  یلایخ  یتّیعقاو  نانچ  هب  ار  غورد  هروطسا ي  نیا  مسینویهص ، یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد 
: دهد یم  تداهش  ماعاه ) دحا  راعتسم  مان  اب   ) گربسنیگ رشآ  مان  هب  یمیدق 

هب نیمز  دهاوخ  یم  هک  سکره  تسا و  یعارزریغ  نابایب  کی  ًابیرقت  لیئارـسا  نیمزرـس  میدرک  یم  رکف  ام  نیطـسلف ] زا   ] جراخ رد 
هب نیمزرـس ، نیا  ّلک  رد  .تسین  یلاخ  ینیمز  چـیه  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  تسه ، دـهاوخب  شلد  هچ  ره  اجنیا  رد  دروآ ، تسد 

دنتسه یگنس  ياه  هوک  ینش و  ياه  نیمزرـس  دنا ، هتفرن  تشک  ریز  هب  هک  ییاهاج  اهنت  .درک  ادیپ  یعارزریغ  نیمز  ناوت  یم  یتخس 
(2) .تسا رسّیم  یبایزاب ، تخس و  راک  کی  زا  سپ  اهنت  نیا  دننک و  ومن  دشر و  دنناوت  یم  اجنآ  رد  ناتخرد  اهنت  هک 

ص 187. اسر ، یگنهرف  تامدخ  هسّسؤم ي  پاچ  نامه ، - 1
ص 87. لیئارسا ،» مسینویهص  همکاحم ي  - » 2
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ملیف یسررب 

ملیف یسررب 

.دنرادن یهاگهانپ  دنا و  هراوآ  هیـسور »  » زرم رد  مسیزان  يالویه  دنب  زا  هدش  اهر  نایدوهی  مینیب  یم  رلدنیـش ، تسرهف  ملیف  نایاپ  رد 
هناخ هب  دـنناوت  یم  نایدوهی  تسا و  هدـش  نیقفّتم  میلـست  ناملآ »  » هتفای و نایاپ  یناهج  مود  گنج  هک  تسین  صّخـشم  زونه  اـییوگ 

: دسرپ یم  نایدوهی ) هتسدرس ي   ) نرتشا زا  یسور  سیلپ  .دندرگزاب  دوخ  ياه 

هراشا مّرخ  زبس و  دنورهش و  نودب  ینیمزرس  هب  وا  میرادن ! یگدنز  يارب  ییاج  نوچ  دونش : یم  باوج  یتقو  دیا ؟ هتـسشن  اجنیا  ارچ 
.تسا هروطسا  نیمه  روآدای  هک  دنک  یم 

ینیمزرـس تمـس  هب  ندـش ، نامناخ  یب اه و  نوعرف نیمزرـس  زا  ناـیدوهی  ياـسآ  هزجعم  جورخ  زا  سپ  زین  ناـمرف  هد  ملیف  ناـیاپ  رد 
.تسا هنکس  زا  یلاخ  هک  دننک  یم  تکرح 

و ایلارتسا »  » و اکیرمآ »  » هلاـس ي نارازه  یموب  ناـنکاس  ینویلیم  یـشک  لـسن رد  دوخ  ياـه  تیاـنج  هیجوت  يارب   (1)، اه نایازولگنآ 
ناتـساب دنتـسم  ياـه  ملیف یخرب  ساـسا  رب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .دـننک  یم داـی  هروطـسا  نیا  زا  دـنمتورث ، هّراـق ي  ود  نیا  بصغ 

دنا و هتشاد تمدق  لاس  رازه  هدزاود  اکیرمآ ، رد  اه  تسوپ خرس ام ، ناکاین  دنتسم  دننام  ییاکیرمآ  یسانش 

هـس و  لیئارـسا »  » و سیلگنا »  » و اکیرمآ »  » لماش هک  دنیوگ  نایازولگنآ »  » ار مسینویهـص  هب  لیامتم  نوسکاسولگنآ »  » ياهروشک - 1
سیلگنا هکلم ي  یمـسر  هرمعتـسم ي  دـنراد و  لک  رادـنامرف  مه  زونه  هک  اداـناک _ »  » و دـنلیزوین »  » و اـیلارتسا »  » هتـسباو ي روشک 
گنهامه رایـسب  یناهج  تالّوحت  ریاس  و  ناتـسناغفا »  » و قارع »  » گنج رد  اهروشک  نیا  .تساـهنآ  تسد  ناـهج  تردـق  دنتـسه _ 

.دننک یم  لمع 
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.دراد نایموب  هلاس ي  رازه  هاجنپ  تمدق  زا  تیاکح  هک  هدمآ  تسد  هب  يراثآ  ایلارتسا ،»  » رد
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يّدام داعم  هتسب و  رهش  نامرآ  نویهص ، ینب یپوتا  ینیمز ، تشهب  هروطسا ي 

هراشا

يّدام داعم  هتسب و  رهش  نامرآ  نویهص ، ینب یپوتا  ینیمز ، تشهب  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

ناهج روخارف  هب  مادکره  تساه و  بتکم اه و  بهذم اه ، موق  همه ي  نایم  رد  ریگارف  يا  هروطسا  ییالط ، رصع  خیرات ، زاغآرس  زا 
ینامرآ رهـش  زا  یپوُتا  هژاو ي  اب  نایبرغ  .دنـشک  یم ریوصت  هب  ار  ناشا  ینامرآ هعماج ي  دوخ ، يّدام  يژولوئدـیا  ای  یکیزیفاتم  ینیب 

.دننک یم  دای  دوخ 

.میزادرپ یم  ناگدنـسیون  ناقّقحم و  یخرب  يوس  زا  هدـش  هئارا  فیراعت  هب  ینامرآ ، رهـش  نیا  ياه  یگژیو  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرواد  اضر  رتکد 

يرـشب و نوناق  ار  نیا  دـنراد و  هنیدـم  رد  نّیعم  ياج  ماقم و  نآ  لـها  هک  تسا  ینیمز  هنیدـم ، یپوتا ، یتسیناـموا ، گـنهرف  نیا  رد 
(1) .تسا هدرک  رّرقم  هنیدم ، ینیمز 

هـشیدنا زا  غراف  تبیه و  فوخ و  ره  زا  هدوسآ  دنرادن و  خـیرات  رگید  نآ  لها  هک  تسا  ییایؤر  هنیدـم ي  یپوتا ، تفگ : ناوت  یم 
(2) .دنلوغشم دوخ  راک  هب  تسا ، هتشاد  رّرقم  هنیدم  ماظن  هک  یماقم  رد  گرم ، ي 

ص 33. چ1 ، 1379 ش ، یقاس ، رشن  نارهت ، دّدجت ،» رصع  یپوتا و  ، » یناکدرا يرواد  اضر  - 1

ص 15. چ1 ، 1379 ش ، یقاس ، رشن  نارهت ، دّدجت ،» رصع  یپوتا و  ، » یناکدرا يرواد  اضر  - 2
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: دسیون یم  هرازه » هس  نیگنس  راب  دوهی ؛ بهذم  دوهی ، خیرات  ، » دوخ باتک  رد  هراب  نیا  رد  زین  كاهاش  لیئارسا  روسفورپ 

اه هنایار  اه و  تابر داد و  یمن  ماجنا  تسد  اب  ار  يراک  چیه  ناسنا  هک  دوب  کیژولونکت  يرهش  يرـشب ، رهـش  نامرآ  دّدجت ، نارود 
، یتسیروتاـکیراک دوب ، هدـش  فشک  نیماـتیو  هزاـت  هک  یماـگنه  .دروخب  اذـغ  دوبن  زاـین  یّتح  دنتـشاذگ و  یم  وا  ناـهد  رد  ار  اذـغ 
اه صرق  اب  دوبن و  اذغ  ندروخ  هب  يزاین  رگید  اه  نیماتیو  هوبنا  دیلوت  فشک و  اب  هک  اریز  دیـشک ؛ مکـش  نودـب  یناسنا  زا  يریوصت 
هک شراوگ  هاگتـسد  ياضعا  اه و  هدور  هدـعم و  مک  مک  لماکت ، هّیرظن ي  يانبم  رب  ور ، نیا  زا  .دـش  یم  نیمأت  اه  نیماـتیو  همه ي 

هدوب و اج  هبان  شا  هتـشذگ  رورغ  دیمهف  يّدـح  ات  یمدآ  هک  دّدـجتاسپ  هنامز ي  رد  دـندش ! فذـح  دـندوب ، هدـنام  هدافتـسا  نودـب 
.دش شودخم  رهش  نامرآ  هشیدنا ي  دراد ، یناوارف  ياه  یگدولآ  اه و  بیسآ  اهرطخ و  يروانف ،

یگدنز دوعوم ،» نیمزرـس   » رد دوهی  داژن  دیاب  نآ  رد  هک  دندیـشیدنا  یم  دوخ  ینامرآ  هعماج ي  هب  نانچمه  نایدوهی  نایم ، نیا  رد 
شبجو کی  یّتح  دریگ و  لکـش  یتاروت  ياهزرم  ات  دنک  رارقرب  ار  دوهی  تلود  دنادرگ و  كاپ  اه  هناگیب  دوجو  زا  ار  اجنآ  دـنک و 

(1) .دشابن دوهیریغ  ِنآ  زا 

: میناوخ یم  برغ » تحایس   » هّلجم ي زا  لقن  هب  يا  هلاقم  رد 

زا یهاشداپ  رادتقا  شمارآ و  هویم و  زا  رپ  ابیز و  ياه  غاب  اب  لسع  ریش و  نیمزرس  تسایند و  رب  مکاح  دوهی ، يدوواد ، یهاشداپ  رد 
تّذل یشوخ و  رد  نانآ  تسا و  هوهی  هدیزگرب ي  ناگدنب  تمدخ  رد  دوواد »  » لسن

تاراـشتنا نارهت ، فیرـش ، دـیجم  همجرت : هرازه ،» هـس  نیگنـس  راـب  دوـهی ؛ بهذـم  دوـهی  خـیرات  ، » كاـهاش لیئارـسا  روـسفرپ  - 1
ص 2. چ1 ، ، 1376 شخپاچ ،
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(1) .تسایند يدوهی  سکس  يایفام  تسد  هب  اه  یپسور  تراجت  هک  تسین  لیلد  یب  .دوب  دنهاوخ 

: دنیوگ یم  مه  يرواد  اضر  رتکد  هراب  نیا  رد 

.تسا رارقرب  لماک  روط  هب  يّدام  ياه  يدنم  هرهب  دوهی ، راظتنا  دروم  نیمزرس  رد 

زورما ناسنا  .دوش  دوهی  رهـش  نامرآ  لیئارـسا ، يادخ  دوعوم  ضرا  لیئارـسا ، ات  دنـشاب  رترب  ياه  ناسنا  يارب  دـیاب  دیفـس  ناکزینک 
قیرزت زورما  برغ  گنهرف  و  مسینیولاک » «، » مسیتناتـستورپ  » هب یماخاح » « _ » یـسیرف ّتیدوهی   » زا هک  اه  هشیدنا  نیمه  ریثأت  تحت 

یتاناویح هنیدم ي  مه ، لآ  هدـیا  هنیدـم ي  هک  اجنآ  ات  دراد ، دوخ  ّتیناویح  رد  رارـصا  دـهد و  یم  تیّمها  ّتیناویح  هب  رتشیب  دـش ،
(2) .دنروخ یم  بوخ  دنرب و  یم  راب  بوخ  هک  تسا 

يارب زین  راک  یّتح  دراد و  ار  ایند  زا  يرادرب  هرهب  ّقح  رترب ، داژن  اـهنت  نآ  رد  هک  تسا  هتـسب  يا  هعماـج  یتسینویهـص ، رهـش  ناـمرآ 
دنوش هتشک  دیاب  دوهی ) نانمـشد   ) اه یـشحو  .دندوهی  رکون  دنرادن و  یهاگیاج  نایدوهیریغ )  ) اه هناگیب  تسا و  عونمم  يدوهیریغ 

مهف لباق  ناهج ، نایدوهی  سّدـقم  باتک  ياه  هلمج  نیا  هاـگن ، نیا  اـب  .درک  محر  دـیابن  مه  اـهنآ  ياـه  ناویح  رادراـب و  ناـنز  هب  و 
: تسا

؛(3) دندوب یم ربارب  بان  ِرز  هب  يراگزور  نویهص  ياهب  نارگ  نارسپ  _ 

ادـص و یمالـسا  ياه  شهوژپ زکرم  برغ ،» تحایـس   » هّلجم ي یپسور ،» نارتخد  نانز و  تراجت  يدوهی  يایفام  ، » هلاـقم کـن : - 1
ص 217. دیفس ، ناکزینک  يرگ ، یماس  ّدض  ياه  هشیر شخب  نم ،» يرادیب  : » کن نینچمه  ش 33 و  امیس ،

ص 47. دّدجت ،» رصع  یپوتا و  - » 2
هرقف ي 2. باب 4 ، ایمرا ، ياه  هیثرم رفس  قیتع ،» دهع  - » 3

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_117_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_117_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_117_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:118

مامت وت  اریز  نک ؛ يرواد  نیمز  يور  رب  و  منادنزرف ) يا   ) ادـخ يا  زیخرب  .دـیگرزب  يادـخ  نادـنزرف  دـینایادخ و  امـش  هک  متفگ  _ 
؛(1) دش یهاوخ  فّرصتم  ار  ناهج  ياه  تّما 

، دـنا نیمز  يور  هک  ییاـه  موق عیمج  زا  اـت  تسا ، هدـیزگرب  ار  وت  تیادـخ ، هوهی  .یتـسه  سّدـقم  موـق  تیادـخ ، هوـهی  يارب  وـت  _ 
؛(2) یشاب وا  دوخ  يارب  صوصخم 

؛(3) درک دهاوخ  فّرصت  ار  للم  رگید  وت ، لسن  _ 

(4) .درک دیهاوخن  يرورس  مّکحت و  تنوشخ ، اب  لیئارسا  ینب  هب  ناتناردارب ، هب  طقف  _ 

هب تسا ، دوعوم » نیمزرـس   » هب دوعـص  ّولع و  يانعم  هب  ینید و  یحالطـصا  هک   (5) هایلاع يربع  هژاو ي  یتسینویهـص ، هشیدنا ي  رد 
زا ناـیدوهی  هنوراو ي  ترجاـهم  زا  نآ  ربارب  رد  تسا و  هتفر  راـک  هـب  نیطـسلف »  » رد نتـسیز  يارب  هـنارگ  لاغـشا  ترجاـهم  ياـنعم 

دادترا ینیـشن و  بقع  طوبه و  يانعم  هب  هک  هدش  دای   (6) هادیری يربع  هژاو ي  اب  دوخ ، تسخن  هاگداز  هب  لیئارـسا  دوعوم  نیمزرس 
ییارگداژن و اب  یتسینویهص  تاّیبدا  هنوگ  نیدب   (8) .تسا ترجاهم  يانعم  هب  اهنت  هک   (7) اریجه فرط  یب  يربـع  هژاو ي  هن  تسا ،

هتسب ي ییارگ  نامرآ 

 . تارقف 6 و 8 باب 82 ، ریمازم ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 1
هرقف ي 6. باب 7 ، هینثت ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 2

هرقف ي 3. باب 54 ، ایعشا ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 3

هرقف 46. باب 25 ، نایوال ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 4
.Aliah - 5

.Yeridah - 6
.Hajirah - 7

 . ش 32 دقن ،» باتک   » همان ي لصف  زا  صص 139و140 ، مسینویهص ،» ذوفن  يارب  یهار  نابز  - » 8
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.دنک یم  لمع  دنم  فده  مه  اه  هژاو  ندرب  راک  هب  رد  یّتح  دوش و  یم  گنهامه  دوهی ،

تـشگزاب ازج و  شاداپ و  هدـیا ي  هک  ارچ  درادـن ، یبّجعت  دوهی ، نید  رد  يّدام  داـعم  نویهـص و  ینب یپوتا  ناونع  ندـمآ  مه  راـنک 
رد اهنت  تاروت ،[ هدـش ي  فیرحت   [ سّدـقم باتک  رد  .تسا  هدـش  ینیمز  يّدام و  ًالماک  ناشرادرک ، هجیتن ي  ندـید  يارب  نایدوهی 

تسین و يربخ  يورخا  داعم  زا  مه  اج  نامه رد  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نایدوهی  يازج  شاداـپ و  هراـب ي  رد  هحفـص ، دـنچ 
(1) .دنا يّدام  ياه  شاداپ  وزج  تورث ، نادنزرف و  اه و  لوصحم  ناراب و  ندش  رتشیب  هنومن : يارب  .دنتسه  يّدام  همه  اه ، شاداپ 

: دسیون یم  گرزب » نایدا  اب  ییانشآ   » باتک رد  یقیفوت  داتسا 

یثارم هینثت 16:8 و  رد  ترخآ  یّلک  ریبعت  هک  تفگ  دـیاب  سپ  تسا ، هدـماین  قیتع » دـهع   » ياج چـیه  رد  هکلب  تاروت ، رد  هن  داـعم 
بلج رد  يراد  نـید  باب 28 ) هینثت ، رفـس  باب 26 و  نایوال ، رفـس  رد   ) تاروت رظن  زا  .تسا  يویند  تبقاـع  ياـنعم  هب  ایمرا 18:4 ،
ینب نایم  رد  میدـق  زا  حور ، یگنادواج  هب  داقتعا  .دـنراد  یعطق  میقتـسم و  ریثأت  اـهنآ  بلـس  رد  ینید  یب  ناـهج و  نیا  ياـه  تمعن 

هب هدیقع  اب  لباب »  » زا تشگزاب  زا  سپ  رواب  نآ  یلو  تسا ، هدش  هراشا  نادب  سّدقم » باتک   » زارف دـنچ  رد  هتـشاد و  دوجو  لیئارـسا 
دنویپ دوعوم ] یجنم   ] احیسم مایق  موق و  نآ  دزن  حور ، یگنادواج 

؛  تسا زاین  دروم  هیآ ي  ای  دنب  ای  هرقف  هرامش ي  پچ  تمس  ددع  باب و  هرامش ي  تسار  تمس  ددع  یهد ، سردآ عون  نیا  رد  - 1
.دشاب یم  هینثت  رفس  زا  باب 8  زا  هرقف ي 16  يانعم  هب  « 16  : هینثت 8  » ًالثم
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(1) .دروآ دیدپ  ار  ناهج ] نیمه  رد   ] رش رب  ریخ  يزوریپ  زا  سپ  ناگدرم ، زیخاتسر  هب  داقتعا  دروخ و 

یم يداژن  يرترب  هیحور ي  نیمه  دوجو  لـیلد  هب  دـندوب ، رت  کـیدزن  يوسوم  لیـصا  نییآ  هب  هک  مه  مالـسا  ردـص  ناـیدوهی  یّتح 
: دنتفگ

مه هبـساحم  زور  رد  هک  دوب  هتفای  هبلغ  نانآ  رب  يدنـسپدوخ  نانچ  نآ   (2) .دیـسر دهاوخن  ام  هب  يزور  دنچ  زج  خزود  شتآ  زگره 
: درک یم  در  ار  هشیدنا  نیا  هک  دش  لزان  يا  هیآ  هّتبلا  دنتسناد ؛ یم نارگید  زا  رت  نیگنر  ار  يدوهی  نوخ 

تبـسن ادخ  هب  دیناد  یمن  هک  ار  يزیچ  ای  دزرو _  یمن  فّلخت  شنامیپ  زا  زگره  دنوادخ  سپ  دیا _  هتفرگ  ادـخ  زا  ینامیپ  ایآ  وگب 
؟(3) دیهد یم 

: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  نینچمه  و 

، ادـخ زج  ار  یـسک  دوش و  یم  هداد  رفیک  دـنک ، دـب  سکره  تسین ؛ باتک  لها  ياهوزرآ  امـش و  ياهوزرآ  هب  يرترب ] تلیـضف و  ]
(4) .تفای دهاوخن  دوخ  روای  یلو و 

نیا ِفالخرب  .يا  هلیبق  یموق و  ياهوزرآ  اهرادـنپ و  هن  دـناد ، یم  تسرد  نامیا  يراـکزیهرپ و  اـهنت  ار  يرترب  كـالم  راـگدرورپ ،
ّصاخ و ِمدرم  مه  دادترا  زا  سپ  یّتح  ادخ  هک  میناوخ  یم  تاروت »  » رد یهلا ، نخس 

110و111. صص چ 7 ، نارهت ، راهب 1384 ، هط ، یمالسا و  مولع  یناهج  زکرم  تمس و  رشن  گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  - » 1
َنُولوُقَت ْمَأ  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  اًدْهَع  ِهَّللا  َدـْنِع  ُْمتْذَـخَّتَأ  ُْلق  ًهَدوُدـْعَم  اًماَّیَأ  َّالِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  َو  : » هرقب هیآ ي 80  هب  هراشا  - 2

«. َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع 
 . 80 هرقب : - 3

 . 123 ءاسن : - 4
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یلکـش هب  هزورما  مالـسا ، ردـص  نایدوهی  ياـعّدا  ناـمه   (1) .دراد تـسود  ًاـناجم  ار  ناـشیا  و  دراد ! تـسود  ار  دوـخ  هدــیزگرب ي 
: دنیوگ یم  هک  دراد  دوجو  دوملت »  » هدش و فیرحت  ِتاروت  رد  دنیاشوخان ،

(2) .درادن لیئارسا  ناراک  هانگ  حاورا  رب  یطّلست  مّنهج  شتآ  .دنوش  یمن  باذع  ًالصا  نایدوهی 

هب ار  يدـبا  ییاهر  یتخب و  شوخ  تساهنآ ؛ يدنـسپدوخ  هناـشن ي  هک  دـنراد  زین  يرگید  رواـب  ناـیدوهی  ازج ، شاداـپ و  ثحب  رد 
: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  مه  نآرق »  » تایآ رد  هک  دنناد  یم  لیئارسا  ینب  يارب  یعمج  تروص 

(3) .دشخب یم  ار  ام  يدوز  هب  دنوادخ  دنیوگ : یم  دوهی 

یثـحب درک ، غیلبت  دـییأت و  ار  نآ  مه   (5) ناریا ناـیمیلک  نمجنا  هـّلجم ي  تسا (4) و  هدـش  پاچ  یگزات  هب  هک  یلّـصفم  باـتک  رد 
: تسا حرش  نیا  هب  هک  دراد ، دوجو  نایدوهی  دزن  یسانش  ترخآ  هرابرد ي 

رد داعم  تاـبثا  يارب  دوهی  نادنمـشناد  .تسا  ترخآ  هلئـسم ي  هتفرگ ، رارق  هّجوت  دروم  رتمک  تاروت  رد  هک  ییاـه  عوضوم زا  یکی 
.تسا هتشادن  تحارص  زگره  هک  دنا  هدرک  دانتسا  يدراوم  هب  تاروت » »

.4 هرقف باب 14 ، یبن ، عشوی  رفس  - 1
نتخومآ و خزود ، تبوقع  زا  ناسنا  زا  ییاهر  هلیسو ي  نیرت  مهم  میناوخ : یم  عبنم  نیمه  رد  ص 386 . دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  - » 2

.دشاب یم  ینیمز  يایند  نیمه  رد  زین  مّنهج  هک  تسا  هدمآ  لّوا ، فارگاراپ  ص 385  عبنم ، نیمه  رد  ًانمض  .تسا  تاروت  هعلاطم ي 
 . 169 فارعا : - 3

چ1، ، 1382 قشع ، تاـیآ  رـشن  مق ، ناریا ، یمالـسا  فراـعم  نمجنا  رد  هدـش  هّیهت  ّتیدوـهی ، یناتـسدرا ، ینامیلـس  میحرلادـبع  - 4
ص90.

.تسا انیب » قفا  «، » ناریا نایمیلک  نمجنا   » هّلجم ي مان  - 5
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.دروآ یم  هدنیآ  ناهج  تابثا  رد  ار  يدوملت  ياه  لالدتسا  زا  یکی  هدنسیون ، سپس 

: تسا رگنشور  رایسب  مالسا  ناهج  نادنمشیدنا  زا   (1) چیووگب تّزع  یلع  نانخس  يدوهی ، يّدام  داعم  هرابرد ي 

يدوهی ياـه  يروئت هّیلک ي  دوعوم و  يویند  تشهب  .تسا  پچ  تـالیامت  ياراد  يویند و  ینید  ّتیدوهی ، ناـیدا ، یماـمت  ناـیم  رد 
نآ رد  ینعی  دوش ؛ قّقحم  ایند  نیا  رد  دـیاب  هک  تسا  یتلادـع  قّقحت  يایؤر  بّویا ،» باتک   » .دوش یم  یـشان  لیامت  نیا  زا  هحورطم ،

(ع) یـسیع ترـضح  ندمآ  زا  لبق  ار  دـنوادخ » توکلم   » ندـمآ زا  ربخ  نایدوهی  ...دـبای ! قّقحت  دـیاب  ًاروف  ایند  نیا  رد  هکلب  هن ، ایند 
تاذ رد  ییایند  تشهب  هدـیا ي  ...دنـشک  یم  راظتنا  ار  نآ  ایند  نیمه  رد  هک  ایند  نآ  رد  هن  نایحیـسم  فالخرب  اـهنآ  اـّما  دـنا ، هداد 

هتـشذگ و خـیرات  يارب  يدوهی  یبلاق  .تسا  نینچ  زین  همـشچرس  عبنم و  رظن  هطقن  زا  هکلب  اوتحم ، رظن  زا  اـهنت  هن  تسا ، يدوهی  دوخ 
هب نیتـسوگآ »  » سیّدـق ار  بلاـق  نیا  .تسا  تردـقرپ  یناوـخارف  هک  اـه  یتخبدـب  اـه و  نارود  یماـمت  ناگدـید  متـس  يارب  هدـنیآ ،

، اهرایپوتا اه ، مایق یمامت  برغ .) هفـسلف ي  خیرات  لسار ، دـنارترب   ) درک لقتنم  مسیلایـسوس  هب  يدوهی  سکرام » لراک   » ّتیحیـسم و
يروخـشبآ ياراد  دوـخ  ّتیهاـم  ناـینب و  رد  دنتـسه ، نیمز  يور  رد  تشهب  داـجیا  راتـساوخ  هک  تاـنایرج  رگید  اـه و  مسیلایـسوس

(2) .دنراد يدوهی  يا  هشیر هدوب و  یقیتع  دهع  یتاروت و 

.Ali Izzat Begovic - 1
Nehir yayin lari رــشن ، Ali Izzat Begovic هتـــشون ي  Dogu Ve Bati Arasinda Islam باــتک - 2

طابترا یتسینویهـص و  يدوهی و  نیماضم  ریاس  ینیمز و  تشهب  هدـیا ي  ذوفن  هرابرد ي  . SF 277 - 275لاس 1992؛  Istanbul
سیئوـل نـینچمه =  320 و  صـص 323 _  يرنوسامارف ،» یناـبم  : » کـن اـه  تسینویهـص  و  يوروش »  » .م یتسینومک 1917 بـالقنا 

یتاراشتنا یگنهرف  هسّـسؤم ي  رـشن  یهاوگ ، میحرلادـبع  همجرت ي  مود ،» گنج  یقیقح  ناراکتیانج  یناهج ، نیحتاف  ، » وکلاـشرام
هسّـسؤم ي رـشن : همجرت و  كوید ، دیوید  اکیرمآ ،) رد  دوهی  ذوفن  زا  ییاه  هتفگان  « ) نم يرادـیب  : » نینچمه و  چ 1 ، ، 1377 نایبت ،

 . 85 صص 98 _  چ 1 ، ، 1384 مق ، ملق ، حول و  یگنهرف  تاعلاطم  یناسر و  عالّطا 
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هب دـش و  سیـسأت  رتول ، نیترام  طسوت  مسیتناتـستورپ  رتشیب و  ناییاپورا  رب  یتسیلاباک  يدوهی و  تارّکفت  ذوفن  هک  سناـسنر  زا  سپ 
ناونع هب  مسیتناتـستورپ  هک  دنتـشادرب  رـس  مه  ارگ  ترخآریغ  ياه  نید  تفر ، شیپ  سّدقم » باتک   » زا یقیتع  دـهع  ریـسافت  تمس 

(1) .دش ارگ  ترخآ ریغ  نایدا  رادمدرس  ییارگ ، ترخآ  فیعضت  رد  مهم  لماع  نیلّوا 

نوگانوگ ياه  هقرف  ِهاگدید  هدنیآ ، ناهج  مان  هب  یشخب  رد  تسا ، يا  هتسجرب يدوهی  هتشون ي  هک  دوملت » زا  يا  هنیجنگ   » باتک رد 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  یتمسق  هب  هک  تسا  هدش  یسررب  يدوهی 

نایاپ گرم ، دوش و  یم  مودعم  زین  حور  مسج ، ندُرم  اب  هک  دنداد  یم  میلعت  نینچ  دوهی  ّمهم  قِرف  زا  یکی  نایکوداص ،)  ) نایقودص
ّتیدوهی رد  ّطلـسم  هقرف ي   ) نایـسیرف هک  تازاجم  شاداپ و  لـصا  راـکنا  اـب  هدـنیآ ، ناـهج  دوجو  راـکنا  .تسا  ناـسنا  ّتیدوجوم 

ّتلع ...دندرک  یم  هزرابم  تّدش  هب  ینامیا  یب  نیا  اب  نایـسیرف  ور  نیا  زا  دوب و  مأوت  دـندوب ، لئاق  يرایـسب  تیّمها  نآ  يارب  زورما )
نیا زا  يرکذ  ناشیا ، هدیقع ي  هب  انب  هک  دوب  نیا  دندرک ، یم  در  ار  ناگدرم  زیخاتـسر  هب  داقتعا  نایقودص ، ارچ  هک  رما  نیا  يرهاظ 
نایم هب  داعم  زا  نخـس  دوبن ، اهنآ  لوبق  دروم  هک  یهافـش  تاروت  رد  طقف  تسا و  هدـماین  تاروت »  » هناگ ي جـنپ  رافـسا  رد  عوضوم 

هدمآ

ص 20. یتسینویهص ،» ّتیحیسم  مزیتناتستورپ و  - » 1
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(1) .دنا هدرک  در  تّدش  هب  دوهی  یسیرف ]  ] نادنمشناد ار  نایقودص  رظن  نیا  .تسا 

: تسا هتشون  هدروآ و  تاروت »  » زا ار  ناگدرم  زیخاتسر  هرابرد ي  نایسیرف  ياه  لالدتسا  سپس  هدنسیون 

هرابرد ي تاروت ، هناگ ي  جنپ  رافسا  رد  اج  چیه  هک  تسا  نیا  دنوش ، رکنم  دنناوت  یمن  مه  نایـسیرف  دوخ  تسا و  راکـشآ  هچنآ  و 
زیخاتـسر رکنم  مه  اه ) ینورموش   ) اه يا  هرماـس  هقرف ي  نایقودـص ، رب  نوزفا  .تسا  هدـشن  هتفگ  نخـس  فاّفـش  روط  هب  زیخاتـسر ،

(2) .دنتسه ناگدرم 

یم زین  هراب  نیا  رد  هدنسیون  .دراد  دوجو  فالتخا  مه  زاب  تساجک ، رد  نایدوهی  زا  یهورگ  لوبق  دروم  ِزیخاتسر  نیا  هکنیا  رد  یلو 
: دیوگ

، هیلّوا نارود  ِدوهی  نادنمـشناد  .درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ار  يزراب  تافالتخا  ترخآ ، گرم و  هرابرد ي  دوهی  ياـملع  تاـّیرظن  نیب 
نیا رد  یلعف  ماظن  عضو و  هب  دوعوم  یجنم  اهنآ ، رظن  قبط  .دنا  هتسناد  یکی  هدنیآ  ناهج  اب  ار  دوهی ) دوعوم  حیـسم   ) حیـشام نارود 

دـیق و زا  غراف  یناحور  یگدـنز  کی  راکوکین ، لداع و  دارفا  نآ  رد  هک  تخاس  دـهاوخ  رارقرب  نادواج  یماظن  هداد ، ناـیاپ  ناـهج 
نایم رد  عقاو  رذگدوز ، هلحرم ي  کی  ار  حیـشام  هرود ي  يدعب ، نارود  نامّلعم  هک  یلاح رد  درک ، دـنهاوخ  یط  ار  مسج  ياهدـنب 

(3) .دنتسناد یم  هدنیآ  ناهج  یلعف و  يایند 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 1
ص 362. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 2
ص 365. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 3
شخب ص 37 ، چ1 ، ، 1382 ریطاـسا ، تاراـشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردـص  نیـسحریما  ماـمتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 

.هدنیآ ناهج 
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، دـنناد یم  حیـشام  نارود  نامه  رد  يّدام و  ًالماک  ار  داعم  نایـسیرف ، زا  یهورگ  تسایوگ ، دوملت »  » ياـه هلمج  نیا  هک  روط  نیمه 
ِعون زا  هدـنیآ  ناهج  هک  تسین  نشور  هچرگ  تسا ؛ هدـنیآ  ناهج  ناهج و  نیا  نایم  حیـشام ، نارود  هک  دـنراد  داقتعا  یهورگ  یلو 

هب تاروت و  شزومآ  ندناوخ و  دوملت ،»  » رد هدنیآ  ناهج  رد  يزوریپ  طرش  .دشاب  حیـشام  نارود  يّدام و  ناهج  نیا  زا  ریغ  يرگید 
هب نادنزرف  ندرک  دنم  هقالع ای  لیئارـسا  رد  تنوکـس  طرـش  رگید ، ییاج  رد  هدش و  هتـسناد   (1) دوهی يادـخ  ياه  نامرف  ندروآاج 

دوهی ریغ  ناکین  نالداع و  يدنم  هرهب  هب  مه  یلوق  هّتبلا  .تسا  هدـش  هداد  رارق  هدـنیآ ، ناهج  زا  ندرب  هرهب  يارب   (2) تاروت نتخومآ 
رظنم زا  دوهی  ریغ  یکین  تلادع و  كالم  هک  دوش  صّخشم  دیاب  یلو   (3)، تسا هدش  هداد  یقاب  ملاع  هدنیآ و  ناهج  ياه  بیصن  زا 

تشهب و دـننام  هن  یلو   (4)، تسا هدـش  هتفریذـپ  دوملت  رد  هناـگ  تفه  ياـه  هقبط  اـب  مه  مّنهج  تشهب و  غاـب  دوجو  تسیچ ؟ دوهی 
تاروت نادنمشناد  رب  هک  یمّنهج  تسا و  يّدام  (5) و  دنک یم  شدرگ  ناراکوکین  اب  نآ  رد  ادخ  هک  یتشهب  هکلب  مالـسا ، رد  مّنهج 

هدنیآ ناهج  رد  درادن و  يرثا  لیئارسا ، ناراک  هانگ و 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 1
ص 372. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 2
ص 373. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 3
ص 375. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 4
.391 صص 383 _  چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 
: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 5

ص 390. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 
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(1) .دننک یم  تحارتسا  دنوش و  یمن  باذع  هبنش  زور  رد  ناراک  هانگ  نآ ، رد  تسا و 

: دنک یم  تباث  ار  ناهج  نیا  اب  هدنیآ  ناهج  ینگمه  ندوب و  يّدام  هک  تسا  دوملت  رد  ینتم  يرواد ، نیرخآ  هرابرد ي 

ناگرزب يارب  ییاه  یـسرک ناگتـشرف ، دومرف و  دهاوخ  لالجا  لوزن  كرابتم ، سوّدق  تاذ  هدنیآ ، ناهج  رد  دـنا : هتفگ  نادنمـشناد 
دومرف و دهاوخ  سولج  لیئارسا  ناریپ  اب  هاگداد  سیئر  دننام  كرابتم ، سوّدق  تاذ  .دننیشنب  اهنآ  رب  ات  درک  دنهاوخ  رارقرب  لیئارسا 

تواضق يارب  دوخ ، موق  ناریپ  هارمه  دنوادخ  تسا : هدـمآ  باتک [ رد   [ هک نانچ  درک ، دـنهاوخ  يرواد  ار  رگمتـس  ياه  ّتلم  ًاقفّتم 
(2) (. 14:3 ءایعشا  ) .دمآ دهاوخ 

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

يا هجوج  رارف  ملیف 

رتاپ يره  ملیف 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

يا هجوج  رارف  ملیف 

يا هجوج  رارف  ملیف 

هگر .تسا  هداد  اه  تسینویهـص  هب  ار  یهانگ  تیاـنج و  هنوگره  زّوجم  دراد ، تیاـکح  يدوهی  داژن  ّتیونعم  زا  هک  اـه  هشیدـنا  نیا 
نامه ای  نویهص  ینب  یپوتا  هرابرد ي  يرایسب  ياه  ملیف  .مینیب  یم یتسینویهص  ياه  ملیف  زا  يرایـسب  رد  ار  ییاه  هشیدنا  نینچ  ياه 

زیر نوخ نمشد  هکنیا  زا  سپ  ناشرایمه ، ِسورخ  اه و  غرم   (3) يا هجوج  رارف  ملیف  رد  هنومن  يارب  .دنا  هدش  هتخاس  ینیمز ، تشهب 
ریذپ لد  یلگنج  رد  دندرک ، رارف  يزاس  یکشاریپ  هناخراک ي  يزوس و  غرم  هروک ي  گرم و  ِهاگودرا  زا  دنداد و  تسکش  ار 

: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 1
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ص 386. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 
: يربع نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرفریما  یسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ  ، » نهک ماهاربا  رتکد  بار  - 2

ص 376. چ1 ، ، 1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی 
.Chicken Run - 3
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( گربلیپسا هب  ّقلعتم   ) زکرو میرد  یتسینویهـص  تکرـش  تادیلوت  زا  نشیمینا  نیا  .دنزادرپ  یم  دوخ  شخب  تّذل  مارآ و  یگدنز  هب 
.تسا

رتاپ يره  ملیف 

رتاپ يره  ملیف 

بآم و یسدق هسردم ي  نیا  تسا و  زاون  مشچ  ابیز و  رایسب  زتراوگاه ،» هسردم ي   » نوریب هک  مینیب  یم  رتاپ  يره  ملیف  رد  نینچمه 
« نویهص  » هوک رانک  رد  میلـشروا ،»  » رهـش دای  هب  ار  ام  هک  تسابیز  ناتخرد  هوبنا  زا  هدیـشوپ  زبسرـس و  یهوک  هنماد ي  رد  هوکـشاب ،
هب اـه ، يزتراوگاـه  ِعون  مه  ِناگتـشذگ  ياـه  حور  هک  تسا  ینیمز  یتـشهب  نوـچ  زتراوگاـه ،»  « هسردـم ي درگادرگ  .دزادـنا  یم 

.دنـشاب ناشنیمزرـس  زج  يرگید  ياج  رد  دـنهاوخ  یمن هنادواج  ياه  حور  نیا  راگنا  .دـننک  یم  یگدـنز  ناگدـنز  نایم  رد  یتحار 
اه و هورگ  رگید  رب  هک  تسادوهی  يارگ  هّدام  هلیبق ي  فورعم  دامن  نامه  تسا ، رتاپ  يره  هلیبق ي  دننام  هک  ردـنیفیرگ  هورگ  دامن 
زا يرایـسب  هناـشن ي  زا  ییزج  نونکا  هک  هداتـسیا  ناّرغ  ریـش  داـمن  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  نویهـص  ینب  يربهر  دـش و  زوریپ  اـه  هلیبـق 
یم لوـگوم  اـهنآ  هب  دنتـسین و  لّوا  هجرد ي  داژن  وزج  دارفا  یخرب  ملیف ، نیا  رد  .تسا  دـلیچور  دـننام  اـیند ، يدوـهی  ياـه  تکرش 

.تسا یتسینویهص  یتسرپداژن  نوخ و  تلاصا  روآدای  هک  دراد  تیّمها  رایسب  لیصا ، نوخ  ِكالم  دنیوگ و 

مّدقم هناگ ، هدزاود  طابسا  ریاس  رب  ار  ادوهی  نوخ  ارگ  هّدام  نایدوهی  دنا و  هتشاد  داژن  ّتیموق و  رب  يدایز  دیکأت  نایدوهی  خیرات ، رد 
لیئارسا ینب رگید  هلیبق ي  هدزای  رب  هدش و  ّطلسم  ناینِسا  يوسوم و  نادّحوم  لیئارسا و  ینب داّهُز  رب  هک  ادوهی  ناوریپ  .دنا  هتـسناد  یم

دوهی مان  دندوب ، هدرک  ادیپ  هبلغ 
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چیووماربآ کج  يدوهی ، ماخاح   (1) .دـندرک دوخ  هلیبق ي  ّصتخم  ار  لیئارـسا  ینب رب  یهاشداپ  قالطا و  لیئارـسا  ینب  یمامت  رب  ار 
نیمزرـس نامه  زتراوگاـه ، هسردـم ي  هک  دراد  هدـیقع  يو   (2) .تسا هدرک  رتاـپ  يره ندوب  يدوـهی  هب  یتاراـشا  يا  هلاـقم  رد  مه 

لیئارـسا و هشقانم ي  دروم  هقطنم ي  نیمه  ار  سّدقم  نیمزرـس  نآ  دوملت ،»  » هک تسا  تاروت »  » مّلعت میلعت و  یلـصا  ّلحم  سّدقم و 
(3) .تسا هدرک  صّخشم  ناناملسم )  ) ناینیطسلف

نآ هنایارگاحیـسم ي  ياه  نامرآ  و  يدوهی ) فّوصت  نافرع و  مسیئالابق /   ) مسیلاباک ّتیدوهی و  اب  شتاطابترا  ملیف و  نیا  هرابرد ي 
هب یهدوگلا  هروطـسا و  وداـج و  بیکرت   (4) .دوش یم ساسحا  يرت  يّدـج ثحابم  هب  زاین  مه  زاب  تسا و  هدـش  يرایـسب  ياه  ثحب 

ثحابم يولهپ  هب  ولهپ  ناتساد ، نیا  ینامّزلارخآ  ّوج  دنمتردق و  ناطیش  اب  هزرابم  ناناوجون و 

«. دوهی موق  شیادیپ  نیوکت و   » لصف ص 347 ، ج 1 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  - » 1
www.ou.org./ncsy/projects/57-64/c1- یتنرتنیا : سردآ  رد  « Jewish Is Harry Potter  » هلاقم ي کن : - 2

.64/Harry-potter-is-jewish.htm
«. دوملت زا  يا  هنیجنگ  - » 3

Blessed are you for Creating Harry Jewish Affinity for Harry: هلاقم کـن : رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 4
www.harry potter یتـــــنرتنیا : سردآ  نـــــیا  رد  .تـــــسا  هتـــــشون   Cia sautter روـــــسفرپ هــــک   potter
ّتیدوـهی و  ) Jadism and Magic شخب هلاــقم  نــیا  رد   forseekers.com/articles/jewish Affinity.php

يره  » مان اب  یباتک  ًاریخا  نینچمه  .تسا  هدـش  یـسررب  نایدوهی  طابترا Sirius black و  kabbalah harry و  يرگوداج )
سردآ رد  هــک  تــسا  هدــش  هتـــشون   Dov krulwich ِ طـــسوت ( Harry potter and Torah « ) تاروــت رتاـــپ و 

www. Harry potter ینعی الاب  رد  هدـش  رکذ  تیاس  رد  .تسا  یـسرتسد  لباق  .، www.Harrypottertorah.com
.دوش یم  هدید  سّدقم » باتک   » ّتیدوهی و اب  ناتساد  نیا  طابترا  هرابرد ي  يدیفم  تالاقم   forseekers. com
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یناطیـش بطق   ) ترومدـلو درل  اب  هزرابم  ناتـساد و  نیا  لّوا  نامرهق  طـسوت  يرگوداـج  زا  هدافتـسا  رب  دـیکأت  .دـنز  یم  یتسیلاـباک 
زین دتفا و  یم  دوخ  دادجا  دای  هب  هدش و  مورحم  دوخ  ردام  ردپ و  زا  هک  یناوجون  طسوت  تناهک  رحس و  نونف  زا  هدافتسا  اب  ناتساد )

رد هک  تسا  ناتـساد  لّوا  نامرهق  ییاـهنت  ّتیمولظم و  روآداـی  تسا ، ناتـساد  ناـمرهق  هک  وا  يدوجو  ناوارف  ياهدادعتـسا  رب  هیکت 
هسردـم ي « ) زتراوگاه  » یجنم رتاپ  يره  هک  مینیب  یم  رگید  يوس  زا  .میا  هدوب  نآ  دـهاش  دوویلاـه ، یتسینویهـص  راـثآ  زا  يرایـسب 
رد تسا ؛ هدـش  باـختنا  یجنم  ناونع  هب  لـبق  زا  وا  .دوش  یم زوریپ  رـش ، بطق  اـب  نیـسپاو  تخـس  دربن  رد  سیلگنا ) رد  يرگوداـج 

هناگ ي هس  رد  ًاقیقد  هک  یجنم  هب  هاگن  عون  نیا  دـمهف ؛ یم سپـس  دـناد و  یمن  ار  شا  یگدـیزگرب  ادـتبا  رد  مه  شدوخ  هک  یلاـح 
مه رثا  نیا  هدنزاس ي  هک  میشاب  هتـشاد  رظن  رد  .تسا  راثآ  لیبق  نیا  رد  يرارکت  يا  هشیلک  هاگن  کی  دوش ، یم هدید  مه  سکیرتام 

، متـسیب نرق  سکوـف  راـنک  رد  هـک  یتکرـش  .تـسا  رنراو  ناردارب  ینعی  دوویلاـه  یتسینویهـص  ياـه  تکرـش نـیرت  یلــصا  زا  یکی 
(1) .دنا هدوب  دوویلاه  یتسینویهص  میظع  ياه  تکرش  نیلّوا  زا  تنوماراپ  ایبملک و  ریام ، ندلگ  ورتم ، لاسروینوی ،

خزرب و هب  حور  لاقتنا  اب  یمالـسا ، هشیدنا ي  رد  .دیامیپ  یم  ار  یـسیرف  ّتیدوهی  هار  مه  گرم  زا  سپ  یگدنز  میـسرت  رد  دوویلاه 
هب ترخآ ،

شخب يرماس » رحـس   » هلاقم ي اه ؛ ّتلم  راکفا  گنهرف و  تسایـس  رب  مسینویهـص  یئرماـن  هرطیـس ي  یناـهنپ ،» هطلـس ي  : » کـن - 1
.www.yahood.net تیاس زا  ینویهص ، ّتیدوهی  نما  هاگیاج  دوویلاه ،
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هکلب تسین ، ایند  نیا  یگدـنز  همادا ي  رد  داعم ، درادـن و  ار  ناگدـنز  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  اـیند و  هب  تشگزاـب  هزاـجا ي  یتحار 
هچ اه ، ناسنا  ياهراک  نیرت  کچوک  هب  هک  تشاد  میهاوخ  رگید  یناهج  رد  ینامـسج  داعم  دراد و  ناـهج  نیا  اـب  يوهاـم  تواـفت 
هک دنرواب  نیا  رب  ناناملـسم ، .تسا  مکاح  تلادع  دوش و  یم  یگدیـسر  نید ، یب  ای  ییادوب  ای  یحیـسم  ای  يدوهی  ای  دشاب  ناملـسم 

دوعوم ینیمزرس  ای  تسدرود  يا  هریزج  تشهب ، یمالـسا ، هشیدنا ي  رد  .دوش  هریچ  زین  نادرگرـس  ياه  حور  رب  دناوت  یم  دنوادخ 
یب دنوش و  تشهب  دراو  دنناوت  یم  مه  ناناملـسم  ریغ  زا  يرایـسب  یّتح  دشاب ؛ یّـصاخ  نید  ای  داژن  هژیو ي  هک  تسین  ایند  نیمه  رد 

، دنراد اه  ملیف  نیا  هک  يریثأت  نیرتمک  هنافّسأتم  .دنور  یم  مّنهج  هب  ...و  لتاق  نارتوهش و  تسرپایند و  ِناناملسم  زا  يرایـسب  نامگ ،
.دنهد یم  لیلقت  يدوهی  يّدام و  یناهج و  نیا  يا  هشیدنا  هب  نایحیسم  ناناملسم و  نایم  رد  ار  داعم  هشیدنا ي  هک  تسا  نیا 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

رهش دننک ، یم  ییارآ  فص  مه  ربارب  رد  رـش  ریخ و  نایهاپـس  شفّرـصت ، يارب  هک  يرهـش  مینیب  یم  اه ، هقلح  بابرا  هناگ ي  هس  رد 
هچایرد ي  » هب ناطیـش  ملیف ، نایاپ  رد  .تسا  هدش  انب  دـنلب  یهوک  هرانک  رد  هدـش و  ریوصت  ییایؤر  ابیز و  رایـسب  هک  تسا  ناحور » »
دندرگ و یمزاب  دوخ  یتشهب  اوه و  بآ و  شوخ  نیمزرـس  هب  فلودناگ ، نارای  دروخ و  یم  تسکـش  گنج  رد  دـتفا و  یم  شتآ »

راوس هک  شا  هناربمایپ  هرهچ ي  فلودناگ و  يوسوم  ياصع  ملیف ، نیا  رد  .دـنهد  یم  همادا  ار  ناش  هنادواج ا  یگدـنز  شمارآ ، رد 
يارب دیفس  بسا  رب 
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رهـش میلـشروا ،»  » تاجن يارب  دربن  نیـسپاو  رد  دوویلاه ، رد  جـیار  یتسینویهـص  ریطاسا  دای  هب  ار  ام  دـگنج ، یم  ادـخ  رهـش  ییاـهر 
(1) .دزادنا یم  ادخ ، بوبحم 

تاجن ار  « Zion/ نویهص  » رهـش دوخ  ندرک  ادف  اب  تسا ، دوهی )  ) دیدج حیـسم  روآدای  هک  وئن  زین ، سکیرتام  هناگ ي  هس  نایاپ  رد 
شرتخد ود  ردپ و  زین ، خاش  کت  رفس  ملیف  رد  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  نویهـص  نیمزرـس  ِمدرم  يارب  ار  يزورهب  شمارآ و  دهد و  یم 

نآ دنوش  یم  ّقفوم  ماجنارس  دنشوک ، یم  اه  یشحو  تسد  زا  یتخب  شوخ  هریزج ي  ییاهر  يارب  ناشردام ، يونعم  ینابیتشپ  اب  هک 
گنر تسا و  رایـسب  نآ  رد  شمارآ  ّتینما و  ییابیز و  هک  تسا  یتشهب  دننام  هریزج ، لخاد  ياضف  .دـنهد  تاجن  ار  نهک  نیمزرس 
.دـشک یم ریوصت  هب  بطاخم  يارب  ار  نیرب  تشهب  ینیمز و  دوعوم  رهـش  نامرآ  نیا  طیحم  زبس ، ینامـسآ و  ِیبآ  شخب  طاشن  ياه 
كولـس اب  يا  هروطـسا  نامرهق  دیاب  يا  هجوج  رارف  ییامنایوپ  دننام  دیآ و  یمن  تسد  هب  یتحار  هب  هدش ، هداد  هدعو  نیمز  نیا  هّتبلا 

(2) .تسا نآ  هب  لمع  و  تاروت »  » ندناوخ نامه  دوملت ،»  » ریبعت هب  كولس  نیا  دبایب و  ار  هدش  مگ  تشهب  نیا  دوخ ،

.دزادنا یم  هرقف 9  باب 20 ، اّنحوی ، تافشاکم  رفس  سّدقم ،» باتک   » ریبعت هب  - 1
ص 372. دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ - » 2
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دوهی تّیهولا  یموق و  دیحوت  ناوتان ، يادخ  هروطسا ي 

هراشا

دوهی ّتیهولا  یموق و  دیحوت  ناوتان ، يادخ  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

هیحور ي ِلـیلد  هب  نیا  دوش و  یم  ریوصت  هنوگ  ناـسنا ناوتاـن و  ینامـسج و  دوهی ، هدـش ي  فیرحت  سّدـقم  ياـه  باـتک  رد  ادـخ 
رب نآ  تاـیهلا  هک  هدـش  ییاـیند  يا  هنوگ  هب  دوهی ، نید  .تسا  ناـنآ  يروحمدوخ  يا و  هلیبـق  یموق و  ياـه  هتـساوخ  دوهی و  ینیمز 

: میناوخ یم  دوملت »  » رد .تسا  لیصا  نوخ  نیمز و  تاروت ، روحم 

یمن ناشیدـب  ار  اهنآ  زا  کی  چـیه  نکل  تسا ، هدرک  نارگید [ هن  و   [ لیئارـسا بیـصن  اهب  نارگ  هیدـه ي  هس  كرابتم  سوّدـق  تاذ 
لیئارـسا و نیمزرـس  تاروت ، زا : دنترابع  هیده  هس  نآ  دـنیامن و  لّمحت  ار  یناوارف  ياه  یتخـس  اه و  جـنر  هکنآ  زا  سپ  رگم  دـهد ،

(1) .هدنیآ ناهج 

: میناوخ یم  ّالابق »  » رد

رب ار  دوخ  نایدوهی ، يامیـس  طوطخ  اب  دـنوادخ  تسا و  ناهج  ّتیهولا  يدوهی ، ناسنا و  دـبلاک  رد  تسا  يا  هدـنز  يادـخ  يدوهی ،
: دیوگ یم  ناناکوج  ماخاح  .دزاس  یم  راکشآ  نیمز  يور 

.تفگ دنهاوخ  اهاوج  اهنآ  هب  دش و  دنهاوخ  ادخ  اه  ماخاح  مامت 

ص 371. دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ - » 1
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ندروآرب و هب  روبجم  دـنوادخ  دنتـسه و  نیمز  رد  دـنوادخ  ینارمکح  رادرایتخا  بحاـص و  اـه  ماـخاح  دـیوگ : یم  وهوبآ  ماـخاح 
.تسا نانآ  ياه  هتساوخ  كرادت 

نیا .درکن  ابا  نآ  ماجنا  زا  انیناک »  » ماخاح نآ ، مغر  هب  .دـنکفا  هیاس  ادـخ  رب  يرحاس ]  ] دـناوت یم  .تسا  كانرطخ  رایـسب  يرحاـس ،
(1) .دوب رتالاب  رترب و  یلیخ  ادخ  زا  وا  هک  دوب  نآ  يارب 

: دنتفگ نایدوهی  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  هک  تفای  شرتسگ  مسینویهص  رد  دنوادخ  ندرمش  ناوتان  هشیدنا ي  نانچ  نآ 

! تسوا ینامیشپ  نتسشن و  رانک  نامز  رگید  نونکا  درک و  اهر  ار  نایدوهی )  ) دوخ ناگدنب  یناهج ، مود  گنج  رد  ادخ 

: تفگ اه  هاگودرا  نیا  رد  هدش  هتشک  نایدوهی  هب  باطخ  وانکریب ،»  » و ستیوشآ »  » هاگودرا زا  رادید  رد  پاپ 

هتفهن نامسآ  يوس  هب  يدایرف  نآ  رد  هک  یتوکس  .درپس  نت  هدرم  یتوکـس  هب  ناوت  یم اهنت  .تسا  ناوتان  نابز  یهاگیاج ، نینچ  رد 
یم جـنر  تقیقح  هب  قشع  ادـخ و  هب  قشع  زا  هک  یناـسک  همه ي  رطاـخ  هب  مراد  تسود  تسا و  تخـس  رایـسب  نتفگ  نخـس  .تسا 

(2) !؟ ینک لّمحت  ار  رش  يزوریپ  دادیب و  همه  نیا  یتسناوت  روطچ  یشوماخ و  ارچ  ایادخ ، مشکب ، دایرف  دوجو  قامعا  زا  دنرب ،

ص 19. يرنوسامارف ،» ینابم  - » 1
، سلوپ هک  ییاج  اـت  تسا  هدوب  ارگ  هّداـم ناـیدوهی  دـیدش  ذوفن  تحت  ادـتبا  زا  ّتیحیـسم  دـمآ ، هلاـقم  نیمه  رد  هک  روط  ناـمه - 2

نارود رد  .دنک  یم تفلاخم  وا  اب  عنم و  (ع ) یسیع ینیشناج  زا  هنابصاغ  ار  سرطپ  دوش و  یم  نایحیسم  یلـصا  ربهر  حیـسم ، نمـشد 
رشیرتسد پاپ  دننام  دنا ! هدوب يدوهی  ّتیحیسم ، هیاپدنلب ي  ياه  ماقم یخرب  هک  ییاج  ات  تسا  هتشاد  همادا  ّطلست  دنور  نیا  مه  ریخا 

ص 264. يرنوسامارف ،» ینابم  : » کن رتشیب  هعلاطم ي  يارب  .آ.هب  لانیدراک  موعاب و  پاپ  و 
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مـسینویهص هب  مهدزناش  تکیدنب  پاپ  یگدرپسرـس  جوا  هناشن ي  اریز  دـندرک ، ضارتعا  نخـس  نیا  هب  یحیـسم  نادنمـشناد  یخرب 
(1) .تسا

ملیف یسررب 

ملیف یسررب 

ای سانشراک  ای  دنمشناد  يربهر  اب  یبرغ ، رشب  درادن و  دوجو  ییادخ  رگید  یتسینویهص ، يدوویلاه _  يزورما  راثآ  زا  يرایـسب  رد 
ادخ و روضح  نودب  وئن  سکیرتام ، هناگ ي  هس  رد  هنومن ، يارب  دهد ؛ یم  تاجن  ار  يا  هژیو  نیمزرـس  ناهج و  يدوهی ، ِراک  یمزر 
اه یخیرم  رتاپ ، يره  ناگراتـس ، گنج  ياه  ملیف  رد  ای  دـهد  تاجن  ار  نایاز »  » رهـش تسناوت  يدرف  ياـه  ییاـناوت  رب  هیکت  اـب  اـهنت 

، راثآ لیبق  نیا  رد  .دـسر  یم  ماجنارـس  هب  ییاـهر ، هژورپ ي  يرـشب ، يوداـج  اـی  شناد  رب  هیکت  اـب  نودـگمرآ ، اـی  دـننک  یم  هلمح 
یّتح شنیرفآ ، باتک  رصم و  سنرپ  نوچ  ییاه  ملیف  رد  تساه و  ملیف  هاتوک  رایـسب  ياهوگ  تفگ  یخرب  رد  ادخ ، روضح  نیرتشیب 

.دننک یم  هلگ  دوهی  موق  ای  دوخ  ییاهنت  زا  شاخرپ و  وا  هب  مه  ناربمایپ 

دوش یم  هدیشک  ریوصت  هب  ادخ  رانک  رد  يدنمتردق ، یناطیش  يادخ  ییایموم ، نوچ  یملیف  رد  هک  دبای  یم  همادا  ییاج  ات  دنور  نیا 
ملیف رد  و 

.دش هدیزگرب  مهدزناش  تکیدنب  پاپ  رواشم  تمـس  هب  ًاریخا  ییاکیرمآ ، فورعم  رادم  تسایـس زادرپ و  هیرظن رجنیـسیک ، يرنه  - 1
« هیکرت  » زا پاپ  رادید  .تسا  هدش  رت  کیدزن ییاکیرمآ  یحیسم  تسینویهص  نارادم  تسایس هب  پاپ  هک  تسا  نآ  يایوگ  هتکن  نیا 

هدنز ار  یقرـش » مور   » يروتارپما تارطاخ  ناملـسم ، هیکرت ي  ندرک  یحیـسم  يارب  وا  شالت  يدالیم و  لاس 2006  هاـم  نیرخآ  رد 
ّتیحیسم نیتناتسنک ، روتارپما  طسوت  ّتیحیـسم  شریذپ  هطـساو ي  هب  يدالیم  مراهچ  نرق  هیلّوا ي  ياه  لاس زا  هک  يروتارپما  درک ؛

دوهی و دیدج  یبیلص  گنج  زاغآ  یخرب  ار  پاپ  رفس  نیا  .داد  شرتسگ  ناییاپورا  نایم  رد  ار  نآ  درک و  مالعا  دوخ  یمسر  نید  ار 
.تفرگ رارق  ناناملسم  دیدش  ضارتعا  دروم  رفس ، نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .دننک  یم  لیلحت  مالسا  هیلع  ّتیحیسم 
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.تسا ناهج  رب  ّطلسم  رت و  دنمورین  مه  ادخ  زا  یّتح  ناطیش   (1) (، 4  ) سحن علاط 

زا هتشابنا  ییالط و  يدبعم  هک  تسا  لعب  یقینیف  يادخ  هیبش  رایسب   40 تارقف 1 _  باب 25  جورخ  رفس  رد  سّدقم ،» باتک   » يادخ
تب زا  نایدوهی  گنهرف  ِدیدش  يریذپرثا  نیا   (2) .دنک یگدنز  دوخ  مدرم  نایم  رد  ات  دهاوخ  یم  رصع  نآ  ياهالاک  نیرتاهب  نارگ 

فارتعا هب  نید ، یب  ياه  تسینویهـص  دراد ؛ همادا  مه  زونه  هک  تسا  هدـش  لیدـبت  يا  هشیلک  هب  نایدوهی  نایم  رد  فارطا ، ِناتـسرپ 
ییآ نیا   (3)، ناشناربهر رگید  لزتره و  رودوئت 

اه و ههلا  لوکره ، نوچ  ییاه  نوتراک  اـه و  ملیف  نتخاـس  .دـنا  هدرک  تسرپ  اـیند  نارـالاسرز  تسد  هچیزاـب ي  شیپ  زا  شیب  ار  ن 
نیداینب فعـض  نیمه  لیلد  هب  اه  موق  رگید  زیمآ  كرـش  ریطاسا  غیلبت  دوویلاـه و  رد  ناتـساب  ناریا  مور و  ناـنوی ، رـصم ، ناگیادـخ 

دوش یمن  هدید  یفعض  نینچ  یمالـسا ، هشیدنا ي  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، راگزور  نیا  ِنایحیـسم  نایدوهی و  نایم  رد  ادخ  موهفم 
، یتاذ رقف  ناکما و  بجاو و  نوچ  ییاه  ناهرب  و 

George Montesy and Dominique Othenin-Girard ینادرگراک هب  (، The Awakeing: Omen (4 - 1
.

ص 378. ج1 ، ناریا » ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  - » 2
داجیا ار  نویهص  قاّشع  فده  هک  یبهذم  ياه  تسینویهص فالخرب  يو  .تسا  یـسایس  مسینویهـص  راذگ  ناینب لزتره ، رودوئت  - 3

( نیطسلف « ) نویهص  » نیمزرس رد  نامّزلارخآ  یجنم  روهظ  زا  شیپ  یمک  يدوهی ، گنهرف  دیاقع و  رـشن  تهج  یناحور  نوناک  کی 
یمن يربع  ًالـصا  وا  .درک  ناـیدوهی  نیب  رد  ادـخ  نیزگیاـج  ار  لیئارـسا  تلود  دوب و  كاّکـش  ادـخ  هب  لـماک  روط  هب  دنتـسناد ، یم
.درک ادا  یتخـس  اـب  مسینویهـص  هرگنک ي  نیلّوا  يرازگرب  زور  رد  ار  يربع  هژاو ي  دـنچ  ناـیدوهی  دـنیاشوخ  يارب  طـقف  تسناد و 

ص 66. مسینویهص ،» ینید  يداقتعا و  ّتیهام  : » کن
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.دریگ یم  ار  اه  ناطیش  هدافتساءوس ي  يولج  دراذگ و  یمن  زاب  یناسر  بیسآ  يارب  يا  هنزور 
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ناطیش شتسرپ  رب  يا  همّدقم  دنمتردق ، ناطیش  هروطسا ي 

هراشا

ناطیش شتسرپ  رب  يا  همّدقم  دنمتردق ، ناطیش  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یتسرپ ناطیش  ناجّورم  ناراذگ و  هیاپ  يوال ،)  ) يول يدوهی  نادناخ 

ناتسرپ ناطیش  یمالک  ینابم 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

ياه هشیدنا  ّتیحیسم ، رد  سپـس  ّتیدوهی و  رد  وا ، تردق  ناطیـش و  هرابرد ي  نایدوهی ، نایم  رد  ادخ  باتک  فیرحت  اب  نامز  مه 
رظن رد  یعرف  نایادخ  يارب  لالقتسا  یعون  ناتساب ،» مور   » و نانوی » «، » رصم  » یناتساب ریطاسا  زا  يرایسب  رد  .تفرگ  لکـش  یتسردان 

رد .تسا  هدیچیپ  یتسرپ ) تب  یعون   ) هینثو هشیدنا ي  لیلحت  دقن و  ییادخ ، دنچ  هشیدنا ي  راکـشآ  یتسردان  لیلد  هب  .دـنتفرگ  یم 
: میناوخ یم  هینثو  هشیدنا ي  هرابرد ي  ادخهد » گنهرف  »

دوبعم هک  تسا  نآ  يارب  ندروآ ، ناکرشم  رامش  رد  ار  نانآ  تسا و  یکی  ادخ  دنیوگ  یم دنتسه و  ناتـسرپ  تب  راّفک و  زا  يا  هقرف 
هکلب دننکن ، فصو  ّتیهولا  تفص  هب  ار  تب  نانآ  اریز  دنرامش ، دّدعتم  ار  تاّذلاب  بجاو  هکنآ  هن  دنناد ، دّدعتم  ار  شتـسرپ  راوازس 

نانآ هک  دشاب  .دنراد  لوغـشم  نانآ  شتـسرپ  هب  ار  شیوخ  رطاخ  دنرادنپ و  ناگراتـس  ای  ناگتـشرف  ای  داّهز  ناربمایپ و  رهظم  ار  ناتب 
(1) .دنناسرب یقیقح  دنوادخ  دوبعم و  هب  ار  ناشیا  هک  دنوش  هلیسو 

هب مونقا ، هس  زا  شیب  ییارگادـخ  دـنچ  اـی  ییارگادـخ ) هس   ) ثیلثت و  ییارگادـخ ) ود   ) ّتیونث دـننام  مه  بتکم  نیا  تروص ، ره  هب 
يارب يا  هنوگ 

.هینثو تغل  ادخهد ،» گنهرف  - » 1
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ياه تفـص  اه و  ماـن  رهاـظم  زا  هک  تادوجوم  رگید  اـی  هژیو  یناگتـشرف  هب  نداد  تلاـصا  نیمه  دـنلئاق و  لالقتـسا  یعرف  نایادـخ 
ماقم رد  یلو  دنتسرپ ، اتکی  یتاذ  دیحوت  ماقم  رد  هدیقع ، نیا  اب  نانیا  .دوش  یم  دنوادخ  ندش  دودحم  ببس  دنتـسه ، ناحبـس  يادخ 

.تسا ناطیش  شتسرپ  نوچ  ریذپانرواب  كانتشحو و  ینایاپ  رب  راب  مغ  يزاغآ  كرش ، نیا  دنتسه و  كرشم  تناعتسا ، تدابع و 

.دیروش ناسنا  رب  هدجس  هرابرد ي  یهلا  ياج  هبان  نامرف  هیلع  هک  دنناد  یم  يا  هتشرف  ار  سوواط  مه  يزورما  ناتسرپ  ناطیش  یخرب 
شیادخ ربارب  رد  هک  دـنناد  یم  نادزی  هدـیرفآ ي  ار  وا  هکلب  دـنناد ، یمن  اتکی  راگدرورپ  رانک  رد  ییادـخ  ار  ناطیـش  رهاظ  هب  نانیا 

، دنا هداهن  هیدیزی  ار  نانیا  مان   (1) .داتسیا

مسیئادزم مسیئارتیم و  ياه  هشیدنا  رد  ار  نآ  هشیر ي  یخرب  یلو  دنناد ، یم  يوما  هیواعم  نب  دیزی  هب  بوسنم  ار  هقرف  نیا  یخرب  - 1
مـسا نادزی ، هژاو ي  زا  هک  دنناسر  یم  یمالـسا  ياه  نییآ  یخرب  ّتیحیـسم و  دوهی و  سّدقم  نوتم  هب  دـنناد و  یم  يرگ  یتشترز و 

هقرف نیا  يرجه ،) مشـش   ) يدالیم مهدزیـس  نرق  رد  هک  ارچ  تسا ؛ راکنا  لباقریغ  نایوما  اب  نانیا  طابترا  هّتبلا  .دنا  هدـیزگرب  ار  دوخ 
« شلال  » رد يو  ربق  نونکا  مه  دش و  يزاسزاب  دوب ، هیدیزی » مظعا  خیش   » ناونع هب  هک  يوما  رفاسم  نب  يدع  طسوت  هتفر ، نایم  زا  ي 

.تسا راوتسا  ییارتیم  یتشترز _  میوقت  ساسا  رب  نایدیزی  ياه  نشج  یفرط  زا  .تسا  نایدیزی  هبعک ي  قارع ،» ناتـسدرک   » رد عقاو 
هب هک  ارچ  تساه ؛ ناسنا  يارب  يدنمدرخ  راگزومآ  تسا و  شنیرفآ  رد  وا  کیرـش  هکلب  تسین ، ادخ  نمـشد  ناطیـش  رواب ، نیا  رد 

نرق 18 رد  مسیئد  بتکم  لثم  درادـن ؛ ناهج  يدـب  یکین و  رد  یتلاخد  دیـشک و  رانک  ناسنا  شنیرفآ  زا  سپ  ادـخ  نانیا  هدـیقع ي 
همانربخ ي ناتـسرپ » ناطیـش  ای  هّیدیزی  هقرف ي  زا  یـشرازگ  : » کن  ) دمآ دوجو  هب  اپورا  نایدوهی  اه و  ناتـستورپ  طسوت  هک  يدالیم 
ش1، ق ، هّجح 1425 ه . _ يذ  نمهب 84 ، مق ، هّیملع ي  هزوح ي  بهاذم  نایدا و  یملع  نمجنا  یلخاد  هیرـشن ي  بهاذم ، نایدا و 
ش67، ناتـسبات 1375 ، هوکـشم ،»  » هّلجم ي ییارگ »؟ ّتیونث  ای  یتسرپ  ناطیـش  هلاقم ي «  میلـس ، ینب دّـمحم  رتکد  کن : نینچمه  و 

.97 صص 91 _ 
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.تسا فّوصت  یتشترز و   (1) (، یتسرپرهم  ) ییارتیم ياهرواب  زا  ینوجعم  اهنآ  ياه  هشیدنا 

تفرعم تخرد  زا  يدـنم  هرهب  هب  ار  ود  نآ  ناطیـش ، هک  مینیب  یم  اّوح  مدآ و  ترـضح  ناتـساد  رد  زین ، هدـش  فیرحت  تاروـت »  » رد
هب هعونمم  هویم ي  ندروخ  اب  ود  نآ  هک  تسا  هدـمآ  دوهی ، سّدـقم » باـتک   » رد .دـنزومایب  ار  یگنادواـج  زمر  اـت  دـنک  یم  قیوشت 

.دنبایب تسد  نآ  هب  رشب  نادنزرف  تساوخ  یمن  ادخ  هک  یتفرعم   (2) .دنسر یم  تفرعم 

یتسرپ ناطیش  ناجّورم  ناراذگ و  هیاپ  يوال ،)  ) يول يدوهی  نادناخ 

یتسرپ ناطیش  ناجّورم  ناراذگ و  هیاپ  يوال ،)  ) يول يدوهی  نادناخ 

راـثآ زا  يرایـسب  رب  ریخا ، ههد ي  ود  رد  هـک  تـسا  یگتخاـس  ياـه  هـلحن  نـیا  زا  یکی   ( Satanism/ مسیناتاس  ) یتسرپ ناـطیش 
هدیشوک تعنصاسپ  رصع  هفارخ ي  نیا  شرتسگ  رد  يرکف  يّدام و  ینابیتشپ  اب  مه  تسرپایند  نایدوهی  تسا و  هدوب  مکاح  دوویلاه 

یخرب رد  دنا و  هدش  دوویلاه  رد  ارگ  ّتیونعم  یفارحنا  نایرج  رادمدرس  تسینویهص ، يدوهی و  ياه  تکرش  .دنا 

، نایتشترز سّدـقم  باتک  رد  رهم »  » ای ارتیم » ( » 1380 شیارس ، رـشن  نارهت ، ، ) نیعم دّمحم  رتکد  یـسراف » گنهرف   » هتـشون ي هب  - 1
.تسا ییانشور  غورف  هتـشرف ي  ور ، نیا  زا  تسا و  نامیپ  دهع و  ظفاحم  يادخ  تسا و  هدش  بوسحم  اروها  ناگدیرفآ  زا  اتـسوا » »

ص 459) چ1 ، ، 1379 داشرف ، رشن  نارهت ، نایسابرک ، هحیلم  همجرت : رپوک ، یس  یج  هتشون : « ) اهدامن رّوصم  گنهرف   » هتـشون ي هب 
.تسا ناگدرم  رواد  تسا و  نامیپ  دهع و  موهفم  هب  شمان  هک  تسا  یمور  یناریا _  يدزیا  رهم ، ای  ارتیم 

اب دیـشاب  نئمطم  تفگ : رام  میناوخ : یم  باـب  نیمه  هرقف ي 4  رد  ناـسنا ، طوقـس  ناونع  باب 3 ، شیادیپ ، رفـس  قیتع ،» دـهع  - » 2
یم زاب  امـش  نامـشچ  دیروخب ، تخرد  نآ  هویم ي  زا  رگا  هک  دناد  یم  بوخ  ادخ  هکلب  درم ! دـیهاوخن  هعونمم  هویم ي  زا  ندروخ 

هرقف ي رد  تاروت »  » هک تسا  نآ  زیگنارب  باجعا  هتکن ي  .دیهد  صیخـشت  دب  زا  ار  بوخ  دیناوت  یم  دیوش و  یم ادخ  دننام  دوش و 
یگنهرب زا  دش و  زاب  ود  ره  نامشچ  هاگنآ  .دندروخ  هعونمم  تخرد  هویم ي  زا  مدآ  اّوح و  سپ  دهد : یم  ناطیش  هب  ار  قح  يدعب ،

!. دندش هاگآ  دوخ 
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رد هژیو  هب  یگتخاس ، بتکم  نیا  یگزات  ِلیلد  هب  .دنا  هتسناد  ارگانعم  ار  نآ  هتخادرپ و  رورش  یکیزیفاتم  يورین  شتسرپ  هب  اه ، ملیف 
.دوش نییبت  یتسینویهص  هروطسا ي  نیا  هک  تسا  زاین  یمالسا ، ياهروشک  رگید  ام و  هعماج ي 

، تسا هدش  ییامن  گرزب  ناطیش  تردق  هرابرد ي  هدش ، فیرحت  ياه  نید  یناتـساب و  ياه  موق  نایم  رد  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه 
نادـناخ تیلاّعف  لیلد  هب  تسا ، هدرک  عمج  دوخ  رود  هب  ار  هدروخ  بیرف  لفاغ و  یهورگ  یتسرپ ، ناطیـش  ماـن  هب  هزورما  هچنآ  یلو 

هیبش ییاه  مان  نهاک و  ای  نهوک  ترهـش  اب  یخرب  یگداوناخ و  مان  نیمه  اب  نادناخ  نیا  زا  یخرب  .تسا  هنیمز  نیا  رد  يِول )  ) يوال
(1) .تسا هدرک  ظفح  ار  شا  یگچراپکی  هداوناخ  نیا  نونکات ، يدالیم  مهدزیس  نرق  زا  .دننک  یم  یگدنز  نیا  هب 

دوهی یتنطلس  نادناخ  ناگداون  زا  ار  يو  نایدوهی ، هک  دوب  .م ) نرق 13 يایناپسا   ) نویلو لیتساک  ماخاح  سیئر و  یفالوبا ، سوردوت 
ناراوس هش  هقرف ي  اب  هدس  نامه  زا  دندرک و  زّهجم  سلدنا »  » لامش رد  ناناملسم  هیلع  ار  یبیلص  نایهاپس  نادناخ ، نیا  .دنتسناد  یم 

دنویپ  (2) دبعم

هک زورما ) يایناپسا  یلاوح  « ) يربیا هریزج ي  هبش   » رد نروگارآ  رابرد  يدوهی  نادناخ  نیرت  مهم  يدالیم ، مهدزیس  هدس ي  رد  - 1
، يوـال نبا  يوـالوبا ، ياـه  ماـن  هب  نروگارآ  رد  هک  دوب  يول  نادـناخ  دیـسر ، یبیلـص  ياـه  گـنج  رد  يداـیز  تورث  تردـق و  هب 

.دندش یم  هتخانش  ایرلاباک  ایرلاواک و 
تـسد هب  سّدـقملا » تیب   » لاغـشا زا  سپ  هک  دوب  يوسنارف  ياـه  هیلاوش  زا  يا  هتـسد  ماـن  زاـغآ  رد  دـبعم ، ناراوـس  هش  تقیرط  - 2

ریقف نازابرـس  ار  دوخ  مان  دنتـشاد و  هدهع  رب  ار  یحیـسم  نارئاز  زا  تظافح  هدش و  داجیا  رهـش  نیا  رد  .م  لاس 1118 رد  اـه  یبیلص 
یبیلص ناهاشداپ  يارب  یّحلسم  نارودزم  تروص  هب  ناوارف ، ترهـش  ماجـسنا و  اب  جیردت  هب  .دندوب  هدراذگ  نامیلـس  دبعم  حیـسم و 

باختنا یـسیئر  ظفح و  ار  دوخ  نامزاس  یلو  دنتـشگزاب ، اپورا  هب  تفای ، ناـیاپ  یبیلـص  ياـه  گـنج  هک  .م  رد 1291 دـندمآ و  رد 
ّتینما ّلخم  ار  نانآ  مراـهچ  پیلیف  .م ، لاس 1304 رد  یلو  دـنداد ، تایح  موادـت و  یناهنپ  تروص  هب  مظعا و  داتـسا  ماـن  هب  دـندرک 

ار هقرف  نیا  زین  پاپ  .م  لاس 1312 رد  .درک  ریگتسد  بوشآ ، تیانج و  داسف و  ياه  مرج  هب  ار  نآ  ياضعا  داد و  صیخـشت  هسنارف » »
یقطانم رد  اهنآ  یلو  درک ، مادـعا  ماع  ألم  رد  ار  هلومد  كاژ  اهنآ  يرهاظ  مظعا  داتـسا  نیرخآ  مراهچ ، پیلیف  درک و  مالعا  لـحنم 

ات ار  دوخ  هناتـسرپ ي  تردق  هناکرـشم و  يّدام و  ياه  هدیا  مسیلاباک  يرنوسامارف و  بلاق  رد  هدش و  ناهنپ  هسنارف » سینوارپ   » نوچ
مامت رد  دراد و  یّـصاخ  بادآ  تسا و  يرنوسامارف  ّمهم  ياه  هخاش  زا  دـبعم  ناراوس  هش  تقیرط  هزورما  .دـنا  هدرک  لابند  زورما  هب 
هلومد لتاق  مراهچ ، پیلیف  مان  تسا و  یمارگ  رایـسب  هقرف ، نیا  یمـسر  مظعا  داتـسا  نیرخآ  هلومد ، كاژ  مان  ینوسام ، ياـه  هقیرط 

مان اب  کـیلوتاک  ياـسیلک  هیلع  سیلگنا »  » رد .م  لاس 1381 رد  هک  یـشبنج  ناـخّروم ، زا  يرایـسب  هدـیقع ي  هب  .تسا  روفنم  رایـسب 
هب شیـشک  کی  زاب  دعب ، لاس  هاجنپ  تفرگ و  تروص  هورگ  نیمه  هدنامیقاب ي  ناهنپ  لماوع  طسوت  دش ، داجیا  ناییاتـسور  شروش 

.درک زاغآ  کیلوتاک  ياسیلک  هیلع  ناینمه  کمک  اب  ار  یـشروش  اـمیهوب ،) « ) شیرتا  » بونج رد  ساـه  ناـج   / John Huss مان
زا هک  دوب  رالوکـس  یتسیلاباک _  يداحلا _  گنهرف  اب  نآ  ینیزگیاج  اپورا و  يا  هیاـپ  یحیـسم  یگنهرف  ینوگرگد  ناـنیا ، فدـه 

اپورا و مدرم  یگدنز  هنحص ي  زا  نید  جارخا  سناسنر و  هب  تاکرح ، نیا  .درک  یم  يوریپ  ناتساب » نانوی   » و رصم »  » کیئال لوصا 
ج2، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  : » کن .دیماجنا  اکیرمآ »  » اپورا و رب  دوهی  يرالاسرز  مسیناموا و  ّطلست 
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«، دوعوم  » هّلجم ي دنمدرخ ، ناراب  همجرت : الاباک ،» یقیقح  ناتساد   » هلاقم ي ییحی ، نوراه  کن : نینچمه  27 و 243 ؛ صص 26 _ 
ش 62.
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دـندوب و يدوهی  نارـالاسرز  یحیـسم و  ياـه ) هیلاوش   ) ناراوـس هش  موـش  دـنویپ  لـصاح  رگ  تراـغ  هقرف ي  نیا  .دنتـشاد  یکیدزن 
دندوب ّرثأتم  يدوهی  ياه  تسیلاباک  زا  تسخن  نانیا  .دندنایامن  یم  یهلا  نادزار  نافراع  ار  دوخ  دندناشوپ و  یم  ار  شیوخ  تایلمع 
یلـصا هخاش ي  مه  زونه  هک  ار  دنلتاکـسا  نهک  ُژل  دنتـشاد و  يا  هدرتسگ  لماعت  يرنوسامارف ، هاوخ  تردـق  ناـهنپ و  ناـمزاس  اـب  و 

(1) .دنتفرگ دوخ  هرطیس ي  رد  دور ، یم  رامش  هب  ینوسام 

(. دوهی يرنوسامارف و   ) يرنوسامارف ینابم  الاباک ؛» یقیقح  ناتساد   » هلاقم ي کن : - 1
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مــسیئارتیم زا  ّرثأـتم  صقاـن و  یناـفرع  بـتکم ، نـیا  هـک  دــندوب  مـه  اـّلابق )  ) ــالاباک زیمآزار  بـتکم  راذــگ  هیاــپ  يوـل ، نادــناخ 
زا مسیلاباک  رد  هّتبلا  .دوب  یماخاح  ّتیدوهی  و  ناتـساب » ناـنوی   » و مور »  » نایادـخ و  ناتـساب » رـصم   » یتسرپ تب  و  یتسرپدیـشروخ ) )

ینعی دوب ؛ توـکلم  رد  يدوواد  یهاـشداپ  ینیمز  همادا ي  ـالاباک ،  (1) .تسا هدش  یصقان  ياه  هدافتـسا  مه  یمالـسا  نافرع  میهافم 
(2) .تسا زیمآزار  ینافرع و  نونکا  هک  دوهی  يدوواد  یهاشداپ  ندش  یناهج  هدیا ي  نامه 

دنب و یب  ینید و  یب  شرتسگ  رد  ناتـساب ، رـصم  مسینله و  مسیئارتیم و  زا  هتفرگرب  ییاه  هشیدنا  اهدامن و  اب  یتسرپ  ناطیـش  هزورما ،
« یناطیش لیجنا   » نتـشون اب  يوال  يول / ناوتنآ  مان  هب  يول ، يدوهی  نادناخ  زا  يدرف  .دشوک  یم  هتینردم  زا  سپ  ِیتسرپ  تب  يراب و 

نیا شرتسگ  اب  دنک و  دوبان  ار  یمالسا  بان  نافرع  ّتیحیسم و  نید  تسا  هدیشوک  .م  لاس 1966 زا   (3) «، ناطیش ياسیلک   » ییاپرب و 
و اپورا »  » دهاوخ یم  بتکم 

دروم دـیاب  يرت  لّصفم  بلاطم  مسینردـم ، تسپ  نارود  ياـه  ناـفرع  مسیلاـباک و  دروم  رد  ـالاباک ،» یقیقح  ناتـساد   » هلاـقم ي - 1
.دنریگ رارق  یسررب 

مسج دوخ  هک  روط  نامه تسا ، ینیمز  ياروام  يایند  رد  رون  لماح  هک  تسا  (ع ) دوواد یناحور  یّلجت  اه ، مسیلاباک  رد  انیخـش  - 2
.دوب ینیمز  يایند  رد  رون  لصاح  (ع ) یبن ياسوم  زا  سپ  یبن  (ع ) دوواد ترضح  ینیمز 

ناونع هب  يول  ناوـتنآ  هک  تسا  ناطیـش  ياـسیلک  ، Satan Church تسا و یناطیـش  سّدـقم  باتک  « Satanic Bible - » 3
، يزابهش هللادبع  کن : .درک  يراذگ  هیاپ  اکیرمآ »  » رد ار  نآ  يّدام ، فرحنم  بتکم  نیا  رتشیب  هچ  ره  ماجـسنا  يارب  یناطیـش  ربمایپ 
،« ایدـپ یکیو   » یتنرتنیا فراعملا  هریاد  لّوا ؛ تساریو  ، 1384 هشیدنا ، هاگشاب  رـشن  دوهی ،» یـسایس  هشیدنا ي  یخیرات  ياه  اینب ن  »

www.wikipedia.org «: . یتسرپ ناطیش   » و يول » ناوتنآ   » تاملک لیذ 
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ییارگ هّداـم  ّتینثو و  يزروزار ، وداـج ، رحـس ، زا  ـالاباک ، دـننام  بتکم ، نیا  .دربب  يدوهی  یـشراگیلا  هرطیـس ي  ریز  ار  اـکیرمآ » »
(1) .دیوگ یم  نخس 

ناتسرپ ناطیش  یمالک  ینابم 

ناتسرپ ناطیش  یمالک  ینابم 

، یخرب .دنتسه  رصاعم  یتّنس و  ینید ، يوال ، یفسلف ، ناتسرپ  ناطیش  لماش  هک  دنمان ، یم  تسرپ  ناطیـش  ار  دوخ  هورگ  دنچ  هزورما 
: دنراد كارتشا  هلئسم  دنچ  رد  همه  یلو  دنناد ، یم  یفنم  یخرب  تبثم و  يدوجوم  ار  ناطیش 

نوتس هناشن ي  دیشروخ و  مشچ ، کی  دننام : ییاهدامن  زا  دنا و  هتفرگ  ناتساب » نانوی   » و رصم »  » ناگیادخ زا  ار  كرـش  ّتینثو و  . 1
؛ دنرب یم  هرهب  کسیلبُا  یطورخم 

دنچ هب  زین  ناتسرپ  ناطیش  یخرب  .دراد  لالقتسا  ادخ  ربارب  رد  ناطیش  دنیوگ  یم دنراد و  نامیا  ییارگادخ  دنچ  ّتیونث و  هب  اهنآ  . 2
؛ دنراد رواب  یناطیش  يادخ 

نیمز رد  يو  یلـصا  نارای  هک  دراد  یناگدیزگرب  اه  ناسنا  نایم  رد  ناطیـش  دنیوگ  یم  دندقتعم و  ییارگریدـقت  ییارگربج و  هب  . 3
؛ دنتسه

يولج دناوت  یم  یّتح  ناطیش  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  .دنساره  یم  يو  زا  دنراد و  نامیا  وا  تلیـضف  (2) و  ناطیش رایسب  تردق  هب  . 4
ادخ

رد ًالماک  ار  نآ  دوش و  یم  دراو  ّتیدوهی  ياه  گر  هب  هک  تسا  یّمـس  الاباک  دـیوگ : یم  چانیر  رودوئت  اـّلاباک ، يدوهی  خّروم  - 1
Mesta H.Webter,Secret societies and عبنم : نیا  زا  لقن  هب  الاباک ،» یقیقح  ناتـساد   » هلاقم ي کـن : .دریگ  یمرب 

.subresive movements,p299
، فرحنم نایدوهی  و  مور »  » و نانوی »  » و رـصم »  » ناکرـشم ياـه  هزومآ  ریثأـت  تحت  مه  لـیجنا ،» ، » نایحیـسم سّدـقم  باـتک  رد  - 2

ناطیـش ادخ ، رانک  رد  میتسه و  ّتینثو  یعون  دهاش  مه  ّتیحیـسم  رد  ینعی  دشخبب ؛ دناوت  یم  هک  تسا  یتردق  نانچ  ياراد  ناطیش 
، رـشب عون  ینب  زا  دوجوم و  هقیقحلا  یف  ناطیـش  دوجو  میناوخ : یم  سّدـقم » باـتک  سوماـق   » رد .دوـش  یم  ریوـصت  تردـق ، ياراد 
زا ناگتشرف  ریاس  دننام  هک  تسا  يا  هتشرف  وا  ...دشاب  یم  تنطلس  تسایر و  ياراد  هدیلپ ، حاورا  زا  یهورگ  رب  تسا و  رت  صّخـشم 

لیم و لثم  دشاب ، یّـسح  ای  زییمت  هرکاذ و  كاردا و  لثم  دـشاب ، یلقع  زایتما  نآ  هکنیا  زا  معا  لاح  دـشاب ، یم  زاتمم  تانکمم  ریاس 
هک تسا  نآ  یپ  رد  هراومه  تسا و  ناسنا  ادخ و  نمشد  ناهج و  نیا  سیئر  دنوادخ و  ناطیش ، .رایتخا  لثم  دشاب ؛ يدارا  ای  توهش 

همجرت سّدقم ،» باتک  سوماق  : » کن .دزاس  دساف  ار  نآ  هجیتن ي  هدومن و  سکع  هب  ار  لالجلاوذ  رداق  ترضح  تاّیـشم  دصاقم و 
یسیع يزوریپ  ناتـساد  رد  مه  مراهچ  باب  اقول » لیجنا   » رد ص545 . ج 1 ، .م ، 1928 توریب ، ریطاسا ، رـشن  سکاه ، رتسم  فیلأت : و 
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لکیه  ) ادخ هناخ ي  هطقن ي  نیرتالاب  رد  ترضح  نداد  رارق  و  میلشروا »  » هب یسیع  ندرب  رد  ناطیش  تردق  حیسم ، ياه  هسوسو  رب 
اب ار  اه  تکلمم  نیا  مامت  ینک ، هدجـس  ارم  ینزب و  وناز  طقف  رگا  هک : دـنک  یم  اـعّدا  ناطیـش  اـج  ناـمه رد  تسادـیوه و  ناـمیلس )

.منک یم  راذگاو  مهاوخب  هک  ره  هب  تسا و  نم  نآ  زا  اهنیا  همه ي  نوچ  مشخب ؛ یم  وت  هب  ناشلالج  هوکش و 
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ناطیـش و زا  سرت  ادـخ ، هرابرد ي  قیتع  دـهع  هژیو  هب  سّدـقم ،» باتک   » تسـس هشیدـنا ي  لـیلد  هب  .دـیوج  يرترب  وا  رب  دتـسیاب و 
؛ تسا هتفای  قنور  دوویلاه  رد  رورش  ياه  دوجوم  الوکارد و  ماشآ و  نوخ  ياه  هروطسا  تسا و  رایسب  یبرغ  ياهروشک  رد  شنارای 

یم شیوخ  يادخ  ار  دوخ  تسرپ ، ناطیـش  کی  .تسا  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  بتکم ، نیا  رد  یتسرپدوخ  یتسرپ و  ناسنا . 5
: تسا هتفای  شرتسگ  اهنآ  نایم  رد  یناطیش  دنپ  نیا  دناد و 

هب  (1) .دشاب هتـشاد  دوخ  ِتردـق  رد  کیرـش  کی  هداتفا ، كاخ  هب  تسپ و  هدرب ي  کی  ياج  هب  تسا  رتهب  يدنمـشزرا  يادـخ  ره 
هب ناتسرپ  ناطیش  نایم  رد  يّدام ، یهاوخ  تّذل  يروحمدوس و  هشیدنا ، نیا  دوجو  لیلد 

.یتسرپ ناطیش  ناونع  لیذ  یسراف ، شخب  ایدپ ،» یکیو   » یتنرتنیا همانشناد ي  - 1
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نوخ دننک و  هلثم  ای  دنشکب  ار  ناشـشیک  مه  تسود و  دنرـضاح  دوخ  ندرب  تّذل  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ، جاور  یطارفا  یلکش 
؛ دنماشایب ار  وا 

رپ و جـنپ  هراتـس ي  نوچ  ییاهدامن  يربع و  ياه  فرح  زا  يدـنم  هرهب  اب  دنتخانـش و  ّتیمـسر  هب  ار  يرگوداج  ییارگ و  هفارخ  . 6
؛ دندروآ دیدپ  يا  هژیو  ياه  نییآ  سکعرب ، لاله  هنوراو و  بیلص 

ینوگانوگ ياه  لکـش  هب  ار  دوخ  ای  دـنک  لولح  نوگانوگ  دارفا  مسج  رد  دـناوت  یم  یتحار  هب  ناطیـش  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناـنیا  . 7
.دشاب هتشاد  ینیع  لماعت  دوخ  نانمشد  ناتسود و  اب  دروآرد و 

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه هقلح  بابرا  رتاپ و  يره  نوچ  اه  ملیف  یخرب  رد  دـنهورگ : دـنچ  دـنوش ، یم  هتخاس  ناطیـش  هرابرد ي  دوویلاه  رد  هک  ییاه  ملیف 
سحن 1 و 2 علاط  ریگ و  نج دننام  اه  ملیف  زا  یهورگ  .دیآ  یمن  نایم  هب  ادخ  زا  ینخس  هچرگ  دنهد ؛ یم  ناطیش  هب  يرایـسب  تردق 

.دـنز یم  جوم  راثآ  نیا  رد  ناطیـش ، تردـق  زا  ساره  ییامن و  گرزب  یلو  دـننک ، یم  دای  زین  حیـسم  زا  ناطیـش ، راـنک  رد  و 3(1) 
یم امنیس  هنحص ي  هب  ادخ  زا  رت  دنمتردق  ار  ناطیش  رگید ، یخرب  .دنشک  یم  ریوصت  هب  ادخ  رانک  رد  ار  ناطیش  راثآ ، نیا  زا  یخرب 

(2) .نیتناتسنک 4 و 5 و  سحن علاط  ياه  ملیف  دننام  دنروآ ،

لاـس رد   Omen (2) : Damien دـش. هتخاس   Richard Donner ینادرگراـک هب  .م  لاـس 1976 رد  ( Omen (1 - 1
ینادرگراک هب  .م  لاس 1981 رد   Omen (3) : : The Final Conflict .دش هتخاس   Don Taylor ینادرگراک  هب  .م  1978

.دش هتخاس   Graham Baker
هتشون ي  Francis Larence ینادرگراک هب   Warner Bros Pictures تکرش لوصحم 2005  ، Constantine - 2
رد هک  روم  ناج  ینادرگراـک  هب  رزتلـس  دـیوید  هتـشون ي  سحن 5 ، علاـط  تـسا و   Kevin Brodbin , Frank Cappello

.دش هتشاذگ  شیامن  هب  امنیس  هدرپ ي  رب  متسیب  نرق  سکوف  یتسینویهص  تکرش  طسوت  خیرات 6/6/2006 
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رد ندش  میلـست  همّدقم ي  ناطیـش ، تردق  زا  سرت  .دـنراک  یم  نایمدآ  نورد  رد  ار  ناطیـش  تردـق  زا  سرت  رذـب  اه  ملیف  نیا  مامت 
رد دسرتب ، يرگید  دوجوم  ره  ای  ناطیش  زا  هک  ره  .تسوا  شتسرپ  سیلبا و  تمـس  هب  شیارگ  یهلا و  تمحر  زا  يدیماان  وا و  ربارب 

: دیامرف یم  دیجم » نآرق   » .تسا هتشگ  وا  هدنب ي  هدش و  میلست  وا  تردق  ربارب  رد  یعون  هب  تقیقح 

؛ َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنُوفاخ  ْمُهُوفاَخت َو  الَف  ُهَءاِیلْوَأ  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ  »

(175 نارمع : لآ «. ) دیسارهن ناطیش  زا  دیراد ، نامیا  ادخ  هب  رگا  نانمؤم ! يا  سپ  .دناسرت  یم  ار  شیوخ  نارای  ناطیش  انامه 

مایپ اه ، هناسر  يرای  هب  هدروآ و  رامـش  هب  هیامورف  ناهج  دـنمتردق  يادـخ  بحاص و  ار  دوخ  يدوهی ، تسرپداژن  مسیناـموا  هزورما 
، شیوخ تردـق  ظـفح  يارب  هک  تسا  هدـش  یناـهاوخایند  روآ  ماـیپ  دوویلاـه ، .تسا  هدـینارتسگ  اـیند  رد  ار  موش  یناطیـش و  ياـه 

يولج دنشوک  یم   (1) هنوراو کیزیفاتم  یبّلقت و  نافرع  شرتسگ  اـب  دـنا و  هدـناشک  فارحنا  هب  مه  ار  هتینردـم  زا  سپ  ییارگاـنعم 
.دنریگب ار  بان  مالسا  دشر 

يدوویلاه ياه  ملیف  رد  یناطیش  ياه  دامن  _ 

يدوویلاه ياه  ملیف  رد  یناطیش  ياه  دامن  _ 

ناوت یم  حوـضو  هب  دـنک ، رت  تسپ  مه  ناوـیح  زا  ار  ناـسنا  هک  یکیزیفاـتم  تساـیلع و  ملاـع  هب  رـشب  لاـّصتا  يارب  کـیزیفاتم ، - 1
.داهن مان  سوکعم » کیزیفاتم  »
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ياه گنر  زا  هدافتسا  تسا و  مهم  رایـسب  هدش ، هتخاس  ناطیـش ، هرابرد ي  هک  ییاه  ملیف  رد  يا  هثداح  تشحو و  رناژ  ندرب  راک  هب 
.تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  یگتفرگ ، رابغ و  هارمه  هب  یناطیـش ، ياـهاضف  رد  ینامـسآ  یبآ  یهاـگ  درز و  زمرق و  هاـیس و 

يدوجوم ، ) تموفوب زب و  غالک ، لاغـش ، توبکنع ، هریت ، گس  شاّفخ ، رادـخاش ، رادـلاب و  ياهدژا  رام ، برقع ، نوچ  ییاه  ناویح 
نوچ ییاه  هناشن .دنیآ  یم رامش  هب  شنارای  ناطیش و  ياهدامن  تسد ،) رد  هبعش  هس  هزین ي  مد و  اب  خزود ، شتآ  دامن  گنر ، خرس 

هب ای  يربع  فورح  اـب  يا  هریاد  ناـیم  رد  رپ  شـش  رپ و  جـنپ  هراتـس ي  کـسیِلبُا ، یطورخم  نوتـس  سکعرب ، لـاله  هنوراو ، بیلص 
ياـه هریاد  ّثلثم و  دولآ ، نوخ  ریـشمش  تشوـگ ، نودـب  تلکـسا  ناوختـسا ، همجمج و  یناطیـش ، ياـه  کـتروص  اـهنت ، تروـص 
هناشن دوخ ، ياج  رد  هک  دنتـسه  یناطیـش  ياه  دامن  نیرت  مهم  زا  دـحاو ، يزکرم  ياراد  صقان و  ياه  هریاد  مه ، رانک  رد  ناسمهان 

، يرگوداج یماشآ ، نوخ تنوشخ ، .دـنرادنپ  یم  موش  يدادـعا  اه  ملیف  یخرب  رد  ار  ياهددع 666 و 3 و 6 و 13  .دنا  ناطیـش  ي 
یقیسوم اب  هارمه  هک  دنتسه  ناتسرپ  ناطیش  ياه  تیاور  یلـصا  ياه  یگژیو  زا  یهایـس  یکیرات و  يدیمون ، تشحو ، ییوگ ، شیپ 

دـنناوخ و یمارف  ناطیـش  ربارب  رد  ینتورف  میلـست و  هب  ار  بطاخم  هاگآان  حور  دـنهد و  یم  ناشن  ار  ناطیـش  تردـق  یناطیـش ، ياه 
زا ار  ندیشیدنا  ناوت  دنوش و  یم بطاخم  یلقع  لداعت  نتخیر  مه  هب  ببـس  یگدنّرد ، تنوشخ و  توهـش و  ّسح  کیرحت  اب  رتشیب 

.دنراذگ یم رثا  يو  رب  دنریگ و  یم وا 

یتسینویهص ياه  ملیف  رد  ناطیش  ياه  یگژیو _ 

یتسینویهص ياه  ملیف  رد  ناطیش  ياه  یگژیو _ 
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ناطیش ای  شا  یناطیـش  ّتیـصخش  مّسجت  ای  ریرـش  نمیرها  یعون  دنتـسه ، یبهذم  هیام ي  نورد ياراد  هک  ییاه  ملیف  زا  يرایـسب  رد 
رد ناطیـش  ياه  یگژیو  یـسلوپ ، ّتیحیـسم  دوویلاه و  رب  تسرپایند  نایدوهی  رایـسب  ذوفن  لیلد  هب  .دراد  يا  هتـسجرب  دومن  یتسرپ ،

: مینک یم  هراشا  برغ ، يامنیس  رد  ناطیش  ياهریوصت  یخرب  هب  اجنیا  رد  .تسا  یتسینویهص  يدوهی _  رتشیب  امنیس ،

.دیآ یم  رد  ریوصت  هب  یتسیئد )  ) هتـسشنزاب ناوتان و  ییادخ  ای  دوش  یمن  هّجوت  ای  وا  تردق  ادـخ و  هشیدـنا ي  هب  اه  ملیف  نیا  رد  . 1
يرگوداج رتاـپ ، يره  ملیف  رد  هنومن  يارب  .تسا  ادـخ  زا  لقتـسم  دوخ و  ياـه  هتـشاد  رب  هیکت  اـب  ناطیـش ، یلـصا  درواـمه  ناـسنا ،

علاط نیتناتـسنک و  ياه  ملیف  رد  ارجام  نیمه  .دـتفا  یم  رد  يره  ياـقآ  ماـن  هب  زتراوگاـه ،» نارـسپ «  زا  هدـیزگرب  يدرف  اـب  یناـطیش 
نایدوهی و نایم  رد  يروابادخ  هشیدنا ي  فعـض  لیلد  هب  نیا  .دوش  یم هدید  مه  سکیرتام  یمّنهج و  رـسپ  اه ، هقلح  بابرا  سحن ،

؛ دوش یم هدید  تسا ، (ع ) یسوم ترضح  یگدنز  ناتساد  هک  رصم ، هدازهاش ي  ییامنایوپ  رد  یّتح  هک  تسا  نایحیسم 

TBN لوصحم ودـیگم ، ای  دـک 2  اـگما  نوچ  یملیف  رد  یّتح  دـیآ ، یم  مشچ  هب  اـه  ملیف  نیا  ماـمت  رد  ناطیـش ، هژیو ي  تردـق  . 2
، دهد یم همتاخ  شنارای  ناطیـش و  رمع  هب  هزجعم  اب  حیـسم  نآ ، نایاپ  رد  دنا و  هتخاس  ار  نآ  یحیـسم  ياه  تسینویهـص  هک   Film

کیمک رد  هنومن  يارب  .دنا  هداد  ناشن  مه  تبثم  ار  ناطیش  امنیس ، رد  یهاگ  .تسا  هدمآرد  ریوصت  هب  ناطیش  يارب  يرایـسب  تردق 
ناطیش ولوچوک ، ناطیش  پیرتسا 
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(1) .دهد یم  تاجن  ار  رهش  مدرم  يراد ، مد گنر و  زمرق  ینتشاد  تسود  کچوک ،

دش و هدنار  یهلا  هاگرد  زا  دیزرو و  ّربکت  ینیبرتربدوخ ، لیلد  هب  هک  تسادخ  هدیرفآ ي  ناوتان و  يدوجوم  ناطیش  مالسا ، رظنم  زا 
ناطیش ره  ّرـش  زا  وا  هب  لّکوت  اب  هک  دنراد  ییادخ  اه  ناسنا  .دنک  هسوسو  ار  اهنآ  مدآ ، نادنزرف  شیامزآ  يارب  داد  تلهم  وا  هب  ادخ 

هفـسلف ي ياه  لالدتـسا  نیرت  قیمع  ساسا  رب  هک  ینابرهم  میکح و  يادخ  دوب ؛ دنهاوخ  ناما  رد  سنا  ّنج و  زا  معا  يا  هدش  هدنار 
؛ تشاد دهاوخن  دوجو  مه  يا  هظحل  يارب  یّتح  زیچ ، چیه  وا  ضیف  دوجو  نودب  یمالسا ،

هناگ ي هس  رد  ناطیـش ، اب  ییوراـیور  رد  ناـسنا  ییاـهنت  یناوتاـن و  اـه و  ناـسنا  يارب  هدـش  هتـشون  شیپ  زا  ریدـقت  ییارگربج و  . 3
ادخ دیوگ : یم  هک  میتسه  مسیئد  بتکم  روهظ  دهاش  مه  برغ  هفسلف ي  خیرات  رد  .تسا  هدش  نایب  راکشآ  يا  هنوگ  هب  سکیرتام 

؛ تسادیوه اه  ملیف  نیا  رب  بتکم  نیا  ریثأت  .درک  اهر  ار  وا  دیرفآ و  ار  ناسنا 

رتاپ يره  (2) و  ریگ نج ياه  ملیف  رد  نایمدآ  نایم  رد  روضح  همادا ي  نآ و  رد  لولح  يارب  یناسنا  يدبلاک  هب  ناطیش  ِرایسب  ِزاین  . 4
هب  (3) ییایموم و 

پاچ يا  هرامـش  رد  نآ  ریواصت  یمامت  هارمه  هب  ار  ناکدوک  رّوصم  ناتـساد  نیا  لماک  نتم  ریوصت » ياـیند   » هّلجم ي هنافّـسأتم  - 1
.دوب هدرک 

William ینادرگراـک هب  .م ، لوـصحم 1973 (، The Exorsist(1 دـش ، هتخانــش  رترب  دوـخ  عوـن  رد  هـک  نآ ، لّوا  شخب  - 2
.دش هتخاس   Friedkin

 . Stephen Sommers نادرگراک : هدنسیون و  لاس 1999م ، هتخاس ي  ، Mummy - 3
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دنمزاین یناسنا  يدبلاک  هب  ارچ  سپ  دتـسیا ، یم  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  دنمناوت  ردق  نآ ناطیـش  رگا  یتسار  هب  .تسا  راکـشآ  یبوخ 
؛؟ تسا

ناـیرج دنـشوک  یم ناـیدوهی  .دوـش  یم هدـید  اـه  ملیف  نیا  رد  زین  نیغورد  ییارگ  ّتیوـنعم یعوـن  وداـج و  هـفارخ و  اـب  یهارمه  . 5
ار يّدام  ياه  بتکم  دـنب  زا  رـشب  يدازآ  هچیرد ي  نیا  بیترت ، نیا  هب  دـنریگب و  تسد  رد  يا  هناسر  تاغیلبت  اب  ار  ییارگ  ّتیونعم 

دارفا تیامح  اب  رتاپ ، يره  نوچ  یملیف  هک  تسا  شرگن  نیا  اب  .دنیاشگب  یناطیـش  هدـننک ي  هدولآ  تاملظ  تمـس  هب  ای  دـندنبب  مه 
یم هتخاس  رنراو  ناردارب  ینعی  ملیف ، هدنزاس ي  یتسینویهص  يدوهی _  تکرش  گربلیپسا و  نوچ  دوویلاه ، تسینویهـص  سانـشرس 

نارگوداج دنریذپب و  ار  وداج  موصعم ، ناکدوک  ات  دـنک  یم  زاب  يا  هژیو  ياج  يزاس  هروطـسا هناخراک ي  نیا  تاغیلبت ، رد  دوش و 
یگدـننک هّیهت اب  رنراو  ناردارب  یتسینویهـص  يدوهی _  تکرـش  ار  سکیرتام  نوچ  يا  هژیو  ملیف  نینچمه  .دنـشاب  هتـشاد  تسود  ار 

مسیدوب و  ( zion) نویهـص رهـش  يژولونکت ، دـقن  زا  سپ  ار  ناسنا  هاگهانپ  دزاـس و  یم  رولیـس  لـئوج  ماـن  هب  رگید  يدوهی  کـی 
؛(1) دنک یم  یفّرعم  بآم  يدوهی 

اه و ّتیصخش اه ، مان اهدامن ، رتشیب  رد  ناتساب » رصم   » و یتسینله ) گنهرف  « ) مور  » و نانوی »  » رصع زیمآ  كرش ریطاسا  اب  یهارمه  . 6
ياه ناکم 

هـّلجم ي سکیرتاـم ،» هناـگ ي  هـس  رب  يدـقن  نویهـص ، ییارگ  کـش هفـسلف ، امنیـس و   » هلاـقم ي کـن : رتـشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 1
« ییودنه تئارق   » شخب ش 1 ، رویرهش 1385 ، ایوپ ،» گنهرف   » هّلجم ي مق ، يدوهی ، مسیدوب  نایرج  اب  هطبار  رد  ش85 .  تفرعم ،» »
رب مسیدوب  ذوـفن  ّتلع   » هلاـقم ي يدوویلاـه ؛» معط  اـب  يربماـیپ  یحو و   » هلاـقم ي کـن : امنیـس ،» رد  ربماـیپ  یحو و  زا  ییادوـب  _ »

.www.baztab.com/vews/38499.php سردآ : رد  اکیرمآ » نایدوهی 
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هب میدـق ، رـصم  كرـش  ییاـیموم ، ملیف  رد  مسینله و  رتاـپ ، يره  ملیف  رد  هنومن  يارب  دراد ؛ دوجو  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و  ياـه  ملیف 
.تسا هدش  هدیشک  ریوصت 

نابابرا هک  دراد  دوجو  ناتساب  نانوی  هرابرد ي  ییاهراتفگ   (1) یلمآ هداز  نسح  يزاریش و  ياردص  اّلم  نوچ  ینادنمـشیدنا  رظن  رد 
یتسرپادخ گنهرف  مه ، ناتساب  مور  نانوی و  رـصم و  رد  هک  دنرواب  نیا  رب  نادنمـشیدنا  نیا  .دنا  هدرکن  هّجوت  نآ  هب  امنیـس  یناهج 

هک یناسک  .دش  يرایسب  ياه  تفرـشیپ  ببـس  هک  دوب  (ع ) فسوی بوقعی و  میهاربا و  دننام  نیـشیپ ، ناربمایپ  ریثأت  یّلحم و  ناربمایپ 
(3) و ردنکسا ، (2) اورت نوچ  ییاه  ملیف يارب  یفازگ  ياه  هنیزه  ناتـساب ، رـصم  مور و  ناـنوی و  هناکرـشم ي  گـنهرف  ياـیحا  يارب 

.دننک هضرع  ناسنا  هب  ییادخ  ياهوگلا  زا  ریغ  هب  ییوگلا  دنشوک  یم  دنزادرپ ، یم  (4) لیشآ

بتکم نیا  .تسا  لیئارسا  ینب نانهاک  هلیبق ي  زا  نایوال ، رابت  زا  يدوهی  کی  يول  ناوتنآ  دیدج ، یتسرپ  ناطیش  بتکم  راذگ  ناینب 
اه و ثحب  ور ، نیا  زا  .دراد  همادا  نانچمه  دنور  نیا  تسا و  هتفرگ  رصم »  » تسرپ تب نانهاک  زا  يرایـسب  ياهریثأت  خیرات ، رذگ  رد 

؛ دوش یم  کیدزن  يدوهی  فّوصت  مسیلاباک و  ياه  ثحب  هب  دیدج ، ناتسرپ  ناطیش ياهدامن 

چ 4؛ ، 1381 مق ، مایق ، رشن  دنرادن ،» ییادج  مه  زا  ناهرب  نافرع و  نآرق و  ، » یلمآ هداز  نسح  هماّلع  کن : رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 1
.26 صص 17 _ 

.Troy - 2
.Alexander - 3

.Marino Girolami ینادرگراک هب   L’Ira Di Achille - 4
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رب یمّنهج  رسپ  ملیف  رد  هنومن  يارب  .دراد  مه  یسایس  هبنج ي  ینید ، ّتیهام  رب  نوزفا  اه ، ملیف  نیا  زا  يرایسب  رد  یتسرپ  ناطیـش  . 7
گنج نوـچ  یمیدـق ، ياـه  ملیف  یخرب  رد  .دـنیآ  یم دـیدپ  یلـصا  یعرف و  ياـه  نـمیرها  ناـیناریا ، اـه و  يزاـن  يراـکمه  ساـسا 

بلق ار  هعیـش  بهذم  هژیو  هب  یـسایس ، مالـسا  دـیدج ، ياه  ملیف  رتشیب  رد  یلو  دـیآ ، یم  رامـش  هب  رـش  بطق  يوروش ،» ، » ناگراتس
.دنمان یم ناطیش 

، فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  هعیـش  ناـمز  ماـما  سوـمادآ ، رتـسون  ياـه  ییوـگ  شیپ  ساـسا  رب  دـید ، ار  ادرف  هک  يدرم  مـلیف  رد 
زا یکی  رد  .دنیوگ  یم  Devil  ) ) ناطیـش ناشیا  هب  راب  هس  یمرـش ، یب  اب  دوش و  یم هدـیمان  تشحو  مسیرورت و  ناطلـس  هللاابذوعن [ [

يارحـص رد  ار  کشخ  يرهـش  نیمز ، هرک ي  هشقن ي  رب  ندرک  موز  اـب  ًاـقیقد  سکیرتاـم ،) ییاـمنایوپ   ) سکیرتاـمینا ياـه  شخب 
ياه تابر  رهش  هک  تسا  هنیدم »  » ای هّکم » ، » رهش نیا  .دنا  هدمآ درگ  نآ  رد  کیتوبر  ياه  ناطیـش  هک  دنـشک  یم ریوصت  هب  زاجح » »
روهظ ّلحم  یعیـش و  لاله  قیقد  ندیـشک  ریوصت  هب  اب  یتمـسق ، دـنچ  ییامنایوپ  نیا  زا  يرگید  شخب  رد  .دوش  یم یفّرعم  یناـطیش 

نیا رد  هک  راودغج  موش و  یـسگمرخ  نتـشک  للم و  نامزاس  رد  يا  هشقن يور  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  ّیلو  ترـضح 
امنایوپ زا  رگید  یکی  رد  .دـنهد  یم  ناشن  عّیـشت  اب  ار  دوخ  ینمـشد  وا ، دوجو  ياه  یگدولآ ندرک  كاپ  دـنک و  یم  تکرح  ریـسم 

بسا رب  راوس  هتخآ ، ریشمش  اب  یناطیش  ياه  تابر  هدنامرف ي  نیدامن ، یلکش  هب  سکیرتام ، هناگ ي  هن ياه 
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(1) .دوش یم  هتشک  دروخ و  یم  تسکش  ملیف  همادا ي  رد  هک  تسا  تکرح  لاح  رد  يدیپس 

رد هشیدنا  نیا  .تسا  ناملسم  ياه  برع  دننام  یناطیش ، نایوج  گنج  سابل  زین  روتارپما  تشگزاب  شخب  ناگراتس ، گنج  ملیف  رد 
همّـسجم ي قیرط  زا  ناطیـش  تسا و  هدوب  ناتـساب » ناریا  ، » ناطیـش زات  تخات و  ّلحم  هک  دوش  یم  ناـیب  زین   (2) اهوزرآ بابرا  ملیف 

رگید مسیئارتیم و  درادن و  یلکشم  چیه  ناتساب  ناریا  اب  مسینویهص  نیقی ، هب   (3) .دوش یم  لقتنم  اکیرمآ »  » هب یناریا  یناتساب  يادخ 
ّما هک  تسا  یناریا  اب  اه ، تسینویهـص  يدربهار  لکـشم  .دـنک  یم  جـیورت  شیاه  ملیف  رد  ار  ناتـساب  ناریا  زیمآ  كرـش ياه  بتکم 
زا ناطیـش  هک  دـننک  یم  نایب  تروص  نیا  هب  ار  ناشروظنم  لـماک  روط  هب  ریگ  نج ملیف  رد  هنومن ، يارب  .تسا  مالـسا  ناـهج  يارقلا 

ار نآ  دـیاب  ریگ  نج  ياه  شیـشک  هک  دروآ  یم  راب  هب  یعیاجف  اجنآ  رد  دور و  یم  اکیرمآ »  » هب البرک »  » ناـمه اـی  اونین »  » هقطنم ي
؛ دننک لصف  ّلح و 

یم هلمح  اـکیرمآ »  » هژیو هب  یبرغ ، ياـهروشک  هب  دزیخ و  یم  رب  قرـش  زا  هک  دنـشک  یم  ریوصت  هب  ار  یناطیـش  اـه ، ملیف  نیا  رد  . 8
دنک و

ار اـه  شخب رگید  دـنا و  هتخاـس یکـسفچاو  ناردارب  سکیرتاـم ، مـلیف  ناـنادرگراک  ار  یــشخب  هـُن  نـشیمینا  نـیا  زا  شخب  هـس  - 1
.دنا هدرک دیلوت  رولیس ، لئوج  رنراو و  ناردارب  تکرش  نوچ  ییاه  تسینویهص وریپ  ياه  ینپاژ

.Wish Master - 2
نایوپهر  » تئیه عمج  رد  امیس ، کی  هکبش ي  فراعم  ریدم  ینیسح ، هاش دیجم  رتکد  ینارنخس  هدرشف ي  حول  زا  شخب ، نیا  رد  - 3

يامنیس رد  نامّزلارخآ  برغ و  ، » تسا لاصو  نایوپهر  تئیه  تاراشتنا  زا  هک  هدرشف  حول  نیا  ناونع  .ما  هدش دنم  هرهب زاریش » لاصو 
.تسا دوویلاه »
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ار دوعوم  نیمزرس  تسکـش و  ار  ناطیـش  دنوش  یم  ّقفوم  يدوهی ، نادنمـشناد  هژیو  هب  اه ، ییاکیرمآ  تیارد  تسایک و  اب  ماجنارس 
؛ دنهد تاجن 

بلاطم هب  تسا و  یحیسم  مسینویهـص  يدوهی و  ّتیحیـسم  دوهی و  نامّزلارخآ  نوچ  ییاه  عوضوم زا  ینوجعم  اه  ملیف  نیا  رتشیب  . 9
یتلاح مه  باتک ، نیا  بلاطم  .دراد  هیکت  دیدج  دـهع  رافـسا  زا  اّنحوی » تافـشاکم   » و قیتع » دـهع   » ياه باتک زا  لایناد »  » رفـس ود 

ياه ملیف  رد  .دشاب  یم  عیدب  هنایارگون و  نآ  ياه  ناتـساد  ساسارب  يزادرپریوصت  مه  تسا و  ریذپ  لیوأت  ریـسفت و  دراد و  ییایؤر 
رازه هاچ  شتآ و  هچایرد ي  تسا : هدش  هدیشک  ریوصت  هب  سّدقم » باتک   » ياهدامن نیا  دک 2 ، اگما  سکیرتام و  اه ، هقلح  بابرا 

رد بسا  رب  راوس  شوپدیپس  راوس  ادخ و  بوبحم  رهش  دنلب و  ياه  خاش  اب  يزب  راد و  لاب  ياهدژا  نیشتآ و  مّنهج  ناطیش و  هلاس ي 
؛  ...و عیسو  تشد 

ناطیش نوگانوگ ، ياه  ملیف  رد  درادن ، دوجو  میدق  دیدج و  دهع  ناییاپورا و  ياه  هروطسا  رد  ناطیش  زا  يدحاو  ریوصت  نوچ  . 10
وت ایادخ ! هآ  ياه  ملیف  رد  ناطیش  هنومن ، يارب  .تسا  هدش  ریوصت  رگید  بیجع  يایشا  ناسنا و  همین روناج و  ناسنا ، هبش  تروص  هب 

(5) و نارود نایاپ   (4)، ناطیش عفادم  لیکو   (3)، هتشرف بلق   (2)، کیوتسیا ناگرحاس   (1)، یناطیش

.م لوصحم 1984 ، Paul Bogar ینادرگراک هب   Oh God! You Devil - 1
.م لوصحم 1987 ، George Miller ینادرگراک هب   The Witches of Eastwick - 2

.م لوصحم 1987 ، Alan Parker ینادرگراک هب   Angel Heart - 3
.م لوصحم 1997 ، Talor Hockford ینادرگراک هب  ، Devils Advoate - 4

.م لوصحم 1999 ، Peter Hyams ینادرگراک هب   End of Days - 5
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روناج و ناویح و  تروص  هب   (2) مّنهج رگدوبان  مّنهج ، ياّیهم  دُک 2 و  اگما   (1)، هناسفا ياه  ملیف  رد  ناسنا و  لکش  هب  هدش  روحسم 
هب ناسنا  دـبلاک  رد  یحور  اـی  ناـسنا  همین  تروص  هب   (3) یتوبکنع درم  سحن و  علاط  ریگ ، نج رتاـپ ، يره  ییاـیموم ، ياـه  ملیف  رد 

یگنس نوتس  يالاب  رد  یمشچ  لکـش  هب  تسا ، یلـصا  ناطیـش  هک  نوریاس  اه ، هقلح  بابرا  هناگ ي  هس  رد  .تسا  هدمآ  رد  شیامن 
، يرتویپماک ریرـش  يادخ  مه  سکیرتام  هناگ ي  هس  رد  .تسا  هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  شتآ  هچایرد ي  خزود و  رانک  رد  کسیِلبُا 

.دوش یم  هدیشک  ریوصت  هب  یکیرتکلا  ياهرادم  تروص  هب 

امنیس رد  ناطیش  نوگانوگ  ياه  مان  اه و  هرهچ  _ 

امنیس رد  ناطیش  نوگانوگ  ياه  مان  اه و  هرهچ  _ 

(5) سلوباید نآ  ینانوی  ظفل  همجرت ي  نمـشد و  يانعم  هب  باتک  لها  نایم  تسا و  صاـخ  ماـن  مه  ماـع و  ماـن  مه   (4): ناطیش _ 1
رد  (6) .تسا هدش  هتفرگ  هدننک  ناهنپ  هدـننز و  تمهت  يانعم  هب   Diabolo ینانوی ظفل  زا  تسا و  نیچ  نخـس  يانعم  هب  هک  تسا 

(7) .تسا قح  هار  زا  هتشگزاب  دّرمتم و  ثیبخ ، يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  نطش  ظفل  زا  زین  یبرع  نابز 

.تسا هدرک  يزاب  ناطیش  شقن  رد  يرک  میج  ملیف ، نیا  رد  .م  لوصحم 1985 ، Ridly Scott ینادرگراک هب   Legned.17 - 1
.م لوصحم 1988 ، Tony Randel ینادرگراک هب  (، Hellbound: Hellraser(2 - 2

 . csanfimi يدوهی یمیر  ماس  ینادرگراک  اب  ، Spider man(31و2و - ) 3
.Satan - 4

.Diabolos - 5
.ناطیش هژاو ي  لیذ  سّدقم ،» باتک  سوماق  - » 6

.نطش هّدام ي  لیذ  طیسولا ، مجعملا  - 7
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هب  (2) بوبزلعب رارف ، يادـخ  يانعم  هب   (1) لوبزبلعب مّنهج ، هتـشرف ي  هدننک ، كاله ینعی  نویلپا  نودبا و  ار  نآ  سّدـقم ، باتک  رد 
،(3) اه دژا  نمیرها و  نایوگ ، غورد  ردـپ  لتاق ، سیلبا ، ناهج ، نیا  يادـخ  اهوید ، سیئر  ناهج ، نیا  سیئر  لایعلب ، عوفدـم ، يانعم 
هب  Evile یـسیلگنا رد  .تسا  یکین  یبوـخ و  داـمن  ینیچ  گـنهرف  رد  اـهدژا  هّتبلا   (4) .دنیوگ مه  ناّرغ  ریـش  نمـشد و  میدـق ، رام 

نابز رد  هک  دور  یم  راک  هب  ناطیـش  يانعم  هب   Devil دوش و یم  قالطا  وا  نارای  ای  ناطیـش  رب  یهاگ  تسا و  دب  رایـسب  زیچ  يانعم 
.تسا یکاش  هدننک و  مهّتم  يانعم  هب  ینانوی 

هب  monster تسا و يدیلپ  یـشوخان و  رـش و  رهظم  تشترز ، نییآ  رد  هک  نمیرها  دـنا و  هتفگ  مه  هایـس  ههلا ي  ار  ناطیـش  _ 2
مان هب  رـش  هتـشرف ي  هب  عجار  ییاه  ینز  هنامگ  يدوهی ، نوتم  .دوش  قالطا  شنارای  ناطیـش و  رب  دـناوت  یم  گرزب ، يالویه  ياـنعم 

« نانوی  » ياه هناسفا  رد  هک   Demon هملک ي نینچمه   (6) .دنک یم  شقن  يافیا  ادخ  نمشد  نیرخآ  ناونع  هب  هک  دنراد   (5) رایلیب
یّنج و ریرش  حور  تردقاب و  يادخ  يانعم  هب 

.Beelzebul - 1
.Beelzebub - 2

.Deraco ای  Dragon - 3
لیذ ریز ، عبنم  رد  نینچمه  دـیبایب ، دـیناوت  یم  ناطیـش  ناونع  لیذ  سّدـقم ،» باتک  سوماق   » رد ار  ناطیـش  ياه  ماـن  نیا  سردآ  - 4

.of Religion ,vol 13,p82 Encyclopedia دیبایب : یبلاطم  دیناوت  یم  SATAN هملک ي
.Biliar - 5

ماما هسّـسؤم ي  ناـیدا  تاـیهلا  قیقحت  يزروراـک  دـحاو  يدـیحوت ،» ناـیدا  رد  لاّـجد  یلاـمجا  یفّرعم  ، » یمیهاربا نیـسحلادبع  - 6
ص 322. ج 1 ، نید ،» فراعملا  هریاد  : » زا لقن  هب  مق ، هللا  همحر  ینیمخ 
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، سحن علاط  ملیف  رد  ًالثم  .دور  یم  راک  هب  شنارای  ناطیش و  ياج  هب  یبرغ  ياه  ملیف  نوتم و  یخرب  رد   (1)، هتفر یم  راک  هب  ناطیش 
کح وا  رس  رب  یناطیش 666(2)  ددع  دوش و  یم  ناتسرپ  ناطیـش هورگ  سیئر  دنک و  یم  لولح  وا  بلاق  رد  ناطیـش  هک  یکدوک  مان 

بیسآ ادخ و  هیلع  شروش  تفلاخم و  رد  هک  یناحور  يونعم و  تادوجوم  هب  يدوهی  یحیـسم - ّتنـس  رد  .تسا  نمید  تسا ، هدش 
.دوش یم  هتفگ   Demons دنتسه ، ناطیش  دننام  اه  ناسنا  هب  ندناسر 

.تسا هدش  هتفرگ  سیلبا  ظفل  زا  تسا ،  (4) ناتسرپدیشروخ لکش  یطورخم  ِیگنس  ياه  نوتـسرس  نامه  هک   (3) کسیلبُا دامن  _ 3
رد ملیف  ياهتنا  (، ) 4) سحن علاط  دننام  ییاه  ملیف  رد  دریگ و  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یبرغ  ياهروشک  رد  روفو ، هب  دامن  نیا  هزورما 

یمـشچ تروص  هب  دوب  یناطیـش  ياـهورین  روحم  هک  نوریاـس ، زین ، اـه  هقلح  باـبرا  هناـگ ي  هس  رد  .دوـش  یم  هدافتـسا  ناتـسربق )
.تسا هدمآ  رد  ریوصت  هب  کسیلبا  دامن  زارف  رب  ناشخرد 

هدش قالطا  دمآ ، دهاوخ  نوریب  اهتنا  یب هاچ  زا  هک  یبیجع  روناج  ای  شحو  ناطیش ، هب  سّدقم  باتک  رد  اهنیا ، رب  هوالع  شحو : _ 4
؛(5) تسا

«. babylon تغل گنهرف  - » 1
زا ّتیعبت  هب  ار  مدرم  هک  شحو  ای  روناج  ددـع  ناونع  هب  ددع 666  دیدج ، دهع  زا  اّنحوی ،» تافشاکم   » باتک مهدزیـس  باب  رد  - 2

.تسا هدمآ  تشاد ، یم  او  ناطیش 
.Oblisk - 3

«. Tall Pointed stone pillartall : » دسیون یم   oblisk هملک ي لیذ  دروفسکآ » .» 14 - 4
هرقف 7. باب 11 ، اّنحوی ،» تافشاکم  دیدج ، دهع  - » 5
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زا ّتیعبت  هب  ار  مدرم  دنتـسه و  ناطیـش )  ) اهدژا ناعباتم  هک  هدـش  قـالطا  مه  بیجع  روناـج  ود  هب  سّدـقم » باـتک   » رد شحو  هّتبلا 
مان وا  رس  ره  يور  تسا و  جات  کی  وا  خاش  ره  يور  خاش و  هد  دراد و  رس  تفه  نانآ  زا  یکی  .دنناوخ  یمارف  یناطیش  ياهروتـسد 

وا هب  ار  شتردق  مامت  اهدژا  هک  ریش  نوچ  یناهد  سرخ و  لثم  ییاهاپ  اب  تسا  گنلپ  هیبش  روناج  نیا  .تسا  هدش  هتشون  يزیمآرفک 
.دیآ یم  الاب  ایرد  زا  روناج ، نیا  دننک ! یم  شتسرپ  ار  وا  یحیسم ]  ] ناراد نید  زج  هب  ایند  مدرم  مامت  دهد و  یم 

نیمز هب  شتآ  نامـسآ ، زا  دراد و  اهدژا  نوچ  یکانتـشحو  يادص  وا  .دراد  چوق  لثم  خاش  ود  دیآ ، یم  الاب  نیمز  زا  هک  مود  روناج 
نیا هوـالع  هب  .دـنک  یم  راداو  يو  شتـسرپ  وا و  زا  يا  همّـسجم  ندرک  تسرد  لّوا و  روناـج  زا  ّتیعبت  هب  ار  اـیند  مدرم  دروآ و  یم 

نتـشاد نودـب  دـنراذگب و  دوخ  یناشیپ  ای  تسار  تسد  يور  رب  ار  روناج  صوصخم  تمـالع  هک  دـنک  یم  روبجم  ار  همه  دوجوم ،
(1) .دیرخ يزیچ  ای  دروآ  تسد  هب  یلغش  ناوت  یمن  ددع 666 

رنه و يایند  رد  یلو   (2)، دنراد رظن  فالتخا  اّنحوی ،» تافشاکم   » رد اهنآ ، زا  روظنم  روناج و  ود  نیا  ریـسفت  رد  یحیـسم ، نارّـسفم 
يرایـسب ناجیه  يرادـید و  تیباّذـج  اریز  تسا ، هدـش  ناطیـش  هرابرد ي  ینوگانوگ  راثآ  هیام ي  تسد اه  يزاسریوصت  نیا  اـمنیس 

اگما ملیف  رد  هنومن ، يارب  .دراد 

باب 13. اّنحوی ،» تافشاکم  دیدج ، دهع  - » 1
ص 905. سّدقم ،» باتک  سوماق  - » 2
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ار دوخ  دیآ و  یم  نوریب  يا  هدشریخست  ندب  زا  ملیف ، نایاپ  رد  دننام ، چوق  خاش  ود  اب  راد  لاب  ییاهدژا  لکـش  هب  ناطیـش   (1)،2 دک
تسا خزود  روآدای  دوخ ، زمرق  گنر  اب  ملیف ، هراتس ي  یناطیـش  دوجوم   (2)، یمّنهج رـسپ  ملیف  رد  ای  دنایامن  یم  یعقاو  هرهچ ي  اب 

.دزاس یم رود  دوخ  دوجو  زا  ار  ترارش  اهنآ ، نتسکش  اب  وا  هک  دنک  یم دشر  شدننام  چوق  خاش  ود  يا ، هنحص رد  و 

ّدـض ار  لاّجد  یحیـسم  ياه  تیاور رد  .تسا  لاّجد  دراد ، دوجو  دوویلاه  ياـه  ملیف زا  يرایـسب  رد  هک  يرگید  دوجوم  لاّـجد : _ 5
هب یفن و  ار  ندب  کی  رد  یـسیع  یتوهال  توسان و  داّحتا  تسوگ و  غورد هک  دنا  هتـسناد نیغورد  حیـسم  ای  ( Antichrist  ) حیسم

(3) .دنک یم دراو  هشدخ  ادخ  ندوب  ینامسج 

زا شیپ  تسا و  باّذـک  راک و  بیرف رایـسب  يانعم  هب  هک  تسا  لَجَد  هشیر ي  زا  هغلابم  هغیـص ي  لاّـجد ، یمالـسا ، ياـه  تیاور رد 
.دنوش یم  عمج  شدرگ  رب  مدرم  دهد و  یم بیرف  ار  قلخ  دیآ و  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ 

رفـس ّدافم  یخرب  زا  سّدقم ،» باتک   » نارّـسفم یخرب  یلو  هدماین ، لاّجد  هژاو ي  تسا ، نایدوهی  يارب  هک  قیتع  دهع  ياه  باتک  رد 
دهع رد  لایناد 

.تسا یحیسم  تسینویهص  یتکرش  هک   T.B.N Films تکرش لوصحم  ، Megido ای  Omega Code - 1
.Hell Boy - 2

ص 375. سّدقم ،» باتک  سوماق  - » 3
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تسا و كانلوه  رایـسب  یمراهچ  هک  دـنیب  یم  ار  روناج  راـهچ  ییاـیؤر ، رد  (ع ) یبن لاـیناد  ییاـج  رد  .دـنا  هدرب لاّـجد  هب  یپ  قیتع ،
هب لایناد  یتقو  هک  دراد  خاش  هد  الویه ، نیا  .دـنک  یم  هل  اـپ  ریز  ار  هیقب  هراـپ و  شنینهآ  گرزب و  ياـه  نادـند  اـب  ار  دوخ  ناـینابرق 

نوچ ینامـشچ  دیدج  خاش  نیا  .درب  یم  نایم  زا  ار  خاش  هس  دـیور و  یم  اهنآ  نایم  زا  رت  کچوک  خاش  کی  درگن ، یم شیاه  خاش
دوش و یم هتشک  زین  مراهچ  روناج  ماجنارس  یلو  دنک ، یم  تفلاخم  یلزا ، دوجو  اب  دیوگ و  یم نخـس  هنارورغم  دراد و  ناسنا  مشچ 

نآ مکاح  هد  دامن  مراهچ ، روناج  خاش  هد  هک  تسا  یهاشداپ  هلـسلس ي  راهچ  روناج ، راهچ  زا  روظنم  .دزوس  یم  شتآ  رد  شندـب 
.دیوگ یم  نخـس  ادخ  ّدض  رب  دراد و  قرف  نیـشیپ  هاشداپ  هس  اب  هک  دسر  یم  تردق  هب  رگید  یهاشداپ  رخآ ، رد  .دنتـسه  یهاشداپ 
مکاح دوهی )  ) ادخ موق  سپـس  .دور  یم نیب  زا  لایناد ،» رفـس   » هتفگ ي هب  هک  دـنا  هدـیمان  لاّجد  ار  رگید  هاشداپ  نیا  نارّـسفم  یخرب 

، مالیع تنطلـس  رد  شوش »  » رهـش رد  يالوا »  » هناـخدور ي راـنک  رد  هک  دـنیب  یم  اـیؤر  رد  لاـیناد  يرگید  ياـج  رد   (1) .دنوش یم 
رهاظ برغ  زا  يَرن  ُزب  سپـس  دتـسیاب ؛ شربارب  رد  دـناوت  یمن يرادـناج  چـیه  دـنز و  یم  خاش  فرط  همه  هب  دـنلب  خاش  ود  اب  یچوق 
راهچ دنکـش و  یم  خاش  هاگان  .دوش  یم  گرزب  هک  دراد  شنامـشچ  طسو  رد  دنلب  یخاش  زب ، نیا  .دنک  یم دوبان  ار  چوق  دوش و  یم

هب دیآ و  یم  رد  یکچوک  خاش  اه ، خاش  نیا  زا  یکی  زا  .دیآ  یم  رد  تهج  راهچ  رد  خاش 

.م  1995 ناتسلگنا ، سّدقم  باتک  یللملا  نیب  نمجنا  پاچ  ندنل ، یسراف ، هب  سّدقم » باتک   » يریسفت همجرت ي  - 1
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ار ناگراتس  یخرب  دتسیا و  یم  ینامـسآ  ياهورین  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ هب  دوش ، یم  يوق  دنک و  یم  دشر  لیئارـسا  نیمزرـس  تمس 
.دوش یم  ایحا  ادخ  هناخ ي  هرابود  زور ، زا 1150  سپ  هکنیا  ات  دنک  یم  بوکدگل  ار  تقیقح  تلادع و  دزیر و  یم  نیمز  هب 

ار نآ  ردنکـسا  يربهر  هب  نانوی ) یهاشداپ  دامن   ) ُزب هک  تسا  سراپ  دام و  یهاشداپ  داـمن  خاـش ، ود  ِچوق  نآ  تاروت ،»  » هتفگ ي هب 
یم تردق  هب  يرگید  هاشداپ  درذگب ، دح  زا  اهنآ  متـس  هک  یماگنه  دوش و  یم  هّکت  راهچ  نانوی  يروتارپما  سپـس  .دـنک  یم  دوبان 

اب هن  یلو  دوش ، یم  دوبان  ماجنارس  دتسیا و  یم  نارورس  رورس  و  دوهی )  ) ادخ موق  ربارب  رد  تسا و  راّکم  راکمتـس و  رایـسب  هک  دسر 
.تسا (1) لاّجد  رگید ، هاشداپ  نآ  نارّسفم ، هتفگ ي  هب  .يرشب  تردق 

رـسپ ملیف  نایاپ  رد  .تسا  هدرک  بذـج  مه  ار  يرایـسب  نابطاخم  هدـش و  دوویلاه  رد  ییابیز  راـثآ  شنیرفآ  ببـس  اـه  هفـشاکم  نیا 
.دنک یم دوبان  ار  وا  یخزود ، زمرقوم  رـسپ  تسا و  ُزب  هدـیچیپ ي  گرزب و  رایـسب  ياه  خاش  هیبش  هک  مینیب  یم  ار  یناطیـش  یمّنهج ،
.ددنب یم ار  ایند  هب  ناطیش  دورو  هار  قشع ، هطساو ي  هب  هک  دشاب  ایند  رد  ناطیش  تردق  دیلک  دوب  رارق  یخزود ، رـسپ  نیا  دوخ  هّتبلا 

مان هب  ار  يرورش  بیجع و  ياهدوجوم  هک  دنتسه  يزان  ياه  یناملآ  ناشنارای ، یناطیش و  ياهدوجوم  ملیف ، نیا  رد 

.یقرواپ متشه ، باب  نامه ، - 1
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.دننک راومه  یلصا  ِناطیش  ّطلست  يارب  ار  هار  ات  دنشک  یم  نوریب  ناتساب ،» ناریا   » زا يا  همّسجم  لد  زا  لئومس 

اب هزرابم  سپـس  دوش ، یم  هدـناوخ  اّنحوی » ینامّزلارخآ  تافـشاکم   » و لاـیناد » باـتک   » زا ییاـهزارف  زین ، سحن  علاـط  ياـه  ملیف  رد 
( سّدقملا تیب « ) میلشروا  » هب دیاب  ناطیش  اب  هزرابم  يارب  يرازبا  نتفای  يارب  ملیف ، نیا  مجنپ  تمـسق  رد  هّتبلا  .ددرگ  یم  زاغآ  ناطیش 

مهدزای باب  رد  نارّسفم ، یخرب  رواب  هب   (1) .تسا هتخادرپ  لیئارسا  تلود  ار  ملیف  نیا  موس  مود و  تمسق  هنیزه ي  زا  یشخب  .تفر 
(2) .تسا دوهی  داژن  زا  و  هیروس »  » هاشداپ هک  هدمآ  نایم  هب  یلاّجد  زا  نخس  زین  لایناد  باتک 

لاّـجد ناـمه  روظنم  دراوم  یخرب  رد  هک  دوـش  یم  هتفگ  نخـس   (3) ناطیش رسپ  زا  اکیرمآ »  » يامنیـس رد  یهاگ  ناطیـش : رـسپ  _ 6
دراد و یـسنج  طابترا  یناسنا  نانز  اب  هک   (4) دوش یم  هداد  شیامن  کتخب  یعون  لکـش  هب  ناطیـش  اه ، ملیف نیا  زا  یخرب  رد  .تسا 

.دیآ یم  دیدپ  طابترا ، نیا  هجیتن ي  رد  لاّجد 

تئیه طسوت  هدش  هّیهت  تاعوبطم  هیامن ي  رازفا  مرن داد ،» هار  تسایس  ناهج  هب  ار  ناطیش  هک  یملیف  سحن ، علاط   » هلاقم ي کن : - 1
.روشک ياه  هناخ  باتک يانما 

هرقف ي 37. باب 11 ، لایناد ،» رفس  سّدقم ، باتک  يریسفت  همجرت ي  - » 2
.Son of Satan - 3

، نمیاو .یج  یلک  کن : .دوش  یم  شوغآ  مه  نانز  اب  ییاپورا  ياـه  هروطـسا  رد  هک  تسا  يرّکذـم  وید  ( Incubus  ) کتخب - 4
هّلجم عیفر ، رصان  همجرت : اکیرمآ ،» نیون  يامنیس  رد  ناوتان  ناطیش ، زا  ییاطسو  نورق  ياه  لاثمت  نامدوخ ، ناطیش  نامه   » هلاقم ي

ص 126. راهب 85 ، ش 1 ، هنیدآ ،» رصع   » ي
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رب نوچ  تسا ؛ هتـشاد  دیکأت  یناسنا ، نانز  اب  ناطیـش  اهوید و  یـسنج  طابترا  هّیرظن ي  رب  اسیلک  هک  تسا  رواب  نیا  رب  لسار.یب.یج 
رد اطسو ، نورق  رسارس  رد  .دنراد  ءوس  رظن  ناسنا  نارتخد  هب  هک  دنشاب  يا  هدش  هدنار  ناگتشرف  دنناوت  یم اهنآ  میدق ، ّتنـس  ساسا 

(1) .دوب جیار  دنراد ، طابترا  اه  ناطیش  اب  یمسارم  رد  رگوداج  نانز  هک  رادنپ  نیا  اپورا ،» »

، اطسو نورق  رد  لسار.یب.یج ، هتشون ي  هب  .دش  یم  هدورس  رشب  رب  ناطیش  رسپ  ینارمکح  نومضم  اب  اطـسو  نورق  رد  زین  ییاهرعش 
ياهورین ياورنامرف  ناطیـش و  رـسپ  ناطیـش ، دوخ  هلمج  زا  نوگانوگ ، ياه  لکـش  رد  روهظ  ییاناوت  لاّـجد  هک  دـندرک  یم  ناـمگ 

: دنک یم لقن  نینچ  ناتسلگنا » رتسچرو  ياسیلک   » فقسا نتسفلاو ، زا  وا   (2) .دراد ار  ناطیش 

(3) .تسا هدش  یفّرعم  ناطیش » رسپ   » نامه لاّجد 

همین هشیدـنا ي  يراـمزر ، هّچب ي  (4) و  ناطیـش عفادـم  لیکو  سحن ، علاط  نوچ  ییاـه  ملیف  رد  هک  تسا  یعّدـم  نمیاو  .یج  یلک 
، لاّجد ندوب  ناسنا 

witchcraft in the middle باتک رد   Jeffrey Burtan Russell زا : لقن  هب  ...نامدوخ  ناطیـش  نامه   » هلاقم ي - 1
صص 115 و 183 و 218. «، Ithaca,NY:cornell univercity press  » تاراشتنا  ages

«Lucifer: The Devil in the Middleage :» باتک رد  لسار.یب.یج ، زا : لقن  هب  ...نامدوخ » ناطیـش  نامه   » هلاقم ي - 2
ص 103. كرویوین ، رد  لاس 1984  رد   « Ithaca,NY:cornell univercity press  » تاراشتنا

Merel Dare Clubbs Christ and  » باـتک رد  بـالک ، رید  لرم  زا  لـقن  هـب  ...ناـمدوخ  ناطیــش  ناـمه   » هلاــقم ي - 3
ص 62. «، Hamden,CN: Archon Books, 1925  » تاراشتنا « Satan:An Old English Poem

.Talor Hockford: ینادرگراک هب  .م  لاس 1997 لوصحم  ، Devils, Advocate - 4
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(1) .تسا ثراو  دنمزاین  شا ، ینارمکح  همادا ي  يارب  ناطیش  راثآ ، نیا  رد  هدش و  هدیشک  ریوصت  هب 

يانعم هب   (2) رفیـسول .تسا  هتفر  راک  هب  ناطیـش  يارب  اهراب  دوویلاه ، ياه  ملیف یـسیلگنا و  ناـبز  رد  هک  تسا  يا  هژاو رفیـسول : _ 7
يانعم هب  سونو   (4) .تسا  (3) سونو ای  دیهان  ای  هرهز  نامه  ای  حبـص  هراتـس ي  مان  لصا  رد  هژاو  نیا  .تسا  ناطیـش  رـسپ  ناطیش و 

یم هک  دنتسناد  یم  ینایادخ  ار  اه  هراّیس  ناگراتـس و  یناتـساب ، نوگانوگ  ياه  نییآ  رد  .تسا  هدمآ  زین  نز  ییابیز  قشع و  ههلا ي 
اه و هراّیـس ریثأـت  شقن و  هب  میجنت ، ینیب و  علاـط  یلاـّمر و  يرگوداـج و  رد  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنراذگب  رثا  نیمز  مدرم  يور  دـنناوت 

رتارف ادخ و  زا  لقتسم  يا  ههلا  شقن  رد  یلو  دنراد ، يراثآ  اه  هراّیس  ناگراتس و  مالـسا ، رظنم  رد  .دنتـشاد  یناوارف  هّجوت  ناگراتس 
رامـش هب  نوگانوگ  ياه  گـنهرف  یناتـساب و  رنه  زا  يا  هژیو  هبنج ي  هراتـس ، شقن  .تشاد  دـنهاوخن  يرثا  چـیه  یهلا ، تساوخ  زا 

هب دـنا ، هتـسناد یکی  سونو  هراّیـس ي  اب  ار  وا  هک  ینیرهّنلا  نیب  ههلا ي  رانـشیا ، .تسا  نایادـخ  ياه  هناشن  اـهدامن و  وزج  دـیآ و  یم
دندیتسرپ و یم  ار  ناگراتس  ناتساب ، نایرـصم  زابرید ، زا  .تشاد  ّتیهولا  هب  هراشا  دش و  یم  هداد  ناشن  رپ  تشه  هراتـس ي  تروص 

هراتس ي ردام  ار  لین  هنالاس ي  ِنایغط  ههلا ي  ، (5) سیتوس

«. نامدوخ ناطیش  نامه   » هلاقم ي - 1
.Lucifer - 2
.Venus - 3

«. Babylon تغل گنهرف  - » 4
.Sothis - 5
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رپ جنپ  هراتس ي  کی  هک  دنتسناد  یکی  ینامی  يارعـش  ای   (1) سویریس اب  ار  نآ  اهدعب  .دنتـسناد  یم  سونو ) ای  هرهز  ای  دیهان   ) حبص
دراو نایادخ ، ناگراتس و  نایم  یگتـسویپ  .دوب  هتفرگ  میدق  لباب »  » زا ار  يا  هراتـس  نایادخ  مه  یتسینله  گنهرف  .دراد  دوخ  جات  رب 
کی ياراد  یـسیع  هاگدـید ، نیا  رد  .تشاد  یپ  رد  مه  ییاـه  تفلاـخم هچرگ  تشگ ، مه  هدـش  فـیرحت  ّتیحیـسم  رنه  هشیدـنا و 

(3) .دش هدیمان   (2) سیرامالتسا ای  ایرد  هراتس ي  ارذع ، میرم  دوب و  يا  هراتس  یگژیو 

.تسا هدـنروآ  يانعم  هب  ، Ferre شـشخرد و ياراد  رون و  ياـنعم  هب  ، Lux ینانوی رد  .تسا  رون  هدـنروآ ي  ياـنعم  هب  رفیـسول 
رگید مورج و  سیّدق  اهدعب  .تسا  هداتفا  نامسآ  زا  هک  تسا  يا  هراتس  وا  هک  تفگ  درب و  راک  هب  لباب »  » هاشداپ يارب  ار  نآ  ایعـشا ،

زا شیپ  ناطیش  اهنآ  رظن  هب  .دنتسناد  ناطیـش  ياه  مان  زا  یکی  ار  رفیـسول  دندش و  دنم  هرهب  یبن  يایعـشا  ناونع  نیا  زا  اسیلک  ناکاین 
یم صخش  کی  ناطیش  اب  ار  رفیـسول  نژیروا ، نایلوتورت و   (4) .دوب رفیسول  شمان  دوش ، جارخا  نامسآ  زا  شرورغ  ببـس  هب  هکنآ 

رسپ نیرت  گرزب  رفیسول  نید ،» فراعملا  ةریاد   » رد یلو  ؛(5)  دنناد

.Sirius - 1
.Stellamaris - 2

،1380 رـصاعم ، گنهرف  رـشن  نارهت ، يدازهب ، هیقر  رتکد  همجرت : برغ ،» قرـش و  رنه  رد  اهدامن  يا  هراگن گنهرف  ، » لاه زمیج  - 3
ص211. چ1 ،

ص212. چ1 ، ، 1380 داشرف ، رشن  نارهت ، نایسابرک ، هحیلم  همجرت : یتّنس ،» ياهدامن  رّوصم  گنهرف  ، » رپوک.یس.یج - 4
www.wikipedia.org/wiki/lucifer عبنم : - 5
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ياـه نیمزرـس  هب  قرـشم  زا  دـنیوگ  یم  هک  تسا  لـیزازع  ناـمه  یحیـسم ، ياـه  تیاور  رد  رفیـسول   (1) .دوش یم  یفّرعم  ناـطیش 
(2) .تسا یناربع  يا  هژاو  لصا  رد  لیزازع ، .تسا  هتفر  یحیسم 

دـیروش و نانوی »  » نایادـخ سیئر  سوئز ،)  ) شواز رادـتقا  ربارب  رد  هک  تسا  سوتیتاپ  دـنزرف  ناتیت  نانوی ، ياـه  هناـسفا  رد  رفیـسول 
باتک  » نیتال هخـسن ي  رد  .تسا  شتآ  ناتـسرپ ، ناطیـش ّمهم  ياه  دامن  زا  یکی  لـیلد ، نیمه  هب  (3) و  داد هیدـه  ناسنا  هب  ار  شتآ 
یکلف ياه  تروص  و  بّویا 17:11 )  ) حبص رون  حبص ، هراتس ي  رگ  فیصوت  تسا : هتشاد  زین  يرگید  ياهدربراک  رفیسول  سّدقم ،»

(16:22 اّنحوی » تافشاکم   » 9:1 و سرطپ مود   ) هدناوخ مان  نیدب  مه  (ع ) میرم نب  یسیع  ترضح  (. 32:38 بّویا :  ) جوربلا هقطنم ي 
ایعشا 12:14)(4)  ) .دنا هدرک  ادن  نینچ  زین  ار  لباب »  » هاشداپ و 

نآ ریوصت  هک  تسا  هدش  هدرب  مان  مه  رفیسول  رسمه  زا  نایارگ  ناطیش  ياه  تدابع رد  رفیسول : رسمه  رباج ، ههلا ي  ای  تموفوب  _ 8
رد

 . Encyclopedia of Religion, CATHARI, Vol3, p115 عبنم : - 1
هراّـفک ي يازا  رد  هک  دوب  نیا  نوراـه  هب  ادـخ  ياهروتـسد  زا  یکی  هک  میناوـخ  یم  باب 16  قیتع ،» دـهع   » زا نایوال  رفـس  رد  - 2
هتفرگ و ار  دوخ  ياه  تسد  يرگید  رس  يور  رب  دوش و  ینابرق  یکی  هک  دنربب  نوراه  دزن  هب  ار  زب  ود  دیاب  لیئارسا  ینب  موق  ناهانگ 
هب موق  ناهانگ  ات  دزاس  اهر  دربب و  نابایب  هب  ار  وا  هک  دـهد  یّـصاخ  درف  تسد  هب  ار  زب  دـنک و  فارتعا  ار  لیئارـسا  ینب  ناهانگ  مامت 

ار ناطیش  يا  هّدع  دنیوگ و  ار  نابایب  یضعب  دنیوگ و  ار  زب  نامه  یخرب  دراد ، دوجو  لوق  راهچ  لیزازع  يانعم  رد  .دوش  هدرب  نابایب 
ار موق  زا  ناهانگ  لاـصفنا  مه  یهورگ  دـنادرگ و  یمزاـب  تسا  ناطیـش  هک  شعبنم  لـصا و  هب  ار  یناـهانگ  زب ، هک  دـنیوگ  لـیزازع 

ص 609. سّدقم ،» باتک  سوماق  : » کن .دنیوگ  لیزازع 
www.wikipedia.org/wiki/lucifer زا : لقن  هب  نامه ، يدیحوت ،» نایدا  رد  لاّجد  یلامجا  یفّرعم  - » 3

ص 609. سّدقم ،» باتک  سوماق  - » 4
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نیمز ههلا ي  زین  ار  رفیـسول  رـسمه  مان  .دـنیوگ  یم تموفب ) ای   ) تموفوب ای  رباج  ههلا ي  نآ  هب  تسه و  نآ  تشپ  اـی  بارحم  يـالاب 
ياه هرطق  هدش ، هدیرب  رس  زا  .دراد  نشور  یلعـشم  رگید ، تسد  رد  يدرم و  هدیرب ي  رـس  یتسد  رد  وا  .تسابیز  ینز  هک  دنا  هداهن 

ناطیـش یلـصا  ياـهدامن  زا  یکی  مه  تموفوب  زب   (1) .دراد گنگ  یتلاـح  شنادـنخ  تروص  دـکچ و  یم  وا  دیفـس  ساـبل  رب  نوخ 
نیمز هرک ي  يور  وناز  راـهچ  تروص  هب  يزب  دوش : یم  یـشاّقن  تروص  نیدـب  هک   (2) تساهرنوسامارف اه و  تسیلاباک  ناتـسرپ و 

.دراد یناشیپ  رب  ار  مارگاتنپ  یعلض  جنپ  تسا و  نازورف  يا  هلعش  شیاه  خاش  نیب  دراد و  دنلب  ییاه  خاش  هک  هتسشن 

یلباب وید  زا  شماـن  ًـالامتحا  هک  هدـش  داـی   (3) ثیلیل ماـن  هب  مه  بش  نـمیرها  زا  يدوـهی  گـنهرف  رد  ّثنؤـم : ناطیـش  ثـیلیل ، _ 9
، دشن شرهوش  يرترب  شریذپ  هب  رضاح  نوچ  هک  دوب  (ع ) مدآ ترضح  تسخن  رسمه  وا  دوهی ، رظن  رد  .تسا  هدش  هتفرگ   (4) تیلیل

دناوتب هاگره  دزرو و  یم  دسح  مدآ ، نادـنزرف  هب  وا  ور ، نیازا  .درک  دوبان  ار  ثیلیل  نادـنزرف  مامت  دـنوادخ  .تفرگ  ار  وا  ياج  اّوح 
يو ییالاباک ، تاّیبدا  رد  .دنک  یم دوبان  ار  نانآ 

.دراد دوخ  تشپ  هنیمز ي  ّتیسنج و  رد  ناوارف  ماهبا  هلمج  زا  یناطیش  دهاوش  مه  دنوکوژ » دنخبل   » فورعم يولبات  نامه ، - 1
اب ار  یّلیخت  دوـجوم  نـیا  سکع  موـسر ، بادآ و  يرنوساـمارف و  لــصف  رد  هحفـص ي 167 ، رد  يرنوسامارف ،» یناـبم   » باـتک - 2

مسیلاـباک و زیمآزار و  ياـه  هقرف دـنویپ  هراـبرد ي  .تسا  هدیـشک  ریوـصت  هـب  ینوساـم » ژل  راوـید  رب  ناطیـش  یلیثـمت  سکع  » ناوـنع
 . 357 صص 243 _  ج2 . ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  : » کن دوهی ، يرنوسامارف و 

.Lilith - 3
.Lilit - 4
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زج هب  دیآ ، یم  رد  ریوصت  هب  درم  تروص  هب  ناطیش  برغ ، يامنیـس  رد  هّتبلا   (1) .تسا یسنج  ياه  هسوسو  یمسج و  توهش  دامن 
(3) يدیلپ ياه  حور نز ، ياهوید  ًالومعم  .تسا  نز  کی  راکـشآ  لکـش  هب  ناطیـش  هک   (2) هدش روحـسم  ملیف  لثم  ردان ، دراوم  رد 
زا یکی  اـب  ار  نآ  نادـقتنم ، رتشیب  مه  زاـب  یلو  تسا ، نز  ناطیـش  مهن ، هزاورد ي  ملیف  رد  .دـنوش  یم  نادرم  شوغآ  مه هک  دنتـسه 

(4) .دنا هتفرگ  هابتشا  ّثنؤم ، سنجدب  ياه  حور  نامه 

ییارگ ناطیش غیلبت  ياه  هویش  _ 

ییارگ ناطیش غیلبت  ياه  هویش  _ 

نخس تنرتنیا  یناهج  هکبـش ي  اه و  هراوهام  ، (5) يا هناسر  دـنچ  يریوصت ، ياه  هناسر  ندـمآ  زا  هقالع  اب  یهورگ  شیپ ، اه  لاس 
هکبش ي نیا  رب  تراظن  هک  دندوب  لفاغ  نانآ  .دندرک  یم  رارکت  روهظون  يروانف  نیا  زا  شیاتس  رد  ار  نایبرغ  نانخـس  دنتفگ و  یم 
« هسنارف  » روهمج سیئر  شیپ  لاس  دنچ  ضارتعا  یّتح  تساه و  تسینویهص  اه و  ییاکیرمآ  تسد  رد  نآ ، هب  یهد  تهج  یناهج و 

.تشادن يدوس  هناراک ، متس  راصحنا  نیا  زا  نتفر  نورب  يارب  ونژ ،»  » یناهج سالجا  رد  مه  ناریا »  » و

ناغّلبم رگید ، ياه  تیاس راـنک  رد  دـش و  يزادـنا  هار  ناطیـش  ياـسیلک  تیاـس  هک  میدوب  دـهاش  بّجعت ، لاـمک  اـب  يدـنچ  زا  سپ 
یقیسوم و

ص453. یتّنس ،» ياهدامن  رّوصم  گنهرف  - » 1
.Harold Ramis ینادرگراک هب  .م ، لاس 2000  لوصحم   Bedazzled - 2

.Succubus - 3
یم اطـسو » نورق  رد  يرگوداج  ، » ص 145 دوخ ، باتک  رد  لسار.یب.یج  عبنم ، ناـمه  ...ناـمدوخ ،» ناطیـش  ناـمه   » هلاـقم ي - 4

.تسا هتساوخ  هنیرن  هشیمه  ار  ناطیش  دنوادخ ، دننامه  هنایماع ، رادنپ  دسیون :
.Multi Media - 5
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هب ار  ندش  یناهج  دنتساخرب و  دوخ  ياه  هدیا  جاور  هب  اه ، تسینویهص  ناتـسرپ و  ناطیـش اب  وس  مه ياه  هورگ  یـشیامن  ياه  همانرب 
نادنچ و دص  ار  اهنآ  زاین  دشر ، لاح  رد  ياهروشک  هب  ندناسر  دوس  ياج  هب  هژورپ ، نیا  رد  .دندرک  لّدـبم  ندرک  یناهج  هژورپ ي 

.دنداد بیرف  ار  ناناوج  نارذگ و  شوخ  نامدرم  دندرک و  یناهج  ار  ییارگ  فرصم

يادص دندرک و  ذوفن  مه  تسدرود  ياهاتسور  ات   (1) هتسباو یقیسوم  هورگ  اه  هد  اکیلاتم و  لاتم ، يوه  یناطیـش ، كار  ياه  هورگ
ياه یقیسوم 

یقیسوم هعومجمریز ي  دوخ  لاتم ، يوه  .تسا  نآ  هب  هتسباو  ياه  هخاش  لاتم و  يوه  یقیسوم  زا  يا  هعومجم  لاتم ، یقیـسوم  - 1
هدافتسا ياه  هخاش  .دش  زاغآ  .م  ياه 1967-1974 لاس  رد  كار  یقیـسوم  زا  كار ، دراه  هخاش ي  ندـش  ادـج  اب  هک  تسا  كار 

نلویو نلویو ، شنوگانوگ  ياه  هخاش  رد  هک  تسا  رفارد  سیب و  راتیگ  یقرب ، راتیگ  هدـمع  روط  هب  یقیـسوم ، کبـس  نیا  رد  هدـش 
.دـنتفرگ راک  هب  دوخ  ياه  فدـه  شرتسگ  تمدـخ  رد  ار  نآ  دـندرک و  قیرزت  کبـس ، مه  کتیـسوکا  ياهراتیگ  دروبیک و  لـس ،
یقیـسوم  ) زولب یقیـسوم  هک  دراد  كار  زولب و  کبـس  رد  هشیر  تسا و  یـسیلگنا  كار  دراه  هدـش ي  ییاکیرمآ  نامه  لاتم  يوه 

doom Metal, هـلمج : زا  دراد  يرایــسب  ياــه  هخاــشریز  هـک  .تــسا  هدــش  گــنر  مــک نآ  رد  ناتــسوپ ) هایــس یــضارتعا 
Blackpower Metal, Megadeth, Metallica, Iran, Speed Metal, Trash Metal, Industrial
Metal,Death Metal, Maiden, Iron Wasp’ Gothic Metal, (New Metal) Alternative Metal,
هک تسا ، لبط  راتیگ و  زا  بّکرم  نیگنـس ، هتفرگ ، دننک ، یم  دیلوت  لاتم  يوه  ياه  هنوگ  هک  ییاهادـص  رتشیب  ,. Black Metal

تسد دوخ  يارب  ینارادفرط  .م  ياه 1970 و 1980 ههد  رد  شیاه  هخاش ریز  یقیسوم و  عون  نیا  .تسا  نشخ  هدش و  تیوقت  رایـسب 
ههد ي یپیه  گنهرف  رد  هدـش  حرطم  ِقشع  حلـص و  هب  شنکاو  رد  لاتم  يوه  .دـنیوگ  رگنیدـه  ای  دـه  لاتم  اـهنآ  هب  هک  درک  اـپ  و 

یفنم ياـه  هبنج  هک  دـننک  یم  مـهّتم  ار  نآ  لاـتم ، نادـقتنم  .دریگ  یم  ار  روـن  ياـج  یکیراـت  هـک  داد  ناـشن  ار  یگنهرف  .م ، 1960
هک تسا  نیا  دراد  ّتیلک  هچنآ  یلو  هدـش ، ینوگانوگ  ياه  ثحب  نیگنـس ) زلف   ) لاتم يوه  يانعم  هرابرد ي  .دیاتـس  یم  ار  ّتیعقاو 

جّورم لاـتم ، يوه  یعرف  گـنهرف  .دوـش  یم  یقیـسوم  عوـن  نیا  يادـص  تنوـشخ  ینیگنـس و  مسینیـشام و  هب  ضارتـعا  هب  طوـبرم 
هّیلک ي .م  لاس 2001 رد  ندرا »  » رد ور  نیا  زا  تسا ؛ یبهذـم  ّدـض  ًاضعب  و  یتسیناـموا ( عماوج  ياـه  يزاـسان  روحم   ( ییارگ تّذـل

هلیـسو نیدـب  دـمآرد و  ناطیـش  ياسیلک  یـشیشک  تمـس  هب  ًامـسر  نوسنم  نیلرم  هکنیا  رب  هوالع  دـش ، عونمم  اـکیلاتم  ياـه  موبلآ 
لاتم لایرتسدنیا  فورعم  ناگدـنناوخ  زا  یکی  يو  .دـناشک  مسینویهـص  زاس  تسد  بتکم  نیا  یتسرپ  ناطیـش تمـس  هب  ار  يرایـسب 

هلاقم ي ییاقآ ، ازریم  نیـسحدّمحم  کن : نینچمه  لاتم و  يوه  لاتم ، یقیـسوم  هژاو ي  ایدـپ ،» یکیو  فراـعملا  هریاد  : » کـن .دوب 
.170_169 صص ش1 ، لّوا ، لاس  یساملپید ،» گنهرف و   » همان ي لصف  كار ،» یقیسوم  ناطیش و  ياسیلک  »
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رد اه  لماع نیرت  مهم  زا  یکی  دنلب ، رایسب  يادص  یقیسوم ، هنوگ  نیا  رد  .دندناسر  ناهج  مدرم  شوگ  هب  ار  ناشا  یناطیـش  نشخ و 
زاون كار دش و  ییاونش  لکشم  راچد  هدنز ، دیدش  يادص  لیلد  هب  تیس  کلب  کبس  تسیراتیگ  یموب ، ینوت  .دوش  یم  هتفرگ  رظن 

.دنا هدش  اونشان  ًابیرقت   The Who هورگ وضع  دنشنوت ، تیپ  مان  هب  یتسیراتیگ  تنجوئدت و  تیورتید ،

يوگلا اهرعـش و  گنهآ  هنحـص ، رد  ارجا  هویـش ي  موبلآ ، يور  ياهریوصت  یقیـسوم ، يادـص  رب  نوزفا  اـه ، یقیـسوم هنوگ  نیا رد 
یقیسوم نیا  ياه  یگژیو ماهلا ، تردق و  يدیلپ ، یهایس ، یکیرات ، .تسا  هورگ  دارفا  ياهرظن  اه و  فده هدنهد ي  ناشن  اه ، سابل 

.تسا یناطیش 

ناطیـش نیا  رگناریو  یقیـسوم  هب  نداد  شوگ  رد  ار  ندوب  زور  هب  يرکف و  نشور  هار  زورما ، هنوراو ي  ناهج  رد  نیبرهاظ  یهورگ 
مّنهج نانابهگن  ناطیـش و  ناوریپ  ار  دوخ  اه  هورگ  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  زا  لفاغ  دـندید ؛ اـهنآ  نوچ  یـششوپ  نردـم و  قوف  ياـه 

کبس هزورما   (1) .دنا هدرک  یناطیش  ياهاون  اه و  هدیا  شرتسگ  فقو  ار  دوخ  اهنآ  زا  يرایسب  دننک و  یم  یفّرعم 

اب يو  تیاضر  اب  ار  نادان  اونیب و  یناسنا  رس  هنحص ، يور  هکنیا  متفگ : .تسین  یناطیـش  یقیـسوم  هورگ  نالف  تفگ  یم  یتسود  - 1
دنَِکب و نادند  اب  نایچاشامت  يولج  هدرک ، باترپ  شتمس  هب  شناراداوه  زا  یکی  هک  ار  یشافخ  رـس  هدنناوخ ، ای  دننک  ادج  نیتویگ 

ناطیـش دشابن ، مسینطیـس  شمان  رگا  یّتح  دننک ، جیورت  ار  ناطیـش  هب  حور  نتخورف  يزاب و  سنج مه  انز و  ای  دنـشکب  اروه  شیارب 
؟ تسین یتسرپ 
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تـسد کی  اب  هک  ناطیـش  خاش  هناشن ي  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  ادیپ  یناوارف  ياهدربراک  یناطیـش ، یقیـسوم  ياه  هورگ  ياه  يزاس 
هرهب يرگوداج  ياه  هیام  نورد  اب  کبس  نیا  زا  يرایـسب  ياه  هدنناوخ  هدرک و  عیاش  ار  نآ  وید  زمیج  ینور  دوش و  یم  هداد  ناشن 

هدش ببـس  کبـس ، نیا  زا  نینچ  یناگدنناوخ  دیلقت  .نیلپزدل  ورک و  یلتوم  رپوک و  سیلآ  نروبزآ و  يزوا  نوچ  یناسک  دـنا : هدرب
تـسا عیاش  اه  هورگ  نیا  هرابرد ي  ینخـس  .دراذگب  رثا  تّدـش  هب  لفاغ ، بطاخم  يور  رب  اه ، گنهآ اهدامن و  نیماضم و  هک  تسا 

(1) .دنراد یشکدوخ  ناطیش و  شتسرپ  نومضم  اب  یناهنپ  مایپ  یعون  ناشیاه ، موبلآ  یخرب  رد  نانآ  هک 

يرایـسب ناناوج  ناناوجون و  اکیرمآ ،»  » و اپورا »  » رد دنا و  هدیـسر  ینویلیم  دنچ  یناگرامـش  هب  اکیلاتم  ياه  هورگ ياه  موبلآ  یخرب 
هتیمک ي 300،  » باتک هب  دیربب ، یپ  یقیـسوم ، موش  ياه  هورگ  نیا  ییامن  گرزب فده  هب  هکنآ  يارب  .دنتـسه  لاتم  يوه  رادـفرط 
هک تسا  رواب  نیا  رب  يو  .مینک  یم هراـشا  هدوب ، ایـس  ناـمزاس  ناصّـصختم  زا  هک  نملوک  ناـج  رتکد  رثا  یناـهج » هئطوت ي  نوناـک 
هب هتـسباو  یـشهوژپ  ياه  هسّـسؤم دوب و  گرزب  ياـه  هورگ يزغم  يوشو  تسـش  يارب  اـکیرمآ  هب  اـپورا  زا  زلتیب )  ) اـه لـتیب  ندروآ 

قیوشت ار  ماخ  موصعم و  ناناوجون  اه ، هورگ  نیا  رانک  رد  دیدج  ياه  هژاو ندرک  دراو  اب  اکیرمآ ، رد  راذگ  رثا  ياه  یبال  تردـق و 
هب ات  دندرک  یم

ياسیلک  » هلاقم ي ییاقآ ، ازریم  نیسح  دّمحم  کن : نینچمه  لاتم و  يوه  لاتم ، یقیـسوم  هژاو ي  ایدپ ،» یکیو   » فراعملاهریاد - 1
صص 170-169. ش 1 ، لّوا ، لاس  یساملپید ،» گنهرف و   » همان ي لصف  كار ،» یقیسوم  ناطیش و 
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دنوش تیبرت  فرصم  یب  دّلقم و  هاگآان و  یلسن  ات  دننک ، هدافتـسا  رّدخم  داوم  زا  دنهد و  شوگ  هدش ، باختنا  ياه  هورگ  یقیـسوم 
اه صقر  شرتسگ  رد  اهنآ  ریثأت  لاتم و  يوه  ياه  هورگ  هرابرد ي  هتکن  نیا   (1) .دنکن دیدهت  ار  یناهج  ياه  یبال  عفانم  يرطخ ، و 
هب ایناتیرب »  » زا كار  دراه  ياه  هورگ  ندروآ  اب  لاتم  يوه  .تسا  ریذـپ  لّمأت  هژیو ، یناطیـشریغ  یناطیـش و  ياـه  هناـشن  اهرعـش و  و 

.درک زاغآ  ار  شراک  یتسینویهص ، ياه  هناسر  رد  نانیا  مسارم  هدرتسگ ي  غیلبت  و  اکیرمآ » »

یـشکدوخ و ییارگ و  چوپ رّدخم و  داوم  عاونا  زا  يدنم  هرهب  یناطیـش و  كار  اکیرمآ ،»  » ِلوعجم یناهج  هدـکهد ي  نیا  رد  رگید 
اب دوش و  یم  دولناد  یتحار  هب  ادخ ، ّدض  يودهم و  ّدض  یحیـسم و  ّدـض  ياهراون  هدـش و  ریگارف  اه ، نمیرها اه و  هتیرفع  شتـسرپ 
اب یناطیـش ، كار  هدنناوخ ي  نیرت  فورعم   (2)، نوسنم نیلرم  .دیآ  یم دیدپ  نومـضم ، نامه  اب  تیاس  نیدنچ  یتیاس ، ندرک  رتلیف 

ياسیلک وضع  دـنکب ، دـهاوخ  یم شلد  هک  راک  ره  دراد  قح  هجیتن  رد  دتـسرپب ، ادـخ  ناونع  هب  ار  دوخ  دـیاب  طقف  ناسنا  رواـب ، نیا 
، نکیزاب امنیس و  رگیزاب  هشحاف و  هدنناوخ و  اه  هد  فورعم و  هدنناوخ ي   (3)، دنوماید گنیک  رانک  رد  وا  .دش  اکیرمآ  ناطیش 

ص 100. چ 9 ، ، 1381 زوریف ، رشن  سمش ، ییحی  رتکد  همجرت : یناهج ،» هئطوت ي  نوناک  هتیمک ي 300 ، ، » نملوک ناج  کن : - 1
تشاد و يرایسب  نارادفرط  هک  دوب   industrial metal مان هب  لاتم ، ياه  هخاشریز  زا  یکی  وضع   marylin manson - 2

هلاقم کن : .درک  هارمگ  ار  يرایسب  ناناوج  دش و  هتفریذپ  اکیرمآ »  » ناطیـش ياسیلک  شیـشک  ناونع  هب  .م  ههد ي 1990_2000 رد 
«. كار یقیسوم  ناطیش و  ياسیلک   » ي

«. كار یقیسوم  ناطیش و  ياسیلک   » هلاقم ي کن : - 3
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هدز نویهص تلود  .درک  قیوشت  اسیلک  نیا  رد  ّتیوضع  هب  ار  ایند  ناناوج  زا  يرایسب  یتسینویهص ، موش  ياسیلک  نیا  رد  ّتیوضع  اب 
يالط اب  ار  مدرم  هک  يرماس  دننام  درب ، شیپ  يدوبان  تمـس  هب  ناشدوخ  هنیزه ي  اب  ار  ناهج  مدرم  تنرتنیا ، شرتسگ  اب  اکیرمآ  ي 

.درک تیاده   (1) یتسرپدیشروخ یتسرپ و  هلاسوگ  تمس  هب  ناشدوخ 

ياسیلک هیلع  شیپ ، زا  رت  هچراپ کی رگید ، ياهروشک  رد  اکیرمآ ، ناطیش  ياسیلک  دیدج  یناحور  نوسنم ، نیلرم  نارادفرط  نونکا 
: تسا هداد  ناشن  شنکاو  نینچ  ناکیتاو  نایرج  نیا  ربارب  رد  .دنیوگ  یم نخس  مالسا ، ّتیحیسم و  کیلوتاک و 

هب ور  دنتـسه ، یحیـسمّدض  تسرپ و  ناطیـش هک  یقیـسوم  ياه  هورگ  دادعت  یلو  تسین ، یناطیـش  یمامت  هب  كار ، یقیـسوم  هچرگ 
(2) .تسا هدننک  نارگن  رایسب  یبرغ ]  ] ناناوج نایم  رد  هژیو  هب  اه ، هورگ  نیا  یعامتجا  ذوفن  تسا و  شیازفا 

رتناه زا  یلـصا  هخـسن ي  تقیقح  رد  دـندرک ، تدابع  (ع ) یـسوم ترـضح  تبیغ  نامز  رد  لیئارـسا  ینب هک  ییالط  هلاـسوگ ي  - 1
یم باتفآ » ریز  ینالوط  نامز   » باتک یحیـسم  هدنـسیون ي  دـفیا ، دراـچیر  .دوب  نایرـصم  ياـه  تب  ، aphis سیفآ و   hanter

ینالوط خیرات  زا  هلحرم  کی  اهنت  نایادخ  نیا  شتسرپ  .دندوب  یتسرپدیشروخ  دامن  هّدام ، رن و  واگ  نایادخ  سیفآ ، رتناه و  دسیون :
ثحب رد  یساّبع  نسح  داتسا  .عبنم  نامه  الاباک ،» ات  ناتساب  رصم  زا   » هلاقم ي ییحی  نوراه  کن : .دشاب  یم  رصم »  » یتسرپدیـشروخ
هزرابم دیوگ : یم  هاگشناد  یمالسا  نمجنا  طسوت  هدش  رشتنم  لاس 1384  رد  دزی »  » دازآ هاگشناد  رد  نودگمرآ »  » ناونع اب  یلّصفم 

نانیا یلصا  ياهرهش  زا  رصم ،» سویپویله   » و نانبل » کبلعب   » رهش هدوب و  ناتسرپدیشروخ  اب  سایلا »  » و نامیلس » ترضح   » یلـصا ي 
نیا هنافّسأتم  .تسا  هدوب  ناتسرپدیشروخ  مارتحا  دروم  دوش ، یم  بوسحم  یناطیـش  ياهدامن  زا  هک  مه  کیـسلبا  دامن  تسا و  هدوب 

.دوش یم هدید  اکیرمآ  اپورا و  ياهرهش  ّمهم  نیدایم  رد  روفو  هب  نونکا  مه  دامن ،
«. كار یقیسوم  ناطیش و  ياسیلک   » هلاقم ي کن : - 2
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نایم رد  هک  تسا  نشور  هّتبلا  .درادن  ار  رگناریو  ياه  یقیسوم  اه و  ملیف  نیا  اب  ییورایور  ناوت  کیلوتاک ، یفارخ  رالوکس و  ناهج 
هدرپ تشپ  ياه  تسینویهـص  تسد  ندش  ور  ببـس  اهنت  درادن و  ییآراک  هبرح  نیا  هعیـش ، هعماج ي  هژیو  هب  ناملـسم ، ياه  هعماج 

ینیـسح و يولع ، یـسامح  نافرع  .دـناسرب  یبیـسآ  یعیـش  ّتینالقع  هب  دـناوت  یمن نانیا  يرنه  راثآ  یمالک و  یناـبم  اریز  دوش ، یم 
هرابرد ي دیاب  هکنیا  ای  تفریذپ  ار  يروانف  نّدمت و  نیا  دیاب  یتسار  هب  ایآ  .تسا  هدرک  رادیب  ار  يرایسب  تساناوت و  هعیـش ، يودهم 

یناطیـش ار  برغ  رب  مکاح  نّدـمت  کیژولونکت و  ماظن  شیپ ، اـه  لاـس  هک  دیـشیدنا  نونگ  هنر  نوچ  برغ  فصنم  نادـقتنم  نخس 
(1) .دوب هتسناد 

دوعوم نیمزرس  هب  ناطیش  هلمح ي  هروطسا ي 

دوعوم نیمزرس  هب  ناطیش  هلمح ي  هروطسا ي 

ناونع هب  اـه  یـسیلگنا هژیو  هب  ناـییاپورا ، هب  ار ، نآ  دـندروآ ، گـنچ  هب  ار  اـکیرمآ » ، » محر یب ياـه  نوسکاـسولگنآ  هکنآ  زا  سپ 
تحار ار  اکیرمآ )  ) دیدج نیمزرس  دنناوتب  دننک و  ّرثأتم  ار  اهنآ  ات  دندرک  یفّرعم  لیئارسا  ینب هدش ي  مگ  طبـس  هد  دوعوم  نیمزرس 
هّجوت اه  ملیف  زا  يرایسب  رد  دوعوم  نیمزرس  هب  ناطیش  موجه  هروطسا ي  هب  ور ، نیا  زا  .دنـشکب  نوریب  اه  تسوپ  خرـس تسد  زا  رت ،
نامه هب  سّدـقم ،» باتک   » ياه هتـشون  هیاـپ ي  رب  ناطیـش  دـک 2 ، اگما  ای  ودـیگم  اـه و  هقلح  باـبرا  نوچ  ییاـه  ملیف  رد  .دـندرک 

« نودجم  » يارحص و  نیطسلف » ، » مسینویهص یلصا  دوعوم  نیمزرس 

نیدرورف و دـیدج ، هرود ي  هروس ،»  » هّلجم ي ینیوآ ، یـضترم  دّیـس  دیهـش  درگلاس  رد  یناکدرا  يرواد  اـضر  رتکد  ینارنخـس  - 1
ص12. ش8 ، تشهبیدرا 1383 ،
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، دـنا هدـش هتخاس  یگزات  هب  هک  يرایـسب  ياه  ملیف  رد  .دـهد  یم  خر  نامّزلارخآ  رد  نودـگمرآ  دربن  دـنک و  یم  هلمح  ودـیگم »  » ای
ياه ملیف  هعومجم  رد  هنومن ، يارب  .دـنک  یم هلمح  دوعوم  نیمزرـس  هب  اه ، یقرـش  ای  ناناملـسم  اـی  یناریا  نایعیـش  يراـی  هب  ناـطیش 
رهش نامه  رهش ، نیا  ناسانش ، نید  هتفگ ي  هب  هک  مینیب  یم ار  ناحور »  » رهـش هب  ناطیـش  نایهاپـس  هلمح ي  اه ، هقلح  بابرا  جرخرپ 

و میلـس »  » يانعم هب  يربع  رد  میلـش »  » و رهـش »  » يانعم هب  روا » ، » تسا سّدقملا » تیب   » ای میلـشروا »  » ینعی تمالـس  ناحیر و  حور و 
هلمح زتراوگاه » يرگوداج «  هسردم ي  هب  ترومدلو ، درل  تفص ، ناطیش رگوداج  مینیب  یم  زین  رتاپ  يره  ملیف  رد  .تسا  تمالس » »

: دسیون یم رتاپ  يره  رب  يدقن  رد  چیووماربآ  کج  ماخاح  .دنک  یم 

(1) .تسا سّدقملا » تیب   » ای میلشروا »  » نامه ینعی  يدوهی  فّوصت  و  تاروت »  » میلعت نیمزرس  هسردم ، نیا 

www. Ou.org/ncsy/projects/5764/c1-64/harry- تیاس : رد  ار  «Harry Potter Jewish? Is  » هلاقم ي - 1
.دینیبب  potter-is-jewish.htm
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نردم تسپ  ياه  نافرع  یتسینویهص و  مسیئامال  یبرغ ، مسیدوب  هروطسا ي 

هراشا

نردم تسپ  ياه  نافرع  یتسینویهص و  مسیئامال  یبرغ ، مسیدوب  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

صاخ ییارگانعم  دشر  يارب  برغ  يامنیس  يزیر  همانرب  فلا )

هدش فیرحت  ّتیحیسم  ّتیدوهی و  اب  مسیئودنه  مسیدوب و  تاکرتشم  تاهباشت و  ب )

اه تسینویهص  و  اه ) تسیئامال   ) یلامش نایئادوب  فادها  داّحتا  ج )

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

اه لصف  ریز 

صاخ ییارگانعم  دشر  يارب  برغ  يامنیس  يزیر  همانرب  فلا )

هراشا

صاخ ییارگانعم  دشر  يارب  برغ  يامنیس  يزیر  همانرب  فلا )

هک دنا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  برغ ، رد  گنهرف  یـسدنهم  لرتنک و  عماجم  یناهج و  يرالاسرز  نازیر  همانرب  ریخا ، ههد ي  دـنچ  رد 
انعم ییارگدرف ، یبلط ، تّذل  یتسرپ ، لوپ  مسینیـشام ، اب  مدرم  ندمآ  رانک  يارب  دوجوم ، فرحنم  ّتیحیـسم  دّدجت و  نارود  بتاکم 

اب زاـس  مه  راد و  تهج  ییارگاـنعم  یعون  تمـس  هب  دنـشیدنیب و  يا  هراـچ  دـیاب  .تسین  وگ  اوج ب  رگید  ییارگ ، سح  يزیتـس و 
زا لابقتسا  رگید  يوس  زا  دنا و  هدرک  سمل  ار  هتینردم  ِتسکش  هسورپ ي  اراکـشآ  اهنآ  .دنور  شیپ  مسینردم  تسپ  مسیرالوکس و 

، هدرتسگ یتاغیلبت  ياه  هاگتـسد  ات  تسا  مزال  سپ  .دـننک  لّمحت  برغ  بلق  رد  دـنناوت  یمن  مه  ار  مالـسا  ینافرع  ارگ و  لـقع  نید 
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کی هب  همه  ًارهاظ  هک  فلتخم  ياه  گنر  اـب  هدـش  باـسح  یجاوما  نیارباـنب  .دـنهد  قوس  یّـصاخ  ییارگاـنعم  تمـس  هب  ار  برغ 
، مسیدوب ًاصوصخ  یقرـش ، يدنه و  ياه  نافرع  دشر  دهاش  نیا  زا  دعب  .دـنتفرگ  ارف  ار  ناهج  دـنداتفا و  هار  هب  دندیـسر ، یم  لحاس 

، دیدج نایدا  یتسوپخرس ، ياه  نافرع  مسیئالابق ،) مسیلاباک /   ) يدوهی فّوصت  یحیسم ، نافرع  ییادوب ، نذ 
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و ناتساب » رصم   » تناهک و  مسیناتاس ) مسینطیس /  ) یتسرپ ناطیـش  یّتح  کیئال و  یتسیناموا ، ياه  نافرع   (1)، نیون رصع  ییارگانعم 
نیرت یلـصا  زا  یکی  يرایـسب ، ياه  ملیف  تخاس  اب  اکیرمآ ،»  » رد ًاصوصخ  برغ  يامنیـس  .میتسه  اـهنیا  زا  یطاـقتلا  ییارگوداـج و 

نارگامنیـس و نونکا ، .دـنوش  یم  شخپ  عیزوت و  ایند  همه ي  رد  ناوارف  تاـغیلبت  اـب  هک  تسا  اـهامن  ناـفرع  لـیبق  نیا  جـیورت  رازبا 
نافرع يارب  یناغّلبم  نانآ  .دـنا  هدـش  رـصاعم  یگنهرف  درـس  گنج  ياه  هیلاوش  نیزگیاج  اه  هشحاف  اه و  هدـنناوخ  اه و  تسیلاـبتوف 

ار برغ  تسایس ، گنهرف و  امنیس و  هنحـص ي  تشپ  نازیر  همانرب  یگنهرف ، مرن  دربن  نیا  رد  دنا و  هدیدرگ  يا  هناسر  دیدپون  ياه 
نآ رب  لصف ، نیا  .تسا  هدوب  رتشیب  يدوهی  فّوصت  یّتبت و  يادوب  هژیو  هب  مسیدوب ، هب  امنیـس  هّجوت  نیب ، نیا  رد  .دـنناسر  یم  يراـی 

يداقتعا یخیرات و  ياه  هشیر  يواکاو  مسیدوب و  هب  برغ  يامنیـس  هّجوت  یگنوگچ  ییارچ و  لیلحت  تمـس  هب  يا  هنزور  هک  تسا 
.دننک رت  ینغ  هدنیآ  رد  ار  لماکان  ثحب  نیا  تریصب ، نابحاص  هک  دیما  .دشاب  نآ 

برغ رد  ییارگانعم  هرابود ي  ندش  هدنز 

برغ رد  ییارگانعم  هرابود ي  ندش  هدنز 

مهدزناـپ نرق  یلاوح  رد  سناـسنر  عوـقو  اـب  هک  تفگ  نینچ  ناوـت  یم  برغ ، يامنیـس  يارگاـنعم  یّلک  درکیور  لـیلحت  هراـبرد ي 
یفن  ) مسیوتیزوپ و  ییارگ ) سح   ) مسیرپما و  اـیند ) زا  نید  هزوح ي  ییادـج   ) مسیرالوکـس و  یتسرپ ) ناـسنا   ) مسیناـموا يدـالیم ،

، نارود نیا  رد  .تفای  جاور  اپورا »  » رد شیدنا ،) تشیعم  داینبدوخ و  لقع  رب  هیکت   ) مسیلانویسار و  کیزیفاتم )

.Newage.1 - 1
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دوب ییادخ  یتسیئد ، يادخ  دش ؛ یلوتـسم  اه  هشیدـنا  رب  مسیئد  تفر و  رانک  ناییاپورا  یگدـنز  زا  یمیهاربا ، نایدا  يادـخ  مک  مک 
هدروآرب ار  دوخ  ياهزاین  شا ، هّرمزور  ِلقع  شناد و  سح و  رب  هیکت  اـب  یمدآ  تشادـن و  وا  هب  يراـک  رگید  هدـیرفآ و  ار  رـشب  هک 

.دش اکیرمآ »  » روهظون هّراق ي  و  اپورا »  » رد نید  ّتیحیسم و  فیعضت  ثعاب  دنور ، نیا   (1) .درک یم 

ییارگ و هّدام  مسیرالوکس ، تمـس  هب  ار  ّتیحیـسم  تفرگ و  عضوم  کیلوتاک  ّتیحیـسم  هیلع  مسینولاک  مسیتناتـستورپ و  یفرط  زا 
ار ّتیدوهی  ّتیحیـسم و  كرتشم  ياه  نامرآ  دمآ و  دوجو  هب  اه  ناتـستورپ  نورد  زا  مسیناتیرویپ  هقرف ي  سپـس  درب و  يریذپ  ملظ 
هب ار  یحیسم  یناحور  تایهلا  هک  دوب  يا  هقرف  یتسینویهص  ّتیحیـسم  .دش  یحیـسم  مسینویهـص  داجیا  زاس  هنیمز  درک و  رت  گنررپ 

و نیطـسلف ) « ) سّدـقم نیمزرــس   » رد يدوـهی  تـلود  لیکــشت  نوـچ  ییاـه  ناـمرآ  درک و  فرحنم  يدوـهی  ینیمز  تاـیهلا  تـمس 
هب ار  مسیلاباک  یناـمّزلارخآ  یطارفا  تاـّیبدا  احیـسم و  روهظ  يدوهی و  داژن  يرترب  و  یناروت ) دوعوم  ضرا  « ) گرزب هناـیمرواخ ي  »

(2) .درب نایحیسم  نایم 

، درک لوفا  نرق 18  رد  ًالمع  اهاعّدا  فعض  لیلد  هب  یلو  دمآ ، دوجو  هب  برغ  رد  يدالیم  نرق 17  رد  هک  تسا  یبتکم  Deism - 1
یـضترم مسیئدوب ،» بتکم  اـب  ییانـشآ  : » ك.ر رتـشیب  هعلاـطم ي  يارب  .تسا  یقاـب  برغ  هفـسلف ي  موـلع و  رد  زوـنه  شراـثآ  یلو 

رغـصا یلع  يراد ،» هیامرـس  ماـظن  لوـصا  مسیئد و  : » نـینچمه هحفـص ي 70 و  نـمهب 82 ،)  ) ش 74 تـفرعم ،»  » هـّلجم ي یمیرک ،
ش 11. دقن ،» باتک   » همان ي لصف  يوداه ،

، موس پاچ  دوعوم ،) هسّسؤم ي   ) لاله رشن  قلخ ، بحاص  ریصن  یتسینویهـص ،» ّتیحیـسم  مسینایترویپ و  مزیتناتـستورپ ، : » ك.ر - 2
همجرت ي دـحاو  ناـعنک ، یجروـج  یبرغ ،» هرک ي  مین  رد  یحیـسم  ییارگ  لوـصا  اـه ، هروطـسا  ثاریم  : » نینچمه 1384 و  نارهت ،

.1386 نارهت ، لّوا ، پاچ  لاله ، رشن  دوعوم ، یگنهرف  هسّسؤم ي 
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يرتشیب تردق  اب  ناتستورپ  نّدمت  هدز و  اجرد  لاغترپ »  » و ایناپـسا » ، » اه کیلوتاک  اه و  ناتـستورپ  نیب  تباقر  رد  مهدزناش ، نرق  رد 
ریسفت رد  هتخیسگ  ماجل  يدازآ  نایناحور ، زا  مدرم  ییادج  یپاپ ، ياسیلک  زا  يرود  لیلد  هب  مسیتناتستورپ  رد  .داد  همادا  تکرح  هب 

همه .دندش  بعشنم  هقرف و  هقرف  تّدش  هب  نایحیسم  دش و  اّیهم  رتشیب  يزاس  هقرف  هنیمز ي  هنایارگ ، سح  مولع  هبلغ ي  ینید و  نوتم 
رالوکـس و ینّدمت  ناوت  یم  یتحار  هب  ار  برغ  دیدج  نّدـمت  .دـش  رـصاعم  برغ  رب  يدوهی  ییارگ  هّدام  ِذوفن  ِثعاب  دراوم ، نیا  ي 

بلق زا  هک  ییایلاتیا  مسیشاف  یناملآ و  مسیلانویسان  لایسوس  مود ، لّوا و  گنج  رد  .دیمان  يدوهی  ییارگ  هّدام  زا  ییاه  هیام  اب  یفرع 
ياـه هشیدـنا  زا  يا  هعوـمجم  مه  نیقفّتم  .دـندش  دربـن  دراو  نـیقفّتم  هـهبج ي  هـیلع  دـّحتم و  مـه  اـب  دـندوب  هدروآرب  رـس  هتینردـم 

لّوا و بّرخم  ياه  گنج  .دندوب  هتینردـم  زا  سپ  یفـسلف  تارّکفت  یقطنم  هجیتن ي  مسیلاربیل ، مسیلایـسوس و  هب  لیامتم  یتسیناموا 
زا مادک  چیه  رد  .درک  دراو  نایناهج  همه ي  هب  یمیظع  ياه  تراسخ  دش و  ناییاپورا  زا  رفن  نویلیم  دص  دودح  ِراتـشک  ثعاب  مود 

نایاپ ات  .م  لّوا 1914 گنج  عورش   ) لاس لهچ  دودح  رد  اه  هتشک  زا  یمجح  نینچ  تسرپ ، تب  ماوقا  نیب  یّتح  نیشیپ ، ياه  گنج 
و اـپورا »  » مدرم نادنمـشیدنا و  يارب  یکانتـشحو  یگدروخرـس  بـیترت  نـیا  هـب  .دوـب  هدـشن  لـیمحت  رـشب  رب  .م ) مود 1945 گـنج 

رد دساف  ِیلقع  ِتامازلا  ِندش  صّخشم  اب  یفرط  زا  .دمآ  دیدپ  اکیرمآ » »
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نیمه هب  دندش و  رگید  یلّوحت  هدامآ ي  نایبرغ ، ارگ ، هّدام  ياه  هفـسلف  ندیـسر  تسب  نب  هب  هتینردـم و  زا  سپ  يّدام  ياه  هشیدـنا 
.تساخ اپ  هب  دوب ، هدش  گنج  میظع  یبارخ  راتشک و  ثعاب  هک  ینّدمت  مسینردم و  هیلع  اهدقن  زا  یجوم  لیلد 

هدنرب ي .دندرک  ادیپ  يرتشیب  ییانـشآ  یقرـش ، ياه  هشیدنا  اب  نایبرغ  یطابترا ، ياه  يژولونکت  تفرـشیپ  تاطابترا و  هعـسوت ي  اب 
دوخ یمتا  ياه  بمب  راجفنا  اب  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  گنج  تمالـس ، هب  دربن  هنحـص ي  زا  رود  هب  هک  دوب  اکیرمآ  گنج ، یلـصا 

رگناریو گـنج  ود  زا  سپ  زین  اـه  تسینویهـص  .دوـب  هدـناشک  ناـیناهج  خُر  هب  ار  دوـخ  يدـنمتردق  یکازاـکان »  » و امیـشوریه »  » رد
ملیف تعنـص  دوویلاه و  اه ، لاس  ناـمه  .دـندوب  هداد  ّتیمـسر  .م  رد 1948 یناـمثع  ياـه  هناریو  رب  ار  دوخ  يدوـهی  ِتلود  یناـهج ،

(1) و دوب هتشاذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  ییالط  نارود  اکیرمآ ،»  » يزاس

ّقح ادــتبا  رد  .درک  عارتــخا  ار  ( Kinetoscope  ) هـیلّوا يامنیـس  هـک  دوـب  یناـسک  هـلمج  زا   Tomas Alva Edison - 1
برغ هـب  فارگوـیب »  » یناـپمک فرط  زا  ثـیفیرگ  كراو  دــیوید  .م  لاـس 1910 رد  .دوـب  نوـسیدا  نآ  زا  يزاـس  مـلیف  يراـصحنا 
سپـس .دنتفر  دوویلاه »  » مان هب  لامـش  تمـس  هب  رتالاب  رتمولیک  دـنچ  يا  هدـکهد  هب  و  سلجنآ »  » رهـش اینرفیلاک ،» تلایا  «، » اکیرمآ »
يدایز نازاس  ملیف  .م  رد 1913 .دـش  هتخاس  ثیفیرگ  كراو  دـیوید  طسوت   In Old California مان هب  دوویلاـه  رد  ملیف  نیلّوا 

نایدوهی .دـندش  ریزارـس  برغ  هب  دـش ، یم  لیمحت  اکیرمآ ، قرـش  رد  نوسیدا  ساـموت  طـسوت  هک  ییاـهدزم  تسد  زا  عاـنتما  يارب 
ملیف دیلوت  ياهویدوتسا  سپس  دنتـشاد و  تسد  رد  ار  شیامن  ياه  نلاس  ادتبا  اهنآ  .دندش  یم  هدید  اهنآ  نیب  رد  روفو  هب  مه  رجاهم 

مان اهدعب  هک   ) شیف بلگ  لیئومـش  سکاف ، مایلیو  کنـش ، ناردارب  ریام ، ییول  نوچ  یتسینویهـص  نایدوهی  .دندرک  يراذگ  هیاپ  ار 
نیلاـب لیئارـسا  نوسناـج ، لا  لـگیپشا ، ماـس  هلمل ، لراـک  رکوز ، فلودآ  کـینلز ، ییول  داد ،) رییغت  نیودـلگ  لـیئوماس  هب  ار  دوخ 

ههد ي رد  دوویلاه  دـنمتردق  نایدوهی  نیلّوا  هدر ي  رد  رنراو ) کج  لیئوماس و  يره ، تربلآ ،  ) رنراو ناردارب  و  نیلرب ) گـینوریا  )
: دـندوب قلطم  مکاح  لاـس  دودـح 30  ات  .م  هـهد ي 1920 رد  يدوـهی  هناـگ ي  شـش  ياهویدوتـسا  .دـندش  یم  بوـسحم  .م  1920
« ایبملک (، » هلک لراک  « ) تنوماراپ (، » ریام ییول  « ) لاسروینوی (، » نیودلگ لیئوماس  « ) ریام ندلگورتم  «، » رنراو ناردارب   » ياهویدوتـسا

ههد طساوا  رد  .دنتفرگ  تسد  هب  متـسیب  نرق  طساوا  ات  ار  يزاس  ملیف  نانع  سکاف ) مایلیو   ) متـسیب نرق  سکوف »  » و رکوز ) فلودآ  )
نایاپ  ) .م ههد ي 1920 رخاوا  زا  دوویلاه  ییالط  رـصع  هرود ي  .دش  یم  هضرع  لاس  رد  ملیف  دصراهچ  دودـح  ًاعومجم  .م  ي 1940

.دش یم  ماجنا  اهویدوتسا  طسوت  شخپ ، دیلوت و  دندوب و  اه  یناپمک  هب  هتـسباو  دارفا ، .دوب  .م  ههد ي 1940 رخاوا  ات  تماص ) رصع 
هناگادج ذوفن  نایدوهی  مه  اه  نویزیولت  رد  دش و  اهویدوتسا  يارب  یبیقر  دمآ و  دوجو  هب  نویزیولت  .م  ههد ي 1940 رخاوا  هکنیا  ات 
گــالبو رد  عاــفد » یب  رهــش  دوویلاــه ،  » هلاــقم ي ایدــپ ،» یکیو   » فراــعملا هریاد  ك.ر : رتــشیب  هعلاــطم ي  يارب  .دنتــشاد  يا 

داوف يربخ ، ياـه  هناـسر  رب  مسینویهـص  ذوفن   » باـتک نینچمه  www.film-review.blogtfa.com/cat-380 aspx و 
.نارهت ، 1381 مود ، پاچ  ناهیکرشن ، تماق ، ورس  نیسح  همجرت ي  یعافرلا ، نمحّرلادبع 
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یم اه  ملیف  رد  دوخ  ياه  هدیا  جیورت  هب  دنتشاد و  تسد  رد  ار  یتاغیلبت  میظع  هناخراک ي  نیا  ِنانع  يدوهی ، دنمتردق  ياهویدوتسا 
یگراوآ و دوعوم ، نیمزرس  نوچ  ییاه  هروطسا  دش و  يزاسزاب  .م  لاس 1956  رد  نامرف  هد  یتسینویهص  میظع  هژورپ ي  .دنتخادرپ 

نایازولگنآ مان  هب  ناهج  رد  يدیدج  تردق  روحم  .دروآرد  ادص  هب  امنیـس  میظع  یتاغیلبت  ياه  قوب  رد  ار  دوهی  یخیرات  ّتیمولظم 
«، اداناک «، » ایلارتسا «، » سیلگنا «، » اکیرمآ  » لماش هک  اه ) تسینویهـص  ناتـستورپ و  ياه  نوسکاـسولگنآ  بیکرت   ) دوب هتفرگ  لـکش 

زاغآ درس  گنج  .دندش  یم  بوسحم  تردق  روحم  نیا  یلـصا  يابقر  نیچ »  » و يوروش »  » و هسنارف »  » .دش یم  لیئارـسا  و  وندنالز » »
اه تسیـسکرام  ییادخ  یب  اه و  تسیلاربیل  يدـیق  دیـشخب و ال  یم  تّدـش  ار  مسینردـم  تسپ  جوم  دوخ  هب  دوخ  گنج ، نیا  .دـش 

مسیئوتات و نذ و  دوب و  هدش  اّیهم  ًالماک  برغ ، هب  یقرش  هنایارگانعم ي  تارّکفت  ذوفن  هنیمز ي  .دوب  هتینردم  دقن  رب  فعاضم  یلیلد 
رد مک  مک  مسیدوب 
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نیچ قلخ  شترا  هک  .م  لاس 1959 رد  .دـنتفرگ  یم  رارق  يرتشیب  هقادـم ي  دروم  دـندش و  یم  حرطم  برغ  يونعم  یملع و  لفاحم 
« دـنه  » هب ار  شناوریپ  زا  رفن  رازه  دـص  ّتبت و  ناـییادوب  ربـهر  وستاـیگ  نیزنت  درک و  فّرـصت  ار  بلط  لالقتـسا  ّتبت » ، » تسینومک

ياه يراکمه  تفرگ و  دوخ  هب  مه  یـسایس  يوب  گنر و  یتّبت  ناییادوب  زا  اه  یبرغ  ناییاکیرمآ و  تیامح  مک  مک  ، (1) درک دیعبت 
.دش یهجو  دنچ  نایبرغ  اب  دندوب ، فورعم  مه  اه  تسیئامال  هب  هک  یتّبت  ناییادوب  نیب 

 _ یهقف نیزاوم  قبط  هعیش ، هتسجرب ي  ملاع  کی  يربهر  هب  ناریا »  » یمالسا بالقنا  هک  یسمش ) يرجه   1357  ) .م لاس 1979  رد 
کی هّجوتم  ناهج  تفرگ ، لکش  مالسا  یسایس  هفسلف ي  ساسارب  یتسینویهص  ّدض  یتموکح  دیـسر و  يزوریپ  هب  یمالـسا  ینافرع 

.دش یمالسا  ییارگانعم  هعیش و  یسامح  نافرع  رد  میظع  يورین 

یلیمحت گنج  رد  یمالسا  ناریا  تیقّفوم  زا  سپ  دندش و  لیامتم  مالسا ، هب  یبرغ  ياهروشک  رد  نازیتس  ملظ  نادنمشیدنا و  یخرب 
مالسا یتسیچ  ّتیهام و  هرابرد ي  برغ  هدزایند ي  ِمدرم  يواکجنک  دندرک ، یم  تیامح  قارع »  » زا برغ  قرش و  تردقربا  ود  هک 

سح ارگ ، هّدام  ّتیدوهی  زیتس ،) لقع  دراوم ، یخرب  رد  یّتح  و   ) زیرگ لقع  ّتیحیـسم  زا  هک  اه  یبرغ  .دـیدرگ  نادـنچ  ود  عّیـشت  و 
هدز و هافر  يایند  رد  شمارآ  مدع  زا  دندوب و  هدش  هتسخ  هتشذگ  زا  شیب  روحمدوس  ِيژولونکت  مسینیشام و  ییارگ ،

هرامـش ي 14، نایدا ،» رابخا   » هّلجم ي یمرکا ، اضر  مالغ  همجرت ي  ّتبت ،» ناییادوب  يونعم  ربهر  ( » وستایگ نیزنت   ) امال ییـالاد  - 1
هحفص ي 15.
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ّتیوه زا  عافد  تردق  مه  دهد ، یم  دوخ  ناوریپ  هب  ییالاب  رایسب  ّتیونعم  مه  هک  دندش  ینید  هّجوتم  دندرب ، یم  جنر  برغ  ینیشام 
.تسا یمکحم  یلقع  ياه  هناوتشپ  هفسلف و  ياراد  مه  ار و  سومان  نیمزرس و  و 

رد ندش  ناملسم  هب  لیامت  دش و  راکشآ  هتشذگ  زا  شیب  یبالقنا  مالـسا  ياهاعّدا  تیناّقح  .م  لاس 1991 رد  يوروش »  » یشاپورف اب 
رشب هنایارگانعم ي  ترطف  یفرط  زا  دندوبن و  لاحشوخ  برغ  رد  مالسا  دشر  زا  تسینویهـص  نادنمتردق  ًاعطق  .تفرگ  ینوزف  برغ 

هب نیاربانب  دـنراد ؛ زاب  ّتیونعم  هب  شیارگ  زا  ار  دوخ  مدرم  دـنناوتن ، نانآ  هک  دـش  یم  ثعاب  یفـسلف  یخیراـت _  تـالّوحت  یبرغ و 
هک ار  یتسوپ  خرـس  یتّبت و  ینیچ و  يدـنه و  ياه  نافرع  دـندومن  شـالت  دـنتفر و  شیپ  یبّلقت  ناـفرع  نیزگیاـج و  ّتیونعم  تمس 

جاور هعماج  رد  تشاد ، يّدام  یگدـنز  ياه  سرتسا  یتسرپاـیند و  مسینیـشام و  زا  هتـسخ  ِناـسنا  يارب  یناوارف  یگزاـت  تیباّذـج و 
ییارگانعم یبّلقت و  ياه  نافرع  غیلبت  ههبج ي  فوفص  نیلّوا  رد  برغ  يامنیـس  مسیدوب و  هب  اهنآ  هژیو ي  هّجوت  نیب ، نیا  رد  .دنهد 

هقیرط يدنه و  ياه  نافرع  هب  یبرغ  نارادمتسایس  نادنمتردق و  ناوارف  هّجوت  ثعاب  یتاّیـصوصخ  هچ  هکنیا  .دراد  رارق  هنوراو  ياه 
.دراد هناسانش  نید  یخیرات و  یثحب  هب  زاین  تسا ، هدش  نآ  هباشم  ياه 

هتخاس اپورا »  » يامنیـس دوویلاه و  رد  یبرغ ، تئارق  اب  مسیدوب  ًاصوصخ  یقرـش ، ياه  نافرع  جـیورت  رد  یناوارف  ياه  ملیف یگزات  هب 
، نودنوک کچوک ، يادوب  سکیرتام ،) هناگ ي  هن  ياه  ییامنایوپ   ) سکیرتامینا سکیرتام و  هناگ ي  هس  نوچ : يراثآ  .دنوش  یم 

هبیتک ي ّتبت ، رد  لاس  تفه 
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...ناتـسمز و زییاپ  ناتـسبات  راـهب  ادوب ، ّتبت ، رد  نت  نت  غیت ، هبل ي  هایـس ، همّـسجم ي  نیرفن  وداـج ، هریزج ي  رد  وکینوی  ییوداـج ،
نیمضت ییانـشور  نیگمـشخ ، بهار  ما ، هسوا  گرزب ،) موگنای   ) رـصق رد  يرهاوج  ناسوی ، یک  يا  نیلوئاش ، دبعم  اراسمـس ، راهب ،

 . ...و نذ  رّکفت  ّتبت ، امال ، ییالاد  يارب  ییاه  شسرپ  یناهج ، هیامرس ي  مسیدوب و  هدش ،

رد زویر  ونایک  نوچ : یناگراتس  دنا ، هدش  نآ  هب  لیامتم  ای  دنا  هدیورگ  مسیدوب  هب  برغ  روهشم  ياه  ّتیـصخش  زا  يرایـسب  نونکا 
، لاگیـس نویتـسا  یل ، تج  رگ ، دراـچیر  نمروتاـموا ، تبت ، رد  لاـس  تفه  مـلیف  رد  تـیپ  دارب  سکیرتاـم ، هناـگ ي  هـس  لّوا  شقن 

ودـنالروا نواه و  يدـلگ  گنیتسا ، تسیلروم ، سینالآ  زیلک ، ناج  کیناتیات ،) ملیف  رگیزاب   ) ویرپاک يد  ودراـنوئل  نوتـسا ، نوراـش 
(1) .دنا هدش  ییادوب  اهنآ  زا  یضعب  دنراد و  ییادوب  ياه  شیارگ هک  دنتسه  ینارگیزاب  وزج  زین  مولب 

یقرش ياه  ییارگانعم  رد  مهبم  شمارآ 

یقرش ياه  ییارگانعم  رد  مهبم  شمارآ 

حـضاو ریغ  يا و  هقیلـس  مهبم و  اـه  نییآ  نیا  رد  دوعوم  شمارآ  هک  تسا  نیا  یقرـش  ناـفرع  بتاـکم  دـقن  رد  مهم  رایـسب  هتکن ي 
ياه فیرعت  نتـشاد  نودـب  دـنناوت  یمن  اّما  دنتـسه ، یفـسلفریغ  یکیزیفاـتمریغ و  دـننک  اـعّدا  دـنچ  ره  اـه  نییآ  نیا  هک  ارچ  تسا ؛

ای یقارـشا ، بتاکم  نیا  ماـمت  اـّما  .دـنروآ  ناـغمرا  هب  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  شمارآ  ناـهج ، دوهـش و  تفرعم و  ناـسنا و  زا  یّـصاخ 
.دنوش یم  رکنم  ار  ادخ  ًاساسا  مسیئودنه  لثم  دنتسه و  هدننک  نادرگرس  ییادخ  دنچ  راچد  ای  دنرادن  ادخ  زا  یحضاو  فیرعت 

ص33. ش156 ، زورون 1385 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي اکیرمآ ،» يامنیس  رد  یبهذم  يداژن / یموق / عّونت   » هلاقم ي - 1
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یلصا دیحوت ، ّدر  ادخ و  ّدر  اب  تسا و  هیاپ  یب  تسـس و  تّدش  هب  ناشراکفا  لامعا و  ییاغ  فادها  ییادوب و  ياه  هقرف  زا  يرایـسب 
ياه ّتیعقاو  ندوب  يزاجم  مهف  اـنف و  یچوپ و  اـیاناورین  ماـقم  هب  ندیـسر  دزیر و  یم  ورف  اـهنآ  رد  تخانـش ، تفرعم و  نوتـس  نیرت 

، یـشکدوخ ناییادوب ، نیب  رد  یهاگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنوش و  یم  یمدآ  ياه  هشیدنا  ّتیـصخش و  لالحمـضا  ثعاب  ناهج ،
مسیدوب زا  یناهج  نارالاسرز  تیامح  لیالد  زا  رگید  یکی  .دوش  یم  هدرمـش  سّدقم  لمع  کی  بوسحم و  اناورین  جوا  هب  ندیـسر 

.تسا بلطم  نیمه  اهنآ ، غّلبم  یمزر  ياه  شزرو  و  ایسآ »  » قرش ياه  نافرع  و 

ادوب نییآ  ياه  هیاپ  لوصا و  _ 

(1) ادوب نییآ  ياه  هیاپ  لوصا و  _ 

یم رادـیب  يانعم  هب  ادوب »  » ار وا  .دـش  يراذـگ  هیاپ  دـش ، یم  هدـیمان  مه  همتوگ  هترادیـس  هک  ینومایکاش  اماتوک  طسوت  بتکم  نیا 
یتاقبط ماظن  يریگ  تخـس  تضایر و  رد  طارفا  هب  دوب  یـضارتعا  ودنه ، نییآ  رد  دوب  یحالـصا  عقاو  رد  ادوب  ياه  هزومآ  .دـنناوخ 

، لّمأت سفن ، بیذهت  ایند ، كرت  لماش  هدش ، يروآ  عمج  یلاپ  نابز  هب  اکتیپ » يرت   » لثم ییاه  هعومجم  رد  هک  ادوب  میلاعت  .ناودنه 
( انف ای  یفن  ماقم   ) اناورین هب  ندیسر  تیاهن  رد  ناهج و  نیا  جنر  رپ  یگدنز  خسانت و  هخرچ ي  زا  ییاهر  يارب  شالت  هبقارم ،

صـص 176-251 و نایدا ،» عماج  خیرات  : » نینچمه 50 و   _ 45 صـص گرزب ،» نایدا  اب  ییانـشآ  : » ك.ر رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 1
چ 1 و ، 1382 زکرم ، رـشن  نارهت  راشفا ، نسح  همجرت : ادوب ،» نید  ، » زینکاـه یلدارب  نینچمه : صص 43-57 و  اه ،» هیاس باتفآ و  »
هلاقم ي نینچمه : یباشاپ و  .ع  همجرت : ییادوب ،) ياـه  بتکم تاـمیلعت و  حرط  ادوب ( » نییآ  ، » ناـموش گـناگفلو  سناـه  نینچمه 

.1375 چ2 ، ، 30/6/1384 ناریا »  » همانزور ي شنمایرف ، دوعسم  همجرت : کیزیفاتم ،» بایغ  رد  يرادنید  «، » هلوهار يرس  هلوپلاو  »
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دنتـسه و یناف  دودـحم و  اهنآ  همه ي  تسا و  حاورا  نیطایـش و  ّثنؤم و  رّکذـم و  نایادـخ  زا  ولمم  ملاـع ، هک  دوب  دـقتعم  وا  .تسا 
یمومع تدحو  درادن و  دوجو  ّربدم  عناص  يوس  زا  يزکرم  هشقن ي  ای  حرط  چیه  هک  درک  یم  اعّدا  وا  نینچمه  .خـسانت  هب  موکحم 

لاـیما و دـنک و  شوـمارف  ار  نم »  » هک دـسر  یم  شمارآ  هب  هاـگنآ  يدرف  سفن  .تسا  دوـجوم  ملاـع  تادوـجوم  دوـخ  رد  یناـهن  و 
زا ات  درذـگب  ینادان  اطخ و  توهـش ، وزرآ ، لیم  راهچ  زا  دـیاب  یمدآ  دنتـسه و  جـنر  أشنم  اهنیا  هک  ارچ  دراذـگب ؛ راـنک  ار  اـهوزرآ 

ناهج و نیا  دمهفب  هک  دـسرب  ییاج  هب  ینعی  دوش ؛ لصاو  اناورین  هب  دـبای و  ییاهر  رادرک ) نوناق   ) ام راک  نوناق  خـسانت و  هخرچ ي 
نرود زا  ءالخ و  چیه ، رب  چیه  ناهج  دمهف  یم  درف  هک  یتخانـش  ینعی  دسرب ؛ ایگرپ  هب  هجیتن  رد  تسین و  یعقاو  تسا ، نآ  رد  هچنآ 

: تفگ یم  اتینوش  .تسا  یهت 

هک تّذـل  زا  رپ  یناگدـنز  یکی  درک : زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا  زیچ  ود  .درادـن  یماـجنا  زاـغآ و  تسا و  يدـبا  ناـهج  نم  رظن  هب 
(1) .درادن يدوس  زین  نآ  هک  يرازآدوخ  جنر و  زا  رپ  یگدنز  رگید  تسا و  یگیامورف  یهاوخدوخ و  هدییاز ي 

، ادوب هدیقع ي  هب 

: دیآ یم  تسد  هب  یگدنز  گرزب  نوناق  تشه  زا  هک  تسا  جنر  تّذل و  نیبانیب  هنایم ، هار 

نخـس هدنز ؛ تادوجوم  هب  رازآ  مدع  ییوخ و  شوخ هب  تسرد  مزع  تسا ؛ ناسنا  يامنهار  یتسرد  یتسار و  هکنیا  هب  تسرد  نامیا 
تسرد

ص 47. گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  - » 1
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شمارآ و تسرد و  هشیدنا ي  تسرد ؛ شـشوک  يراکایر ؛ يروخابر و  يدزد و  مدع  تسرد و  راک  ییوگ ؛ تشز غورد و  مدع  و 
.ساوح تسرد  زکرمت  مغ و  يداش و  زا  ّرثأت  مدع 

لّمأت ساوح ، تسرد  زکرمت  رب  وا  زین  دهد و  یم  روتـسد  یتّفع  یب  ییوگدب و  یهاوخدوخ ، یتسم ، ینادان ، ینمـشد ، زا  زیهرپ  هب  وا 
.دیآ یم  دیدپ  لّوا  هار  تفه  تیاعر  اب  هک  تشاد  يا  هژیو  دیکأت  زکرمت  و 

: دراد یم  نایب  ادخ  تقلخ و  هزومآ ي  هرابرد ي  وا 

، ناهج نم  رظن  هب  .دشاب  وا  هدیرفآ ي  ناهج  ات  دشاب  هدـیرفآ  ار  يزیچ  ناودـنه ) يادـخ  نیرت  یلـصا   ) امهرب مرادـن  رواب  ًالـصا  نم 
.درادن یقلاخ  ماجنا و  زاغآ و  تسا و  یگشیمه 

: دیوگ یم  نینچمه  وا 

اعد و تسین و  لاطبا  لباق  تفرگ  ماجنا  هک  يراک  ور  نیا  زا  تسا ؛ راوتسا  اهنآ  رب  زیچ  همه  هک  دوش  یم  تفای  ینیناوق  یگدنز ، رد 
تـسرد دزومآ ، یم  ار  اعد  یناـبرق و  مسر  هار و  ناودـنه )  ) مدرم هب  هک  اـهادو »  » باـتک درادـن و  يدوس  زین  نایادـخ  يارب  یناـبرق 

(1) .دنتسین سّدقم  اهادو »  » هک منک  یم  مالعا  نم  ودنه )  ) نید نایاوشیپ  هتفگ ي  فالخرب  تسین و 

.دراد يّدج  نارادفرط  برغ  رد  هک  دوش  یم  کیدزن  مسیلایرتام  هب  مسیدوب  اجنیا  رد 

نایدا زا  تّدش  هب  فلتخم ، ناگهلا  ناگیادخ و  شریذپ  قلاخ و  ّربدم و  يادـخ  ّدر  اب  درک و  راکنا  ار  داعم  خـسانت ، شریذـپ  اب  ادوب 
توافت نیا  اب  دوب ، ناتساد  مه  مسیئودنه  اب  دروم  ود  نیا  رد  هک  تفرگ  هلصاف  یمیهاربا 

ص 47. گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  - » 1
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یفـسلف ياه  هشیدـنا  زا  وا  هوالع  هب  .دـش  رت  کـیدزن  نایادـخ  دّدـعت  هب  تفرگ و  هلـصاف  مه  ناودـنه  ياـمهرب  يادـخ  زا  یّتح  هک 
تشادن و یّصاخ  یسایس  هفسلف ي  وا  .دش  رت  کیدزن  اه  جنر  مالآ و  ندرک  مک يارب  یسانش  ناور یعون  هب  تسج و  يرود  ضماغ 

لوبق ار  يربمایپ  یحو و  هدرک و  یفن  مه  ار  ییودـنه  تعیرـش  وا  .درک  یم  هیـصوت  ییارگ  نورد  زکرمت و  لّمأت و  ییارگاوزنا و  هب 
کمک هب  دنناوت  یم  اه  هشیدنا  نیا  مامت  .تشاد  دوخ  ّصاخ  ییالقع  لادتعا  اب  جنر  زا  ناسنا  ییاهر  ناسنا و  رب  دـیکأت  وا  .تشادـن 
نتخاس رد  دناوت  یم  مسیدوب  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دنیایب  مسینویهص  یمومع  راکفا  یـسدنهم  ماظن  ناتـسرپ و  لوپ  نارالاسرز و 

.لمع رد  مه  دوش و  ملاظ  نادنمتردق  رای  کیروئت ، رظن  زا  مه  یتسینویهص ، رهش  نامرآ 

راثآ هدـش و  مسیدوب  جّورم  لیلد  نیمه  هب  دـنه ،»  » و ایـسآ »  » و اپورا »  » رد یبرغ  نارالاس  تورث  تیاـمح  دروم  يامنیـس  دوویلاـه و 
ًاـصوصخ دنتـسه ؛ نییآ  نیا  زا  هتفرگرب  فلتخم  نیماـضم  ادوـب و  ییاـمن  گرزب  ندرک و  حرطم  لاـح  رد  میدرمـشرب ، هک  یحرطم 

یتاحیـضوت .دـیامن  یم  خر  رتشیب  برغ  رد  مسیدوب ، هب  یتسیناموا  رالوکـس و  ياه  هاگن  ییاکیرمآ و  یتسیتاـمگارپ  یبرغ و  تئارق 
دـشر يّدـج  بیقر  یهاگ  هک  هدرک  دـشر  ناـنچ  اـکیرمآ »  » رد مسیدوب  دوبن ، فرـص  ییاـسرف  ملق  دـش ، هداد  مسیدوب  دروم  رد  هک 

يا هنوگ  هب  هدومن  راداو  وپاکت  هب  ار  یبرغ  ياه  تسیژتارتسا  برغ ، اکیرمآ و  رد  مالسا  دشر  تعرس  .تسا  هدش  اکیرمآ  رد  مالسا 
دشر زا  يریگولج  يارب  هک  دنا  هدیسر  اجنیا  هب  ناش  يدربهار  تاّیرظن  رد  هک 
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يزاس ملیف  هناخراک ي  نیاربانب  داد ؛ دشر  ار  دیدج  نایدا  مسیدوب و  نوچ  رالوکـس  رطخ و  یب یبیقر  دـیاب  هعیـش ، ًاصوصخ  مالـسا ،
ياه تیباّذج  ًافرـص  یمرگرـس و  يور  زا  هن  دزادرپ ؛ یم  دش ، هدرب  مان  هچنآ  لیبق  زا  يراثآ  دـیلوت  هب  يدربهار ، تروص  هب  اکیرمآ 

؛ دراد ینادنچدص  تّوق  انغ و  هک  یمالـسا  نافرع  دشاب ، رظن  رد  یناحور  ياه  تیباّذج  ًافرـص  دوب  رارق  رگا  .مسیدوب  هنایارگانعم ي 
؟ دور یمن  هتفرن و  نآ  تمس  هب  مسیدوب  دننام  دوویلاه  ارچ  سپ 

دننام دنزادرپ ؛ یمن  ثحب  نیا  هب  ًامیقتسم  یلو  دنراد ، یقرـش  ياه  نافرع  ریاس  ادوب و  هب  یتاراشا  هک  دنتـسه  زین  يرایـسب  ياه  ملیف 
دنک و یم  یشکدوخ  دنا ، هدرم شرهوش  دنزرف و  ود  هک  ینآ  ملیف  نیا  رد  .دراو  تسنیو  هتخاس ي  دنیآ  یم  هک  ییاهوزرآ  هچ  ملیف 

دعاوق فالخ  رب  ار  يو  حور  ات  دور  یم  مّنهج  هب  تشهب  زا  هدوب  شنز  قشاع  هک  رفوتسیرک  شرهوش  .دور  یم  مّنهج  لثم  ییاج  هب 
نایاپ رد  .دهر  یم  باذـع  زا  دـهد و  یم  باوج  هرخألاب  رهوش )  ) سیرک هناقـشاع ي  ياه  شالت  .دـهد  تاجن  باذـع  زا  ایند ، نآ 

هک دـنوش  یم  هدیـشک  ریوصت  هب  كدوک  ود  بلاق  رد  خـسانت ، ییادوب  نوناق  ساسا  رب  ناشا  هرابود یگدـنز  رد  سیرک  ینآ و  ملیف 
ثحب يزاس ، هیبش نامه  ای  گنینولک  ثحاـبم  رب  هیکت  اـب  ماـه  کـین  رثا  یهلا  تبهوم  ملیف  نینچمه  .دـنراد  مه  هب  یبیرغ  هقـالع ي 

رتکد .دـنهد  یم  تسد  زا  شارخلد  يا  هحناس رد  ار  مادآ  دوخ ، رـسپ  یـسج  لواـپ و  ملیف ، نیا  رد  .دـنک  یم  رتریذـپرواب  ار  خـسانت 
صّصختم زلو  دراچیر 
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نیا یتقو  .دروایب  دوجو  هب  تاّیـصوصخ  نامه  اب  يرگید  دنزرف  دناوت  یم  مادآ ، زا  هدافتـسا  اب  هک  دنک  یم  دعاقتم  ار  نانآ  کیتنژ ،
حور ندنادرگزاب  دننک  یم  رکف  یـسج  لواپ و  هک  دـهد  یم  خر  یبیجع  ثداوح  دـسر ، یم  یگلاس  تشه  ّنس  هب  دـیدج  كدوک 

دنزرف حور  هک  دنک  یم  صّخشم  يدعب  راوگان  ثداوح  ناتساد و  همادا ي  یلو  تسا ، هدش  ادخ  مشخ  ثعاب  دیدج ، بلاق  رد  مادآ 
رب ییارگادوب  جوم  نیا  هنافّـسأتم  .تسا  هدرک  لولح  دـیدج  كدوک  نیا  دـبلاک  رد  دوـب ، هدرک  توـف  هک  زلو  دراـچیر  رتـکد  رورش 

نادرگراک ریمخ  رصان  زا  یملیف  رجف  ملیف  موس  تسیب و  هراونـشج ي  يارگانعم  يامنیـس  شخب  رد  .تسا  هدوب  ّرثؤم  مه  ناناملـسم 
نوچمه زیزعاباب  ملیف  نیا  رد  .دـمآرد  شیامن  هب  دـندرک ، دـیلوت  ار  نآ  هسنارف »  » و سیلگنا » «، » سنوت «، » ناریا  » هک لـصالا  یـسنوت 

نودـب اه  لاـس  تقیقح ، نتفاـی  يارب  دـنک و  یم  تشپ  شتاـقّلعت  اـیند و  هب  تورث  تنکم و  جوا  رد  هک  هدوب  يا  هداز  فارـشا  ادوب ،
بانج نیا  سپـس  تخادرپ ! لـّمأت  هب  اـه  هتفه  ریجنا ، تخرد  ریز  هک  ادوب  دـننام  تسرد  دوش ؛ یم  هریخ  یبآ  هکرب ي  هت  هب  تکرح 
هّقفت یبالقنا و  مالـسا  رد  هن  دـبای و  یم  یفوص  شیوارد  ياه  شـسرپ  عامـس و  صقر  شیوارد و  هلحن ي  رد  ار  تقیقح  زیزع ، اباب 

(1)! يداهتجا زاتشیپ و 

نوچمه هک  یّلحم  رد  شیوارد  زا  يدایز  دادعت  روضح  اب  رابکی  لاس  جنپ  ره  هک  شیوارد  مسارم  هب  ندیسر  ریـسم  رد  زیزع  اباب  - 1
یم فیرعت  ار  تقیقح  هب  ندیـسر  تورث و  زا  دوخ  ییادج  ناتـساد  تسا و  تکرح  رد  شا  هون  هارمه  هب  تساهنآ ، ياریذـپ  هبعک » »

كرتشم نابز  ناونع  هب  یقیسوم  هب  دوش و  یمن  هدید  یمالسا  ماکحا  عرش و  هب  داقتعا  زا  يا  هناشن  چیه  وا  رادرک  راتفگ و  رد  .دنک 
فلتخم ياه  نابز  اهداژن و  زا  شیوارد  ملیف  نایاپ  رد  .دوش  یم  يدایز  دیکأت  ادخ  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  اه و  ناسنا  مامت  نایم 

ملیف نیا  رد  دنسرب ! ادخ  هب  دنهاوخ  یم  یقیسوم  اب  مادک  ره  دنا و  عمج  مه  رود  فلتخم  ياه  یقیـسوم  اب  فلتخم  ییاه  هتـسه  رد 
يا هویش  رگا  یّتح  تسا ، لوبق  لباق  اه  هویش  یمامت  دنایامن و  یم  ار  دوخ  حوضو ، هب  مسیلارولپ  تسا و  هدشن  تّمذم  يا  هویش  چیه 

.عبنم نامه  رالوکس ،» نافرع  يارب  یهاگ  هولج  امنیس  : » کن دشاب ! هدش  فیرعت  عورشمان  طابترا  رد 
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.تشاد میهاوخ  يا  هراشا  هنیمز  نیا  رد  هدش  هیهت  راثآ  ریاس  هب  اه  هروطسا  نیا  ملیف  یسررب  شخب  رد 

مسینویهص تّیدوهی و  اب  ماگمه  دشر  لاح  رد  یبرغ  يادوب  نییآ 

مسینویهص ّتیدوهی و  اب  ماگمه  دشر  لاح  رد  یبرغ  يادوب  نییآ 

ییادوب نویلیم  هس  دودـح  اـکیرمآ »  » رد نونکا  تسا و  هدرک  دـشر  هب  عورـش  برغ  رد  مسیدوـب  نونکاـت ، هاـجنپ  ههد ي  طـساوا  زا 
ادوب نییآ  هب  ّتیدوهی  ّتیحیـسم و  زا  مه  يدایز  دادعت  دندرک و  ترجاهم  اجنآ  هب  یقرـش  ياهروشک  زا  یخرب ، .دننک  یم  یگدـنز 

رد اه  هدش  ییادوب  هزات  دصرد  یـس  یلو  دـنوش ، یم  لماش  ار  اکیرمآ  ّتیعمج  دـصرد  ود  دودـح  نایدوهی  هکنیا  اب  .دـنا  هدـیورگ 
نیا مان  .دراد  ار  ییادوب  يدوهی و  تارّکفت  زا  یبیکرت  هک  تسا  دـشر  لاـح  رد  اـکیرمآ  رد  يا  هقرف  ًاریخا  دـنا ! هدوب  يدوهی  اـجنآ ،

، جنر زا  ادوب  یـصالخ  اب  ار  رـصم »  » زا نایدوهی  جورخ  دنریگ و  یم  نشج  ار  ردس » نذ   » دیع لیروآ ، هام  رد  هک  تسا  اهوبوج  هقرف 
 _ مالـس  ) مولاـش يربع  هملک ي  هب  شوقنم  یگنـس  راـنک  رد  ادوب  زا  يا  همّـسجم  ناـشتدابع ، بارحم  رد  ناـنآ  .دـننک  یم  هسیاـقم 

ياضعا رثکا  هزورما  .تسا  هدش  اهنآ  لد  رد  ّتیدوهی  تّوق  ثعاب  ادوب  هک  دننک  یم  اعّدا  دننک و  یم  يرادـهگن  تکرب ) یتمالس _ 
يـالاب ذوـفن  تحت  هـک  دوویلاـه   (1) .دنتـسه هدـش  ییادوـب  ناـیدوهی  وزج  « Tricycle  » اـکیرمآ ناــیئادوب  هـّلجم ي  نـیرت  گرزب 

، تساه تسینویهص 

www.baztab.com/news/38499.php اکیرمآ : نایدوهی  رب  ذوفن  ّتلع  - 1
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، دـشاب یتّقوم  یکیتکات و  دـیاش  نایدوهی  ندـش  ییادوب  هّتبلا  .تسا  هدـش  یتّبت  يادوب  ًاـصوصخ  مسیدوب ، جّورم  یماـح و  تّدـش  هب 
مالـسا و رد  دـندنام و  يدوـهی  نطاـب  رد  ناـیدوهی  هک  ّتیحیـسم  ناـهج  رد  اـهونارام  مالـسا و  ناـهج  رد  اـه  همنود  دـننام  تسرد 
هب ای  دنا  هدش  ییادوب  دوویلاه ، ياه  هراتس  نیرتروهـشم  زا  یخرب  یّتح  .دنتـشاذگ  ار  دوخ  بولطم  تاریثأت  هدرک و  ذوفن  ّتیحیـسم 
درب درک ، شقن  يافیا  کچوک  يادوب  سکیرتام و  رد  هک  زویر  ونایک  نوچ  يدارفا  دـنا ؛ هرهـش  ییادوب  دـیاقع  تـالیامت و  نتـشاد 

روهـشم کیناتیات  ملیف  اب  یناهج  حطـس  رد  ینامز  هک  ویرپاک  يد  ودرانوئل  درک ، شقن  ياـفیا  ّتبت  رد  لاـس  تفه  ملیف  رد  هک  تیپ 
وا .دراد  ّطلـست  ینپاژ  نابز  هب  تسا و  هتفرگ  هتاراک  رد  یکـشم  دنبرمک  هک  نشکا  ياه  ملیف  فورعم  رگیزاب  لاگیـس  نویتسا  دـش ،

ياه تلایا  رد  ییادوب )  ) یقرـش یمزر  ياهرنه  یـشزومآ  يا  هریجنز  هسردم ي  دنچ  تسا و  راوخ  هایگ  خـسانت و  هّیرظن ي  هب  لئاق 
، تسیلروم تسینـالآ  زلیک ، ناـج  نویتـسا ، نوراـش  نمروت ، اـِما  یقرـش ، یمزر  ياـهرنه  ناـمرهق  یل  تج  دراد ، اـکیرمآ »  » فلتخم
رد روپاک  راکش  ِيادوب  ملیف  رد  هک  يرگ  دراچیر  هب  فورعم  يرگ  ینافیت  دراچیر   (1)  ... . مولب و ودنالروا  نواه ، يدلگ  گنیتسا ،

روبنز لصف  نوچ  ییاه  ملیف  رد  وا  .تفر  امال  ییالاد  رادید  هب  ملیف ، نیمه  رطاخ  هب  درک و  يزاب  يار  ایراوشیآ  تیپ و  دارب  رانک 

، يرگ دراچیر  دنک ؛ یم  یگدنز  لته  رد  هک  يرادلوپ  هشیپرنه ي  زویر  اکیرمآ ؛ يامنیس  رد  یبهذم  يداژن ، یموق ، عّونت  کن : - 1
دقتعم ناییادوب  خـسانت  هّیرظن ي  هب  ...نابرهم  اّما  نشخ  لاگیـس  www.ksabz.net ؛ دـنک : یم  رکف  ادوب  هب  هک  يدوویلاه  کی 

www.ksabz.net تسا :
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هّلجم ي يوـس  زا  .م  لاس 1991 رد  تسا و  هدرک  يزاب  تشهب و ...  ياـه  هار  ییاـکیرمآ ، يولوگیژ  رگـشرازگ ، فورح ،) رارـسا  )
)!( مدرم يوس  زا  يریگ  يأر  کی  رد  .م  لاس 1999 رد  نینچمه  .دش  باختنا  امنیـس  خیرات  درم  هاجنپ  زا  یکی  ناونع  هب   People

.دش هدیزگرب  امنیس  خیرات  درم  نیرت  باّذج  ناونع  هب  يرگ  ینافیت  دراچیر 

میهافم تسا و  هتفرگ  لکـش   (1) نیون رـصع  جوم  راد ، تهج  صاخ و  ياه  کـیزیفاتم  اـنعم و  هب  اـه  یبرغ  داـیز  شیارگ  اـب  ًاریخا 
مان هب  يزاس  ملیف  يوناب  طسوت  یخرب  هدـیقع ي  هب  امنیـس  رد  جوم  نیا  .دـنا  هدـش  هضرع  ینیون  ياه  بلاق  رد  يّداـم ، ارف  يونعم و 
مان هب  ار  دیدج  رصع  رناژ  ملیف  نیلّوا  تشاد ، نپاژ »  » هب شرهوش  هارمه  هب  هک  يرفس  رد  .م  لاس 1965 رد  وا  .دش  عورش  یلتراهادلا 

هرابرد وا  دعب ، ياه  لاس  ّیط  .دش  ییاکیرمآ  ملیف  لاویتسف  یبآ  نابور  هدنرب ي  .م  لاس 1967 رد  ملیف  نیا  هک  تخاس   (2) نذ رّکفت 
، یناـهج حلـص  ناـهج و  رب  مکاـح  یهلا  يونعم و  نیناوق  گرم ، لـحارم  نشیت ، يدـم  شیوخ ، يوـجو  تسج یتسردـنت ، افـش ، ي 

ملیف زا  هدر  نیمه  وزج  ییادوب ، يدوهی و  یحیـسم ، یبیکرت  ياه  نافرع  یـسویسفنک و  یئوئات و  ییادوب و  راثآ  .داد  هئارا  ار  يراثآ 
(3) .دنوش یم  يدنب  هقبط  هدر  نیا  رد  یتسرپ  ناطیش  غّلبم  ياه  ملیف  یّتح  دنیآ ، یم  باسح  هب  اه 

.Newage - 1
.The mind of zen - 2

هرامش ي 2047. نمهب 1380 ، هبنشراهچ 17  ناریا ، همانزور ي  رنه ،» بدا و  رد  نیون  رصع  - » 3
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یبیکرت شیاه  باتک  رد  هدنارذگ و  رس  زا  ار  تابورشم  رّدخم و  داوم  هب  دایتعا  عاونا  هک  ولیئوک  ولوئاپ  نوچ  يدارفا  مه  تاّیبدا  رد 
ناتانوج  » نوچ ییاه  باتک  هدنـسیون ي  خاب  دراـچیر   (1)، دـهد یم  هئارا  ار  یحیـسم  ًاضعب  یتسوپخرـس و  ییادوب و  ياه  نافرع  زا 
نمدوگ ادـنیل  مهد ،» دوهـش  فشک و   » و ینامـسآ » ییوگ  شیپ   » نوچ يراثآ  اب  دـلیف  در  زمیج  ماـهول ،»  » و هناـگی » «، » ییاـیرد غرم 
كاپید رتکد  قشع ،» تلور   » هدنسیون ي ردناپ  نیرتاک  قاّلخ ،» مّسجت   » هدنـسیون ي نیوگ  یتکاش  يا ،» هراتـس  میالع   » هدنـسیون ي
ّتیونعم جّورم  هک  دـنوش  یم  هدـناجنگ  جوم  نیا  رد  و ...  وشا » ، » اباب ياس  ایتاس  يونعم ،» دـیدج  نوناـق  تفه   » هدنـسیون ي ارپوچ ،

ياـه ناـفرع  یتـسرپ ، تعیبـط  ییارگادـخ ، دـنچ  مسیدوب ، نشتیدـم ، اـگوی ، زا  هتفرگرب  ًاـبلاغ  ادـخ و  نید و  روـضح  نودـب  ییاـه 
.دنتسه یسانش  ناور  ارف  ییارگ و  نمش  یتسوپخرس ،

ودنه نییآ  ياه  هیاپ  لوصا و 

(2) ودنه نییآ  ياه  هیاپ  لوصا و 

نییآ رد  ادـتبا  تسا  مزـال  سپ  .دوب  شیاـه  يریگ  تخـس  هب  یـشنکاو  مسیئودـنه و  زا  هتـساخرب  هدـش و  حالـصا  ینییآ  مسیدوـب ،
.تسا یتسرپ ) ناج   ) مسیمینآ لماکتم  لکـش  ناودنه ،) يادـخ  امهرب  هب  هراشا   ) ییامهرب ای  ودـنه  بتکم  .مینکفایب  يرظن  ناودـنه 

نیا رب  داقتعا  یتسرپ ، ناج  رد 

«، اه هیاس  باـتفآ و  : » نینچمه هرامش ي 2047 و  نمهب 1380 ، هبنـشراهچ 17  ناریا ، همانزور ي  رنه ،» بدا و  رد  نیون  رـصع  - » 1
.290-270 صص

یتاراشتنا تکرـش  تمکح ، رغـصا  یلع  همجرت : نایدا ،» عماج  خیرات  ، » يان .یب  .ناج  ك.ر : عبانم  نیا  هب  رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 2
هط و تمس و  رشن  قیفوت ، نیسح  گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ   » نینچمه و  صص 125_160 ؛ نارهت ، چ 13 ، ، 1382 یگنهرف ، یملع و 

یعیـش نافرع  هب  یقیبطت  یهاگن  ، » رگدور اضر  دّمحم  هلاقم ي  نینچمه  31_41 و  صص چ 5 ، ، 1381 یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم 
هرامش ي 16. نانز ،» باتک   » همان ي لصف  ودنه ،» و 
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هک ییاه  تب  شتسرپ  .تخادرپ  نانآ  شیاتـس  شیاین و  هب  دیاب  اهنآ  زا  هدافتـسا  يارب  دنراد و  حور  تعیبط  رهاظم  همه ي  هک  تسا 
نید لوصا  .تسا  لومعم  مسیئودـنه  رد  ینامـسآ  مارجا  تعیبط و  ياوق  تاناویح ، دنتـسه ، ودـنه  نییآ  رامـش  یب  نایادـخ  رهاـظم 

: دنرارق نیدب  ودنه 

هرود رد  اهنآ  روهظ  هب  هک  ینایادخ  شتـسرپ  و  ودنه ) نایناحور   ) نانمهرب ینید  ياه  ّتنـس  یناتـساب و  بتک  هب  مارتحا  داقتعا و  _ 
؛ دندقتعم میدق  ياه 

؛) اه تساک   ) يربج هناگ ي  جنپ  یعامتجا  تاقبط  تخس  نیناوق  تیاعر  خسانت و  هب  داقتعا  _ 

ندروخ زا  يراددوخ  نایادـخ و  ِدـباعم  يارب  ینابرق  واـگ و  ًاـصوصخ  نارادـناج ، هب  رازآ  زا  زیهرپ  هدـنز و  تادوجوم  هب  مارتحا  _ 
؛ تاناویح تشوگ 

.دوش یم  بوسحم  مسیئودنه  لوصا  زا  زین  داسجا  ندنازوس  _ 

: زا دنترابع  ودنه  ثیلثت  نایادخ 

يادخ  ) ونشیو . 3 صقر ، لاح  رد  تسد  راهچ  فورعم  همّسجم ي  اب  هدننک  یناف  يادخ   ) اویـش . 2 هدننک ،) داجیا  يادخ   ) امهرب . 1
تیّمها لیلد  هب  ار  ونشیو  هناگ ي  هد  ياه  هولج  .دنتسرپ  یم  ار  ونشیو  یلسانت  تلآ  ینعی  اگنیل  ونـشیو ، ناوریپ  یخرب  هدننک .) ظفح 

، انشیرک تسد ، هب  ربت  یمار  امار ، هلوتوک ي  ریـش ، همین  رـشب ، همین  دوجوم  زارگ ، تشپ ، كال  یهام ، مینک : یم  نایب  اهنآ  زا  یخرب 
ینافرع یفسلف _  باتک  مان  اهداشیناپوا »  » .دنروآ یم  يور  نایادخ  زا  یکی  هب  کی  ره  دنا و  ناوارف  ودنه  ياه  هقرف  .ادوب  یکلک و 

طسوت ینید  حالصا  زا  سپ  هک  تسا  ناودنه  ّمهم 

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:196

« اهادو  » مان هب  يا  هعومجم  رد  ییودـنه  هیعدا ي  میلاـعت و  نآ  زا  لـبق  م.ق .) ات 800  م.ق  ياه 500  لاس  رد   ) دش هتـشون  نانمهرب 
« انیگ اتیگ /  دولگهب   » و انایامار »  » و هتاراهب » اهم   » ياه باتک  .دش  هتـشون  نآ  رب  ییاه  حرـش  نانمهرب ، طسوت  دوب و  هدش  يروآدرگ 

: دنیوگ ودنه  نامیکح  .دنتسه  ناودنه  سّدقم  بتک  زا  رگید  یخرب 

.دنتسه ادخ  کی  رهظم  ودنه  دّدعتم  نایادخ 

طقف دش و  دهاوخ  دوبان  ماجنارس  هک  دنمان  یم  ایام »  » ار نآ  هک  تسا  مهو  لایخ و  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ناهج و  ناودنه ، هاگدید  زا 
تادوجوم و مامت  تدحو  نایدا و  بهاذم و  مامت  تدحو  هب  دقتعم  نینچمه  نانآ  .دنام  یم  یقاب  تسا ، رادیاپ  تباث و  هک  امهرب » »
، ییاپورا ییاکیرمآ و  ییامنیس  ياه  ملیف  یخرب  و  دوویلاب ) « ) دنه  » يامنیـس ياه  ملیف  زا  يرایـسب  رد  هزورما  .دنتـسه  حور  ّتیهولا 

رّرکم ياهّدلوت  و  اراسمَـس )  ) خسانت هنودرگ ي  زا  تاجن  هار  اهنت  نانآ ، دید  زا  .دوش  یم  جیورت  شدّدـعتم  ناگیادـخ  مسیئودـنه و 
.تسا اناورین »  » هب نتسویپ  جنر ، زا  رپ  ناهج  رد 

اگوی بتکم 

(1) اگوی بتکم 

هدرک ادـیپ  ینارادـفرط  ناهج  رد  هزورما  نایکوج ، شور  ای  یگوی )  ) اگوی هفـسلف ي  تسا و  هدـش  هیـصوت  مسیئودـنه  رد  تضاـیر 
هب اگوی  .تسا 

رب یـشرگن  « ) اه هیاس  باتفآ و  ، » یلاّعف یقت  دّمحم  نینچمه : ص42 و  گرزب ،» نایدا  اب  ییانـشآ  : » ك.ر رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 1
.111 صص 83 _  چ 1 ، ، 1386 يدهلا ، مجن  رشن  ارگ ،) ّتیونعم  روهظ  ون  ياه  نایرج 
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راهچ لکش  هب  هتـسویپ  مارآ و  نتـسشن  اب  ًالومعم  دنک و  یم  تلالد  اسرف  تقاط  تخـس و  ياه  تضایر  هب  هدوب و  نداهن  غوی  يانعم 
هار هدش و  هدـناشوپ  زیت  كون  ياه  خـیم  زا  هک  یتخت  رب  یگدـنز  نتـسشن و  ندرب ، رـس  هب  هنـشت  .دوش  یم  ماجنا  لّمأت  اب  هارمه  وناز 
نیا اب  نایگوی  .دراد  مان  یلاجناتاپ »  » اگوی زا  یعون  طیارـش  بادآ و  باـتک  .تسا  ناـیگوی  لاـمعا  زا  زین  مد  سبح  شتآ و  رب  نتفر 

تـضایر اگوی و  هزورما  هک  تسا  هدش  ثعاب  تامارک  اه و  تردق  نیا  تیباّذج  .دننک  یم  ادیپ  تسد  مه  ییاه  تردق  هب  تانیرمت 
رد دراد و  یفلتخم  عاونا  اگوی  .تسا  هتفر  نآ  هب  یتاراشا  یبدا ، ییامنیـس و  راثآ  یخرب  رد  دنک و  ادیپ  يدایز  نارادفرط  ییودـنه ،

نمـش اب  جوزمم  ار  نآ  یخرب  دننادرگ و  یمرب  دـنه »  » رد یفـسلف  يرّکفت  هب  ار  نآ  هشیر ي  یخرب ، تسا و  راذـگریثأت  مه  مسیدوب 
.دنناد یم   (1) ییارگ

، رگوداج صخـش  .دوش  یم  هتخانـش  ییوداج  يا  هقیرط  ناونع  هب  هناماّوع  رحـس  مسیـِشتف و  رانک  رد  مسینمـش  اـی  ییارگ  نمـش  - 1
.دنک یم  يراذگریثات  نیریاس  حور  رد  دراد ، یعیبط  قوف  ياوق  هک  ینمش  ناونع  هب  دنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  تاهّجوت  ّتیروحم 

صص 15_16. نایدا ،» عماج  خیرات  : » کن .تسا  هتساخرب  زیمآرحس  بتکم  نیا  زا  یکشزپوداج 
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مسیدوب نذ  رب  يا  همّدقم  مسیئوئات ،

مسیدوب نذ  رب  يا  همّدقم  مسیئوئات ،

یم ناماس  ار  نیمز  نامـسآ و  تعیبط و  ماـظتنا  مظن و  لاـمک  بساـنت و  نسح  هک  تسا  یناـهیک  هّوق ا ي  هب  دـقتعم  وئاـت ، هقیرط ي 
ّرش و لماوع  رگا  .دنک  یم  ریس  يروراب  يزوریپ و  یتسرد و  يوس  هب  دبا  ات  تسا و  كّرحتم  عبّطلاب  ملاع  ینیچ ، نییآ  نیا  رد  .دهد 
اب هارمه  ینیچ ، نییآ  نیا  .دیـسر  یم  وئات ) اب  تهج  مه   ) لامک دـصقم  هب  رت  عیرـس  ملاع  ًاـمتح  دـندوبن  ناـیمدآ  ياـطخ  یناـطیش و 

ناوریپ .دراد  رارق  تسا ، شفارطا  رد  سّدـقم  ياه  لاهن  زا  یغاب  هک  ییاه  هّپت  يور  رب  نانآ  دـباعم  تسا و  تعیبط  نیمز و  شتـسرپ 
هژیو مارتحا  يراد ، نتشیوخ هداوناخ و  يارب  دنزادرپ و  یم  مه  نامـسآ  نیمز و  رد  دوجوم  حاورا  نامـسآ و  شتـسرپ  هب  بتکم  نیا 
يور هدهاشم  هب  درک و  اهر  ار  لقع  دیاب  بسانت ، تدحو و  هب  لین  يارب  هک ، تسا  نیا  وئات  ینافرع  دُعب  یـساسا  لصا  .دـنا  لئاق  يا 

یگداس و لادتعا و  يور و  هنایم  لماش  دنا و  یقالخا  عّونتم و  مسیئوئات  ياه  هیصوت  .تسا  ّرثؤم  هار  نیا  رد  سفن  بیذهت  هک  دروآ 
، تسا .م.ق )  517  _ 640  ) میکح هستوئال  مسیئوئات ، راذـگ  ناینب  رثا  هک  گنیچ » هتوئات   » هلاـسر ي رد  .دـنوش  یم  دـهز  ییاـهر و 
یناـفرع و ییوداـج و  ياـه  هبنج  نییآ  نیا  .تسا  هدرک  یفّرعم  تعیبط  تادوجوم و  یعیبط  ریـسم  رد  تکرح  ار  لادـتعا  بساـنت و 

(1) .دشاب یم  یتسرپ ) ناج   ) مسیمینآ هب  کیدزن  دراد و  یفسلف 

یمزر ياهرنه  نیلوئاش ، دبعم  نذاذ ، مسیدوب ، نذ 

یمزر ياهرنه  نیلوئاش ، دبعم  نذاذ ، مسیدوب ، نذ 

صص 368-317. نایدا ،» عماج  خیرات   » زین 58 و  صص 56 _  گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  : » نینچمه عبنم و  نامه  - 1
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نورق رد  هک  تسا  نَچ  نذ / مسیدوب ،) یلـصا  تاباعـشنا  زا  یکی  گرزب ، خرچ  نییآ  ای   ) انایاهَم نییآ  زا  بعـشنم  ياه  هقرف  زا  یکی 
زا ًاساسا  نذ  .تسا  هدرک  ادـیپ  يداـیز  جاور  متـسیب  نرق  مود  همین ي  رد  اـپورا »  » و اـکیرمآ »  » رد سپـس  نیچ »  » و نپاژ »  » رد يدـعب 

یلاوـح رد  يا  هقطنم  ) ینالیـس ییادوـب  بهار  امرادـیدوب ، .دوـش  یم  هتفگ  نَـچ » ، » نآ هـب  ینیچ  ناـبز  رد  دـمآ و  نـپاژ »  » هـب نـیچ 
لاس 496 رد  هک  کچوک ) لگنج  يانعم  هب   ) نیلوئاش دـبعم  رد  درک و  دراو  نیچ  هب  ار  يرگ  ییادوب  هک  تسا  یـسک  ناتـسودنه ،)
دش و رقتـسم  دوب ، هدش  يراذگ  هیاپ  نیچ » نانه   » ناتـسا رد  عقاو  وس.سا.یت.ما »  » هقطنم ي رد  نیچ  گرزب  روتارپما  طسوت  يدالیم 

يراذـگ هیاـپ  ار  مسیدوـب  نذ  هدرک و  بیکرت  ار  مسیئوئاـت  مسیدوـب و  نیچ ، رد  تـّیفورعم  دـبعم و  نـیا  رد  هـبقارم  لاـس  زا 9  سپ 
هب هتاراک  وف و  گنک  اب  ار  نذ  نینچمه  امرادـیدوب ، .دنتـشادرب  ماگ  قیرط  نیا  رد  دندینـش و  ار  وا  مایپ  زین  يرگید  دـیتاسا   (1) .درک

تعیبـط هیحور ي  لـیلد  هب  .داد  یم  شرتـسگ  ار  نذ  نییآ  قیرط  نیا  زا  شزومآ و  ار  اـهنآ  نیلوئاـش  گرزب  دـبعم  رد  دروآ و  نیچ 
عافد اه ، ینیچ  هنایارگ ي 

ارآ لد  همجرت : وراـم ، یـشد  نوزیاـت  نذاذ ،»  » نینچمه صـص 329-338 و  اه ،» هیاـس باـتفآ و  : » ك.ر رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 1
، ییاخس ناگژم  يدیحوت » هاگدید  زا  ییادوب  نذ  هب  هناداّقن  یـشرگن   » هلاقم ي نینچمه : و  چ 1 ، ، 1377 ارتیم ، رشن  نارهت ، نامرهق ،

فراعملا هریاد  و  ص 51 . ناتـسبات 1384 ، تعیرـش ،) ياهنم  ياه  نافرع  هماـن ي  هژیو   ) هرامـش ي 35 دـقن ،» باتک   » همان ي لصف 
دارفا هدننک ي  تیبرت  نیلوئاش ، هسردم ي   » هلاقم ي نینچمه  امرادیدوب و  نذ و  نیلوئاش ، دبعم  تاملک  لیذ  ایدـپ » یکیو   » یتنرتنیا

ات ناـشاوخ  هوک  زا   » هلاـقم ي نینچمه  www.iranianuk.com/article.php?id=7084 و  تیاس : رد  وجگنج » مواـقم و 
www.jour.4peace.com/main1.asp?aid=2 یتنرتنیا : سردآ  رد  يرظن ، یلع  كدزم  نیلوئاش ،» دبعم 
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وف و گنک  بوخ  رهام و  داتـسا  کی  هزورما  .تفای  شرتسگ  نیچ  رد  تعرـس  هب  دوب ، اه  شزرو  نیا  رد  هک  دوخ  زا  حالـس  نودـب 
زکرمت رد  یبوخ  ياه  ییاـناوت  هک  يدارفا  .دنـشاب  هتـشاد  نذ  زا  یبوخ  هدولاـش ي  هک  دـهاوخ  یم  شنادرگاـش  زا  هراومه  هتاراـک ،

رد دوخ  يورین  زا  دنراد و  ار  دوخ  راهم  ناوت  نانآ  .دنوش  یم  هتـشک  راک  یمزر  ياهرنه  رد  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  دنراد ، ساوح 
؛ دنتـسه مسیدوب  نذ  ییادوب و  نافرع  ياوتحم  کی  دامن  مادک  ره  اه  شزرو  نیا  رد  ندب  تاکرح  .دـننک  یمن  هدافتـسا  فالخ  هار 

ياه ملیف  ردـق  نیا ارچ  هک  تفایرد  ناوت  یم  اجنیا  زا   (1) .ییاهر روش و  هبقارم ، لوزن ، وجو ، تسج عوشخ ، شیور ، زکرمت ، دـننام 
نودب ییاکیرمآ و  ییایسآ و  یمزر  ياه  ملیف  ياوتحم  هب  هّجوت  نودب  ریخا  ياه  لاس  رد  .دوش  یم  هتخاس  دوویلاه  رد  یقرش  یمزر 

رد تسا و  هدش  شخپ  ام  نویزیولت  امنیس و  رد  ییادوب  بتاکم  نیا  جیورت  رد  يدایز  ياه  ملیف  ینید ، هناروحم ي  تقیقح  ياهدقن 
هک تّوبن  داعم و  ادخ و  نذ ، ادوب و  نییآ  رد  .تسا  هتـشاد  يدایز  رثا  رالوکـس ، ادخ و  ياهنم  ینافرع  ياه  نییآ  نیا  جیورت  غیلبت و 

جنر و تلاصا  یبلط و  اوزنا  ییادخ و  دنچ  مسیمینآ و  درادـن و  دوجو  ًاساسا  دـنوش ، یم  بوسحم  ینید  ره  ياه  هیاپ  نیرت  یـساسا 
/ ودوج هقرف ي  ود  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دـننک  یم  لـقتنم  ار  نیماـضم  نیا  تیاـهن  رد  اـه  شزرو  نیا  تسا و  حرطم  نآ  زا  ییاـهر 

/ ودوج نیش  .م و  لاس 1200 رد  هک  كاپ  نیمزرس 

ص 337. اه ،» هیاس  باتفآ و  - » 1
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(1) .دنوش یم  بوسحم  مسیدوب  ياه  هقرف  زا  زین  دندش ، تیبثت  نپاژ  رد  .م  لاس 1250 رد  هک  كاپ  یقیقح  نیمزرس 

طسوت نپاژ ، رد  نیچ ، رد  نذ  عورش  زا  سپ  نرق  هن  دودح  هک  تسا  هبقارم  لاح  هب  نتـسشن  يانعم  هب  نذاذ  نذ ، رد  جیار  لصا  کی 
متـسیب نرق  حرطم  دیتاسا  زا  ورام  یـشد  نزیات  .تسا  نذاذ  لوصا  نیمه  زین  نذوتوس  بتکم  همـشچرس ي  درک و  ادیپ  جاور  نگود 

: دیوگ یم  نذاذ »  » شباتک رد  نپاژ ، و  اکیرمآ »  » رد نذاذ 

ناینب دوس ، شاداپ و  ِتشاد  مشچ  یب  فدـه و  یب  نتـسشن  طقف  تساهادوب : همه ي  ناداتـسا و  همه ي  مایپ  ورام  یـشد  نزیات  ِماـیپ 
(2) .يرادیب نتسشن  ییادوب ، نتسشن  تسا ، يذاذ 

هدش فیرحت  تّیحیسم  تّیدوهی و  اب  مسیئودنه  مسیدوب و  تاکرتشم  تاهباشت و  ب )

هدش فیرحت  ّتیحیسم  ّتیدوهی و  اب  مسیئودنه  مسیدوب و  تاکرتشم  تاهباشت و  ب )

ّتیدوهی مه ، يرکف  رظن  زا  تسین و  تسایـس  هصرع ي  رد  اهنت  مسیئامال ، هژیو  هب  مسیدوب ، برغ و  داّحتا  دش ، هراشا  هک  روط  نامه
: میرامش یم  رب  ار  اهنآ  هک  دنراد  يرایسب  ياه  كارتشا  ییادوب ، یقرش و  ياه  نافرع  زورما و  یسلوپ  ّتیحیسم  اب  ارگ  هّدام 

، هتینردم تسپ نارود  نارگوداج  نیرتروهشم  تسا و  جیار  رایسب  ییوگ  شیپ  رحس و  ّتیحیـسم ، یفارخ  گنهرف  ّتیدوهی و  رد  . 1
، ِرِلت دنومیر  سیول ، يراش  یِج ، یکیر  نوام ، سکم  ِرلِگ ، يروی  دلیفرپاک ، دیوید  ینعی 

ص 49. اه ،» هیاس  باتفآ و  - » 1
 . ص19 ورام ،» یشد  نوزیات  نذاذ ، - » 2
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هراشا رحـس ، هب  لیئارـسا  ینب یفنم  نتخادرپ  هرابرد ي  اهراب  نآرق »  » (1) .دـنفرتعم ناشندوب  يدوهی  هب  نیالب  دـیوید  ینیدوه و  يره 
ار ّتبت » ، » یهورگ هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ، هـتخیمآرد  ییوـگ  شیپ  تناـهک  وداـج و  رحـس و  اـب  مـه  یتـّبت  يادوـب   (2) .تسا هدرک 

ییوداج يونعم و  ینافرع ، يروشک  ار  نآ  زین  یهورگ  دـنناد و  یم  ناتـسرپوید  روشک  اطـسو و  نورق  ياه  هفارخ  راـتفرگ  يروشک 
(3) .دنسانش یم

مچرپ يور  ار  نآ  ریوصت  یهاگ  دنک و  یم  تیامح  هلیبق ، زا  هک  تسا  یناشن  متوت ، .تسا  یتسرپ  متوت رب  دـیکأت  رگید ، كارتشا  . 2
ياه هناشن  ملع  ای  یگداوناخ  ياهدامن  یحیـسم ، رالاسرز  ياـه  هداوناـخ  ناـیدوهی و  ناـیم  رد  .دـید  ناوت  یم  اـه  هلیبق  اـهروشک و 

یگداوناخ مان  ای  ناکاین  ماـن  هک  تسا  هژیو  ياـه  لکـش  اـب  يرپس  لکـش  هب  اـهدامن ، نیا  رتشیب  .تسا  فورعم  رایـسب   (4)، ینامدود
تخرد همیخ ، یتشک ، هارمه  هب  غالا  گرگ و  خاش ، کت  بسا ، نزوگ ، ریـش ، نوچ  ییاـه  ناویح  (5) و  تسا هدش  کح  نآ  يور 

اه و هاگشناد  زا  يرایسب  .تسا  هدروآ  دیدپ  نیدامن  يا  هحفص  هایگ ، رهم  نوتیز و 

هملک لیذ  نینچمه  تیاس www.yahoodi.com/famous و  زا   Famous Jews Interactive ترابع  کـن : - 1
www.answers.com/topic/list-of-Jewish-.american-entertainers سردآ : رد   Magicians ي

ص 119. ارآ ، ناهج رشن  مق ، نآرق ،» رد  دوهی  هرهچ ي  ، » هرابط حاّتفلادبع  فیفع  کن : ، 102 هرقب : - 2
رشن مق ، یعاجش ، اضر  یلع همجرت : زورما ،» ناهج  رد  ادوب  نییآ  ، » زنیزاک .سا  .لا  ص 43 ؛ گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ   » هلاقم ي - 3
یلع همجرت : نایدا ،» عماج  خـیرات  ، » ياـن یب  ناـج  ص 130 ؛ چ1 ، ناتـسبات 1384 ، بهاذـم ، نایدا و  تاقیقحت  تاـعلاطم و  زکرم 

.251 صص 176 _  چ 13 ، ، 1382 نارهت ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش  تمکح ، رغصا 
.coat of arms ای  Heraldry - 4

.Escutcheon - 5
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رد یگداوناخ ، ياه  ناشن  نیا  .دننک  یم  يوریپ  نیدامن  کبس  نیا  زا  دوخ  ياه  هناشن حرط  رد  مه  یبرغ  ياه  تکرش  اه و  هاگشاب 
اه هلیبق رگید  رب  دوب و  لیئارـسا  ینب هلیبق ي  نیرتارگ  هّدام  هک  ادوهی  طبـس  دامن  هنومن ، يارب  دنراد ؛ هشیر  خـیرات  و  سّدـقم » باتک  »

(1) يا هلمح  لاح  رد  ناّرغریش و  ای  هتفخ  ریش  یلین و  يدروجال و  گنر  دنهد ، یم  همادا  ار  اهنآ  هار  اه ، تسینویهص  تشگ و  هریچ 
: ردپ ییوگ  شیپ  هیاپ ي  رب   (2) .تسا (ع ) بوقعی ترضح  رسپ  نیمراهچ  ادوهی ، دامن  هک  تسا 

هک ولیش »  » ات دش  دهاوخن  رود  وا  زا  تنطلس  ياصع  درک و  دهاوخ  مدهنم  ار  شنانمـشد  وا  درک و  دنهاوخ  شیاتـس  ار  وا  شناردارب 
(3) .دیایب دننک ، یم  تعاطا  ار  وا  اه  موق  همه ي 

هب اه  ناویح  ناییادوب ، نایم  رد  .دوش  یم  تفای  ناوارف  یگلیبق ، ینابهگن  ياهدامن  اه و  متوت  نیا  زین  ّتبت »  » ياه تسیئامال  ناـیم  رد 
، واگ مسیئودنه ، ینعی  ادوب  هداوناخ ي  مه  نییآ  رد  هک  روط  نامه دنرادروخرب ؛ يا  هژیو مارتحا  زا  دـنیآ و  یم  رامـش  هب  متوت  هژیو ،

یم متوت  ار  اهنآ  دنا و  هدنراد  هگن يادخ  ونشیو ، ياه  هولج  ...و  ریـش  همین مدآ _  همین يدوجوم  زارگ و  تشپ و  كال یهام ، شوم ،
؛(4) دنمان

.Lion Rampant - 1
و  Americana Encyclopedia نینچمه و  (، Encyclopedia JUDAICA  ) دوـهی فراــعملا  هریاد  زا  لــقن  هـب  - 2
هملک ي هملک ي Heraldry و  لیذ  . Incarta Dictionary, The Jewish Encyclopedia, Newyork,1901

 . Coat of Arms

هرقف 9. باب 49 ، شیادیپ ، رفس  قیتع ،» دهع  - » 3
ص 32. گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  - » 4
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ییادوب يدوهی و  نوگانوگ  ياه  هورگ  نایم  رد  ینیمز ، خزود  تشهب و  هب  داقتعا  يّدام و  ترخآ  يورخا و  داعم  یفن  هشیدنا ي  . 3
، اهودنه ناییادوب و  نایم  رد  يدعب ، یگدنز  رد  درف  ره  ندید  شاداپ  ناهج و  نیا  رد  یپ  رد یپ دلاوت  خسانت و  ثحب  .تسا  كرتشم 

؛ تسا کیدزن  رایسب  ثحب  نیا  هب 

تـضایر رب  دـیکأت  ناودـنه  نایم  رد  هک  دراد  جاور  اهودـنه  ناییادوب و  نایم  رد  متوت  ادـخ و  دـنچ  ای  ادـخ  دوجو  ياهنم  نافرع  . 4
یتسینله گنهرف  ناتـساب و  رـصم  ناگیادخ  زا  ّرثأتم  مسیلاباک ، ای  يدوهی  نافرع  .زکرمت  هبقارم و  رب  دیکأت  ناییادوب  نایم  رد  تسا و 

موهوم هیاس ي  هک  تسا  راوتـسا  دوش ، یم  متخ  جنر  هب  زاغآ و  لهج  زا  هک  یللع  هریجنز ي  ای  امراد  روحم  رب  ییادوب  نافرع  .تسا 
: هک دنرواب  نیا  رب  اهنآ  .تسا  هدنکفا  رشب  رب  ار  دوخ 

(1) .دسرب ایگرپ  ای  تخانشارف  هب  دمهفب و  ار  ناهج  چوپ  تقیقح  ییاهر ، هار  تشه  تیاعر  اب  هک  تسا  یسک  فراع 

ًالماک ار  ادـخ  ود  شنیرفآ و  ثحب  مسیلاباک ، رد  دـننک و  فیرعت  ناسنا  يارب  ینیمز  یکیزیفاـتم  دـنهاوخ  یم  ناـیدوهی  ناـییادوب و 
(2) .دننک یم  حرطم  ناتسرپ  تب  نایارگ و  هّدام  زا  ّرثأتم 

«، تعیرـش ياهنم  ياه  نافرع   » همان ي هژیو  دقن ،» باتک   » همان ي لصف  نردـم ،» تسپ نافرع  دـقن  ، » فیـس يرهاظم  اضردـیمح  - 1
.تسا  www.ketab-e-naqd.org هّلجم : نیا  تیاس  ص29 . ش35 ، ناتسبات 1384 ،

.39 صص 34 _  ش 62 ، دوعوم ، هّلجم ي  الاباک ،» یقیقح  ناتساد   » هلاقم ي - 2
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رب دیکأت  ادخ و  ربارب  رد  ناسنا  نمیرها و  رایـسب  تردق  ّتیدوهی و  رد  راگدرورپ  هشیدنا ي  ندوب  تسـس  ادخ و  كدـنا  تردـق  . 5
(1)، دـنا هدیـشک  ریوصت  هب  ادـخ  ياهنم  یکیزیفاتم  ار  نآ  یخرب  مه ، مسیدوب  رد  .تسین  یتسرپ  تب ّتینثو و  اب  طابترا  یب مسیناموا ،

دسرب شمارآ  هب  دنک و  تفرـشیپ  دناوت  یم  دوخ ، ینورد  ياهورین  يرایـشوه و  رب  هیکت  اب  نایادخ و  ناربمایپ و  هب  زاین  نودب  یمدآ 
تعیبط ای  هتـسشنزاب  يادخ   ) (2) یتسیئد یتسیناموا و  یناـبم  اـب  برغ  هاگدـید  یکیدزن  لـیلد  هب  .دوش  اـهر  ناـهج  ياـه  جـنر  زا  و 

، ینویهـص يدوهی _  ینامّزلارخآ  ياـه  ناـمرآ  زا  یبیکرت  هک  سکیرتاـم  هناـگ ي  هس رد  .دـنا  هتفریذـپ ار  مسیدوب  ناـنآ  راـکدوخ )
راگدرورپ ناسنا ، هک  ارچ  دـش ؛ یم  جـیورت  زین  یتسیئد  ياـه  هشیدـنا دوب ، یتسیدوب  یباـی  تقیقح ییاـهر و  زکرمت و  ياـه  هشیدـنا 

مظن اـب  هداـهن و  راـنک  هب  ار  دوـخ  راگدـیرفآ  مهف ، زا  يا  هجرد هب  ندیـسر  زا  سپ  ریرـش ، نیـشام  نیا  هک  دوـب  يدنمـشوه  هاگتـسد 
؛ دوش یم  هریچ  مه  دوخ  يادخ  رب  یّتح  دنک و  یم  لرتنک  ار  دوخ  ینورد ،

30/6/1384 و ناریا ،»  » همانزور ي شنمایرف ، دوعسم  همجرت : کیزیفاتم ،» بایغ  رد  يراد  نید   » هلاقم ي هملوهار ، يرس  هلوبلاو  - 1
«. نردم تسپ نافرع  دقن   » هلاقم ي يرهاظم ، اضردیمح 

، رظن لامعا  فّرـصت و  هنوگره  زا  وا  تسد  یهاتوک  لیلد  هب  یلو  هدوب  قلاخ  ادـخ  مسیئد  بتکم  رد  دـیوگ : یم  تنک  تسوگا  - 2
ریثأت تحت  ناریاس ، زا  شیب  نایحیسم  نیب  رد  هک  دندوب  اه  ناتستورپ  زا  اه  تسیئد  زا  يرایسب  تسین .»!! راگدرورپ  تمس  هتـسیاب ي 

نمهب 1382، تفرعم ،»  » هّلجم ي مسیئد ،» بتکم  اب  ییانشآ  ، » یمیرک یـضترم  کن : رتشیب  هعلاطم ي  يارب  .دندوب  يدوهی  مسیناموا 
ش ناتسبات 1378 ، دقن ،» باتک   » همان ي لصف  یملع » يراد  هیامرس ماظن  لوصا  مسیئد و   » هلاقم ي يوداه ، رغصا  ص 70 و  ش 74 ،

ص 174. ، 11
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.درک فیرحت  ار  نآ  لدگنـس ، يدوهی  دنمـشناد  سلوپ ، دـش و  يدوـهی  زاـغآ ، زا  ّتیحیـسم  رگید ، دارفا  يرایـسب  اـم و  رواـب  هب  . 6
ّتیحیـسم هیبش  تسا و  یحو  تعیرـش و  زا  رود  هب  ینییآ  دـمآ ، دـیدپ  نانمهرب ، ياه  يریگ  تخـس  هب  شنکاو  رد  هک  مه  مسیدوب 

تیبرت یبرغ  يّدام  ییارگ و  فرصم گنهرف  ياتسار  رد  داد و  رییغت  ار  نید  یب  ِمدرم  ناوت  یم  رت  تحار  ًاساسا  .تسا  هدش  یـسلوپ 
، دنا ّتیوه  یب دنـشیدنا  یم  ای  دنرادن  یحو  درخ و  رد  هشیر  هک  ار  ییاه  گنهرف  اه و  ّتنـس اه و  شزرا  ناوت  یم  یتحار  هب  درک و 

؛ تسا اکیرمآ »  » زا یتلایا  دننام  نونکا  هک  نپاژ »  » لثم تخاس ؛ یناهج  هدکهد ي  نیا  رد  رادرب ، نامرف يدنورهش  درک و  ضوع 

.دـنهد ناشن  يدرف  ینید  کیئال ، يدوهی و  هناتـسرپایند ي  ياـه  تئارق  اـب  ار  ّتیحیـسم  دـنا  هدیـشوک هشیمه  برغ  ياـه  هناـسر  . 7
مـسیئودنه مسیدوب و  هیبش  رایـسب  يزورما ، ّتیحیـسم  رد  ینایحو ، تموکح  یفن  ییارگدرف و  مسیرالوکـس و  نوچ  ییاـه  هشیدـنا 

ّتینابهر رد  يرالوکـس ، گنهرف  نینچ  هیبش  .تسا  ناشیرپ  گنر و  مک رایـسب  يربماـیپ ، داـعم و  ادـخ و  نییآ ، ود  نیا  رد  هک  تسا 
یم نادنز  رد  ار  یفاک  ناج  مان  هب  یکلاس  ریس  تناباراد  کنارف  رثا  زبس  ریسم  ملیف  رد  .تسا  هتفای  یّلجت  یحیـسم ، هدش ي  فیرحت 

حیـسم نیا  هک  يرایـسب  ياه  هزجعم اب  .تسا  ییارگ  نورد  يزیرگ و  مدرم  تضایر و  یمان و  مگ يریگ و  هشوگ  اـب  هارمه  هک  مینیب 
بیجع و یناسنا  وا  .دربب  ادخ  تمـس  هب  دنک و  حالـصا  ار  يا  هعماج  ای  رادیب  ار  یـسک  دهاوخ  یمن دروآ ، یم  هدش  ینادـنز  دـیدج 

یعامتجا یحلصم  هن  رگن و  عماج زیتس و  متس  یفراع  هن  تسا ، یعیبطریغ  بیرغ و 
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نورد رگن و  ییزج  لعفنم و  هک  یـسایس  ياهداسف  یعامتجا و  طیحم  هب  تبـسن  ییادوب  توافت  یب  نافرع  هب  هیبش  وا  نافرع  .لاّعف  و 
؛ تسارگ

رد يا  هنوگ هب  دراد ، يرایـسب  نارادفرط  نایدوهی  نایحیـسم و  نایم  رد  هک  یطیحم  طیارـش  شریذپ  ییارگریدقت و  ییارگربج و  . 8
.دروآ دیدپ  اراکناش  مان  هب   (1)« داشنیاپوا  » باتک فورعم  نارّسفم  زا  یکی  ار  نمهرب  وترامـس  بتکم  .دراد  دوجو  دیدج  ياه  نید 

هدز ي نیشام يایند  ياه  جنر  زا  رارف  شور  دیآ ، یم رامش  هب  تسیناموا  رالوکـس و  کیزیفاتم  ناغّلبم  زا  هک  مه  شهام  یـشیراهام 
: دیوگ یم  دهن و  یم  مان  قاّلخ  ِيرایشوه  ار  ینونک 

(2) .دنک یم  هیجوت  تفرشیپ  لّمحت  رد  ار  یمدآ  یتاذ  ّتیفرظ  قاّلخ ، يرایشوه  حالطصا 

ود نیا  هک  دـنراودیما  اهنآ  .دـنا  هدرک هّجوت  یثنخ  يونعم  ياه  شور  ناونع  هب  مسیئودـنه  مسیدوب و  هب  هطلـس ، ناـهج  نارادـمدرس 
طیارـش طیحم و  اب  يراگزاس  شمارآ و  هک  یتّیونعم  .دنـشاب  هتـشاد  هتینردـم  زا  ناـسنا  یگتـسخ  یگدرـسفا و  يارب  یخـساپ  نییآ ،

هن  (3)، تسا جنر  زا  ییاهر  يدرف و  شمارآ  لابند  هب  اهنت  دنک و  یم  شرافس  ار  هنایوج  تملاسم  هزرابم ي  یتوافت و  یب  دوجوم و 
.یهورگ شالت  هزرابم و  دساف و  ياه  ماظن حالصا  هعماج و  رییغت 

.دش هتشون  مسیئودنه  رد  یتاحالصا  يارب  .م.ق  لاس 500  یلاوح  تسودنه و  نید  رارسا  يواح  باتک ، نیا  - 1
ص 33. نردم ،» تسپ نافرع  دقن  - » 2
ص42. نردم ،» تسپ نافرع  دقن  - » 3
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: تسا دقتعم  تیوه  زمیج 

یلمع رت و  تحار  یلیخ  نامدوخ  رد  رییغت  داجیا  ...میدرگ  کیدزن  نآ  هب  لقاال  ای  میـسرب  ییاون  مه قباطت و  هب  یگدنز  نیا  اب  دـیاب 
(1) .مینک ششوک  طیحم  رد  یناینب  یساسا و  تالّوحت  تارییغت و  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رت 

راظتنا ینورد و  لـّمأت  زکرمت ، هبقارم ، ياـنعم  هب   (3) اناـید ییادوب  موهفم  زا  دـیدج  یـسیلگنا و  تشادرب  هک   (2) نشیتیدم ناراداوه 
: دنرواب نیا  رب  دوخ  هقرف ي  ترورض  تیّمها و  زا  عافد  رد  تسا ، نورد  شیاشگ 

هدـنیازف ي ندـش  هّکت  دـنچ  نارحب  ات  دـنوش  اهر  تعرـس  هب  نارود  نیا  ینورد  ياه  سرتسا  زا  دـنوش و  ریذـپ  فاـطعنا  دـیاب  مدرم 
دیاب مدرم  هتفای و  رییغت  تعرـس  هب  رـصع  نیا  رد  یمـسج  یفطاع و  ياهزاین  ياضرا  ياه  هویـش  .دوش  لح  هتینردـم  زا  سپ  عامتجا 

هب ینهذ ، ياهراشف  هب  دیاب  نشیتیدم ، شور  رد  .دنزادرپب  دوخ  یگدنز  يانغ  هب  دنریگب و  دای  ار  دوخ  نایم  رادیاپ  يدنماضر  شور 
(4) .دش راگزاس  اهنآ  اب  نردم ، طیارش  نتفریذپ  اب  تسیرگن و  توافت  یب  تروص 

یقالخا و يرگ  هطلـس اب  هارمه  هطلـس ، ینورد  شریذپ  نیا  .تسا  دارفا  نورد  یتخانـش  ناور  يریذپ  هطلـس يارب  یـشور  نشیتیدـم ،
نردـم تسپ ياه  نافرع  نارادـفرط  زا  نیاوگ  یتکاش  .دروآ  یم  راب  لفاغ  توافت و  یب  ریذـپ و  متـس  ار  یمدآ  اـه ، هناـسر  یـسایس 

، يداصتقا یلغش و  ياه  تیقّفوم  يّدام و  یگدنز  رد  یبای  ماک  ار  نشیتیدم  درکراک  نیرت  مهم  هدز ، قرش

ناهج ورـسخ  همجرت : برغ ،» قرـش و  هفـسلف ي  خـیرات  ، » یلاپورـس ناشیرک  ادار  زا : لقن  هب  ص42  نردم ،» تسپ نافرع  دـقن  - » 1
ص 60. ج1 ، چ2 ، ، 1382 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، يراد ،

.Meditation - 2
.Dhayana - 3

ص 43. نردم ،» تسپ نافرع  دقن  - » 4
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.دنک یم  تابثا  ار  اه  نافرع  لیبق  نیا  يریذپربج  ندوب و  رالوکس  نایب ، نیا  اب  وا   (1) .دناد یم  ییاروام  ياه  نامرآ  هب  زاین  نودب 

ارچ نوچ و  یب  اهنآ  .دنا  هتـشاذگ رثا  دیدج  ینافرع  ياه  بتکم  زا  يرایـسب  رب  دـنراد و  يرایـسب  هقباس ي  ناییادوب  نوچ  ناودـنه ،
: دنتسناد یم  داژن  ای  هقبط  ای   (2) تساک راهچ  وزج  ار  اه  ناسنا  دنتفریذپ و  یم  ار  یعامتجا  یتاقبط  ماظن 

؛ ودنه نویناحور  ای  نانمهرب  لّوا ،

؛ نارواگنج ناگدازهاش و  ناهاش و  ای  اه  هیرتاشک  مود ،

ناناقهد و ناناگرزاب و  هقبط ي  ای  اه  هیشیو  موس ،

یم هدیمان   (3)« اه سَِجن  » هک دـندوب  دـنه »  » ییایرآریغ نایموب  اهنیا ، همه ي  زا  رت  تسپ نارگراک و  هقبط ي  اـی  اـه  هردوش  مراـهچ ،
.دندش

هقبط اب  هقبط  ره  دارفا  ترـشاعم  تشادن و  یّقرت  ناکما  دـنام و  یم دوخ  هقبط ي  رد  دـیاب  سکره  یتاقبط ، يربج  هعماج ي  نیا  رد 
دننک دمآ  تفر و  الاب  ياه  هقبط  ياه  هّلحم  رد  دنتـشادن  قح  اه  سجن هقبط ي  هژیو  هب  دوب و  عونمم  یفرع  یعرـش و  رظن  زا  الاب ، ي 
ماـظن نیا  همه ، .درک  یم  تراـهط  لـسغ  دـیاب  داـتفا ، یم  تسدورف  هـقبط ي  زا  يدرف  هـب  تـسد  ارف  هـقبط ي  زا  يدرف  هاـگن  رگا  و 

ّقح خسانت و  لصاح  ار  نآ  دنتفریذپ و  یم  ار  هنارگمتس 

، نارکف نشور  رـشن  لدـشوخ ، یتـیگ  همجرت : قاـّلخ ،» مّسجت  ، » نیاوگ یتکاـش  زا : لـقن  هب  ص 43  نردـم ،» تسپ نافرع  دـقن  - » 1
چ1، ، 1373 ناهبزور ، رـشن  ینمؤم ، وناب  ناگژم  همجرت : ییانـشور ،» رد  یگدـنز  ، » نیاوگ یتکاش  نینچمه  ص 19 و  چ2 ، ، 1371

ص 5.
.تسا داژن  يانعم  هب  یلاغترپ  يا  هژاو  caste - 2

.Un touchables - 3
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داهن رد  یلو  تفر ، نیب  زا  يا  هزادنا ات  .م  لاس 1955 رد  یلهاج ، ياه  ّتنس نیا   (1) .دنتسناد یم  دوخ  نیشیپ  رادرک  هجیتن ي  دوخ و 
رب ّطلـست  زا  رت  تحار  نایدنه  زا  یـشک  هرهب  دنه و  رب  یگریچ  یـسیلگنا ، نارگرامعتـسا  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دنام ، دنه  هعماج ي 

(2) .دوب نایناریا  و  ناریا » »

یـشومارف ینیرفآ و  ماهبا مدرم و  نایم  ینکفا  فالتخا يارب  يدیدج  نویفا  رّدـخم و  يوراد  نردـم ، تسپ دـیدج و  ياه  نافرع  نیا 
رد هک  مه  اکیرمآ »  » مدرم .درادن  يا  هجیتن  تسا و  نامدرم  ندرک  مرگرـس  ییارگربج و  مسیرالوکـس و  شرتسگ  نیداینب و  لئاسم 

: دنوش یم  میسقت  هقبط ، جنپ  هب  یبرغ  ناسانش  هعماج رظن  زا  دننک ، یم  یگدنز  تردق  تورث و  نیمزرس 

؛) دصرد 3  ) تسا لکشم  رایسب  هقبط  نیا  هب  ندش  دراو  هک  یحیسم  تسینویهص  يدوهی و  نارالاسرز  هقبط ي  ) 

؛) دصرد ات 15   10  ) دنتسه يدوهی  نوسکاسولگنآ و  داژن  زا  رتشیب  هک  طسوتم  هقبط ي  ) 

؛) دصرد ات 35   30  ) نارگراکرس نادنمراک و  هقبط ي  ) 

؛) دصرد ات 40   30  ) تسین نکمم  ناشیارب  یّقرت  زادنا و  سپ هافر و  ناکما  هک  نارگراک  هقبط ي  ) 

ص 27. گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  - » 1
ش 39. ، 1384 رذآ مراهچ ، لاس  هنامز ،»  » هّلجم ي دنه ،» هب  مسینویهص  رفس   » هلاقم ي رذنم ، ینسحلاوبا  یلع  - 2
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20  ) دنا هتسباو  یتلود  ياه  کمک  هب  داوس و  مک نامناخ و  یب  ییاتسور و  ای  نیـشن  هموح  هک  رجاهم  تسوپدیفـس و  ریغ  هقبط ي  ) 
(1) (. دصرد ات 25 

هدـش ي فیرحت  ياه  نید نردـم و  تسپ نردـم و  ریطاسا  دوجو  لیلد  هب  دریگ ، یمن لکـش  یبـالقنا  اـپورا »  » و اـکیرمآ »  » رد هکنیا 
« ربو سکام   » رگا قّقحم : کی  لوق  هب  .تسین  ناوخمه  ناـسنا  ترطف  اـب  توهـش ، داـسف و  يربارباـن و  هنرگو  تسا  برغ  رب  مکاـح 

حور ییادوب و  قالخا   » ای یئوتات » قالخا   » ناونع اب  یباتک  دیاش  يراد » هیامرس  حور  ناتـستورپ و  قالخا   » باتک ياج  هب  دوب ، هدنز 
یللملا و نیب  مسینویهـص  داـسف  ملظ و  هدـنناشوپ ي  دـیدج ، ياـه  ناـفرع  مسیدوب و  نونکا   (2) .تشون یم  رـصاعم » يراد  هیاـمرس 

.دنا هدش  رصاعم  یحیسم  نارالاسرز 

هنایارَربَا ي هک  يا  هنارگمتس  ماظن  رد  دنا و  هدروخ  تسکش  یگدنز  رد  ناشدرکلمع ، لیلد  هب  اه  ناسنا  سکیرتام ، هناگ ي  هس  رد 
دنبایب و ییاهر  يارب  یهار  ّربدت ، لّمأت و  اب  دـنناوتب  هک  دـنبای  یم  تاجن  ینانآ  اهنت  دـنراتفرگ و  تسا ، هدرک  داجیا  سکیرتام  ریرش 

هدننک ي هّیهت نادرگراک و  .دننک  ادیپ  تاجن  نایاز » ، » نویهص رهش  یلاها  هلیسو ي  هب  دنبایرد و  ار  تقیقح 

ش 11، ناتـسبات 1378 ، دـقن ،» باتک   » همان ي لـصف  يراد ،» هیامرـس  ماـظن  رد  عیزوت  هلئـسم ي   » هلاـقم ي يدـمحا ، یفطـصم  - 1
ص 122. یمزراوخ ، رشن  يدابآ ، یلع  جریا  همجرت : یعامتجا ،» تاقبط  ، » كورال ری  یپ زا : لقن  هب  ص264 ،

هیامرس ماقتنا  ، 3 ناگراتس گنج  : » هلاقم ینوولـسا ،» يانایلبویل   » هاگـشناد قّقحم  فوسلیف و  ( salvoj zizek  ) كزیز جولاس  - 2
«: کــــــــــیتاملیپد دـــــــــــنومول   » سردآ رد  داژن  نّیدـــــــــــت  ناــــــــــمقل  هــــــــــمجرت : یناــــــــــهج ،» یلاـــــــــــم  ي 

www.ir.mondediplo.com/article622.html
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لماع ای  تسا  نینچ  نیا  یتسار  هب  اّما  دـنا ، هدرک  لعج  ار  ییادوب  ییارگربج  خـسانت و  يدوهی و  ییارگریدـقت  یبوخ  هب  سکیرتاـم 
رب ّطلـست  يارب  دوهی ، نایاورنامرف  ياه  همانرب  نویهـص و  ياه  نادناخ  خیرات  رد  دیاب  ار  یبرغ  گنهرف  يدوبان  رـشب و  خـسم  یلـصا 

؛؟ درک وجو  تسج ناهج 

ییامهرب ياه  ّتنـس  هک  نآ ، زا  شیپ  نییآ  مسیئودنه و  رد  .تسا  رادروخرب  یناوارف  تیّمها  زا  اناورین »  » هب ندیـسر  مسیدوب ، رد  . 9
هب تضایر ، اب  ناسنا  رگا  اهودـنه ، رظن  هب  .دراد  تیّمها   (2) امراک زا  ییاهر  ینعی   (1) اشکوم شمارآ  یشوماخ و  هب  ندیسر  تسا ،

هخرچ ي دبای ، تاجن  ناودنه ) یلصا  يادخ   ) نمهرب زا  لالقتـسا  ناهج و  ندوب  مّهوت  (3) و  ایام زا  دسرب و  یتسه  تقیقح  تفرعم 
دوش و یم  جراخ  یبهذم ) ياهدورـس  ندناوخ  اهرذـن و  ینابرق و  نوچ  ینییآ ، یگدـنز و  فیاظو  ماجنا   ) امراک زا  مه  وا  یگدـنز 

یم ناـیاپ  لولح ، خـسانت و  دـیلاوت و  هخرچ ي  رگید ، ددـنویپ و  یم  نمهرب  هب  هدـش و  لّدـبم  نمتآ  یّلک  حور  هب  هویج  يدرف  حور 
.دریذپ

دیدج ياهامن  ّتیونعم  اب  ییاه  تهابش  میسر ، یم  نردم  تسپ  هفـسالف ي  یخرب  يارگ  یبسن نکـشراتخاس و  ياه  هشیدنا هب  یتقو 
شرتسگ ار  یتسه  يراگنا  موهوم ییارگ و  مهوم  کش و  یعون  دنراد و  دیکأت  ناهج  نیا  ندوب  یمهو  رب  اه ، هشیدنا  نیا  .مینیب  یم 

فده نیتسخن  .دنهد  یم 

.Moksha - 1
.Karma - 2

.Maya - 3
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مـسینویهص هطلـس ي  شرتـسگ  هجیتـن ، رد  ییارگ و  چوـپ  ییارگ و  کـش شرتـسگ  سکیرتاـم ، یتسینویهـص  يدوـهی _  هژورپ ي 
(1) .دوب

زا دیآ و  یم  دیدپ  انعماب  ای  انعم  یب يا  هژاو اب  هک  دوش  یم  هدید  ییارگ  چوپ  یعون  زین ، نشیتیدم  نوچ  ینردم  تسپ ياه  نافرع  رد 
یم ارتنام  تسا ، تیرکـسناس  ناـبز  هب  رتشیب  هک  رارکت  نیا  هب  .دـبای  یم  تسد  شمارآ  هب  نهذ ، ندرک  هتـسخ  يا و  هژاو  رارکت  هار 

هشیدنا هب  تبسن  هک  دیـسر  ییاج  هب  دیاب  ارتنام  رارکت  اب   (2) .دوش یمن  هّجوت  نآ  يانعم  هب  يا ، هژاو رارکت  اب  تلاح  نیا  رد  .دـنیوگ 
مّهوت یقطنم  هجیتن ي  .تسا  چوپ  یتامّهوت  اه ، هشیدنا نیا  .دیسر  ضحم  هراظن ي  هب  نهذ ، لخاد  یناور  ياهراشف  اهرّوصت و  اه و 

ار دوخ  تسشن و  یتحار  ياج  يور  مارآ ، نکاس و  دیاب  ارتنام  رارکت  اب  هارمه  نشیتیدم  رد  .تسا  ماهوا  موجه  کش و  اه ، يراگنا 
يریذـپ و نیقلت  هدامآ ي  ار  ناسنا  یـسانش ، ناور  رظن  زا  تلاح  ود  نیا  بیکرت  .درک  یّـسح  ّتیمورحم  ینالـضع و  یتسـس  راـچد 

ناور يریذـپ  هطلـس هب  رجنم  دروخب ، دـنویپ  اه  هناسر  هفرط ي  کی  نایرج  راـشف  اـب  یتقو  تلاـح  نیا  .دـنک  یم  یکاردا  تـالالتخا 
ناهج رد  هطلس  ياریذپ  ياه  ناسنا  .دوش  یم  یتخانش 

ش 85. تفرعم ،»  » هّلجم ي سکیرتام .» هناگ ي  هس  ییاوتحم  دقن  نویهص ، ییارگ  کش هفسلف ، امنیس و   » هلاقم ي - 1
، افلآ تقیرط  ، » وتورپ سیئول  زا : لقن  هب  نردـم ،» تسپ  نافرع  دـقن  : » کـن ارتناـم ، درکراـک  نییبت  رد  وتورپ  سیئول  زا  يراـتفگ  - 2

ص 107. چ2 ، ، 1375 تاعالّطا ، تاراشتنا  نارهت ، ولردنکسا ، سگرن  نایلامج و  اضر  همجرت : ماگ ،» جنپ  رد  شمارآ  هب  ندیسر 
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یم لیدبت  يرالاسرز  ناریسا  يراد و  هیامرس  ناگدرب  هب  تسا ، نویهص  يانبا  دی  رد  شـصخاش  ياه  هناسر  هک  یلعف ، روحم  هناسر 
(1) .دنوش

ندب يارب  نآ  عوکر  دوجـس و  دوعق و  مایق و  هک  دنراد  زامن  نوچ  یتدابع  اهنآ  هک  ارچ  دـنرتولج ؛ دـیدج  ياه  نافرع  زا  ناناملـسم 
، اهدروم نیا  رب  نوزفا  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  یقیمع  شمارآ  هک  تسادـخ  داـی  نیا  زاـمن ، رد  .تسا  راداـنعم  شیاـهرکذ  دـنمدوس و 

فالخرب .دـنک  یم  يروآدای  رازگزامن  هب  ار  يزیتس  متـس دوش ، یم  هتفگ  رایـسب  زامن  رد  هک  هَّللا  الا  هلاال  ربکا و  هللا  نوچ  ییاهرکذ 
(2) .تسا شخب  ّتیوه  زیتس و  متس  زامن ، نایامنرکف ، نشور یخرب  ياه  هتفگ 

اه تسینویهص  و  اه ) تسیئامال   ) یلامش نایئادوب  فادها  داحّتا  ج )

هراشا

اه تسینویهص  و  اه ) تسیئامال   ) یلامش نایئادوب  فادها  داّحتا  ج )

هنومن يارب  دوش ؛ یم  هدهاشم  ًالماک  مالسا ، هیلع  اه  تسینویهص  اب  نانآ  یـسایس  داّحتا  ناییادوب و  یلمع  تفلاخم  رـضاح ، لاح  رد 
تختیاپ زا  یکی  رد  هنالاس  هک  تسا  یهوکـشاب  مسارم  ماـن  ارکاـچالاک  مینک : یم  هراـشا  یتّبت  ناـییادوب  ّمهم  ياـه  مسر  زا  یکی  هب 

ياه هناسر  زا  هک  یهورگ  شیاین  نیا  رد  .دـنک  یم  تکرـش  نآ  رد  امال  ییالاد  صخـش  دوش و  یم  اـپرب  برغ  یگنهرف  ّمهم  ياـه 
ود دودح  تکام ، نیا  هنیمز ي  .دراد  رارق  لکـش  عبرم  يا  هشیـش  يا  هنیمز  يور  هتـسجرب  فیرظ و  یحرط  دوش ، یم  شخپ  یبرغ ،

نیا زکرم  رد  .تسا  هدش  هتخاس  لاس  کی  رد  ناوارف  تاّیئزج  اب  يا ، هشیش عبرم  يور  مهبم  تکام  نیا  .تسا  رتم  ود  رد  رتم 

«. نردم تسپ نافرع  دقن  - » 1
«. نردم تسپ نافرع  دقن  - » 2
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ییادوب گرزب  ناربهر  شیاین ، نایاپ  زا  سپ  .تسا  ناناملـسم  هبعک ي  دامن  اه ، تسیئامال  رواب  هب  هک  دراد  رارق  یبعکم  ییانب  حرط ،
سپس .دنـسرب  نآ  طسو  هب  ات  دننک  یم  ناریو  ار  هتـسجرب  کچوک  ياهانب  نیا  دنوش و  یم  عمج  يا  هشیـش  هنیمز ي  نیا  رود  یتّبت ،

اب ناناملـسم  هتـشذگ ، رد  .تسا  ناناملـسم  زا  اه  تسیئامال  رّفنت  جوا  هناشن ي  راک  نیا  .دوش  یم دوبان  تسا ، هبعک  داـمن  هک  یبعکم 
هب نانآ  لیم  مسارم ، نیا  رد  .دندنار  نوریب  ّتبت »  » ياه هوک  تشپ  ات  دنه  نیمزرس  زا  ار  ناییادوب  ناتسودنه ،»  » هّراق ي هبش  فّرـصت 

ناربهر یلامش و  ناییادوب  هنیرید ي  ینمـشد   (1) .دوش یم هداد  ناشن  دـنه ،»  » هب هرابود  تشگزاب  ناناملـسم و  یلـصا  زکرم  يدوبان 
.تسا ناهج  نارالاسرز  اه و  تسینویهص  اب  اه  تسیئامال  داّحتا  لیالد  زا  رگید  یکی  مالسا ، اب  مسیئامال 

« ایسآ  » رد هک  لوغم _  ناییادوب  نایم  يداّحتا  يدالیم ، مهدزاود  نرق  دودح  یبیلـص ، ياه  گنج نایاپ  رد  هک  میناوخ  یم خیرات  رد 
دنزادنارب و ار  رصم »  » کیلامم نایساّبع و  تموکح  ات  دش  رارقرب  وج  هطلس  نایحیسم  دنمتورث و  نایدوهی  و  دندرک _  یم  تموکح 

و اقیرفآ » «، » ایسآ »

هّلجم ي دینک : هدهاشم  دـیناوت  یم  نابز  یناملآ  هّلجم ي  نیا  رد  ارکاچالاک »  » مسارم دروم  رد  ار  یلّـصفم  تاحیـضوت  سکع و  - 1
Das Rad Der یناملآ : هب  هلاقم  ناونع  صص 40 و 41 . هرامش 10،2000 ، ، Des O.R.F Nachleze Das Magazin

قوف كردـم  هک  يداتـسا  زا  هدـنب  نینچمه   . Zeit Das Buddhisticche kalachakra-ritual-heure in Graz
دامن بیرخت  يارجام  روشک ، نآ  نویزیولت  رد  ًاصخش  دوخ  هک  مدینـش  تسا ، هتفرگ  ییاپورا  روشک  کی  زا  ار  دوخ  نایدا  يارتکد 

ار یتّبت  ناـیئادوب  رطخ  هدـید و  هدوب ، ارگداـینب  یحیـسم  کـی  هک  يا  هماـنرب يرجم  زا  ار  مالـسا  اـب  یتّبت  ناـیئادوب  تفلاـخم  هبعک و 
.ّفلؤم .تسا  هدرک  یم  دزشوگ 
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کی يربـهر  هب  لوغم ، ناـناخلیا  راـبرد  يدوـهی  نارـالاسرز  هک  تسا  دـهاش  خـیرات  یّتـح   (1) .دـننک میـسقت  دوخ  نایم  ار  اـپورا » »
هب هدیشک و  مه  ار  یهلا  فیرش  مرح  و  هّکم »  » یناریو هشقن ي  لوغم ، ییادوب  هاشداپ  هاش ، نوغرا  ریزو  هلوّدلادعـس ، مان  هب  يدوهی ،

لیلد هب  نامز  نآ  رد  .دنهد  ماجنا  ار  راک  نیا  دنتـسناوتن  یمالـسا  ناملاع  شالت  اب  یلو   (2)، دندوب هدناسر  یناخلیا  هاشداپ  بیوصت 
.دنتفاین تسد  ینادنچ  تیقّفوم  هب  نامز  نآ  صاوخ ، ینیبزیت  یمالسا و  نادنمشناد  زا  ناملسم  مدرم  يوریپ  ناملاع و  يرادیب 

ییادوب نایدوهی  اهوبوج ،

ییادوب نایدوهی  اهوبوج ،

دیاش  (3) .دنا هدش  ییادوب  نایدوهی ، زا  يرایسب  یگزات  هب  دوش و  یمن  متخ  اج  نیمه هب  ناییادوب  نایدوهی و  یـسایس  يرکف و  داّحتا 
رد نانیا  .مالـسا  ناهج  رد  اه  یـسونآ  ّتیحیـسم و  ناهج  رد  اهونارام  لثم  دشاب ؛ هناراک  بیرف يدمع و  یتّقوم و  مه  نید  رییغت  نیا 

تروص هب  هک  دندوب  ینایدوهی  لصا ،

گنـس نارگ رثا  نیا  ص 265  رد  ص258 . ج2 ، ناریا ،» اـیناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارـالاسرز  ، » يزابهـش هللادـبع  - 1
لیدبت نوغرا  رابرد  هقلطم ي  تردق  هب  دوخ  دندرک و  ماع  لتق  ار  ینیوج  نادناخ  دوهی ، نارگ  هئطوت ریاس  هلوّدلادعـس و  دسیون : یم

ناریا و روما  هرادا ي  زا  ناناملسم  تسد  عطق  هب  عورـش  دندوب ، نامگدب  ناناملـسم  زا  هک  هلوّدلادعـس  نوغرا و  هک  يّدح  ات  دندش ؛
هریزجلا و برع و  قارع  درک و  لــخاد  یکلم  ّمـهم  ياــهراک  رد  ار  شیوـخ  ماوـقا  موـمع  هلودلادعــس  ...دــندرک  یناــخلیا  قارع 
چ6، ، 1365 ریبکریما ، رـشن  نارهت ، لوغم ،» خـیرات  ، » یناـیتشآ لاـبقا  ساـّبع  زا : لـقن  هب  ...دومن .  میـسقت  ناـشیا  نیب  ار  ناـجیابرذآ 

ص239.
رارق نوغرا  اب  هلوّدلادعـس  دسیون : یم ص 268  ج2 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  ، » يزابهـش هللادبع  - 2

تشون همان  برع  نایدوهی  يارب  هشیدنا  نیدب  دنک و  مازلا  ناتب  شتـسرپ  رب  ار  ناملـسم )  ) مدرم دزاس و  هدکتب  ار  هبعک  هک  تشاذگ 
.درک راسفتسا  راید  نآ  هب  لوغم  هاپس  نداتسرف  دروم  رد  اهنآ  زا  و 

baztab.com/news/38499.php.www باتزاب ، تیاس  زا  اکیرمآ » نایدوهی  رب  مسیدوب  ذوفن  ّتلع   » هلاقم ي - 3
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مهدفه و مهدزناش و  نرق  رد  زپول  نادناخ  دننام  دنا ؛ يدوهی  زونه  هک  دش  راکشآ  یتّدم  زا  سپ  دنداد و  رییغت  ار  ناشنید  یکیتکات 
دودح هک  یلاح رد  دنا ؛ هدوب  يدوهی  ًالبق  ادوب ، نییآ  هب  دیدج  ناگدـنورگ  دـصرد  یـس  اکیرمآ »  » رد رامآ ، ساسا  رب   (1) .مهدجه

(2)! دنهد یم  لیکشت  نایدوهی  ار  اکیرمآ  ّتیعمج  دصرد  ود 

هام رد  اهنآ  .دـنراد  يدوهی  ییادوب و  ياه  تدابع  زا  یبیکرت  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  اهوبوج  مان  هب  اکیرمآ ، رد  یهورگ  یگزاـت  هب 
رازگرب درد ، جـنر و  زا  ادوب  يدازآ  و  رـصم »  » زا اهنآ  جورخ  لیئارـسا و  ینب يدازآ  دای  هب  ار   Zenseder/ رِدِس نِذ  دیع  لیروآ ،

نانیا .دراد  دوجو  ادوب  زا  يا  همّسجم  مولاش و  حلص  يربع  هژاو ي  هب  راد  شقن نیگنر و  یگنس  اهنآ ، تدابع  بارحم  رد  .دننک  یم 
ینایدوهی وزج   Tricycle مان اب  ناییادوب  هّلجم ي  نیرت  گرزب  ياضعا  هزورما  .دننک  یم یفّرعم  ّتیدوهی  تیوقت  ببس  ار  مسیدوب 

(3) .دنا هدش ییادوب  هک  دنتسه 

رابکتسا مسینویهص و  اب  يدربهار  داحّتا  رد  یتّبت ، مسیدوب 

رابکتسا مسینویهص و  اب  يدربهار  داّحتا  رد   (4)، یتّبت مسیدوب 

؛ دش بعشنم  گرزب  هخاش ي  ود  هب  ادتبا  رد  ادوب  نییآ 

رد وتینـش  نیچ و  رد  سویـسفنک  دـیاقع  مسیئوئات و  اـب  درک و  ادـیپ  جاور  نیچ »  » رد هک  یلامـش ) نییآ  گرزب / خرچ   ) اـنایاهَم لّوا :
؛ تخیمآ رد  نپاژ » »

ص 185. ج2 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نارالاسرز  - » 1
«. اکیرمآ نایدوهی  رب  مسیدوب  ذوفن  ّتلع   » هلاقم ي - 2
«. اکیرمآ نایدوهی  رب  مسیدوب  ذوفن  ّتلع   » هلاقم ي - 3

ص49. گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  « ؛ صص 249-243 نایدا ،» عماج  خیرات  - » 4
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بونج ياهروشک  و  نالیس ) « ) اکنال يرس   » رد هک  دوب  یبونج ) نییآ  کچوک / خرچ   ) انایانیه نییآ  ییادوب ، گرزب  هخاش ي  مود :
رد .تسا  یلاپ  نابز  هب  نانآ  ینید  بتک  دنناوخ و  یم  مه  ناکاین  نییآ  ای  اداوارت  ار  دوخ  نییآ  نانیا  .دوش  یم  هدهاشم  ایسآ »  » قرش

.دنتسرپ یم  ار  ادوب  گرزب  کچوک و  ياه  همّسجم  نانیا  .تسا  بهذم  يزکرم  هطقن ي  هراومه  بهار  صخش  هقرف ، نیا 

/ ساـملا خرچ   ) اـنایَرْجَو ماـن  هب  ّتبت  رد  مسیدوـب  يا  هقرف  باعـشنا  نیموـس  دـمآرد ، ادوـب  نییآ  هـب  تـّبت »  » هاـش هـک  یتّدـم  زا  سپ 
جوزمم مه  هلیبق ) ناشن   ) یتسرپ متوت  تناهک و  رحس و  دوب و  جیار  ّتبت  رد  ًاقباس  هک  یتسرپ  ناطیش  اب  هک  دمآ  دوجو  هب  مسیئامال )

1261  ) نآاق يالبوق  لوغم ، هاـشداپ  ندروآ  ناـمیا  زا  سپ  هک  دـش  یم  هدـیمان  گرزب  ياـمال  نییآ ، نیا  یبهذـم  ربهر  .تسا  هدـش 
رد .تشاد  ّتیمکاح  درز  دبعم  هب  فورعم  دبعم  رب  اهامال  گرزب  سیئر   (1) .تفای جاور  مه  ناتسلوغم »  » رد نییآ ، نیا  هب  يدالیم )

(2) .تسایرد يانعم  هب  ییالاد »  » .دـش هداد  مسیئامال  ياـسؤر  هب  لوغم ، هاـشداپ  فرط  زا  اـمال  ییـالاد  بقل  يدـالیم  مهدزناـش  نرق 
دباعم اهرید و  رد  یتّبت  ياه  هداوناخ  مجنپ  کـی  يدـالیم ، داـتفه  ههد ي  یلاوح  هک  هدرک  خوسر  ناـیتّبت  رب  نییآ  نیا  ناـنچ  نونکا 
ناوـنع هب  .م  دـّلوتم 1935 وستاـیگ  نـیزنت  نوـنکا  .دنتـسه  یعاـمتجا  یـسایس و  یبهذـم ، زکرم  هـک  ییاـهرید  دـنا ؛ هدوـب  لوغــشم 

يدیعبت ربهر  امال ، ییالاد  نیمهدراهچ 

ص 243. نایدا ،» عماج  خیرات  - » 1
ص248. نایدا ،» عماج  خیرات  - » 2
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اب شا  هناّحلـسمریغ  تازرابم  لـیلد  هب  .م  لاـس 1898 رد  يو  .تسا  هقرف  نیا  ربـهر  هک  تـسا  لاـس   66 وستایگ ، نیزنت  .تسا  ناـیتّبت 
هب نیچ  طسوت  شناوریپ  زا  رفن  رازهدـص  هارمه  هب  .م  لاس 1595 زا  وا  تفرگ ! ار  لبون » حلـص   » هزیاـج ي ّتبت ،»  » رب نیچ »  » هطلس ي

رالوکس و نافرع  یمسر  جّورم  ات  دنا  هداد  يدّدعتم  ياه  یـسرک  وا  هب  برغ ، ربتعم  ياه  هاگـشناد  رد  نونکا  مه  دش و  دیعبت  دنه » »
يالط لادم  ًاریخا  .دشاب  یحو  يربمایپ و  داعم و  نودب  کیزیفاتم  ادخ و  نودـب  ّتیونعم  و  ریذـپ ) ّتلذ   ) هنایوج تملاسم  هزرابم ي 

.م ربتکا 2007 شوب 16  جرج  طسوت  روشک ، نیا  رب  نابلط  گنج  ّتیمکاح  نارود  رد  اکیرمآ »  » یماـظنریغ ناـشن  نیرتـالاب  هرگنک ،
لهاست و زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  حلـص و  زا  مد  هک  ّتبت  ناـییادوب  ربهر  ناـمه  دـش ! ادـها  اـمال  ییـالاد  هب  .ش ) رهم 1386  24)
و اـپورا »  » یملع ینید و  عماـجم  اـه و  هاگــشناد  رد   (1) شنیب ّتیفافـش و  یناـبرهم ، نوچ  ییاهراعـش  رادمدرـس  دز و  یم  تلادـع 
زا يوریپ  ینید و  يارادم  درک و  یفّرعم  برغ  يارب  قرش  زا  هناّحلـصم  میلاعت  ّتیونعم و  روآ  مایپ  ناونع  هب  ار  دوخ  دوب و  اکیرمآ » »

زا یلاخ  هزرابم ي  لبمس  درک و  غیلبت  ار  ّتبحم  قیرط 

یهاگشناد و فلتخم  عماجم  رد  امال » ییالاد  ياه «  ینارنخس  هعومجم  شنیب » ّتیفافش ، ینابرهم ، : » ك.ر رتشیب  هعلاطم ي  يارب  - 1
، زوسناهج ندال  یـسراف :  همجرت ي  رپان ، تبازیلا  دّدـجم : شیاریو  زنیکپاه ، يرفج  یـسیلگنا : شیاریو  همجرت و  اکیرمآ ،»  » يونعم
هک یلاس  رد  امال  ییالاد  تلاسر  ناـیدا و  هب  مارتحا   » هلاـقم ي ك.ر : نینچمه  نارهت ؛ ، 1380، لّوا پاچ  سیدنت ، يارس  باتک  رشن 

نمهب 1384. يد و  هرامش ي 17 ، نایدا ، رابخا  هّلجم ي  تشذگ ،»
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؟ دنک یم  تیامح  یتّبت  مسیدوب  زا  رادانعم  حـضاو و  نینچ  نیا  برغ  ارچ  یتسار  هب   (1) .دوب ناهج  ّطلسم  ياه  هناسر  رد  تنوشخ ،
دص دنچ  تمیق  هب  گنج ، ود  .م ) 2008 _ 2003 ریخا (  هلاس ي  جنپ  رد  طقف  هک  شوب ، ویلبد  جرج  ناهج ، نابلط  گنج  لبمس  ارچ 

بانجیلاع رادفرط  نینچ  نیا  تسا ، هتخادنا  هار  هب  قارع »  » نایعیـش ًاصوصخ  ناناملـسم ، زا  هتـشک  نویلیم  کی  دودح  رالد و  درایلیم 
؟ تسا هدش  ییادوب  يامال  ییالاد  نیمهدراهچ  وستایگ ، نیزنت 

راهچ .م  لاس 2006  رد  طقف  يو  .دراد  یمرگ  طباور  لیئارـسا »  » نکاس ياه  تسینویهـص  اب  یحـضاو  روط  هب  امال  ییالاد  نینچمه 
« سدق  » یبرغ راوید  راوید ، نیا   (2) .درک میظعت  نایدوهی  هبدن ي  راوید  ربارب  رد  درک و  ترفاسم  میلـشروا ) « ) سّدـقملا تیب   » هب راب 
یحیـسم و ياه  تسینویهـص  هک  تسا  يدبعم  و  نامیلـس ) لکیه   ) نامیلـس دبعم  هدنامیقاب ي  دـنراد  اعّدا  اه  تسینویهـص  هک  تسا 

! دنزاسب فیرش  سدق  ياه  هناریو  رب  ار  نآ  هک  دننآرب  يدوهی 

قیمع هنیک ي  کی  یتّبت ، ناییادوب  دش ، هتفگ  هک  نانچ  ًاصوصخم  ناییادوب  .دراد  هقباس  مه  خـیرات  رد  يدربهار ، تاطابترا  نیا  هّتبلا 
یخیرات

«، نایدا رابخا   » هّلجم ي یمرکا ، اضر  مالغ  همجرت : .م ،) دـّلوتم 1935 « ) ّتبت  » نایئادوب يونعم  ربهر  وستایگ ) نیزنت   ) امال ییالاد  - 1
lives and legacies: philosophers and religious leaders زا : لقن  هب  دادرم 1384  ریت و  هرامش ي 14 ،

تیاس کن : .دـش  نایب  رـصع ، دوعوم  یگنهرف  هسّـسؤم ي  يودـهم  گنهرف  تسـشن  نیموس  تسیب و  یلاّعف ؛ یقت  دّـمحم  رتکد  - 2
/www.mouood.org/content/view/5765/2 26/8/1386 خیرات هب  دوعوم 
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هبرـض ي ناناملـسم  ناتـسودنه ،»  » رد ادوب  نییآ  لوفا  هرود  کی  زا  سپ  يدالیم ، لاس 1200  یلاوح  هک  ارچ  دـنراد ؛ ناناملـسم  زا 
دودح رد  زین ، ییادوب  نالوغم   (1) .دندرک لقتنم  ّتبت »  » رد دنه  ياهزرم  تشپ  هب  ار  مسیدوب  دندرک و  دراو  نآ  هرکیپ ي  رب  یکلهم 
راشف تحت  قرـش  تمـس  زا  ار  مالـسا  ناـهج  اـت  دنتفاتـش  یحیـسم  يدوهی و  نویبیلـص  يراـی  هب  يدـالیم  مهدزیـس  مهدزاود و  نرق 

؛(2) دـنزادنارب ار  نایـساّبع »  » و رـصم »  » ياـه تلود  بلط ، گـنج  ناـیدوهی  نایحیـسم و  اـب  کـیژتارتسا  يراـکمه  رد  دـنراذگب و 
همانرب لوغم  ییادوب  ِهاشداپ  نوغرا ، ِرابرد  ِریزو  يدوهی ، هلوّدلا ي  دعس  هشقن ي  رد  نالوغم ، هلمح ي  تسایس  همادا ي  رد  نینچمه 

رد هک  دندوب  شنارای  يدوهی و  نیمه  .دوب  هدـش  ینیب  شیپ  ناناملـسم  راتـشک  یتسرپ و  تب  هب  ناناملـسم  مازلا  و  هبعک »  » بیرخت ي 
(3) .دندرک عمق  علق و  ناریا »  » رد ار  يدایز  ناناملسم  هاش ، نوغرا  رابرد 

ینعی اکیرمآ ،»  » بیقر تموکح  مجـسنم ، روط  هب  يا  هّدع  هک  تسا  یبوخ  ّلحم  دنه ،»  » لامـش و  نیچ »  » برغ رد  ّتبت ،»  » هقطنم ي
ینییآ قیرزت  اب  دـننک و  لرتنک  رگید ، فرط  زا  ار  ناریا »  » ًاصوصخ ایـسآ ،»  » برغ یمالـسا  ياه  تموکح  فرط و  کـی  زا  ار  نیچ 

نارالاسرز یللملا و  نیب ياه  تردق  ياپ  ياج  هقطنم ، هب  یسایس  مالسا  ینیچ و  مسینومک  اب  داضتم 

ص49. اه ،» هیاس  باتفآ و  - » 1
هسّـسؤم ي رـشن  نارهت ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نالاسرز  ، » يزابهـش هللادـبع  کن : رتشیب  هعلاـطم ي  يارب  - 2

پاچ ریبکریما ، رـشن  لوغم ،» خـیرات  ، » ینایتشآ لابقا  ساّبع  هحفص ي 258 ؛ ج2 ، چ 1 ،  1377 یـسایس ، ياه  شهوژپ  تاـعلاطم و 
هحفص ي 239. ، 1365، مود

ص 268. ج 2 ، ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا  یسراپ ، يدوهی و  نالاسرز  - » 3

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 239 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_221_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_221_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:222

يربهر هب  یناهج  يرالاسرز  و  مسیئامال )  ) یتّبت مسیدوب  هزورما  ناصّـصختم ، یخرب  هدـیقع ي  هب  نیاربانب  دـننک ؛ مکحم  ار  یناـهج 
، ناشدـیدج ِکیژتارتسا  ِراـی  يارب  یبرغ  نازاـس  هروطـسا  هک  تسا  بلاـج  .دـنا  هدـش  لیدـبت  کـیژتارتسا  نادـّحتم  هب  مسینویهص ،

رازه شـش  بیرخت  یتّبت و  ییادوب  نویلیم  کی  زا  شیب  راتـشک  رب  يدایز  دـیکأت  دـنا و  هدز  يزادرپ  هناـسفا  هب  تسد  یتّبت ، مسیدوب 
.دراد رارق  ماهبا  زا  يا  هلاه  رد  رامآ ، نیا  تّحص  هک  یتروص  رد  ، (1) دنراد نیچ  تلود  طسوت  ییادوب  دبعم 

تافو امال  ییالاد  هک  یماگنه  هقرف ، نیا  رد  .تساهنآ  ّصاخ  هک  دـنراد  امال  ییـالاد  باـختنا  رد  مه  يا  هژیو  نییآ  یتّبت ، ناـییادوب 
؛ تسا هدـمآ  ایند  هب  ناشربهر  تشذـگرد  هظحل ي  رد  هک  دـنزادرپ  یم  یکدوک  يوجو  تسج  هب  وا  ینیـشناج  يارب  ناـبهار  دـبای ،

تـسد هب  مه  ار  اهنآ  یـسایس  يربهر  فلتخم ، لـحارم  ّیط  زا  سپ  اـت  دـنهد  یم  شرورپ  هژیو ، تاـهّجوت  اـب  ار  كدوک  نیا  سپس 
.دریگ

«، نیچ  » طسوت بلط  لالقتسا  تلایا  نآ  فّرصت  و  ّتبت »  » هب ینیچ  مسینومک  تیارـس  زا  سپ  وستایگ  نیزنت  ام ، رـصع  يامال  ییالاد 
فـالخرب ًاریخا  وا   (2) .داد لیکـشت  ار  ّتبت  دـیعبت  رد  سلجم  تلود و  دـش و  دـیعبت  ناتـسودنه »  » هب شناوریپ  زا  یهورگ  هارمه  هـب 

زا رگید  یخرب  بناج  زا  ییاه  تفلاخم  هدرک و  نییعت  دوخ  ینیشناج  يارب  ار  يا  هّچب  رسپ  ّتنس ،

«، ناریا  » همانزور ي گـنهرف ، يزکرم و  امنیـس  رد  ّتبت » رد  لاـس  تفه   » ملیف نارکا  هناـهب ي  هب  هناـبآم ،» مّیق  تیاور   » هلاـقم ي - 1
هرامش ي 2234. هعمج 15/6/81 ،

.دشاب یم   www.Dalailama.com امال ییالاد  یمسر  تیاس  .ّتبت  ناییادوب  يونعم  ربهر  وستایگ ) نیزنت   ) امال ییالاد  - 2
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.تسا هدرامگ  ّتبت  رد  نونکا  ار  دوخ  فرط  زا  بوصنم  یبهذم  لوئـسم  دوخ ، مه  نیچ  تلود  .تسا  هدرک  لّمحت  ار  اه  تسیئامال 
دروم مهدراهچ ، يامال  ییـالاد  ضوع  رد  هتفرگ و  رارق  اـکیرمآ »  » ًاـصوصخ یبرغ  ياـبقر  یتاـغیلبت  تـالمح  دروم  لـیلد  نیمه  هب 

اهنآ يدربهار  دّحتم  هب  هک  يّدح  ات  تسا ؛ اه  تسینویهص  و  سیلگنا »  » و ناملآ »  » اکیرمآ و یسایس  یتاغیلبت و  ّدح  زا  شیب  تیامح 
ینیزگیاج دناوت  یم  یبرغ ، تاغیلبت  کمک  اب  یفرط  زا  تسا و  لوغشم  نیچ  هیلع  هزرابم  هب  هک  يدّحتم  هدش ؛ لیدبت  هقطنم  نیا  رد 

صخش هرابرد ي  مه  يدایز  دنتسم  ییامنیس و  ياه  ملیف  .دشاب  شا  هیاسمه  ناملسم  ياهروشک  رد  برغ و  رد  مالـسا  نافرع  يارب 
رارق یـسررب  دروم  ار  صخاش  هنومن ي  دنچ  هک  تسا  هدش  هتخاس  دـنه  و  اپورا »  » دوویلاه و رد  یتّبت  گنهرف  غیلبت و  ای  امال  ییالاد 

: میهد یم 

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

غیت هبل ي  ملیف  . 1

مسیدوب و طابترا  تاـبثا  يارب  يراـکنا  لـباقریغ  داـمن  سکیرتاـمینا ،)  ) سکیرتاـم ياـه  نشیمینا  (1) و  سکیرتاـم هناـگ ي  هس  . 2
مسینویهص

(2) راهب ...ناتسمز و  زییاپ ، ناتسبات ، راهب ، ملیف  . 3

هایس همّسجم ي  نیرفن  ملیف  . 4

« ناس وی  یک  يا   » يامنایوپ لایرس  . 5

( گرزب موگنای   ) رصق رد  يرهاوج  لایرس  . 6

ناعاجش هناسفا ي  لایرس  . 7

( ریمض ییانشور  نهذ /  ییانشور   ) هدش نیمضت  ییانشور  ملیف  . 8

ّتبت رد  لاس  تفه  ملیف  . 9
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کچوک يادوب  ملیف  . 10

سیلگنا هب  لیامتم  ینادرگراک  اب  یتسیئامال  تاشیارگ  ادوب و  مان  اب  ملیف  ود  . 11

اراسمَس ملیف  . 12

(3)( هلولگ ّدض  بهار   ) ییوداج هبیتک ي  ملیف  . 13

(4) مهدراهچ يامال  ییالاد  نودناک ، نودنوک / ملیف  . 14

(5) یناهج هیامرس ي  مسیدوب و  دنتسم  ملیف  . 15

نیگمشخ بهار  دنتسم  . 16

غیت هبل ي  ملیف  . 1

غیت هبل ي  ملیف  . 1

.م لاس 1949 رد  ملیف  نیا  .تسا  يدنه  یقرش _  نافرع  ياه  نییآ  هب  اه  یبرغ  درکیور  هرابرد ي  یمیدق  ياه  ملیف  زا  یکی  رثا  نیا 
هک تسا  رـصاعم  ناییاکیرمآ  یگتـشگرس  هرابرد ي  رثا  نیا  .تسا  هدـیدرگ  يزاـسزاب  هراـبود  زین  .م  لاس 1984 رد  هدـش و  هتخاس 
رپ رادلوپ و  ییوگاکیـش  دنورهـش  کی  لراد  يرال  هرابرد ي  ملیف ، ِناتـساد  .دنبای  یم  رابت  يدـنه  ياه  نافرع  رد  ار  تقیقح  ًاتیاهن 

رفس ناهج  رسارس  هب  يرگنشور  تقیقح و  يوجو  تسج  رد  دنز و  یم  مه  هب  لبازیا  اب  ار  دوخ  يدزمان  وا  .تسا  تنکم 

-1
-2
-3
-4
-5
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، نومضم نیا  رانک  رد  هّتبلا  .دوش  یم  هتفای  ناتسودنه »  » رد نوسکاسولگنآ ، یبرغ  ِناریح  ناسنا  نیا  هتـشگ ي  مگ  ًاتیاهن  دنک و  یم 
لحارم هک  لراد  يرـال  .تسا  هدرک  جاودزا  يرگ  ماـن  هب  يدرم  اـب  لـبازیا  .دراد  دوـجو  مـه  يرگید  یناتـساد  ياـه  سوـق  شک و 

دراد و هطبار  تسا ، داـتعم  ریقف و  هویب و  هک  یفوس  اـب  وا  .دراد  سیراـپ »  » رد هاـتوک  یتماـقا  تسا  هدومیپ  ناتـسودنه  رد  ار  يوـنعم 
شقباس رهوش  طابترا  زا  هتفر  سیراپ  هب  شناشیوخ  زا  یکی  توعد  هب  هک  مه  لبازیا  .دناهرب  دایتعا  ّرـش  زا  ار  یفوس  دـنک  یم  یعس 

(1) .دنز مه  رب  ار  اهنآ  هطبار ي  دنک  یم  یعس  دوش و  یم  علّطم  یفوس  و 

مسینویهص مسیدوب و  طابترا  تابثا  يارب  يراکنا  لباقریغ  دامن  سکیرتامینا ،)  ) سکیرتام ياه  نشیمینا  سکیرتام و  هناگ ي  هس  . 2

مسیدوب و طابترا  تاـبثا  يارب  يراـکنا  لـباقریغ  داـمن  سکیرتاـمینا ،)  ) سکیرتاـم ياـه  نشیمینا  (2) و  سکیرتاـم هناـگ ي  هس  . 2
مسینویهص

رولیس لئوج  دندوب ، هبرجت  مک  ناوج  ود  هک  ینامز  ار  ود  نیا  .دندرک  ینادرگراک  یکـسفچاو  ناردارب  ار  وهایه  رپ  هناگ ي  هس نیا 
دوـب و هدرک  فـشک  ًـالبق  رنراو  ناردارب  یتسینویهـص  يدوـهی _  تکرـش  زا  تسینویهـص ، يدوـهی _  هقباـس ي  اـب  هدـننک ي  هـّیهت 

هـس میظع  هژورپ ي  تخاـس  يارب  ار  ردارب  ود  نیا  مه  زاـب  يدـالیم  رد 1999  سپـس  تفریذـپ و  ار  اهنآ  نیلتاق  ملیف  یگدـننک  هّیهت
هلاس ي جنپ شالت  تراهم و  هچرگ  ؛(3)  دناسر ترهـش  تورث و  جوا  هب  یناوج  یمان و  مگ زا  ار  نانآ  دیزگرب و  سکیرتام  یتمـسق 

سکیرتام هناگ ي  هس  .تسا  یندوتس  سکیرتام  هناگ ي  هس ینادرگراک  يارب  ود  نآ 

.newsid=542817 رهم ، يرازگربخ  يا ، هرقن هحفص ي  رد  یگدنز  يانعم  باب  رد  یساسا  ياه  شسرپ  هفسلف ،» امنیس و  - » 1
ملیف ییاوـتحم  دـقن   ) نویهــص ییارگ و  کـش  هفــسلف ، امنیــس و  : » ك.ر رتـشیب  هعلاـطم ي  يارب  وanimatrix ؛   matrix - 2

صص 8-28. هام 1383 ، يد  هرامش ي 85 ، تفرعم ،»  » هّلجم ي سکیرتام ،»)
ص 64. هرامش ي 125 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي رولیس ،» لئوج  اب  وگ  تفگ و  - » 3
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هولج رد  بوخ ، ّتیریدم  ّتقد و  اب  دـنداد و  رارق  شنانادرگراک  رایتخا  رد  هدـنزاس  تکرـش  هدـننک و  هّیهت هک  یناوارف  هجدوب ي  اب 
(1) .دوش یم  بوسحم  هژیو  ياه  هولج  رد  یبالقنا  یتاهج ، زا  دوب و  رتولج  نابیقر  ریاس  زا  لاس  نیدنچ  هژیو ، ياه 

زا رتولج  لاس  هب 200  طوبرم  ملیف  ِناتـساد  .تسا  دوخ  يژولونکت  ياهریجنز  رد  نردـم  ناسنا  فعاضم  تراسا  ِناتـساد  ملیف ، نیا 
ماـن هـب  يدـنمتردق  ثیبـخ و  هناـیارربا ي  نارود ، نآ  رد  .تـسا  يدـالیم  ینعی 2199  تمـسق ) نیلّوا  ِنارکا  ِلاـس  ، ) يدـالیم 1999

(Zion)!(2 « ) نویهص  » رهش زج  هب  نیمز ، همه ي  رب  دوب ، ناسنا  تمدخ  رد  رشب و  تسد  هتخاس ي  ینامز  هک  سیرتام  سکیرتام / 
ییاه هنیفس  دنا ، هدش  ناهنپ  نیمز  ریز  رد  سکیرتام  ياه  تابر  ِدید  زا  ندنام  ناهنپ  رد  يارب  هک  رهش  نیا  یلاها  .تسا  هدش  ّطلسم 

مان مه رصّنلا  تخب  رزن /  دکوبن  اه  هنیفـس  نآ  زا  یکی  .دنا  هتـشاد  لیـسگ  شنینهآ  ِنارای  کیژولونکت و  ِناطیـش  نیا  اب  هزرابم  يارب 
تسا یتسوپ  هایـس  سویفروم ، هنیفـس ، سیئر  .درک  هراوآ  ّطلـسم ، يراگن  خیرات  لقن  هب  انب  ار  نایدوهی  هک  تسا  لباب »  » ملاظ هاشداپ 

ار سکیرتام  لاگنچ  رد  ریسا  ياه  ناسنا  هک 

: نینچمه ص 62 و  هام 1382 ، يد  ش 125( ریوصت ، يایند  هّلجم ي  ص81 و  هرامـش ي 118 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي ك.ر : - 1
همانهام ي لاس  باتک  سکیرتام ، هناـگ ي  هس هژیو  ياـه  هولج  قلخ  ملیف و  دـیلوت  لـحارم  هب  یهاـگن  هکبـش :» ياـیند  رد  یگدـنز  »

ص 240. نمهب 1382 ، هرامش ي 312 ، همیمض ي  ملیف ،» ییامنیس  »
هب دوهی  تشگزاب  يدوواد و  یهاشداپ  دامن  هک  تسا  میلشروا ) « ) سّدقملا تیب   » رهش هرانک ي  رد  يا  هّپت  مان  نویهـص  ای   zion - 2

.تسا هدش  ذخا  هملک  نیمه  زا  مه   ( Zionism  ) مسینویهص مان  .دشاب  یم  دوعوم » نیمزرس  »
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.دناهر یم  نینهآ  نمیرها  نیا  دنب  زا  دنراد ، یگدامآ  هک  ار  مادک  ره  دنک و  یم  ییاسانش 

مامت ییاهدورتکلا ، اه و  میس  اب  تسا و  هدرک  رو  هطوغ  يّذغم  يا  هّدام  رد  دننام  ناو  ییاه  فرظ  رد  ار  اه  ناسنا  دسج  سکیرتام ،
هب تسا  لصّتم  راو  هدرم  تکرح و  یب  ِداسجا  رس  تشپ  هب  هک  ییاه  میس  اب  دنک و  یم  هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  اه  ناسنا  ِندب  يژرنا 
هب ملیف ، نیا  رد  ناسنا  یلومعم  یناگدنز  .دنتسه  يژولونکت  رب  ّطلـسم  راد و  لوپ  كّرحتم ، هدنز ، هک ، دنک  یم  اقلا  نینچ  نانآ  زغم 
رد تسا ، میلشروا » « / » سّدقملا تیب  » دامن هک  نویهص »  » رهـش اب  هک  يدارفا  طقف  دوش و  یم  ریبعت  يزاجم ، تایح  یچوپ و  مّهوت و 

هنیفـس ي هفیظو ي  .تسا  هارمه  يداـیز  تّقـشم  جـنر و  اـب  تقیقح  نیا  هب  ندیـسر  هّتبلا  دـنا ؛ هدیـسر  تـقیقح  هـب  دنـشاب ، طاـبترا 
لّمأت و اب  ار  وا  دـبایب و  سکیرتاـم  تسد  رد  ریـسا  كّرحت  یب  داـسجا  ِناـیم  رد  ار  نویهـص  یجنم  نیمـشش  هک  تسا  نیا  سویفروم 

بوخ سویفروم ، .دناسرب  تقیقح  يانـشور  هب  و  تسا ) رادیب  نشور و  يانعم  هب  ادوب   ) دنک رادیب  ناوارف  ياه  جنر  زا  سپ  شقّقدـت 
دنک یم  شرادیب  دبای و  یم  تسا ، يزاجم  چوپ  ياضف  رد  يرتویپماک  رکه  کی  هک  ار  نوسردنا  ياقآ  وئن /  وا  .تسا  سانش  هفیظو 

رد یلو  تسا ، یجنم  هک  درادـن  رواب  دوخ  ادـتبا ، رد  هّتبلا  دراذـگ ؛ یم  دراد  ناوت  رد  هچره  نویهـص » ناـیاز /   » تاـجن هار  رد  وئن  و 
چوپ چیه و  هب  دبای و  یم  دوخ  دوجو  اب  ار  تقیقح  دسر و  یم  نامیا  هب  شّثنؤم  رایتسد  ثیلثت ،) يانعم  هب   ) یتینیرت کمک  اب  تیاهن 

اب يا  هناناج  دربن  رد  و  اناورین )  ) دنک یم  ادیپ  تخانش  سکیرتام ، نورد  ِناهج  ندوب 
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هک زین  ار  تیمسا  یفرط  زا  دهد و  یم  تاجن  ار  نویهص  سّدقم  رهش  دوخ ، ندش  ادف  اب  سکیرتام ) ناظفاحم  هتسد ي  رس   ) تیمـسا
.دنک یم  تحار  تیمسا  ّرش  زا  مه  ار  یسکیرتام  ِناهج  بیترت ، نیا  هب  درب و  یم  نیب  زا  تسا ، يرتویپماک  سوریو  کی 

(1) ادخ بوبحم  رهـش  ّتیروحم  اب  یتسینویهـص  نامّزلارخآ  ییادوب و  يدوهی و  یحیـسم و  ياه  نافرع  زا  یبیجع  بیکرت  ملیف ، نیا 
دیدـش رایـسب  دـنویپ  تسا ، مهم  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اجنیا  رد  اّما  دراد ؛ نتفگ  يارب  يرایـسب  ياه  فرح  دوخ  ياج  ياـج  رد  تسا و 

.دشاب یم  هّجوت  لباق  رثا ، نیا  رد  مسینویهص  مسیدوب و 

ادوب نیرخآ  زا  لبق  ناییادوب  دیاقع  قبط  هک  مشش  يادوب  مه  دشاب و  نویهص »  » رهش یجنم  دوواد ، نب  حیسم  ِدامن  دناوت  یم  مه  وئن ،
نویهـص رهـش  تاجن  يارب  هک  یجان  نیا  هوالع ، هب  .تسا  یجان  نیمـشش  يو  هک  دوش  یم  هراشا  مه  ملیف  رد  .تسا  ناهج  نایاپ  رد 

، هک تسا  نیا  رب  ملیف  ناگدـنزاس  دـیکأت  .درادـن  تعیرـش  یمیهاربا و  تّوبن  ادـخ و  زا  یناشن  ًالـصا  دراذـگ ، یم  مه  ار  دوخ  ناـج 
 _ .دنتـسه ییادوب  ياه  هزومآ  نیرت  يدـیلک  اناورین _ ) ماقم   ) تسین يزیچ  چوپ ، چـیه و  زج  تسا ، یعقاو  میرادـنپ  یم  هک  ییایند 

ییادخ لیلد  هب  هن  مالّـسلا ) مهیلع   ) دوواد نامیلـس و  یـسوم ، نوچ  ینایجان  مه ، یتسینویهـص  يدوهی _  هدـش ي  ینیمز  تایهلا  رد 
رارق دیجمت  دروم  ناشندوب ، دوهی  ِموق  ِیجنم  ِلیلد  هب  هک  ناشیهلا ، تّوبن  ندوب و 

.دوش یم  هدناوخ  مان  نیا  هب  سّدقم » باتک   » رد تسا ، نویهص  هوک  رانک  رد  هک  میلشروا » - » 1
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نیمزرـس و داژن و  ّتیموق و  روحم  رب  هدـش  ینیمز  یتاـیهلا  نوـنکا ، یماـخاح  یـسیرف _  ّتیدوـهی  تاـیهلا  ًاـساسا  (1) و  دنریگ یم 
ار ناهج  تقیقح  يدارفا  طـقف  ادوب ، میلاـعت  قبط  هوـالع ، هب   (2) .ینامـسآ تّوبن  دـیحوت و  ِساـسا  رب  هن  تسا و  دوملت »  » و تاروت » »

تایهلا قبط  .دنـسرب  اناورین  ماقم  هب  دـنناوتب  ات  دـنبای  هر  ساوح  تسرد  زکرمت  هب  لدـتعم ، تضایر  هبقارم و  اـب  هک  دـننک  یم  كرد 
موق نایدوهی ، طقف  مه ، زورما  يارگ  هّدام  ّتیدوهی 

متفه باب  هلمج  زا  شدّدعتم  ياهاج  رد  ناهاشداپ  لّوا  رفـس  دییامرفب : هعجارم  تاروت ) « ) میدـق دـهع   » تارقف نیا  هب  لاثم  يارب  - 1
هک مهدزای  باب  تسا و  نامیلس  ترهش  تورث و  دروم  رد  هک  مهد  باب  تسا و  شردام  تاّیصوصخ  نامیلس و  خاک  هرابرد ي  هک 

ییاه هتـشون  مه  دوواد  باب  رد  لیئومـس  مود  باتک  رخآ  ياه  باب رد  نینچمه  تسادخ ! زا  یتاروت  نامیلـس  ندـش  رود  هرابرد ي 
.دراد دوجو 

هرقف ي باب 11 ، شیادـیپ ،  ) دـسرت یم  اه  ناسنا داّحتا  زا  ادـخ  دوهی ، سّدـقم » باتک   » یلعف هدـش ي  فیرحت  تارقف  رد  ًاساسا  - 2
یم هیرگ  ددنخ و  یم  و  هرقف ي 9_11 ) ، 24 باب جورخ ،  ) دراد اپ  تسد و  و  باب 29 ) جورخ ،  ) رشب دننام  تسا  ینامسج  و  ( 9_1

باب 11 لیئومس ، مود   ) نار توهش  سفّنلا و  فیعض  مه  ادخ  ناربمایپ  هرقف ي 11_10 ) لیئومس _  لّوا   ) دوش یم  نامیشپ  دنک و 
هب تبسن  وگروز  تسرپ و  ماقم  و  باب 32 ) جورخ  رفس  باب 11 ، ناهاشداپ ، لّوا   ) تسرپ تب ًاضعب  و  باب 9 ) 29 و  باب شیادیپ  و 

يّداـم و ًـالماک  مه  داـعم  یفرط  زا  .دـنا  هدـش  ریوـصت  شیادـیپ ) رفـس  باـب 32  رد  ادـخ  اـب  بوقعی  نتفرگ  یتـشک  ناتـساد   ) ادـخ
(110 ص111 _  گرزب ، نایدا  اب  ییانـشآ   ) .دـنوش یم  ظوفحم  ینیمز  تشهب  رد  ناـیدوهی  طـقف  هک  دوش  یم  ریوصت  هناتـسرپداژن 

حور یگنادواج  ناگدرم و  زیخاتـسر  مه ، دوملت »  » رد .تسا  یناهج  نیا  ًالماک  مه  ایمرا 18:4  شارم  هّینثت 16:8 و  رد  داعم  ریوصت 
یم شیپ  هناروحمدوهی  هناتسرپداژن و  ًالماک  دنتـشادن و  لوبق  ار  نآ  نایقودص  دیوگ : یم  ًاحیرـص  دهد و  یم  تبـسن  نایـسیرف  هب  ار 

اب قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودیرف  ریما  یـسیلگنا  زا  همجرت  يدوهی )  ) نهک ماهاربا  رتکد  بار  دوملت ،» زا  يا  هنیجنگ : » ك.ر .دور 
ص نارهت ، ، 1382 لوا ، پاچ  ریطاسا ، رـشن  یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردـص نیـسح  ریما  مامتها  هب  یلا ، نتن  عوشوهی  يربع : نوتم 
: هب دینک  هعجارم  مه  دوعوم  نیمزرـس  هدـعو ي  اه و  تسینویهـص  نایدوهی و  یتسرپداژن  هرابرد ي  .ناگدرم  زیخاتـسر  شخب  ، 362

اـضر دیمح  ریژآ و  اضر  دیمح  همجرت : يدوراگ ، هژور  روسفرپ  لیئارـسا ،») تسایـس  راذگناینب  ياه  هروطـسا   ) دادترا کی  خیرات  »
هدرک یسررب  دقن و  ًادنتسم  ار  هروطسا  ود  نیا  هک  باتک  نیا  دّدعتم  ياهزارف  رد  .نارهت  ، 1377 لّوا ، پاچ  داشرهوگ ، رشن  یخیش ،

.تسا
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.دشاب یم  ناشا  يدادجا  ابآ و  کلم  تارف ،» ات  لین   » نیمزرس تساهنآ و  لام  تشهب  هک  دنادنوادخ  هدیزگرب ي 

ینویلیم و دنچ  تاغیلبت  اب  درب و  راک  هب  یتسینویهص  ییارس  هناسفا نردم و  تسپ  يزاس  هروطسا رد  ار  امنیـس  رازبا  ًاتقیقح  سکیرتام 
هب هک  يا  یعیزوت  تاغیلبت و  درک ؛ بلج  دوخ  هب  ار  يدایز  نابطاخم  ملیف ، شخپ  عیزوت و  یللملا  نیب ياه  هکبـش  رد  هدرتسگ  عیزوت 

.دنهد یمن  ار  نآ  هزاجا ي  دوویلاه  رد  یملیف  ره 

بوخ رایسب  ار  يدوویلاه  ییارگانعم  ملیف ، نیا   (1) .دنتسه مسیدوب  يّدج  نادنم  هقالع  زا  دوخ ، فارتعا  هب  زین  یکـسفچاو  ناردارب 
رشب یلـصا  تالکـشم  دوش : یم  نادنچ  ود  زیمآزار  يونعم و  ییانک  نابز  ندرب  راک  هب  اب  ملیف ، ییامن  نافرع  .دراذگ  یم  شیامن  هب 

، شناد نتـساخرب ، ییانیب ، ياه  هژاو  قیرط  زا  اه  لح  هار نایب و  بش ، یکیرات و  ایؤر و  لهج ، باوخ ، يروک ، نوچ  ییاـه  هژاو  اـب 
(2) .دنوش یم  نایب  زور ، يدیفس و  رون ،

رهـش دوش و  یم  اقلا  اهنآ  هب  سکیرتام  فرط  زا  هک  دنتـسه  يا  يزاجم  ینهذ و  ياـیند  رد  ریـسا  يداـیز  ياـه  ناـسنا  ملیف ، نیا  رد 
ناشنهذ رد  ار  نآ  هک  تسا  ییاه  ناسنا  یمامت  تامّهوت  زا  يا  هدوت  یسکیرتام ،

ص 76. هرامــش ي 118 ، ریوـصت ،» ياـیند   » هـّلجم ي سکیرتاـم ، هراـبرد ي  ییاـیوناراپ ،» يژولوسکیرتاـم  ، » ینمار ناــتاناج  - 1
تاغیلبت نامزاس  يرنه  هزوح ي  « ) امنیـس دقن   » هّلجم ي نتورف ، يدهم  همجرت : كرویب ، شاب  یگدـنب ،» تیاور  هب  لیجنا  : » نینچمه

ص 33. هرامش ي 8 ، هزات ، هرود ي  یمالسا )
سیـسنارف سکیرتام ،» ییامنیـس  ملیف  رد  مسیدوب  نافرع و  دـیزیخرب ! ما « : هدرب  عبنم  نیا  زا  يدایز  هدافتـسا ي  تمـسق ، نیا  رد  - 2

: یتـــــنرتنیا سردآ  رد  هرامـــش ي 14  هروـــس ، هــّلجم ي  یـــشخب ، دوعـــسم  هـــمجرت ي  دـــنگاو ، لـــشار  یلید و  يرنـــالف و 
www.rahpouyan.com/article/showart.asp?sid=688aid=1387
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هریاد رد  ار  ناسنا  هک  تسا  ییاهوزرآ  لایما و  زا  يا  هخرچ  هیاپ ي  رب  اه  ناسنا  جـنر  زین ، مسیدوب  رد  .درادـن  یتّیعقاو  دـنا و  هتخاس 
سویفروم هتفگ ي  هب  ینهذ ، نادنز  نیا  زا  تاجن  طرـش  دنک و  یم  روصحم  خسانت ) هراسمـس /   ) هرابود دـّلوت  گرم و  يرارکت  ي 

هک یسناکس  رد  .تساه  ناسنا  يراتفرگ  ِلیلد  ینادان ، بتکم ، نیا  رد  .تسا  زکرمت  لّمأت و  قیرط  زا  ناهج ، نیا  ِتقیقح  هب  ندیسر 
حیرـصت دـنک ، یم  جـک  ار  قشاق  شمـشچ  اب  ییادوب ، كرـسپ  دـنور و  یم  وگ  شیپ  لکاروا /  رادـید  هب  یتینیرت  سویفروم و  وئن و 

.دنک یم  المرب  ار  مسیدوب  هب  ملیف  ّدح  زا  شیب  یگتسباو  وا ، ياه  فرح  كرسپ و  ششوپ  عون  يریوصت و 

رختسا هب  يا  هلول  نورد  زا  وا  هک  میدهاش  دش ، یم  لقتنم  یعقاو  ناهج  هب  يزاجم  ناهج  زا  راب  نیلّوا  يارب  وئن  هک  ییاه  هنحـص  رد 
مهو ناهج  زا  اه  ناسنا  یجنم  هب  لیدبت  تفای و  هرابود  يّدلوت  دید و  ار  رون  هک  ادوب  نوچمه  دش ، ّدلوتم  دـید و  ار  رون  داتفا و  یبآ 

یم ّدلوتم  جیگ  نایرع و  وم و  نودب  وئن  .دناسر  یم  ار  یکاپ  يانعم  نیدامن ، تروص  هب  مه  بآ  .دیسر  ییانشور  هب  دش و  ناشدولآ 
درم سکیرتام ، يزاجم  ياضف  رد  وئن  سناکـس  نیا  رد  .دنا  هدیدن  زگره  نآ  زا  شیپ  سویفروم ، هتفگ ي  هب  هک  ینامـشچ  اب  دوش ؛

رد هک  تسا  نیا  زا  شیب  رایسب  ملیف ، نیا  ییادوب  تاراشا  هّتبلا  ییادوب ؛) خسانت  ای  اراسمـس   ) دوش ّدلوتم  هرابود  يرگید  يایند  رد  ات 
.تسا یفکم  لاجم  نیا 

هـس ینپاژ و  نانادرگراک  ار  نآ  تمـسق  شـش  هک  دـش  هتخاس  سکیرتامینا  یّلک  مان  هب  سکیرتام  نشیمینا  ُهن  سکیرتام ، راـنک  رد 
ار تمسق 
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مدرم ناکدوک و  زا  ییاه  ناتساد  ریواصت و  اب  ًامیقتـسم  تمـسق  ود  نشیمینا ، هن  نیا  زا   (1) .دندرک ینادرگراک  یکسفچاو  ناردارب 
هب ار  ینپاژ  نایوج  مزر  یتّنـس  ياـه  ساـبل  اـب  درم  نز و  کـی  نیب  یمزر  يدربن  هک  هماـنرب ، (: 3  ) سکیرتامینا دـش : هتخاس  نپاژ » »

ندنام ّقلعم  ناتساد  هک  وسارف  (: 5  ) سکیرتامینا دوش و  یم  نوریب  نادیم  زا  يوق  بیقر  فرط ، کی  زکرمت  اب  هک  دشک  یم  ریوصت 
یکرسپ مه ، هّچب  رسپ  ناتساد  (: 4  ) سکیرتامینا رد  .دشک  یم  ریوصت  هب  ار  ییادوب  تانیرمت  اب  یقرش  هّچب ي  رتخد  هّچب و  رسپ  دنچ 

تقیقح هب  هرابود  يدـّلوت  رد  شحور  ملیف ، ناتـساد  قبط  هزات  دـنک و  یم  یـشکدوخ  متـسیس ، تسد  زا  رارف  يارب  وئن  ییامنهار  اـب 
هب مه ، ود  دوزیپا  مود ، تاـیح  دـیدجت  (: 2  ) سکیرتامینا کـی و  دوزیپا  مود ، تاـیح  دـیدجت  (: 1  ) سکیرتامینا رد  .تسا  هدیـسر 
مان هک  دوش  یم  ریوصت  یناطیـش  ياـه  تاـبر  یلـصا  رهـش  ناونع  هب  هنیدـم ) هّکم و  یلاوح   ) نآ بلق  و  ناتـسبرع »  » هشقن ي حوضو 

هشقن ي يور  راودـغج  سگمرخ  کـی  نتـشک  و  هرـصب »  » بونج هب  ناناملـسم  ذوـفن  سپـس  .تسا  هداـهن  دوـخ  رب  ار  کـی  رفص _ 
لاله تروص  هب  سگمرخ  نآ  نوخ  ندـش  هدیـشاپ  بلاج ، هتکن ي  .دوش  یم  ریوصت  للم ، نامزاس  دـنمراک  کی  طسوت  هنایمرواخ 

رب هوالع  .تسایوگ  حضاو و  هک  تسا  قارع »  » و ناریا »  » يور یعیش ) )

: نـینچمه ص 77 و  دادرم 1382 ، هرامـش ي 118 ، ریوصت ،» ياـیند   » هّلجم ي ییاـیوناراپ ،» يژولوسکیرتاـم  ، » ینمار ناـتاناج  - 1
«، ریوصت يایند   » هّلجم ي سکیرتامینا ،) شور  هب  تکرح  تسیب  رد  تام  شیک و  « ) هتمورپ هیـال ي  تفه  سوباـک  ، « یلیرُک دـیمح 

صص 73-68. يد 1382 ، هرامش ي 125 ،
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نینچمه .دشک  یم  ریوصت  هب  ناتسبرع » هریزج ي  هبش   » بلق رد  مه ، ار  یناطیش  ياه  تابور  عّمجت  ّلحم  کی » رفص _   » رهش هکنیا 
سکیرتام و ریرش  ناطیش  هیلع  یبرغ ، ًابلاغ  نازابرس  تسا و  یناهج  مود  گنج  ياه  هنحص  هیبش  هک  گنج  ياه  تمـسق  نیمه  رد 

يادوب نابهار  یحیـسم و  ناشیـشک  هک  میدهاش  دنتـسه ، گنج  لاح  رد  مالـسا ) ناهج  يارقلا  ّما  ناتـسبرع  ّتیزکرم  اب   ) اه تابور 
حضاو ینمـشد  ملیف ، نیا  رد  دننک ! هزرابم  ینیـشام  ناطیـش  هیلع  دنناوتب  ات  دنهد  یم  هیحور  نازابرـس ، هب  امال ) ییالاد  ناوریپ   ) یتّبت

دندش و هدنار  دنه »  » زا ناناملسم  طسوت  يدالیم  نرق 12  رد  هک  ناییادوب  .دوش  یم  هداد  شیامن  ناناملـسم ، اب  ناییادوب  اه و  یبرغ 
.دننک یم  شالت  مالسا  هیلع  اه  یبرغ  کمک  اب  زورما  دنراد ، لد  رد  ناناملسم  زا  یخیرات  يا  هنیک 

راهب ...ناتسمز و  زییاپ ، ناتسبات ، راهب ، ملیف  . 3

(1) راهب ...ناتسمز و  زییاپ ، ناتسبات ، راهب ، ملیف  . 3

تسا كاد  یک  میک  ملیف  نادرگراک  .دش  هتخاس  .م  لاس 2003 رد  تسا  یبونج » هرک ي   » و ناملآ »  » كرتشم لوصحم  هک  ملیف  نیا 
شمارآ ندیـشک  خر  هب  ییادوب و  ياـه  لبمـس  اـهدامن و  .تسا  هدیـشک  ریوصت  هب  مسیدوـب  جـیورت  رد  تمـسق  جـنپ  رد  ار  ملیف  هک 

تواضق ییادوب و  نابهار 

ناـمزاس يرنه  هزوـح ي  « ) امنیـس دـقن   » هّلجم ي يوـبن ، لوسّرلادـبع  دّیـس  همجرت : تاـساسحا ،» هدرتـسگ ي  فـیط  ، » وو جرج  - 1
رد ملیف  نیا  دقن  نینچمه :  www.iricap.com/magentry.asp?id=2580 و  تیاس : رد  هرامش ي 13  یمالسا ، تاغیلبت 
زا ییولباـت   » ناوـنع اـب  ریز  گـالبو  رد  رثا  نـیا  دـقن  نـینچمه : گالبو www.cinematik.blogfa.com/8509.aspx و 

.www.pergola.blogfa.com/post-11.aspx ادوب :» تیاور  هب  تمسق  جنپ  رد  یگدنز 
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نییآ کی  جیورت  رد  یبوخ  هب  امنیـس  رازبا  زا  نادرگراک  .دنز  یم  جوم  ملیف ، رـسارس  رد  ییادوب  داتـسا  ياهاعّدا  تّحـص  هرابرد ي 
.تسا هدرک  هدافتسا  یبرغ  نابطاخم  يارب  یقرش 

تحت ار  يا  هدننیب  ره  هک  تسا  هدرک  باختنا  ار  ییابیز  رایسب  ملیف ) طبض  هرظنم ي   ) نشیکول تسا : راهب  لصف  هک  لّوا  تمـسق  رد 
يرفولین دـننام  هب  دوش ؛ یم  هدـید  بآ  يور  روانـش  ییادوب  يدـبعم  نآ  طسو  رد  هک  يا  هچایرد  .دـهد  یم  رارق  دوخ  ییابیز  ریثأـت 

قیاق کی  شنوماریپ ، طیحم  اب  هچایرد  نیا  یطابترا  هار  اهنت  .دـنا  هدرک  روصحم  ار  هچاـیرد  ییاـبیز  ناـتخرد  اـه و  هوک  بآ ؛ يور 
هلاس جنپ  كدوک  هب  ار  ییادوب  میلاعت  یلاس  نایم  داتسا  لصف ، نیا  رد  .تسا  هچایرد  هب  فرشم  ادوب  گرزب  همّـسجم ي  کی  .تسا 
یم رام  کی  هغابروق و  کی  سپس  یهام و  کی  هب  ار  یگنـس  شا  یکدوک  تنطیـش  رد  كدوک ، یـسناکس ، رد  .دهد  یم  شزومآ 

هب هبقارم  سفن و  لرتنک  نارادـناج و  رازآ  مدـع  لوصا  سیردـت  يارب  ییادوب  داتـسا  .ددـنخ  یم  نارادـناج  نیا  هب  يداش  اب  ددـنب و 
: دیوگ یم  ددنب و  یم  هّچب  رسپ  تشپ  رب  ار  یگنس  باوخ ، رد  كدوک ،

وت دنـشاب ، هدرم  اهنآ  زا  مادـک  ره  رگا  يا و  هدیـشک  دـنب  هب  هک  تسا  یتادوجوم  ماـمت  ندرک  دازآ  گنـس ، زا  وت  ندـش  دازآ  طرش 
.درک یهاوخ  لمح  تبلق  رد  دبا  ات  ار  یگرزب  گنس 

.تسا هتخومآ  بوخ  ار  داتسا  میلعت  وا  .دنک  یم  هیرگ  تّدش  هب  هک  دوش  یم  ّرثأتم  نانچ  نآ  كدوک  دنا و  هدرم  رام  یهام و 
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بهار 17 ناونع  هب  نوـنکا  هک  یلبق  هلاـس ي  كدوک 5  .دـشک  یم  ریوصت  هب  ار  دـعب  لاس  دودح 12  تسا  ناتـسبات  هک  مود  لصف 
دزن اوادـم  يارب  ار  شناوج  رتخد  يردام ، .دـنک  یم  بّجعت  دـنیب و  یم  ار  راـم  ود  يریگ  تفج  تسا ، هدیـسر  غولب  ّنس  هب  يا  هلاـس

هب دنک و  یم  نامرد  ار  رتخد  داتـسا ، .دیآ  قئاف  دوخ  توهـش  رب  دـناوت  یمن  هدـش و  رتخد  هدادـلد ي  ناوج  بهار  .دروآ  یم  داتـسا 
، دنتـسه نیرفآ  جـنر  هک  ار  امراد  للع  هریجنز ي  جـنر و  وا  ات  دراد  یم  او  اطخ  هب  ار  وا  ناوج  بهار  مارآان  حور  .دتـسرف  یم  هناـخ 
، مشخ تسا و  مشخ  شا  هجیتن  توهـش ، هک  دراد  یم  رذح  رب  ار  وا  داتـسا  .دور  یم  یـسنج  تّذـل  لابند  هب  اجنآ  زا  وا  .دـنک  هبرجت 

.دراد لغب  رد  یسورخ  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم  كرت  ار  دبعم  ناوج ، بهار  اّما  .دوش  یم  تیانج  ثعاب 

هدرک رد  هب  نت  زا  ار  نییآ  ِسابل  هک  ینالوط  یتبیغ  زا  سپ  دراد ، لاس  دودح 30  نونکا  هک  ناوج  بهار  تسا : زییاپ  هک  موس  لصف 
ار شراکتنایخ  رـسمه  شرمع ، زییاپ  نیا  رد  .ددرگ  یمرب  روانـش  دبعم  هب  نینوخ  يرجنخ  اب  تسا ، هدش  رو  هطوغ  جـنر  يایند  رد  و 

يارتاـس يا ، هبرگ  مد  اـب  داتـسا  .دـنک  یم  هیبنت  ار  وا  دراد و  یم  زاـب  لـمع  نیا  زا  ار  وا  داتـسا  اـّما  دراد ، یـشکدوخ  دـصق  هتـشک و 
زا دـسیون و  یم  نیمز  یبوچ  ِفک  يور  ار  ارتوس ) اتیماراپ  اجنا  رپ   ) تقیقح هدـننکایحا ي  اه و  جـنر  مامت  هدـننک ي  دوباـن  ییادوب ،

ندرب يارب  سیلپ  ود  .دـنک  كاپ  دوخ  بلق  زا  ار  ترفن  مشخ و  ات  دـنک  يراک  هدـنک  ار  نآ  ییوقاچ  اـب  هک  دـهاوخ  یم  شدرگاـش 
سپ بهار  هدش و  حبص  .دریگ  یم  تقو  اهنآ  زا  حبص  ات  داتسا  اّما  .دنیآ  یم  بهار 
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هویش هب  داتسا  .دنرب  یم  دوخ  اب  ار  وا  اه  سیلپ  .تسوا  تیاضر  رگنایامن  شا  هرهچ  هدیسر و  شمارآ  هب  ییادوب  يارتاس  یکاّکح  زا 
دامن ناییادوب ، نایم  رد  یـشکدوخ  نیا  .دـنک  یم  يزوس  دوخ  قیاق  نایم  رد  شیاه  شوگ  اه و  مشچ  ناهد و  نتـسب  اب  ناـییادوب  ي 

.تسا خسانت  دامن  رام  .دزخ  یم  دبعم  هب  داتسا ، دوجو  رتسکاخ  زا  يرام  تسا ! يونعم  تاجرد  نیرتالاو  هب  ندیسر 

راب نیا  .ددرگ  یمزاب  دـبعم  هب  اه  لاس  زا  سپ  تسا ، هدـش  لاس  نایم نونکا  هک  قباس  ِناوج  بهار  تسا : ناتـسمز  هک  مراهچ  لصف 
رد تشگزاب  نیح  رد  وا  .دراپـس  یم  وا  هب  ار  شدنزرف  دـیآ و  یم  هدیـشوپ  یتروص  اب  ینز  .دراد  عضاوت  اب  هتخپ و  مارآ و  يا  هرهچ 
هب بانط  اب  ار  یگنس  تسا ، هدش  داتسا  دوخ  نونکا  هک  دبعم  ِبهار  .دریم  یم  دتفا و  یم  تسا ، هدرک  داجیا  بهار  هک  یخی  لادوگ 

يالاب يادوب  گرزب  همّـسجم ي  رگید ، .دناسر  یم  هوک  هطقن ي  نیرتالاب  هب  مامت  یتخـس  اب  ار  ادوب  زا  يا  همّـسجم  ددنب و  یم  دوخ 
.تسا هدش  ادوب  ای  هوتس  يدوب  هب  لیدبت  دوخ  بهار  راگنا  دوش ؛ یمن  هدید  هوک 

هنودرگ ي .درازآ  یم  ار  یتشپ  كال  تسا و  هدـنخ  يزاب و  لوغـشم  دـبعم  نامه  رد  یکدوک  ملیف : لصف  نیمجنپ  راهب ...  هرابود  و 
ملیف نیا  .دشاب  یم  خسانت  روآدای  تسا ، هملک  نیلّوا  نامه  شا  هملک  نیمجنپ  هک  مه ، ملیف  يراذگ  مان ...دراد  همادا  ییادوب  خـسانت 
يارب یقرش ، دیتاسا  تفرگ و  رارق  ناوارف  هّجوت  دروم  نک »  » و نیلرب »  » هراونـشج ي رد  دنک و  حرطم  برغ  رد  ار  مسیدوب  دش  ّقفوم 

؛ دندرک رفس  برغ  هب  ملیف  نیماضم  حیضوت 
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یم ریوصت  هب  ار  اه  هراونـشج  نیا  یعقاو  نازیر  همانرب  ِتسایـس  اه ، هراونـشج  نیا  رد  اه  ملیف  ندـش  هدـیزگرب  باختنا و  دـنور  هّتبلا 
.دش رشتنم  شنیماضم  حیضوت  ملیف و  زا  دیجمت  فیرعت و  رد  تایرشن  رد  زین  يدایز  تاحیضوت  اهدقن و  .دشک 

هایس همّسجم ي  نیرفن  ملیف  . 4

هایس همّسجم ي  نیرفن  ملیف  . 4

لوـصحم مه ، ملیف  نیا  .درب  نیبرود  يوـلج  شدوـخ ، زا  يا  هماـن  مـلیف  ياـنبم  رب  ار  مـلیف  نـیا  .م  لاس 2000  رد  نروهـشیآ  دلانور 
یم هدوبر  ادوب  همّـسجم ي  کـی  دوش ، یم  بوسحم  مسیدوب  غیلبت  حوضو  هب  هک  ملیف  نیا  رد  .تسا  هقیقد  تّدم 101  هب  و  ناملآ » »

ییادوب ناملاع  اب  دـسر و  یم  تقیقح  هب  ایؤر  رد  هک  يّدـح  ات  دـنیب  یم  ادوب  همّـسجم ي  نیا  زا  یتامارک  تازجعم و  قراـس ، .دوش 
نآ نیرفن  راچد  دنک ، هدافتـسا  یـصخش  فادها  هار  رد  همّـسجم  زا  سک  ره  هک  دوش  یم  اقلا  نینچ  ملیف  نیا  رد  .دـنک  یم  تاقالم 
هب سیلپ  هلمح ي  ماگنه  تسا : هدرب  الاب  ار  دوخ  تیباّذـج  یقـشع ، یمک  یـسیلپ و  ناتـساد  کـی  اـب  ملیف  نیا  .دریم  یم  دوش و  یم 

ینعی کین ، يولقود  ردارب  یهابتـشا  اه  ینیچ  .دـیابر  یم  اه  ینیچ  زا  ار  نآ  هک  تسا  همّـسجم  هلماعم ي  لاـح  رد  کـین  اـه ، ینیچ 
رد .دـندرگ  یم  شلاـبند  هب  کـین  دزماـن  هارمه  هب  دـنک و  یم  رارف  سکم  .دـننک  یم  ریگتـسد  تسا ، هدـمآ  نیچ »  » هب هک  ار  سکم 

یلاح رد  ملیف  یلصا  نانامرهق  زا  یکی  ملیف ، نیا  ياهتنا 
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(1) .تسا ناییادوب  عمج  هب  نتسویپ  دوخ و  رس  ندیشارت  لاح  رد  هک  دوش  یم  هداد  ناشن 

« ناس وی  یک  يا   » يامنایوپ لایرس  . 5

« ناس وی  یک  يا   » يامنایوپ لایرس  . 5

اب دوش و  یم  هدرپس  ییادوب  يدبعم  هب  هک  تسا  یکدوک  ناتـساد  دش ، شخپ  مه  ناریا »  » نویزیولت زا  هک  ناس  وی  یک  يا  يامنایوپ 
سابل اب  تساشوک و  نارگید  هب  ندـناسر  يرای  رد  دوخ ، هبقارم ي  لّمأت و  یناـبرهم و  داـیز و  جـنر  داـیز و  دادعتـسا  یعبط و  خوش 

هک تسا  شـساوح  زکرمت  لّمأت و  وا  یلـصا  هصّخـشم ي  دشک و  یم  تضایر  ناتـسبات  ناتـسمز و  رد  ییادوب ، یبهذـم  كزان  ياه 
ییوگلا دـننام  دـهد و  یم  داـی  دوخ  ناـیفارطا  هب  ار  تالکـشم  جـنر و  زا  جورخ  ییانـشور و  يرادـیب و  هار  ینیون ، يادوب  نوـچمه 

نهذ رد  ار  نآ ملیف ، نیا  بوخ  یـسراف  هلبود ي  .دوـش  یم  ریوـصت  اـیند  ناـکدوک  هوـسا ي  ناوـنع  هب  ور  هدـنخ  ینتـشاد و  تسود 
! تفرگن رارق  يّدج  ییاوتحم  لیلحت  دقن و  دروم  بطاخم  رپ  نشیمینا  نیا  هاگ ، چیه هنافّسأتم  درک و  راگدنام  رتشیب  نابطاخم 

( گرزب موگنای   ) رصق رد  يرهاوج  لایرس  . 6

( گرزب موگنای   ) رصق رد  يرهاوج  لایرس  . 6

دـش و هتخاـس  یـس.یب.ِما »  » هکبـش ي يارب  .م  2004 لاـس 2003 _  رد  يا  هرک  نادرگراـک  كراـپ  كووناـچ  طـسوت  لایرـس  نیا 
شیامن هب  ایند  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  یتمسق  رثا 54  نیا  .دیشک  لوط  لاس  کی  شدیلوت 

هب يدایز  تاضارتعا  نآ  یپ  رد  دش و  شخپ  روحم  تیناّقح  دقن  نودب  امیس ، موس  هکبـش ي  زا  خیرات 1/10/1382  رد  ملیف  نیا  - 1
ندید يارب  . newsid=423890 رهم ، يرازگربـخ  ك.ر : ملیف  هراـبرد ي  .دـش  امیـس  ادـص و  هب  مسیدوـب ، جّورم  ملیف  نیا  شخپ 

/www.mouood.org/content/view/3514/2 : . ك.ر ملیف  شخپ  هب  تاضارتعا  یخرب 
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زایتما  8/9 زاـیتما ، هد  زا   www.imbd.com يامنیـس فورعم  تیاس  رد  .تسا  هتفاـی  يداـیز  ّتیبوبحم  تسا و  هدـش  هتـشاذگ 
یتنرتنیا فراعملا  هریاد  .تسا  هتفرگ  ار  زایتما  هد  زا  زاـیتما  تیاـس 9/1  نیا  رد  ملیف  نیرت  بوبحم  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفرگ  تبثم 

و نک »  » ياه هراونشج  رظن  زا  لایرس  نیا   (1) .تسا هداد  ملیف  نیا  هب  ار  نارود  مامت  يا  هرک  مارد  نیرت  بوبحم  بقل  ایدپ ،» یکیو  »
.تفرگ يزیاوج  دش و  هداد  صیخشت  هزیاج  نتفرگ  قیال  ونراکول ،» »

یم رصق  دراو  گنوی  گنایج  مان  هب   Joseon هلـسلس ي ناهاشداپ  زا  یکی  رـصق  رد  يزپشآ  يارب  هک  تسا  یکرتخد  مان  موگنای 
يرابرد رترب  ماقم  نیموس  هک  دسر  یم  گرزب  موگنای  ماقم  هب  تیاهن  رد  دنک و  یم  لّمحت  ار  یناوارف  تالکـشم  اه و  جـنر  دوش و 

.تسا هاشداپ ) کشزپ  )

.تسا هتفرگ  رارق  نـالاس  گرزب ناـکدوک و  لابقتـسا  دروم  هک  هدـش  هتخاـس  موگناـی  هب  فورعم  ماـن و  نیمه  هب  مه  نشیمینا  کـی 
قوف نیا  زا  رگید  يرایـسب  دننام  تسا و  هدش  لیدـبت  يا  هرک  هراتـس ي  قوف  کی  هب  نونکا  یئآ  گنوی  یل  ملیف ، لّوا  شقن  رگیزاب 

، هار نیا  زا  هدش و  یج.ِلا  رالاسرز  تکرـش  تالوصحم  غیلبت  يارب  ینکنام  دنـسپ و  هشیگ  یکـسورع  هب  لیدبت  امنیـس ، ياه  هراتس 
یج.لا تـالوصحم  ماـمت  يارب  وگنخـس  لدـم  ناونع  هب  .م  و 2007 لاـس 2006  رد  وا  .تـسا  هتـشابنا  دوـخ  يارب  يراشرـس  تورث 

شالت و رطاخ  هب  يریدقت  حول  .م  هیوناژ ي 2007 رد  دش و  سکینورتکلا 

.Dae Jang Geum ناونع اب   www.en.wikipedia.org/wiki/jewel_in_the_palace - 1
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رد يزاب  زا  لبق  وا  .تفرگ  یج.لا ) رالاسرز  یناپمک  تورث  شیازفا  رد  یلماـع  هّتبلا  و   ) یج.لا تـالوصحم  ياـقترا  رد  وا  تیقّفوم 
(1) .دوب هتفای  بقل  نژیـسکا  يوناب  ناونع  هب  يراجت  تالوصحم  ِشورف  يارب  یّثنؤم  شخب  تنیز  ِناونع  هب  مه ، هزاوآرپ  لایرـس  نیا 
رس ملاع ، ناراد  هیامرـس  اب  هک  تسا  یبتکم  غّلبم  مه  ملیف  نیا  رد  تسا و  هتـشذگ  اه  تکرـش  هیامرـس ي  شیازفا  هار  رد  وا  یگدنز 

ییازـس هب  شقن  يزادرپوگلا  نیا  رد  نویزیولت ، .تسا  هدش  نارتخد  دیدج  لسن  يوگلا  دراوم ، یخرب  رد  وا  هنافّـسأتم  .دراد  شزاس 
.تسا هتشاد 

ياه هاگیاپ  نیرت  مهم زا  یکی  اکیرمآ ،»  » طرـش دـیق و  یب  ياـه  تیاـمح  اـب  دوش و  یم  باـسح  ییادوب  يروشک  یبونج ،» هرک ي  »
تهج نـیمه  هـب  تـسا ؛ اـکیرمآ  نمـشد  یلامـش ،» هرک ي   » اـکیرمآ و بـیقر  نـیچ ،»  » راـنک رد  ایــسآ  قرــش  بوـنج  رد  اـکیرمآ 

ینافرع بتاکم  ریثأت  تحت  تدّـش  هب  نیچ  رانک  رد  هرک ، .تسا  هدوب  دایز  روشک  نیا  رد  اکیرمآ  یگنهرف  یلاـم و  يراذـگ  هیاـمرس
.تسا نایامن  حوضو  هب  مسیدوب  ًاصوصخ  یقرش ، بتاکم  ریثأت  لایرس  نیا  رد  .دراد  رارق  یقرش 

موگنای هک  دراذـگ  یم  ّقلعم  موگنای  يرادربنامرف  ندوب و  لعفنم  نیب  ار  بطاـخم  ملیف ، رد  مکاـح  یتّیعر  باـبرا  یهاـشداپ و  ماـظن 
يرادربنامرف و

لایرـس یّلک  دقن  ص17 ؛ رویرهش 1386 ، هرامـش ي 175 ، ریوصت ،» ياـیند   » هّلجم ي موگناـی ،» یج و  لا  كرتـشم  يراـکمه  - » 1
www.dl4u2010.blogfa.com/post-65.aspx رصق :» رد  يرهاوج   » بوبحم
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یهاشداپ هناملاظ ي  ماظن  وا  .تسین  شروشک  رب  مکاح  متـسیس  يداینب  حالـصا  رکف  هب  هاگ  چـیه وا   (1) .دـنیزگ یمرب  ار  ندوب  لاّعف 
اب وا  .درادن  یّـصاخ  یـسایس  ماظن  ادوب  هک  روط  نامه .دهد  یم  تیاضر  نآ  رد  ییزج  یتاحالـصا  هب  تیاهن  رد  هتفریذپ و  ار  يدرف 

( نه وناب  شداتـسا  ردام و  لتاق   ) ییوچ وناب  هورگ  زا  نتفرگ  ماقتنا  رکف  رد  شروشک  رب  يدرف  تموکح  هنالداعان ي  ماـظن  شریذـپ 
ّطلـست بانجیلاع و  ردام  .دـهد  یم  تاجن  ار  یهاشداپ  دـنک و  یم  اوسر  ار  اهنآ  دریگ و  یمن  يدرف  ماقتنا  تیاهن ، رد  هچرگ  تسا ؛

مئاد ياه  تلاخد  اب  بانجیلاع  ردام  .تسا  ریقف  مدرم  رب  هاشداپ  نادناخ  تموکح  ماظن  ندوب  هناملاظ  زا  يدامن  رابرد ، رب  شدـیدش 
ریوصت رابرد  هوکـش  رانک  رد  مه  مدرم  جـنر  رقف و  ملیف ، نیا  رد  اهراب  .دـنک  یم  گنت  بانجیلاع  موگنای و  رب  یّتح  ار  هصرع  دوخ ،

.دنک یم  لّمحت  ار  جنر  اه  لاس ماقتنا ، هزیگنا ي  اب  تسین و  نیزگیاج  ماظن  رکف  هب  ًالصا  يا ، هروطسا موگنای  اّما  دوش ، یم 

یصخاش دومن  ملیف  نیا  رد  تسا ، ییادوب  یلـصا  ياه  هزومآ  زا  هک  یمئاد  جنر  اب  یگدنز  یناسمه  یگدنز و  ندوب  راب  جنر رـصنع 
هک ینمشد  یهاوخدوخ و  غورد و  ییوگدب و  زا  زیهرپ  یگتشذگ و  دوخ  زا  اب  يا  هروطسا  ّتیصخش  کی  نتـشاد  اب  موگنای  دراد و 

رادرک تسرد ، نخـس  تسرد ، شـشوک  تسرد ، راک  دراذگ و  یم  رـس  تشپ  ار  تالکـشم  دنوش ، یم  بوسحم  مسیدوب  لوصا  زا 
هکنیا هب  نامیا  تسرد و  مزع  تسرد ،

.www.pafa.blogfa.com/post-378.aspx یکلملادبع : دیعس  رصق ،» رد  يرهاوج   » ینویزیولت لایرس  يریسفت  دقن  - 1
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یگدـنز نتـشاد  يارب  ادوب  یلـصا  هار  تفه  دراوم ، نیا  مامت  .دنتـسه  موگنای  ياهراک  هحولرـس ي  تسا ، ناسنا  ياـمنهار  یتسرد ،
.دناسرب تداعس  هب  ار  ناسنا  دناوتب  هک  تسا  لاحم  یهلا ، هار  تّوبن و  داعم و  ادخ و  نودب  هک   (1)، دنوش یم  هتخانش  دنمتداعس 

یهایگ هدش ، هدافتـسا  ياهاذغ  رثکا  ملیف  نیا  رد  .دوب  ّقفوم  رایـسب  یقرـش » يایـسآ   » گنهرف ینزوس و  ّبط  جـیورت  رد  لایرـس  نیا 
هقطنم رد  دراد  تسود  یتاقبط  ماظن  زا  رود  هب  هکلب  تسین ، تردـق  لابند  هب  موگنای  تسادوب و  ياه  هزومآ  رب  يدـیکأت  هک  دنتـسه 

هک يراداـفو  راـثیا و  يراکادـف و  راـنک  رد  اـه  یگژیو  نیمه  .دزادرپـب  اـهنآ  ناـمرد  هب  دـشاب و  ریقف  مدرم  اـب  تعیبـط  راـنک  رد  يا 
.دندش موگنای  هّداعلا ي  قوف  ّتیبوبحم  ثعاب  دنتسه ، ینید  ًالماک  یمیهافم 

موگنای ِداتـسا  ردام و  جنر  يروآدای  هتـشذگ و  هب  اه  کب  شالف  اّما  تسا ، هدماین  میقتـسم  روط  هب  ملیف  نیا  رد  خـسانت  ثحب  هچرگ 
همّـسجم ي یـشخبافش  هب  داقتعا  .تسا  ناهج  نیا  رد  جنر  هخرچ ي  رب  يدیکأت  موگنای ، یمئاد  ياه  جـنر  بوخ  شزادرپ  رانک  رد 

هکنیا يارب  موگناـی ) هدـناوخردام ي  هدـناوخردپ و   ) شنز وـگاد و  هک  اـجنآ  تسا ؛ هدـش  حیرـصت  مود ، لـهچ و  تمـسق  رد  ادوـب 
همّسجم غامد  زا  يا  هّکت  تمحز  هب  دشاب ، هتشاد  یتحار  نامیاز  دشاب _  یم  مه  موگنای  تسود  هک  هاشداپ _  مود  رسمه  گنـسنوی 

دناوتب ات  دنهد  یم  گنسنوی  هب  نیم  وناب  قیرط  زا  ار  ادوب  ي 

ص 48. گرزب ،» نایدا  اب  ییانشآ  - » 1
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.دوش یم  اقلا  هدننیب  هب  تفارظ  اب  مسیدوب ، ملیف ، نیا  رد  .دشاب  هتشاد  یتحار  نامیاز 

درادن یناهج  رالاس  تردق  نارس  يارب  يرطخ  چیه  ییادوب ، بتکم  دننام  هب  ملیف ، نیا  راکفا  راتفر و  یگدنز و  کبـس  عومجم ، رد 
یناهج نادنورهـش  تیبرت  يارب  اهنآ  ياه  هتـساوخ  ریـسم  رد  یتموکح ، هناملاظ ي  ماظن  هب  موگنای  هنارادافو ي  يرادربنامرف  یّتح  و 

تاغیلبت هزاجا ي  هاگ  چیه  دش ، یم  هتخاس  هرک »  » مدرم ییاکیرمآ  ّدض  تازرابم  هرابرد ي  نیا  زا  رت  يوق  یلایرـس  رگا  ًاعطق  .تسا 
.دش یمن  ور  هب  ور  یناهج  شخپ  اب  نینچ  نیا  تفای و  یمن  ار  ینینچ  نیا  یناهج 

کـشزپ يـالاو  ماـقم  هب  درک و  مزج  مزع  دوخ ، يرـشب  ياوق  رب  هیکت  اـب  ییاـهنت و  هب  موگناـی  ادـخ ، روـضح  نودـب  لایرـس  نیا  رد 
یقیقح يادخ  چیه  نودب  ییوگلا  تسا ؛ ناهج  ّطلسم  ياه  هناسر  دنسپ  دروم  ادخ ، یب  هوسا ي  نیمه  .دیسر  بانجیلاع  صوصخم 

ّقفوم و یگدـنز  رد  هک  یعامتجا  هنالداعان ي  ياـه  ماـظن  لـباقم  رد  ینغ ، ییاوتحم  نتـشاد  نودـب  يربماـیپ و  ره  روضح  نودـب  و 
نودـب هدـش و  یفرع  رالوکـس و  كولـس  ناـفرع و  ّتیونعم و  ناـمه  ًاـقیقد  .دـشاب  یم  زین  تسود  عون  راکادـف و  تسا و  هاوـخریخ 

ًاعطق درک و  دهاوخ  لمع  تیساّسح ، داجیا  نودب  فیرظ و  رایـسب  ورـشیپ ، مالـسا  اب  لباقت  رد  هک  يا  هژورپ  ینایحو ؛ لماوع  روضح 
رد هک  یناهج ، هناملاظ ي  یتسیلاـیرپما و  ماـظن  اـب  لـباقت  رد  هن  یگدـنز  عون  نیا  تشاذـگ ؛ دـهاوخ  ناـبطاخم  رب  ار  دوخ  تاریثأـت 

.دش هداد  شیامن  ناریا »  » نویزیولت رد  شخپ  تبون  ود  اب  ییاوتحم  دقن  چیه  نودب  لایرس ، نیا  هنافّسأتم  .تسا  نآ  ياتسار 
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ناعاجش هناسفا ي  لایرس  . 7

ناعاجش هناسفا ي  لایرس  . 7

شیامن هب  مه  ناریا »  » نویزیولت رد  تسا و  هدرک  ینادرگراک  هتـشون و  یناویاتگنوی  نیج  هک  ناعاجـش  هناسفا ي  ینویزیولت  لاـیرس 
دباعم دـنا و  هدـش عقاو  نیچ »  » برغ رد  اه  هوک نیا  .تسا  نآ  ّصاخ  يوف  گنک  کبـس  ناشاوخ و  هوک  هرابرد ي  تسا ، هدـمآ  رد 

.دنا لوغشم  اه ، تسیئوئات  ریبعت  هب  حور  يافص  یمزر و  ياهرنه  شزومآ  هب  نآ  رد  یناوارف  ییوئات 

( ریمض ییانشور  نهذ /  ییانشور   ) هدش نیمضت  ییانشور  ملیف  . 8

( ریمض ییانشور  نهذ /  ییانشور   ) هدش نیمضت  ییانشور  ملیف  . 8

هک يروشک  تسا ؛ ناـملآ »  » لوصحم ملیف  نیا  .تخاـس  ویکوت »  » و خـینوم »  » رد .م  لاـس 2002 رد  ار  رثا  نیا  يرود  سیرود  مناـخ 
نذ دراد : یناوارف  ذوـفن  نپاژ »  » رد هک  تسا  ییادوـب  بتاـکم  زا  یکی  تـیاور  مـلیف  نـیا  .دـنراد  نآ  رد  يداـیز  تیلاّـعف  ناـییادوب ،

.مسیدوب

ردارب  ) هووا و  رت ) گرزب ردارب   ) واتـسوگ ياه  مان  هب  تسا ، خینوم  رد  يرهـش  تخـس  یگدنز  رد  هتـشگرس  ردارب  ود  ناتـساد  ملیف ،
هداوناخ و اب  ردارب  ود  ره  .یبرغ  نردم  نّدمت  هدننک ي  هتسخ ینیشام و  هدز و  يژولونکت  ياضف  رد  درس  یگدنز  کی  رت .) کچوک
هب ار  یبرغ  رـشب  یگدـنز  ملا  جـنر و  يّدام  ياه  ّتلع  هریجنز ي  نایاپ و  یب  جـنر  ملیف ، لّوا  ياـضف  .دـنراد  لکـشم  دوخ  یگدـنز 
اب یگدنز  همادا ي  زا  دراذگ و  یم  یتشاددای  واتـسوگ  رـسمه  هکنیا  ات  درادن ، شمارآ  يارب  ینمأم  رارف و  هار  هک  دـشک  یم  ریوصت 

نیدنچ هک  دوش  یم  ریوصت  تمسق  نیا  رد  نارازه ، زا  یقادصم  تروص  هب  برغ ، رد  هداوناخ  تسـسگ  نارحب  .دهاوخ  یم  رذع  وا 
دق قالط » دنزرف  »
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.تسا ینونک  ناملآ »  » رد اه  هداوناخ  یناماس  یب  لّمحت و  مدع  لصاح  دق ، مین  و 

: دیوگ یم  واتسوگ  هب  رت  کچوک ردارب  نیدامن  ییوگو  تفگ رد  امیپاوه  رد  دنورب ، نپاژ »  » هب دنریگ  یم میمصت  ردارب  ود 

.درک رکف  نآ  هب  دیابن  دوش و  یم  در  هک  تسامیپاوه  فارطا  ربا  ياه  هدوت  نیا  دننام  یگدنز  ياه  جنر  اه و  مغ 

گنف صّصختم  کچوک ، ردارب  .دشاب  یم  نذ  نییآ  غیلبت  هک  ملیف  مود  ياضف  هب  ناتـساد  دورو  يارب  تسا  یعورـش  وگو  تفگ نیا 
يژرنا تبثم و  يورین  هک  دـنک  یم  يزیر  همانرب  يروط  ار  هیثاثا  اـه و  هرجنپ  هناـخ و  ياـضف  نتفرگ  رارق  یگنوگچ  هک  تسا  ییوش 

تسا و هتفر  اـپورا »  » و اـکیرمآ »  » هب گـنک » گـنه   » و دـنلیات » «، » هرک «، » نپاژ «، » نیچ  » زا هک  یبتکم  .دـهدب  هناـخ  یلاـها  هب  تبثم 
.دراد زین  ینارادفرط 

رد اهنآ  .دـنرب  یم  جـنر  یتوص  يریوصت و  جاوما  یناوارف  زا  دنتـسه و  اه  همهمه  ضرعم  رد  ناـنچمه  نپاژ ، هب  دورو  زا  سپ  اـهنآ 
ناش يرابتعا  تراک  ندش  هدیدزد  اب  نانآ ، جـنر  .دنتـسه  تالکـشم  ِقرغ  یتسینردـم ، هدـننک ي  هتـسخ  يژولونکت  مطالتم  يایرد 

.دوش یم  زاغآ  نذ  نوم  ییادوب  دبعم  هب  اهنآ  دورو  اب  ناتساد  مود  ياضف  هکنیا  ات  .دوش  یم  رتشیب 

هدرک و ضوع  نذ  ینییآ  ياه  سابل  اب  ار  دوخ  قباس  ياه  سابل  هدروآ و  نوریب  ار  دوخ  شفک  دبعم ، هب  دورو  يادتبا  رد  ردارب ، ود 
ياه هالک  اهنآ  .تسا  توافتم  قباس  هدز ي  يژولونکت  ياهرهـش  رد  اهنآ  نیـشیپ  یگدـنز  اب  هک  دـنوش  یم  يدـیدج  تحاـس  دراو 

نذ ّصاخ  يریصح 
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يدنب ياه  شفک  ندیـشوپ  اب  دننک و  یم  هبرجت  دبعم  رد  ار  ینیون  لّمأت  زکرمت و  دـیدج و  رّکفت  عقاو  رد  دـنراذگ و  یم  رـس  رب  ار 
سناکرف يرـصب و  یعمـس و  ياه  يژولونکت  یگنت  همهمه و  رگید  اجنیا  رد  .دنهن  یم  يا  هزات  ریـسم  رد  مدق  دبعم ، نابهار  ّصاخ 

سوقان و يادص  طقف  رگید  اجنیا  .دنوش  یم  ور  هب  ور  زیگنارب ، لّمأت  مارآ و  ییاضف  اب  دنونش و  یمن  ار  يرهـش  غولـش  تاوصا  اه و 
.دناسر یم  شمارآ  هب  ار  اهنآ  نذ ، داتسا  ياه  ییامنهار  اب  هک  تسا  ییادوب  نابهار  کیمتیر  زاوآ 

راگنا دنتسه ، وگو  تفگ لوغشم  يرداچ  رد  دنوش و  یم  دراو  ویکوت »  » غولـش ياضف  هب  ردارب  ود  هک  ملیف  ینایاپ  ياه  سناکـس  رد 
.دنا هدیسر  شمارآ  هب  دنا و  هدش  هاگآ  فارطا  یچوپ  ألخ و  زا  دیدج ، يرّکفت  اب  دنونش و  یمن  ار  نوریب  يادص 

نداد ناشن  رترب  هب  يداـیز  تدارا  دـنک ، یم  نذ  ییادوب  ياـه  هزومآ  هب  لـیامتم  ار  بطاـخم  یحـضاو  روط  هب  هک  ملیف  نادرگراـک 
ییادوب يارب  یغیلبت  یجیورت و  یملیف  شرثا ، دراد و  اه  یبرغ درـس  هدننک و  هتـسخ  هلغـشم و  رپ  یگدـنز  رب  نابهار  يونعم  یگدـنز 

(1) .تسا ییارگادوب  ینیچ و  يوئات  هفسلف ي  زا  یبیکرت  مسیدوب  نذ  هک  ارچ  دوش ؛ یم  بوسحم  مسیئوئات  نییآ  يرگ و 

تّبت رد  لاس  تفه  ملیف  . 9

ّتبت رد  لاس  تفه  ملیف  . 9

(. اج یب  ،) هام 1356 دنفسا  ایاپ ، پاچ  هژیو ، دنمشوه  رتکد  همجرت : نذ ،» تقیرط  ، » ستاو نلآ  - 1
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ود ناتـساد  ملیف ، نیا  .تخاس  ار  هتعاـس  ملیف 5/2  نیا  يدـالیم  لاـس 1997  رد  يدوویلاـه  يوسنارف _  نادرگراـک  ونآ ، كاژ  ناژ 
نیاربانب دننک ؛ دوعص  ناهج  عفترم  للق  هب  دنهاوخ  یم  اه  يزان  يداژن  يرترب  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هک  تسا  مسیزان  رادفرط  یـشیرتا 
نایئادوب سّدقم  رهش  هب  ریـسم ، رد  رتیپ  شتـسود  رره و  شیرنیاه  .دننک  حتف  ار  ایلامیه »  » ياه هوک  هتـشر  للق  ات  دنور  یم  ّتبت »  » هب
.دشک یم  ار  اهنآ  راظتنا  بیجن ، نابرهم و  یمدرم  اب  ابیز  ناتسهوک  بلق  رد  يرهش  نامرآ  نوچ  هک  دنور  یم  اساهل »  » ینعی یتّبت 

یمک دـناد و  یم  مه  یـسیلگنا  هک  ییادوب  يرتخد  اب  رتیپ  .دـنک  یم  ناشیرای  دـهد و  یم  اذـغ  هناخ و  اهنآ  هب  یتّبت  ینزریپ  اجنآ  رد 
دـنک و یم  مرگرـس  ار  دوـخ  راـک ، اـب  تسا ، هتخاـب  ار  یقـشع  هقباـسم ي  نیا  هک  رره  دـنک و  یم  جاودزا  تسا ، هـیقب  زا  رت  نردـم 
وا اب  دزاس و  یم  ناوجون  مهدراهچ  يامال  ییالاد  ّصاخ  يامنیـس  نلاس  کی  هلمج ، زا  .درب  یم  ییادوب  نابهار  ناـیم  هب  ار  هتینردـم 

هّجوت لباق  .دـهد  یم  دای  ّتبت »  » ناـییادوب ربهر  اـمال  ییـالاد  هب  ار  یناوارف  بلاـطم  زوس ، لد یمّلعم  دـننام  دزیر و  یم  یتسود  حرط 
دنا و هتـشاد  هدهع  رب  نیلدیوید  رثا  دـنه » هب  يرذـگ   » ملیف هدـننک ي  هّیهت ود  ار  اکیرمآ »  » لوصحم ملیف  نیا  یگدـننک  هّیهت هک  تسا 

هتـشون رره  شیرنیاه  تشوندوخ  همان ي  یگدـنز  ساسا  رب  ار  نآ  همان ي  ملیف نوساج  یکب  هتخاس و  زمایلیو  ناـج  ار  نآ  یقیـسوم 
ًاعطق ّتبت ، هوکشرپ  ياه  ناتـسهوک  تعیبط و  ياه  یتفگـش  و  اساهل »  » مدرم ینابرهم  يراد و  نید  زا  ابیز  ياهامن  اب  رثا ، نیا  .تسا 

ات .دوش  یم  بوسحم  نایتّبت  يارب  یغیلبت  رثا  کی 
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ّتبت و ناـییادوب  هب  اـه  یبرغ  کـمک  هوـالع ، هب   (1)! دنتـسناد ّتبت  يرگـشدرگ  ترازو  ِبساـنم  ار  نآ  نادـقتنم  یخرب  هک  يّدـح 
.تسا هدش  ریوصت  حوضو  هب  ملیف ، نیا  رد  امال  ییالاد  صخش 

کچوک يادوب  ملیف  . 10

کچوک يادوب  ملیف  . 10

لاـس رد  نیاتـشا » نتخیل   » و هسنارف » «، » سیلگنا  » روشک هس  لوـصحم  ییاـیلاتیا ، فورعم  نادرگراـک  یچوـلوترب  ودراـنرب  زا  رثا  نیا 
یم نوزفا  ار  نآ  تیباّذج  هک  تسا  هژیو  ياه  هولج  یساسحا و  طباور  تنوشخ ، زا  یبیکرت  يا ، هقیقد  ملیف 140  نیا  .تسا  .م  1993

ناـفرع ییارگاـنعم و  هب  یّـصاخ  هّجوت  کـچوک  يادوب  هانپرـس و  نامـسآ  روتارپما ، نیرخآ  شفورعم  ملیف  هس  اـب  یچولوترب  .دـنک 
هراونـشج ي رد  ملیف  نیا  .تسا  هتـشون  یچولوترب  زا  یناتـساد  ساـسارب  رزتیلراو  يدور  ار  رثا  نیا  هماـن ي  ملیف  .تسا  هتـشاد  یقرش 

ناگدنـسیون یّلم  نمجنا  ملیف  هزیاج ي  هراونـشج ي  رد  دش و  یقیـسوم  تخاس  يراذگادص و  نیرتهب  تفایرد  يادیدناک  یمرگ » »
ونایک ملیف  نیا  رد  .دوبن  ّقفوم  نادنچ  هشیگ  رد  یلو  درک ، دوخ  ِنآ  زا  يرادرب  ملیف  نیرتهب  شخب  رد  ار  نآ  يا  هرقن  نابور  ایلاتیا ،» »

ونایک .درک  يزاب  اوب  درل  اتراهدیس / شقن  رد  تشاد  ار  سکیرتام  رد  وئن  شقن  هک  زویر 

هعمج ناریا ،»  » هماـنزور ي گـنهرف ،) 3 و  يزکرم امنیـس  رد  ّتبت  رد  لاـس  تفه  ملیف  نارکا  هناـهب ي  هب  « ) هناـبآم مـّیق  تـیاور  - » 1
رد لاس  تفه  ملیف  نارکا  هناهب ي  هب  « ) دـشاب نیل  دـیوید  تساوخ  یم  هک  ینادرگراـک  : » نینچمه هرامش ي 2234 و  ، 15/6/1381
www.isna.ir/main/newsview.aspx? سردآ : رد   12554-8410 ربخ دک  ، 1384 / 23/10 انـسیا ، يرازگربخ  ّتبت ،)

id=news-648973
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یم مسیدوب  هب  زیمآ  نیـسحت  یهاـگن  اـب  ملیف  نیا  رد  یچوـلوترب   (1) .تسا روهـشم  دوویلاه  رد  ییادوب  تاـشیارگ  نتـشاد  هب  زویر 
.درگن

هب ات  دـنور  یم  اکیرمآ » لتایـس   » هب وبر  ونامال  يربهر  هب  هک  تسا  ناتوب »  » میقم ییادوب  ناـبهار  زا  یهورگ  هراـبرد ي  ملیف  ناتـساد 
لولح سج  ناشکچوک  رـسپ  رد  اـهنآ  ییادوب  ناربهر  دـیتاسا و  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  حور  هک  دـننامهفب ، ازیل  نید و  هداوناـخ ي 
ًالماک یپیت  هک  ناشدـنزرف _  ردام و  ردـپ و  .دـنک  رفـس  ناتوب  هب  سج  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  دـییأت  يارب  و  خـسانت )  ) تسا هدرک 

حور هک  ارچ  دوش ، اه  ییادوب  ناربهر  زا  یکی  دیاب  سج  هک  دوش  یم  دـییأت  دـننک و  یم  رفـس  ناتوب  هب  دراد _  ییاکیرمآ  روبوم و 
كرسپ كرتخد و  هارمه  هب  ییاکیرمآ  كرـسپ  .دتفا  یم  قاّفتا  نیمه  تسا و  هدرک  لولح  وا  رد  ناشناربهر  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی 

 _ یسایس بصانم  نیرت  یلاع  رب  اه  یبرغ  ّطلست  حوضو ، هب  ملیف ، نیا  رد  دنوش ! یم  هدیزگرب  یتّبت  مسیدوب  يربهر  هب  مه  اب  یقرش ،
(2) .تسا هدمآرد  ریوصت  هب  ناییادوب  یبهذم 

سیلگنا هب  لیامتم  ینادرگراک  اب  یتسیئامال  تاشیارگ  ادوب و  مان  اب  ملیف  ود  . 11

سیلگنا هب  لیامتم  ینادرگراک  اب  یتسیئامال  تاشیارگ  ادوب و  مان  اب  ملیف  ود  . 11

امـال ییـالاد  ياـه  قیوشت  ترواـشم و  زا  هک  دوش  هتخاـس  روپاـک  راکـش  ینادرگراـک  هب  ادوـب  ماـن  اـب  یملیف  تسا  رارق  دـنه ،»  » رد
.تسا رادروخرب 

: نینچمه ص33 ؛ زورون 1385 ، هرامـش ي 156 ، ریوصت ،» ياـیند   » هّلجم ي اـکیرمآ ، يامنیـس  رد  یبهذـم  يداژن ، یموق ، عّونت  - 1
www.ksabz.net/article.asp? یتنرتنیا : سردآ  رد  دـنک ،» یم  یگدـنز  لته  رد  هک  يرادـلوپ  هشیپرنه ي  زویر  وناـیک  »

.aid=11301
:20/12/1385 رهم ، يرازگربـــــــــــــخ  کـــــــــــــچوک ،» يادوـــــــــــــب  اـــــــــــــب  ءارواـــــــــــــم  امنیــــــــــــــس و  - » 2
: انـــــــسیا يرازگربـــــــخ  نــــــینچمه  www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?newsid=4459583 و 

www.isna.ir/main/newsxml.aspx?id=891570
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هرابرد ي يو  اب  تشاد و  رادـید  وا  اب  دراد ، رارق  نآ  رد  امال  ییالاد  هناخ ي  هک  دـنه ، لامـش  رد  الاسمراد »  » رهـش رد  روپاـکراکش 
« ّتبت  » ریزو تسخن  ییادوب و  رگـشهوژپ  هچوپنیر ، گنودماس  اب  روپاک  راکـش  نینچمه  .درک  ییاه  تبحـص  ادوب  میلاعت  یگدنز و 

هرابرد تبازیلا  ملیف  هلمج : زا  تسا ؛ هتخاس  ییاه  ملیف  مه  یسیلگنا  نابز  هب  روپاک  راکش  .تسا  هتشاد  هراب  نیا  رد  ییاه  هرواشم  زین 
درک و يزاب  یّمهم  شقن  ریبک ، ياـیناتیرب  يروتارپما  نتفاـی  تردـق  رد  هک  يا  هکلم  ریبک !» ياـیناتیرب   » هاـشداپ لّوا  تبازیلا  هکلم  ي 

(1) .داد شرتسگ  ناتسلگنا »  » رد ار  ییارگدوهی  مسیتناتستورپ و 

« وبملک  » رد رقتـسم  ایـسآ  رون  داینب  تکراشم  اب  تسا  رارق  رـصاعم  يایند  ّتیروحم  اب  ادوب  میلاعت  یگدـنز و  مان  اـب  مه  يرگید  ملیف 
(2) .دوش هتخاس  يدنه  لاگنب  مایش  ینادرگراک  هب  ناتسودنه »  » رد رقتسم  ایؤر ، زا  رتارف  یمرگرس  نامزاس  و  اکنال » يرس   » تختیاپ

اراسمَس ملیف  . 12

اراسمَس ملیف  . 12

ییودـنه رادرک  نوناـق  ساـسارب  .تسا  رادروخرب  ییـالاب  رایـسب  تیّمها  زا  مسیدوـب  سپـس  ودـنه و  نییآ  رد   (3)( اراسمس  ) خسانت
یمدآ ، (4)( امراک )

زا .تسا  ریبک » يایناتیرب   » یتارمعتسم يروتارپما  سیسأت  زاغآرس  .م ،) 1603-1558  ) تبازیلا نارود  دسیون : یم  يزابهش  هللادبع  - 1
« اکیرمآ  » هّراق ي رد  اه  تنالپ  سیسأت  هدرب و  یناهج  تراجت  رد  يّدج  تکراشم  سیلگنا »  » یتنطلس نادناخ  هک  تسا  نامز  نیمه 
، یـسراپ يدوهی و  نارالاسرز  : » ك.ر .دـنتفای  هار  سیلگنا  رابرد  هب  يدوهی  نارـالاسرز  هک  تسا  ناـمز  نیمه  زا  زین  .درک  زاـغآ  ار 

.70-61 صص ج 1 ، 1377 چ 1 ، یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسّسؤم ي  ناریا ،» ایناتیرب و  رامعتسا 
.www.iptra.ir/vdcc2be4qq4.html - 2

.Samsara - 3
.Karman - 4
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هلحرم ي رد  دشاب ، هتـشاد  یبوخ  یگدنز  رگا  .دنیب  یم  ناهج  نیا  رد  دوخ  دّدـجم  تشگزاب  ياه  هرود  رد  ار  دوخ  لامعا  هجیتن ي 
، یگراچیب رقف و  اـب  يدـعب  هرود ي  رد  دـشاب ، هدـش  بکترم  ار  یتشز  لاـمعا  رگا  تشاد و  دـهاوخ  یتّذـل  رپ  هّفرم و  تاـیح  دـعب ،

اهنت .دنک  لولح  خسر )  ) دامج یّتح  و  خسف )  ) هایگ ای  خسم )  ) ناویح تروص  هب  تسا  نکمم  یّتح  و  خـسن )  ) درک دـهاوخ  یگدـنز 
ناییادوب هّجوت  دروم  رایـسب  اناورین ، .تسا  اناورین  هب  نتـسویپ  جنر ، رپ  يایند  رد  رّرکم  ياهدـّلوت  خـسانت و  هنودرگ ي  زا  ییاهر  هار 

زکرمت اهنآ ، لصاح  روحم و  هک  تسا  گرزب  نوناق  تشه  ناهج و  یچوپ  مهف  یشوماخ ، اناورین  هب  ندیسر  هار  نیرت  یلـصا  .تسا 
.دش هتفگ  هک  دشاب  یم  ساوح  تسرد 

ياهروشک تکراشم  اب  دماجنا _  یم  داعم  راکنا  هب  هک  ییادوب _  هدیقع ي  نیا  میقتـسم  غیلبت  ياتـسار  رد  یملیف  .م  لاس 2001 رد 
نیلان ینادرگراک  هب  هقیقد  نامز 145  تّدـم  اب  دوب ، اراسمـس  مان  هب  هک  رثا  نیا  .دـش  هتخاس  دـنه »  » و ناملآ »  » و هسنارف »  » و ایلاتیا » »

رد هک  یبرغ _  ياـه  هراونـشج  اـه و  لاویتـسف  ار  ملیف  نیا  .دـش  هّیهت  نادرگراـک  (2) و  رکیب میت  كرتشم  یگدنـسیون  اـب  (1) و  ناپ
نروبلم 2002 و ملیف  یللملا  نیب  هراونـشج ي  رد  ملیف  نیرترادـفرطرپ  هزیاج ي  دندوتـس و  دـنّرثؤم _  رایـسب  اه  ملیف  هب  یهد  تهج 

.دنداد صاصتخا  نآ  هب  مه  ار  .م  لاس 2002  AFIFest ملیف هراونشج ي  نارواد  تئیه  گرزب  هزیاج ي 

.Nalian Pan - 1
.Tim Baker - 2
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.دراذـگ یم  شیامن  هب  ار  ییادوب  ياـه  ّتنـس  یقیمع  روط  هب  ییادوب ، ياـه  هزومآ  یخرب  هب  تبـسن  يداـقتنا  يا  هدـید  اـب  ملیف  نیا 
لاس و هس  تّدـم  هب  تضایر ، ِنیرمت  زکرمت و  هبقارم و  يارب  ّتبت »  » ییادوب نابهار  زا  یکی  هک  دوش  یم  زاغآ  اجنآ  زا  ملیف  ناتـساد 
شداتسا و تّدم ، نیا  زا  سپ  .دسرب  اناورین  هب  دناوتب  ات  دنیشن  یم  هوک  لد  رد  یکقاتا  رد  ادوب  همّـسجم ي  لباقم  زور ، هس  هام و  هس 

.دنهد ربخ  وا  تیقّفوم  تضایر و  تخس  هرود ي  نیا  مامتا  زا  ار  وا  ندوب ، هدنز  تروص  رد  ات  دنور  یم  وا  دزن  یتّبت  نادرگاش  ریاس 
تـسد هب  هرابود  یناوت  ات  دـنهد  یم  تکرح  دـبعم  تمـس  هب  دـننک و  یم  ّبترم  زیمت و  ار  وا  .تسا  هتفرگ  راـبغ  یلو  هدـنز  زونه  وا 

.دروآ

دنیب یم  وا  دـبعم ، رد  .دوش  یم  شا  هدادـلد  دـنیب و  یم  یهاـگن  مین  رد  ار  یناوـج  رتـخد  يو  .دـننک  یم  روـبع  ییاتـسور  زا  هار  رد 
يارب داتـسا ، روتـسد  اب  .دنیب  یم  ار  كرتخد  يایؤر  ّبترم  تسا و  هتـشادن  يو  رب  یـساسا  ریثأت  زونه  شا  هلاس  هس  زا  شیب  تضایر 

یم ار  رتخد  هرابود  مسارم ، نیا  رد  .دوش  دازآ  شنهذ  یمسارم ، رد  تکرش  اب  ات  دنرب  یم  رهش  هب  ار  يو  ییادوب ، بهار  نیا  ییاهر 
دوخ رانک  رد  ار  كرتخد  يرادیب  باوخ و  رد  دتفا و  یم  كرتخد  هدـکهد ي  هب  شرذـگ  زاب  .دریگ  یم  ار  شدوجو  سوه  دـنیب و 

.دنک یم  سح 

دیاقع اب  هزرابم  هب  وا  .تسا  هدش  راتفرگ  وا  یلو  دندوب ، هدرک  یفّرعم  هسوسو  هلیسو ي  ار  نز  هک  هدوب  يدبعم  رد  یگلاس  جنپ  زا  وا 
وا یسنج ، طباور  زا  هک  دور  یم  یسک  دزن  دنک و  یم  كرت  ار  اجنآ  داتسا ، روتسد  هب  نایاپ  رد  دزیخ و  یمرب  مسیدوب  دوخ و  داتـسا 

وا هقالع ي  یلو  دهد ، یم  میب  ار 
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ییادوب ّتینابهر  سابل  يا ، هناخدور  رانک  رد  هار ، رد  .دنک  یم  تکرح  رتخد  هدکهد ي  تمـس  هب  .تسا  یندشن  راهم  كرتخد ، هب 
، سوه .دوش  یم  راک  هب  لوغشم  رگراک  ناونع  هب  رتخد  نامه  لزنم  هعرزم ي  رد  .دشوپ  یم  يّداع  سابل  دنک و  یم  نوریب  نت  زا  ار 
زا دعب  سوه ، اّما  .دنروآ  یم  رد  مه  دقع  هب  ار  ود  نآ  دنمهف و  یم  ار  هّیـضق  كرتخد  ِردام  ردپ و  .دشک  یم  دوخ  ماد  هب  ار  وا  ناما 

ِهاگن ملیف ، نیا  .تسا  هدرکن  اهر  ار  توهش  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  ادج  ملاع  نیا  رّرکم  ياه  جنر  ِدنب  زا  هدمآ و  وا  غارس  هب  مه  جاودزا 
.دشک یم  ریوصت  هب  مه  ار  نز  هب  ییادوب  یفارحنا 

( هلولگ ّدض  بهار   ) ییوداج هبیتک ي  ملیف  . 13

(1)( هلولگ ّدض  بهار   ) ییوداج هبیتک ي  ملیف  . 13

سوریاس و فیر ، ناتا  تس و  « اکیرمآ  » لوصحم ملیف  نیا  .درک  هضرع  رازاـب  هب  ار  يا  هقیقد  یملیف 104  .م  لاس 2003 رد  رتناه  لپ 
(، یتـّبت يادوب   ) ییاـمال یبـهار  .تشاد  دوخ  رد  ار  ییامنیـس  رثا  نیدـنچ  يرارکت  ياـه  هشیلک  ملیف ، نیا  .دـنا  هتـشون  ار  نآ  سیرو 
یم یبسانم  ناوج  لابند  هب  ییادوب ، بهار  .دـشخب  یم  دوخ  هدـنراد ي  هب  تردـق  یگنادواج و  هک  تسا  ییوداج  يا  هبیتک  لـماح 

هک ناهنپ  ياهدژا  نازیخ و  ربب  ملیف  دننام  تسرد  دورب ، ایند  زا  دهد و  لیوحت  وا  هب  ار  هبیتک  ات  دشاب  هبیتک  نیا  ظفح  ِقیال  هک  ددرگ 
هرخألاب تشاد و  ملیف  نیا  بهار  هباشم  یشقن  ییابوم  یل 

: نینچمه www.foxen.com/moviein.php?mid=1192 و  کـن : ملیف  نیا  هراـبرد ي  Mon Bullet proof ؛  - 1
: نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــینچمه www.iranactor.com/foreigner/films/2003/bulletroofmonk.htm و 

.www.imdb.com نینچمه : www.wikipedia.org/wiki/bulletroof-monk و 
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نابیقر و بهار ، نیا  .دبای  یم  ار  راک  مان  هب  یناوج  بهار ، هرخألاب  مه  رثا  نیا  رد  .درک  انشآ  یقرـش  میلاعت  اب  ار  وا  تفای و  ار  نیج 
ییادوب بهار  نیا  ِنانمـشد  نیرت  مهم  اه  يزان  يدوویلاـه ، ياـه  ملیف  زا  يرایـسب  یناطیـش  هشیلک ي  دـننام  هک  دراد  مه  ینانمـشد 

اّما دنسرب ؛ تردق  یگنادواج و  هب  هبیتک  ندیدزد  اب  دنراد  یعس  دنتـسه و  رترب  تردق  لابند  هب  نانچمه  یناملآ  ياه  يزان  .دنتـسه 
مان هب  بلط  تردـق  محر و  یب  یناملآ  زابرـس  نیا  .دـنام  یم  هدـنز  اهنآ  زا  یکی  دـنوش و  یمن  ّقفوم  یناهج  گـنج  ياـه  لاـس  رد 

.دوش یم  بوسحم  نایتّبت  يارب  يرطخ  لاح ، نامز  ات  تسا و  هبیتک  تردق  نتفرگ  ِلابند  هب  ههد  شش  دودح  رگورتشا 

هبیتـک ي  ) تشونرـس راـموط  دـنک و  راذـگاو  یبساـنم  ناوـج  هب  ار  ّتبت »  » ثاریم ظـفح  ِتلاـسر  اـت  تسوـجو  تسج رد  ریپ  بـهار 
کی هک  کچوک ، يادوب  ملیف  دننام  ًاقیقد  .دوش  یم  انشآ  راک  مان  هب  بلق  شوخ  رب  بیج  کی  اب  هکنیا  ات  دراپـسب  وا  هب  ار  ییوداج )
کی راک  زین ، ملیف  نیا  رد  .تسا  هدرک  لولح  وا  رد  امال  حور  هک  یـسک  ناییادوب و  يدـعب  ربهر  ناونع  هب  نوسکاـسولگنآ  كدوک 

هب حوضو  هب  دوویلاه  راگنا  دـشاب ! یم  یتّبت  مسیدوب  ثارت  ظفح  ّتیلوئـسم  لاقتنا  طیارـش  دـجاو  هک  تسا  راـبت  یبرغ  بوخ  ناوج 
ياـه هنیجنگ  ناـظفاح  ییادوب و  ناربهر  هک  دـنوش  جوزمم  ناـنچ  نآ  دـیاب  یتّبت  مسیدوب  برغ و  هک  دـنامهف  یم  دراد  شناـبطاخم 
لاور رد  درذگب و  ینیمز  قشع  يرهاظ  تیباّذج  زا  دـناوت  یمن  نادرگراک  مه  اجنیا  رد  هّتبلا  .دنـشاب  اه  یبرغ  زا  مه ، ییادوب  دـباعم 

ناوارف ياه  تدهاجم  زا  سپ  تیاهن ، رد  هک  دوش  یم  دیج  مان  هب  ییاپورا  يرتخد  قشاع  راک ، ناتساد ،
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.دنوش یم  هبیتک  ظفاح  مه  اب  دیج  راک و  هرخألاب  اه ، ملیف  لیبق  نیا  يرارکت  يراک  یمزر  و 

مهدراهچ يامال  ییالاد  نودناک ، نودنوک / ملیف  . 14

(1) مهدراهچ يامال  ییالاد  نودناک ، نودنوک / ملیف  . 14

نیرتهب ِراکسا  نتفرگ  دزمان  راب  نیدنچ  وا  .دراد  دوویلاه  رد  بوخ  يا  همانراک  هک  تسا  روهشم  ینادرگراک  يزیـسروکسا ، نیترام 
هتسد ي راد و  .م ، 1991 بوخ / ياقفر  .م ، 1989 حیسم /  هسوسو ي  نیرخآ  .م ، 1981 نیگمشخ / واگ  ياه  ملیف  يارب  ینادرگراک 

تفرگ .م  1976 یسکات / هدننار ي  ملیف  يارب  ار  نک  هراونشج ي  ییالط  لخن  وا  .دش  .م  2005 دروناوه /  .م و  2003 اه /  یکرویوین 
نک ییالط  لـخن  تفاـیرد  دزماـن  وا  نینچمه  .دروآ  ناـغمرا  هب  دوخ  يارب  نک  رد   1986 تقو / رید  يارب  ار  ینادرگراـک  نیرتـهب  و 

هزیاج ي نینچمه  وا  .دـش  .م  1986 تـقو /  رید  .م و  1983 يدمک / ناطلس  .م ، 1975 دـنک / یمن  یگدـنز  اجنیا  رگید  سیلآ ، يارب 
هگنت يارب  ار  نیلرب  هراونشج ي  ییالط  سرخ  تفرگ و  .م  1991 بوخ /  ياقفر  ملیف  يارب  ینادرگراک  نیرتهب  هتـشر ي  رد  ار  اتفاب 

.درک دوخ  ِنآ  زا  .م  1992 تشحو /  ي 

ملیف رد  دروآرد و  ریوصت  هب  ار  برغ  ینیـشنرهش  محر  یب  روآ و  هرهلد  ياضف  .م  1976 یـسکات /  هدننار ي  نوچ  ییاه  ملیف  رد  وا 
رد وا  .درک  دراو  نایحیسم  تئارق  اب  ّتیحیـسم  لیاوا  ِناتـساد  ّتیحیـسم و  هب  يدایز  ياهداقتنا  .م  1989 حیـسم /  هسوسو ي  ِنیرخآ 

هب ار  راک  ملیف ، نیا 

.Kundun - 1
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وا .دش  اکیرمآ »  » و اپورا »  » ياهاسیلک یحیسم و  نانمؤم  زا  يرایسب  یتحاران  ثعاب  دیناسر و  (ع ) یـسیع ترـضح  هب  نیهوت  ّدح  رس 
لکش هب  ار  شدوخ  هک  یناطیـش  هتفیرف ي  ار  وا  دناشک و  ایند  یگدنز  هب  بیلـص  يالاب  رد  ینز  ِقشع  ِدنب  رد  ار  حیـسم  ملیف  نیا  رد 
یتقو دیـشک ، ریوصت  هب  ینانوی  سیکازتنازاک  سوکین  نامر  قبط  رب  يزیـسروکسا  هک  یحیـسم  .داد  ناشن  دوب ، هدروآرد  يا  هتـشرف 

جنر هن  تسایند ، لابند  هب  دیآ و  یمرد  يرگید  نز  دقع  هب  زاب  دنک و  یم  ییوگازسان  ادخ  هب  دور ، یم  ایند  زا  شرـسمه  هقوشعم و 
نئاخ يادوهی  ملیف ، نیا  رد  .سکودترا  ناتستورپ و  کیلوتاک و  ياهاسیلک  یمـسر  ياه  هزومآ  ریاس  يرـسمه و  یب  ندش و  ادف  و 
دروم تّدـش  هب  ملیف  نیا  .دـنادرگ  یم  زاب  بیلـص  يالاب  هب  ار  وا  دوش و  یم  حیـسم  ِدـشرم  دوش و  یم  ریهطت  دوخ  یخیرات  هاـنگ  زا 

(1) .تفرگ رارق  اسیلک  ضارتعا 

زا ّتبت »  » ییادـج ملیف ، نیا  رد  وا  .داتفا  یتّبت ) يادوب   ) مسیئامال هرابرد ي  یملیف  تخاس  رکف  هب  .م  لاس 1997 رد  نادرگراک  نیمه 
اب اکیرمآ »  » لوصحم ملیف  نسیتام و  اسیلمار  همان ، ملیف  هدنـسیون ي  .دـنک  یم  تیاور  ار  مهدراهچ  يامال  ییـالاد  یگدـنز  و  نیچ » »

.تسا يا  هقیقد  نامز 128 

: نینچمه و  رهم »  » يرازگربخ هشیدـنا ي  نید و  هورگ  سیکازتنازاک ، سوکین  يرکف  یگدـنز  هب  یهاگن  اـنعم ،» رگوجو  تسج - » 1
هسوـسو ي نـیرخآ  : » نـینچمه www.darinoos.net/postx66220-45.html و  يزیـسروکسا : نیترام  راـثآ  هب  یهاـگن 
: نــــــــــــــــــــینچمه iketab و  تیاــــــــــــس زا  سیکازننازاــــــــــــک  سوــــــــــــکین  هتــــــــــــشون ي  حیــــــــــــسم ،»

www.persianbook.net/structure/criticism.php?bid=197
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هک یـسک  ناونع  هب  تشاد و  لاس  ود  یلعف  يامال  ییالاد  وستایگ ، نیزنت  هک  ینامز  .دـنک  یم  تیاور  ار  .م  لاس 1937 ملیف  ناتساد 
نآ درک و  هلمح  بلط  لالقتسا  ِّتبت  هب  نیچ  اه ، لاس  نامه  رد  .دش  هتخانش  تسا ، هدرک  لولح  وا  رد  مهدزیـس  يامال  ییالاد  حور 
امال ییالاد  ناونع  هب  .م  لاس 1940 رد  هک  تسا  كدوک  نیا  هاگن  زا  ملیف  نیا  .درک  مالعا  دوخ  هعبات ي  قطاـنم  زا  یکی  ناونع  هب  ار 

دندرب و یم  رس  هب  شمارآ  رد  ییادوب  نابهار  اه  ینیچ  هلمح ي  زا  لبق  .تسا  لوغـشم  ندید  شزومآ  هب  دبعم  نورد  دش و  باختنا 
دنتسه يدنلب  ياهراوید  ّتبت  ياه  هوک  هّتبلا  دنا ؛ عضو  نیمه  يایوگ  ّتبت ، هدیـشک ي  کلف  هب  رـس  مکحتـسم و  ياه  هوک  ریواصت 
یناماس هبان  اه  ینیچ  هلمح ي  زا  سپ  .دـنا  هدرک  ادـج  فارطا  بوشآ  رپ  ناهج  هتینردـم و  زا  یـسّدقم » نیمزرـس   » لثم ار  اجنآ  هک 

یم فّرصت  .م  لاس 1950 رد  ار  ّتبت  نیچ ، درادـن و  هداتفا  رود  هقطنم ي  نیا  هب  يراک  جراخ ، ناهج  دـیآ و  یم  شیپ  يدایز  ياـه 
.دنک

ار نیمز  شدرگادرگ  یتّبت  يادوب  ناـبهار  دولآ  نوخ  داـسجا  هک  دـنیب  یم  يریوصت  زکرم  رد  ار  دوخ  یـسوباک ، رد  وستاـیگ  نیزنت 
هک دراد  یتّبت  ّتنس  کی  هب  هراشا  اه  ینیچ  هیلع  یسایس  يا  هینایب  نایتّبت و  يارب  ییامن  ّتیمولظم  رب  هوالع  ایؤر  نیا  دنا ؛ هدرک  شرف 

شوقن نیا  .دننک  یم  ریوصت  نیمز  ای  گرزب  يا  هحفـص  يور  رب  ار  نیداهن  ناهج  یگنر ، ياه  هسام  ای  جـنرب  نیگنر  درگ  اب  نابهار 
دامن هک  دـنرب ، یم  نیب  زا  ار  شوقن  نیا  سپـس  .تسا  زکرم  هریاد و  ياـنعم  هب  الادـنام  تیرکـسناس  ناـبز  رد  .دـنمان  یم  الادـنام  ار 

اب يزیسروکسا  اّما  تسا ، ناهیک  يراگدنام  اهرادرک و  یناریو 

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:257

ّرش زا  دیاب  ناییادوب  نآ  رد  هک  دنک  یم  ریوصت  ار  يزورما  يالادنام  ییادوب ، لاس  ّنس و  مک  دیدج و  ربهر  كانتشحو ، يایؤر  نیا 
.تسین اکیرمآ »  » ًاصوصخ برغ  زج  ییاج  اجنآ  ًاتعیبط  .دنرب  هانپ  ّتبت »  » زا رتارف  ییاج  هب  نیچ » »

یم انـشآ  نردم  يژولونکت  رهاظم  اب  تسا ، هدش  باختنا  ّتبت  ناییادوب  دیدج  ربهر  ناونع  هب  نونکا  هک  یکدوک  مینیب  یم  همادا  رد 
رد ناتسهل »  » و ناتسلگنا »  » دنناد یمن  یّتح  دنرادن و  نوماریپ  ناهج  زا  يربخ  ًالصا  ّتبت ، هنطلّـسلا ي  بیان یّتح  وا و  نایفارطا  .دوش 

تهج نیمه  هب  درادن و  نوماریپ  ناهج  اب  یطابترا  چـیه  تسا و  جراخ  یتسه  رادـم  زا  ّتبت »  » ییوگ .تسا  هدـش  عقاو  نیمز  ياجک 
ناـیم رد  ار  ینیبرود  كدوک ، .تسا  هاوخدّدـجت  هدـنیآ ، ربهر  كدوک و  نیا  اـّما  .دوش  یم  ّطلـسم  نآ  رب  یتـحار  هب  نیچ  هک  تسا 

اب كدوک  تسا و  برغ  يژولونکت  لوصحم  نیبرود ، .درگن  یم  هتشارفارب  يایلامیه  فارطا و  هب  نآ  اب  دبای و  یم  اه  یبرغ  يایاده 
؛ دـنک ظـفح  ار  ّتبت  ثاریم  دـناوتب  اـت  دـنک  زّهجم  هتینردـم  هب  ار  دوخ  مشچ  دـیاب  كدوک  راـگنا  .درب  یم  تّذـل  نآ ، قـیرط  زا  رظن 
هب حیحص ، تخانـش  اب  تسناوت  هاگنآ  دش و  انـشآ  یعقاو  ناهج  جنر و  اب  شردپ  یفارـشا  هناخ ي  زا  نتفر  نوریب  اب  هک  ادوب  دننامه 

ادوب مشچ  هراظن و  رـصنع  ییادوب ، رنه  يرامعم و  رد  .دـهد  جاور  فارطا  ناهج  رد  ار  مسیدوب  دـسرب و  اـناورین  هب  دزادرپب و  هبقارم 
زارف رب  هک  میتفا  یم  اهاپوتـسا )  ) ییادوب لکـش  يدبنگ  دباعم  دای  هب  ام  نیبرود ، هنوگ ي  مره  هناوتـسا و  لکـش  اب  .تسا  مهم  رایـسب 

ناسنا ناهج و  هب  تهج  راهچ  رد  ادوب  نامشچ  اهنآ ،
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مـسیئامال مارم  غیلبت  ياتـسار  رد  و  نیچ »  » هیلع دوویلاه  یـسایس  هینایب ي  نادقتنم ، یخرب  ار  ملیف  نیا  تروص  ره  رد   (1) .دنرگن یم 
.دندرک یبایزرا  برغ ، رد 

يارب ارچ  درادن ، يراک  تسایس  اب  دزاس و  یم  ملیف  ملاع  نامولظم  يارب  تسا و  رنه  یمرگرس و  رکف  هب  طقف  دوویلاه  رگا  یتسار  هب 
لباـق فرح  ملیف ، نیا  دـقن  هسلج ي  رد  يدـقتنم  تسا ؟ هتخاـسن  يروخرد  ملیف  نیطـسلف »  » و نیوگزره » «، » ینـسوب  » عـیجف راتـشک 

: درک نایب  یلّمأت 

اب هک  دنک  یمن  ساسحا  ناسنا  اهنت  هن  دنک ، یم  تبحص  میقتسم  شنکاو  یگدنفوت و  اب  یـسایس  لئاسم  هرابرد ي  يرنه  يرثا  یتقو 
(2) .تسور هبور  یسایس  نایرج  کی  اب  هک  دنک  یم  ساسحا  هکلب  تسا ، هجاوم  يرنه  رثا  کی 

یناهج هیامرس ي  مسیدوب و  دنتسم  ملیف  . 15

(3) یناهج هیامرس ي  مسیدوب و  دنتسم  ملیف  . 15

کی نساس و  ایکـساس  سانـش ، هعماج کی  توبونرآ و  نادداصتقا ، کی  روضح  اـب  ار  دنتـسم  نیا  .م  لاس 2005 رد  يوا  ردـناسکلا 
تسیئامال داتسا 

هرامــــــــش ي 224؛ لّوا ، لاــــــــس  ریت 1383 ،  6 قرـــــش ،»  » هماـــــنزور ي نودـــــنوک ،» ، » دار ییاـــــضر  دــــّـمحم  - 1
هرامـش ي هـعمج 15/6/1381 ، ناریا ،»  » هماـنزور ي هناـبآم ،» مـّیق  تـیاور  « ؛  www.en.wikipedia.org/wiki/kundun

.2234
هک ناهج  شقن  یهوژپرنه  هعومجم ي  رد  ملیف  يا  هتـشر نایم  دـقن  هاگراک  هسلج ي  رد  ار  هتکن  نیا  یناشخرد  هللا  بیبح  رتکد  - 2

: یتــــنرتنیا سردآ  کــــن  درک : ناـــــیب  دوــــب ، هدـــــش  رازگرب  .ش  خــــیرات 25/2/1386  رد  رنه  ناتــــسگنهرف  تــّـمه  هــــب 
www.honar.ac.ir/news/shone.asp?id=1608kind2=1100months=8602

«، ینوولسا انایلبویل   » هاگشناد قّقحم  فوسلیف و  Slavog Zizek هتشون ي یناهج ، یلام  هیامرـس ي  ماقتنا  ، 3 ناگراتس گنج  - 3
www.ir.mondediplo.com/article622.html؛ داژن : نّیدت  نامقل  همجرت :
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هب ار  رصاعم  يرالاس  هیامرس عیسو  داعبا  نساس  ایکـساس  توبونورآ و  دنتـسم  نیا  رد  .تسا  هتخاس  هشوپنیر  هستنیخ  رازگنوزد  یتّبت 
رازاب نیا  .دننک  یم  تبحـص  دـنوش ، یم  هدز  نیمخت رالد  نویلیرت  دودح 83  هک  هیامرـس  ياهرازاب  هرابرد ي  دـنراذگ و  یم  ثحب 

راو هّلگ  راـتفر  ساـسارب  دراد  ناـکما  یـسروب  ياـهرازاب  رد  تـسا و  راوتـسا  هناـبلط  تـعفنم  ًـالماک  متـسیس  کـی  ساـسا  رب  مـیظع 
یب ِتکرـش  ای  دوش  نوگنرـس  یمیظع  تکرـش  هبـش ، کی  دـننک ، ضیوعت  ار  دوخ  ماهـس  يا  هعیاش  ساسا  رب  هک  ناگدـننک  تکرش

.دسرب تنکم  تورث و  ياه  هّلق  هب  یشزرا 

یفـسلف هدیقع ي  وا  ياعّدا  هب  .دنک  یم  حرطم  ار  دوخ  تاّیرظن  جـنر ، رپ  ناهج  يراگنا  مهو  هزومآ ي  ساسا  رب  یتّبت  يادوب  داتـسا 
نیدنچ ياهرازاب  راو  هناوید  صقر  رب  دناوت  یم  نک ، اهر  درادـن ، یجراخ  دوجو  تسا و  ینهذ  هچنآ  هب  ّقلعت  زا  ار  دوخ  یقالخا  _ 

: دنک یم  اعّدا  مسیدوب  لوصا  رب  هیکت  اب  مه  نساس  .دنکفایب  يا  هزات  يوترپ  هیامرس ، يدرایلیم  رازه 

ياـه ییاـج  هباـج  زا  هعومجم  کـی  زج  تسین ، يزیچ  ًاـساسا  نیا  تسا ، دوجوم  رـالد  نویلیرت  ییاـج 83  کـی  رد  هک  تسین  نیا 
.دوش یم  وحم  رگید  يا  هظحل  دوش و  یم  رهاظ  هظحل  کی  .یمئاد 

دادـملق ّتیعقاو  زا  رود  هب  یلایخ و  ار  سروب  ياه  قاتا  رد  ناراد  ماهـس  جـنر  دزادرپ و  یم  يزاجم  مسیلاتیپاک  ثحب  هب  هاـگنآ  ملیف 
ّتیعقاو دوجو  مدع  نامه  ییادوب ، شنیب  لصا  نیتسخن  ملیف ، ياعّدا  هب  .دنک  یم 

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 278 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:260

هب ّتیعقاو  زا  ناراد  هیامرـس  یتآ  يزیر  همانرب  اه و  یبلط  تعفنم  هک  دنام  یمن  نیا  زا  ندرک  هلگ  يارب  ییاج  رگید  تسا و  سوملم 
! تسا رود 

: هک تسا  نیا  دوش ، یم  هتفرگ  زورما  يزاجم  يراد  هیامرس  هرابرد ي  مسیدوب  زا  هک  یّمهم  رایسب  سرد 

ار دوخ  دیابن  نیاربانب  .یعقاوریغ  يزاجم و  يّدامریغ و  ياه  هدیدپ  اب  میراد ؛ راک  رس و  اه  هیاس  اب  طقف  اه ، هیامرس  ِناهج  نیا  رد  ام 
هک يراک  اهنت  .مینک  تکرـش  يزاب  نیا  رد  ینورد  قارتفا  یعون  اب  دـیاب  هکلب  مینک ، يراد  هیامرـس  ياه  يزاب  ریگرد  لماک  روط  هب 

.دسرب ینورد  شمارآ  هب  دناوتب  ات  تساوزنا  نتفرگ  شیپ  رد  اهاوه و  لایما و  بوکرس  دنکب ، دیاب  درف 

دیاش يراد » هیامرـس حور  ناتـستورپ و  قالخا   » باـتک ياـج  هب  دوب ، هدـنز  ربو  سکاـم  رگا  دـیاش  نیبزیت ، دـقتنم  کـی  هتفگ ي  هب 
(1) .يراد هیامرس حور  ییادوب و  قالخا  دیوگب : دوب  رتهب  تفگ : دیاب  تشون و  یم  ار  يراد » هیامرس  حور  ییوئات و  قالخا  »

نیگمشخ بهار  دنتسم  . 16

نیگمشخ بهار  دنتسم  . 16

نیا .تسا  هتخاس  ّتبت ،»  » ییادوب نابهار  زیمآرارسا  ياه  هشیر  هرابرد ي  ار  دنتسم  نیا  دراد ، یسانش  مدرم  نیرتکد  هک  رلداش  كول 
هراونـشج ي نیلّوا  ّتیوـه  قرـش و  شخب  رد  دنتـسم  نـیا  .دـش  هـّیهت  .م  لاـس 2005 رد  هک  تسا  سیئوـس »  » روـشک لوـصحم  ملیف 

نیا .دمآرد  شیامن  هب  .ش  .ه  هام 1386 رهم  رخاوا  رد  تقیقح ) امنیس ، « ) ناریا  » دنتسم ملیف  یللملا  نیب

.نامه - 1
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زیمآزار نییآ  نیا  زا  ییاشگزار  رد  یعـس  هک  دراد  یبرغ  نادنمـشیدنا  مدرم و  يارب  یتّبت  مسیدوب  لماک  یگداتفا  اج  زا  ناـشن  ملیف 
(1) .دنراد

رد یناریا  دنتسم  یللملا  نیب  هراونشج ي  نیتسخن  هرابرد ي  یبرجت  دنتسم و  يامنیـس  شرتسگ  زکرم  یمومع  طباور  هیمالعا ي  - 1
رهم 1386. ات 27   23
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یگلیبق نایوگ  شیپ  بلط ، تردق  ناربهر  تسرپداژن ، ناهاشداپ  یموق ، ناربمایپ  هروطسا ي 

هراشا

یگلیبق نایوگ  شیپ  بلط ، تردق  ناربهر  تسرپداژن ، ناهاشداپ  یموق ، ناربمایپ  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

یحو تیّجح  ناربمایپ و  تمصع  هب  دوویلاه  هلمح ي 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

ربمایپ نیرت  گرزب  هب  ییاوران  ياه  تبسن  راثآ ، نیا  رد  .دیـشاب  هدید  ار  رـصم  هدازهاش ي  يامنایوپ  نامرف و  هد  فورعم  ملیف  دیاش 
ناشن لایخ » یب   » و نار » توهش  «، » هراب نز  ، » يربمایپ زا  شیپ  (ع ،) یسوم رثا ، ود  نیا  رد  .تسا  هدش  دراو  (ع ) یسوم لیئارـسا ، ینب 

هب ناینوعرف  لاگنچ  زا  هدـیزگرب  موق  تاـجن  يارب  دوهی ، يادـخ  بناـج  زا  یلوسر  ًافرـص  ار  وا  زین ، يربماـیپ  زا  سپ  .دوش  یم  هداد 
ياه ناطیش  ّرش  زا  هدید  متـس  موق  نیا  تاجن  و  رـصم »  » زا نایدوهی  جورخ  شفده ، نیرت  یلاع  هک  يا  هنوگ  هب  .دنا  هدیـشک  ریوصت 

يربمایپ (ع ) یـسوم هک  دـنناد  یم  هدازآ  ياـه  ناـسنا  همه ي  کـش  یب  .تسا  دوهی » دوعوم  نیمزرـس   » هب اـهنآ  ندـناسر  يرـصم و 
زا اه  ناسنا  تاجن  يو ، فدـه  دـش و  هدـیزگرب  ینار  توهـش  یتسرپدوخ و  دـیق  زا  رـشب ، يدازآ  ییاـهر و  يارب  هک  دوب  مزعلاولوا 

.دوب يروحم  هلیبق  مسیناموا و  ییار ، یّلم  ییارگ ، ّتیموق  اه ، تب  تسد 

: دیوگب ناینوعرف  هب  ات  داتسرف  ار  گرزب  ربمایپ  نیا  نایناهج ، يادخ  هک  دوش  یم  روآدای  ام  هب  نآرق ،»  » يابیز هاگن 
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.دینک (3) عوشخ  دیسرتب و  ادخ  زا  طقف   (2) دیرادرب ، یهلا  تایآ  بیذکت  تلفغ و  زا  تسد   (1) تسا ، یفاک  ادخ  ربارب  رد  نایغط 
راگدرورپ ياه  - هیآ رد  لّمأت  هب   (5) دیراذگب ، رانک  ار  تناهک  رحـس و   (4) یموق ، یگلیبق و  نایادخ  هن  دیتسرپب ، ار  دحاو  يادـخ 

.دیراذگن (7) رانک  ار  تقیقح  دیزادرپب (6) و 

روظنم هب  هک  تاّیلعج  نیا  دهاش  مه  زاب  دنا ، هدش  هتخاس  یهلا  ناربمایپ  هروطسا ي  روحم  رب  هک  دوویلاه  رگید  ياه  ملیف  یسررب  رد 
ناروآ مایپ  هاگیاج  ماقم و  شزرا  زا  نتـساک  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .میتسه  دـنا ، هتفرگ  تروص  يربمایپ  یحو و  نأـش  ندروآ  نییاـپ 

: دریگ یم  تروص  فده  دنچ  اب  برغ ، یتسینویهص  ییامنیس  يدوهی و  يا  هشیر  ياه  نتم  رد  یحو 

؛ ناسّدقم زا  سوکعم  يزادرپوگلا  نایبرغ و  ینونک  ياه  ینار  توهش  هیجوت  �

«. یَغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  َیلِإ  ْبَهْذا  : » تاعزان هروس ي  زا  هکرابم ي 17  هیآ ي  هب  هراشا  - . 1
«. َنِیِلفاَغ اَْهنَع  اُوناَکَو  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاَْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  اَنْمَقَْتناَف  : » فارعا هروس ي  هفیرش ي 136  هیآ ي  زا  یتشادرب  - . 2

«. یَشْخَتَف َّکِبَر  َیلِإ  َکَیِدْهَأَو  یَّکََزت _  ْنَأ  َیلِإ  ََکل  ْلَه  ْلُقَف  : » تاعزان هروس ي  تایآ 18 و 19  هب  هراشا  - . 3
َلُوقَأ ْنَأ ال  یَلَع  ٌقیِقَح  َنیَِملاَْعلا _  ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  ّیِنِإ  ُنْوَعِْرف  اَی  یَـسُوم  َلاَـق  َو  : » فارعا هروس ي  تایآ 104 و 105  هب  هراشا  - . 4

«. َلِیئاَرْسِإ ِیَنب  َیِعَم  ْلِسْرَأَف  ْمُّکِبَر  ْنِم  ِیَِبب  ٍهَنّ ْمُُکْتئِج  ْدَق  َّقَْحلا  الِإ  ِهَّللا  یَلَع 
«. َنوُرِحاَّسلا ُِحْلُفی  الَو  : » سنوی هروس ي  هیآ ي 77  ياهتنا  هب  هراشا  - . 5

«. یَهُّنلا ِیلوأل  ٍتاَیآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ْمُکَماَْعنَأ  اْوَعْراَو  اُولُک  : » هط هروس ي  هیآ ي 54  هب  هراشا  - . 6
«. يَرَْتفا ِنَم  َباَخ  ْدَقَو  ٍباَذَِعب  ْمُکَتِحُْسیَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَت  ْمُکَْلیَو ال  یَسُوم  ْمَُهل  َلاَق  : » هط هروس ي  هیآ ي 61  هب  هراشا  - . 7
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؛ دنا نآ  رادمدرس  نایدوهی ، هک  رشب  يانبا  نایم  رد  اه  فارحنا  عاونا  جیورت  زّوجم  ندروآ  تسد  هب  �

کیسالک مسیناموا  ّتیروحم  اب  یعّنصت  ِیملع  یسایس و  یفـسلف و  بتاکم  ندرک  هتـسجرب  ینایحو و  تفرعم  نتخادنا  تیّجح  زا  �
؛ یتسیلایرتام لاربیل و  ارگ ، سح  بتاکم  ًاصوصخ  نردم ، تسپ  و 

هناـمز ي رد  مسینویهـص  يارگاـیند  نارـس  ياـه  یبلط  تردـق  اـه و  یبـلط  هعـسوت  هیجوت  يربماـیپ و  یحو و  ثحب  ندرک  ینیمز  �
.ینونک

نیا .دـنک  یم  زاب  دـیدج  مالک  ياه  هّیرظن  یخرب  يارب  ار  هار  راثآ ، نیا  رد  ناربمایپ  ّتیـصخش  یقمع  مک  يداوس و  یب  یگداـس و 
.دنک تفایرد  ار  نآ  دناوت  یم  مه  يا  هداس  ناسنا  ره  هک  دنرادنپ  یم  یصخش  يا  هبرجت  ار  یحو  اه ، هّیرظن 

نورد دـنراد ، ار  نآ  زا  يرادـقم  مه  ناراک  هانگ  یّتح  سک ، ره  هک  ریگ  همه  ینایحو  هبرجت ي  کی  ّدـح  ات  یحو  نأش  زا  نتـساک 
، تسین رشب  تایح  تاحاس  مامت  رب  مکاح  ِنوناق  زاس و  یگدنز  یحو ، رگید  .دنک  یم  یهت  ار  یحو  شخب  تایح  یتفرعم و  هیام ي 

یم رامش  هب  رالوکس  ياه  شزرا  طسب  زاس  همّدقم  هک  هاگن  نیا  رد  .ادخ  اب  یهاگ  هگ  هاتوک و  یطابترا  يارب  تسا  يا  هلیـسو  هکلب 
ربمایپ دنناوت  یم  مه ، ینونک  نارود  نارکفنشور  یّتح  درادن و  روضح  يونعم  يّدام و  ياه  هصرع  همه ي  رد  ادخ  دور ،
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ياهتنا ات  هک  دهد  یم  تبسن  هداس ، ییاتـسور  رتخد  کی  هب  ار  یحو  تسا و  هدرک  لیمکت  ار  دنور  نیا  كراد (1)  ناژ  ملیف  .دنشاب 
یهار یـصخش ، هبرجت ي  ّدـح  رد  یحو  هاگیاج  ندروآ  نییاپ  .یناطیـش  یماهلا  ای  تسا  هدوب  یهلا  یحو  هک  میباـی  یمنرد  مه  ملیف 
دوهی ناربمایپ  زا  شیب  يربمایپ ، یحو و  نأش  زا  یلیئارـسا  ینب  ریغ  ناربمایپ  هرابرد ي  .رـشب  یگدـنز  زا  نید  نداهن  رانک  يارب  تسا 

.تسا هدش  هتساک 

مهیلع  ) نامیلس دوواد و  یسوم و  یّتح  طول و  قاحسا ، میهاربا ، نوچمه  یلیئارـسا  ینب  ناربمایپ  هرابرد ي  یّتح  برغ ، يامنیـس  رد 
هراوآ و مولظم و  دوهی  ِتاجن  يارب  تسا  يرازبا  هکلب  تسین ، دیحوت  ّتیناّقح و  هب  توعد  ریشبت و  راذنا ، رازبا  يربمایپ  مه ، مالّسلا )

ییاه تسایس  فارطا ؛ ياه  نیمزرس  رتشیب  فّرصت  يدوهی و  ِهاشداپ  ندیـسر  تردق  هب  و  لسع » ریـش و  نیمزرـس   » رد ندیزگ  انکس 
.دنبات یمنرب  دوخ  رانک  رد  ار  يرگید  تب  چیه  هک  دنتسه  یسّدقم  ياه  تب  للملا ، نیب  مسینویهص  يارب  نونکا  هک 

یحو تیّجح  ناربمایپ و  تمصع  هب  دوویلاه  هلمح ي 

یحو تیّجح  ناربمایپ و  تمصع  هب  دوویلاه  هلمح ي 

نیا  (2) .تسا رارقرب  يربمایپ  یحول و  هداس نایم  یلولعم  یّلع و  هطبار ي  یعون  ناربمایپ ، هرابرد ي  يدوویلاـه  ياـه  ملیف  یخرب  رد 
اهنت هن  نیاربانب  دنادن ؛ دوخ  زا  رترب  ار  ناربمایپ  بطاخم ، دوش  یم  ثعاب  یلعج ، مزالت 

، ربمایپ  ) هداتـسرف لماک  ماـن  اـب  يوسنارف  ( ( Luk Besson نوـسب كوـل  ینادرگراـک  هب  كراد  ناژ   Jeanne d'Aec - . 1
.م لوصحم 1999  ، The Mesenger:The story of Joan of Arc  / كراد ناژ  ناتساد  لوسر )

.نیشیپ دنک ،»؟ یم  هرخسم  ار  ناربمایپ  دوویلاه  ارچ  - » 2
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هلزنم ي هب  ار  یحو  هجیتن ، رد  دنک ؛ یم  ادیپ  مه  رّفنت  یعون  اهنآ  زا  هک  تشاد ، دنهاوخن  ناربمایپ  هب  یتدارا  چیه  ملیف ، نآ  بطاخم 
تـشیعم لـقع   ) مسیلانویـسار و  یطارفا ) ییارگ  سح   ) مسیویتـیزوپ ییارگ و  سح  ریــسا  هتفریذـپن و  تـفرعم ، ياـه  شور زا  یکی 
فالتخا یناهج ، هدرتسگ ي  ضیعبت  داسف ، رقف ، زج  يا  هجیتن يرشب ، یگدنز  رد  یحو  نتشاذگ  رانک  .دش  دهاوخ  هّرمزور ) شیدنا 

، یحو دوبن  رد  میدـهاش  نونکا  هک  نانچ  درادـن ؛ یمدآ  یناگدـنز  رب  نیـشام  لوپ و  ّتیمکاح  نوگانوگ و  ياه  یگدولآ  یتاـقبط ،
یب رـضم و  ياه  یمرگرـس یتعنـص و  ياه  تلفغ  يّدام و  ياه  بتکم هدنبیرف و  یـسارکمد  اه و  هناسر  يدازآ  نوچمه  ییاه  يزاب 

.تسا هدرک  مرگرس  ار  ایند  مدرم  هدناشوپ و  ار  دوجوم  خلت  تقیقح  هدیاف ،

مایپ هک  دوش  یم تباث  ناربمایپ ، تمصع  هرابرد ي  یحیـسم  ناملـسم و  نامّلکتم  امکح ، هفـسالف ، ياه  لالدتـسا هب  قیمع  یهاگن  اب 
تثعب زا  فده  دنشابن ، موصعم  یهلا  ناربمایپ  رگا  دوشن و  دراو  يا  هشدخ  چیه  اهنآ  تلاسر  رد  ات  دنشاب  موصعم  دیاب  یحو  ناروآ 
حیحص ینونک  تاروت »  » ياه هتشون  هک  میریذپب  رگا  .دنام  یم یقاب  یهارمگ  هیجوت و  يارب  هار  بیترت  نیدب  دوش و  یمن قّقحم  اهنآ 

دوخ رهاوخ  ار  دوخ  رـسمه  دوش  رـضاح  نوعرف ، سرت  زا  تورث و  لوپ و  يارب  (ع ) هللا لیلخ  میهاربا  نوچ  یمزعلاولوا  ربمایپ  دشاب و 
زا دنکن !؟ هبلغ  وا  رب  یتسود  لوپ  سرت و  مه ، یحو  لاقتنا  مهف و  رد  هک  مولعم  اجک  زا  دـهد ، رارق  نوعرف  رایتخا  رد  دـنک و  یفّرعم 

تمـصع رب  یلقع  ياه  ناهرب ساسارب  تسا ؟ هدوبن  لاوما  هعـسوت ي  یبلط و  تردـق يارب  مه  وا  ياه  فرح هیقب ي  هک  مینادـب  اجک 
رد هک 
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، تمـصع دـنا و  هدوب  كاپ  یگدولآ  هانگ و  ره  زا  مه  تثعب  زا  شیپ  یّتح  یهلا ، ناربماـیپ  همه ي   (1)، مینیب یم  یمالک  ياه  باتک
تسا و هدـش  هکلم  نانآ  رد  دـنا ، هدوب  ملاع  ناـمیکح  نیرتـالاو  هک  ناربماـیپ  يـالاب  كرد  مهف و  لـیلد  هب  هک  تسا  هدوب  يراـیتخا 

مدرم دوـبن ، نینچ  نیا  رگا  .تسا  هدـیزگرب  دوـخ  تعیرـش  لاـقتنا  يارب  ار  اـهنآ  ناربماـیپ ، یگتـسیاش  هب  یلبق  ملع  اـب  مـه  دـنوادخ 
سپ داد ؛ یم تسد  زا  ار  دوخ  يارجا  ّتیلباق  یهلا ، تعیرش  هجیتن  رد  دننک و  نانیمطا  ناربمایپ  نخس  ِندوب  ینایحو  هب  دنتسناوت  یمن

.تفر یم  لاؤس  ریز  ادخ  تمکح  دش و  یم لیلد  یب ناربمابپ  تثعب  رگید ، دنام ؛ یمن یقاب  ادخ  تعیرش  یحو و  زا  عافد  يارب  یهار 

، وسرت راک ، هانگ  شودخم ، يا  هرهچ یلّوا  قیرط  هب  تسا ، هدش  ریوصت  صقان  ینامـسج و  ادـخ  هک  یلعف ، ّتیحیـسم  ّتیدوهی و  رد 
ار رگیدمه  هک  دنتـسه  یـساسا  لصا  ود  تّوبن  دیحوت و  .دوش  ریوصت  ادـخ ، ناربمایپ  زا  نار  توهـش  تسود و  لوپ  شیدـنا ، هداس 

جیورت یلـصا  لیالد  زا  یکی  کش ، یب  .دنیب  یم بیـسآ  مه  يرگید  یکی ، ِندش  راد  هشدـخ اب  دـننک و  یم لیمکت  تیبثت و  دـییأت و 
ینید ِیگدنز  ِموزل  یفن  يدـیحوت و  یـسانشادخ  ِندرک  رابتعا  یب  یتسینویهـص ، ياه  هناسر رد  یحو  ناروآ  مایپ نتـشادن  تمـصع ،

رامعتسا و يارب  ار  يرشب  نیناوق  دنناوتب  ات  تسا 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسّـسؤم ي  رـشن  4 و 5 ، نآرق » فراعم  یـسانشامنهار  هار و  ، » يدزی حابـصم  یقت  دّمحم  داتـسا  - 1
خیـش فیلأت : هیمامالا » دـیاقع  حرـش  یف  هّیهلالا  فراعملا  هیادـب   » نینچمه ص 147 و  تمـصع ، لصف  چ2 ، ، 1379 مق ، هللا ، هـمحر 

مقب نیـسّردملا  هعماجل  هعباّتلا  یمالـسالا ، رـشنلا  هسّـسؤم ي  لّوا ، ءزج  يزارخ ، نسحم  دّیـس  داتـسا  تارـضاحم  رّفظم ، اضردّـمحم 
ص 246. ءایبنالا , همصع  یف  انتدیقع  چ1 ، ق ،  . 1420 ه هسّدقملا ،
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.دنامب زاب  دنمتردق ، ناراذگ  نوناق  طسوت  یمدآ ، رتشیب  تراغ  ملظ و  يارب  هار  دننک و  بلاغ  نایناهج  هب  رشب ، رامحتسا 

هب ار  (ع ) میرم نب  حیسم  ّتیحیسم ، رد  تسا و  هتفای  شهاک  يویند  رالوکس و  یهاشداپ  ای  ییوگ  شیپ  ات  تّوبن ، نأش  ّتیدوهی ، رد 
هنحـص زا  ار  یهلا  تعیرـش  تلاسر و  يربمایپ و  هک  دنتـسه  یچیق  کی  زیت  هبل ي  ود ، ره  نیا  دنا و  هدیهاک  ورف  هتفای  مّسجت  يادخ 
یمدآ تاـیح  زا  یحو  جارخا  اـّما  دوـش ، جراـخ  رـشب  یگدـنز  زا  یّلک  هـب  یحو  دـنا  هدـش  ثعاـب  هدرک و  جراـخ  رـشب  یگدـنز  ي 

ار  (1) ینافرع هبرجت ي  ینید و  هبرجت ي  ثحب  برغ ، دیدج  ناگرزب  دیدج ، تالکـشم  اب  يو  نیاربانب  تشاد و  يدایز  تالکـشم 
يروآ تعیرـش  يالاو  نأش  زا  دش  ثعاب  زین  بلطم  نیمه  .دنتخادنا  هار  هب  رـشب ، یگدـنز  هب  کیزیفاتم  هرابود ي  ندرک  دراو  يارب 

ورف یـصخش  هبرجت ي  کی  ّدح  ات  ار  یحو  دنناوتب  نیطایـش  ات  دوش  زاب  اهنآ  ندوب  عراش  یفن  يارب  دـیدج  یهار  هتـساک و  ناربمایپ 
هب رـشب  ندنادرگزاب  اهنآ  ِتلاسر  هک  يا  هنوگ هب  دنمانب ، دـیدج  رـصع  ناربمایپ  ار  نارکفنـشور  دـننک و  راکنا  ار  ّتیمتاخ  دـنهاکب ؛

راومه ار  عماوج  همه ي  هب  ملاع  نارالاسرز  ذوفن  هار  يوبن ، هبرجت ي  ِطسب  اب  دـشاب و  برغ  رالوکـس  یتسیناموا و  ياـهدروآ  تسد
.دننک

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

نامرف 1956» هد   » و « 1923 نامرف هد   » نادرگراک کی  مان و  کی  اب  ملیف  ود 

شنیرفآ باتک  ملیف 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دّمحم   ) هلاسّرلا (2) ملیف  يداقتنا  یسررب 

(3) ابس هکلم ي  نامیلس و  ملیف 

ایمرا ملیف 

حیسم هسوسو ي  نیرخآ  ملیف 

رصم هدازهاش ي  يامنایوپ 

نامرف 1956» هد   » و « 1923 نامرف هد   » نادرگراک کی  مان و  کی  اب  ملیف  ود 
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نامرف 1956» هد   » و « 1923 نامرف هد   » نادرگراک کی  مان و  کی  اب  ملیف  ود 

نامرف 1956» هد   » و « 1923 نامرف هد   » نادرگراک کی  مان و  کی  اب  ملیف  ود 

ص چ1 ، ، 1379 مق ، هّیملع ي  هزوح ي  یگنهرف  ياه  شهوژپ تاـعلاطم و  زکرم  مق ، دـیدج ،» مـالک  ، » هانپورـسخ نیـسحلادبع  - 1
.293

-2
-3
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نیا هب  لاس  هلصاف ي 33  اب  ملیف  ود  نادرگراک ، کی  مینادب  هک  دوش  یم صّخشم  رتشیب  هاگنآ  نامرف ، هد  یتسینویهـص  يراد  تهج 
هک تسا  هتخاس  دنب ، رد  ِنایدوهی  ّتیمولظم  عوضوم  اب  ملیف  ود  لیمد  .ب  لیـسیس   (1) .م .م و 1956 لاس 1923 رد  .تسا  هتخاس  مان 

بآ و ندش  هتفاکـش  اب  نامرف  هد  ملیف  هوکـشاب  هنحـص ي  .درب  یم دوعوم » نیمزرـس   » تمـس هب  ار  اهنآ  یـسوم  مان  هب  یگرزب  یجان 
نیا اب  دوهی  مولظم  موق  هک  دنک  یم باجم  ار  يا  هدننیب ره  تسا و  هدش  هتخادرپ  راذگریثأت  باّذـج و  نآ ، نیب  زا  لیئارـسا  ینب رذـگ 

.دننک یگدنز  نیطسلف » ، » دوعوم نیمزرس  رد  دنراد  قح  دنتسه و  هدیزگرب  ًاعقاو  ادخ ، ریظن  یب تیانع 

دی علخ  مود و  دیمحلادبع  ناطلـس  دیعبت  ینامثع و  تفالخ  ضارقنا  لاس  اب  دـش ، هتخاس  هژورپ  نیا  لّوا  هخـسن ي  هک  .م  لاس 1923
يزاس هنیمز نیرتهب  هک  تسا  نامز  مه  نازل ، دادرارق  بجوم  هب  شکاخ ، زا  هدـش  ادـج  قطانم  اه و  نیمزرـس مامت  هب  تبـسن  هیکرت » »

لیکشت دابسلراک »  » رد یتسینویهـص  سنارفنک  نیمهدزیـس  لاس ، نیمه  رد  .دوب  نیطـسلف »  » رد دوهی  تلود  هرابود ي  رارقتـسا  يارب 
یتسیرورت نامزاس  لاس ، نیمه  رد  .دوب  هتفرگ  تّدـش  نیطـسلف  نیمزرـس  رتدوز  هچره  بصغ  يارب  اه  تسینویهـص يوپاـکت  دـش و 

یتاعالّطا یسوساج  هاگتسد  دش و  دنمتردق  اناگاه 

.رهم يرازگربخ  ییامنیس  سیورس  یتسینویهص ،» میژر  لیکشت  هیجوت  نامرف  هد  ملیف  ناهنپ  فده  ، » یبیبح یبتجم  - 1
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(1) .تفرگ يرتشیب  تّدش  زین  نیطسلف  ناعفادم  زرابم و  نالاّعف  رورت  دمآرد ؛ نشخ  کهورگ  نیا  تراظن  ریز  نایدوهی ، ب.چا 

هّجوت دروم  نآ ، تخاس  ناـمز  ثداوح و  ملیف و  هنیمز ي  هک  تسا  رت  لـماک  رت و  قیقد  یناـمز  ملیف ، کـی  مهف  لـیلحت و  کـش  یب 
رد هک  تسویپ  عوقو  هب  یلّمأـت  لـباق  ثداوـح  زین ، دـمآرد  شیاـمن  هب  ملیف  نیا  مود  هخـسن ي  هک  .م  لاس 1956 دودـح  .دریگ  رارق 

، دندوب کلام  ار  نیطسلف »  » كاخ دصرد  دودح 5/2  هک  اه  تسینویهص  .م  لاس 1948 .تسا  مهم  رایسب  مود  هخـسن ي  رتهب  لیلحت 
تلود مه  يوروش »  » و اکیرمآ »  » .دنتفرگ نشج  ار  لیئارسا  تلود  سیـسأت  دندرک و  فّرـصت  ار  نآ  دصرد   78 یماظن ، هلمح ي  اب 

هدرک هارمه  دوخ  اب  ار  یناهج  یمومع  راـکفا  دوخ ، تاـغیلبت  لوپ و  اـب  هک  اـه  تسینویهـص  دنتخانـش و  ّتیمـسر  هب  ار  یتسینویهص 
.دندروآ دوجو  هب  ار  نیسای » رید   » ياتسور ماع  لتق و  افای »  » راتشک هعجاف ي  دندوب ،

.دندش ریزارس  یلاغـشا  نیطـسلف  هب  يدوهی  نارجاهم  لیـس  دروآرد و  دوخ  ّتیوضع  هب  ار  میژر  نیا  للم ، نامزاس  .م  لاس 1949 رد 
.دش رازگرب  سدق »  » رد یتسینویهص  سنارفنک  نیموس  تسیب و  .م  لاس 1951 رد 

تداهـش تایلمع  نیتسخن  تفرگ و  دوخ  هب  يدـیدج  لکـش  نابـصاغ ، هیلع  ناملـسم  ياه  ّتلم هزرابم ي  هک  دوب  .م  لاس 1955 رد 
يارب نوفال  هثداح ي  اب  يدیدج  ییاوسر  دش و  ماجنا  یتسینویهص  میژر  ّدض  رب  هنابلط 

هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفدرـس  مق ، هعجاف ،» کی  ینید ، یخیرات و  یموق ، رـصانع  لیلحت  مسینویهـص ، دوهی و  ، » نایمیرک دمحا  - 1
.488 صص 487 _  ، 1384 لّوا ، چ  مق ، هّیملع ي  ي 
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، يرـصم زکارم  راجفنا  ددـصرد  هرهاق »  » رد هک  یتسینویهـص  يراکبارخ  هکبـش ي  کی  هثداح ، نیا  رد  .دـمآ  شیپ  اـه  تسینویهص 
هیحور ي بیرخت  يارب  یتسینویهص  تلود  هک  دنتسناد  ایند  مدرم  نآ  زا  سپ   (1) .دش یشالتم  فشک و  دوب ، یسیلگنا  ییاکیرمآ و 

للملا نیب مسینویهص  نازیر  همانرب  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  .دنک  یمن غیرد  یـششوک  چیه  زا  اه  ینیطـسلف  اه و  يرـصم تمواقم 
دش و يزاسزاب  .م  لاس 1956 رد  نامرف  هد  ملیف  دنشاب و  هتشاد  یساسا  يا  هیحور  دیدجت  دیاب  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  اکیرمآ ، رد 

(2) .تسا ییالاب  رایسب  شورف  دوویلاه  ینونک  ياه  ملیف هب  تبسن  هک  تفای  تسد  رالد  شورف 000/500/65  هب  دایز  تاغیلبت  اب 

ملیف ياـسوم  زا  رت  هناداتـسا رتردـتقم و  رتّرثؤـم ، هک  درک  یم  يزاـب  ار  (ع ) یـسوم شقن  نوتـسه  نوتلراـچ  ناـمرف ، هد  مود  مـلیف  رد 
، لاس نیمه  رد  .دوب  نامز  مه اه  تسینویهـص  هلیـسو ي  هب  هّزغ » راون   » لاغـشا اب  ملیف ، نارکا  لاـس  .دوب  زتربار  رودوئت  ینعی  تسخن ،

(3) .دش لیکشت  مه  یتسینویهص  سنارفنک  نیمراهچ  تسیب و 

حیجرت ادخ  نامرف  رب  هدش ، نوعرف  رسمه  نونکا  هک  ار  نز  کی  هب  قشع  هک  تسا  هدش  ییادز  سّدقت  يا  هنوگ هب  ملیف ، نیا  ياسوم 
روتسد هب  نایرصم ،)  ) نایطبق ناگداز  تسخن ، تسا  رارق  هک  يا  هنحص  رد  .دهد  یم

هزوح یمالسا  تاغیلبت  رتفدرـس  مق ، هعجاف ،» کی  ینید ، یخیرات و  یموق ، رـصانع  لیلحت  مسینویهـص ، دوهی و  ، » نایمیرک دمحا  - 1
ص 494. ، 1384 لّوا ، چ  مق ، هّیملع ي  ي 

رالد دودح 840000000  زورما  خرن  هب  ار  رالد  مقر 65500000  رالد  شزرا  شهاک  مّروت و  خرن  باستحا  اب  نادـقتنم  زا  یکی  - 2
! دوب هدرک  هبساحم 

ص 488. نیشیپ ، ینید ،» یخیرات و  یموق ، رصانع  لیلحت  مسینویهص ، دوهی و  - » 3
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نوعرف ینوناق  رـسمه  نونکا  دوب و  یـسوم  هقوشعم ي  يربمایپ ، زا  شیپ  نارود  رد  هک  یتیترِِفن  هکلم  دنورب ، نایم  زا  نوعاط  اب  یهلا 
هکلم ي .درادرب  شتـسخن  دنزرف  زا  ار  باذع  نیا  دـنک  یم شهاوخ  وا  زا  دور و  یم یـسوم  رادـید  هب  دراد ، رـسپ  کی  وا  زا  تسا و 

: دیوگ یم یسوم  هب  باطخ  رصم ،»  » یلعف

.یشک یمن  ارم  رسپ  وت  تسا و  ییادخ  ره  زا  رت  يوق نم  هب  وت  قشع  هک  مّنئمطم  نم 

هک تسا  یتسینویهص  درف  کی  دامن  یتسار  هب  هک  ملیف ، نیا  ياسوم  هلصافالب  .دنک  یم كرت  ار  اجنآ  دیما  یتحاران و  اب  هکلم  سپس 
تسه شیاپ  يولج  هک  یکچوک  زیم  رب  یتحاران  اب  دهد ، حیجرت  شیوخ  سفن  ياّنمت  رب  ار  نایناهج  يادخ  ياه  هتساوخ  دناوت  یمن

: دیوگ یم  ادخ  هب  باطخ  دبوک و  یم

! رذگرد بضغ  رهق و  نیا  زا  اهلا ! راب 

تسا نآ  زا  رتدیدش  یّتح  یمالسا و  تعیرش  هیبش  رایسب  ّتیدوهی ، رد  مراحم  اب  طابترا  عنم  یعرش  نیناوق  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال 
نیـشن يدوهی  هّلحم ي  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـجنآ  اـت  ار  عنم  نیا  تیاـعر  تّدـش   (1) ام نایم  رد  يا  هناـگیب ملیف  رد  هک  يّدـح  اـت 

کی هب  دوویلاـه  اـیوگ  دـنا ! هداد رارق  يا  هدرپ درم  نز و  نیب  سوبوتا ، طـسو  ناـیدوهی ، صوصخم  سوـبوتا  کـی  رد  كروـیوین ،» »
تسا هدش  لیدبت  ییادز  سّدقت  هناخراک ي 

.دشاب یم  Hollywood Pictures یناپمک هتخاس ي  ( A stranger Among us  ) مان اب  ملیف  نیا  - 1
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دیدج تب  کی  دوخ  ییادز ، سّدقت  نونکا  .دهد  تبسن  یهلا  ناروآ  مایپ  نیرت  گرزب  هب  ار  ّتیناسفن  ینار و  توهـش  یتحار  هب  هک 
.دنوش یم  ینابرق  مه  مالّسلا ) مهیلع   ) نامیلس نوراه و  یسوم ، نوچ  ییاه  هیامرس یتحار ، هب  شهاگشیپ  رد  هک  تسا  دوویلاه  رد 

تیّجح زا  اب  .دراد  هارمه  هب  ار  یحو  تیّجح  مدـع  هک  دوش  یم  نانآ  زا  ییادز  تمـصع  ثعاب  یحو ، ناروآ  مایپ زا  نینچ  يریوصت 
زا ار  ینیمز  قشع  دـنهد و  لیلقت  ارگ  موق  ینیمز و  ینانامرهق  هب  مه  ار  ناربمایپ  دـنراچان  نویهـص ، رایمه  نازاس  ملیف  یحو ، نداـتفا 

هدش فیرحت  تاروت »  » رد لاثم ، يارب  دراد ؛ هشیر  باتک ، لها  ینید  نوتم  رد  هاگن ، نیا  هّتبلا  .دنهد  هولج  رت  شزرااب  ینامسآ  قشع 
نانز هب  قشع  لیلد  هب  یتسرپ  تب  مراحم ،) اـب  یّتح   ) اـنز نوچ  يدنـسپان  لاـمعا  نوگاـنوگ ، ياـه  ناتـساد رد  قحاـن ، هب  دوجوم ، ي 

هب ادخ ) هب  یّتح   ) ییوگروز يراک و  بیرف  یتسم و  تارکـسم و  برـش  یتسرپ ، هلاسوگ  هب  کمک  يراک ، متـس تسرپ ، تب دّدعتم 
رد  (1) .تسا هدش  هداد  تبسن  مالّسلا ) مهیلع   ) بوقعی حون و  نوراه ، نامیلس ، طول ، دوواد ، نوچمه  يراوگرزب  ناربمایپ  هب  بیترت 

نز اب  هناقشاع  طباور  نتشاد  هب  مه  ار  (ع ) نوراه نامرف ، هد  ملیف 

38؛ تارقف 30 - باب 19 ، شیادـیپ ، رفـس  رد  (ع ) حون هب  ار  یتسم  بارـش و  ندروخ  مراحم و  اب  يانز  هدـش ، فیرحت  تاروت » - » 1
رد (ع ) دوواد هب  ار  یتسرپ  سفن  اـنز و  يراکمتـس و  باب 11 ؛ ناهاشداپ ، لّوا  رفـس  رد  (ع ) نامیلـس هب  ار ، یگراـب  نز  یتسرپ و  تب 

، جورخ رفـس  رد  (ع ) نوراه هب  ار  یتسرپ  هلاسوگ هب  مدرم  قیوشت  کـمک و  باب 11 ؛ لیئومس ، مود  رفـس  باب 32 و  شیادیپ ، رفس 
تبسن اوران  هب  باب 32 ، شیادـیپ ، رفـس  رد  (ع ) بوقعی هب  ار  ادـخ  زا  تکرب  هناراّکم ي  نتفرگ  ییوگروز و  يراکبیرف و  باب 32 ؛

( هللااب ذوعن   ) .دهد یم 
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هلاسوگ نتخاس  هب  ار  نوراه  ترـضح  نینچمه  دـنک و  یم  مهّتم  تسا ، هدرک  جاودزا  نایطبق  سوساج  يدوهی  اب  هک  يرگید  ناوج 
رد (ع ) نوراه شقن  هک  تسا  نیا  بلاج  دـیامن ! یم  مهّتم  (ع ) یـسوم هزور ي  لهچ  تاقیم  رد  دوهی ، نامدرم  يـالط  زا  ییـالط  ي 

باـیغ رد  نوراـه ، هنوگچ  فاـصوا  نیا  اـب  .تسا  (ع ) یـسوم ادـخ ، مّرکم  ّیبـن  هب  ندـناسر  يراـی  نآرق ،»  » نوـچمه مه  تاروـت » »
؟(1) دوش یم  یتسرپ  تب  هب  بیغرت  لماع  دوخ ، (ع ) یسوم

شنیرفآ باتک  ملیف 

شنیرفآ باتک  ملیف 

قاحـسا لیعامـسا و  میهاربا ، طوـل ، حوـن ، اوـح ، مدآ ، یگدـنز  هک  تسا  ناربماـیپ  هراـبرد ي  حرطم  يرثا  زین  شنیرفآ  باـتک  ملیف 
نرق سکوف  یتسینویهـص  يدوهی _  یناپمک  ار  فیعـض  ِرثا  نیا  .دـهد  یم ناشن  یتاروت » يدوویلاه _   » تئارق اب  ار  مالّـسلا ) مهیلع  )

زا هدافتـسا  اب  دـنام ، یم یتاروت  يدنتـسم  هب  رتشیب  هک  ملیف  نیا   (2) .تخاس نوتـسویه  ناج  ینادرگراک  هب  .م  لاس 1966 رد  متـسیب 
مهیلع  ) هراـس میهاربا و  حون ، ياـه  شقن  رد  رندراـگ  اوا  تاکـسا و  .یـس  جرج  نوتـسویه و  ناـج  نوـچمه  يا  هتـسجرب نارگیزاـب 

.دهد هئارا  ار  یندرک  رواب  یناتساد  بوخ و  ینادرگ  يزاب  تسناوت  مالّسلا ،)

رد نید  یّتح ، .دنوش  یم یفّرعم  رـشب  دارفا  رگید  ّدح  رد  هک  دنتـسه  یناربمایپ  مالّـسلا ) مهیلع   ) مدآ حون و  شنیرفآ ، باتک  ملیف  رد 
ار دوخ  يزرواشک  يودـب و  یگدـنز  نارگید  نوچمه  هک  دـننام  یم یناحول  هداـس  هب  رتشیب  درادـن و  ینادـنچ  ریثأـت  اـهنآ  یگدـنز 

يرایشوه زا  يرثا  .دننارذگ  یم

باب 32. جورخ ، رفس  - 1
.نیشیپ عبنم  يدوویلاه ،» معط  اب  يربمایپ  یحو و  - » 2
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يزادرپ ّتیـصخش  يزادرپ و  هرهچ  هب  هنومن  يارب  .دوش  یمن تفای  اهنآ  رد  هتـسیاش ، هدـیزگرب و  ناسنا  کی  يدنمـشوه  هناربمایپ و 
رد دـلونرآ  ای  اـه  هقلح  باـبرا  رد  فلودـناگ  اـی  ناـناوجون  ّصاـخ  هناـیارگ ي  یجنم  ناتـساد  کـی  رد   (1) رتاـپ يره  هناـکریز ي 
رد ار  دوخ  هدـیچیپ ي  بسانم و  شنکاو  یـسانش و  نامز  تردـق ، یکریز ، تیباّذـج ، اـه ، ملیف نیا  ناـمرهق  .دـینک  هّجوت  روتاـنیمرت 

يربمایپ یبوبر و  ملع  رهظم  ملیف ، نیا  رد  (ع ) مدآ كریز ، دقتنم  کی  هتفگ ي  هب  .دنراذگ  یم شیامن  هب  ملیف  ساّسح  ياه  تمـسق 
يّدـح اـت  درب و  یم  رـس  هب  يربـخ  یب  لـهج و  رد  هـک  دراد  ار  داوـس  یب هداـس و  يزرواـشک  هرهچ ي  وا  .تـسین  ناگتـشرف  زا  رترب 
تسا يّدام  خیرات  هفسلف ي  تسیوتیزوپ و  یسانش  هعماج ياه  هزومآ ساسا  رب  ًالماک  ملیف  نیا   (2) .تسا ربرب  هیلّوا ي  ماوقا  نوچمه 

.درامـش یم  یبرجت  یّـسح و  تفرعم  گـنهرف  نّدـمت و  نردـم و  ملع  نارود  ار  نوـنکا  یهارمگ و  ياـهزور  ار  خـیرات  يادـتبا  هک 
، نابرهم موصعم و  ّیبن  کی  ياج  هب  دروخ و  یم ار  راـم )  ) ناطیـش بیرف  یگداـس ، یتحار و  هب  هک  تسا  يرـشبلاوبا  ًافرـص  (ع ) مدآ

هشیدنا قمع  ییارگ و  تفرعم  نافرع و  .دیامن  یم  هشیدنا  مک  حول و  هداس  يدرم 

، دنک یم  يزاب  ار  رتاپ  يره  شقن  رثا  نیا  رد  دوش ، یم  بوسحم  نایدوهی  وزج  يدوهی ، يردام  اب  هک  فیلکدار  بوکاج  لیناد  - 1
Is Harry Potter Still a Nice Jewish Boy? A کن : دوهی  رتاـپ و  يره  ملیف  ناتـساد و  داـیز  تاـطابترا  هراـبرد ي 
: سردآ رد   Cantor Amy O. Miller هتـــشون ي  Jewish Perspective on Harry Potter - Part 2

ماخاح هتـشون ي   Is Harry Potter jewish هلاــقم ي نـینچمه : www.accio.org.uk/AmyMiller3.shtml و 

.چیوماربا کج 
، مق یگنهرف  ياـه  شهوژپ  رتفد  اـیوپ ،» گـنهرف   » هّلجم ي دـنک ،»؟ یم هرخـسم  ار  ناربماـیپ  دوویلاـه  ارچ  ، » یلیعامـسا هموصعم  - 2

ص 126. ش1 ، رویرهش 1385 ،
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یم زاس  یتشک  يدرمریپ  هب  رتشیب  هک  تسا  یهباشم  يزادرپ  ّتیصخش  ياراد  مه ، (ع ) حون نینچمه  .تسین  وا  ّتیـصخش  رد  ًالـصا 
.دنک یم تفایرد  ار  یحو  هنالعفنم  یشنکاو  اب  یتشک ، تخاس  يارب  یهلا  نامرف  تفایرد  نامز  رد  هک  دنام 

ياـین هـک  (ع ) قاحـسا دـّلوت  زا  سپ  .تسادـیوه  مالـسا  ربماـیپ  گرزب  ّدـج  (ع ) لیعامـسا يدـمع  ریقحت  شنیرفآ ، باـتک  مـلیف  رد 
(ع) فینح میهاربا  نأش  اـب  بساـنتم  نآ ، ندیـشک  ریوصت  هب  عون  هک   ) یلّـصفم ياـه  نشج ملیف ، رد  دور ، یم  رامـش  هب  لیئارـسا  ینب

فالتخا لیلد  هب  هک  دـنوش  یم هداد  شیامن  یناگدـشدیعبت  مالّـسلا ،) مهیلع   ) لیعامـسا رجاـه و  لـباقم  رد  دوش و  یم رازگرب  دوبن )
.دنا هدش  دیعبت  زاجح »  » يارحص هب  ینکفا ،

یخیرات يارجام  کی  راّکم ، مسینویهص  بیترت  نیا  هب  دراد و  فیعض  ینامیا  شردپ ، هب  تبـسن  (ع ) لیعامـسا فّرحم ، ملیف  نیا  رد 
رد هـک  (ع ) مـیهاربا تـفگ : ناوـت  یم  یخیراـت  هناـیارگ ي  عـقاو  لـیلحت  کـی  رد  هـک  یلاـح  رد  دــنک ، یم فـیرحت  یکریز  اــب  ار 

متاخ شرورپ  اب  یبسانت  يدوهی ، جوجل  ِموق  و  نیطسلف »  » بوشآرپ هقطنم ي  هک  تسناد  یم دوب ، هناگی  یـسانش  نامز یـشیدنارود و 
ات درک  لقتنم  ناتسبرع »  » هب یهلا  روتسد  اب  دندوب  مالسا  ربمایپ  دادجا  هک  ار  شدنزرف  زینک و  وا  .درادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ 
هاگ چـیه  یتسینویهـص ، ییارگراصحنا  یتسرپداژن و  .دوش  مهارف  متاخ  ِنید  مالـسا و  ربمایپ  هدـنیآ ي  دـشر  ِرتسب  مارآ ، یطیحم  رد 
 _ ییامنیس ياه  تسایس ًاریخا  هکنیا  هژیو  هب  دهد ، رارق  هداززینک  (ع ) ِلیعامسا نأش  مه ار  تسا  دوهی  ّدج  هک  (ع ) قاحـسا دناوت  یمن

ناناملسم و هشیمه  دوویلاه ، یسایس 
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.دهد یم  هولج  رورش  ای  فیعض  تساهنآ ، اب  یتبسن  رد  ار  هچنآ  ره  دادجا و 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دّمحم   ) هلاسّرلا ملیف  يداقتنا  یسررب 

 ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دّمحم   ) هلاسّرلا (1) ملیف  يداقتنا  یسررب 

ینعی هناربمایپ ، یحو  نیرخآ  نداد  هولج  قحان  رد  ار  دوخ  عفانم  دـنراد ، لرتنک  رد  مه  ار  دوویلاه  هک  يدوهی ، بلطایند  نارالاسرز 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ناربمایپ ، تلزنم  شهاک  یحو و  يانعم  فیرحت  اب  دنـشوک  یم يراثآ  نینچ  رد  دنناد و  یم مالـسا 

یلـص هللا  لوسر  دّمحم   ) هلاسّرلا نوچ  يرثا  هچرگ  تسا  ینتفگ  .دننک  دادـملق  یـصخش  هبرجت ي  یگداس و  ِّطخ  نامه  رد  مه ، ار 
هک درک  يدایز  شالت  داقع  یفطـصم  ملیف ، ناملـسم  دّهعتم و  كریز ، نادرگراک  یلو  هدش ، دـیلوت  دوویلاه  رد  زین  هلآ )  هیلع و  هللا 

یلصا هدننک ي  هّیهت یّتح  .دزاسب  مالسا  مان  يالتعا  يارب  یملیف  رصم ،» رهزالا   » دییأت اب  ّتنس و  لها  یمالـسا  ياه  تیاور  ساسا  رب 
هزمح شقن  رگیزاـب  .دـنا  هداد ناـشن  نشخ  يدارفا  ار  ناناملـسم  مه  ملیف  نیمه  رد  هـچرگ  .دوـب  یبـیل »  » ناملـسم تـلود  مـه ، مـلیف 

هک يا  هژیو پیت  اب  نییوک  .هنادنمـشیدنا  ینورد و  رادتقا  دامن  هن  تسا ، تنوشخ  ینوریب و  رادتقا  دامن  نییوک ، ینوتنآ  ادهّـشلادّیس ،
هدرک رت  گنر  مک  ار  ربمایپ  تفرعم  قطنم و  شقن  ملیف ، رد  وا  ّتیروحم  (2) و  تسا هدرک  یم يزاب  یتسوپ  خرس ياه  ملیف  رد  دراد ،

روشک هیامرـس ي  اـب  (، Mostafa Eghad  ) داقع یفطـصم  the story of Islam The Message ؛ « / هلاـسّرلا - » 1
زاسگنهآ راژ  نتم  یقیـسوم  اب  راوخرگج و  دـنه  شقن  رد  ساپاپ  انریا  ادهّـشلادّیس و  هزمح  شقن  رد  نییوک  ینوتنآ  يزاب  اب  یبیل ؛» »

.يوسنارف
یـشنیزگ ریوصت  هلاسّرلا » « ؛ نامه يربمایپ ، یحو  اـب  ههجاوم  رد  يدوویلاـه  مالـسا  شخب  يدوویلاـه ، معط  اـب  يربماـیپ  یحو و  - 2

.نیشیپ عبنم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  دوویلاه 
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يزاب اـب  تسناوت  یم  یتحار  هب  داـقع  .تسا  ناـنآ  نانخـس  قبط  يدوهی و  ناسانـش  قرـش  دنـسپ  دروم  مالـسا ، زا  ریوصت  نیا  .تسا 
هئارا مالـسا  زا  يرت  عماج هرهچ ي  هک  دراذگب  شیامن  هب  مه  ار  مالـسا  ردص  یگنهرف  یملع و  ّتیـصخش  دـنچ  يرت ، يوق  ینادرگ 

.نایوگروز ربارب  رد  ریشمش  سپس  ربص و  تفرعم ، قطنم ، .دوش 

نایدوهی رازآ  تسین و  نایدوهی  اب  ناناملـسم  ياه  گنج زا  يربخ  چیه  ملیف ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  يدوویلاه ، رثا  نیا  رب  رگید  دـقن 
: داقع دوخ  هتفگ ي  هب  اریز  دشابن ؛ مسینویهص  دوهی و  فالخرب  ات  تسا  هدش  روسناس  ربمایپ  صخش  هب  تبسن  هنیدم » »

هک دنتـسه  تسینویهـص  یلام ، ناگدننک  نیمأت  ناگدننکدیلوت و  هراک  همه  ...دوش  یم لرتنک  مه  هژوس  یّتح  زیچ ، همه  دوویلاه  رد 
(1) .دنهد یمن  نادرگراک  هب  مه ، ار  يراک  نینچ  هژوس ي  ندرک  حرطم  هزاجا ي  زگره 

ِلوح ملیف ، نیا  یلو  دوب ، نایدوهی  اب  ًامیقتـسم  ربیخ  عاـقنیق و  ینب قلطـصملا ، ینب  ریـضن ، ینب  ياـه  گـنج هک  میناوخ  یم خـیرات  رد 
ینعی دوب ، هدیـسر  یگنهامه  هب  مالـسا  ّدـض  رب  هک  یناطیـش  ّثلثم  زا  رثا  نیا  نیاربانب  .تسا  هّکم »  » حـتف دـحا و  ردـب و  ياه  گـنج

(2)( نابصاغ  ) ناقفانم نایدوهی و  ناکرشم و 

: سردآ رد  هروس »  » هّلجم ي يردب ، نیسحدّمحم  دیشک » یم ریـشمش  دوب ، هدنز  ینیوآ  رگا   » ناونع اب  هداز  بلاط ردان  اب  هبحاصم  - 1
www.iricap.com/magentry.asp?ID=4394

رـشن نیودت و  قیقحت و  یخیرات ،) یـسانش  نمـشد  رد  یـشهوژپ   ) فارحنا رابت  ما : هتفرگ رثا  نیا  زا  ار  مجـسنم  يدنب  میـسقت نیا  - 2
.1383 لّوا ، پاچ  مق ، ملق ، حول و  یگنهرف  تاعلاطم  هسّسؤم ي 
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هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ینمـشد  چیه  دوهی ، اب  دّحتم  قفانم  ِنابـصاغ  دوهی و  هکنیا  لثم  .تسا  هتخادرپ  ناکرـشم  یفن  هب  طقف 
.دنا هتشادن هلآ 

یبا نب  یلع  رذوـبا و  دادـقم ، ناملـس ، نوـچ  يزرو  هشیدـنا  باحـصا  شقن  دـشوک  یم يدّـمعت  روـط  هب  ًارهاـظ  ملیف  نیا ، رب  نوزفا 
یفّرعم ماـنمگ  ّتیـصخش  دـنچ  تباـث و  نب  دـیز  لـالب و  ار  ربماـیپ  ناـیفارطا  قارغا ، هـب  ضوـع  رد  .دـنک  گـنر  مـک  ار  (ع ) بلاـط

ود ریشمش  کی  یگنج ، رد  طقف  .دوش  یم ثحب  (ع ) یلع زا  مک  رایسب  .دوش  یم  هدید  ملیف  رد  یطارفا  لکش  هب  زین  دیز   (1) .دنک یم
هن شندوب و  مالـسا  يوزاب  تیارد و  لـقع و  هن  تسوا ، ياـه  یبلط  گـنج اـه و  تنوشخ روآداـی  هک  مینیب  یم نیبرود  رداـک  رد  هبل 

: يدقتنم هتفگ ي  هب  .شراختفارپ  خیرات  و  هنامیکح » هغالبلا ي  جهن  »

ریشبت هب  نیا ، رب  نوزفا   (2)  .«! هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دّمحم   » ات دشاب  لالب »  » ای تباث » نب  دیز   » ییامنیـس رثا  نیا  مان  دوب  رتهب 
.تسا هدش  هّجوت  ملیف ، رد  یکدنا  رادقم  هب  ترضح ، ياه  هرظانم  اهوگو و  تفگ  راذنا و  و 

نیا رد  هک  يا  هنوگ  هب  دید ؛ ملیف  رد  ناوت  یمن ار  یمالسا  هشیدنا ي  نافرع و  ِتیناّقح  مالسا و  ردص  ناناملسم  ندروآ  مالـسا  لیلد 
هک یعامتجا  یـسایس _  ِمالـسا  رّکفت  تیناّقح  رادـتقا و  هن  دوش  یم هداد  ناشن  گنج ، کـمک  هب  مالـسا  ینوریب  هوکـش  رتشیب  ملیف ،

یگدنز و هرادا ي  راد  هیعاد

هرامـش ي 1، مق ، یگنهرف  ياه  شهوژپ  رتفد  ایوپ ،» گنهرف   » هّلجم ي اردـص ، میرم  يا ،» هرقن هدرپ ي  رـس  رب  هداتـسرف  نیرخآ  - » 1
ص 118. رویرهش 1385 ،

.نیشیپ عبنم  - 2
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، حیـسم بئاصم  رـصم ، سنرپ  شنیرفآ ، باتک  نامرف ، هد  ياه  ملیف هب  هک  تسا  يدـقن  ناـمه  لـیلحت ، نیا  .تسا  ناـیمدآ  تموکح 
یتسیناموا ریطاسا  جاور  نردم و  نارود  يارگ  هبرجت روحم و  سح هیحور ي  لیلد  هب  هک  تسا  دراو  زین  ...و  ابـس  هکلم ي  نامیلس و 

، داقع نوچ  يدّهعتم  ناملسم  ینادرگراک  اب  ناناملسم و  هیامرـس ي  اب  یملیف  رگا  یّتح  تسامرف ؛ مکح دوویلاه  رد  یتسینویهـص ، _ 
.دربب هرهب  يدوویلاه  نارگیزاب  تاناکما و  زا  دهاوخب 

یـضعب يولج  تسناوت  يّدـح  ات  دوب و  قفّوم  رایـسب  يا ، هیواز  زا  مالـسا  هوکـش  نداد  ناشن  رد  ملیف  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا  هّتبلا 
، یکریز اب  يو  .دنک  راک  دوویلاه ، رد  تسناوتن  نیا  زا  شیب  هک  دوب  يدّـهعتم  ناسنا  داقع ، یفطـصم  ًارهاظ  .دریگب  ار  یفنم  تاغیلبت 
ات درک  راک  رت  لّصفم  ار  میرم  هروس ي  ياه  هیآ  توالت  دوب و  یحیـسم  هک  یـشاجن  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  هرظاـنم ي  ياـه  هنحص

، نامروشک رد  هدمآ  دیدپ  راثآ  زا  هلحرم ، نیا  رد  هک  تساج  هب  .دراذگب  ریثأت  دنتـسه ، یحیـسم  رتشیب  هک  یبرغ  نابطاخم  رب  دناوتب 
یخرب .مییاتـسب  ار  یهلا  يایلوا  هب  اهنآ  رت  عماج  ابیز و  هاـگن  میربب و  ماـن  سلجنآ  نادرم  فهک ، باحـصا  سّدـقم و  میرم  نوچمه 

رتابیز و ّتیحیسم ، ناوعا  هب  ناناملسم  هاگن  هک  دندوب  هدرک  فارتعا  سّدقم  میرم  ندید  زا  سپ  یحیـسم ، ياهروشک  رد  نایحیـسم 
.تسا نایحیسم  زا  رت  ینغ 
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ابس هکلم ي  نامیلس و  ملیف 

(1) ابس هکلم ي  نامیلس و  ملیف 

ناهاشداپ هکلب  دنتـسین ، یبن  ربمایپ و  ًاساسا   (2) ابس هکلم ي  نامیلـس و  يدوهی  ملیف  رد  مالّـسلا ) مهیلع   ) نامیلـس شدنزرف  دوواد و 
تموکح يراد و  تکلمم  ود ، نآ  .دراد  مان  ناتان  نانآ  رابرد  ریزو  دراد ، روضح  رابرد  رد  هراومه  هک  يربمایپ  دنتـسه و  دوهی  موق 

دـنرب و یم  مان  يدوواد  یهاـشداپ  ناونع  اـب  مه  دوهی  یناـمّزلارخآ  تموکح  زا  یّتح  هک  تسین  لـیلد  یب  .تّوبن  ناـتان ، دـننک و  یم
، ناـمّزلارخآ رد  دوهی  يدوواد  تنطلـس  هروطـسا ي  تسا و  نویهـص  نادـنمتردق  ِسلاـجم  شخب  تنیز  « David King  » ترابع
(ع) دوواد ملیف ، نیا  ساسا  رب  اریز  تسا ، نارود  نایاپ  رد  لیئارـسا  ینب  باقعا  یناهج  تموکح  يارب  بّصعتم ، نایدوهی  شخبدیما 

نیا ردق  نآ  نامیلس ، هژیو  هب  ردتقم ، هاشداپ  ود  نیا  .دنتسه  دوهی  طابسا  يویند  ربهر  ّمات  رگ  نایامن  (ع ،) نامیلس شدنزرف  سپـس  و 
.تسین يربخ  اهنآ  رد  ّتیونعم  دهز و  زا  دنراد و  هناهاش  یفارشا و  یمارم  هک  دنوش  یم ریوصت  یناهج 

یم سیقلب  نوعرف و  رکم  ریسا  هک  دهد  یم هئارا  یهاشداپ  هرهچ ي  نامیلـس  زا  ابـس  هکلم ي  نامیلـس و  ملیف  هک  میدهاش  يروابان  اب 
مـسارم هک  دهد  یم هزاجا  ابـس  هکلم ي  هب  یّتح  دزاب و  یم ار  دوخ  نید  لد و  ابـس ، ناوج  هکلم ي  هب  هنایوج  تّذل  یهاگن  اب  دوش و 

ماجنا ادخ  سّدقم » نیمزرس   » رد تسا _  ابس  یلاها  ياه  تب  زا  یکی  هک  ار _  نوگار  يادخ  شتسرپ 

.King Vidor ینادرگراک هب   Soloman and Sheba - 1
.ابس هکلم ي  نامیلس و  - 2
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ناریو نامیلس ،» دبعم  ، » نیگمهس يدعر  اب  دیآ و  یم دورف  لیئارسا  ینب رب  باذع  .دروآ  یم شوج  هب  ار  ادخ  مشخ  رما ، نیمه  .دنهد 
تفلاخم ببس ، نیمه  هب  .دنک  تکرش  نوگار  يادخ  نشج  مسارم  رد  دهاوخ  یم هک  دور  یم شیپ  اجنآ  ات  یّتح  نامیلـس ، .دوش  یم
یـسناکس رد  .دننک  یم ضارتعا  نامیلـس  هب  یگمه  دوش و  یم هتخورفارب  مدرم ، شترا و  يارما  یبن ، ِناتان  دوهی ، نایناحور  نانهاک ،

: دیوگ یم نامیلس  هب  باطخ  یبن  ناتان  دوش ، یم نایب  ملیف  رد  بلطم  نیا  هک 

تب نز و  نیا  هک  دـیاب  .ینک  كاـپ  يا ، هدوـلآ  لیئارـسا  هب  هک  يرفک  نیا  ثوـل  زا  ار  دوـخ  هک  نامیلـس ، مـهد  یم  رادـشه  وـت  هـب 
.نک درخ  شکب و  ریز  هب  ار  وا  ياه  تب .ینک  كرت  ار  وا  ياه  یتسرپ

: دیوگ یم وا  هب  يارزع  مان  هب  دوهی  یهلا  ناطلس  نامزالم  زا  رگید  یکی 

! تسا هتفرگ  وت  زا  ار  قطنم  نز ، نیا  هب  وت  توهش  هک  دسر  یم رظن  هب 

: دیوگ یم خساپ  رد  نامیلس 

نم تنطلس  رد  مدرک  داهنـشیپ  وا  هب  نم  هک  دوب  وا  قشع  رطاخ  هب  .مراد  قشع  نز  نآ  هب  نم  يارزع ، نک  باختنا  ّتقد  اب  ار  تاملک 
.تسا هتسب  امـش  فیجارا  ندینـش  يارب  نم  بلق  اه و  شوگ .منک  یم  تکرـش  وا  یبهذم  مسارم  رد  قشع ، رطاخ  هب  دوش و  کیرش 

! امش هن  متسه  اورنامرف  نم  اجنیا  رد  ًالعف 

: دیوگ یم نامیلس  هب  دنک  یم كرت  ار  عمج  هک  یلاح  رد  مه  ناتان 

! نامیلس وت  رب  ياو 

نآ هکلب  هتفرگ ، (ع ) نامیلـس زا  ار  ربمایپ  کـی  هرهچ ي  اـهنت  هن  برغ ، لـعاج  يامنیـس  نآ  یپ  رد  ناـنیا و  سّدـقمان  نوتم  فارحنا 
ار ادخ  زیزع 
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ندش رود  ّتلع  ناونع  اب  ناهاشداپ ، لّوا  رفس  مهدزای  باب  زا  یلـصف  یّتح  دوجوم ، تاروت »  » رد دنایامن ! یم ناربمایپ  مکح  فلاخم 
: میروآ یم ار  تاروت  تمسق  نیا  زا  ییاهزارف  رتشیب ، حوضو  يارب  .تسا  هدش  يراذگ  مان   (1) ادخ زا  نامیلس 

تب ياه  موق  نیمزرـس  زا  ینانز  دـنوادخ  روتـسد  فالخرب  وا  .تسب  زین  رگید  نانز  هب  لد  نوعرف ، رتخد  زا  ریغ  هب  هاشداپ ، ناـمیلس 
هتـشاد و رذـحرب  تخـس  ار  دوخ  موق  دـنوادخ ، .تفرگ  يرـسمه  هب  تیح »  » و نودیـص » «، » مودا «، » نومع «، » بآوم  » دـننام تسرپ 

دص تفه  نامیلس  .دنناشکب  یتسرپ  تب هب  ار  یلیئارسا  موق  اهنآ  ادابم  ات  دننکن  تلـصو  زگره  تسرپ  تب ماوقا  نیا  اب  هک  دوب  هدومرف 
يریپ ّنس  هب  وا  یتقو  هک  يروط  هب  .دـندرک  رود  ادـخ  زا  ار  نامیلـس  جـیردت  هب  اـه  نز نیا  .تفرگ  دوخ  يارب  زینک  دـص  یـس  نز و 
.دروآ يور  اه  تب شتسرپ  هب  دنک ، يوریپ  شیادخ  دنوادخ  زا  دوخ  ناج  لد و  مامت  اب  دوواد »  » شردپ دننام  هکنیا  ياج  هب  دیـسر ،

دیزرو و هانگ  دنوادخ  هب  وا  .درک  یم شتـسرپ  ار  اه  ینومع  زیگنا  ترفن  تب  موکلم ، اه و  ینودیـص  ههلا ي  توراتـشع ،» ، » نامیلس
يارب هناـخ ، تب  ود  تسا ، میلـشروا »  » قرـش رد  هک  یهوک  يور  یّتـح  .درکن  لـماک  يوریپ  دـنوادخ  زا  دوواد ،»  » دوـخ ردـپ  دـننام 

هناخ تب  زین  یبنجا  نانز  نیا  زا  کی  ره  يارب  نامیلـس  .تخاـس  نومع  زیگنا  ترفن تب  کـلوم  بآوم و  زیگنا  ترفن ِتب  شومک ،» »
 . ...تخاس هناگادج  يا 

رب طقف  نامیلـس  رـسپ  دیـسرن و  شرـسپ  هب  لماک  روط  هب  نامیلـس ، زا  سپ  تنطلـس  همیرج ، ناونع  هب  تاروت ،»  » ياعّدا قبط  نیاربانب 
زا یکی 

باب ناهاشداپ ، لّوا  رفس  .م  1995 سیلگنا ، سّدـقم  یللملا  نیب  نمجنا  پاچ  یبیج ، عطق  سّدـقم ،» باتک  يریـسفت  همجرت ي  - » 1
ص 344. ، 11
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ِنامیلـس يارب  تاروت  رد  دیحوت ،) یفن   ) هریبک هانگ  نیا  يورخا  ياه  همیرج زا  مه  يربخ  چیه  .درک  تموکح  دوهی  هلیبق ي  هدزاود 
ادخ هک  تسا ، هدـش  هنیداهن  تاروت  نآ ، یـساسا  نتم  دوهی و  نید  رد  يروحم  ناسنا  مسیناموا و  راگنا  .تسین  تاروت ، رد  روکذـم 

! درادن يراک  نامیلس  هب  كرش ، هریبک ي  هانگ  لابق  رد  مه 

تردـق دوب ، هدرک  بوصنم  دوخ  هک  اهنآ  ِهاـشداپ  ناوارف  ياـه  فـالخ  ِلاـبق  رد  دوهی ، فیعـض  يادـخ  دـش  هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
نیا هک  تسین  ینادـنچ  بّجعت  یتسرپداژن ، ّتیدوهی و  رد  تّوبن  داعم و  دـیحوت و  ياه  هزومآ  فعـض  لـیلد  هب  تشادـن و  ینادـنچ 

دنا و هدوب  ادخ  ناربمایپ  کش  یب  مالّسلا ) مهیلع   ) دوواد نامیلـس و  ترـضح  .تسا  هدمآ  اهنآ  نتم  نیرت  یلـصا  رد  تسـس  بلاطم 
: دنا هتشاد  مه  اب  ار  تعیرش  تمکح و  يراد ، تموکح  يراد ، نید  رادتقا ،

(1) ...؛ اوُرَفَک َنیِطاَیَّشلا  َّنَِکل  ُناَْمیَلُس َو  َرَفَک  اَم  «َو 

«. ...دندش رفاک  همه  ناوید ، نکیل  تشگن ، رفاک  ادخ  هب  نامیلس »  » زگره و 

: دیامرف یم يرگید  ياج  رد  لماک  ینایب  رد  نآرق » »

؛ ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  َناَْمیَلُس  دوواِدل  اَْنبَهَو  «َو 

(2) («. دوب وا  دای  هب  و   ) درک یم  تشگزاب  ادخ  يوس  هب  هراومه  اریز  یبوخ ! هدنب ي  هچ  میدیشخب ، دوواد »  » هب ار  نامیلس 

هیآ ي 102. هرقب ، هروس ي  - 1
هیآ ي 30. هروس ي ص ، - 2
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: دیاتس یم  نینچ  ار  (ع ) نامیلس شرادرب  نامرف  هدنب ي  دنوادخ  رگید ، ياج  رد 

؛ ٍبآَم َنْسُحَو  یَْفلَُزل  اَنَْدنِع  َُهل  َّنِإ  «َو 

(1) «. تسوکین یماجنارس  دنمجرا و  یماقم  ام  دزن  نامیلس )  ) وا يارب  و 

خاک و ناوارف و  تورث  نامیلـس و  گرزب  دـبعم  تخاـس  هلیبق و  هدزاود  تدـحو  ظـفح  تهج  هب  ملیف ، نیا  رد  نامیلـس  تّزع  ماـمت 
، دوواد شردپ  دننام  مه  نامیلس  ملیف ، رد  هکنیا  اب  .دوش  یم  طوبرم  مدرم  يایند  هب  رتشیب  هک  يروما  تسوا ؛ دنسپ  مدرم  ياه  يرواد

نافرع تفرعم ، شنیب ، زا  تسا و  هدش  هداد  ناشن  رت  يوق  یلیخ  وا  تموکح  يویند  ههجو ي  یلو  دوش ، یم بوصنم  ادـخ ، يوس  زا 
فرح ادخ  هب  ماوقا  رگید  تیاده  يارب  شالت  ترخآ و  ناهج  يونعم و  یلاع  ياه  فده  زا  تسین و  يربخ  ملیف  رد  وا ، تمکح  و 

اب تلاصا  گنر و  مک  يا و  هیشاح ملیف ، نیا  رد  یبن  ِناتان  شقن  یّتح  .رصم  سنرپ  نامرف و  هد  ياه  ملیف دننام  .میونـش  یمن  ینادنچ 
.سب تسا و  هدیزگرب  موق  یتوسان  یگدنز  يدوواد و  یهاشداپ  موادت 

تساطخ جوا  رد  نامیلس  یتقو  هک  اجنآ  ات  .تسادیوه  ملیف  هنیمز ي  سپ  رد  مه  يردام  نیمزرس  دوهی و  دحاو  ّتلم  ياه  هروطـسا 
ار هلیبق  داّحتا 12  دامن  لیئارسا ، ینب  ِناگرزب  دنک ، تکرش  مه  نوگار  تب  شتـسرپ  مسارم  رد  دهاوخ  یم ناوج  هکلم ي  رطاخ  هب  و 

.دننکش یم  وا  درکلمع  هب  ضارتعا  رد 

هیآ ي 40. هروس ي ص ، - 1
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نوعرف لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  دنهد  یم یتشز  اوران و  تبـسن  تروص  نیدب  (ع ) فینح میهاربا  هب  یّتح  هک  یتاروت  باتک  رد 
ماجنا یـسنج  لمع  وا  اب  ات  دـهدب  هاشداپ  هب  دـنک و  یفّرعم  دوخ  رهاوخ  ار ، هراس  دوخ  رـسمه  دـش  رـضاح  شدوخ ، ناج  سرت  زا  و 
لوسر ّیبن و  مه ، ناـیدوهی  يارب  یّتح  هک  یمیهاربا  .دوش  هداد  ییاـه  تبـسن  نینچ  نامیلـس  دوواد و  هب  هک  تسین  یبّجعت   (1)، دهد

یلو دراد ، دوجو  نید  ناگرزب  زا  يا  هدـنزومآ ياه  هتکن اه و  تمکح  دوهی ، باتک  ياج  ياـج  رد  هک  تسا  حـضاو  رپ  .تسا  یهلا 
راگزاس يدنـسپدوخ  یبلط و  تردق  ینار ، توهـش  جیورت  اب  رتشیب  تسا و  داضت  رد  اه  یبوخ اب  امنیـس ، رب  مکاح  نارالاسرز  عفانم 

یبلط تعفنم  يروحم و  هشیگ  امنیس و  هناسر ي  ّتیهام  دیاش  هّتبلا  .تسا 

« ياراس  » شرسمه هب  ماربا  دنتفر ، رصم »  » هب شرسمه  و  ماربا » ، » یلاس کشخ  رثا  رد  یتقو  میناوخ : یم باب 12  شیادیپ  رفس  رد  - 1
رگا اـّما  تشک ؛ دـنهاوخ  ارم  وت  بحاـصت  يارب  متـسه ، وت  رهوـش  نم  هک  دـنمهفب  رـصم  مدرم  رگا  یتـسه و  ییاـبیز  نز  وـت  تفگ :

، دندش رـصم  دراو  یتقو  .دوب » دـهاوخ  ناما  رد  مناج  درک و  دـنهاوخ  راتفر  ینابرهم  هب  نم  اب  وت  رطاخ  هب  یتسه ، نم  رهاوخ  ییوگب 
رایسب وا  ییابیز  زا  نوعرف  روضح  رد  دندید و  ار  ياراس  نوعرف  نایرابرد  زا  يا  هّدع .تسا  ییابیز  نز  ياراس  هک  دندید  اجنآ  مدرم 

واگ و دنفسوگ و  لیبق  زا  یناوارف  يایاده  ياراس ، رطاخ  هب  نوعرف  هاگنآ  .دنربب  رصق  هب  ار  وا  ات  داد  روتـسد  نوعرف  .دندرک  فیرعت 
، ياراس اریز  درک ، التبم  یتخس  يالب  هب  ار  وا  رصق  دارفا  مامت  نوعرف و  دنوادخ ، اّما  .دیشخب  ماربا  هب  نازینک  نامالغ و  غالا و  رتش و 

ارچ يدرک ؟ نم  اب  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  : » تفگ وا  هب  دـناوخارف و  دوخ  دزن  هب  ار  ماربا  نوعرف  دوب ، هدرب  دوخ  رـصق  هب  ار  ماربا  نز 
« .ورب اجنیا  زا  رادرب و  ار  وا  لاح  مریگب ؟ ینز  هب  ار  وا  اـت  يدرک  یفّرعم  دوخ  رهاوخ  ار  وا  ارچ  ؟ تسوت نز  ياراـس  هک  یتفگن  نم  هب 

باتک ًارهاظ  .دننک  هناور  دنتـشاد ، هچنآره  نازینک و  نارکون و  اب  ار  شرـسمه  ماربا و  ات  داد  روتـسد  دوخ  نارومأم  هب  نوعرف  هاگنآ 
مان ًاساسا  سّدـقم ! یباتک  ات  تسا  یـسنج  بذـک  ياه  هروطـسا زا  رپ  یباتک  رتشیب  یناطیـش  بلاـطم  تاـفرخزم و  نیا  اـب  سّدـقم )!(

.تسا هنارگ  هیجوت هدنبیرف و  (، Holy Bible  ) سّدقم باتک  هب  ( Bible  ) باتک نیا  يراذگ 
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.دشابن ریثأت  یب  تاروت ،»  » ياه ناتساد ِلحارم  یضعب  نداد  ناشن  رد  مه ، نازاس  ملیف 

ایمرا ملیف 

ایمرا ملیف 

رـس هب  نابایب  رد  وداج  رحـس و  اـب  ادـتبا  رد  تسا و  يّداـعریغ  وسرت و  حول و  هداـس (ع ،) یبن ياـیمرا  هک  میدـهاش  زین  اـیمرا  ملیف  رد 
وـس نیا  هب  تسا ؟ رترب  یناسنا  ایمرا  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  ملیف  همادا ، رد  .دـنز  یم زین  يّداعریغ  ییاـه  فرح  وا  .درب  یم

یحو هک  لومعم  ّدـح  زا  رت  هداس ریقف و  وسرت ، تسا  يرـشب  هکلب  تسین ، دـیحوت  نامرهق  وگلا و  کی  اهنت  هن  ایمرا  هک  دور  یم شیپ 
! ...دنز یم زاب  رس  ینایحو  مالک  شریذپ  زا  دراذگ و  یم  رارف  هب  اپ  یهلا  ياون  ندینش  اب  وا  یلو  دوش ، یم لزان  وا  رب 

نوسب كول  رثا  كراد  ناژ  ملیف 

نوسب كول  رثا  كراد (1)  ناژ  ملیف 

(: لوسر ربمایپ ،  ) هداتـسرف  » لماک ماـن  اـب  ( ( Luk Besson يوسنارف نوسب  كوـل  رثا  ( Jeanne d'Arc « ) كراد ناژ  - . » 1
هک تسا  یملیف  نیمدـنچ  .م  لوـصحم 1999 ( The Messenger:The story of Joan ofArc « ) كراد ناژ  ِناتـساد 

بئاصم مان  اب  كراد  ناژ  ملیف  هخـسن ي  نیلّوا  .دوش  یم  هتخاس  متـسیب  نرق  رد  .م ،) 1431  _ 1412  ) يوسنارف رتخد  نیا  هراـبرد ي 
هتخاس ریارد  رودوئت  لراک  طسوت  دیفـس  هایـس و  تروص  هب  .م  لاس 1927 رد  ( LaPassion de Jeaned'Arc  ) كراد ناژ 
طسوت ناژ  شقن  رد  نمگرب  دیرگنیا  يزاب  اب  كراد  ناژ  رگید  ملیف  .دش  نارکا  هقیقد  تّدم 110  هب  سیراپ »  » رد .م  رد 1928 دش و 

نادرگراک سیون و  همان  شیامن  رعاـش و  تشرب  تلوترب  .دـش  هتخاـس  .م  لاس 1948 رد  هتفر ) داب  رب  نادرگراـک   ) گـنیملف روتکیو 
هتشون كراد  ناژ  مان  هب  کیژارت  يا  همانشیامن  يوسنارف ، عاجش  هرکاب ي  نیا  ناتساد  ساسا  رب  مه  .م ) 1956-1898  ) یناملآ رتائت 
نیرتاک مناخ  زین  .م  لاس 1996 رد  .دش  هتخاس  رنوب  نیردـناس  يزاب  اب  .م  لاس 1993 رد  مه  ناوج  رتخد  ناژ : راد  هلاـبند  ملیف  .تسا 

ملیف ود  لّوا  شقن  باـختنا  رـس  رب  مه ، اـب  فـالتخا  لـیلد  هب  یلو  درک  كراد ) ناژ   ) شا هژورپ  دـیلوت  ریدـم  ار  نوسب  كول  ولگیب ،
شقن هب  نوسب  كول  ملیف  .م  دـش و 1999 شخپ  ونیوروس  اریم  یلّوا  شقن  هب  ولگیب  مناـخ  كراد  ناژ  ملیف  .م  هک 1998 دش  هتخاس 

.دش شخپ  چیوویالیم  یلّوا 
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ندرک مهبم  ثعاب  یموادت ، ریغ  نیودت  اب  هک  دوب  يوسنارف  يا  هروطـسا  زا  هنادـنمرنه  يزاسزاب  کی  نوسب ، كول  ِكراد  ناژ  ملیف 
رب ناژ ،)  ) ملیف هراتـس ي  ِكرتخد  نهذ  رد  ییاحیـسم  ياه  ماهلا  یناطیـش و  ياه  هفـشاکم  نتخیمآرد  اب  ملیف ، نیا  .دـش  ملیف  ياضف 
هک دیشخب  یتردق  ناطیش  هب  نینچمه  .تشاذگ  هّحص  دنا ، هدرک  لوبق  یـصخش  يا  هبرجت  ّدح  رد  ار  یحو  هک  يدیدج  ياه  هّیرظن 

.دوش دراو  تسا ، حیسم  ادخ و  يوس  زا  درک  یم  لایخ  ناژ  هک  ییاه  ماهلا  رد 

اهنآ هنیک ي  نآ ، يدوبان  ناشزبسرس و  ياتـسور  هب  اه  یـسیلگنا  موجه  اب  هک  تساسیلک  هب  نمؤم  كاپ و  يرتخد  یکدوک  زا  ناژ ،
.دور یم  ناژ  لد  رد  شا  هنیک  دـنک ، زواـجت  شرهاوـخ  هـب  دـنک  یم  دـصق  یـسیلگنا  زابرـس  هـک  یتـقو  .دراـک  یم  دوـخ  لد  رد  ار 

یب زابرـس  هلیـسو ي  هب  وا  دوب و  هداد  ناژ  هب  ار  شندـش  ناـهنپ  ياـج  دوب و  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  شدوخ  ناژ  رطاـخ  هب  هک  يرهاوخ 
( حیسم  ) ادخ هک  دنک  یم  ساسحا  ماهوا ، اب  ناژ  ملیف ، همادا ي  رد  .دش  هتـشک  ناژ  هدز ي  تشحو  نامـشچ  يولج  یـسیلگنا ، محر 

نایم رد  اتسور  شیشک  اب  ار  هلئسم  نیا  يدنچ ، زا  سپ  ناژ ، .دورب  سیلگنا  شترا  اب  گنج  هب  درادرب و  ریـشمش  هک  دیوگ  یم  وا  هب 
زا رود  هب  .م  لاس 1429 رد  ناژ  اّما  .دراذگن  نایم  رد  شنیدلاو  اب  یّتح  ار  بلطم  نیا  هک  دنک  یم  شرافس  وا  هب  شیشک  هتـشاذگ و 

دهعیلو رابرد  « ) نونیـش  » یکیدزن رد  رویل »  » ات اهنت  هدرک و  كرت  ار  نائلروا ) عباوت  زا  يرمود   ) دوخ ياتـسور  شردام ، ردپ و  مشچ 
نیب و نهد  دوخ ، ردپ  دننام  هک  متفه  لراش  ای  لراک  نامز  نآ  رد  .دور  یم  متفه ) لراش  هسنارف ، تخت  جات و  نودب 
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هب هک  ار  لراک  دوش ، یم  دراو  رصق  هب  كراد  ناژ  هک  ینامز  .دوب  هدش  هسنارف »  » رب سیلگنا »  » هطلـس ي ثعاب  تسا ، نارذگ  شوخ 
هاپـس اـب  دروآ و  یم  تسد  هب  ار  دـهعیلو  ناـنیمطا  هدرک و  ییاسانـش  ّتیعمج  ناـیم  دوب ، هدـش  ناـهنپ  دارفا  ناـیم  رد  سانـشان  روـط 

نایهاپس هب  ار  یتابرـض  تسا ، هتفرگ  یبیغ  ياه  ماهلا  نامه  زا  هک  یتعاجـش  اب  دوش  یم  ّقفوم  دوخ  ّتیرومأم  نیتسخن  رد  یکچوک 
يارب ار  ینامـسآ  ياهادن  مه  زاب  وا  ناتـساد ، همادا ي  رد  .دـننک  یم  باطخ  نائلروا  هزیـشود ي  ار  وا  مدرم  .دـنک  دراو  ناتـسلگنا » »

جات دراد ، ینامـسآ  یماح  کی  دـنک  یم  ساسحا  نونکا  هک  لراش  هدـش و  هسنارف  يزوریپ  ثعاـب  ناژ  .دونـش  یم  هسنارف »  » تاـجن
.دوش یم  هسنارف  هاشداپ  هدرک و  يراذگ 

يوس زا  میقتسم  ماهلا  تفایرد  ياعّدا  لیلد  هب  اسیلک  ّتیحالـص  ّدر  مرج  هب  هدش و  ریگتـسد  اه  یـسیلگنا  هلیـسو ي  هب  ناژ  ماجنارس 
یم دـترم  ار  وا  هام  دـنچ  زا  سپ  هدرک ، مهّتم  ناطیـش  اب  هطبار  يرگوداج و  هب  ار  وا  زین  سیلگنا  ياسیلک  .دوش  یم  همکاـحم  ادـخ ،

دادترا مکح  هب  هرخألاب  هدش و  نامیشپ  دنا ، یناطیـش  اهنآ  دریذپب  دوش و  دوخ  یبیغ  ياه  ماهلا  رکنم  تساوخ  یم  هک  ناژ  .دنـسانش 
.دوش یم  هدنازوس  شتآ  رد  یگلاس  ّنس 19 رد  .م  یم 1431 رد 30 

کـش بطاخم  زین ، همادا  رد  .دزادنا  یم  هابتـشا  هب  ناژ  هب  یحو  ماهلا  هرابرد ي  ار  ناسنا  ادتبا  رد  نوسب ، كول  یموادت  ریغ  نیودـت 
اه یـسیلگنا  عمق  علق و  ریـشمش و  نتفرگرب  هب  ار  وا  هک  تسا  ناژ  يوج  ماقتنا  نهذ  نیا  هدوبن و  راک  رد  یماهلا  دـیاش  هک  دـنک  یم 

مه دیاش  هدرک ، یم  توعد 
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يا هّدع  ندرک  ینابرق  ریشمش و  نتفرگرب  هب  ار  وا  ناژ ، هنازوت ي  هنیک  تاساسحا  هنانز و  ِفعض  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هک  هدوب  ناطیش 
.تسا هدناوخ  یم  ارف  گنج ، شرتسگ  ناسنا و 

حیسم هسوسو ي  نیرخآ  ملیف 

حیسم هسوسو ي  نیرخآ  ملیف 

هب حیسم  هسوسو ي  نیرخآ  ملیف  رد  زین  حیسم  دوخ  هرابرد ي  ار  طلغ  ینید  هبرجت ي  یناطیـش و  ياه  هفـشاکم ثحب  دوویلاه ، هّتبلا 
هب ار  دوـخ  هک  ناطیـش  بیرف  یهلا ، ردـق  نارگ  ربماـیپ  نیا  نهوـم ، ملیف  نیا  رد  .دیـشک  ریوـصت  هب  يزیـسروکسا  نیتراـم  هلیـسو ي 

فرح دوش و  یم راد  هّچب  دنک ، یم جاودزا  يا  هشحاف اب  دیآ و  یم ریز  هب  بیلـص  زا  هدروخ و  تسا ، هدروآرد  یناوج  رتخد  تروص 
هب دنک ، یم هبوت  ددرگ ، یم زاب  دوخ  لصا  هب  نئاخ )  ) یطویرخـسا يادوهی  شالت  اب  اهتنا ، رد  .دنک  یم راکنا  ار  یحیـسم  یغّلبم  ياه 

ّتیحیـسم ناهج  داقتنا  دروم  دش و  در  مه  یلعف  هزیـسلوپ ي  ّتیحیـسم  فرط  زا  یّتح  ملیف ، نیا  .دوش  یم ادف  ددرگ و  یم زاب  بیلص 
ناطیش بیرف  زا  نوصم  مه  ار  حیسم )  ) نایحیسم يادخ  هدرب و  لاؤس  ریز  تّدش  هب  ار  یهلا  ماهلا  یحو و  هرخألاب  یلو  تفرگ ، رارق 
ناطیـش ياه  بیرف اه و  هفـشاکم ریثأت  تحت  شتاسّدـقم  ربمایپ و  هک  برغ  يامنیـس  عاـفد  یب بطاـخم  تفگ : دـیاب  لاـح  .تسنادـن 

؟ تفر دهاوخ  هار  نیمادک  هب  دنتسه ،

رصم هدازهاش ي  يامنایوپ 

رصم هدازهاش ي  يامنایوپ 
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ناـمه رب  تسا _  (ع ) یـسوم ترـضح  رـصم »  » زا جورخ  اـت  ّتیلوـفط  نارود  هراـبرد ي  هـک   _ (1) رـصم هدازهاش ي  ياـمنایوپ  رد 
رالوکـس ینیمز و  يرت ، نوزفا  تّدـح  اب  اه  نومـضم .م  لاـس 1998 نشیمینا  نیا  رد  هّتبلا  .دوـش  یم  دـیکأت  ناـمرف  هد  ملیف  نیماـضم 

رد بولطم  ِناوج  ِنادنورهـش  هنومن ي   ) بلط هافر  نارذـگ و  شوخ  لـفاغ ، یناوج  يربماـیپ ، زا  شیپ  ملیف ، نیا  ياـسوم  .دـنا  هدـش
.تسا یبرغ  ياهروشک  رد  هژیو  هب  ناهج ، هدش ي  رامعتسا  ناناوج  يارب  رایع ، مامت  ییوگلا  هک  هدوب  یبرغ ) یگدنز  متسیس 

ییانـشآ تّوبن  دـیحوت و  اـب  یّتـح  يربماـیپ ، زا  لـبق  تسا ، دوهی  موـق  یجنم  ربماـیپ و  نیرت  گرزب  هک  (ع ) یـسوم نشیمینا ، نیا  رد 
، روحمادخ هن  روحم و  موق  يربهر ، مه ، يربمایپ  زا  سپ  (ع ) یسوم ترضح  تسا ! ناینوعرف  ياه  تب  هب  لیامتم  شاّیع و  وا  .داردن 
ار شا  یگدنز مامت  نایطبق ، تسد  زا  هدیزگرب ، نایناربع  تاجن  و  دوعوم » نیمزرس   » هب شموق  ندیـسر  يوزرآ  هک  تسا  هدش  یّقلت 

نایرـصم هدـش ي  ولغ  متـس  زا  دوهی  موق  تاجن  يارب  هک  ادـخ ، يدـنوادخ  ِّتیناّقح  ِتاـبثا  يارب  هن  زین ، شیاـه  هزجعم  هتفرگ و  ارف 
رد يرثا  نانچ  بآ ، زا  رذگ  رد  لیئارـسا  ینب  موق  تیقّفوم  ایرد و  طسو  رد  یهار  ندـش  زاب  ِروآ  تفگـش ینایاپ و  هنحـص ي  .تسا 
ّقح نیطـسلف ،» دوعوم  نیمزرـس   » رد یگدنز  هک  دـنادب  ادـخ  هدـیزگرب ي  رترب و  داژن  ار  نایناربع  رایتخا ، یب  هک  دراذـگ  یم هدـننیب 

.تساهنآ مّلسم 

.دش هتخاس  .م  لاس 1998 رد  زکیه  ویتسا  نمپچ و  ادنرب  ینادرگراک  هب   the prince of Egypt - 1
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رد اناق »  » راتـشک راکتیانج ، لیئارـسا »  » دوب و هتفرگ  يا  هزاـت حور  یمالـسا ، يرادـیب  نیطـسلف و  هک  ییاـهزور  ناـمه  .م  لاس 1998
رد یتاغیلبت  راشف  هرابود و  یشخب  ّتیعورشم  يارب  يدیدج  یتاغیلبت  ياهرازبا  هب  زاین  و  .م ) 1996  ) دوب هداد  ماجنا  ار  نانبل » بونج  »

.دیدرگ رازاب  دراو  یتسینویهص  نشیمینا  نیا  تشاد ، نایناهج  ناهذا 

لاو نوچمه  دوویلاه  روهـشم  نایدوهی  دندرک و  ینادرگراک  زکیه  ویتسا  نمپچ و  ادنِِرب  ار  راذگریثأت  تخاس و  شوخ  نشیمینا  نیا 
نوراه يو و  رهاوخ  وا ، رـسمه  (ع ،) یـسوم ِشقن  ِناگـشیپادص  بیترت  هب  مولب  دـلگ  فج  كالوب و  اردـناس  رفیافا و  لـشیم  رملیک 

هدننک دیلوت  زکرو ، میرد  تکرش  .دندوب  دوویلاه  حرطم  ياه  تسینویهـص  نایدوهی و  زا  مه  ملیف  لماوع  زا  رگید  يرایـسب  دندوب و 
، رثا نیا  .تسا  گربلیپسا  نویتسا  دوویلاه ، يدوهی  ياه  تسینویهص  نیرتروهشم  زا  یکی  هب  ّقلعتم  رثا ، نیا  ي 

رـصاعم و ياـه  نشیمینا  نیب  قـیمع  فاکـش  کـی  تـشاد و  لـیمود.ب  لیـسیس  رثا  ناـمرف  هد  اـب  يداـیز  يراـتخاس  ياـه  تهاـبش 
(1) .درک داجیا  کیسالک 

،1383 رویرهش هرامـش ي 134 ، ریوصت ،» ياـیند   » هّلجم ي هدـننک ،» هّیهت  گربـلیپسا  هماـنراک ي  دـنک ، یم  میدـقت  گربـلیپسا  - » 1
ص104.
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ارگدوهی مسینتیرویپ  ارگ ، حالصا مسیتناتستورپ  یسلوپ ، تّیحیسم  يدوهی ، حیسم  هروطسا ي 

هراشا

ارگدوهی مسینتیرویپ  ارگ ، حالصا مسیتناتستورپ  یسلوپ ، ّتیحیسم  يدوهی ، حیسم  هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

رد شـسرپ  نیا   (1)، دنتـشاذگ شیامن  هب  اداناک »  » و اـکیرمآ »  » رد امنیـس  دودـح 4600  ار  حیـسم  بئاصم  یلاجنج  ملیف  هک  یناـمز 
یملیف هنوگچ  سپ  دنتـسین ؟ نایدوهی  اه و  تسینویهـص  یلامـش ، ياکیرمآ  گرزب  نارادامنیـس  رتشیب  رگم  هک  دش  یم  داجیا  ناهذا 

ای درک  رواب  دـیاب  ار  ملیف  نیا  هیلع  نایدوهی  یخرب  ياه  ضارتعا دـش ؟ شخپ  مه  اب  امنیـس ، رد 4600  تسا ، يدوهی  ّدـض  ًارهاظ  هک 
نابابرا نارادامنیس و  ار ؟ ملیف  لماوع  اب  یناهج  تاغیلبت  يا و  هریجنز  ياهامنیـس  نابحاص  دنمتورث و  نایدوهی  هدرتسگ ي  يراکمه 

اب هک   (2) ناربمایپ متاخ  دّـمحم ، يامنایوپ  لثم  تسرد  .دوش  شخپ  ملیف  نیا  دـنراذگن  دنتـسناوت  یم یتحار  هب  اـکیرمآ ، رد  هناـسر 
یتکرش شالت 

ص69. ش 130 ، دادرخ 1383 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي دش » مامت  ملیف  عفن  هب  هک  ییاه  لاجنج  - » 1
لاس هک  چیر  دراچیر  ینـسید  تلاو  بوخ  ياه  نادرگراک  زا  یکی  ینادرگراک  هب   Muhammad the last prophet - 2

لانـشن رتنیاردب  تکرـش  سیئر  یثیرحلا  ّقفوم  ملیف ، هدننک ي  هّیهت  .درک  مامت  ار  ملیف  تخاس  ربماتپـس ، تالمح 11  زا  لبق  .م  2001
ياـه میرحت  زا  سپ  .م  لاـس 2004 رد  تشادرب و  جرخ  رـالد  نوـیلیم  دودـح 12  ملیف  دوـب و  ( Badrinter national  ) تسیا
ایدـیم نیاف   » لقتـسم تکرـش  دـش ، داـجیا  ملیف  یمومع  شیاـمن  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  ملیف و  شخپ  عیزوت و  ياـه  تکرـش  ناوارف 

دییأت دروم  يا  هقیقد دون  نشیمینا  نیا  .تفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  شخپ  لامج  هماسا  تسایر  هب  ( Fine media Group « ) پورگ
.دیسر هیدعسلا  نیّدلا  یحم تسایر  هب  ردبلا »  » تکرش دیلوت  هب  مه  یبرع  هخسن ي  کی  ًانمض  .دش  عقاو  مه  رهزالا » »
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، دوش نارکا  .م  رد 2002 دوب  انب  هدش و  لیمکت  .م  ربماتپس 2001 زا 11  شیپ  ملیف  نیا  .دش  هتخاس  دوویلاه  رد  برع  کی  ّتیکلام  اب 
نیا ربماتپس ، زا 11 سپ  یـساره  مالـسا  ياضف  داجیا  هب  دوویلاه  دیفـس و  خاک  تسینویهـص  نامکاح  اه و  یبرغ  زاـین  رطاـخ  هب  یلو 

تکرش لثم  اکیرمآ  يا  هریجنز ییامنیس  ياه  نلاس ناگدنراد  نیرت  گرزب  تفرگ و  رارق  نارادامنیـس  يایفام  يرهم  یب  دروم  ملیف ،
دیلوت هک   (1) لانـشن رتنیاردب  تکرـش  سیئر  یثیرحلا  ّقفوم  ياه  شالت  یّتح  .دندرک  میرحت  ار  ملیف  نیا  یـس.ما.يا ، زوییول و  ياه 

یب زین  حیـسم  بئاصم  یلاجنج  ملیف  هدننک ي  هّیهت   (2)، زنـشکادورپ نکیآ  تکرـش  نتفرگ  تمدخ  هب  يارب  دوب ، ملیف  نیا  هدننک ي 
.دنام هجیتن 

یباـیرازاب و يارب  ار   (3) پورگ ایدـیم  نیاف  ملیف  یبایرازاب  دـیلوت و  تکرـش  سیئر  لامج  هماُسا  لاس 2005 ، رد  یثیرحلا  ماـجنارس 
ربماون 2004م، هب 14  مه  یس.ما.سا  زوییول و  گرزب  ياه  تکرـش  میرحت  .درک  مادختـسا  اکیرمآ »  » و اداناک »  » رد ملیف  نیا  شخپ 

دیعس دیع  اب  نامز  مه  هتفه ، کی  تّدم  هب  ملیف  دش  انب  یبرع ، تکرش  نیا  شالت  اب  هرخألاب  .دوش  یم  طوبرم 

.Badr International CO - 1
.Icon Productions CO - 2

.Fine Media Group - 3
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ًاعقاو ایآ   (1) .دـیآرد شیامن  هب  اداناک  ياهامنیـس  یخرب  و  نلاس ) 93  ) اکیرمآ يامنیـس  دـص  زا  رتمک  رد  هتفه  کی  تّدـم  هب  رطف ،
دمآرد شیامن  هب  امنیس   4600 رد تسج و  هرهب  روآ  ماسرـس تاغیلبت  زا  نامز  مه  روط  هب  هک  حیـسم  بئاصم  هک  تفریذـپ  ناوت  یم

 _ یحیـسم رثا  نیا  اـب  يرتـشیب  لـّمأت  اـب  دـیاب  کـش  یب  تسا !؟ هدوـب  يدوـهی  ّدـض  هدـش ،) داـی  نشیمینا  زا  رتـشیب  ربارب   50 دودح )
دوویلاـه و ِنارـس  ناـیدوهی ، یخرب  تفلاـخم  دوجو  اـب  هک  دوب  ادـص  رـس و  رپ  ملیف  نیا  رد  ییاـهزیچ  هچ  .درک  دروخرب  یکیلوتاـک 

یخرب نامز ، مه  ارچ  دوبن ؟ يروص  نایدوهی  یخرب  تفلاخم  ایآ  دنتفرگ ؟ لیوحت  نینچ  ار  نآ  اکیرمآ ،»  » رادامنیس ياه  تکرـشربا 
اه شـسرپ  نیا  خساپ  ملیف ، نیا  رد  هدش  حرط  یلـصا  ياه  نومـضم هب  یهاگن  اب  دـیاش  ؟(2)  دـندرک تیامح  نآ  شخپ  زا  اه  ماخاح

.دوش هداد 

ياراد  ) لاکیسکوداراپ شدوجو  هک  تسا  ییادخ  ربمایپ ، .دریگ  رارق  ّتقد  دروم  دیاب  یحیـسم ، ياه  ملیف رد  هزجعم  نتـشاد  تلاصا 
شیپ کین  قالخا  هزجعم و  لاثم و  اب  ار  دوخ  راک  هشیمه  یتوکلم ! ییادـخ و  لاـح  نیع  رد  تسا و  يرـشب  ینامـسج و  و  ضقاـنت )
هّجوت دروم  اجنآ  ات  وا ، هب  مدرم  یحطـس  ياه  ناـمیا هزجعم و  هب  یطارفا  هّجوت  يزیتس ! ملظ  یـشخب و  تفرعم  قطنم و  اـب  هن  درب  یم 

نشیمینا زا  یکی  هک  تسامنیس 

هّلجم ي تفر ، هدرپ  يور  اداناک »  » و اکیرمآ »  » رد ربمایپ  نیرخآ  دّـمحم  نشیمینا  نیـشیپ ؛ عبنم  ابیز ،» هوکـشاب و  ربمایپ ، نیرخآ  - » 1
ش13. امنیس ، دقن 

هتـشاد تساکولوه  هب  ییاهدـقن  نوسبیگ  لم  ردـپ  هکنیا  لیلد  هب  دـش و  هداد  ناماس  نایدوهی  طـسوت  ملیف  هیلع  یتارهاـظت  یّتح  - 2
یخرب هب  ار  حیـسم  نتـشک  ماّهتا  دـندروآ و  لمع  هب  لماک  تیامح  ملیف ، زا  ناـیدوهی  یخرب  دـش ؛ هزاـت  يا ، هنهک ياـه  مخز  تسا ،

.دنتسناد هّجوتم  نایمور  و  دهد ) یم  ناشن  ملیف  رد  هک  روط  نامه  اهنآ  همه ي  هن  و   ) دوهی تسرپایند  ياملع 
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ینایحو و تفرعم  زا  هک  مه  ار  ناوجون  كدوک و  بطاخم  یّتح  دریگ و  یم مان  هزجعم  تردـق  سّدـقم ، باـتک  ياـه  ناتـساد ياـه 
.دنک یم  دوخ  بذج  تسا ، هدرب  هرهب  رتمک  ینالقع 

دماح روسفورپ  نزواه ، نِِگل  دّمحم  روسفورپ  دننام  ینارـصبتسم  درادن و  یقمع  دیاپ و  یمن  يرید  بذـج ، هویـش ي  نیا  نامگ  یب 
تسس رـصانع  یلو  دنک ، یم نومنهر  يزیتس  ملظ  دیحوت و  مالـسا و  تمـس  هب  ار   (1) نونگ هنر  يدوراگ و  هژور  روسفورپ  راـگلا ،
ناهج نید  نیرترادفرطرپ  هک  تسا  ملاع  رب  مکاح  نارالاسرز  عفن  هب  ًانیقی  دنک و  یم دوخ  بذج  ار  قمع  مک  ارگرهاظ و  هشیدـنا و 

ایند رب  مکاح  ّتیلقا  يارب  يدربهار  يرطخ  اـت  دـشاب  ماجـسنا  نودـب  تفرعم و  اـنعم و  ِمک  قمع  اـب  یناردـفرط  زا  ولمم  ّتیحیـسم ،) )
؟ دنرب یم رس  هب  للملا  نیب دوهی  اب  فالتئا  یعون  رد  یحیسم  فلتخم  ياه  هقرف هزورما  هک  هدش  هچ  اّما  دوشن ؛ بوسحم 

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

حیسم بئاصم  ملیف 

انعم تفرعم و  ّتیعرف  تاغیلبت ، هزجعم و  تلاصا  امنیس : یحیسم  راثآ  رگید 

ملاع ناتساد  نیرت  گرزب  ملیف 

یسیع ملیف 

میرم نب  یسیع  ملیف 

حیسم بئاصم  ملیف 

حیسم بئاصم  ملیف 

ناگرزب نانهاک و  زا  رگید  یخرب  یلو  دنا ، هدـش یفّرعم  (ع ) حیـسم لتق  ّببـسم  نایدوهی ، زا  يا  هّدـع هچرگ  حیـسم  بئاصم  ملیف  رد 
مه دوهی  نایناحور  زا  هّدع  نامه  هکنیا  رب  نوزفا  .دندوب  ضرتعم  همکاحم  نیا  هب  دندرک و  كرت  ار  نیردهنس  هسلج ي  دوهی ، ینید 

يو بیلصت  ثعاب  هک 
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هب هک  تفگ : یم دوخ  نزواه ، نگل  دّمحم  رتکد  داتسا  .دنا  هدش  نآ  بذج  عّیـشت ، مالـسا و  ّتینالقع  لیلد  هب  ناگرزب  نیا  رثکا  - 1
.مدش ناملسم  عّیشت ، اب  ییانشآ  زا  سپ  مدش و  نید  یب  هتفر و  نوریب  ّتیحیسم ، زا  ثیلثت  ندوب  ینالقع  ریغ  لیلد 
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مدرم ییوس ، زا  دنا و  هدوب (ع ) حیسم يربج  بیلصت  رد  یهلا  ّتیشم  يارجا  رازبا  اهنآ  اریز  دنوش ، یم هئربت  تفارظ  اب  ملیف  رد  دندش ،
.تشاذگ مارتحا  یسارکمد  هب  دیاب  لاربیل ، يرکف  نشور  ياهزپ  رد  دنتساوخ و  یم دوخ  ِنارس  زا  ار  وا  بیلصت  مه  سّدقملا » تیب »

هسوسو نیرخآ  نوچ  يرگید  ياه  ملیف رد  ار  نئاخ  يادوهی  دوهی و  هئربت ي  نیا  یتحار  هب  دنرتانـشآ ، یحیـسم  يامنیـس  اب  هک  اهنآ 
ملاـظ هن  دوش ، یم یفّرعم  یهلا  ریدـقت  يارجا  يارب  يرازبا  اـهنت  دوهی ، روـطچ  هک  دـنا  هدـید  اـهنآ  .دـنا  هدوـب  دـهاش  مه ، حیـسم  ي 

ار (ع ) یـسیع ملیف ، نیا  رد  هک  نیمه  .دـنک  یم  هدافتـساءوس  نید  زا  دوخ ، يویند  ّتیعقوم  تردـق و  ظفح  رطاخ  هب  هک  یتسرپاـیند 
.دنک یم تیوقت  ار  ام  عضوم  مینیب ، یم ریذپ  ّتلذ  یسایس و  ریغ  رالوکس ، يدرف 

دوب حرطم  هجنکـش  تنوشخ و  رتشیب  ملیف ، رد  هک  دنتـشاد  ار  دقن  نیا  حیـسم  بئاصم  لیلحت  رد  نادقتنم  یخرب  هک  مینک  هفاضا  رگا 
 _ یسایس لیالد  یسررب  هب  دمع  يور  زا  نادرگراک  دیاش  (ع ؛) حیسم اب  دوهی  نایناحور  لباقت  یعامتجا  یسایس _  لیلد  یـسررب  هن 
هویش ذاّختا  حیسم و  ندوب  رالوکس  يریذپ و  ّتلذ ییارگ و  ّتیشم ندرک  گنررپ  اب  تسا و  هتخادرپن  دوخ  ییاعّدا  بیلصت  یعامتجا 

لیالد نیمه  تسا و  هتشادرب  مدق  دوویلاه  نابابرا  ِنالک  ریسم  رد   (1)، یفنم زیمآ و  تملاسم  هزرابم ي  ییودنه  ییادوب _  ي 

هماـنملیف ي رب  یلیلحت  : » کـن دوـب ، یفنم  هزراـبم ي  شور  هک  يدـناگ  ییودـنه  ییادوـب - هویـش ي  زا  مـلیف  جـیورت  هراـبرد ي  - 1
ص 48. ریت 1383 ، هرامش ي 22 ، راگن ،» ملیف   » هّلجم ي دار ، ناکشا  خلسم ،» یهار  يا  هّرب  نوچ  حیسم ، بئاصم 
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یخرب .دشاب  هتـشاد  يا  هدـننک هریخ  شورف  دوش و  دـیآرد  شیامن  هب  امنیـس  رد 4600  ناـمز  مه  ملیف  نیا  دوـش  یم ثعاـب  هک  تسا 
: هک دندوب  هتفرگ  هجیتن  نینچ  ّتقد ، اب  نادقتنم 

(1) .درک فعاضم  ار  نآ  شورف  دش و  مامت  ملیف  عفن  هب  مه ، اهادص  رس و 

مونقا هس  یمـسر  عضوم  رتشیب  هچره  درک و  رارکت  اـهراب  ار   (2) ییارگادخ هس  هناتـسرپ ي  تب ینانوی ، یـسلوپ ، هزومآ ي  ملیف ، نیا 
نادنمشناد یخرب  هک  ینوتس  درک ، دراو  يرتشیب  بیسآ  ّتیحیسم ، رد  دیحوت  فیعـض  ِنوتـس  هب  دش و  تیوقت  ّتیحیـسم  رد  ییارگ 

رد نانآ  عفن  اریز  دوبن ، دوویلاه  اسیلک و  نابابرا  عفن  هب  نیا ، دندوب و  نآ  يزاسزاب  لاح  رد   (3) لشیم ساموت  نوچ  یحیسم  ِفصنم 
.ایند ِنایحیسم  ِّتینالقع  يزیتس و  ملظ  دیحوت و  ّطخ  ندش  گنررپ  هن  دوب ؛ ثیلثت  یفارخ  هدیقع ي  مدرم و  یهارمگ 

.نیشیپ عبنم  دش ، مامت  ملیف  عفن  هب  هک  ییاه  لاجنج  - 1
، شورـس رـشن  نارهت ، داژن ، ییابیز  اضردّـمحم  يا ،» هسیاقم  یـسانش  ّتیحیـسم  : » کن ناتـسرپ  تب  زا  سلوپ  تاریثأت  هرابرد ي  - 2

.دعب هب  ص 91  چ 1 ، ، 1382
،1377 نایدا ،) رشن   ) بهاذم نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رشن  یقیفوت ، نیـسح  همجرت : یحیـسم ،» مالک  ، » لشیم ساموت  - 3

نارهت تمکح ، رغـصا  یلع همجرت : نایدا ،» عماج  خـیرات  ، » يان یب  ناج  کـن : ثیلثت  فلاـخم  نایحیـسم  اـب  هطبار  رد  نینچمه  چ1 ،
هقرف ربهر  ییایناپسا  سوتورس » لیئاکیم  : » میناوخ یم عبنم  نیا  رد  ص 681 . چ13 ، 1382 ش ، یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  تکرش 

رب هک  ثیلثت  هلئسم ي  دیدج ، دهع  فحص  قیقد  هعلاطم ي  زا  سپ  هک  درک  هدهاشم  ناتـستورپ ) ياه  هقرف زا  یکی   ) مسینابراتینوا ي 
هدیقع نیا  هک  دش  دقتعم  درادن و  دوجو  فحـص  نآ  رد  دوب ، هدـش  لّجـسم  يرما  نایحیـسم ، مومع  يارب  هیقین  همانداقتعا ي  بسح 

دوخ .م  رد 1553 هنافّـسأتم  .درک » رــشتنم  رد 1531  ثـیلثت » ياـهاطخ  هراـبرد ي   » هلاــسر ي سپــس  .تـسا  لــطاب  ضحم و  رفک 
تفای دنثیلثت ، فلاخم  هک  وا  دیاقع  ناوریپ  یناوایـسنارت »  » و ناتـسهل »  » رد هزورما  .دندنازوس  شتآ  رد  هدنز  هدنز  ار  وا  اه  ناتـستورپ

.دنوش یم
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اب اراکـشآ  ملیف ، رد  هک  تسا  نیا  دروآ ، تسرپاـیند  كریز  ناـیدوهی  هلیـسو ي  هب  ملیف  نیا  دـییأت  يارب  ناوـت  یم هک  يرگید  لـیلد 
رب ینمض ، روط  هب  ملیف  دش و  یم تیوقت  يدالیم  لّوا  نرق  رد  نیطسلف »  » ِیناربع گنهرف  یناربع ، ياهدامن  يربع و  نابز  زا  هدافتـسا 

يدوهی گنهرف  نابز و  ننـس و  بادآ و  تعیرـش و  رد  شنارای  حیـسم و  ندوب  بوذ  نیطـسلف و  رد  يدوهی  گنهرف  ندوب  راد  هشیر
يدوهی حیـسم   » شفورعم باتک  رتول و  نیترام  هار  ناگدنهد  همادا  ملیف ، ياه  یچ  تاغیلبت  ناگدنزاس و  راگنا  .تشاذـگ  یم هّحص 

زا هدافتـسا  يارب  يزاین  هچ  ًالوصا  هک  دنام  یم خساپ  یب  شـسرپ  نیا  تسین ، نینچ  دیوگب  یـسک  رگا  .دنتـسه  .م ) 1523 « ) دش هداز 
ِناـبز اـب  دـنا ، هدـش هتخاـس  (ع ) میرم نب  یـسیع  ترـضح  دروم  رد  هک  ییاـه  ملیف  نونکاـت  رگم  دراد ؟ دوـجو  ملیف  رد  يربـع  ناـبز 

دربب و الاب  ار  ملیف  ییارگ  عقاو  تسا  هتـساوخ  یم نادرگراک  هک  دوش  هتفگ  دیاش  دنناسرب ؟ ار  دوخ  روظنم  دندوب  هتـسناوتن  یـسیلگنا 
(1) و تـسا ییارگ  يربـع ناـمه  ییارگ ، عقاو اریز  دراد ، دوـجو  اـم  ياـعّدا  رب  مکحم  يدـهاش  خـساپ ، نیا  رد  لـّمأت ، یمک  اـب  هّتبلا 
رد هک  میناد  یم  بوخ  رگید  يوس  زا  .تساـم  ياـعّدا  رب  يدـّیؤم  زین ، ملیف  نیا  رد  (ع ) یـسیع رب  يدوـهی  تعیرـش  حور  ّتیمکاـح 
هک يدوهی  يرابرد و  یملاع  دوب ؛ سلوپ  درک ، مکاـح  نآ  رب  ار  دوهی  تعیرـش  دودز و  ّتیحیـسم  زا  ار  تعیرـش  هک  یـسک  خـیرات ،

، يوسوم تعیرش  ياغلا  ادخ ، ّتینامسج  و  (ع ) یسیع ّتیهولا  ثیلثت و  درک و  ّتیحیسم  ياعّدا 

.نیشیپ مسینویهص ،» ذوفن  يارب  یهار  نابز ، - » 1
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سورطپ ینعی  (ع ) یبن ياسیع  ّقح  هب  نیـشناج  اب  وا   (1) .درک يراذگ  هیاپ ار  ّتیحیـسم  ياه  فارحنا  زا  رگید  یخرب  يریذـپ و  ّتلذ
(2) .درک بصغ  وا  زا  ار  ادخ  ربمایپ  ینیشناج  یترابع ، هب  تشاد و  يدایز  ياه  تفلاخم (ع ،) سّدقم رتیپ  ای  لوسر 

هک هاوخ  يروهمج  یتسار  هتـسد  بزح  و  اکیرمآ »  » ياه کیلوتاک  هرابود ي  دـنویپ  لصاح  ار  حیـسم  بئاصم  ملیف  ناوت  یم قح  هب 
يرگایحا نایرج  دشر  اب  داتفه ، ههد ي  مود  همین ي  زا  هک  يدنویپ  تسناد ؛ تسا ، هدوب  نایدوهی  اه و  ناتستورپ یتّنس  ّطلـست  تحت 

: دـننام میدوـب ؛ نآ  رد  یحیـسم  ياـه  شزرا  ياـیحا  هار  رد  کـیلوتاک  نـییآ  يرگاـیحا  یعوـن  دـهاش  یلیجنا ، ناتـستورپ  ياـسیلک 
سرادـم و رد  زامن  يرازگرب  زاوج  تساوخرد  لسن و  دـیدحت  زا  يریگولج  يزاـب و  سنج  مه  میرحت  نینج و  طقـس  اـب  تفلاـخم 

دندش لیامتم  یبهذم  ناهاوخ  يروهمج  هب  هتفاترب و  ور  تارکمد  بزح  زا  اه  کیلوتاک  داتـشه ، ههد ي  رد  .تلود  اسیلک و  دـنویپ 
، ناکیتاو ّثلثم   » (3) و دنتشاد یناوارف  ریثأت  .م  لاس 1988 رد  ردپ  شوب  يزوریپ  .م و  .م و 1984 لاس 1980 رد  ناگیر  يزوریپ  رد  و 

.دش لیمکت  دوب ، هتفرگ  لکش  شیپ  لاس  دنچ  رد  هک  لیئارسا » اکیرمآ ،

ص 616. نیشیپ ، عبنم  نایدا ،» عماج  خیرات  - » 1
ص مق ، زییاپ 1383 ش ، مکی ، پاچ  ملق ، حول و  یگنهرف  تاعلاطم  یناسر و  عالّطا  هسّسؤم ي  رـشن  شهوژپ و  فارحنا ،» رابت  - » 2
هب ص 616  نایدا ،» عماـج  خـیرات   » رد نینچمه  و  حیـسم » نید  بیرخت  يارب  دوهی  تاـیلمع  یـسلوپ : ّتیحیـسم  : » ناونع تحت   191

.تسا هدش  یتاراشا  نّویراوح  ریاس  سلوپ و  تافالتخا 
ص 228. ناتسبات 1383 ، لّوا ، پاچ  نایدا ، رشن  یتّنج ، یلع  همجرت ؛ اکیرمآ ،» يارگداینب  تسینویهص و  ّتیحیسم  ، » لاله اضر  - 3
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انعم تفرعم و  تّیعرف  تاغیلبت ، هزجعم و  تلاصا  امنیس : یحیسم  راثآ  رگید 

انعم تفرعم و  ّتیعرف  تاغیلبت ، هزجعم و  تلاصا  امنیس : یحیسم  راثآ  رگید 

(1)، یبلط تلادع  يزیتس و  یـسیرف  ِلها  هن  تسا و  تسایـس  بالقنا و  لها  هن  هک  بآم ، ییادوب  دشاب و  دنـسپ  يدوهی  هک  یحیـسم 
نرق سکوف  یتسینویهـص  يدوهی _  یناـپمک  لوصحم  هک  هقرخ  ملیف  رد  ًـالثم  تسا ، هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  مه  يرگید  راـثآ  رد 

هرابرد ي ناتـساد ، دـش و  هدرپس  يدـمع  یـشومارف  هب  اه  ماخاح هلیـسو ي  هب  (ع ) یـسیع همکاـحم ي  دوب ، .م  لاس 1953 رد  متـسیب 
(2)! دز یم  رود  اناید  رس  رب  الوگیلاک  مور ، روتارپما  ویلاگ و  یمور ، هدنامرف ي  قشع  هقباسم ي 

ملاع ناتساد  نیرت  گرزب  ملیف 

ملاع ناتساد  نیرت  گرزب  ملیف 

تناـیخ شقن  دیـشک و  ریوصت  هب  ار  ترـضح  یگدـنز  هفرط  کـی  سنویتسا ، جرج  هتخاـس ي  زین ، ملاـع  ناتـساد  نیرت  گرزب  ملیف 
سوتـالیپ نیطـسلف ،»  » یمور رادـنامرف  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  درک و  گـنر  مک  حیـسم  بیلـصت  رد  ار  سیدوریه  دوهی  هاـشداپ  ادوـهی و 

شقن هچرگ  سیدوریه ؛ هن  داد  سوتالیپ  ار ، مادعا  هب  ییاهن  مکح  مه ، حیسم  بئاصم  ملیف  رد  هکنیا  امک   (3) .تخادنا

یّلک ناونع  تحت  ناتـسبات 1381  مجنپ ، پاچ  رد ص 114  گرزب » نایدا  اـب  ییانـشآ  ، » دوخ گنـسنارگ  رثا  رد  یقیفوت  داتـسا  - 1
، نایحیسم دییأت  دروم  دوجوم و  لیجنا »  » ّصن هب  دانتـسا  اب  ار  رالوکـس  ریذپ و  ّتلذ  حیـسم  جیار  طلغ و  هزومآ ي  یبالقنا » ياسیع  »
، نوخ رد  دـیمعت  نمـشد ، تالیکـشت  رد  ذوفن  دروـخ : یم مشچ  هب  ریز  یعرف  نیواـنع  یّلک ، ناوـنع  نیا  لـیذ  .دـننک  یم  شودـخم 
، ناشورفایند هب  نید  اب  زیتس  رـصیق ، ادـخ و  هاـشداپ ، ریقحت  هناّحلـسم ، عاـفد  هب  توعد  تمالـس ، ياـج  هب  ریـشمش  تداهـش ، بیلص 

«. تاروت  » لیمکت تردق ، شیامن 
زا بیرغ  یتـیاور  هقرخ ، : » کـن .دـش  دـیلوت  سور  کـنارف  ینادرگراـک  هب  سـالگاد  یـسدیول  زا  یناتـساد  ساـسا  رب  ملیف  نیا  - 2

.newsID=141975 رهم ، يرازگربخ  رد  یبیبح  یبتجم  هتشون : حیسم » بئاصم 
، رهم يرازگربــخ  رنه  گـــنهرف و  هورگ  ادوــهی ،» هئربـــت ي  يارب  یملیف  ملاـــع ، ناتـــساد  نــیرت  گرزب ، » یبـــیبح یبـــتجم  - 3

 . NewsID=148160

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 322 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_301_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_301_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13524/AKS BARNAMEH/#content_note_301_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:302

هب هک  تسا  مارآ  يا  هّرب حیـسم ، هک  میدهاش  زین  ثیفیرگ  كراو  دیوید  بّصعت  ملیف  رد  .دوب  رت  يوق وا  کیرحت  رد  نایدوهی  یخرب 
(1) .تسا هدش  یلزا  هانگ  ینابرق  هتفر و  ادف  خلسم 

یسیع ملیف 

یسیع ملیف 

« ایبملک  » يدوهی یناپمک  « ) سیلگنا  » و اکیرمآ »  » كرتشم لوصحم  سلیاس  رتیپ  یشرک و  ناج  رثا  .م  لوصحم 1979 یسیع  ملیف  رد 
هب ار  حیـسم  یـسارکمد ، لوصا  يارجا  اـب  هک  دـنا  هدـش  ادـخ  ّتیـشم  يارجا  رازبا  ناـیدوهی ، هک  میتسه  دـهاش  شیتیرب ) تکرـش  و 

(2) .دنرب یم  هاگنابرق 

تیاور رظن  زا  هک  تسا  (ع ) لوسر سورطپ  ههجو ي  بیرخت  اقول ، تیاور  هب  لیجنا  حیـسم و  بئاصم  ملیف و  نیا  كرتشم  هجو  هّتبلا 
راثآ رد  .دـش  هدز  رانک  سلوپ ، یمور  يدوهی و  ناهارمه  ياه  شـالت اـب  هک  دوب  (ع ) یـسیع یهلا  ثراو  یحیـسم ، یمالـسا و  ياـه 
دوهی ادوهی و  راثآ ، زا  يرایـسب  رد  لـباقم  رد  دوش و  یم دـیکأت  وا  ندوب  حول  هداـس  سورطپ و  بیرخت  رب  رتشیب  هچ  ره  يدوویلاـه ،

.دنوش یم هئربت 

میرم نب  یسیع  ملیف 

میرم نب  یسیع  ملیف 

حیسم .م و  لارتنوم 1989 حیسم  ملیف  رد  .دوش  یم میلست  ریذپ  ّتلذ  مارآ و  حیـسم ، زین  یللریفز  وکنارف  (ع ،) میرم نب  یـسیع  ملیف  رد 
(3) .دنوش یم لئاق  نئاخ  يادوهی  يارب  يدایز  ّقح  راتسا  رپوس 

.نیشیپ عبنم  يدوویلاه ،» معط  اب  يربمایپ  یحو و  - » 1
،8/10/1383 رهم ، يرازگربـخ  رنه  گـنهرف و  هورگ  اـقول ،» لــیجنا   » زا یتسینویهــص  یتـئارق  یــسیع ،» مـلیف  ، » یبـیبح یبـتجم  - 2

NewsID=142566
.نیشیپ عبنم  يدوویلاه ، معط  اب  يربمایپ  یحو و  - 3
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يزادرپ و گنر  واکجنک و  كدوک  ود  ینورد ، تیباّذـج  یکینکت و  یناور  اب  زین ،  (1) سّدقم باتک  ياه  ناتساد ياه  نشیمینا  رد 
ندش ادف  دننام  یمیهافم  دوش ؛ یم جیورت  يدوهی ، هغبـص ي  اب  یتّیحیـسم  میهافم  مامت  هک  میدـهاش  هنادـنمرنه ، يزادرپ  ّتیـصخش 

دنوش و یم  حرطم  ...و  تفرعم  رب  هزجعم  ناحجر  (ع ،) یسیع ياه  هزجعم  تلاصا  ادوهی و  هئربت ي  يریذپ ، ّتلذ ثیلثت ، ییارگربج ،
، شغ ّلغ و  یب  هداـس ، يادـخ )!( ربماـیپ  نیا  هب  لـیامتم  تّدـش  هب  تخاـس ، شوخ  ياـه  نشیمینا  نیا  ناوجون  كدوک و  ناـبطاخم 

غیلبت يارب  سّدـقم » باـتک   » هارمه هب  یحیـسم  ناـغّلبم  ار  اـه  نشیمینا نیا  هک  تسین  بّجعت  ياـج  هّتبلا  .دـنوش  یم فوئر  ناـبرهم و 
تـسا هتـسناوت  ّتیحیـسم ، نوچ  زیتس ) لقع  یّتح  و   ) زیرگ لـقع فّرحم و  ینید  هک  تسین  لـیلد  یب  .دـنریگ  یم  راـک  هب  ّتیحیـسم 

هک تساهنآ  تیقّفوم  ياهزمر  زا  یکی  تاغیلبت ، هناسر و  تردـق  زا  هدافتـسا  .دـنک  بذـج  نوگانوگ  ياهروشک  رد  يداـیز  ناوریپ 
نیا زا  دیاب  يرتشیب  ناوت  اب  مه  زاب  دنا و  هدـیزای  تسد  تیقّفوم  هب  دـنا و  هتـسج رایـسب  ياهدوس  نآ ، زا  ییوج  هرهب اب  مه  ناناملـسم 

.دننک هدافتسا  هناسر 

تّیحیسم زا  باعشنا  يارب  بآم  يدوهی  یضارتعا  مسیتناتستورپ ،

هراشا

ّتیحیسم زا  باعشنا  يارب  بآم  يدوهی  یضارتعا  مسیتناتستورپ ،

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

ملیف یسررب 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

یحیـسم ناغّلبم  ار  نشیمینا  نیا  .ش  _ . لاس 1383 ه یلاوح  رد  فّسأت ، لامک  اـب   Superbook/The story of bible - 1
.دندرک یم شخپ  ناریا  رد  یناّجم  روط  هب  سّدقم » باتک   » اب هارمه 
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رتوـل نیتراـم  رتـکد  هلیـسو ي  هـب  مسیتناتـستورپ  سیـسأت  زا  سپ  خـیرات ، رد  هـک  دوـب  نایحیـسم  ناـیم  يزادـنا  فـالتخا  ریـسم  رد 
« مور  » ياسیلک لـباقم  رد  (1) و  دندروآ لـمع  هب  وا  تکرح  زا  يا  هژیو تیاـمح  یّلحم ، نارـالاسرز  ناـیدوهی و  .م ) 1546_1483)

دوـخ نورد   (2) .تفرگ تروص  اـه  کـیلوتاک اـه و  ناتـستورپ ناـیم  ریخا  نرق  جـنپ  رد  یناوارف  ياـه  يزیرنوـخ سپـس ، .دنداتـسیا 
هب .دش  سیسأت  مسیتناتـستورپ  نورد  هقرف ، رازه  زا  شیب  یخرب ، هتفگ ي  هب  دش و  داجیا  يدایز  رایـسب  تاباعـشنا  مه  مسیتناتـستورپ 
ات دوش  هتفگ  گرزب ، باعشنا  نیا  هرابرد ي  یتاکن  اجنیا  رد  تسا  مزال  .دوب  مسیتناتـستورپ  یـساسا  ياه  فعـض  زا  یکی  نیا  قح ،

.دوش صّخشم  ّتیدوهی  اب  شطابترا  ّتیحیسم و  ملاع  رد  دوجوم  عضو  ییارچ 

هب ياه  فرح هک  دوب  یتاروت  ياه  نامرآ قیتع و  دـهع  هعلاطم ي  هب  لـیامتم  یمهدزناـش  نرق  یناـملآ  شیـشک  کـی  رتول ، نیتراـم 
راصحنا یفن  مر ، ياسیلک  تاّلمجت  تشهب ، شورف  اه و  همان هبوت اب  تفلاخم  دـننام : ینانخـس  تشاد ؛ اه  کیلوتاک  لـباقم  رد  یّقح ،

یّلحم و ناگدازهاش  اه و  لادوئف قاذم  هب  هک  درک  يراذگ  هیاپ  مه  ار  یگرزب  ياه  فارحنا یلو  ...و  مر  ياسیلک  رد  ینید  ّتیعجرم 
.دمآ شوخ  دندوبن ، یضار  مر  ياسیلک  هب  نداد  تایلام  ّتیحیسم و  ناهج  رب  مُر »  » ياسیلک ّطلـست  زا  هک  ییاپورا  رالاسرز  نایدوهی 

داجیا ّتیحیسم ، رد  ماجسنا  یفن  حماست ، لهاست و 

لیذ ص 29 ، چ 3 ، ش ،  1384، لاله رشن  نارهت  یتسینویهـص ،» ّتیحیـسم  مسیناتیرویپ و  مسیتناتـستورپ ، ، » قلخ بحاص  ریـصن  - 1
«. راک ناهنپ  يدوهی  همین ي  : » ناونع

ص 666. نیشیپ ، نایدا ،» عماج  خیرات  - » 2
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نتـسناد یهلا  تبهوم  تورث ، شرتسگ  تشابنا و  دیلوت و  رب  هیکت  یّلم ، یّلحم و  ياه  رابرد ناگدازهاش و  اب  یهارمه  یّلم ، ياسیلک 
(1) .دنتسه تافارحنا  نیا  هلمج ي  زا  یتاروت ، ياه  نامرآ نایدوهی و  هب  صاخ  هّجوت  يرادایند و  تورث ،

شیع هب  لهاست ، اب  دندش و  یم تحار  مُر  ناشیـشک  هب  یهد  جاب  تسد  زا  اه  لادوئف یّلحم و  ناگدازهاش  رتول ، ياه  هدیا شریذـپ  اب 
مه نایدوهی  .دنشاب  هتشاد  ییاه  تشادرب سّدقم » باتک   » زا اسیلک ، هطـساو ي  نودب  هنادازآ و  دنتـسناوت  یم دنتخادرپ و  یم  شون  و 

: دسیون یم هراب  نیا  رد  دوهی » همانشناد ي   » .دندرک یم  تیامح  رتول  نیترام  زا  نوگانوگ  لیالد  هب 

رارق شیاتـس  دروم  ار  اهنآ  دـنا ، هدـش باختنا  ناـیناهج  یماـمت  هب  دـنوادخ  ماـیپ  ندـیناسر  تهج  ناـیدوهی  هکنیا  حرط  نمـض  رتول 
سّدقم باتک  اهنآ  هطساو ي  هب  سدقلا  حور .دنتـسه  دوخ  ياه  گر  رد  اه  نوخ  نیرترب  لماح  نایدوهی ، هک  دیوگ  یم وا  .دهد  یم

« یناعنک نز   » ناتساد رد  هک  روط  نامه  .میا  هناگیب اهنآ  اب  هسیاقم  رد  ام  .دنیادخ  نادنزرف  نایدوهی )  ) اهنآ .درب  ایند  طاقن  اصقا  هب  ار 
(2) .مینک یم قازترا  دوخ  نابابرا  هتخیر ي  نیمز  رب  ياه  نان هدرخ  زا  هک  میتسه  یناگس  نوچمه  ام  تسا  هدش  هدروآ 

: دسیون یم مه  اکیئادوج » فراعملا  هریاد  »

، ینید گنهرف  هشیدنا و  هسّسؤم ي  رـشن  مق  ناگدنـسیون ، هورگ  رـصاعم ،» ياه  هشیدنا بتاکم و  رب  يدمآرد  اه ، هژاو  گنهرف  - » 1
عبنم یتسینویهـص ،» ّتیحیـسم  مسیناتیرویپ و  مسیتناتـستورپ ، : » کن نینچمه  مسیتناتـستورپ ؛ ناونع  لـیذ  ص 98 ، چ 2 ، 1381ش ،

.مود شخب  دعب ، هب  ص 25  نیشیپ ،
The Jewish زا : لــــــقن  هــــــب  ص 29 . نیـــــشیپ ، یتسینویهـــــص ، ّتیحیـــــسم  مسیناـــــتیرویپ و  مسیتناتـــــستورپ ، - 2

.Encyclopedia,Vol8,Page213
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...تفرگ رارق  تیاـمح  دروم  ناـیدوهی ، فرط  زا  لّوا  هلهو ي  رد  درک  دراو  کـیلوتاک  ياـسیلک  رب  رتوـل » هک « يرگناریو  هبرض ي 
يراداوه تاحالصا ، نایرج  زا   (1)« نهوکاه فزوج   » لثم ایند  رد  هدنکارپ  يدرافس  نایدوهی  زا  دنمشناد  ياه  ّتیصخش  زا  یضعب 

(2) .دندروآ یم  لمع  هب  یهّجوت  لباق 

: میناوخ یم  نایدوهی ) رظن  زا   ) ربتعم عبنم  نیمه  رد 

مارآ مارآ  ار  نایحیـسم  ات  درک  یم شالت  دوب و  يدوهی  ناهن ، رد  رتول  هک  هتفگ  تسیئـالاباک  ماـخاح   (3) «، يولاهرزیلا .ب  ماهاربآ  »
(4) .دنک لیامتم  ّتیدوهی  تمس ) هب  )

: میناوخ یم نینچمه 

ار رتوـل  ، (5)« لوس يراـف  ماـهاربآ   » لـثم ناـیدوهی  زا  یـضعب  .دوش  یم هدـیمان  يدوـهی » همین   » يدرف اـسیلک ، فرط  زا  رتوـل  نیتراـم 
رد یمادـقا  ار  وا  ياه  يروآون دزاس  راوتـسا  ار  تلادـع  ینید و  تقیقح  ات  دومن  شـالت  هک  دـنناد  یم دّدـجتم » راـک  ناـهنپ  يدوهی  »

(6) .دنراد یم مالعا  ّتیدوهی  هب  تشگزاب  ياتسار 

نافرع عبانم  اب  ییانشآ  (7) و  سان یب ناج  ریبعت  هب  سلوپ ، ياه  هلاسر  زا  وا  ناوارف  هدافتـسا ي  رتول و  یقیتع  دـهع  ياه  هعلاطم هّتبلا 
وا .دوب  هدرک  لیامتم  ینامّزلارخآ  ییاحیسم و  ياه  نامرآ هب  ار  وا  هلابق ) ای  الاباک   ) دوهی

.Joseph Ha-kohn - 1
.Encyelopedia Judaica vol.11;p.485 - 2

.Abraham B.Elizeer Ha-levi - 3
.Encyclopedia Judaica,vol41.p.12 - 4

.Abraham Farissol - 5
.Encyclopedia Judaica,vol.11.p.585 - 6

ص 668. نیشیپ ، نایدا ،» عماج  خیرات  - » 7
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تاعلاطم  (1) .ددرگزاب حیـسم  ات  دـنوش  مکاح  سّدـقم » نیمزرـس   » رد دـیاب  هک  دنتـسه  هدـیزگرب  موق  ناـیدوهی ، هک  تشاد  دـیکأت 
مه هنومن  کی  قیتع ، دهع  رد  اریز  دوش ، اون  مه  نایدوهی  اب  يّدام  داعم  هزومآ ي  رد  یّتح  هک  دـش  ثعاب  يربع ، نابز  هب  وا  یتاروت 

اـیند و رد  تشهب  .تساـیند  نیمه  رد  تسه  هچ  ره  درادـن ؛ دوـجو  مّنهج  تشهب و  هب  رواـب  و  ییارگ ) ترخآ   ) ترخآ هب  ناـمیا  زا 
(2) .دش دهاوخ  اپرب  حیشام ) ای  ایشام   ) حیسم ندمآ  اب  هراومه 

باتک رد  .م  لاس 1523 رد  مه  وا  .دوش  مهّتم  ندـش  يدوهی  يرگ و  يدوهی  هب  نافلاخم ، يوس  زا  هک  دـش  ثعاـب  رتول ، دـیاقع  نیا 
: تشون  (3)« دش هداز  يدوهی  کی  حیسم   » دوخ

زا رگا  .تساه  کیلوتاک اب  منخـس  يور  دنیوا ؛ ياهومعرـسپ  ناردارب و  دنتـسه ؛ حیـسم ) یـسیع   ) ام دنوادخ  نادنواشیوخ  نایدوهی 
.دنناوخب يدوهی  ارم  تسا  رتهب  دنا ، هدش  هتسخ  دنمانب  رفاک  ارم  هکنیا 

ًالبق سلوپ  ینعی  رتول ، ِفلخ  .دوب  ضحم  میلـست  یـسانش  ناور  دـش ، هنیداـهن  ّتیحیـسم  رد  رتوـل  هلیـسو ي  هب  هک  يرگید  فارحنا 
: داد همادا  رتول  تسا و  تسردان  ملاظ ، لباقم  رد  یّتح  یگداتسیا  هک  دوب  هتفگ 

نایـصع و دـشاب ، یفارحنا  هک  مه  ردـق  ره  یماظن  هنوگره  اب  تفلاـخم  هنوگره  دوش ، یم  رداـص  دـنوادخ  بناـج  زا  نیناوق  یماـمت 
.دوش یم یّقلت  دنوادخ  هیلع  شروش 

ص 29. نیشیپ ، یتسینویهص ،» ّتیحیسم  مسینتیرویپ و  مسیتناتستورپ ، - » 1
ص 27. نیشیپ ، عبنم  - 2

«. Jesus christ borna Jewish : » باتک یسیلگنا  مان  ص 28 ، نیشیپ ، عبنم  - 3
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(1) .دنک یم  ناونع  ّتیحیسم  رد  ًاصوصخ  رامعتسا ، ندش  هنیداهن  ثعاب  ار  رفن  ود  نیا  نانخس  يدوراگ ، هژور  روسفورپ 

باتک رد  هنایارگ ، يدوهی يوق  ياه  شیارگ رب  نوزفا  درک ، سیـسأت  مسیتناتـستورپ  رد  ار  اه  ینولاـک هخاـش ي  هک   (2) نیولاک ناج 
: درک ریسفت  نینچ  تسناد ، یم  عونمم  مارح و  ار  ابر  نآ  قبط  اسیلک  هک  ار  اقول » لیجنا   » مشش باب  هرقف ي 35  ابر » دوس و   » دوخ

(3) .درادن دوجو  دوس  يراوخابر و  تّمذم  رد  یلیلد  چیه  اجنیا  رد 

رد هک  اـپورا »  » زا یقطاـنم  رد  دـمآ ، یم رامـش  هب  يدوهی  يا  هفرح  اـه ، نارود لوـط  رد  هک  يراد  کـناب  يراوخاـبر و  نیا ، زا  سپ 
يّدح ات  .دـش  مسیلاتیپاک  مسیلایرپما و  ياه  ناینب  زا  یکی  (4) و  تفای شرتسگ  تعرس  اب  دوب ، مسیتناتـستورپ  ریثأت  تحت  نآ  لامش 

رنرو روسفورپ  (5) و  دناد یم نیجع  مه  اب  ار  اـهنآ  يراد ،» هیامرـس حور  ناتـستورپ و  قـالخا   » دوخ فورعم  رثا  رد  ربو  سکاـم  هک 
تایح نایدوهی و  رد  يرتالاو  یکریز  اب  ترابموس 

ص 32. نیشیپ ، عبنم  کن : .دیوگ  یم ار  هتکن  نیا  « Arons-nous besoin de Dieu  » باتک رد  يدوراگ  - 1
ناـماس ار  نآ  دـیاقع  درک و  مسیتناتـستورپ  هب  يرفاو  تامدـخ  دـناوخ و  سرد  ناـئلروا »  » و سیراـپ »  » رد وا   : John calvin - 2

.دش هاگشناد  هب  لیدبت  اهدعب  هک  درک  يراذگ  هیاپ  ار  راونج »  » رد تایهلا  یمداکآ  .م  لاس 1559 رد  .دیشخب 
ص28. نیشیپ ، عبنم  - 3

، یقاس رـشن  نایمـساق ، میحر  همجرت : ترابموس ، رنرو  روسفورپ  نردـم ،» يداصتقا  تاـیح  ناـیدوهی و  : » نینچمه نیـشیپ و  عبنم  - 4
، زنـساپ توکلاـت  یـسیلگنا : مجرتم  ربو ، سکاـم  يراد ،» هیامرـس  حور  ناتـستورپ و  قـالخا  : » نینچمه 1384و  نارهت ، لّوا ، پاـچ 

.1374 مود ، پاچ  تمس ، رشن  يزامن ، دوبعملادبع  یسراف : مجرتم 
ص 230» ج 2 , نارالاسرز , : » دوخ فورعم  رثا  رد  يزابهـش  هللادـبع  داتـسا  نیـشیپ ، يراد ،» هیامرـس حور  ناتـستورپ و  قـالخا  - » 5

.دنک یم در  یخیرات  یعقاو  لیالد  هب  ار  ربو  سکام  هّیرظن ي 
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هدز شندوب  يدوهی  رب  ّلاد  ییاه  ماّهتا مه  نیولاک  هب   (1) .دناد یم  يراد  هیامرس  أشنم  ار  يدوهی  يارگ  هّدام  حور  نردم ، يداصتقا 
.دش یم 

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

رتول ملیف 

رتول ملیف 

رتول ملیف 

.م لاس 1507 زا  ملیف  نیا  .مینک  یسررب  ار  لیت  کیرا  رثا  ناملآ ،»  » .م لوصحم 2002  (2) رتول ملیف  اجنیا ، رد  هک  تسا  بسانم  رایسب 
، مولظم عاجـش ، صلاخ ، كاپ ، یتّیـصخش  اب  ییامنیـس  رثا  نیا  رد  رتول  نیتراـم  .دوش  یم  زاـغآ  ناـملآ   (3)« تروـفرا  » هقطنم ي رد 

تضایر هبقارم و  لیـصحت و  هب  سونیتسوگآ  هقرف ي  نابهار  رید  رد  ادتبا  رد  وا  .تسا  هدش  هدیـشک  ریوصت  هب  دنمـشیدنا ، یقطنم و 
هاگشناد تایهلا  داتسا  ناونع  هب  .م  رد 1517 دـناد و  یمن نوصم  ار  دوخ  اه ) کیلوتاک  میلاعت  قبط   ) یهلا بضغ  زا  تسا و  لوغـشم 

هب ضرتعم و  اهنآ  داسف  اه و  شیشک نانیـشن و  مر ییارگ  یفارـشا  هب  وا  .دوش  یم هدیزگرب  رتول  نیترام  رتکد  و  ناملآ » « » گربندلیو »
ار دوخ  یحالصا  تسیفینام  ملیف ، همادا ي  رد  وا  .تسا  فلاخم  اسیلک  يوس  زا  ینینچ  نیا  ياه  دمآرد اه و  همان  هبوت  شورف  اب  هژیو 

هب حضاو  هراشا ي  نودب  ملیف ، رد  .دنک  یم  رشتنم  کیلوتاک  ياسیلک  فعض  طاقن  هرابرد ي 

.نیشیپ نردم ،» يداصتقا  تایح  نایدوهی و  - » 1
و  Christian po stehr و  Brigitte: یگدـننک هـّیهت  هـب  یــسیلگنا  ناـبز  هـب  ناـملآ »  » لوــصحم 2002 ، Luther - 2
رد  Eric Till ینادرگراــک هـب  و Bart Gvigan و   Camille Thomasson یگدنــسیون : Alexander Thies و 

.Bararia Film تکرش
.Erfurt - 3
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ناشن راذـگ  ریثأت یعقاو  ّدـح  زا  شیب  ار  رتول  اسیلک ، یلاها  لـمع  هب  ییاـپورا  یّلحم  فارـشا  مدرم و  ضارتعا  یخیراـت ، ياـه  هنیمز 
.دهد یم

تیامح اب  دـنک و  یم عاـفد  دوخ  زا  وا  .دـننک  یم ریفکت  ار  وا  .م  رد 1520 دریگ و  یم الاب  اسیلک  رتول و  نایم  اـه  شکمـشک  هرخـألاب 
نیا .دنک  یم همجرت  یناملآ  هب  ار  سّدقم » باتک   » ّلک دزیرگ و  یم پاپ  نارومأم  تسد  زا  ناملآ ،»  » یّلحم مدرم  کیردرف و  بانج 

هب مـهف ، لـباق  یناـبز  اـب  سّدـقم  باـتک  ندــناوخ  اـب  يّداـع  مدرم  دوـش و  یم مر »  » ياـسیلک تـّیعجرم  یفن  ثعاـب  هـمادا ، رد  راـک 
.دوش یم سیسأت  يرتول  ياسیلک  ًالمع  هرخألاب  دنرب و  یم  یپ  دوخ ، ینید  دیاقع  زا  اطسو  نورق  رد  اسیلک  ياه  هدافتساءوس

تـشگزاب زا  سپ  ملیف ، ياه  گولاید زا  یکی  رد  .دوش  یم  هداد  ناشن  رایـشوه  هداعلا  قوف  بلط و  تلادـع يدرف  رتول  ملیف ، نیا  رد 
: میونش یم  وا  لوق  زا  سونیتسوگآ  هقرف ي  رید  رد  شداتسا  هب  باطخ  مر ، هب  رفس  زا  رتول  نیترام 

هب اج  کی  ...دـیرخ  لوپ  اب  یتحار  هب  دوش  یم يراگتـسر ، ات  داسف  زا  ار ، زیچ  همه  .نّفعتم  رهـش  کی  تسا ؛ كریـس  کـی  لـثم  مر 
تشهب هب  ار  هلاس  دص  نایخزود  لباقان ، هّکـس ي  کی  اب  رگید ، ياج  کی  دنریگ ، یم  لوپ  درک ، حیـسم  هب  ادوهی  هک  یتنایخ  رطاخ 

 . ...دراد دوجو  یتاعیاش  مه  گرزب  پاپ  دوخ  دروم  رد  یّتح  ...دنتسرف  یم 

: دیوگ یم یتحاران  اب  تسا ، ریقف  یناوج  ربق  ندرک  رفح  لاح  رد  گربنتیو »  » رد رتول  یتقو  رگید ، یسناکس  رد  ای 

شدوخ تالّمجت  جرخ  الط  هّکـس ي  نارازه  مر  گرزب  ياسیلک  هک  یلاح  رد  دریمب ، یلوپ  یب  رقف و  رطاـخ  هب  ناوج  نیا  دـیاب  ارچ 
مه نآ  دنک ؟ یم 
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.تسا روآ  مرش  ًاعقاو  همان !؟ هبوت  شورف  ای  سّدقم  يایشا  ندید  نوچ  ینیوانع  تحت 

ناـگدرم و شزرمآ  يارب  مدرم  زا  دـنهاوخ  یم هک  پاـپ  نارازگراـک  ملیف ، رد  .دـنک  یم وا  یماـح  مک  مـک  ار  مدرم  تـالمج ، نـیا 
شورف تسا و  یهلا  تمحر  رّـشبم  رتول ، یلو  دـنناسرت ، یم یهلا  باذـع  زا  ینابایخ  ياه  شیامن اـب  ار  مدرم  دـنریگب ، لوپ  ناگدـنز 

 _ دهد یم  ناشن  وا  هب  تسا و  هدیرخ  اسیلک  رازگراک  زا  يا  همان هبوت هک  هّصق _  ریقف  نز  هب  باطخ  سپ  .دناد  یم مارح  ار  همان  هبوت 
: دیوگ یم

(. تلیلع رتخد  « ) اترگ  » يارب راد  هگن  ار  تلوپ  یـشاب ، هتـشاد  نامیا  ادخ  تمظع  فطل و  هب  دیاب  طقف  وت  .تسا  ذغاک  کی  طقف  نیا 
.تسا مارح  همان  هبوت  شورف 

روبجم روتارپما  هدرک و  تیامح  رتول  زا  روتارپما ، رابرد  رد  یگتشذگ  ناج  زا  اب  ناملآ ،»  » یبهذم ناگرزب  گربزبآ »  » رد نایاپ ، رد 
تمـس هب  بسا  رب  راوس  هنوگزبس  يا  هّپت  يالاب  زا  ناگرزب  زا  یکی  ملیف ، سناکـس  نیرخآ  رد  .دوش  یم ناگرزب  لباقم  رد  میلـست  هب 

: دنز یم دایرف  نیترام 

.میدش زوریپ  ام 

: دیوگ یم ار  ینعمرپ  تالمج  نیا  ملیف ، يوار  سپس 

ار دوخ  رمع  هیقب ي  درک و  یگدنز  رگید  لاس  رتول 16  نیترام  هشیدنا .)  ) یبهذم يدازآ  يوس  هب  دوب  يا  هچیرد گربزبآ ،»  » عیاقو
زا ولمم  یگدنز  کی  دـنزرف و  شـش  ورب ،» نو  انیرتاک   » وا و كرتشم  یگدـنز  لصاح  .تخادرپ  ینامـسآ  باتک  میلعت  هظعوم و  هب 

دش و یّلجتم  زین  یقیسوم  گنهرف و  تسایس ، داصتقا ، رد  رتول  ياهرواب  راثآ  .دوب  شمارآ » »
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.دننک یم  ّتیعبت  وا  زا  یحیسم  نویلیم  هزورما 540  .داهن  ناینب  ار  ینونک  یناملآ  نابز  راتخاس  وا  لیجنا »  » همجرت ي

یمالـسا و ثاریم  زا  رتول  نیترام  تبثم  يریذپریثأت  هب  دـهد و  یم  هئارا  مسیتناتـستورپ  زا  تبثم  يا  هرهچ  یطارفا ، روط  هب  ملیف ، نیا 
.دنک یمن يا  هراشا چیه  دوب ، راذگریثأت  نانآ  ياه  هشیدنا  رد  تفر و  اپورا »  » هب یبیلص  ياه  گنج  زا  سپ  هک  یمالسا  ییارگ  لقع 

یهاگـشناد و عماجم  رد  تسین و  ملیف  نیا  رد  رـصحنم  ناملـسم ، هفـسالف ي  املع و  زا  ناییاپورا  يریذـپریثأت  ناـمتک  راـکنا و  هّتبلا 
.تسا هدش  هدید  تاّرک  هب  اهنآ ، یخیرات  بتک 

هک عوضوم  نیا  هب  نینچمه  .دـنک  یمن يا  هراشا  وا  بآم  يدوهی  ياه  فرح  رتول و  زا  تیامح  رد  ناـیدوهی  شقن  هب  نیا ، رب  نوزفا 
نداهن ندرگ  ِموزل  رد  رتول ، میلاعت   (1) .درادن یهّجوت  ار ، مدرم  هن  تفرگ  ار  هدازهاش  ِبناج  .م ، رد 1524 ناناقهد  شروش  رد  رتول 

نیا هب  هنارادبناج ، ملیف  نیا  نینچمه  .دـنک  یفّرعم  یمدرم  یبلط  تلادـع ار  وا  دـهاوخ  یم اریز  دـنک ، یمن  وگزاب  زین  ار  تلود  رما  هب 
، يرتول تاحالـصا  هنوگچ  دندش و  رتراد  لوپ  دندرب و  دوس  یناسک  هچ  اپورا  رد  یبهذم  فالتخا  زا  هک  دـهد  یمن خـساپ  شـسرپ 
اب رتول  یتدیقع  دیدش  ییارگمه  رثا ، نیا  .دش  ناهج  رد  يدـعب ، هدـس ي  دـیدش  یتاقبط  فالتخا  يرالاس و  هیامرـس  جـیورت  ثعاب 

ناشن یطارفا  یّتح  بوخ و  ار  کیلوتاک  ياسیلک  داسف  ملظ و  هّتبلا  دـنک ؛ یم روسناـس  ناـمتک و  ار  يدوهی  يارگ  هّداـم  نارـالاسرز 
.دهد یم

ص 672. نیشیپ ، نایدا ،» عماج  خیرات  - » 1
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.تسا هدرک  نایب  نآ  زا  تیامح  تهج  اب  ار  مسیتناتستورپ  داجیا  ياه  هنیمز  ملیف  نیا  عومجم ، رد 

امنیس رد  اه  نتیرویپ  هناتسرپداژن ي  ییاحیسم _  يرامعتسا _  تاّیبدا  جیاتن 

امنیس رد  اه  نتیرویپ  هناتسرپداژن ي  ییاحیسم _  يرامعتسا _  تاّیبدا  جیاتن 

و اقیرفآ »  » يودـب ناهایـس  هروطـسا ي  یـشحو و  نّدـمت و  یب  ناتـسوپ  خرـس  هروطـسا ي  هک  میدـهاش  يدایز  رایـسب  ياه  ملیف  رد 
لاس رازه  هد  دودح  زا  اقیرفآ »  » و اکیرمآ »  » ياه نّدـمت  زا  دوش و  یم  جـیورت  تّدـح  تّدـش و  اب  راوخ  مدآ  ياه  یموب  و  ایلارتسا » »

یسانش هراتس  هفسلف ، تاّیضایر ، رد  هک  ناتساب  رـصم  اه و  کتزآ  اهایام و  نوچمه  ییاه  نّدمت  .دوش  یمن  هدرب  یمان  نونکات  شیپ 
زونه دندوب و  دمآرس  شیپ ، لاس  رازه  دنچ  زا  داوم ) دربراک  تخانش و   ) یمیش روآ و  باجعا  میظع و  ياه  نامتخاس  یـسدنهم ، و 

یم مهّتم  يزاس  نامتخاس  رد  وداج  زا  هدافتسا  هب  ار  اهنآ  تفرشیپ ، يایاوز  همه ي  تخانش  زا  رضاح  رـصع  ناسنا  زجع  لیلد  هب  مه 
یب ینارگوداج  ار  اهنآ  هکلب  دـیآ ، یمن  نایم  هب  یفرح  يرـشب ، ناهج  هب  راد  هشیر  ياه  نّدـمت  نیا  ّمهم  تامدـخ  زا  اـهنت  هن  .دـننک 

رایـسب .تسا  هدوب  هداس  ياه  هبلک  اه و  لگنج  اهراغ و  رد  ندیزخ  اذغ و  ندروآ  تسد  هب  ناشـشالت  مامت  هک  دنهد  یم  هولج  درخ 
یلیلد دزادرپب ؛ اه  تسوپ  خرـس  ناهایـس و  ینونک  یگراچیب  رقف و  یخیرات  لیلد  هب  دوش و  هتخاس  برغ  رد  یملیف  هک  مینیب  یم  مک 
یمن يرگید  زیچ  ییاپورا ، نادیفس  هلیسو ي  هب  اه  تسوپ  خرس  ناهایس و  عیـسو  راتـشک  نایدوهی و  اه و  نتیرویپ  رامعتـسا  زج  هک 

.دشاب دناوت 
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رد .دنناسرب  نّدمت  هزاورد ي  هب  ار  يودب  ماوقا  نیا  دنورب و  دیاب  هک  دنتـسه  روبوم  هتفرـشیپ ي  نّدـمتم و  ياهدیفـس  نیا  هک  هّتبلا  و 
ییاپورا نارگرامعتسا  نوسکاسولگنآ و  نابـصاغ  هب  ار  قح  زنوج  انایدنیا  ياه  ملیف  تسنرا و  رتکد  نارجاهم و  نوتراک  ریـسم ، نیا 

«. ناتسودنه  » و رصم » «، » اقیرفآ «، » ایلارتسا «، » اکیرمآ  » یلصا نانکاس  هن  دهد ، یم 

اب ًادبا  هک  دوش  یم  هدـید  اه  تسوپ  خرـس  هب  تبـسن  ییاپورا  بصاغ  نارجاهم  زا  ینابرهم  اب  مأوت  راتفر  يدایز ، ياه  ملیف  رد  ًاریخا 
هب دانتـسا  اب  دندیمان و  یم  تسرپ (1)  تب  نایناعنک  نیتسخن و  تاقولخم  ار  اکیرمآ »  » نایموب نانآ ، اریز  درادـن ، یگنهاـمه  تقیقح 

اجنآ رد  ار  هلاس  رازه  هد  زا  شیب  ینّدـمت  هک  اه ) تسوپ  خرـس   ) شا یلـصا  نابحاص  زا  اکیرمآ »  » يزاس كاـپ  تاروت ،»  » ياـه هیآ 
.دنتفرگ یپ  دنتشاد ،

باب هینثت ، رفس  هرقف ي 17   » دننام دش ؛ یم  دادملق  ناتسوپ  خرـس  نیمزرـس  بصغ  لتق و  زاوج  ناونع  هب  تاروت »  » زا یبیجع  تارقف 
«: متسیب

ار ناـشیا  هکلب  راذـگم ، هدـنز  ار  یـسفن  يذ  چـیه  دـهد ، یم  ّتیکلم  هب  ار  وـت  تیادـخ  هوـهی  هک  ییاـه  تّما  نیا  ياهرهـش  رد  اـّما 
.زاس كاله  لکلِاب  تسا ، هدومرف  رما  ار  وت  تیادخ  هوهی  هک  نانچ  ...نایناعنک  ...

یمحر یب  تواسق و  اب  هک  دـش  یـشک  لسن  نایرج  کی  ثعاب  قیتع ،» دـهع   » تارقف لـیبق  نیا  ینتیرویپ  یـسیرف _  تئارق  هجیتن ي 
دنتشک ار  نویلیم  تصش  تسوپ ، خرس  نویلیم  داتشه  زا  يدوراگ  هژور  روسفورپ  هتشون ي  هب  .دوب  هارمه  نانز  ناکدوک و  هب  تبـسن 

نویلیمدص ات  و 

 . ص 38 نیشیپ ، اکیرمآ ،» ناهنپ  هتفگان و  خیرات  - . » 1
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نامه رد  هک  میتسه  ناتسوپ  خرس  راتشک  زا  يزیچان  تمـسق  دهاش  اه ، ملیف  یخرب  رد  راچان  هب  .دندرک (1)  ماع  لتق  ار  تسوپ  هایس 
نردم نّدمت  هلفاق ي  هب  ات  هدنام  یلیخ  زونه  هک  دننک  یم  یفّرعم  لتاق  نّدمت و  یب  هدننک ، هلمح  یشحو ، ار  اه  تسوپ  خرـس  زین  اه 

! دنسرب

( دوهی  ) ادوج نویهـص ، محل ، تیب  مولاش ،)  ) ملاس نوربح ، نوچ  ییاه  ماـن  ینتیرویپ ، ِيراـگنا  يدوهیدوخ  ياتـسار  رد  اـه  نتیرویپ 
لفاغ و نایحیسم  ات  دندیزگرب (2)  اکیرمآ »  » رد دوخ  ياهرهـش  اه و  ینولک  مان  يارب  دنا ، هدش  هدافتـسا  دایز  تاروت »  » رد هک  ...و ،

لیئارسا ینب  یهدشمگ  طبس  هد  نامه  ار  دوخ  اه  یسیلگنا  مه  ًالبق  هّتبلا  .دنناروشب  رتشیب  بصغ  تراغ و  لتق و  هب  ار  هدش  رامعتـسا 
داژن يرترب  اـج  نـیمه  زا  .دــنوش  مکاـح  اـکیرمآ )  ) دــیدج دوـعوم » نیمزرــس   » رد دــیاب  دنتــسه و  یعقاو  يدوـهی  هـک  دنتــسناد 

.دراد موادت  مه  زورما  ات  هک  دش  یم  هیجوت  اهداژن  ریاس  رب  نوسکاسولگنآ 

، یتسیلاباک هشیدنا ي  هداعلا ي  قوف  خوسر  زورما ، دوویلاه  يدالیم و  نرق 16 و 17  ینتیرویپ  گنهرف  رد  رگید  هّجوت  لباق  هتکن ي 
او ترجاهم  هب  ار  مدرم  زا  يدایز  ياه  هورگ  ینوگانوگ ، ياه  هلاسر  رد  هک  دوب  الاباک  يزاـس  ناـمّزلارخآ  ییارگ و  حیـسم  هژیو  هب 

نمـشد نیرت  یلـصا  ار  هللاابذوعن )  ) نانآ يادخ  دّمحم ، ناناملـسم و  دـش و  رـشتنم  .م  رد 1606 هـک   (3) مور » رابخا  : » دـننام تشاد ؛
اب نانآ و  اب  هلباقم  رد  یتسیاب  هک  درک ، یفّرعم  ناییاپورا 

اضردیمح ریژآ و  اضردیمح  همجرت : تساکولوه ،) رب  یلیلحت  « ) لیئارـسا تسایـس  راذگناینب  ياه  هروطـسا  ، » يدروراگ هژور  - . 1
ص163. چ 5 ، ، 1385 داشرهوگ ، رشن  دهشم ، یخیش ،

ص 39. نیشیپ ، عبنم  - . 2
.News from Rome - . 3
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ار سّدقم » نیمزرس   » ات درک  اّیهم  ار  هدشمگ  طبس  هد  ندش  ادیپ  همّدقم ي  اپورا ،»  » و اقیرفآ »  » و ایسآ »  » ههبج ي رد  ینامثع  تسکش 
(2) نایدوهی » یناوخارف  ای  یناهج  تنطلـس )  ) گرزب هداـعا ي   » هلاـسر ي رگید ، لاـثم  .دـنریگب (1)  سپ  زاب  یناـمثع  يروتارپما  زا 

نابز هک  دوب  یسیلگنا  نتیرویپ  شیشک  کی  وا  .درک  رشتنم  .م  لاس 1621 رد  .م ) 1653_1578  ) گاگ مایلیو  رتکد  طسوت  هک  تسا 
شیپ ار  دوهی  یناهج  تنطلس  تشگزاب  باتک ، نیا  رد  وا  .دوب  هتفرگ  دای  سودنانیدرف  پیلیف  مان  هب  یفخم  يدوهی  کی  زا  ار  يربع 

.دوب (3) هدرک  ییوگ 

( ناتسود ینید  نمجنا   ) اهرکاوک تشاد ، یناهج  يرالاسرز  ناتـسرپ و  هّدام  اب  یقیمع  دنویپ  هک  ناتـستورپ  ياه  هقرف  زا  رگید  یکی 
، مدرم اب  ادخ  دشاب و  مدرم  بلق  رد  دیاب  نامیا  دـنتفگ  یم  دـندمآ و  دوجو  هب  .م ) 1691_1624  ) سکاف جرج  يربهر  هب  هک  دـندوب 

شاشتغا دندز و  یم  مه  هب  ار  ناشیشک  یمسر  ینارنخس  نانیا  .تسین  یشیشک  چیه  هب  زاین  دنک و  یم  رارقرب  طابترا  میقتسم  روط  هب 
اعّدا سکاف  جرج  .دـنداتفا  نادـنز  هب  شدارفا  یخرب  اه ، نتیرویپ  و  سیلگنا »  » ياـسیلک شنکاو  اـب  نیارباـنب  .دـندرک (4)  یم  داجیا 

.تسا (5) هتفگ  وا  هب  ار  بلاطم  نیا  هدش و  رهاظ  وا  رب  حیسم  سلوپ ) دننام   ) هک تشاد 

ص 309. نیشیپ ، ج 2 ، نارالاسرز ،» - . » 1
The worlds Great Restauration'or The calling of the jews - . 2

ص 312. نیشیپ ، عبنم  - . 3
ص 683. نیشیپ ، نایدا ،» عماج  خیرات  - . » 4

ص 330. ج 2 ، نیشیپ ، نارالاسرز ،» - . » 5
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، گنیراب ناوب ، ینرگ ، یلکراب ، دیول ، لماش : يدالیم ، هدس ي 19 و 20  دنمتورث  نادناخ  دنچ  تسد  رد  زورما  ات  اهرکاوک  يربهر 
رووه تربره  تساهنیا و  رکیپ  لوغ  يراجت  ياه  عمتجم  زا  هنومن  ود  یلکراب  کناب  زدـیول و  همیب ي  هک  تسا  سکوف  گنیوریا و 

سیلگنا و گنهرف  تسایس و  رد  زونه  نانیا  .تسا  هقرف  نیمه  ياضعا  زا  .م  لاس 1929 زا  دوب ، اکیرمآ »  » روهمج سیئر  اه  لاس  هک 
.دنراد ذوفن  اکیرمآ 

یتسیلجناوا يزاس  نامّزلارخآ  هژورپ ي  یتسینویهص ، تّیحیسم  هروطسا ي 

هراشا

یتسیلجناوا يزاس  نامّزلارخآ  هژورپ ي  یتسینویهص ، ّتیحیسم  هروطسا ي 

روهظ يدـالیم و   16 نرق زا  دـیاب  ار  اـکیرمآ  سیلگنا و  ییامنیـس  یگنهرف و  یجراـخ و  تسایـس  ینوـنک  ییوـس  مه  یلـصا  لـیلد 
(1) و كرت دنمـشیدنا  راتکا ) ناندع   ) ییحی نوراه  دننام  دیعـس ، تعفر  رتکد  .درک  ینیبزاب  شنوگانوگ  ياه  هقرف  مسیتناتـستورپ و 

یتسینویهـص ّتیحیـسم  راذگ  ناینب  ار  رتول  نیترام  قح ، هب   (3) قّقحم ناگدنـسیون  رگید  (2) و  یناریا رادمان  خّروم  يزابهـش  هللادبع 
(4) .دناد یم 

سلوپ و ياه  هشیدنا موادت  رد  تسا ) رتهب  نآ  يارب  یتسینویهـص  ّتیحیـسم  ریبعت  هک   ) یحیـسم مسینویهـص  یتخانـش  نید  ياهداینب 
رتول و

.نیشیپ اکیرمآ ،» هتفگان ي  ناهنپ و  خیرات  - » 1
.نیشیپ نارالاسرز ، - 2

.نیشیپ یتسینویهص ،» ّتیحیسم  مسینتیرویپ و  مسیتناتستورپ ، - » 3
رد هدش  همجرت  تیاس www.albasra.net ؛ زا  دیعس ، تعفر  همجرت : یتسینویهـص ،» ّتیحیـسم  راذگ  ناینب  ، » رتول نیترام  - 4

ص 76. ش 29 ، مق ، امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  برغ ،» تحایس   » هّلجم ي
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راثآ تخاس  هیام ي  تسد  دوویلاه ، رد  نونکا  اهداینب  نیا  .تساه  تسیلاباک  ییاحیـسم  ياه  هشیدـنا هّتبلا  اـه و  نتیرویپ  نیولاـک و 
هباثم هب  هناگادج  روط  هب  مادک  ره  دراد  زاین  تسا و  هدش  ...و  يا  هنایار  يزاب  پیلک و  نشیمینا ، ملیف ، دنتـسم ، زا  معا  يدایز  رایـسب 

.میروآ یم  اجنیا  رد  ار  نآ  تاّیلک  ارذگ ، يا  هراشا  اب  طقف  .دوش  یسررب  یتسینویهص ، یلعج  هروطسا ي  هیام و  نب  کی 

ناینب ار  مسیلجناوا  ای  ارگداـینب  مسیتناتـستورپ  بتکم  اـه ، نتیرویپ  اـه و  ناتـستورپ  ياـه  فرح  همادا ي  رد  تسینویهـص  نایحیـسم 
هب هزورما  یلو  تفر ، راـک  هب  شناراـی  رتول و  يارب  راـب  نیتـسخن  هک  تسا  حیـسم  تشگزاـب  ياـنعم  هب  تغل  رد  مسیلجناوا  .دـنداهن 

(1) .دوش یم هتفگ  اکیرمآ ) رد  ًابلاغ   ) ارگداینب راک و  هظفاحم نایحیسم 

رظن زا  لیجنا  هچرگ  دنمهف ، یم یقیتع  دهع  ریـسافت  اب  ار  لیجنا »  » یّتح دننک ، یم دیکأت  دیدج  دـهع  زا  شیب  قیتع  دـهع  رب  هک  نانیا 
اب یلو  تسا ، هدوب  هنوگ  نیمه  زین  نایحیسم  یتّنس  هدیقع ي  درک و  ریـسفت  ار  تاروت  لیجنا ، اب  دیاب  دوب و  تاروت »  » زا رّخأتم  ینامز 

قیتع دـهع  اب  ار  لیجنا  هتـشادرب و  ییالقع  تلاح  نیا  زا  تسد  ّتیحیـسم ، رتشیب  ندـش  هزیدوهی  اه و  ناتـستورپ  ياـه  هشیدـنا  ذوفن 
(2) دلیفوکسا سوریاس  مان  هب  ییاکیرمآ  فورعم  نارّسفم  زا  یکی  مهدزون ، نرق  رخاوا  رد  .دننک  یم ریسفت 

ص 166. نیشیپ ، اکیرمآ ،» ناهنپ  هتفگان و  خیرات  - » 1
همجرت كامـسلا ، دّمحم  یبرع : همجرت ي  درذگ »؟ یم دوخ  عفانم  زا  لیئارـسا  يارب  هدّحتم  تالایا  ارچ  هللادـی ، ، » لسلاه سیرگ  - 2

ص77. چ 1 ، ، 1383 لاله ، رشن  نارهت ، ینارفعز ، سبق  یسراف : ي 
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دوش و یم هدرمش  یتسینویهص  ّتیحیسم  عبانم  نیرت  مهم  زا  هزورما  هک  درک  ریسفت  ار  لیجنا » ، » یسیلگنا یبراد  ناج  راکفا  ساسا  رب 
(1) .دیآ یم رامش  هب  ناهج  رسارس  ياه  ناتستورپ يارب  لیجنا »  » ریسفت نیرتربتعم 

درد و زا  ادخ  هلیـسو ي  هب  هک  دنلئاق  نوچ  ناگدش ، هدوشخب  هلمج  زا  دـننک ؛ یم یفّرعم  مه  يرگید  ياه  مان هب  ار  دوخ  نایرج ، نیا 
زین  (2) هدـش هداز  ون  زا  نایحیـسم  ار  دوخ  نانیا  .دـنوش  یم هتـشاد  هگن  رود  نودـگمرآ ،)  ) نارود ناـیاپ  گرزب  دربن  زا  یـشان  ِجـنر 

هب (ع ) حیسم اب  كانتشحو ، گنج  نآ  ياهتنا  رد  دنوش و  یم هدرب  نامسآ  هب  نودگمرآ  دربن  عوقو  نامز  رد  دندقتعم  اریز  دنمان ، یم
هظفاحم نایحیسم  ناتستورپ ، نایارگداینب  ار  دوخ  نینچمه  .دوش  یم  مکاح  ناهج  رب  حیسم  دسر و  یم مامتا  هب  دربن  دنیآ و  یم نیمز 

.دنمان یم زین  یتسار  هتسد  نایحیسم  لیجنا و  ياه  ییوگ  شیپ  ندومن  یلمع  نایرج  حیسم ، ياه  هتـساوخ ندومن  یلمع  نایرج  راک ،
هتخیگنارب مود ، هرازه ي  زا  سپ  شمود  ماـیق  يارب  (ع ) حیــسم دـنلئاق  نوـچ  دــنمان ، یم مـه  ناـیارگ  هرازه  ار  اـهنیا  نـیا ، رب  نوزفا 

اپرب ار  دوخ  هلاس ي  رازه  تنطلـس  دیآ و  یم حیـسم  نآ  زا  سپ  .دهد  یم خر  موس  هرازه ي  يادتبا  رد  نودگمرآ  گنج  دوش و  یم
ساـسا رب  هک  تسادـخ  هماـنرب ي  هک  دـنرواب  نیا  رب  اریز  تسا ،  (3) ارگریدـقت ارگ /  ّتیـشم نانآ  رگید  مان  نیا ، رب  هوالع  .دـنک  یم

ّتیشم و

همان لصف  « ) قرشم دوعوم   » هّلجم ي ییارگ ،» یجنم  هراگنا ي  یحیسم و  مسینویهص  هروطـسا ي   » هلاقم ي قنالآ ، يربنق  نسحم  - 1
ص 97. راهب 1386 ، ش 1 ، لّوا ، لاس  ّتیودهم ) هدکشهوژپ ي  یصّصخت  ي 

.born-again - 2
.dispensationalism - 3
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زا رپ  تسینویهـص  نایحیـسم  ياـه  فرح ًاـتقیقح  .تـسین  يزیرگ  حیــسم ، حرط  زا  دوـش و  یم ارجا  ناـمّزلارخآ  رد  وا  یعطق  ریدـقت 
رامش هب  ردام  یلعج  هروطسا ي  کی  رّکفت ، نیا  دوخ  ًاساسا  تسا و  تردق  زا  فطعنم  تردق و  هب  فوطعم  نوگانوگ  ياه  هروطسا

و سّدـقم » باـتک   » زا رگید  يوس  زا  ددرگ و  یمزاـب ارگ  هّداـم  يا  هّدـع یبلط  تردـق  هب  وس  کـی  زا  هک  ییاـه  فرح اریز  دور ، یم 
؛ دنوش یم زاس  هروطسا  دنراد ، ییاه  هناشن یقیتع  دهع  یتسینویهص و  يّدام و  ریسافت  اب  نامسآ 

؛(1) دریگ یم  تروص  نآ  اب  گنهرف ، لاـقتنا  هک  تسا  ّتلم  کـی  يارب  ییوگلا  یناـسنا و  همین  یلاـیخ _  همین  يدوجوم  هروطـسا ،
.هناسفا تقیقح و  لایخ ، ّتیعقاو و  زا  تسا  یبیکرت 

يا هروطسا  یهلا _  تّیشم  تفه 

يا هروطسا  یهلا _  ّتیشم  تفه 

ات دتفیب  قاّفتا  دیاب  نامّزلارخآ  رد  هدش و  ییوگ  شیپ  سّدقم  باتک  رد  یحیسم ، ياه  تسینویهص  تئارق  هب  هک  یهلا  ّتیـشم  تفه 
: تسا رارق  نیدب  دریذپ ، قّقحت  نارود  نیسپاو  يارب  حیسم  حرط 

نانیا ادخ ، حرط  ساسا  رب  هکنیا  زا  سپ  نیطـسلف ،»  » ای دوعوم » نیمزرـس   » نامه ای  هنایم  ياه  نیمزرـس هب  نایدوهی  تشگزاب  موزل  . 1
؛ دندوب هدش  هدنکارپ  ناهج  مامت  رد 

تموکح تیبثت  ظفح و  هب  لیام  هک  دـنهورگ  نیا  تسینویهـص ، ناـیدوهی  زا  رت  غاد  یّتح  هک  نیطـسلف ، رد  يدوهی  تلود  داـجیا  . 2
؛ دنتسه ناعنک  رد  يربع 

ص92. نیشیپ ، عبنم  - 1
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؛) لیجنا زا  يدلیفوکسا  ریسفت  یقیتع و  دهع  ّصاخ  ياه  تئارق  اب  هّتبلا   ) لیئارسا ینب ناهج و  مدرم  همه ي  يارب  لیجنا »  » ظعو . 3

اتسار نیا  رد  ( ) (ع حیسم هارمه  هب  تشهب  هب  نتفر  و  یتسینویهص )  ) ّتیحیسم هب  نانمؤم  یـشوخرس  (1) و  دجو هلحرم ي  لوصح  . 4
؛) .تسا زیهجت  تخاس و  لاح  رد  زاین ، ماگنه  رد  نیمز  زا  ندش  رود  يارب  يزّهجم ، ییاضف  هاگتسیا  نونکا 

ای لاّجد  نارای  اـب  ناـحلاص  ناـیاپ ، رد  هک  ناـیدوهی ، نیمز و  رد  هدـنام  یقاـب  ناـنمؤم  هلاـس ي(2)  تفه  تکـالف  جـنر و  نارود  . 5
؛ تساخ دنهاوخرب  هزرابم  هب   (3) ناطیش

يدایز رامش  داد و  دهاوخ  خر  نیطسلف »  » رد ودیگم » نودیجم /  » يارحص رد  نودگمرآ  گنج  تکالف ، نارود  لاس  نیسپاو  رد  . 6
؛ دش دنهاوخ  هتشک  تسا ، يا  هتسه دربن  ًالامتحا  هک  دربن  نیا  رد  دارفا  زا 

یتختیاپ هب  حیـسم  حلـص  زا  راشرـس  یهاشداپ  رارقتـسا  لاّـجد و  نایرکـشل  تسکـش  یحیـسم و  ناـنمؤم  و  (ع ) حیـسم تشگزاـب  . 7
نامیا حیـسم  هب  هک  دـش  دـهاوخ  هرادا  ینایدوهی  ای  تسینویهـص  نایحیـسم  هلیـسو ي  هب  یهاـشداپ  نیا  میلـشروا .) « ) سّدـقملا تیب »

فالتخا یتسینویهص  ّتیحیـسم  نوگانوگ  ياه  هقرف نیب  نارود  نایاپ  رد  نایدوهی  ماجنارـس  دروم  رد   ) دندنویپ یم وا  هب  ای  دنا  هدروآ
؛ دنور یم  نیب  زا  اهنآ  دنیوگ  یم یخرب  دراد ؛ دوجو 

.Rapture - 1
.Tribulation - 2

.Antichrist - 3
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(. دش دنهاوخ  حیسم  نامیپ  مه  هک  دنرواب  نیا  رب  مه  یخرب  دنروآ و  یم نامیا  حیسم  هب  دنیوگ  یم یخرب 

یتسینویهص ياه  نامرآ  رد  نایدوهی  زا  رتورشیپ  یحیسم ، مسینویهص  يامنیس 

یتسینویهص ياه  نامرآ  رد  نایدوهی  زا  رتورشیپ  یحیسم ، مسینویهص  يامنیس 

نیمزرـس  » رد دوهی  یناهج  یهاشداپ  دـننام  دـندروآ ؛ یم  ناشیاه  ملیف  رد  هیانک  اب  نایدوهی  ینامز  هک  ار  ینامّزلارخآ  ياـه  ناـمرآ 
رد یحیسم ، ياه  تسینویهص  ار  ناطیـش و ...  هیلع  ّقح  دربن  نیا  رد  يدایز  دارفا  ندش  هتـشک  مالـسا ، دوهی و  گرزب  دربن  دوعوم ،»

فعـضتسم ياه  هدوت  نیا  دـننز و  یم  دایرف  امنیـس  رد  لوپ  رالد  اـه  نویلیم  جرخ  اـب  هیاـنک و  حیرـصت و  هب  هنوگژاو ، راـگزور  نیا 
.دنور یم  ورف  یتسینویهص  يدوهی _  نیُون  ارف  رامعتسا  رد  شیپ ، زا  شیب  زور  ره  هک  دنتسه  یحیسم  يرکف 

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

(1) نودگمرآ ات  رامشب  ملیف 

ودیگم : 2 دک اگما  ملیف 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

نودگمرآ ات  رامشب  ملیف 

(2) نودگمرآ ات  رامشب  ملیف 

، يرجم ادتبا  تسا ، یحیسم  تسینویهـص  ناشیـشک  زا  یـسدنیل  لاه  کمک  اب  اه  تسیلجناوا دیلوت  هک  نودگمرآ  ات  رامـشب  ملیف  رد 
کی ترابع  نتم  دیوگ و  یم الویه   (3) ياه هناشن زا  سپس  .دنک  یم نایب  ار  وا  هنتف ي  لاّجد و  ای  حیـسم  ّدض  ای  سیارک  یتنآ  میالع 

رب هک  ار  ییوگ  شیپ 
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.دراد ییاکیرمآ  یحیسم  ياه  تسینویهص  يارب  یلخاد  فرصم  رتشیب  ملیف  نیا  : Count Down to Armageddon - 2

.Beast - 3
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هدیـسر و تردق  هب  هدنبیرف  یـسارکمد  قیرط  زا  هک  دهد  یم ناشن  ار  سیارک  یتنآ  سپـس   (1) .دناوخ یم تسا ، هتـسب  شقن  هحفص 
هرابرد ي حیـسم  ياه  ییوگ  شیپ  کـی  کـی  سپـس  .دوش  یم لیدـبت  كانتـشحو  يروتاـتکید  هب  سپـس  دـنز و  یم لوگ  ار  مدرم 

نیا رد  .دوش  یم  گـنج  بیرغ و  بیجع و  ياـه  يراـمیب لیـس و  یطحق و  لـماش  هک   (2) میظع يایالب  درمـش : یمرب ار  نامّزلارخآ 
فیـصوت ار  لاّجد  تلود  هزور )  1260 هلاس ،  5/3  ) ههام ي نارود 42  سپـس  .دنوش  یم هتـشک  رـشب  سوفن  زا  رفن  اه  نویلیم  اهالب 

و (ع ) حیسم تشگزاب  يارب  ظفح و  ار  دوخ  نید  اه ، هاگ یفخم  رد  هک  دهد  یم ناشن  ار  یحیـسم  نانمؤم  تخـس  طیارـش  دنک و  یم
رونام ینامّزلارخآ  ياه  هنتف يور   (3) .دناوخ یم ار  یتم » لیجنا   » زا يرگید  ییوگ  شیپ  سپـس  .دـننک  یم اعد  سیارک  یتنآ  يدوبان 

يادهش حاورا  سپـس   (4) .دریگ یم تروص  (ع ) حیـسم مود  مایق  روپیـش ، رد  ندـیمد  راـبود  اـب  ماجنارـس  دـهد و  یم يرـصب  ناوارف 
ینامسآ یمزب  رد  دننک و  یم  جورع  نامسآ  هب  رون  زا  ییاهروسناسآ  اب  هظحل  کی  رد  هدنز ، یحیسم  ناروشحلس  اب  هدرک و  تعجر 

دربن دندرگ و  یم  زاب  (ع ) حیسم اب  سپـس  و  یـشوخرس ) دجو و  نارود   ) دنـشون یم  یـشوخرس  بارـش  دنیآ و  یم  (ع ) حیـسم درگ 
نویبیلص و تئیه  هب  حیسم  نارای  .دریگ  یم تروص   (5) نودگمرآ گرزب 

 . Revelation 13:15 دناوخ : یم  سردآ  نیا  زا  ار  ییوگ  شیپ  نیا  - 1
.Great Tribulation - 2
.Matthew 24:29-31 - 3

.The Resurrection - 4
.The Battle of Armageddon - 5
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رد  (1)« ودیگم يارحـص   » و هنایمرواخ »  » هشقن ي سپـس  .دـنور  یم  لاّجد  ناوریپ  گنج  هب  دـیدج ، ياه  حالـس هرز و  ریـشمش و  اب 
ینیمز تشهب  سیارک ، یتنآ  تسکـش  زا  سپ  .دوش  یم  هداد  ناشن  لیلج » هچایرد ي   » برغ بونج  و  سّدـقملا » تیب   » برغ لامش 

هصّخـشم ي ینرتسو ، یمیدق  ياه  هناخ  يراگ و  هکـشرد و  هک  دریگ  یم لکـش  نیمز  رد  نرتسو  ياه  ملیف  ياهایؤر  دننام  تسرد 
.تسا نآ  یلصا 

ودیگم : 2 دک اگما  ملیف 

ودیگم : 2 دک اگما  ملیف 

مهم زا  هک  تسا   T.B.N هکبش ي لوصحم  ملیف ، نیا  .تسا   (2) ودیگم دک 2 : اگما  ملیف  یحیسم ، ياه  تسینویهص رگید  ّمهم  ملیف 
: دیوگ یم هک  ددرگ  یم زاب  حیسم  نانخس  زا  یکی  هب  ملیف ، هیمست ي  هجو  .تسا  یتسینویهص  ّتیحیسم  يا  هناسر  ياه  لوغ  نیرت 

.متسه ادخ  ياه  هناشن همه ي  نم  .متسه  اگما  ات  افلآ  زا  نم 

یجرخرپ ياه  هنحـص هب  ملیف  نیا  تیّمها  .متـسه ) رخآ  لّوا و  نم  ینعی  تسا ؛ ینانوی  فورح  زا  فرح  نیرخآ  اگما  نیلّوا و  اـفلآ  )
اه و ینیچ ناملـسم و  بارعا  زا  رکـشل  لماش 12  سیارک  یتنآ  ای  ناطیـش  هاپـس  .دـهد  یم  ناشن  ار  نودـگمرآ  میظع  دربن  هک  تسا 

.تسا سیارک  یتنآ  ردارب  و  اکیرمآ »  » روهمج سیئر  (ع ،) حیسم نایهاپس  ربهر  تساه و  ییایسآ

 . دوش یم  ظّفلت  نینچ  یسیلگنا  رد  هک  دشاب  یم  نودیجم »  » هّپت ي نامه   Megiddo - 1
John fasanoهتـشون ي Brian Trencherd-Smith و  ینادرگراـک  هب  « Omega Code 2:MEGIDDO - .» 2

Executive Producer:Paul Crouch و Matthew Crouch یگدننک هّیهت هب  and Stephan Blinn و 
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.دنراد روضح  (ع ) حیسم هاپس  رد  مه  نایدوهی  بارعا و  یخرب  اکیرمآ و  شترا  یلعف  سابل  اب  ییاکیرمآ  نازابرس 

جوا دربن  هک  ملیف  ياهتنا  رد  .تسا  نادیم  زوریپ  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  دربن  زور  رد  ار  نودـگمرآ »  » هقطنم ي دـناوتب  هک  سک  ره 
کمک هب  ار  رـش  ياهورین  مامت  دـنز و  یم  دنخـشین  ادـخ  هب  ناطیـش  دـیآ و  یم نوریب  لاّجد  هتـسوپ ي  زا  ناطیـش  اـی  اـهدژا  هتفرگ ،

: دبلط یم

Rise up for ces of devil! I summon the powers of dark ness. Rise up and destroy all
!who stand against you. Arise

نانآ مامت  دیوش و  رگ  هولج  .منک  یم  راضحا  ار  امش  نم  یکیرات ! ياه  تردق  يا  دینایامنب ! ار  دوخ  دیزیخرب و  ناطیـش ! شترا  يا 
! دینک مایق  .دیناسرب  تکاله  هب  دنا ، هداتسیا  امش  ّدض  رب  هک  ار 

رد سپـس  دوش و  یم هریت  دیـشروخ  .دنک  یم هراشا  دیـشروخ  هب  دنک و  یم دادملق   (1) نایادخ همه ي  رورس  ار  دوخ  ناطیـش  سپس 
ای لاّجد  دنک و  یم دوبان  نآ ، کی  رد  ار  یکیرات  نایهاپـس  مامت  يا ، هزجعم اب  دیآ و  یم دورف  نامـسآ  زا  (ع ) حیـسم هایـس ، يدـیماان 
اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس  رخآ  هنحص ي  دننام  .دنک  یم ریجنز  رد  دتسرف و  یم نادنز  هب  دنتـسه ) یکی  ملیف  نیا  رد  هک   ) ار ناطیش 

: تسا هدمآ  ایؤر ) رفس  « ) اّنحوی تافشاکم   » باتک رد  هک  تسا  یقیمع  لادوگ  نورد  باذم  ّداوم  زا  يا  هچایرد نادنز ، نیا 

اب هک  تسا  ییاج  ناـمه  شتآ  هچاـیرد ي  .دـش  دـهاوخ  هدـنکفا  شتآ  هچاـیرد ي  هب  دوب ، هداد  بیرف  ار  ناـشیا  هک  ناطیـش  سپس 
دزوس یم  درگوگ 

.Lord of the lords - 1
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(1) .دنشک یم باذع  اجنآ  رد  دبا  هب  ات  زور ، هنابش  وا  نیغورد  ربمایپ  ثیبخ و  رادناج  نآ  و 

، نیمز يور  رب  ینامـسج ) داعم   ) ینیمز تشهب  دوش و  یم  قرغ  رون  زا  يا  هلاه رد  ردناسکلا  دیوید  اکیرمآ ،»  » روهمج سیئر  سپس 
رارقرب اه  هچاـیرد اـهراشبآ و  روآرکـس  ییاـبیز  تّهبا و  ناـتخرد و  اـه و  تشد يزبسرـس  دیفـس و  ینامـسآ و  یبآ  ياـه  گـنر  اـب 

: ددنب یم شقن  یسیلگنا  هب  نایحیسم  سّدقم  باتک  تارقف  نیا  امن ، نیا  ياهتنا  رد  تشهب ، نیا  ریوصت  يور  .دوش  یم

The KINGDOMS of this world hare become the kingdoms of our LORD and of HIS
.CHRIST and HE shall REIGN for ever and ever

.دنک (2) تنطلس  همه  همه و  رب  دیاب  وا  وا و  حیسم  ام و  ياقآ  یهاشداپ  دش ، دهاوخ  زاغآ  ایند  نیا  یهاشداپ 

: دیوگ یم  یحیسم ) تسینویهص  شیشک   ) یسدنیل لاه  ملیف  نایاپ  زا  سپ 

.دنک یم  یسررب  لیلحت و  ار  ملیف  تسام و  دییأت  دروم  ًالماک  ملیف  نیا 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس 

اب یلصا  ناطیـش  ینعی  نوریاس  ملیف ، نیا  رد  .تسا   (3) اه هقلح  بابرا  هناگ ي  هس  دراد ، هنوگ  نیا  ًـالماک  ییاـضف  هک  يرگید  ملیف 
ناموراس

هرقف ي 10. باب 20 ، ایؤر ،) رفس   ) اّنحوی تافشاکم  رفس  دیدج ، دهع  سّدقم ، باتک  - 1
.دوش یم  لقن   Revelation 17:15 زا تارقف  نیا  - 2

رتیپ ملیف  نادرگراـک  .درب  راکـسا  هزیاـج ي  نآ 11  موـس  تمـسق  تـسا و   Newline Cinema تکرـش تخاـس  ملیف  نیا  - 3
.تسا هتخاس  نیکلات.رآ.رآ.یج  نامر  ساسا  رب  ار  ملیف  هک  تسا  نوسکج 
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.دوش یم هداد  ناشن  یلیجنا  ًابلاغ  تاّیبدا  اب  رش  ریخ و  دربن  ملیف ، نیا  رد  .تسا  یناطیش  گرزب  رکشل  زیهجت  رکف  رد  یناطیـش ، ربمایپ 
یحیـسم و ياه  تسیلاباک  شـالت  و  هناـیمرواخ »  » داـی هب  ار  يا  هدـننیب ره  هک  تسا  هناـیم » ياـه  نیمزرـس  » رب ّتیمکاـح  رـس  رب  اوعد 

نیب  (1)« ناحور  » رهـش نتفرگ  يارب  نیگنـس  دربن  هک  یجرخرپ  باّذـج و  ياه  سناکـس  رد  .دزادـنا  یم نآ ، فّرـصت  يارب  يدوهی 
.دنریگ یم  هرهب  ناروس  لیف  گنه  زا  ناطیـش  نایرکـشل  هک  مینیب  یم  دریگ ، یم  رد  نیطایـش  اه و  یـشحو نایرکـشل  دـّحتم و  ماوقا 

ردنکسا لثم  دوویلاه  یخیرات  ياه  ملیف  رد  هک  دننک  یم  قیدصت  دنراد ، ار  ییانشآ  نیرتمک  دوویلاه  يریوصت  ياهدامن  اب  هک  نانآ 
.تسا یناریا  ًاصوصخ  ییایسآ  ياه  رکشل دامن  ناراوس  لیف  گنه  و 300 ،

یحیسم و نایهاپس  روآدای  هک  دوش  یم هدید  هراتـس  بیلـص و  تمالع  رودنگ ، ناحور و  عاجـش  نایوجگنج  رپس  رب  رگید ، يوس  زا 
.تسا نامّزلارخآ  دربن  رد  يدوهی )  ) يدوواد

روآدای دنلب ، ینساحم  تسد و  رد  ییاصع  دیفـس و  یـسابل  اب  دوخ ، شخب  تاجن  ییاحیـسم و  تبیه  اب  ملیف ، نیا  رد  مه  فلودناگ 
ناطیـش ّدـض  زرابم و  ماوقا  همه ي  ربهر  امنهار و  هک  فلودـناگ  .تسا  رـصم  سنرپ  نامرف و  هد  نوچ  ییاـه  ملیف  رد  یهلا  ناـیجنم 

هب ملیف ، طساوا  رد  تسا ،

.Rohan.2 - 1
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راوس وا  .دنک  زاغآ  ار  مود  مایق  دراد  دصق  ددرگ و  یم زاب  نیمز  هب  زاب  یلو  دریم ، یم رهاظ  رد  دـنک و  یم طوقـس  هایـس  شتآ  نورد 
نایرکـشل ّتیمکاح  زا  دباتـش و  یم  مواقم  رهـش  نیرخآ  نازرابم  يرای  هب  شا  ییوداج ياصع  دنلب و  دیپس و  سابل  اب  دیپس  بسا  رب 

سپس دوش و  یم  هتفرگ  فرط  ود  زا  یناوارف  ياه  هتشک دربن ، نیا  رد  .دنک  یم  يریگولج  هوک  هرانک ي  رد  ابیز  رهش  نیا  رب  ناطیش 
نیسپاو رد  ار  اهنآ  ات  دور  یم ناطیش  نارای  یلـصا  ّرقم  رودروم ،»  » تمـس هب  نروگارآ  يربهر  هب  یهلا  نایهاپـس  اب  هارمه  فلودناگ 

هک دنتـسه  ملیف  نیا  رد  تیباه  مان  هب  رت  گرزب  ياـپ  اـب  ناـسنا ، هیبش  دـق  هاـتوک  یتادوجوم  یلو  دـنک ، يراـی  زاـس  تشونرـس  دربن 
شتآ هچایرد ي  نورد  هب  رودروم » هوک  ، » يدوبان هوک  رد  ار  تردـق  هقلح ي  ودورف ، مان  هب  اهنآ  زا  یکی  ملیف ، ياـهتنا  رد  هرخـألاب 

زا شنارای  ناطیـش و  ياه  خاک  مامت  ودیگم ،) : 2 دک اگما  ملیف  ياهتنا  لثم   ) ییاحیـسم هزجعم ي  کی  دننام  گنرد  یب  دنکفا و  یم
داجیا ینیمز  تشهب  دسر و  یم تنطلـس  هب  ناحور ، رهـش  رد  نروگارآ  يراذـگ  جات  اب  نامّزلارخآ  گرزب  هاشداپ  دـنور و  یم  نایم 

.دوش یم

يا هروطـسا بوخ ، همان ي  ملیف  لیلد  هب  تسا و  هتخاس  يدـنلزوین  نوسکج  رتیپ  ینادرگراک  هب  امنیـس  نیالوین  یناـپمک  ار  ملیف  نیا 
ریثأت دش و  ور  هب  ور  هّداعلا  قوف  یشورف  اب  ناوارف ، تاغیلبت  باّذج و  یقیـسوم  يوق و  ینادرگراک  بسانم ، تخاس  نومـضم ، ندوب 
هتـشاد نیقی  یجنم ) احیـسم و   ) حیـشام ندـمآ  دربن و  نیرخآ  ندوب  کیدزن  هب  تبـسن  نانآ  ات  تشاذـگ  دوخ  ناـبطاخم  رب  يرایـسب 

لیالد نیرت  یلصا  زا  یکی  .دنشاب 
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دیدـج دـهع  رفـس  نیرخآ  زا  هک  تسا  نیا  میدرک ، یباـیزرا  مسینویهـص  نایحیـسم  تادـیلوت  ياتـسار  رد  يرثا  ار  ملیف  نیا  هـک  اـم 
.تسا هدـش  یناوارف  هدافتـسا ي  ملیف ، نیا  رد  تسین ، هدـش  هتفریذـپ  ناـیدوهی  يوـس  زا  رهاـظ  هب  هـک  اـیؤر ) اـی  اـّنحوی  تافـشاکم  )

.دننک یم  هدافتسا  روفو  هب  سّدقم  باتک  رفس  نیا  زا  دوخ ، ینامّزلارخآ  تاّیبدا  رد  زین  تسینویهص  نایحیسم 

نایحیـسم تاّیبدا  ّمهم  عبانم  زا  ایعـشا »  » و لایقزح »  » زا ییاه  تمـسق  و  لایناد » ياه  ییوگ شیپ   » باتک رانک  رد  اّنحوی » تافـشاکم  »
يرکشل هارمه  هب  دیپس  بسا  رب  راوس  هک  ادخ  هملک ي  ِینامّزلارخآ  لباقت  سّدقم ، باتک  رافـسا  زا  رفـس  نیا  رد  .تسا  تسینویهص 

: هک دنا  هتشون نینچ  (1) و  تسا هدش  ریوصت  نامیا  یب ياه  موق دنتشاد و  نت  رب  كاپ  دیفس و  ناتک  ياه  سابل  هک  ینامسآ 

دهاوخ  (2) تـشخرچ رد  ار  اـناوت  يادـخ  مشخ  بارـش  دوـخ ، ياـهاپ  اـب  درک و  دـهاوخ  ینار  مکح  ناـنآ  رب  نـینهآ  ياـصع  اـب  وا 
(3) .درشف

هرانک رد  هک  میتسه  نآ  ياه  ییابیز  و  میلشروا »  » بوبحم رهش  فیـصوت  دهاش  باب 21 و 22 ، ود  رد  اّنحوی  تافـشاکم  ياهتنا  رد 
ملیف نیا  رد   (4)( .تسا هدوب  هدش  انب  نآ  يور  رب  نامیلس » دبعم  ، » یلوق هب  انب   ) دریگ یم تروص  ایروم »  » هوک و  نویهـص » هّپت ي   » ي

ییابیز رب  زین ،

تارقف 13_16. باب 19 ، اّنحوی ،» تافشاکم   » رفس دیدج ، دهع  سّدقم ،» باتک  - » 1
: کن .دوش  هتفرگ  شبآ  ات  دننک ، دگل  دنزیرب و  روگنا  نآ  رد  هک  یفرظ  دـنریگب ، روگنا  بآ  نآ  اب  هک  تسا  یخرچ  تشُخرچ : - 2

«. دیمع گنهرف  »
هرقف 16. باب 19 ، اّنحوی ، تافشاکم  رفس  دیدج ، دهع  سّدقم ، باتک  - 3

.ایروم هملک ي  لیذ  ص 844 ، نیشیپ ، سّدقم ،» باتک  سوماق  - » 4
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هلمح رد  رهش ، نیا  هکنیا  .دوش  یم هداد  ناوارف  رونام  دنتشاد ، نآ  فّرصت  رد  یعس  رش ، نایهاپس  هک  ینامّزلارخآ  رهش  هّداعلا ي  قوف
تسا هدش  انب  هنایم » نیمزرس   » رد یهوک  هرانک ي  رد  رهـش  نیا  ملیف ، رد  زاب  دوش و  یم يزاسزاب  هرابود  هدش و  بیرخت  ناریرـش  ي 

هک تسا  رهش  نیمه  دهد و  یم خر  نآ  رس  رب  ییایسآ ، شترا  یبیلص و  شترا  نیب  یناوارف  ياوعد  و 

یتشهب شمارآ  گرزب و  یهاشداپ  ّلحم  ییاهن ، گنج  نآ  زا  سپ 

.تسا سّدقملا ) تیب   ) میلشروا ناحور و  رهش  نیا  تقباطم  رب  يدییأت  تسا ،
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يزوس يدوهی  ياه  هروک  يدوهی ، نویلیم  شش  راتشک  زاگ ، ياه  قاتا  تساکولوه ، هروطسا ي 

هراشا

يزوس يدوهی  ياه  هروک  يدوهی ، نویلیم  شش  راتشک  زاگ ، ياه  قاتا  تساکولوه ، هروطسا ي 

اه لصف  ریز 

دمآرد شیپ 

تساکولوه يانعم 

یتسینویهص ياه  هناسفا  هرابرد ي  یناهج  هنامحر ي  یب  نیناوق 

...و اقیرفآ  ناتسناغفا ، اکیرمآ ، ادناور ، نیطسلف ، قارع ، ناریا ، رد  یعقاو  تساکولوه 

ملیف یسررب 

ملیف جیاتن 

« رلدنیش تسرهف   » نادرگراک گربلیپسا ، نویتسا  راثآ  ریاس  رب  يرورم 

(1) يا هجوج  رارف  يامنایوپ 

دمآرد شیپ 

دمآرد شیپ 

نآ تیبثت  رد  يرامش  یب  ياه  ملیف  ییاپورا ، یّتح  دوویلاه و  ياه  تسینویهـص  هک  تسا  يا  هروطـسا  نیرت  مهم  تساکولوه  دیاش 
يّدح ات  تسا ، هدوب  هنیزگ  نیمه  هب  تبسن  هروطـسا ، کی  ندشن  دقن  هب  تبـسن  اه  تسینویهـص  تیـساّسح  نیرتشیب  هّتبلا  دنا ؛ هتخاس

فلتخم ياهروشک  رد  يرایسب  نیناوق  دنا و  هدش  موکحم  یلام  همیرج ي  نادنز و  دیعبت و  هب  تساکولوه ، نادقتنم  زا  يرایـسب  هک 
تـسینویهص زیرکاخ  نیرخآ  زمرق و  ّطخ  تساکولوه ، عقاو  رد  .دنا  هتفرگ  مه  نادنمـشناد  زا  ار  نآ  هرابرد ي  ندیـشیدنا  هزاجا ي 

ثحب نیا  نافلاخم  ناقفاوم و  لیالد  زا  يدایز  ياه  ثحب يا ، هنادازآ  ياـضف  رد  اـم  روشک  رد  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  .تسا  هدوب  اـه 
اهنآ رد  یتسینویهص  هّداعلا ي  قوف  يروتاتکید  نینهآ و  یـشراگیلا  هک  اکیرمآ »  » و اپورا »  » ياهروشک فالخرب  تسا ؛ هدش  حرطم 

.دننک یم  هدرک و  بوکرس  تروص  نیرتدب  هب  ار  تساکولوه  نافلاخم  دنراد و  يدازآ  ياعّدا  طقف  دراد و  ّتیمکاح 
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، هدـش هتخادرپ  نآ  هب  رتمک  هک  امنیـس  رد  تساکولوه  هب  سپـس  تخادرپ و  میهاوخ  شاکنک  هب  هروطـسا  نیا  هرابرد ي  اجنیا  رد  ام 
، هانگ یب رفن  کی  یّتح  لیلد  یب نتـشک  نآرق ،»  » هدومرف ي هب  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ثحب ، عورـش  زا  لبق  .مینک  یم هراشا 

غورد هبناج و  کی  تاغیلبت  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  مه  یفرط  زا  یلو  تسا ، موکحم  اـم  رظن  زا  تسا و  تّما  همه ي  نتـشک  دـننام 
اب اریز  تسا ؛ هناراک  تیانج  هناحیقو و  مدرم ، همه ي  لتق  هزادـنا ي  هب  تردـق ، لوپ و  هب  ندیـسر  يارب  اه  هناـسفا  لـعج  يزادرپ و 

.دوش یم  نیمأت  شنارای  ناطیش و  عماطم  اه ، هشیدنا  فارحنا  یناور و  گنج  اب  یلو  دریم ، یمن  شا  هشیدنا  درف ، کی  نتشک 

تساکولوه يانعم 

تساکولوه يانعم 

kaustos همه و ینعم  هب  holos ینانوی ياه  هژاو  زا  دورب و  نایم  زا  لماک  هک  تسا  شتآ  اب  ندـنازوس  ياـنعم  هب  تساـکولوه 
راک هب  گرزب  ینابرق  يانعم  هب  حالطـصا  رد  .تسا  هدـش  لیکـشت  ندرک  دوبان  ندـنازوس و  يانعم  هب  نوتم ) یخرب  رد   kalein ای )

هب يزوس  مدآ  ياه  هروک  رد  اهنآ  داسجا  ندـنازوس  زاگ و  ياه  قاتا  رد  يدوهی ، نویلیم  شـش  راتـشک  ياعّدا  نایرج  هب  دور و  یم 
.دوش یم  قالطا  مود  یناهج  گنج  رد  يزان  ناملآ »  » شترا هلیسو ي 

هب ًاضعب  يزوس  يدوهی  هژاو ي  یسراف  رد  .تسا   (2) هآوش دیدج  يربع  رد  (1) و  لیلاک ملوا  کیسالک ، يربع  رد  هژاو  نیا  لداعم 
نآ لداعم  ناونع 

.olam kalil - 1
.Shoah - 2
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ار نایرج  نیا  ات  دوش ، یم  هدافتـسا  مه   (1) یـشکداژن هملک ي  نایدوهی ، هب  تبـسن  مسیزان  درکلمع  ِفیرعت  يارب  .دور  یم  راـک  هب 
يراکادـف هب  یبهذـم ، حالطـصا  رد  تساکولوه  هژاو ي  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن ي   (2) .دنایامنب خـیرات  یموق  ياحما  نیرت  گرزب 

اب هک  كاپ ) ناویح  کی   ) تسا يا  هیدـه  مه  دوهی  نییآ  رد  تسا و  دوبعم  هار  رد  ینابرق  دـنچ  ای  کـی  هک  دوش  یم  هتفگ  یبهذـم 
(3) .دنک یم  رت  گنررپ  ار  بلطم  نیا  ندوب  يا  هروطسا  هجو  هلئسم  نیا  دوش و  یم  میدقت  دنوادخ  هاگشیپ  هب  نآ ، لماک  ندنازوس 

گنج هلاس ي  جنپ  نارود  رد  يرلتیه  شترا  یناهج ، مود  گنج  زا  سپ  ناحتاف  بلاغ  يراگن  خیرات  اه و  تسینویهص  ياعّدا  هب  انب 
ياه هاگودرا  هب   (4) ییاهوتگ رد  يروآ  عمج  زا  سپ  ار  يدوهی  نویلیم  شـش  دادعت  ییاهن ) ّلح  هار   ) یلبق همانرب ي  اب  مود  یناهج 
ياه هروک  هلیـسو ي  هب  زاگ  ياه  قاتا  رد  ندرک  هفخ  زا  سپ  ار  اهنآ  دـندرک و  لقتنم  گرم  ياه  هاگودرا  سپـس  يراـبجا و  راـک 

يرابجا و دیعبت  هب  ار  هیقب  دوبان و  يزوس  مدآ 

.Genocide - 1
ص161. نیشیپ ، تساکولوه ،») رب  یلیلحت   ) لیئارسا تسایس  راذگ  ناینب  ياه  هروطسا  - » 2

، یمالـسا بالقنا  دانـسا  زکرم  رـشن  ّتیعقاو ،») ای  هروطـسا   ) مسینویهـص هژورپ ي  رد  تساکولوه  هاگیاج  ، » یهارت دّـمحم  دّیـس  - 3
ص193. ناتسمز 1384 ، لّوا ، پاچ 

ییاـپورا ياـهروشک  نیـشن  يدوهی  ياـه  هّلحم  هب  نآ  ياـنعم  ًاحالطـصا  هک  تسا  رهـش  کـی  رد  يوک  اـی  هّلحم  ياـنعم  هب  وتگ  - 4
ارچ دـنناد ؛ یم  ناشدوخ  هدارا ي  يور  زا  هناهاوخ و  لد  ار  اهوتگ  رد  نایدوهی  عّمجت  ناقّقحم ، زا  يدایز  رامـش  .تفاـی  صاـصتخا 

مجسنم تایح  عفانم و  نماض  اهوتگ  .دنا  هدوبن  اهوتگ  رد  تنوکـس  هب  روبجم  دنا و  هتـشاد  يا  هتـسب  داصتقا  یگدنز و  نایدوهی ، هک 
، نیشیپ نارالاسرز ،» : » کن دش ! لیدبت  دوهی  ییامن  ّتیمولظم  مچرپ  هب  اهوتگ  ناتساد  دیشاپ ، مه  زا  هک  یتقو  تسا و  هدوب  نایدوهی 

ص156. يزوس ،» يدوهی  ّتیعقاو   » هلاقم ي نیشیپ ، مود ، باتک  تینویهص ، ههوژپ ي  ص52 ؛ ج2 ،
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نارازه رد  اه  نومـضم نیا  درذـگ ، یم  مود  گـنج  زا  هک  يا  ههد  شـش  رد  .دـنا  هدرک  راداو  دوخ  ياـهروشک  زا  جارخا  نادـنز و 
یخیرات و یمسر  عبانم  (1) و  یـسرد ياه  باتک رد  یّتح  هک  هدش  ثعاب  تسا و  هدـمآ  یخیرات  ای  یناتـساد  باتک  ملیف و  لایرس و 

نیا ناـنچ  .دـتفیب  اـج  ناـیناهج  نهذ  رد  یمتح  رما  کـی  تروص  هب  دوش و  هّجوت  عوـضوم  نیا  هب  مه ، دوبداـی  ياـهانب  اـه و  هزوـم 
ناسکی تساکولوه  مسیزان و  یـشکدوهی و  رلتیه و  اب  یناـهج  مود  گـنج  مه  اـم  روشک  رد  یّتح  هک  تسا  هدوب  هدرتسگ  تاـغیلبت 

، ییاپورا ياهروشک  رگید  ینویلیم  نالوتقم 20  اه و  ناملآ  ینویلیم  اه و 12  سور  ینویلیم  ياه 20  هتشک  زا  دوش و  یم  هتـشادنپ 
نادنورهـش راتـشک  رد  سیلگنا »  » شترا تیانج  زا  يدوویلاه ، یمـسر  تاغیلبت  رد  هنافّـسأتم  .دوش  یمن  یثحب  ییایـسآ  ییاـقیرفآ و 

رگید گنج و  زا  یشان  ِیطحق  رثا  رد  ناسنا  اه  نویلیم  گرم  ای  اکیرمآ »  » هلیـسو ي هب  اه  ینپاژ  عیـسو  راتـشک  ای  یناملآ  یماظنریغ 
نیا عفن  هب  نادـهاش  تداهـش  تساکولوه ، ناقفاوم  هلّدا ي  رتشیب  .دـیآ  یمن ناـیم  هب  ینخـس  نآ ، ّیط  هتفرگ  تروص  ياـه  تیاـنج 

.تسا گربنرون  هاگداد  یلعج  يرابجا و  ياه  تداهش  هژیو  هب  هروطسا 

یتسینویهص ياه  هناسفا  هرابرد ي  یناهج  هنامحر ي  یب  نیناوق 

یتسینویهص ياه  هناسفا  هرابرد ي  یناهج  هنامحر ي  یب  نیناوق 

یقت یقت  دّمحم  تساکولوه ،» هدرپ ي  سپ  : » زا لقن  هب  : ) تس « اکیرمآ  » و اپورا »  » رد یـسرد  باتک  اه  هد  زا  يا  هنومن  عبنم  نیا  - 1
Studying the ص85 .) راـــهب 1385 ، لّوا ، پاـــچ  یـــسایس ، ياـــه  شهوژپ  تاـــعلاطم و  هســّـسؤم ي  رــــشن  روـــپ ،
Holocaust(issues.Readings and Doucuments):Ronnie S.Landau, 1998. London and

.NewYork
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ریاس تساکولوه و  نادـقتنم  هیلع  ینیناوق  نوگانوگ ، ياهروشک  یللملا و  نیب  ياه  ناـمزاس رد  یتسینویهـص  ياـه  یبـال  شـالت  اـب 
نوناق .درادن  ار  اه  هروطسا  نیا  هرابرد ي  رظنراهظا  ّقح  یسک  نیناوق ، نیا  ساسا  رب  تسا ، هدش  بیوصت  یتسینویهص  ياه  هروطسا 

ياه هاگداد  ياه  همکاحم  هرابرد ي  نادنمـشیدنا  هب  دازآ ، ًالثم  »ي  اپورا  » اکیرمآ و و  نپاژ »  » رد ویکوت »  » گربنرون و ياه  هاگداد 
لّمأت یـشیدنادازآ و  ّقح  هناـملاظ ، یتروص  هب  زین  وسگ  سویباـف _  نوناـق  هسنارف »  » رد  (1) .دـهد یمن رظنراهظا  ّقح  مسیزان ، نارس 

ناد قوقح الکو و  یللملا  نیب  نمجنا   (2) .دنک یم  بلس  نایوجـشناد  ناقّقحم و  زا  ار  اه  تسینویهـص طسوت  خیرات  لعج  هرابرد ي 
دـندش و خـیرات  رد  یبلط  رظن  دـیدجت  ّدـض  نیناوق  عضو  راتـساوخ  کـنیولاس ،»  » رد .م  لاس 1998 هب  یـسنارفنک  رد  يدوهی ، ياـه 

(3) .دراد همادا  نانچمه  دنور ، نیا  دننک و  بیوصت  ار  نآ  دنرادن ، یهباشم  نیناوق  هک  ییاهروشک  دنا  هتساوخ 

...و اقیرفآ  ناتسناغفا ، اکیرمآ ، ادناور ، نیطسلف ، قارع ، ناریا ، رد  یعقاو  تساکولوه 

...و اقیرفآ  ناتسناغفا ، اکیرمآ ، ادناور ، نیطسلف ، قارع ، ناریا ، رد  یعقاو  تساکولوه 

لسن نیرت  گرزب  دنک  یم  تباث  هک  تسا  هداد  ماجنا  یتاقیقحت  دجم  رتکد  ًاریخا  يزابهش ، هللادبع  رصاعم ، رگـشهوژپ  هتـشون ي  هب 
نرق یشک 

اه هاگداد نیا  نیناوق  هب  یبوخ  ياهدـقن  يدوراـگ  هژور  روسفورپ  يدازآ ،» دـهم  رد  يدازآ  همکاـحم ي   » باـتک همّدـقم ي  رد  - 1
هسّـسؤم ي رـشن  هوای ، رفعج  نیتسخن و  دـمحا  هداز و  لیلخ  دـیجم  همجرت : ج1 ، يدازآ ، دـهم  رد  يدازآ  همکاـحم ي  کـن : .دراد 

.نارهت زییاپ 1377 ، لّوا ، پاچ  رصاعم ،» هشیدنا ي   » یگنهرف
.نیشیپ عبنم  - 2

 . ص54 هناسفا ،» ای  ّتیعقاو  مود  یناهج  گنج  رد  زاگ  ياه  قاتا - » 3
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لوط رد  دـجم  رتکد  قیقحت  ساسا  رب  .تسا  هدوب  یناهج  لّوا  گنج  یناـبرق  نیرت  گرزب  روشک ، نیا  هداد و  خر  ناریا »  » رد متـسیب 
ّداوم يدـمع  دوبمک  زا  یـشان  ياه  يرامیب  اـی  یطحق  رثا  رد  ناریا  مدرم  زا  رفن  نویلیم  هد  اـت  تشه  نیب  ياه 1917_1919م ، لاس 
دیرخ اـب  سیلگنا ،»  » و هیـسور »  » .تسا هدوـب  یگتخاـس  یطحق  نـیا  لـماع  نـیرت  گرزب  اـیناتیرب »  » تـلود دـندش و  هتـشک  ییاذـغ ،

یطحق نیا  ثعاـب  ناریا ، هب  ییاذـغ  ّداوم  دورو  زا  يریگولج  تمیق و  ربارب  دـنچ  هب  دوخ ، شترا  يارب  ناـیناریا  ییاذـغ  تـالوصحم 
(1) .دندش گرزب 

وتوه و هلیبـق ي  ود  ناـیم  ادـنآور ،» ، » ییاـقیرفآ مورحم  ریقف و  روـشک  رد  .م ) و 1994 .ش   . لاس 1374ه یلاوح   ) شیپ لاـس  دـنچ 
؛ دندش هتشک  ادنآور  مدرم  زا  رفن  رازه ) دص  تشه   ) زا 800000 شیب  نایناهج ، مشچ  ربارب  رد  نآ ، ّیط  هک  داد  خر  یگنج  يزتوت 

شترا شقن  ًاریخا  .دندشن  راتشک  نیا  عنام  دندوب و  رگ  هراظن  نانع ، یفوک  بانج  يربهر  هب  مه  للم  نامزاس  نازابرس  هک  یلاح  رد 
.تسا هدش  صّخشم  ًالماک  كانتشهد ، یشک  لسن  نیا  رد  برغ  يزاس  هحلسا  ياه  هناخراک  و  اکیرمآ »  » و هسنارف » »

نیا اب  دـجم  رتکد  باتک  ًاریخا  .دـینک  هعجارم   . www.shahbazi.org/pages/majd2.htm تیاـس هب  هنیمز  نیا  رد  - 1
، دجم یلقدّـمحم  ناریا ،)»  » رد لّوا  یناهج  گنج  تاعبت  راثآ و  یـسررب  « ) گرزب یطحق  : » دـش هدـنادرگرب  یـسراف  هب  تاصّخـشم 

چ 1. ، 1378 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسّسوم ي  رشن  یمیرک ، دّمحم  همجرت :
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مه يرایـسب  هتـشک و  دنتـسه ، هعیـش  رتشیب  هک  یقارع  نویلیم  کـی  زا  شیب  اـکیرمآ ، هلیـسو ي  هب  قارع »  » هلاـس ي دـنچ  لاغـشا  رد 
قطانم رد  هعجاف  دنا و  هدش  هتشک  ناسنا  رازهاهدص  ریخا ، لاس  ّیط 80  نیطسلف »  » رد .دنا  هدش  هدولآ  ویتکاویدار  ّداوم  هب  حورجم و 

هّراق ي فّرـصت  لاس ، دـص  یـس  هب  کیدزن  تّدـم  رد  .دراد  همادا  مه  زونه  هّزغ ،»  » و حـفر » «، » الیتش «، » اربص «، » اناق  » نوچ یفلتخم 
تسوپ خرـس  نویلیم  تصـش  دودح  يدالیم ، ات 19  نورق 16  نیب  ام  نّدـمتم ! ياه  نوسکاسولگنآ  هلیـسو ي  هب  اـکیرمآ  دـنمتورث 

هدرب اکیرمآ  هب  يرابجا  راک  يارب  هدـیدزد و  دوخ  ياهرهـش  زا  ییاقیرفآ  هدرب ي  نویلیم  دودح 25  اه  لاس  نامه  رد  .دندش  هتـشک 
تشاد ار  رصم »  » مارها راکهاش  هک  اقیرفآ »  » هتفرشیپ ي نّدمت  دندش و  هتشک  هدَرب  راکش  نایرج  رد  مه  دادعت  نیمه  دودح  دندش و 
شزرا یب  مه  تاناویح  زا  هیقب ، دنتـسه و  ناسنا  اهنآ ، نارکون  نایدوهی و  اهنت  ًارهاظ   (1) .دندرک دوبان  دوب ، يرایسب  مولع  أشنمرس  و 

(2) .دنرت

ملیف یسررب 

هراشا

ملیف یسررب 

اه لصف  ریز 

(3) رلدنیش تسرهف  ملیف 

رلدنیش تسرهف  ملیف 

(4) رلدنیش تسرهف  ملیف 

ار ملیف  نیا  وا  .تسا   (5) گربلیپسا نویتسا  دوویلاه ، تسینویهـص  يدوهی _  نانادرگراک  نیرتروهـشم  زا  یکی  هتخاس ي  ملیف ، نیا 
رد

.برغ دیدج  نّدمت  يریگ  لکش زار  برغ ، رامعتسا  راحب و  ياروام  تراجت  لصف  ج 1 ، نارالاسرز ،» - » 1
«، دوملت رب  یـشرگن  دـقن و  : » کن رتشیب  هعلاطم ي  يارب  .هناتـسرپداژن  ماکحا  نیا  زا  تسا  رپ  ـالاباک »  » و رهُز »  » و دوملت »  » باـتک - 2

ینابم نینچمه  .مق  چ 1 ، ، 1369 یتمحر ، اضردّمحم  همجرت : ناخ ، مالسالارفظ  مق ، هّیملع ي  هزوح ي  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  رـشن 
.نیشیپ يرنوسامارف ،

-3
.Steven Spielberg رثا  Schindler‘s list - 4
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هداوناـخ ي کـی  رد  گربلیپسا  .تسا  ربماسد 1946  دـّلوتم 18  ( Steven Allan Spielberg  ) گربـلیپسا نلآ  نویتـسا  - 5
رد يرهش  مان  گربلیپسا  .درک  دشر  لادسدتاکـسا »  » و یـسرجوین » نوداه ،  » رد دمآ و  ایند  هب  ویاهوا »  » رد یتانیـسنیس »  » رد يدوهی 

، ـالوپاکدروف سیـسنارف  ساـکول ، جرج  هرود ي  مه وا  .دنتـسیز  یم  نرق 17  رد  وا  یناتـسراجم  يدوـهی  دادـجا  هک  تـسا  شیرتا » »
ياه ملیف شناتسود  اب  یناوجون  رد  .تسا  هدش  گرزب  يزاس  ملیف اب  وا  .تسا  املاپ  يد  نایارب  شولیم و  ناج  يزیـسروکسا ، نیترام 
سپ .تخاس  .م  لاس 1968 رد  یگلاس و  ّنس 21  رد  اهامنیـس  رد  شیامن  يارب  ار  شهاتوک  ملیف  نیلّوا  تخاـس و  یم  يرتم  یلیم   8
نوچ دزومایب ، یـسیلگنا  تاّیبدا  ات  تفر  چیب » گنال   » مان هب  اینرفیلاک »  » هاگـشناد هب  وا  .م  لاس 1964 رد  ناتـسریبد  هرود ي  نایاپ  زا 
سپ لاس  جنپ  تسیب و  .م  لاس 2002 رد  .درک  اهر  ار  هاگشناد  .م  لاس 1968 رد  .تشادن  امنیس  هتشر ي  نامز  نآ  رد  هاگـشناد  نیا 
نازاس ملیف هنومن ي  ار  وا  نادـقتنم  زا  یـضعب  .داد  نایاپ   CSULB رد لقتـسم  يا  هژورپ  اب  ار  شتالیـصحت  وا  تالیـصحت  زاغآ  زا 

وا تایرـــشن  رگید  و  ریمیرپ »  » هــّلجم ي دــید  زا  لاـس 2004  رد  .دــنناد  یم  يرنه ) هـجو  رب  يراـجت  هـجو  تـّیمها   ) رتساـب کـلب 
صخش نیرتذوفنرپ  ار  وا  فیال »  » هّلجم ي متسیب  نرق  نایاپ  رد  تسا و  هدوب  امنیس  تعنص  رد  صخـش  نیرتذوفنرپ  نیرتدنمتردق و 

تـسرهف يارب   ) تسا هدـش  نآ  هدـنرب ي  راب  ود  نادرگراک و  نیرتهب  يارب  راکـسا  هزیاج ي  دزمان  راـب  وا 6  .تخانـش  هنیمز  نیا  رد 
نیرتهب راکـسا  هدنرب ي  رلدنیـش ) تسرهف   ) ملیف کی  دنا و  هدـش  ملیف  نیرتهب  دزمان  وا  ملیف  تفه  نایار .) زابرـس  تاجن  و  رلدنیـش » »

.تسا هدش  ملیف 
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هروطـسا تیوـقت  ياتـسار  رد  درک ، دـیلوت  .م  رد 1998 هـک  ناـیار  زابرــس  تاـجن  شرگید  ّمـهم  مـلیف  راـنک  رد  تخاـس و  .م  1993
.تشادرب يدنلب  مدق  شا  ینوماریپ  ریطاسا  تساکولوه و 

ناتساد دوب ، هتفای  دوخ  فادها  بسانم  ار  نویتسا  هک  ملیف ، نآ  یسیلگنا  يدوهی _  هدننک ي  عیزوت  ملیف 1941(1)  تسکش  زا  سپ 
: تفگ داد و  وا  هب  ار  رلدنیش  تسرهف 

هک ییاه  جنر  يرنه  دنـس  نیرت  گرزب  وت  ملیف  دوش و  یم  بلج  وت  يوس  هب  ناهج  نایدوهی  یمامت  هّجوت  يزاسب ، یملیف  نینچ  رگا 
(2)! دوب دهاوخ  میا ، هدیشک  ام 

ناج دندوب و  سویلیم  ناج  لیگ و  باب  سیک و  همز  تربار  همان  ملیف ناگدنسیون  .تخاس  لاس 1979  رد  گربلیپسا  ار  ملیف  نیا  - 1
.دندوب یلیه  ناج  ناشتیف و  زاب  اه  هدننک  هّیهت  تخاون و  ار  نآ  یقیسوم  زمیلیو 

ص131. نیشیپ ، یناهنپ ،» هطلس ي  - » 2
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 _ یلیئارـسا تاعوبطم  .درک  مالعا  ار  يرادرب  ملیف  زاغآ  هکنیا  ات  داد ، یم  ار  شتخاـس  لوق  لاـس  هدزاود  اـّما  تفریذـپ ، مه  نویتسا 
دروم نیروگ  نب  هاگدورف  رد  تفر و  لیئارـسا  هب  نویتسا  دـندرک و  رـشتنم  بات  بآ و  اب  ار  ربخ  نیا  ملاع ، رـسارس  رد  یتسینویهص ،

بـصاغ میژر  بناج  زا  وا  .تفرگ  رارق  تقو  روهمج  سیئر  نمزیاو ، رزِع  ینعی  لیئارـسا  یمـسر  ماقم  نیرت  یلاـع  یمـسر  لابقتـسا 
(1) .درک مالعا  گربلیپسا  هب  ار  شعوبتم  تلود  لماک  تیامح  یتسینویهص ،

ناـج گربلیپسا  نیرید  راـی  ار  نآ  نتم  یقیـسوم  هتـشون و  یلنیک » سماـت   » باـتک ساـسا  رب  ناـیلیز  نویتسا  ار  رثا  نیا  هماـن ي  ملیف 
کـیتسول و وکنارب  نیدـالک ، نیوریا  يدـنک ، نیلتاـک  گربـلیپسا ، دوـخ  راـنک  رد  مه ، ملیف  ناگدـننک  هّیهت  .تسا  هتخاـس  زماـیلیو 

تکرب ریخ و  اـب  راـک ، هکنیا  يارب  (2) و  تـسا هتخاس  لاسروینوی  یتسینویهـص  يدوهی _  تکرـش  ار  رثا  نیا  .دنتـسه  نلوم  ردلارج 
ار اه  هبنش  دنک و  یهارمه  راک  لوط  رد  ار  هورگ  هک  درک  رومأم  ار  ماخاح  کی  لیئارـسا  تلود  دور ، شیپ  يرت  نوزفا  یتسینویهص 

یم لقن  ار  یلعج  تیاور  کی  ملیف  نیا  لماوع  يارب  هشیمه  ماخاح  .دنزادرپب  اعد  زامن و  هب  ملیف  هدنزاس ي  هورگ  اب  دـننک و  لیطعت 
: درک

.دنک یم  رت  کیدزن  ادخ  هب  ار  اهنآ  ملیف  نیا 

.نیشیپ عبنم  - 1
NewsID =141249، رهم يرازگربخ  رنه  گنهرف و  هورگ  رلدنیش ،» تسرهف  رد  مسینویهص  يارب  يزاس  خیرات - » 2
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تفرگ و تروص  للملا  نیب  مسینویهـص  يا  هناسر  میظع  تاناکما  رد  ملیف  نیا  يارب  یناوارف  تاغیلبت  يرادرب ، ملیف  عورـش  ناـمز  زا 
(1) .دشاب هتشاد  ییالاب  شورف  هک  دش  ثعاب 

« ناتسهل وکارک   » رد .م  1945 ياه 1943 _  لاس  رد  نایدوهی  هب  تبـسن  ناملآ ،»  » رب مکاح  ياه  يزان  ياهرازآ  نایرج  هب  ملیف ، نیا 
يرتشیب یخیرات  دانتسا  ییارگ و  عقاو  ًالّوا : ات  تسا  هدش  هتخاس  دیفس  هایـس و  هویـش ي  هب  رثا ، نیا  ياه  سناکـس  رتشیب  .دزادرپ  یم 

.دنک اقلا  بطاخم  هب  رتشیب  دیفس ، هایس و  ياه  ملیف  ّصاخ  يزادرپرون  اب  ار  اه  یناملآ  ّتیذا  رازآ و  تنوشخ و  ًایناث : دشاب ؛ هتشاد 

يدوهی دنچ  ياعد  يربع و  دورـس  يدولم و  کی  اب  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یم  عورـش  قلطم ، یکیرات  رد  یعمـش  ندـش  نشور  اب  ملیف 
يور ییاه  هتـشون  اب  سپـس  .تسا  تساکولوه  سّدـقم  ناینابرق  هرطاخ ي  دای و  ياـیوگ  نیداـمن ، روط  هب  هنحـص  نیا  .تسا  هارمه 

زا مان  تبث  هنحـص ي  سپـس  دنک و  یم صّخـشم  ار  ناتـسهل  وکارک  ینعی  ملیف ، نداتفا  قاّفتا  ّلحم  نارجاهم ,  زا  رپ  يراطق  ریوصت ،
ینارذـگ شوخ  ياه  هنحـص  نداد  ناشن  اب  ملیف  نآ ، زا  سپ  .دـنک  یم  ادـیپ  همادا  نایدوهیریغ ، زا  ناـنآ  يزاسادـج  يارب  ناـیدوهی 

.دبای یم  همادا  يزان ، شاّیع  لایخ و  یب  ِنارسفا 

بزح ياضعا  زا  رادلوپ  شوپ و  کیش  نارذگ ، شوخ  يدرف  وا  .میسانش  یم  ار  رلدنیـش  راکـسا  ملیف  يروحم  ّتیـصخش  هتفر ، هتفر 
ینعی مسیزان 

ص131. نیشیپ ، یناهنپ ،» هطلس ي  - » 1
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زا یناّجم  ندیشک  راک  لوپ و  طقف  وا  .دشاب  هتشاد  کیژولوئدیا  یتدیقع _  شیارگ  هکنآ  یب  تسا ، ناملآ  تسیلایـسوس  لانویـسان 
ییالاب رابتعا  شترا ، نارـس  دزن  نیاربانب ، دنک ؛ یم  کمک  بزح  هب  یلام ، رظن  زا  گنج ، تاودا  هّیهت ي  رد  دمهف و  یم  ار  نایدوهی 
نرتشا كازیا  رلدنیش ، راکسا  سرباسح  رایتسد  اب  ماگنه  نیا  رد  .دنک  یم  يراکمه  فشالپ » هاگودرا   » ِسا.ِسا نارـسفا  اب  وا  .دراد 

ِذوفن اب  تسا و  رادافو  ناـیدوهی  هب  ًـالماک  وا  .میوش  یم  انـشآ  يدوهی ) درگ  کـنیع  دـنبوزاب و  ساـبل و  اـب   ) تسا يدوهی  کـی  هک 
گرم زا  نایدوهی  زا  يدادعت  تاجن  بجوم  دنک و  هارمه  دوخ  اب  ار  رلدنیش  مک  مک  هک  دوش  یم  ثعاب  رلدنیـش ، رد  دوخ  یجیردت 
نرتشا تیقّفوم  نازیم   (1) .دـش نایدوهی  تاجن  ثعاب  درک و  ذوفن  ناریا »  » راـبرد رد  هک  رتسا ، يدوهی  هکلم ي  دـننام  تسرد  دوش ؛

هب ار  يرتشیب  يدوهی  دادـعت  ات  دـهد  یم  يزان  بزح  نارـس  هب  ار  دوخ  تورث  رتشیب  رلدنیـش ، ملیف ، نایاپ  رد  هک  تسـالاب  ناـنچ  نآ 
.دنوش هدیناهر  گرم  زا  نانآ  بیترت ، نیا  هب  دنهد و  رارق  وا  ياه  هاگراک  رایتخا  رد  يرابجا  رگراک  ناونع 

.دنوش یم  دنبوزاب  نتـسب  هب  روبجم  دننک و  یم مان  تبث  اهنآ  زا  ادتبا  رد  .دوش  یم  هدوزفا  نایدوهی  بئاصم  رب  نآ ، ره  ملیف ، لوط  رد 
ياه شحف  یناملآ و  یشحو  ِنازابرس  يراتفردب  اب  هک  اه  هنحـص  نیا  رد  .دننک  یم  لقتنم  اهوتگ  هب  يرگ  یـشحو  اب  ار  اهنآ  سپس 

، تسا هارمه  ناتسهل »  » مدرم

.رتسا رفس  قیقع ، دهع  سّدقم ،» باتک  : » کن - 1
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بـصغ راک ، تیانج  نایرلتیه  هلیـسو ي  هب  اهنآ  لیاسو  هناشاک و  هناخ و  هک  ینایدوهی  .دنوش  یم هداد  ناشن  مولظم  رایـسب  نایدوهی ،
.تسا هدنام  یقاب  ناشیارب  يرورض  لیاسو  اب  كاس  ای  فیک  کی  طقف  ایند ، زا  هدش و 

هتـشاذگ و نان  يال  ار  دوخ  يالط  كدـنا  دـنروبجم  اهنآ  هک  دوش  یم  هداد  ناشن  الاب  نانچ  نآ  ملیف ، نیا  رد  ناـیدوهی  یگدـنامرد 
لقتنم يرابجا  راک  ياه  هاگودرا  هب  هدننک ، هل  راشف  رتشیب و  هچره  تواسق  اب  اهوتگ  زا  نایدوهی  يدعب ، هلحرم ي  رد  .دـنهد  تروق 

.دنوش یم 

فرب يارب  نز  درم و  يدادعت  هک  يا  هنحص  رد  ًالثم  تسا ؛ رت  شزرا  یب  مه  دنفسوگ  ناج  زا  يدوهی  کی  ناج  اه ، هنحـص  نیا  رد 
رلدنیش نارگراک  وزج  تسا  رارق  هک  ار  درمریپ  کی  يدوهی  نارگراک  نایم  زا  یناملآ  نازابرس  دنا ، هدش  لقتنم  وتگ  نوریب  هب  یبور 

نیا هک  دوش  یم  يراـج  دیفـس  ياـه  فرب  يور  وا  نوخ  دـتفا و  یم  اـه  فرب  يور  درم  دنـشک و  یم  ندوب  ریپ  مرج  هب  طـقف  دوش ،
.تسا نایدوهی  ّدح  یب  ّتیمولظم  ینورد و  یکاپ  یهانگ و  یب  دامن  هنادنمرنه ، يامن 

نایدوهی دـماجنا و  یم اهنآ  گرم  هب  نایدوهی ، تمواقم  نیرت  کچوک  يرابجا ، راک  ياه  هاگودرا هب  وتگ  زا  نایدوهی  لاقتنا  ماگنه 
هنحـص ي کی  رد  .دوش  یم  هتخیر  رود  هب  یمارتحا  یب  اب  هیقب  هیثاثا ي  مامت  دنور و  یم  نایم  زا  لسلـسم  اب  یتحار  هب  ریپ  ضیرم و 
دیفس و سابل  رب  شنوخ ، ياه  هرطق دوش و  یم  هتـشک  شدوخ ، رتکد  رانک  رد  تسا  میخو  رایـسب  شلاح  هک  یناوج  نز  شارخ ، لد 

اهنآ يالط  ياه  نادند یّتح  نایدوهی ، ياه  ییاراد  مامت  هاگودرا ، هب  دورو  هنحص ي  رد  .دزیر  یم  شرتکد  ندب 
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ناونع هب  دـیآ و  یم  راک  هب  ملیف  نایاپ  رد  الط  نادـند  نیمه  .تسا  رلدنیـش  رایتسد  هک  نرتشا  يالط  نادـند  زج  هب  .دوش  یم  طـبض 
ساپ هب  دوش و  یم  بوذ  تاناکما ، نیرتمک  اب  نایدوهی ، طسوت  گنج ، زا  سپ  هدـنام ، یقاب  ِناـیدوهی  ماـمت  دنمـشزرا  ییاراد  اـهنت 

.دنک یم  تسد  هب  ار  دوهی  ییادها  هقلح ي  یگدنمرش ، علو و  راختفا و  اب  زین  رلدنیش  .دوش  یم  هداد  وا  هب  زین  رلدنیش  هب  مارتحا 

ياه هاگودرا هب  یلـسن  يزاسکاپ  يارب  ات  دننک  یم  ادج  ناشناردام  زا  ار  ناکدوک  یناوارف ، تواسق  يرگ و  یـشحو  اب  هاگودرا ، رد 
زا هک  دـنک  یم ساسحا  زمایلیو ، ناج  ّرثؤم  یقیـسوم  هارمه  هب  ار  یگدـنامرد  مغ و  جوا  بطاخم ، هنحـص ، نیا  رد  .دنتـسرفب  گرم 

نازابرـس زا  نتفرگ  کمک  يارب  هک  ناوج  موصعم و  يرتخد  يرابجا ، راک  هاگودرا  رد  .تسا  ملیف  يابیز  راذـگریثأت و  ياه  هنحص 
هک شتـسود ، تاجن  يارب  وا  .دوش  یم  هتـشک  ندروخ  بآ  یتحار  هب  شراک ، ِندرک  اهر  مرج  هب  دور ، یم  اهنآ  تمـس  هب  یناـملآ ،

.تساوخ یم  کمک  اه  یناملآ  زا  دوب ، هّرد  هب  طوقس  لاح  رد 

اب .دـنوش  یم  هداتـسرف  يزوس  مدآ  هروک ي  گرم و  هاگودرا  تمـس  هب  هدـش و  راطق  رب  راوس  نایدوهی  زا  يدایز  دادـعت  ناـیاپ ، رد 
نهذ هب  يزوس  مدآ  ياـه  هروک  هرطاـخ ي  دور ، یم  اوه  هب  يداـیز  دود  نآ  زا  هک  یـشکدود  هروک و  کـی  ِناـمتخاس  نداد  ناـشن 

نکلاب يالاب  زا  هتشادرب و  ار  دوخ  گنفت  توگ  نومآ  یناملآ ، نارذگ  شوخ  ِرسفا  رگید ، يا  هنحـص  رد  .دوش  یم  ردابتم  نابطاخم 
نیا هناخ ي  هک  دش  صّخشم  هاگودرا ، نیا  زا  ناقّقحم  یخیرات  تاقیقحت  رد  اهدعب ، .دزادرپ  یم  نایدوهی  راکش  هب  دوخ 
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هدوبن نکمم  شا ، هناخ  نکلاب  زا  ناینادنز  ندید  هدرک ، یم  مه  ار  یتیانج  نینچ  دصق  وا  رگا  یّتح  هک  هتـشاد  رارق  یتلاح  رد  رـسفا ،
(1) .تسا هتشاد  رارق  يرت  نییاپ  ناکم  رد  هاگودرا ، ّلک  هب  تبسن  وا  هناخ ي  اریز  تسا ،

هنحص دهد ، یم  ناشن  رت  مامت  هچ  ره  تنوشخ  اب  رتراکشآ و  ار  يزوس  يدوهی  هک  ملیف  هدنهد ي  ناکت  رایسب  ياه  هنحـص  زا  یکی 
هدناشوپ ار  اوه  هک  تسا  رتسکاخ  اهنیا  هک  دمهف  یم  يو  دنیشن و  یم  رلدنیش  نیشام  رب  هایـس  ناراب  هیبش  يزیچ  نآ  رد  هک  تسا  يا 

هلیـسو ي هب  ار  نایدوهی  هدرم ي  ناج و  همین  ياهدـسج  یناملآ ، نازابرـس  هک  دـنیب  یم  دور و  یم  شتآ  ّلت  ّلحم  هب  سپـس  .تسا 
مه داسجا  لاقتنا  ندرک و  عمج  لاح  رد  يدوهی  نادرم  نانز و  تسا و  نتخوس  لاح  رد  داسجا  دـنزیر و  یم  مه  يور  ربـالاب ، کـی 

خیرات زا  یمک  هک  یبطاـخم  هک  تسا  هدرک  ولغ  ناـنچ  نآ  گربلیپسا  هنحـص ، نیا  رد  .دنتـسه  اـهنآ  ندز  شتآ  يارب  دوخ  ِناـشیک 
لاـح رد  ناـیدوهی  ِّلـت  هب  ور  یتـسم  تلاـح  رد  یناـملآ  لارنژ  اریز  دوش ، یم  رّفنتم  وا  دوـخ  زا  اـه ، یناـملآ  زا  رّفنت  زا  شیب  دـنادب ،

! دنز یم  هرعن  نونج  یتسم و  رد  هدرک و  کیلش  ریت ، ِنودب  ِيرمک  هحلسا ي  اب  نتخوس ،

هک ییاه  هچوک  رد  هدیشوپ و  زمرق  سابل  هک  تسا  يرارف  يدوهی  كرتخد  هب  طوبرم  هنحـص ي  ملیف ، هنایم ي  یگنر  سناکـس  اهنت 
.ددرگ یم  ندش  ناهنپ  يارب  یّلحم  لابند  هب  دنا ، هدش  يرادرب  ملیف  دیفس  هایس و  تروص  هب 

سکع عـبنم  نیا  رد  ص 384 . ، 1385 زییاپ هدراهچ ، هرامـش ي  تساکولوه ،»  » همان ي هژیو یخیرات ،» تاـعلاطم   » هماـن ي لـصف  - 1
.تسا هداد  ناشن  ار  رلدنیش  تسرهف  ملیف  رد  هاگودرا  یلعج  تلاح  هاگودرا و  یعقاو  تلاح  هشقن ي  ملیف و  زا  هنحص  نامه 
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هک موصعم  یناکدوک  .دنا  هتفرگ  هانپ  رگید  یناکدوک  ای  كدوک  دشک ، یم  كرس  اج  ره  نایدوهی ، ياه  هناخ  هبارخ ي  نایم  رد  وا 
موصعم كرتخد  هک  یـشوپور  زمرق  گـنر  دـنک ؛ یم  دـیکأت  هراوآ  ناـیدوهی  ّتیمولظم  هب  اـهنآ  رارقتـسا  ّلـحم  هژیو و  يزادرپرون 

تـسد زا  كدوک  دـنچ  هک  رگید  یـسناکس  رد  .دـنز  یم  دایرف  ار  دـنب  رد  نایدوهی  ّتیمولظم  ّتیموصعم و  تسا ، هدیـشوپ  يدوهی 
، تسا بادـنگ  زا  رپ  هک  یّلحم  رد  رگید  هانگ  یب  كرـسپ  دـنچ  رانک  رد  دوش  یم  روبجم  اهنآ  زا  یکی  دـننک ، یم  رارف  اـه  یناـملآ 

.دوش ناهنپ 

هدیهر گنج  ِدـنب  زا  هک  نامناخ  یب  نایدوهی  گنج ، مامتا  و  ناملآ »  » میلـست رلتیه و  یـشکدوخ  زا  سپ  ملیف ، سناکـس  نیرخآ  رد 
یسور يزابرس  لاح  نیمه  رد  .دنورب  دیدج  يا  هناخ  تمـس  هب  هک  دنرظتنم  دنا و  هتـسشن  راظتنا  هب  هیـسور »  » ياهزرم رانک  رد  دنا ،

یم هراشا  یتمـس  هب  دیورب و  تمـس  نآ  هب  دیوگ  یم  تسا ، هدـش  هراوآ  نایدوهی  ربهر  نونکا  هک  نرتشا  هب  باطخ  دـیآ و  یم  ولج 
هک راگنا  هن  راگنا  .دننک  یم  تکرح  هنکس  نودب  ینیمزرس  تمس  هب  يدازآ ، دورس  ندناوخ  لاح  رد  مه ، اب  نایدوهی  سپـس ، .دنک 
زا سپ  دیاب  دنا و  هتشاد  يا  هناشاک  هناخ و  ییاپورا ، روشک  کی  رد  ًالبق  اهنیا  هدش و  مامت  اه  يزان  ّدض  رب  نایدوهی و  عفن  هب  گنج 
رد دنا ! هتشگ  یم  دوخ  یلـصا  هناخ ي  ِلابند  هب  دنا و  هدوب  نامناخ  یب  لزا  زا  نانیا ، راگنا  .دندرگ  زاب  دوخ  هناخ ي  هب  گنج  نایاپ 

نیمزرس تمس  هب  رورس ، دیما و  یلاحشوخ و  اب  نایدوهی  تسا ، هدش  یگنر  دیفس ، هایس و  ملیف  تعاس  هس  زا  سپ  هک  سناکـس  نیا 
نیرخآ رد  .دننک  یم  تکرح  دوخ 
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، دوخ قباس  یجنم  رازم  رس  رب  هک  دنتسه  سانـشردق  ِنایدوهی  لیوط  فص  نیا  دراد ، يزورما  يزادرپرون  گنر و  هک  ملیف  سناکس 
.دننیچ یم  وا  ربق  رب  ار  کچوک  ییاه  گنس  تشادگرزب ، راگدای و  هب  هدش و  عمج  رلدنیش ،

ناـج .دـنک  یم  رتشیب  ار  نآ  یگتـسجرب  هک  تسا  هدرک  هدافتـسا  مه  يربـع  يدولم  هس  زا  ملیف  یقیـسوم  تخاـس  رد  زماـیلیو  ناـج 
ترهش هب  گربلیپسا  راثآ  رگید  ملیف و  نیا  یقیسوم  اب  دوب ، ساکول  جروج  تسینویهص و  گربلیپسا  یگشیمه  نارای  زا  هک  زمایلیو 
.تفرگ راکسا  گربلیپسا ، ياه  هراورآ  رلدنیـش و  تسرهف  ساکول و  ناگراتـس ، گنج  ياه  ملیف  یقیـسوم  تخاس  يارب  وا  .دیـسر 

ملاس نایدوهی  نامز ، مه دوش و  یم  شخپ  هاگودرا  ياهوگدـنلب  زا  زاج  یقیـسوم  هک  ینامز  ملیف ، ینایم  ياه  سناکـس  زا  یکی  رد 
.دنک یم  نایب  راذگریثأت  ملیف  نیا  رد  ار  یناسنا  هعجاف ي  جوا  دنوش ، یم  ادج  راتشک  يرابجا و  راک  يارب  اهریپ  اه و  ملاسریغ  زا 

ملیف جیاتن 

هراشا

ملیف جیاتن 

اه لصف  ریز 

دوویلاه یعقاو  نابابرا  هاگشیپ  رد  گربلیپسا  ندش  بوبحم  . 1

دوهی فلتخم  ناربهر  روضح  اب   (1) امنیس یلاع  هتیمک ي  لیکشت  . 2

دوویلاه یعقاو  نابابرا  هاگشیپ  رد  گربلیپسا  ندش  بوبحم  . 1

دوویلاه یعقاو  نابابرا  هاگشیپ  رد  گربلیپسا  ندش  بوبحم  . 1

دوخ يارب  هک  يّدح  ات  ؛(2)  دش ور  هب  ور  هشیگ  رد  ییالاب  شورف  اب  بّجعت  لامک  رد  دنتـسم ، هب  کیدزن  دیفـس و  هایـس و  ملیف  نیا 
یناوارف ریثأت  الاب ، شورف  نیا  رد  يرادرب ، ملیف  يادتبا  زا  للملا  نیب  مسینویهـص  ناوارف  تاغیلبت  هّتبلا ، .دوب  هرظتنمریغ  مه  گربلیپسا 

تفه ملیف ، نیا  .تشاد 

-1
.دیسر رالد  نویلیم   417 اکیرمآ »  » جراخ لخاد و  رد  نآ  شورف  نازیم  دوب و  رالد  نویلیم  دودح 25  ملیف  تخاس  هجدوب ي  - 2
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يرنه ینادرگراک  نیرتهب  هزیاج ي  هلمج : زا  درک ؛ تفایرد  ار  راکسا  یتسینویهص  ییاکیرمآ _  یمداکآ  يدزمان  هدزاود  زا  راکسا 
(1) ...و هماـن  ملیف  نیرتهب  هزیاـج ي  ناـک ،) لـکیام   ) نیودـت نیرتهب  هزیاـج ي  ینادرگراـک ، نیرتهب  هزیاـج ي  یکـسراتسا ،) نلآ  )

.دیشخب يدوهی  هسّسؤم ي  دنچ  هب  ار  ملیف  شورف  زا  لصاح  دوس  زین ، گربلیپسا 

کناب هنومن ، يارب  دنتساخرب ؛ نآ  نادرگراک  زا  تیامح  هب  اه  تسینویهص  ملاع ، طاقن  رتشیب  رد  ملیف ، نیا  شیامن  تخاس و  زا  سپ 
ذوفن اب  زکرم  نیرت  گرزب  .داد  صاصتخا  گربلیپسا  تکرش  زا  تیامح  يارب  رالد  درایلیم  هس  ناتاهنم ، سیچ  یتسینویهص  فورعم 

رازگراک نیا  زا  ساپس  مسر  هب  زین ، لیئارسا ) اکیرمآ و  نایدوهی  یمومع  روما  هتیمک ي   ) كاپیا اکیرمآ ،»  » رد تسینویهص  نایدوهی 
تیامح دروم  ار  گربلیپسا  هک  تساوخ  يدوهی  گرزب  ياه  تکرـش  یمامت  زا  رداـص و  يا  هیناـیب  .م  لاس 1995 لـیاوا  رد  بوخ ،

هب .دـهد  همادا  یتسینویهـص )  ) یماس فادـها  هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  يرنه  تلاسر  دـناوتب  يو  اـت  دـنهد  رارق  دوخ  يونعم  يّداـم و 
رد گربلیپسا  دـمآ : رد  دوویلاه  ناگراتـس  نیرت  نارگ  ردـص  رد  نادرگراک ، کی  راـب ، نیتسخن  يارب  سبروف »  » هّلجم ي هتـشون ي 

(2) .رالد نویلیم  اب 335  .م  لاس 1994

دوهی فلتخم  ناربهر  روضح  اب  امنیس  یلاع  هتیمک ي  لیکشت  . 2

دوهی فلتخم  ناربهر  روضح  اب   (3) امنیس یلاع  هتیمک ي  لیکشت  . 2

.NewsID =141249 رهم ، يرازگربخ  رنه  گنهرف و  هورگ  رلدنیش ،» تسرهف  رد  مسینویهص  يارب  يزاس  خیرات - » 1
 . ص133 نیشیپ ، یناهنپ ،» هطلس ي  - » 2

ص129. نیشیپ ، عبنم  - 3
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نیا .داد  لیکـشت  ار  دوهی  فلتخم  ناربهر  زا  امنیـس  یلاع  هتیمک ي  رلدنیـش ، تسرهف  ّقفوم  هژورپ ي  شخپ  زا  سپ  لیئارـسا  تلود 
نآ ياضعا  .دنک  تیلاّعف  امنیس  گرزب  ناگراتس  بذج  یلیئارـسا و  یماس و  داژن  عفن  هب  ییاه  ملیف  دیلوت  يارب  تشاد  هفیظو  هتیمک 

لیئارـسا تاطابترا  ریزو  لیئارـسا ، ریزو  تسخن  هتیمک ، تسایر  ناونع  هب  نمزیاو ) رِزِع  « ) لیئارـسا  » روهمج سیئر  زا : دندوب  ترابع 
نـنک و تکرـش  زا  هدـنیامن  ود  داـسوم ، هدـنیامن ي  ناطلـس ،) دـیوید  « ) رـصم  » رد بصاـغ  مـیژر  قباـس  ریفـس  ینوـلا ،) تیمولاـش  )

.تسینویهص رگ  هزجعم  نادرگراک  گربلیپسا ، نویتسا  راسیلا و  نب  وهایلا  ِفا.یت.يآ ،

هریذـپ ینپاژ ، تکرـش  دـنچ  هلیـسو ي  هب  رچکیپ  تنوماراپ  تکرـش  دـیرخ  اـب  هزراـبم  داد : ماـجنا  زین  يرگید  ياـهراک  هتیمک ، نیا 
.داد رارق  نایدوهی  رایتخا  رد  يا  هداس  رایسب  طیارش  اب  ار  تکرش  ماهس  هک  کناب  یتیس  قیرط  زا  تکرش  نآ  ماهس  شورف  یـسیون و 

، ِفا.یت.يا یتسینویهـص  يدـنله _  تکرـش  قـیرط  زا  درک  هیــصوت  داد و  هـسلج  لیکــشت  ویوـالت »  » رد هـتیمک ، نـیا  .م  رد 1995
(1) .دنوش ّطلسم  شیپ  زا  شیب  ناهج ، ییامنیس  میظع  ياهانب  نیرت  مهم  زا  یکی  رب  اه  تسینویهص  ات  درخب  ار  ییایلاتیا  ياهویدوتسا 

ص130. نیشیپ ، عبنم  - 1
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« رلدنیش تسرهف   » نادرگراک گربلیپسا ، نویتسا  راثآ  ریاس  رب  يرورم 

« رلدنیش تسرهف   » نادرگراک گربلیپسا ، نویتسا  راثآ  ریاس  رب  يرورم 

: دوب هتفگ  شردام  گربلیپسا ، زکرو  میرد  تکرش  طسوت  رصم  هدازهاش ي  نشیمینا  تخاس  زا  سپ  یتّدم 

تـسد رد  ار  نیبرود  شیوخ و  تسار  تسد  رد  ار  تاروت »  » هک ما  هدروآ  اـیند  هب  يدوهی  يربماـیپ  هک  میوگب  مناوـت  یم  زورما  نم 
(1) .دراد دوخ  پچ 

دروخرب ياـه : ملیف  هژیو  هب  وا  راـثآ  هب  یهاـگن  مین  .تسا  دنمـشزرا  اـه  تسینویهـص  يارب  ردـق  نیا  گربلیپسا  هک  تسین  لـیلد  یب 
، باتفآ يروتارپما  گرم ، دبعم  زنوج و  انایدنیا  ینیمز ، ياروام  دوجوم  یت.یئ ، هدـشمگ ، قودنـص  نامجاهم  موس ، عون  زا  کیدزن 

شوه نایار ، زابرس  تاجن  داتـسیمآ ، هدشمگ ، يایند  رلدنیـش ، تسرهف  کیـساروژ ، كراپ  یبیلـص ، گنج  نیرخآ  زنوج و  انایدنیا 
هتسناوت گربلیپسا  دنناد ، یم  دوخ  تاجن  لحاس  ار  امنیس  اه  تسینویهص  رگا  هک  دناسر  یم  رواب  نیا  هب  ار  ام  ...و  خینوم  یعونصم ،
يراذگ هیاپ  .م  1982 لاس رد  ار   (2) نیلبمآ دوخ  تکرـش  گربلیپسا ، .دنک  يزاب  ار  یتخبـشوخ  هریزج ي  نیا  رادنامرف  شقن  تسا 

ملیف دیلوت  تکرش ، زین  .م  1994 لاس رد  .درک 

ص145. نیشیپ ، عبنم  - 1
ص103. ، 83 رویرهش هرامش ي 134 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي هدننک ، هّیهت  گربلیپسا  همانراک ي  دنک ، یم میدقت  گربلیپسا  - 2
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نشیمینا و ات  ییامنیـس  دنلب  ياه  ملیف  زا  یعیـسو  فیط  تکرـش ، نیا  رد  وا  .داهن  انب  ار   (1) یج.یک.سا زکرو  میرد  ماـن  هب  يرگید 
.دوش یم  لماش  ار  ملیف  دودح 80  هک  تسا  هدرک  هّیهت  ار  يا  هنایار  ياه  يزاب  ینویزیولت و  ياه  ملیف 

دوخ و تارظن  دناوتب  هدش و  لقتـسم  اهویدوتـسا ، ربارب  رد  هک  دوب  نیا  دـیدج  یناپمک  سیـسأت  زا  وا  ياه  فدـه نیرت  مهم  زا  یکی 
ياهدادعتسا اه و  نادرگراک دناوتب  نآ  نمض  دشاب و  هتشاد  ار   (2) ییاهن نیودت  ّقح  هژیو  هب  دنک و  نیمأت  ار  شا  هدرپ  سپ  نایماح 

رـصم هدازهاـش ي  تاکـسا ،) یلدـیر  ینادرگراـک  هب   ) روتاـیدالگ .دـیامن  حرطم  تیاـمح و  ار  شناـیماح  دوخ و  يوـس  مه دـیدج 
 _ يدوـهی ياـه  هروطـسا  هـک  دنتـسه  زکرو  مـیرد  تادـیلوت  هنوـمن  زا  يا  هجوـج  رارف  كرـش و  (ع ،)) یـسوم ترـضح  یگدـنز  )

(3) .دراد يا  هنایار  ياه  يزاب  هئارا ي  هّیهت و  روظنم  هب  مه  یشخب  زکرو ، میرد  .دنز  یم  جوم  اهنآ  رد  یتسینویهص 

اب رلدنیـش ، تسرهف  ملیف  رد  اهنت   (4)، دوب لیمود  .ب  لیـسیس  نامرف ؛ هد  ملیف  هخـسن ي  ود  ره  نادرگراک  ریثأت  تحت  هک  گربلیپسا 
: تسا هدناجنگ  ار  یتسینویهص  هروطسا ي  نیدنچ  ّتقد ،

« ینزید  » یناپمک هب  هک  نشیمینا  هغباـن ي  ( K  ) گربنزتک و  ( S  ) گربلیپسا ار   Dreamworks S.K.G تکرش نیشیپ ، عبنم  - 1
.دندرک يراذگ  هیاپ  یقیسوم  ياهراون  ملیف و  هدننک ي  هّیهت  ( G  ) نفگ دوب و  هدرک  تشپ 

.Final Cut - 2
.نیشیپ عبنم  - 3

هعومجم رهم ، يرازگربخ  رنه  گنهرف و  هورگ  امنیـس ،» رازبا  اب  ناکدوک  يایند  ریخـست  هشیدنا ي  رد  نویهـص  ، » یبیبح یبتجم  - 4
(،. 16  ) هرامش ي مسینویهص ، امنیس و  تالاقم 
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اهنآ ترجاهم  موزل  دوهی و  ینادرگرـس  دـیعبت ، هب  رابجا  نایدوهی ، ّتیمولظم  يزوس ، مدآ  ياه  هروک  يزوس ، يدوهی  تساکولوه ،
تخادرپ موزل  یناهج ، گـنج  زا  ناـییاپورا  یگدنمرـش  موزل  ناـیدوهی ، يزیتس  مسیـشاف  ندوب و  يزاـن  ّدـض  دوعوم ،» نیمزرـس   » هب
يدـنمتّزع نایدوهی و  يروحم  موق  یگتـسب و  مه  نایدوهی ، یخیرات  یهانگ  یب  يرترب و  سانـشردق ، زیچ و  یب  نایدوهی  هب  تمارغ 
يدادـجا ثاریم  ظفح  يربع ، ياه  يدولم  زا  زماـیلیو  ناـج  هدافتـسا ي  یلـصا  ّتلع  دـسر  یم  رظن  هب  .ّتیمولظم  جوا  رد  ناـیدوهی 

: درک یم  لیلحت  ار  رثا  نیا  یقیسوم  هک  يا  هدنسیون  لوق  هب  هکنیا  رب  نوزفا  .دشاب  دوهی  یموق  ياه  ّتنس  رب  دیکأت  نایدوهی و 

شا يدادـجا  اـبآ و  ثاریم  ظـفح  یّتـح  دوخ ، ياـقب  ّتیدوجوم و  ظـفح  لاـبند  هب  هک  تسا  یناـسنا  زماـیلیو ، ناـج  رثا  رد  ناـسنا ،
(1) .تسا

يا هجوج  رارف  يامنایوپ 

(2) يا هجوج  رارف  يامنایوپ 

.م و لاس 2000 رد  نشیمینا  نمدرآ  یسیلگنا  تکرش  يراکمه  اب  هک  تسا  گربلیپسا  زکرو  میرد  تکرش  تادیلوت  زا  امنایوپ ، نیا 
راک هب  رثا  نیا  رد  ار  تیمورگ  سالاو و  روهـشم  نشیمینا  ناقلاخ  گربلیپسا ، .دـش  هتخاـس  درل  رتیپ  كراـپ و  کـین  ینادرگراـک  هب 
رارف رلیاو و  یلیب  هرامش ي 17 ، هاگتـشادزاب  ملیف  زا  يا  هزیمآ  نشیمینا ، نیا  .درک  هّیهت  ییابیز  کبـس  اب  ار  يا  هجوج  رارف  تفرگ و 

سجرتسا ناج  گرزب 

تـسرهف ملیف  یقیـسوم  لیلحت  زمایلیو و  ناج  راثآ  یـسررب  یگنادواج ،» زار  نرق ، هنادواـج ي  زاـس  گـنهآ ، » نادـنمروپ نارهم  - 1
ص44. هرامش ي 77 ، ریوصت ،» يایند   » هّلجم ي رلدنیش ،

.Chicken Run - 2
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(1) .تفرگ فده  ار  اهنآ  راثآ  نابطاخم  یسیلگنا ، زاسملیف  ود  تیقّفوم  زا  هدافتسا  اب  گربلیپسا  .تسا 

یناینادنز دنوش و  یم  تظفاحم  تبیه ) دب  گرزب و  ياه  گس   ) يرلتیه نارومأم  هلیسو ي  هب  هک  هیال  دنچ  دنلب و  ياهرادراخ  میس 
هرامـش هبلک ي  رد  ندشن  ّقفوم  زا  سپ  دننک و  رارف  نادـنز  هاگودرا و  زا  هدرک و  رفح  یلادوگ  قشاق ، اب  دنـشوک  یم  هک  اه ) غرم  )

.دنز یم  جوم  نآ  رد  ملیف  ود  نیا  زا  راکشآ  ییاه  هناشن  هک  دنراذگ  یم  هسلج  ي 17 

دنراذگن مخت  رگا  هک  یناینادنز  دسر ؛ یم  ناینادـنز  داد  هب  طیارـش ، نیا  رد  تسا ، نابلخ  سورخ  کی  هک  لوئار  ییاکیرمآ ، یجان 
هعرزم ي هب  مه  يا  هراـشا  تمـسق ، نیا  رد  ملیف  .دـنوش  یم  هتـشک  يراـبجا ، راـک  هاـگودرا  نیا  رد  دـنهدن ، يراـبجا  راـک  هب  نت  و 

(2) .دش یم  دای  نآ  زا  رایسب  يوروش »  » هیلع ییاکیرمآ  ياه  هناسر  درس  گنج  رد  هک  دراد  لوروا  جرج  رثا  تاناویح 

رد وا  .تسا  ناـیدوهی )  ) یناـبرق ياـه  غرم  ربهر  دـیآ ، یم  شـشوخ  وا  زا  ییاـکیرمآ ، نار  توهـش  سورخ  هک  یناوج  غرم  رجنیج 
(، دوعوم نیمزرـس  ینیمز ، تشهب   ) ابیز يرازنمچ  رد  اه ، غرم  نانمـشد  تسد  زا  ییاهر  زا  سپ  ییاکیرمآ ) درم   ) سورخ اب  تیاـهن 
ار وا  جراـخم  هقفن و  دـبا  اـت  هک  دـهد  یم  ار  هزاـجا  نیا  ییاـکیرمآ ) سورخ   ) دوـخ قشاـع  هب  جاودزا  اـب  ددـنب و  یم  جاودزا  دـقع 

، مه رانک  رد  ود  نیا  .دهدب  لیئارسا ) )

.نیشیپ امنیس ،» رازبا  اب  ناکدوک  يایند  ریخست  هشیدنا ي  رد  نویهص  - » 1
.نیشیپ امنیس ،» رازبا  اب  ناکدوک  يایند  ریخست  هشیدنا ي  رد  نویهص  - » 2
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دورف ناتـساد  درب و  یمن  یگدنز  زا  یتّذل  چیه  لیئارـسا )  ) غرم نودب  اکیرمآ ،)  ) سورخ دنـسر و  یم  تداعـس  هب  ینیمز  تشهب  رد 
.تسا هدز  دنویپ  مه  هب  ار  ود  نیا  هک  تسا  مود ) یناهج  گنج   ) ناغرم تاجن  يرادغرم و  رد  سورخ 

گنهرف ندـمآ  ِلماع  ار  شاّیع  نارذـگ و  شوخ  سورخ  دـنک و  یم  داقتنا  ییاکیرمآ  ياه  شزرا زا  ًارهاـظ ، رثا  نیا  رد  گربلیپسا ،
زونه هک  تسا  سیلگنا »  » دامن هاگودرا ، ریپ  راک و  هظفاحم  سورخ  هّتبلا  .دناد  یم  شیالآ  یب  كاپ و  ناغرم  نایم  رد  یعمج  صقر 
يارب اه  غرم  نیرمت  هک  دنتـسه  يوسنارف  ياهراسمـس  داـمن  ناتـساد ، شوم  ود  دراد و  دـنب  رد  ياـه  غرم  يور  رب  یکدـنا  ذوفن  مه 

(1) .دنناوخ یم  یگناوید  ار  يدازآ 

يرادغرم هب  ار  غرم  یکشاریپ  هّیهت ي  نیشام  تسا ، تشز  وگروز و  نز  کی  هک  هعرزم  بابرا  ناتساد ، زا  یتمسق  تشذگ  زا  سپ 
تورث هار ، نیا  زا  دزیرب و  ینک  خرـس  غرم  هروـک ي  رد  ار  رارف  يارب  یعاـس  ياـه  غرم  نـیا  دـهاوخ  یم  دروآ و  یم  دوـخ  گرزب 

اه تسینویهـص  هک  تسا  ییاهن  ّلح  هار  روآدای  هنحـص ، نیا  .دوش  تحار  اهنآ  رارف  ياه  هشقن  ّرـش  زا  درواـیب و  تسد  هب  يراـشرس 
؛ دـنک هّیهت  نوباص  اهنآ  داسجا  نغور  اب  دربب و  نایم  زا  يزوس  مدآ  ياه  هروک  رد  ار  نایدوهی  ماـمت  هتـساوخ  یم  رلتیه  دـنراد  اـعّدا 

نایعّدم تساه  لاس  هک  ییاعّدا 

.نیشیپ عبنم  - 1
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رد .دوش  یم  هتفگ  نخس  نآ  زا  امنیـس ، رنه و  يزاجم  يایند  رد  مه ، زونه  یلو   (1)، دنا هتفریذپ  ار  نآ  ندوب  غورد  زین  تساکولوه 
نیمزرـس  » هب دـننک و  یم رارف  اجنآ  زا  دـنزاس و  یم  ییامیپاوه  .دـنرب  یم  نایم  زا  ار  هاگتـسد  سورخ ، يراـکمه  اـب  اـه  غرم  ناـیاپ ،

لیئارسا روآدای  هک  زبسرس  افصاب و  یتشد  .دنسر  یم  دوعوم »

رایـسب اهنآ  لیلحت  نآ و  اب  طبترم  ياه  هروطـسا  یتساکولوه و  ياه  ملیف  ناتـساد  .تساه  تسینویهـص  ياعّدا  دروم  یتاروت  گرزب 
لّصفم

(2) .میوش یم نومنهر  رتدیفم  راثآ  ندناوخ  هب  ار  امش  مینک و  یم هدنسب  رادقم  نیمه  هب  رصتخم ، نیا  رد  هک  تسا 

تاـعلاطم زکرم  سیئر   Yahuda Bauer  )) رئاـب ادوـهی  هک  میناوـخ  یم عـبنم  نیا  رد  ص37  نیـشیپ ، اـهزار ،» هـمه ي  زار  - » 1
هخـسن ي زا  لقن  هب  ...دـنتخاسن  نوباص  نایدوهی  زا  زگره  اه  يزان  درک : مـالعا  .م  1990 لاس رد  ویوالت »  » هاگـشناد رد  تساکولوه 

.. ص6 ، 1990 یم  5 تسپ ،» ملزاروج   » یللملا نیب 
رنه گنهرف و  هورگ  رد  رلتیه  ناطیـش  مایق  تسابیز و  یگدنز  نایار و  زابرـس  تاجن  تسینایپ و  ياه  ملیف رب  بوخ  دقن  نیدـنچ  - 2

هماـن ي هژیو یخیراـت ،» تاـعلاطم   » هماـن ي لـصف  ًاریخا  نینچمه  .دنتـسه  یبیبح  یبـتجم  ياـقآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  رهم  يرازگربـخ 
دیما ياقآ  ملق  هب  عبنم  نیا  زا  ار  یتاغیلبت » يدـنفرت  هآوش ، ملیف   » هلاقم ي دوخ  هحفص ي 177  رد  هک  تسا  هدش  رـشتنم  تساکولوه 

.The Revisionist, 2003, Volume1, No2 تسا : هدرک  همجرت  دنمجرا  ییاضر 
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اه ملیف  تسرهف 

اه ملیف  تسرهف 

1.1941

ینیمز ياروام  دوجوم  یت.یئ ، .2

روتارپما نیرخآ  .3

حیسم هسوسو ي  نیرخآ  .4

اهوزرآ بابرا  .5

اه هقلح  بابرا  .6

نودگمرآ .7

ایمرا .8

هراورآ .9

ردنکسا .10

ود ییوکسا  .11

هانپرس نامسآ  .12

لیشآ .13

فهک باحصا  .14

هناسفا .15

ناعاجش هناسفا ي  .16

(ص) هللا لوسر  دّمحم  هلاسّرلا /  .17

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 379 

http://www.ghaemiyeh.com


تبازیلا .18

بیاجع نیمزرس  رد  سیلآ  .19

دنک یمن  یگدنز  اجنیا  رگید  سیلآ ، .20

باتفآ يروتارپما  .21

( ودیگم  ) دک 2 اگما  .22

داتسیمآ .23

اقول تیاور  هب  لیجنا  .24

یبالقنا 1 و 2 .25

سکیرتامینا .26

کی دوزیپا  مود ، تایح  دیدجت  (: 1  ) سکیرتامینا .27

ود دوزیپیا  مود ، تایح  دیدجت  (: 2  ) سکیرتامینا .28
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همانرب (: 3  ) سکیرتامینا .29

هّچب رسپ  ناتساد  ( 4  ) سکیرتامینا .30

وسارف (: 5  ) سکیرتامینا .31

یناطیش وت  ایادخ ! هآ  .32

روتسابلآ زاوآ  .33

ناس وی  یک  يا  .34

زنوج انایدنیا  .35

یبیلص گنج  نیرخآ  زنوج و  انایدنیا  .36

گرم دبعم  زنوج و  انایدنیا  .37

نامناخاب .38

هرامش ي 17 هاگتشادزاب  .39

ناهنپ ياهدژا  نازیخ و  ربب  .40

هتفر داب  رب  .41

موس عون  زا  کیدزن  دروخرب  .42

ملاع ناتساد  نیرت  گرزب  .43

نودگمرآ ات  رامشب  .44

نایتسابس لب و  .45

تیب یل  یل  یفلب و  .46

رنب .47

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


راهب ...ناتسمز و  زییاپ ، ناتسبات ، راهب ، .48

ادوب .49

کچوک يادوب  .50

ام نایم  رد  يا  هناگیب  .51

نایاونیب .52

کیساروژ كراپ  .53

نارود نایاپ  .54

رصم سنرپ  .55

یمّنهج رسپ  .56

ویکونیپ .57

يرج مات و  .58

کیناتیات .59

روتانیمرت .60

اورت .61

نذ رّکفت  .62

اموکت .63

تشحو هگنت ي  .64
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ریگ نج  .65

ناگراتس گنج  .66

ناگراتس 3 گنج  .67

( گرزب موگنای   ) رصق رد  يرهاوج  .68

توبا يدوج  .69

دنیآ یم  هک  ییاهوزرآ  هچ  .70

نیبوچ .71

هعرزم رد  يرتخد  انح ، .72

تسنرا رتکد  هداوناخ ي  .73

مشخ ياه  هشوخ  .74

اه یکرویوین  هتسد ي  راد و  .75

ایند رسارس  زا  نایرپ  ياه  ناتساد  .76

سّدقم باتک  ياه  ناتساد  .77

لن مان  هب  يرتخد  .78

مهن هزاورد ي  .79

بآ يایند  .80

هدشمگ يایند  .81

نامرف هد  .82

زور داتشه  رد  ایند  رود  .83
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تقو رید  .84

یسکات هدننار ي  .85

تعرس هدننار ي  .86

نیگمشخ بهار  .87

تشهب ياه  هار  .88

اه تابر  .89

بوخ ياقفر  .90

اگما 1 و 2 زمر  .91

کتوبور .92

( ریمض ییانشور  نهذ /  ییانشور   ) هدش نیمضت  ییانشور  .93

ادوب میلاعت  یگدنز و  .94

كراد ناژ  .95

ناوج رتخد  ناژ : .96

ییاکیرمآ يولوگیژ  .97

کیوتسیا ناگرحاس  .98

یشحو برغ  هب  رفس  .99

خاش کت  رفس  .100

دابدنس ياهرفس  .101

ولوپوکرام ياهرفس  .102
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يدمک ناطلس  .103

ابس هکلم ي  نامیلس و  .104

ولوچوک باجنس  .105

ایرد تفه  هناسفا ي  دابدنس و  .106

رادگنفنت هس  .107

دصیس .108

دوهی دوعوم  نیمزرس  امنیس ، .109

شتآ فده ؛ شش : .110

رصم هدازهاش ي  .111

كرش .112

نامز فاّرص  .113

سحن 1 و 2 و 3 و 4 علاط  .114

یسیع .115

میرم نب  یسیع  .116

يا هجوج  رارف  .117

كراد ناژ  ناتساد  لوسر :) ربمایپ ،  ) هداتسرف .118

( فورح رارسا   ) روبنز لصف  .119

اه نتسنیلف  .120

رلدنیش تسرهف  .121
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هزجعم تردق  .122

هتشرف بلق  .123

نامرهق نمراک  .124

شنیرفآ باتک  .125

لگنج باتک  .126

( هلولگ ّدض  بهار   ) ییوداج هبیتک ي  .127

بملک فتسیرک  .128

( دوه نیبار  زا  یسابتقا   ) ناوج رادنامک  .129

ویوآ لت  رد  لمیال  نک  .130

ریش مانک  .131

نیتناتسنک .132

مهدراهچ يامال  ییالاد  نودناک ، نودنوک /  .133

رویلاگ .134

نیگمشخ واگ  .135

رگشرازگ .136
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روتایدالگ .137

اکیم سمسیرک  ياه  هنیجنگ  .138

يروگنا لیروگ  .139

غیت هبل ي  .140

رتول .141

سناش شوخ  كول  .142

ساکول .143

سکیرتام .144

دابدنس ياهارجام  .145

یکناپسا يودرا  يارجام  .146

ناربمایپ متاخ  دّمحم ، .147

لسع روبنز  چاه  تارطاخم  .148

یتوبکنع درم  .149

سلجنآ نادرم  .150

دید ار  ادرف  هک  يدرم  .151

دننک یم  هلمح  اه  یخیرم  .152

سّدقم میرم  .153

تاناویح هعرزم ي  .154

یناهج هیامرس ي  مسیدوب و  دنتسم  .155
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هدش روحسم  .156

راتسا رپوس  حیسم  .157

لارتنوم حیسم  .158

زبس ریسم  .159

حیسم بئاصم  .160

نارجاهم .161

هدشمگ قودنص  نامجاهم  .162

مّنهج ياّیهم  .163

اه هچروم  .164

خینوم .165

یهلا تبهوم  .166

ییایوم .167

مّنهج رگدوبان  .168

نایار زابرس  تاجن  .169

یکناپسا سمسیرک  نیتسخن  .170

هایس همّسجم ي  نیرفن  .171

وکین کین و  .172

شناد ياهاجنین  .173

لسع روبنز  چاه  .174

رتاپ يره  .175
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ّتبت رد  لاس  تفه  .176

دروناوه .177

(A.I  ) یعونصم شوه  .178

اه گنیکیاو  .179

كاپ دیع  هدعو ي  .180

ناظیش عفادم  لیکو  .181

ناتسود یگوی و  .182
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عبانم تسیل 

هراشا

عبانم تسیل 

اه لصف  ریز 

: اه باتک 

تالاقم

: تاّلجم هدرشف و  حول 

: یتنرتنیا عبانم 

: اه باتک 

: اه باتک 

.میرک نآرق  .1

.1379 یقاس ، رشن  نارهت ، مود ، پاچ  وداج ، هنیآ ي  یضترم ، دّیس  ینیوآ ، .2

[. ات یب  (، ] هر ) ینیمخ ماما  هسّسؤم ي  مق ، يدیحوت ، نایدا  رد  لاّجد  یلامجا  یفّرعم  نیسحلادبع ، یمیهاربا ، .3

 _ یگنهرف هسّسؤم ي  رـشن  نارهت ، يدمحا ، حاّتفلادبع  همجرت ي  برغ ، ياه  هناسر  تاغیلبت و  گنهرف  رد  دوهی  دایز ، همینغوبا ، .4
.1380 هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ 

[. ات یب  [، ] ان یب  ، ] هرهاق امنیسلا ، یف  هّیبرعلا  هّیصخّشلا  دمحا ، تجهب ، تفأر  .5

.1384 تهاقف ، رشن  مق ، اکیرمآ ، هدّحتم ي  تالایا  رد  مسینویهص  یبال  نسحم ، یمالسا ، .6
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.1365 ریبکریما ، رشن  نارهت ، مشش ، پاچ  لوغم ، خیرات  ساّبع ، ینایتشآ ، لابقا  .7

رشن نارهت ، مود ، پاچ  يرـصان ، .ع  همجرت ي  نایدوهی ،) هرگنک ي  اه ، یبال  ثیرب ، يانب   ) اکیرمآ نایدوهی  نامزاس  یل ، نیربوا ، .8
.1375 رون ، یتاراشتنا  یتاقیقحت _  هسّسؤم ي 

.1353 ان ،] یب  ، ] نارهت یضاق ، دّمحم  همجرت ي  اکیرمآ ، ناتسوپ  خرس  هعجاف ي  يد ، نوارب ، .9

، یگنهرف یملع و  تاراشتنا  تکرش  نارهت ، مهدزیس ، پاچ  تمکح ، رغـصا  یلع  همجرت ي  نایدا ، عماج  خیرات  ناج ، سان ، یب  .10
.1382

.1373 ءارسا ، رشن  زکرم  مق ، هروطسا ، دامن و  دیمح ، ایناسراپ ، .11

.1376 هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ  یگنهرف  هسّسؤم ي  رشن  نارهت ، ّتینویهص ، ههوژپ ي  .12

تاعلاطم یناـسر و  عـالّطا  هسّـسؤم ي  رـشن  نیودـت و  مق ، مود ، پاـچ  یخیراـت ،) یـسانش  نمـشد  رد  یـشهوژپ   ) فارحنا راـبت  .13
.1385 ملق ، حول و  یگنهرف 

بـالقنا دانـسا  زکرم  رـشن  نارهت ، تـّیعقاو ،) اـی  هروطـسا   ) مسینویهـص هژورپ ي  رد  تساـکولوه  هاـگیاج  دّـمحم ، دّیـس  یهارت ، .14
.1384 یمالسا ،

.م  1995 ناتسلگنا ، سّدقم  باتک  یللملا  نیب  نمجنا  پاچ  ندنل ، یسراف ، هب  سّدقم  باتک  يریسفت  همجرت ي  .15

هسّسؤم ي رشن  نارهت ، تساکولوه ، هدرپ ي  سپ  یقتدّمحم ، روپ ، یقت  .16
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.1385 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و 

.1381 یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  هط و  تمس و  رشن  نارهت ، مجنپ ، پاچ  گرزب ، نایدا  اب  ییانشآ  نیسح ، یقیفوت ، .17

.1381 مایق ، رشن  مق ، مراهچ ، پاچ  دنرادن ، ییادج  مه  زا  ناهرب  نافرع و  نآرق و  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  .18

[. ات یب  ، ] هلسلس رشن  مق ، یسردم ، يداهدّیس  همجرت ي  دوهی ، هچیزاب ي  ایند  دّمحم ؛  دّیس  يزاریش ، ینیسح  .19

.ق .ه   1420 یمالسالا ، رشنلا  هسّسؤم  مق ، لّوا ، ءزج  تارضاحم ، نسحم ، يزاّرخ ، .20

.1379 هّیملع ، هزوح ي  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق ، دیدج ، مالک  نیسحلادبع ، هانپورسخ ، .21

.1379 یقاس ، رشن  نارهت ، دّدجت ، رصع  یپوتا و  اضر ، یناکدرا ، يرواد  .22

.1377 ارتیم ، رشن  نارهت ، نامرهق ، ارآ  لد  همجرت ي  نذاذ ، نوزیات ، ورام ، یشد  .23

.1379 ماّیا ، رشن  مق ، تاعوبطم ، رد  مسینویهص  ذوفن  حتفلاوباریم ، یتوعد ، .24

، ملق حول و  یتاعلاطم  یناسر و  عالّطا  هسّسؤم ي  همجرت ي  اکیرمآ ، رد  دوهی  ذوفن  زا  ییاه  هتفگان  نم ، يرادیب  دیوید ، كوید ، .25
.1384 هشیدنا ، مینست  رشن  مق ،
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.1361 نارادساپ ، هاپس  رشن  نارهت ، مسینویهص ، هطلس ي  ریز  ناهج  نیّدلا ، سمش  ینامحر ، .26

نیـسح همجرت ي  یللملا ، نیب  ياـه  ناـمزاس  يربـخ و  ياـه  هناـسر  رب  مسینویهـص  ذوفن  نامحّرلادـبع ، دّیـس  نب  داؤف  یعاـفرلا ، .27
.1377 ناهیک ، نارهت ، تماقورس ،

.م 1899 ان ،] یب  ، ] دادغب هللارصن ، فسوی  همجرت ي  دوملتلا ، دعاوق  یف  دوصرملا  زنکلا  تسجوا ، جنلهور ، .28

«. مسیناموا  » ناونع لیذ  ، 1383 حبص ، باتک  رشن  نارهت ، یسایس ، یگنهرف ، همان ي  هژاو  رایرهش ، سانشرز ، .29

.1382 شورس ، رشن  نارهت ، يا ، هسیاقم  یسانش  ّتیحیسم  اضردّمحم ، داژن ، ییابیز  .30

.م 1974 ان ،] یب  ، ] توریب تاغللا ، مجعم  ناورج ، قباسلا ، .31

.1376 زکرم ، رشن  نارهت ، زورما ، ناهج  رد  هروطسا  لالج ، يراّتس ، .32

تاراشتنا نارهت ، مود ، پاـچ  يراد ، ناـهج  ورـسخ  همجرت ي  ج 1 ، برغ ، قرـش و  هفـسلف ي  خـیرات  ناشیرک ، ادار  یلاپورـس ، .33
.1382 یگنهرف ، یملع و 

.1382 قشع ، تایآ  رشن  مق ، ناریا ، یمالسا  فراعم  نمجنا  رد  هدش  هّیهت  ّتیدوهی ، میحّرلادبع ، یناتسدرا ، ینامیلس  .34

.1378 هر ،) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسّسؤم ي  تاراشتنا  مق ، نآرق ، نیدهع و  رد  ادخ  رسپ  ._______ ، 35

، نایمساق میحر  همجرت ي  نردم ، تایح  نایدوهی و  رنرو ، ترابموس ، .36
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.1384 یقاس ، رشن  نارهت ،

.1385 یقاس ، رشن  نارهت ، رالاباب ، نیسحریما  همجرت ي  كادروم ، ترپور  يا  هناسر  يروتارپما  مایلیو ، سارکواش ، .37

، شخپاچ تاراشتنا  نارهت ، فیرـش ، دـیجم  همجرت ي  هرازه ، هس  نیگنـس  راب  دوهی ؛ بهذـم  دوهی ، خـیرات  لیئارـسا ، كاـهاش ، .38
.1376

.1384 هشیدنا ، هاگشاب  رشن  نارهت ، دوهی ، یسایس  هشیدنا ي  یخیرات  ياه  ناینب  هللادبع ، يزابهش ، .39

، یـسایس ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسّـسؤم ي  نارهت ، ناریا ، ایناتیرب و  رامعتـسا  یـسراپ ، يدوهی و  نارـالاسرز  ._______ ، 40
.1377

.1384 لاله ، رشن  نارهت ، موس ، پاچ  یتسینویهص ، ّتیحیسم  مسیناتیرویپ و  مزیتناتستورپ ، ریصن ، قلُخ ، بحاص  .41

، نورآ رـشن  نارهت ، اه ، ّتلم  راکفا  گنهرف و  تسایـس ، رب  مسینویهـص  یئرماـن  هرطیـس ي  یناـهنپ ، هطلـس ي  دـیجم ، جاتافـص ، .42
.1383

رهچونم همجرت ي  یفـسلف ، گنهرف  باتک : نیا  یـسراف  همجرت ي   ) .م 1978 ان ،] یب  ، ] توریب یفسلفلا ، مجعملا  لیمج ، ابیلـص ، .43
(. يدیب هّرد  یعناص 

[. ات یب  ، ] ارآ ناهج  رشن  مق ، نآرق ، رد  دوهی  هرهچ ي  حاّتفلادبع ، فیفع  هرابط ، .44

.1369 هّیملع ، هزوح ي  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، یتمحر ، اضردّمحم  همجرت ي  دوملت ، رب  یشرگن  دقن و  ناخ ، مالسالا  رفظ  .45

، نارهت مهدزناپ ، پاچ  دیمع ، یسراف  گنهرف  نسح ،  دیمع ، .46
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.1378 ریبکریما ،

.1372 یهاگشناد ، رشن  زکرم  نارهت ، نامجرتم ، هورگ  همجرت ي  مالسا ، ناهج  رد  هفسلف  ریس  دجام ، يرخف ، .47

.ادخهد همان ي  تغل  ربکا ، یلع  ادخهد ، .48

.1383 ناحبس ، رشن  نارهت ، مود ، پاچ  نازیملا ، رد  دوهی  نیسح ، یقارع ، لاّعف  .49

.1386 يدهلا ، مجن  رشن  نارهت ، ارگ ،) ّتیونعم  روهظون  ياه  نایرج  هب  یشرگن   ) اه هیاس  باتفآ و  یقتدّمحم ، یلاّعف ، .50

.1372 سدق ، رشن  نارهت ، یناهفصا ، یلیهس  ردیح  همجرت ي  دنیوگ ، یم  نخس  هدرپ  یب  اهنآ  لپ ، یلدنف ، .51

، نارهت ینیّدلاءایـض ، دـیرفلاوبا  دّیـس  همجرت ي  هناسفا ، ای  ّتیعقاو  مود ، یناـهج  گـنج  رد  زاـگ  ياـه  قاـتا  تربار ، نوسیروف ، .52
.1381 هشیدنا ، ءایض  یشهوژپ  یگنهرف  هسّسؤم ي 

يدوهی تعنـص  مان  اب  باتک  نیا  ، ) ناـیدوهی ياـه  جـنر  زا  هدافتـساءوس  هراـبرد ي  هعجاـف ، نارگادوس  نمرون ج ، نیاتـشلکنیف ، .53
.1383 سمره ، تاراشتنا  نارهت ، يدرجورب ، نیّدلاءالع  همجرت ي  تسا ،) هدش  رشتنم  زین  يزوس 

(. دیدج دهع  میدق و  دهع   ) سّدقم باتک  .54

.1384 باتک ، ناتسوب  مق ، هعجاف ،) کی  ینید  یخیرات و  یموق ، رصانع  لیلحت   ) مسینویهص دوهی و  دمحا ، نایمیرک ، .55

اضر یلع  همجرت ي  زورما ، ناهج  رد  ادوب  نییآ  سا.لا ، زنیزاک ، .56
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.1384 بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رشن  مق ، یعاجش ،

.1382 زکرم ، رشن  نارهت ، هروطسا ، هسامح ، ایؤر ، نیّدلا ، لالجریم  يزازک ، .57

هسّـسؤم ي همجرت ي  هورگ  همجرت ي  یبرغ ،) هرک ي  مـین  رد  یحیـسم  ییارگ  لوـصا   ) اـه هروطـسا  ثاریم  یجروـج ، ناـعنک ، .58
.1386 لاله ، رشن  نارهت ، (ع ،) دوعوم

.1379 داشرف ، رشن  نارهت ، نایسابرک ، هحیلم  همجرت ي  یتّنس ، ياهدامن  رّوصم  گنهرف  یس ، یج  رپوک ، .59

.1381 هزوریف ، رشن  مهن ، پاچ  سمش ، ییحی  رتکد  همجرت ي  یناهج ، هئطوت ي  نوناک  هتیمک ي 300 ، ناج ، نملوک ، .60

عوشوهی يربع : نوتم  اب  قیبطت  همجرت و  یناگرگ ، نودـیرف  ریما  یـسیلگنا : نتم  زا  همجرت  دوملت ، زا  يا  هنیجنگ  ماـهاربا ، نهک ، .61
.1382 ریطاسا ، تاراشتنا  نارهت ، یحادوهی ، رظن  ریز  روپ ، يردص  نیسحریما  مامتها  هب  یلا ، نتن 

اـضردیمح ریژآ و  اضردیمح  همجرت ي  تساکولوه ،) رب  یلیلحت   ) لیئارـسا تسایـس  راذـگناینب  ياه  هروطـسا  هژور ، يدوراگ ، .62
.1385 داشرهوگ ، رشن  دهشم ، مجنپ ، پاچ  یخیش ،

داشرا گنهرف و  ترازو  رشن  نارهت ، یمکح ، نیرسن  رتکد  همجرت ي  یسایس ، مسینویهص  لیئارـسا و  هدنورپ ي  ._______ ، 63
.1369 یمالسا ،

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 397 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:369

هسّـسؤم ي نارهت ، فیرـش ، دیجم  همجرت ي  لیئارـسا ، تسایـس  راذگ  ناینب  ياه  هروطـسا  دادـترا ، کی  خـیرات  ._______ ، 64
.1375 اسر ، یگنهرف  تامدخ 

رــشن نارهت ، ناراـکمه ، هداز و  لـیلخ  دـیجم  هـمجرت ي  يدازآ ، دــهم  رد  يدازآ  همکاـحم ي  كاژ ، سرژو ، و  ._______ 65
.1377 رصاعم ، هشیدنا ي  یگنهرف  هسّسؤم ي 

پاچ ناراکمه ، هوای و  رفعج  همجرت ي  يدازآ ،) همکاحم ي  باتک  مود  دلج   ) لیئارسا مسینویهص  همکاحم ي  ._______ ، 66
.1380 ناهیک ، رشن  نارهت ، مود ،

، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، مود ، پاچ  يدیعس ، رفعج  همجرت ي  يرنوسامارف ، ینابم  هیکرت ،)  ) یملع تاقیقحت  هورگ  . 67
.1376

، ینید گنهرف  هشیدنا و  هسّسؤم ي  رـشن  مق ، رـصاعم ، ياه  هشیدنا  بتاکم و  رب  يدمآرد  اه ، هژاو  گنهرف  ناگدنـسیون ، هورگ  .68
.1381

.1371 نارکف ، نشور  رشن  اج ،] یب  ، ] مود پاچ  لدشوخ ، یتیگ  همجرت ي  قاّلخ ، مّسجت  یتکاش ، نیاوگ ، .69

.1373 ناهبزور ، رشن  نارهت ، ینمؤم ، وناب  ناگژم  همجرت ي  ییانشور ، رد  یگدنز  یتکاش ، نیاوگ ، .70

[. ات یب  ، ] یمزراوخ رشن  نارهت ، يدابآ ، یلع  جریا  همجرت ي  یعامتجا ، تاقبط  ری ، یپ  كورال ، .71

ياه ینارنخس  هعومجم   ) شنیب ّتیفافش ، ینابرهم ، ییالاد ، امال ، .72
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: دّدـجم شیاریو  زنیکپاـه ، يرفج  یـسیلگنا : شیاریو  همجرت و  اـکیرمآ ،) يونعم  یهاگـشناد و  فلتخم  عماـجم  رد  اـمال » ییـالاد  »
.1380 سیدنت ، يارسباتک  رشن  نارهت ، زوسناهج ، ندال  یسراف : همجرت ي  رپان ، تبازیلا 

یگنهرف هسّسؤم ي  رشن  مق ، یهاوگ ، میحّرلادبع  همجرت ي  مود ، گنج  یقیقح  ناراکتیانج  ناهج ، نیحتاف  سیئول ، وکلاشرام ، .73
.1377 نایبت ، یتاراشتنا 

.1359 یمزراوخ ، رشن  نارهت ، يریزو ، گنشوه  همجرت ي  داصتقا ، ملع  تسنرا ، لدنام ، .74

رـشن نارهت ، یمیرک ، دّمحم  همجرت ي  ناریا ،) رد  لّوا  یناهج  گنج  تاعبت  راثآ و  یـسررب   ) گرزب یطحق  یلقدّـمحم ، دـجم ، .75
.1378 یسایس ، ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  هسّسؤم ي 

ماما یشهوژپ  یشزومآ  هسّـسؤم ي  رـشن  مق ، مود ، پاچ  نآرق 4 و 5 ، فراعم  یـسانشامنهار  هار و  یقتدّمحم ، يدزی ، حابـصم  .76
.1379 هر ،) ) ینیمخ

.م  1972 هّیمالسالا ، هبتکملا  لوبناتسا ، مود ، پاچ  طیسولا ، مجعملا  ناراکمه ، میهاربا و  یفطصم ، .77

[. ات یب  ، ] اه گنهرف  هعلاطم ي  یناریا  زکرم  رشن  اج ،] یب  ، ] دیهان رهم و  هرابرد ي  راتسج  دّمحم ، مّدقم ، .78

.1380 ناهیک ، نارهت ، باقن ، نودب  اکیرمآ  مشاه ، دّیس  یحولریم ، .79

امنیس رد  یتسینویهص  ياه  www.Ghaemiyeh.comهروطسا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 419زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:371

[. ات یب  ، ] بهاذم نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  رشن  نارهت ، یقیفوت ، نیسح  همجرت ي  یحیسم ، مالک  ساموت ، لشیم ، .80

.1356 ان ،] یب  [، ] اج یب  ، ] هژیو دنمشوه  رتکد  همجرت ي  نذ ، تقیرط  نلآ ، ستاو ، .81

، يراصنا دوبعملادبع  یسراف : مجرتم  زنـسرا ، توکلات  یـسیلگنا : مجرتم  يراد ، هیامرـس  حور  ناتـستورپ و  قالخا  سکام ، ربو ، .82
.1374 نارهت ، تمس ، رشن  نارهت ، مود ، پاچ 

[. ات یب  [، ] ان یب  [، ] اج یب  ، ] ییاشاپ .ع  همجرت ي  ییادوب ،) ياه  بتکم  تامیلعت و  حرط   ) ادوب نییآ  سناه ، ناموش ، گناگفلو  .83

.م 1979 ان ،] یب  ، ] هرهاق موس ، پاچ  یفسلفلا ، مجعملا  دارم.د ، هبهو ، .84

.1377 ریطاسا ، رشن  نارهت ، ریطاسا ، رشن  فیلأت : همجرت و  سّدقم ، باتک  سوماق  رتسم ، سکاه ، .85

.1382 زکرم ، رشن  نارهت ، راشفا ، نسح  همجرت ي  ادوب ، نید  یلدارب ، زینکاه ، . 86

.1380 رصاعم ، گنهرف  رشن  نارهت ، يدازهب ، هّیقر  رتکد  همجرت ي  برغ ، قرش و  رنه  رد  اهدامن  يا  هراگن  گنهرف  زمیج ، لاه ، .87

همجرت كامـسلا ، دّمحم  یبرع : همجرت ي  درذگ ،؟ یم  دوخ  عفانم  زا  لیئارـسا  يارب  هدّحتم  تالایا  ارچ  هللادی : سیرگ ، لسلاه ، .88
.1383 لاله ، رشن  نارهت ، ینارفعز ، سبق  یسراف  ي 

.1383 نایدا ، رشن  مق ، یتّنج ، یلع  همجرت ي  اکیرمآ ، يارگداینب  تسینویهص و  ّتیحیسم  اضر ، لاله ، .89
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.1374 زور ، رکف  رشن  نارهت ، مّجنم ، ایؤر  همجرت ي  زار ، ایؤر ، هروطسا ، اچریم ،  هدایلا ، .90

.1385 لاله ، رشن  نارهت ، مود ، پاچ  قلخ ، بحاص  ریصن  نیودت : همجرت و  اکیرمآ ، ناهنپ  هتفگان و  خیرات  نوراه ، ییحی ، .91

.Izzat Begovic , Ali , Dogu Ve Bati Arasinda Islam , Nehir yayin lari, Istanbul, 1992.92

تالاقم

.1384 هرامش ي 17 ، نایدا ، رابخا  هّلجم ي  تشذگ ،» هک  یلاس  رد  امال  ییالاد  تلاسر  نایدا و  هب  مارتحا  .» 1

.1383 هرامش ي 134 ، ریوصت ، يایند  هّلجم ي  دنک ،» یم  میدقت  گربلیپسا  .» 2

.22/2/1380 ناهیک ، همانزور ي  نَک ،» هراّکم ي  رازاب  رد  مسینویهص  نمیرها  .» 3

.1383 هرامش ي 17753 ، ناهیک ، همانزور ي  دوویلاه ،» ياه  ملیف  رب  تراظن  نوگاتنپ و  .» 4

نیرت بوبحم  هرابرد ي  یندـناوخ  لّصفم و  هدـنورپ ي  کی  اـهوزرآ ، نیمزرـس  هب  رفـس  هماـن ي  هژیو  دـمآ ،»؟ اـجک  زا  ویکونیپ  .» 5
هرامش ي 97. ناوج ، يرهشمه  هّلجم ي  ام ، یکدوک  نارود  ياه  نوتراک 

.newsID=141249 رهم ، يرازگربخ  رنه  گنهرف و  هورگ  رلدنیش ،» تسرهف  رد  مسینویهص  يارب  يزاس  خیرات  .» 6
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.1385 هرامش ي 156 ، ریوصت ، يایند  هّلجم ي  اکیرمآ ،» يامنیس  رد  یبهذم  يداژن ، یموق ، عّونت  .» 7

.1383 هرامش ي 130 ، ریوصت ، يایند  هّلجم ي  دش ،» مامت  حیسم ) بئاصم   ) ملیف عفن  هب  هک  ییاه  لاجنج  .» 8

، نایدا رابخا  هّلجم ي  یمرکا ، اضر  مـالغ  همجرت ي  .م ،») دـّلوتم 1935   ) ّتبت نایئادوب  يونعم  ربهر  وستایگ ) نیزنت   ) امال ییالاد  .» 9
.1384 هرامش ي 14 ،

، مج ماج  همانزور ي  ددزد ،» یم  ار  حلص  باتک  ییایرد  دزد  .» 10

.1382 هرامش ي 1009 ،

هرامش ي 10. نایدا ، رابخا  هّلجم ي  نارادرابنا ، لوسر  همجرت ي  ادخ ،» یب  شیک  نایلیار ، .» 11

.1381 هرامش ي 2234 ، ناریا ، همانزور ي  هنابآم ،» مّیق  تیاور  .» 12

.13/5/1380 ناهیک ، همانزور ي  يدوهی ،» تعنص  راکسا ، هراتس ي  .» 13

.1383 هرامش ي 8 ، هروس ، هّلجم ي  ینیوآ ،» یضترم  دّیس  دیهش  درگلاس  رد  یناکدرا  يرواد  اضر  رتکد  ینارنخس  .» 14

.newsid-542817 رهم ، يرازگربخ  يا ،» هرقن  هحفص ي  رد  یگدنز  يانعم  باب  رد  یساسا  ياه  شسرپ  هفسلف ، امنیس و  .» 15

.20/12/1385 رهم ، يرازگربخ  کچوک ،» يادوب  اب  اروام  امنیس و  .» 16

يانما تئیه  طسوت  هدـش  هّیهت   ) تاعوبطم هیامن ي  رازفا  مرن  زا  داد ،» هار  تسایـس  ناـهج  هب  ار  ناطیـش  هک  یملیف  سحن ، علاـط  .» 17
(. روشک ياه  هناخ  باتک 
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.1380 هرامش ي 2047 ، ناریا ، همانزور ي  رنه ،» بدا و  رد  نیون  رصع  .» 18

: تیاس رد  اکیرمآ ،» نایدوهی  رب  مسیدوب  ذوفن  ّتلع  .» 19

www.baztab.com/news/38499.php

ربخ 8410 دک  انـسیا ، يرازگربخ  ّتبت ،») رد  لاس  تفه  ملیف  نارکا  هناهب ي  هب   ) دشاب نیل  دیوید  تساوخ  یم  هک  ینادرگراک  .» 20
: سردآ . 12554_

.www.isna.ir/main/newsview.aspx?id=news-648973

رد هدش  همجرت  تیاس www.albasra.net ؛ زا  دیعس ، تعفر  همجرت ي  یتسینویهص ،» ّتیحیسم  راذگ  ناینب  رتول ، نیترام  .» 21
هرامش ي 29. برغ ، تحایس  هّلجم ي 

هرامش ي 33. برغ ، تحایس  هّلجم ي  یپسور ،» نارتخد  نانز و  تراجت  يدوهی  يایفام  .» 22

همانزور ي یقرواپ  هحفـص ي  تالاقم ، هعومجم  برغ ،» نّدمت  ندش  یتسینویهـص  دـنیآرف  ياه  هتفگان  يدوهی ، مزیتناتـستورپ  .» 23
یلا 12/6/1382. زا 23/5/1382  ناهیک ،

رد  Cia Sauter, Blessed are you for Creating Harry Jewish Affinity for Harry potter.24
: سردآ

www.harry potter forseekers.com/articles/jewish.Affinity.php

: تیاس رد  وجگنج » مواقم و  دارفا  هدننک ي  تیبرت  نیلوئاش ، هسردم ي  .» 25
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ص:375

.www.iranianuk.com/article.php?id=7084

.ایدپ یکیو  فراعملاهریاد  عافد ،» یب  رهش  دوویلاه ، .» 26

.1384 هرامش ي 39 ، هنامز ، هّلجم ي  دنه ،» هب  مسینویهص  رفس  ، » یلع رذنم ، ینسحلاوبا  .27

.1387 هرامش ي 11 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  يراد ،» هیامرس  ماظن  رد  عیزوت  هلئسم ي  ، » یفطصم يدمحا ، .28

.1385 هرامش ي 1 ، ایوپ ، گنهرف  هّلجم ي  دنک ،»؟ یم  هرخسم  ار  ناربمایپ  دوویلاه  ارچ  ، » هموصعم یلیعامسا ، .29

هرامش ي 8. امنیس ، دقن  هّلجم ي  نتورف ، يدهم  همجرت ي  یگدنب ،» تیاور  هب  لیجنا  ، » شاب كرویب ، .30

رد هروس  هّلجم ي  دیـشک ؛» یم  ریـشمش  دوب ، هدنز  ینیوآ  رگا   » ناونع اب  هداز  بلاط  ردان  اب  هبحاصم  نیـسح ، دّمحم  روپ ، يردب  .31
: سردآ

.www.iricap.com/magentry.asp?ID=4394

.1375 هرامش ي 67 ، هوکشم ، هّلجم ي  ییارگ ،»؟ ّتیونث  ای  یتسرپ  ناطیش  ، » دّمحم میلس ، ینب  .32

تـسرهف ملیف  یقیـسوم  لیلحت  زمایلیو و  ناج  راثآ  یـسررب  یگنادواج : زار  نرق ، هنادواج ي  زاـس  گـنهآ  ، » نارهم نادـنمروپ ، .33
هرامش ي 77. ریوصت ، يایند  هّلجم ي  رلدنیش ،»

.1382 هرامش ي 118 ، ریوصت ، يایند  هّلجم ي  ییایوناراپ ،» يژولوسکیرتام  ، » ناتاناج ینمار ، .34
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همجرت ي اکیرمآ ،» نیون  يامنیس  رد  ناوتان  ناطیش ، زا  ییاطسو  نورق  ياه  لاثمت  نامدوخ ، ناطیـش  نامه  ، » ییج یلک  نمیاو ، .35
.1385 هرامش ي 1 ، هنیدآ ، رصع  هّلجم ي  عیفر ، رصان 

هرامش ي 696 و زور ، تسایس  همانزور ي  اکیرمآ ،» رد  نآ  نوناک  زا  مسینویهـص  تاغیلبت  اب  شلاچ  ( » يرـصم  ) حالـص ظفاح ، .36
.1382 ، 700

هعومجم رهم ، يرازگربخ  رنه  گنهرف و  هورگ  امنیس ،» رازبا  اب  ناکدوک  يایند  ریخـست  هشیدنا ي  رد  نویهـص  ، » یبتجم یبیبح ، .37
هرامش ي 16. مسینویهص ، امنیس و  تالاقم 

.newsID=148160 رهم ، يرازگربخ  ادوهی ،» هئربت ي  يارب  یملیف  ملاع ، ناتساد  نیرت  گرزب  ._ ، » 38

.newsID=141975 رهم ، يرازگربخ  حیسم ،» بئاصم  زا  بیرغ  یتیاور  هقرخ ، ._ ، » 39

.1384 هرامش ي 35 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  دیدج ،» ياهامن  نید  دشر  ناریا و  ، » دازهب هّیدیمح ، .40

.1383 هرامش ي 32 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  ّتیعقاو ،» ات  راعش  زا  دوهی  دحاو  ّتیوه  ، » اضرریما این ، یناقهد  .41

.1383 هرامش ي 224 ، قرش ، همانزور ي  نودنوک ،» ، » دّمحم دار ، ییاضر  .42

هرامش ي 16. نانز ، باتک  همان ي  لصف  ودنه ،» یعیش و  نافرع  هب  یقیبطت  یهاگن  ، » اضردّمحم رگدور ، .43

هیامرس ي ماقتنا  ناگراتس 3 ، گنج  ( » salvoj zizek ، ) جولاس كزیز ، .44
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ص:377

: سردآ رد  داژن ، نّیدت  نامقل  همجرت ي  یناهج ،» یلام و 

www.ir.mondediplo.com/article622.html

: تیاس رد  امنیس ،» رد  مسینویهص  ذوفن  یسررب  ، » رحس يرماس ، .45

.www.yahood.net

همان ي لصف  تعیرـش ، ياهنم  ياه  نافرع  همان ي  هژیو  يدیحوت ،» هاگدید  زا  ییادوب  نذ  هب  هناداّقن  یـشرگن  ، » ناگژم ییاخـس ، .46
.1384 هرامش ي 35 ، دقن ، باتک 

.30/6/1384 ناریا ، همانزور ي  شنمایرف ، دوعسم  همجرت ي  کیزیفاتم ،» بایغ  رد  يراد  نید  ، » هلوبلاو هملوهار ، يرس  .47

همانزور ي دیناد ،»؟ یم  هچ  كادرم  ترپور  زا  تسینویهص ، كادروم  ترپور  يا  هناسر  يروتارپما  ، » اضر یلع  یهاش ، ناطلس  .48
.8/5/1385 ناهیک ،

.ّتینویهص ههوژپ ي  باتک  زا  يزیتسدوهی ،» ّتیعقاو  .______ ، » 49

.1384 هرامش ي 35 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  رالوکس ،» نافرع  يارب  یهاگ  هولج  امنیس  ، » نیمار هاز ، فیرش  .50

.1383 هرامش ي 32 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  مسینویهص ، همان ي  هژیو  یناطیش ،» نازاس  گنهرف  دوویلاه و  .______ ، » 51

«. تساکولوه هناسفا ي  یعقاو و  خیرات  بتکم  زورما ، ناهج  رد  یسارکمد  يدژارت  تساکولوه و  نومزآ  ، » هللادبع يزابهش ، .52

تیاس رد  تسینویهص ،» ههوژپ ي  .______ ، » 53

.www.shahbazi.org
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ص:378

: تیاس بو  رد  برغ ،» یناهج  يالیتسا  زار  .______ ، » 54

www.shahbazi.org

.1383 هرامش ي 32 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  مسینویهص ،» یعامتجا  یسایس _  ینابم  ، » یضترم يدوریش ، .55

.1385 هرامش ي 1 ، ایوپ ، گنهرف  هّلجم ي  يا ،» هرقن  هدرپ ي  رس  رب  هداتسرف  نیرخآ  ، » میرم اردص ، .56

.1383 هرامش ي 32 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  مسینویهص ،» ذوفن  يارب  یهار  نابز ، ، » دیشهم ییافص ، .57

.16/10/1382 ملق ، حول و  یناسر  عالّطا  یگنهرف و  تاعلاطم  هسّسؤم ي  یسانش ،» نمشد  ياه  هوزج  ، » يدهم بئاط ، .58

هرامش ي 78. سدق ، يادن  هیرشن ي  خیرات ،» فیرحت  یتسینویهص و  يامنیس  ، » نیّدلا سمش  ینالجعلا ، .59

یم نآ  زا  هک  ییاهدوس  تساـکولوه و  دروم  رد  ناـیدوهی  ياـهاعّدا  هب  یلاـمجا  یهاـگن  هزار : همه  زار  ، » یبتجم دّیـس  يزیزع ، .60
.1385 هرامش ي 14 ، یخیرات ، تاعلاطم  همان ي  لصف  تساکولوه ، همان ي  هژیو  دنرب ،»

.مج ماج  همانزور ي  تیاس  یتسیلایرپما ،») نارهاوخ   6  ) يا هناسر  مسیلایرپما  يادیپان  ياهزرم  ، » يدهم یناخیلع ، .61

: سردآ رد  نیلوئاش ،» دبعم  ات  ناشاوخ  هوک  زا  ، » كدزم يرظن ، یلع  .62

.www.jour.4peace.com/main1.asp?aid=2
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ص:379

هرامش ي تفرعم ، هّلجم ي  سکیرتام ،») ملیف  ییاوتحم  دقن   ) نویهص ییارگ و  کش  هفسلف ، امنیـس و  ، » نیـسحدّمحم داژن ، جرف  .63
.1383 ، 85

.1385 هرامش ي 1 ، ایوپ ، گنهرف  هّلجم ي  يدوویلاه ،» معط  اب  يربمایپ  یحو و  ._ ، » 64

.1383 هرامش ي 5326 ، تلاسر ، همانزور ي  گنهابش ، نارهم  همجرت ي  دوویلاه ،» هدرپ ي  تشپ  ، » دا.دنلیف .65

.1386 هرامش ي 1 ، قرش ، دوعوم  هّلجم ي  ییارگ ،» یجنم  هراگنا ي  یحیسم و  مسینویهص  هروطسا ي  ، » نسحم قنالآ ، يربنق  .66

ياـیند هّلجم ي  سکیرتاـمینا ،») شور  هب  تـکرح  تـسیب  رد  تاـم  شیک و   ) هـتمورپ هیـال ي  تـفه  سوباـک  ، » دـیمح یلیرُک ، .67
.1381 هرامش ي 125 ، ریوصت ،

ص 70. ، 1382 هرامش ي 74 ، تفرعم ، هّلجم ي  مسیئد ،» بتکم  اب  ییانشآ  ، » یضترم یمیرک ، .68

.1383 هرامش ي 32 ، دقن ، باتک  همان ي  لصف  مسینویهص ،» ینید  يداقتعا و  ّتیهام  ، » يدهمدّمحم این ، یمیرک  . 69

.ءارهّزلا دحاو  یهاگشناد  داهج  رشن  دندرک ،»؟ عارتخا  ار  دوویلاه  نایدوهی  هنوگچ  ، » لین رلبوگ ، .70

، دـقن باتک  همان ي  لصف  تعیرـش ، ياهنم  ياه  نافرع  همان ي  هژیو  نردـم ،» تسپ  ناـفرع  دـقن  ، » اضردـیمح فیـس ، يرهاـظم  .71
.1384 هرامش ي 35 ،
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هرامش ي 1. یساملپید ، گنهرف و  همان ي  لصف  كار ،» یقیسوم  ناطیش و  ياسیلک  ، » نیسحدّمحم ییاقآازریم ، .72

، تلاـسر هماــنزور ي  درفنم ، هّیمــس  هـمجرت ي  میهاــفم ،» يزاــس  نوـگرگد  لیئارــسا و  يامنیــس  ، » یلع زیزعلادــبع ، يوـقن  .73
.22/10/1383

هرامش ي 11. دقن ، باتک  همان ي  لصف  يراد ،» هیامرس  ماظن  لوصا  مسیئد و  ، » رغصا یلع  يوداه ، .74

.1383 هرامش ي 5302 ، تلاسر ، همانزور ي  اکیرمآ ،» رد  یتسینویهص  یبال  هب  یهاگن   » كرام ربو ، .75

: تیاس رد  هرامش ي 13 ، امنیس ، دقن  هّلجم ي  يوبن ، لوسّرلادبع  دّیس  همجرت ي  تاساسحا ،» هدرتسگ ي  فیط  ، » جرج وو ، .76

.www.iricap.com/magentry.asp?id=2580

هرامش ي 62. دوعوم ، هّلجم ي  دنمدرخ ، ناراب  همجرت ي  الاباک ،» یقیقح  ناتساد  ، » نوراه ییحی ، .77

Des O.R.F Nachleze Das Magazin، Namber 10،2000.78

 : تیاس رد  ? Is Harry Potter Jewish.79

www.Ou.org/ncsy/projects/5764/cl-64/harry-potter-is-jewish.htm

: تاّلجم هدرشف و  حول 

.مسینویهص همان ي  هژیو  هرامش ي 32 . یمالسا ، هشیدنا ي  گنهرف و  هاگشهوژپ  دقن ، باتک  هّلجم ي  .1

يامنیس رد  نامّزلارخآ  برغ و  هدرشف  حول  دیجم ، ینیسح ، هاش  .2
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ص:381

.دوویلاه

.اکیرمآ پاچ  ربماتپس 1986 ،  22 تیال ، تاپسا  هّلجم ي  .3

، اکیرمآ .م  لوصحم 1997 چیوبوکاج ، رلکنیس  نادرگراک : هدنسیون و  ییاکیرمآ ،» يایؤر  امنیس و  مسیدوویلاه   » دنتسم ملیف  نتم  .4
.ناشدوخ يروتارپما  باتک  ساسا  رب 

.ینیسح اش ه  دیجم  رتکد  مسینویهص ،» دوعوم  نیمزرس  امنیس ،  » دنتسم ملیف  نتم  .5

هرامش ي 3. هروس ، هّلجم ي  .6

هرامش ي 97. ناوج ، يرهشمه  هّلجم ي  .7

هرامش ي 14. یسایس ،، ياه  هوژپ  تاعلاطم و  هسّسوم ي  یخیرات ، تاعلاطم  همان ي  لصف  تساکولوه ، همان ي  هژیو  .8

.1385 مق ، ملق ، حول و  یگنهرف  تاعلاطم  یناسر و  عالّطا  هسّسؤم ي  رشن  مسینویهص ، یلاتیجید  هناخ ي  باتک  هدرشف ي  حول  .9

سرام 1984. مهن  سیلگنا ، پاچ  هّلجملا ، .10

: یتنرتنیا عبانم 

.www.wiki pedia.org /wiki/news corporation.1

(. www.yahood.com famous (famous jews interactive . 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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