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  ۵ )یط�ر �ر�ا���د( اردو�"د �!��و�د  �و� �ر ������� روش ی�د و ن�د ۀدر��ر

  ۴٢ )�ن��د� د�ت ن�ر��( ن�د ف�",ر در +�*�ن وا�"ر ی����د�( �دل  '�در از ن�ا�%�
ر د$�ت !���� ����ت

  ۶۶ )�������و ن�را�( !��*رھ���� یھ� "��دل از آ�و�"ن و) �رط��( +وردووا  ��و�

6
 و !�د� ران،�ا در ن�د 'را +� ��ره ن�درا !"��3    :ون�زا���2و$ر و یا�زار ن�د  ٧۵ )�ن��%�ود ��9%�در*( ا�ت؟ ��ده !7

  

  

   :��ن آ>�ز�ن ھ�
ت د��ران �ر��س


	 ر�د ا�د���������ل رھ��	 و   ��ون ا��	 ،

� ا�ت.   ���	���� دون و�ود و ����ل  در �� 


	،  �"�د!	 رھ��	 و ���	�����ن ���ت و   ا�د��� 

و ���	، %��رت ا$���دی و   دون  �"�د!	 رھ��	

 ا�� (�و�� )و� )�	 ا���ن ھ� %ر�ش  را���ز ا�ت.

!و��م،   �)ن �	  ا�ت *� از %��رت و �ر$	 ���	

�
��  ،�
��*,ن �و���	 ھ�(��ن از ا*�و��ت  و"	 در 

� )ود  � %��رت ��م و  وردار ر)* �
��ا�ت؟ آ�� 

رھ�/ *�� �	   �*�د، �$د %��رت ا�ت؟ (�و�

(��ن (�زی ���ن ا�ت؟ در ��م، �0وری ھ�ی *,ن 

دھ�د و در   �د�د �	 ��ی )ود را  � �0وری ھ�ی

�
�� دا����ه ھ� و �دارس �در�س ��	 �و�د. ا�� در 


� *,ن �و���	 ��و د��ر ھ�(��ن، �در�س و ,م 

� و ����و�ن ز��ن ھ�ی !ذ��� ا��س و %��� �ط�"


	 ا�ت. و���ن ا����ن ��ز )ود را  � ا�ن ��%ژوھش 

� (�و�� �ظم و �����	
�� �  %ر�ش ��7ول *رد، *

�� 	 ا�ت *� در آن %��ر�	 و�ود �دارد؟� 

ا!ر (��ن ا�ت %س (را  � )وا�دن �9راط، ا8طون و 

ا�د���م و ��9"� و   د �	ار�طو  ��ده ��	 *��م و )و

� و�ود �و���م؟ ا!ر %��ر�	  *��ب �	
���دارد،  در 

���م آن (� را *�  (�و�� ���ن ا�ت *� ا�ن ���و�ن 



2 
 

� ���ز 
���وان   طرح *رده  ���د ؟ در %��; �	دارد، 


ت *� *�	 ��ری ���وف  � او ا��زه ��	 دھد !

 دھد.  از ھ�(ون ار���دس ر��د ھو�ر*� ( ���م!) �ر

���و	  ا�ن رو ���وف، ��واAB و رو�ن ا�ت.

و�ود �دارد *� �د�	  ��د  � �9�9C	  ,�ر از ار�طو 

� ط ��ت ا����	 %	  رده ا�ت. ا�� از   �� ��د�ت ��

	� ��وان  دون %��رت  � د� �ل   �وی د��ر، (�و�

�  ود؟ در %��;  � ا�ن %ر�ش 
��ا�ده ھ�ی �د�د در 


	 �وان  ��ز �	��� ا�ن �
,وم   !
ت *� *��ت ���ه  

  -ا�ت *� در�(� ھ�ی �)��
	 در ���ن %��; !�وده �	

�و�د،  دون آن *� در�(� ھ�ی �و�ود، ارزش )ود را 

	
��
,وم ���ن در�(�   از د�ت  دھ�د. ا�د��� � � 

ھ�ی �و و �� !��رش در�(� ھ�ی �و�ود ا�ت *� �ور 

�ود  ����د. ا�د���  ��زه �� $و��ری  ر %ر�ش ھ�ی �و


	 در ا�ل��ا�ت *� �9راط  )ود، از �وع )ردی  

  ا�ت.  �روج آن  وده

*** 

 "!و�د:   در د���� )ود )ط�ب  � آ��	 ھ� �	  �9راط

�ای  آ$���ن! �ن ا�ن �,رت را ��G �ش �د�ون !و�

�9راط  1!و�م؟" )رد��دی ھ��م. (�و�� )ردی را �	

� �  �G داران آ�ن������س از %��ا�د،  ��G�C او ����

� )رج داده، Cرف او را  �	  �)واھد ا�دG	 Cو��

)رد��دی  ۀ$ط��G� Aد و  � �ظرش %�را�ون ��ت آواز

  )ود !وش  دھ�د.  او از ا�ن روا�ت آ�Jز �	 *�د:

	GودG ت دوران�روزی دو   �G ون�9راط، )�0ر

� د )دای  �دھ� از ������داران آ�ن �	� � ۀوار  �ود،  

� آ�� G�	 )رد��د�ر از �9راط  ��، �	د"
	 رG د�ر%

دھ�د: "��، ھ�K  و�ود دارد؟  �Gھ��ن �� د %��; �	

��
آن  Gس".  �9راط  � ���دن ا�ن %��; در ����ی �,

� )ودم G د �ط��0مC 9ط ز��د ازرو�	 رود: "�ن 

ھ�K اد��ی )رد، (� در ����ی !��رده و (� )�ص 
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  ���� -۴٢٩ق.م)   � $�م ا�8ون ( ٣٩٩- ۴٧٠�9راط (  از د
   ق.م).    ٣۴

	� 	
�را )رد��د�ر�ن  �وا�د آن �دارم، %س (�و�� د"

  �رد د���  )وا�د"؟

�وی )رد��د�ر از ���آن !�ه �9راط، ��G%وی )ود در 

�Gد *� ا �دا  )ود را  رای ������داران آ�ن  �ز!و �	

� ���ش را G دار �,ر������راغ ��,ور�ر�ن � � 

� ا�ت: " ا�ن �)ص را ��Gل  �ش ��	��Gد، ر

� ھر(�دG م�از د�د  آز�ودم... در !
��و  � او در��

 ���ری و  � و�ژه از �ظر )ودش )رد��د ا�ت، در 

9�9Cت (��ن ���ت.  �%س و$�	 Gو��دم  � او ���ن 

9ط !��ن )رد��دی �	 �G دھم   	��را � رد و"	  

���G ،رانB�C ری از���ت، او و  �ن ����)   �ام را  

دل !ر��د.  � و�ود ا�ن، ھ���م �رك آن ھ�،  � )ود 

 	 �رد�د از ا�ن �)ص )رد��د�رم. ا�د���دم:  �� �ن 

� ھ�K �ك از ��  � ھ�K رو دا��	 G ت�ل ا��C� ر��� 

 �G ت�او در ا�ن !��ن ا 	م، و"���  �در)ور �دا��

� در ا�ل ��	 (�زی را �	G ن  ر  دا�د� 	دا�د.  و"

��دا�	 )ود آ!�ھ	 ��Gل دارم.  ��,� از ا�ن �ظر و در 

، ز�را !��ن ا�ن ���9س Gو(ك، �ن از او )رد��د�رم

� در 9�9Cت ��	 �Gم (�زی را �	 ��	G 2دا�م." دا�م   

� %س از آن  � �رد د��ری از  �9راط �رح �	G دھد


��و �����، ���د او را )رد��د�ر از ! ����داران آ�ن  

�  �ش G آ��ن " :��)ود  �� د، ا�� �را���م (��ن در��

� *�ر ��	 آ��د".   V او  از د��ران �,رت دار�د، �9ر�

 -�%س �رح د�دار )ود  �  ���ران  زرگ �,ر را �	

آورد و ا�ن *� (�و�� �ردم Gو(� و  �زار، ��رھ�ی 

��Gد.   �ر از )ود آ��ن ���� و �
��ر �	 آ�,� را ژرف

�را���م  � �راغ �����ران و د��ر ط �9ت �ردم 

�، ا�� از )ود )رد��د�ر ��	 �� د�  ر

����ا (��ن  � ر  Apology�9راط ا�ن  )ش از د

�  �ر�ن ��� آ$���ن، آن G�	 ا  رد: "��$ل %���ن �	G ت�

دا�د از �ظر دا���	 ارزش (�دا�	  ����د �9راط �	


,وم دا���	، %��  �دارد".� � ��9راط  � ا�ن رو�Gرد  

                                                   
2
 Tarrant, Harold.: 1993, The Last Days of Socrates, 

Harmondsworth: Penguin Books, p46 
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� ا��س آن در���زدن در  رو�	 را �	G ذارد!

�ھ� ،!�وده  ودن  ھ�، آ!�ھ	  � و��ت ��دا���� دا���

���
	 ذھن، ���� و %ر���ری  ��وی 9�9Cت درھ�

�9راط 8Gس درس �دا�ت،   . رای ھ�� �ردم ا�ت

���وف د%�ر���ن � ود.  او  � ���ن �ردم Gو(� و 

� رت و %ر�ش  �زار �	��% 	
���  ھ�ی   �G ای را

!ذا�ت.   ر�د،  �  Cث �	 ذھن ھر رد ا����	 �	

�وی 9�9Cت از راه ���روش �9راط  را��س 

�   ود؛  � !و��  دن ذھن  � ا��دYل ��ط9	ورزداG ای

رد، )ود $�در  � �G��ن %ر�ش  �ھ�ی ��م  

ھ�ی ز�ر ���	 �ر  �ود. در روش �9راط	، رد  %ر�ش

  آ�وزد. راه در�ت %ر���ری را �	

 - روش %ر���ری �9راط	 �	 ۀھ�رو"د ��را�ت در �ر

� درس �	  �و��د: " �	 دا��م �9راط اد��� ��	 *رد *

و �� د��ورا"��ل. از د�د او �)�طب، )ود  ��د  دھد-

����ر و ا��دYل  ��د.  � و�ود  �داوط�ب �� �وظف  

ا�ن، �9راط راھ����	 *رده،  ��  � "زوم، %���,�دھ�ی 

د. او ھ�
�دی  رای �ر��ن روان �ر  Cث ارا0� �	 د

� �	 ��زد �و�� ھ��	 را ���� راه را  � �وی  ر*

!����د.  ز�را در �ط] %ر�ش ھ�ی ��ط9	  �دی �	 

%ر�ش ھ�ی *�	 و  زرگ، �ردر!�	  ���ری ھ�ت 

�� ز���	 *� آن ھ� را  � %ر�ش ھ�ی *و(��ر، و"	 

ز�ر ���	 �ر �	 ����م.  ھر (� %ر�ش ھ� *�	 �ر�د، 

ا���ن %رش از روی �راCل ��طق  ���ر ا�ت.  

ھ�(��ن، ھر (� %ر�ش ھ� )�ص �ر �	 �و�د، ا���ن 

�د  ���ر �	 !ردد.  از  � � �رC��واق و را�ر ر�ن  

%��; �� 	 و  �د�د �9راط، %ر���ری �9دم ا�ت  ر %و�

 �روش آ�وز�	 در�ت آن ا�ت *� آزادا��  ر ��ر 

   3)ود دا�ش %ژوه ا��وار �ود"

�9راط  � �ردم *و(� و  �زار آ�ن �	 ���ت و %ر�ش 

ھ�ی *��دی ذھن آ��ن را �و�� �	 �د.  آن (� ��را�ت 

ط "راھ����	" �	 ���د، ھ��ن �8ش او در روش �9را

                                                   
3 Tarrant, Harold.: 1993, The Last Days of Socrates, 
Harmondsworth: Penguin Books, p46. 

 رای ر���دن )ود اراد  � %ر�ش ھ�ی ز�ر ���	 

ا�ت؛ )واه  � !و�� ای ردی و )واه در ��A؛ )واه 


	 و )واه *�وش در $��رو ا����ع.  ��%ر���ری 

رد و ا����ع  ��د د�د!�ه ھ��	 را  ��9راط  ر آن  ود *

� از ر�وم ا�دادی و ��ت  � آن ھ� ر��* �ده، %�و��

  �ورد  �ز ��	 و %��Yش $راردھ�د. 

� و %و�ش ھ�ی �ری  �ر، "9ب 
���9راط در ��ر�; 

 �")ر��س" را  رای )ود \ ت *رد، آن !�ه *� رو  

   زر!�ن آ�ن !
ت: 

" �ن آن )ر���	 ھ��م *� )دا  � �ردم آ�ن ارزا�	 

دا��� و آ��ن ھر!ز )ر��س د��ری �)واھ�د دا�ت 

ای اھ�"	 آ�ن!   ر)8ف آن (� ���ن  ا!ر �را  ���د. 

� �ود )ود،  ���  رای )�ر   �ا�ت !��ن   ر�د، �ن �

��� �)ن )واھم !
ت �� � �دا در  را ر )دا !��ه 

او ھ��م، ��Cوم ��ز�د.  ز�را  �ورز�ده و �را *� ھد�

ا!ر �را  ���د،  � آ���	 ������	  رای �ن �)واھ�د 

�  ���	 رو�ن �ر،   �!و�� ای )ر���م ��ت.  ��	 *

و از �وی )دا  � ا�ن دو"��,ر ارزا�	 �ده ام.  و ا�ن 

� د"�ل   �دو"��,ر، ا�ب ��و��د و ا���	 ا�ت *

�����	، (�*Y	 Cر*ت ھ�ی )ود را از د�ت داده و 

�ر��ن ز�د!	 ا�ت. �ن آن  ����ز��د  �ز!�ت  

)ر���	 ھ��م *� )دا و �ل ا�ن دو"��,ر *رده و ���م 

� �� ��� را ��ش زده،  ر�	 ا���زا�م، روز و ھ�

����9د و �رز�ش �	 *�م.  د��ر  � آ���	 *�	 (ون 

�را �)واھ�د ��ت و از ا�ن رو  � ��� ا�درز �	 دھم 

� از !ر�ن ��ن �ن در!ذر�د."*  

 -�9راط ��,� ز�د!	 ����ده و )ودآ!�ه را ز�د!	 �	 

دا��ت و �	 !
ت: " ز�د!	 ��آز�وده را ارزش ز���ن 

� ا!ر او �����ه )ر��س ��ر�; ا�د��� را ���ت."  

 ،�د�ت آورد، ��,� از آن رو  ود *� از %�ش و %�و��

  )ود، )ر��س )و���ن �ده  ود... 

***  

 وده و از ا�ن  ا�دۀ %�دا�ش ا�ن !�ھ���� ��ز در ا�ن را���

� ا�ت.  رو�� ��ت �9راط	، ")ر��س" ��م !ر  �� 
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� �وBو�	  ھر ���ره، %رو�ده ای )واھد  ود !�وده 

واCد و ����رھ� از زاو�� ھ�ی !و��!ون، آن �وBوع 

�	 دھ�د. در ھر ���ره،  را �ورد  رر�	 $رار

ۀ ���رۀ %رو�د  Bوع %رو�دۀ آ��ده ا�8م �	 !ردد.�و


,وم � �  �ا)���ص )واھد  " آزادی"آ��دۀ ا�ن !�ھ���

   دا�ت.  

ا�ن !�ھ���� ���د ھم  �وا�د در�(� ای �د�د  ����د، 

در ھر �Cل، �8ش )واھد *رد  � ���ش و �9د  و"	

�ت ھ��
از ا�ن رو  . ��زا�د در�(� ھ�ی �و�ود،  ر �

ھ�0ت د �ران )ر��س  ر آن ا�ت *� ا�ن !�ھ���� از 

 ھر �وع وا ���	 �ری و �ر���	 *� Cوزۀ �ری را

ا��دوار�م  � ھ���ری ھ��  �Cدود *�د،  ر*��ر  ���د.

ل و  � ��زی !�ھ���� رھ�)���ن  �وا��م در ����

  )ر��س �وق  ���م. 

*** 

 ���C �ظران و )وا��د!�ن، ��9"� ھ�ی )ود در ز���

����	  �وBو�	 ا�8م �ده و ��ز  �ز��ب را  � ۀ%رو�د

  ز�ر ار��ل ر����د: 

    

kharmagas@falsafeh.comkharmagas@falsafeh.comkharmagas@falsafeh.comkharmagas@falsafeh.com 

  

$�    :ت ار���!ا�"��دارھ�ی �ر��س �رای �

� ھ�ی ار��"	   � ر��ت  - "�9� MS-WORD   

ا�دازه:   -  Arial (Body CS))ط ���رش:  -

١۴  

-  :��  �ن )طوط در �و�����۵.١   

�  �ن %�را!راف ھ� -���  دون 

-  :�C
ر��ت �DIN A4 -  :در  ٢.۶ا�دازه

١٠ Kا�� 

دارای ,ر�ت �ط�"ب ��ظ�م �ده در ر��ت:  -

MS-WORD Table of Content 

  ون J�ط (�%	 و %���%�ش و�را�ش �ده د -

ر�م ا")ط ��9"� ھ�  � !ز��ش �و���ده، %�رو  -

��	 از ��وه ھ�ی ا�روزی و را�` ز �ن 

�ر�	 

- A ��� ر �� دارای ,ر�ت �

�  در ز����!زار ا���ت  -��ا�8م �و��� �� �ر

   ودن *ل ��  )ش ھ��	 از آن

 در ��ر�� ھ�ی د��ر  � (�پ �ر��ده  ��د. -

ر ����م و %رورش *�	 و روش �,م، ��)�� -

��د در طرح �
�ھ�م ا�ت، �� *و��ھ	 �� -

  ��دی �و��� ھ�.

 از و�را�ش ��9"� ھ� ��ذور ا�ت. �ر��س -

دارای ��م از %ذ�رش �و��� ھ�ی �ر��س  -

��ر )ودداری �	 *�د.��� 

از %ذ�رش �و��� ھ��	 *� در آن  � �ر��س  -

�)�	 9�9C	 �� 9Cو$	 �وھ�ن �ده  ��د، 

 �	 *�د.)ودداری 

ا"زا�V ھ��ن د�د!�ه  ،د�د!�ه ھ�ی �و���د!�ن -

 د �ران ا�ن !�ھ���� ���ت.  

 در%�ور$	 "ط
� از ا�ن ر��ت ا��
�ده *��د:  - 

�   : ��ر�; ا����ر،.�و���ده��م C
�xxx 

در ,ر�ت �ر�A *��ب ھ� و �Y�9ت "ط
� از ا�ن  - 

ر��ت ا��
�ده *��د:  

�،  : ��ر�; ا����ر، ��م *��ب.�و���ده��م "�9� ��

  ، *�ور، �,را����رات

*�� 	 را ��م   ،�Y�9ت �را�A،  رایدر ,ر�ت  - 

� در آن ����ر �ده ��ز ذ*ر *��د. "�9� �* 
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در��رۀ د�ن و �دی روش 
� �ر �و�  د���و�! ������

  4)ا���د��ر ط�ری(دو�"دار 

    *�ر�ت 

    ��م، د�ن وا)8ق

    در  د�ن  روش  ����	

    در ��م  روش ����	

    ���9د د��	ا


� Jر 	��    �9د د�ن در 

    �9د ا�����	  د�ن  ا�8م

	����
    د�ن در  �ت د��را�	 !

     رر�	 و �9د د*�ر�ن  دو��دار

   ���	  د��	 و %س ����	  %�ش ����	

    �9و"� د��)و�	

A ���    

*** 

آرا�ش دو��دار، ���وف ����ر ا�را�	،  � !و�� ای 

 %ردا)�� ا�ت.���������  � �9د ا�د��� ا�را�	 

%ژوھش ھ�ی او در ا�ن �ر�� در ����ل �ری ��ل 

� ا�د��� و رھ�/   �ا�روز  � و�ژه از آن �,ت *

)ود  � ��وان �� ��ظر و ��ل ا�د���دۀ ���9د  ��ر�د، 

�9ش �ؤ\ری دا��� ا�ت. از ا�ن �ظر، �9دی  ر �9د او 

 ��د ادا�� ��8	  ��د *� )ود دو��دار � ��ر آن  وده 

 ا�ت. 

%�ش از  رر�	 د*�ر�ن دو��دار،  در ا�ن �)��ر،

Yزم ا�ت  دا��م د�ن و %ژوھش د��	 در دوران �� در 

                                                   
4
� و وق "����س �ز�� از  ایا�
�د��ر ط ری، دارای د*�ر 
��


 ���)آ"��ن و �درس در ��و ����	 در دا����ه ھ�ل   ���	 �
�	 ، آ"���	 و ا���� ھ�ی �ر�	 در ��رول ا�ت. از او  � ز �ن

 آ\�راز    	 ر) ,ر�ت .�	  ��د�و�ود  آ\�ر و ��9"� ھ�ی ���ددی
 در:

http://www.falsafeh.com/Esfandiar_tabari.htm 
  

� را����	 ھ���د.   � ا�ن ��ظور، درا �دا  � ��وه )

 ھ�ی �و�ود و ���ن �9د د�ن و �%س  � �0وری ھ�ی

	� � �ود. ا�ن ز���� (��	�و�ود در ا�ن را ط� %ردا)�

 �ن دو��دار 0�Cز اھ��ت ا�ت. رای ,م و �9د د*�ر

 

 �7م، د�ن و ا�6ق 

%�ش از %ردا)�ن  � را ط�  �ن ��م و د�ن،  	 �ورد 

���ت *� را ط�  �ن ��م و ا)8ق  رر�	 �ود، ز�را 

ا)8ق، را ط� �������	  � د�ن دارد. ھر (�د ��م و 


�وت را �� c��* وزۀC ری از �وارد دو���ا)8ق در  

ا�� ��9ط ا���ل ���ر*	  ن دو!�ر�د،  �ن ا�در ر�	

 و�ود دارد. 

� در �Bر
�وت  �ن �0وری و � �$ ل از ھر (�ز  ��د  

 ،��Bر� *��م. در �Cط� ��م،  �ن �0وری و ���م �و

�  ر )8ف �0وری �Bر
�وت ��)��ری و�ود دارد: �

ا ط�ل %ذ�را�ت. �0وری از ا ط�ل و ��ذ�ب ��ون 

م ا�ت، *� ا�ت. ا�� ��و��ت �0وری  � ا�ن �
,و

ا\ �ت در�ت  ودن �� �0وری ا���ن �دارد.  � ا�ن 

�Cل، � ��د  � د"�ل �دم ا\ �ت ��ر 	 �0وری از آز�ودن 

 �زدھ	 آن �0وری �ر�ظر *رد. �� �0وری *� از 

� ���ر  ���ری از ر��Bت ���وا���	 �و�B] و �و

 ر)وردار  ��د، �وق �ر ا�ت.  � ا�ن د"�ل، �0وری 

� �وا��د  � ھ� �	�Bر��وان %��
رض �Jر$� ل ا\ �ت 

� �و�د. ر��Bت، ھ�واره  ر ا��س �� �ھ� %ذ�ر

*��د. ��� � آن ��ز در �0وری ا راز �و�ود�ت �	

ا)8ق $� ل ���ھده ا�ت.  رای �\�ل وظ�
� ا)$8	 

�رط ھ��	 ا��وار ا�ت *� ھ�(ون   را��س %�ش

  �و�د *� ا�ن�0وری، �Jر$� ل ا ط�ل ھ���د. ا!ر *�	 

� ای ا)$8	
ا�ت *�  ��د از ���89ت %رھ�ز و  �  وظ�


س و درون )و�ش ر�وع *رد، در (,�ر(وب �

� !ر آن، ��	�0وری ا)$8	 ���وان، و %�ش �رط	 �و

�  �� ��در��	 آن از �ظر ا)$8	  � در��	C�

$� ل !ذا�ت.  ز�را J�ط  ودن ا�ن �,���ری ا)$8	، 
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و ��م � �ھت دار�د.  ا\ �ت ���ت. از ا�ن رو، ا)8ق 


�وت �,م ا)8ق و ��م در ا�ن ا�ت *� �0وری  و"	�

	��� ���، ا!ر از �وا���	 و !��رۀ Yزم  رای �و

�ر �  ر)وردار � ��د، �	� ��وا�د ر��Bت ���	  

��ی )ود را  � �0وری د��ری دھد.  � � �رت د��ر، 

دارد، در ��ر � را ط� �Jر����9م  � �0وری ���	 

 	"�C 	��9��ر��J ، (��ن را ط�	ا�ول ا)8$ �* � 

� ا�ن  ��ر � ز�د!	 �دارد. ادراک ��Cل از  ��ر �

د"�ل، دارای ��زو*�ر *��رل ����9م ر��Bت و *��رل 

  �Jر����9م �0وری ھ�ی ���	 ا�ت. 

از ا�� �ر  در �� %�رادا�م ��)ص �0وری ���	

 	��� ��Bر��ز در (,�ر(وب  ر)وردار ا�ت. �� 


,وم ���7ر �0وری طرح �	 آن� ��ود. ���7ر %�رادا�م  

�0وری ا�ت. ر��Bت را ��	 �وان ����9م  � ��وۀ 

$���	 از �0وری ���ق *رد و ھ��ن ا�ر، ��Bن 

��و��ت �0وری ا�ت.  ر�ری �� �0وری  ر �0وری 

د��ر  � د� �ل ���7ر %�راد�م �� ھ�وز در %�روی آن، 

ر آن $رار دارد و ا�ت *� ��م د �� A �را�ط	 ذھ�	

آ�د *�  � �0وری  را��س  آن، ا�ن ��ور  � و�ود �	

ر��Bت ��ر � �ده د��ر  ,�ر �	 ����وان  � �و

%ردا)ت.  � � �رت د��ر  � � � و ����ن *ردن �� 

�وان  �  ر�ری ��	 �0وری �� ت  � �0وری د��ر، �	

 ر د��ری %	  رد. ���ر ذھ��ت ��"م و دا����د در 

دV9�$ دارد. ا�ن � � و�����	 �د، �9ش �,�	 ا�ن را�

���وف ا)8ق ��ز ا���م �	 ��وه �دھد، ای ا�ت *

� ��!ز�ر  ��د  �ن دو ����م ا)$8	* ���Jر$� ل آ�

  را   ر!ز��د. ا\ �ت، ��	

و  5ھم در ��م و ھم در ا)8ق، ��ھد دو �ؤ"
� ��ظ��	

  - 	ا�ل ��ظ��	 �ر را $��ده ��د �ھ���م.  9�6و��	 

و  ��زد، راھ���ی ��رت ا�ت، و�ود ���	 �دارد

ا�ل �9و��	 )���� ای   �رV در$��رو �ر ا�ت.

را از د�ت   �
,وم ا�ن و�ژ!	 از �
,وم ا�ت *� ا!ر

 دھد.   �  د�ت �	 دھد، ����ی  )ود را ���ره از
                                                   
5
 regulative 

6
 constitutive 

�طر�`،  �\�ل، $وا�د �طر�`  رای �
,وم طور

آن ھ�، د��ر از  �9و��	  � ���ر �	 رو�د *�  در � ود

 رای    $��ون ا���	 �وان �)ن !
ت. ا��  �طر�` ��	

 ������، �9ش ��ظ��	 دارد و در � ود آن ھم ����


ظ �	C وم )ود را,
 *�د.  �

�0وری در ��م، �ظم دھ�دۀ ر��Bت ا�ت و ھ���رھ� 

د"�ل، �9ش  در ا)8ق، *�ش ھ� را ��ظم *رده و  � ا�ن

� *�ش ھ�ی  ��ظ��	 دار�د. ر��Bت ���	��  � �و

$وام و   �� ھ���رھ�ی ا)$8	،   � ا�ول ���	  ا)$8	

 ھ���د.   )��د و  � ا�ن د"�ل، �9و��	  %��داری �	

از ا�ن �Cث،  �ن ��م و ا)8ق �
�و�	 ���ت. ا�� د�ن 

 	�9� �) �دارد؟ د�ن �� �,�� ��	 ا�ت در ا�ن را ط

� � ��د آن را  � ا�د0و"وژی ���وی $رار داد. *

 ���و�� ادراک �� ا���ن ا�ت *� ا�ن �� ،	�� ��,�

) ٢) �� ��رش %��� ای �١رط Yزم را دارا  ��د: 

) ا���9دات �ظری �٣� ����م �ر*زی ارز��زاری 

� و���ن   (��ن ����م �,�� ��	 c��*7 ��)ص .  �� 

  ا����ن  ر �� !را����� [ $��ده ھ�ی ز ��	] )��	

   )�د.  و"	  ظ��	 �	آن )���	 ��  � ا�ت *� ا��وار

(��ن *� )واھ�م د�د، �ؤ"
� �9و��	  ��ز در د�ن �9ش 

	� �
 *�د.   �,�	 ا�

 

  

 روش  ����!  در د�ن 

(,�ر روش ا���9دی �� ت  � د�ن و�ود دارد: �9د 

ا�����	 ، �9د ��ر�)	،  �9د �������ت [��م !را] و �9د 

	
��.    

�دا�	  �ن د�ن و ����ت �  	������  د�د!�ه ا����در 

ر�د و ھر �وع د)�"ت د�ن در $درت ����	 و �	

�ود. د�د!�ه ��ر�)	  � �9ش د�ن ا�ور �C*��ت طرد �	

%ردازد و ا�ن *� در  ���ری از دوران ھ� در ��ر�; �	

و �,م در %�دا�ش ��/ ھ� و ا)�8�ت ���ل ا��	 
                                                   
7
 Hermann: 1984, S. 113-119  
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��9د�	  �ن ا���ن ھ�  وده ا�ت. �C�� ا�راب  رای 

وران ��ر�� $رون و�ط	 و��/ ھ�ی �رو�` ا�8م، د

	
د�ن در ���ن  ��� 	 �\�ل ھ�ی  �رزی از �9ش ��

� ا���ن ھ� �	  � ���د.  د�د!�ه ��������	 �� ��م !را���

 ١٩از $رن  و�ژه  � %��رت ��م و �ظر�� ھ�ی ���	

� ا�ن �و ر�د *رده ا�ت.  از ا�ن ��ظر، داده ھ�ی  

ت د��	 ھ���د و در ���$ض آ���ر  � ا���9دا���	 

�  � %��رت ��م ����ر �	������دان ��ل د�ن در 

	
��د�ن  � دو د�د!�ه ��
�وت �9��م �	 !ردد. �9د 

�
� د�ن  ��
� د�ن و ��م د�ن. ��طور ��ده  �ود: 

 ��� (�م ا�داز  �رو�	 �� ت  � د�ن دارد و از �9ط

�ظرھ�ی �)��
	، ھ�(ون را ط� )رد  � �واز�ن د��	، 

  و �Jره  ر)ورد �	 ن  د��	 و �9ش د�ن در ز�د!	 ز �

*�د. ��م د�ن ا�� ��د�V (�م ا�دازی از درون  � د�ن 

د��	 را  �   *�د ا�ول و �,�ن  ��	 دارد و �8ش �	

�و�B] دھد *� �0و"وژی �� ا",��ت ��ز   ا زار ���	


� د�ن   ����ده �	���ود. در ��ل ا�� ��م د�ن و 

د، ز�را  ���ری از ���9دان د��	 را ط� �������	 دار�

� ��وان ���وف  � ا���9د د��	 ���ق )ود و %ذ�رش  

	����
	 د�ن %ردا)���  ا�د.  ودن د�ن  � �9د 


	 ��ل ھ�ی �)��
	 دارد *� �,��ر�ن ���9د 

و��������ن و  �����8د!�ن آن ھ� � �ر��د از: 

 ا��8ر��)ر. 

  

  �ودویگ و	ت�ن ا�تا�ن 

                                                   
8
  ,Winfried: 2006  ���ر در ا�ن  �ره 

�ز�� و �C��ل درو�	 د�ن و �� ت ا�ن دو ��
�ر � � 

�\�ل ��
�را�	  %ردا)��د. ھ�ل و ھ��د!ر آن  � ز�د!	

� %ژوھش در �رۀ )��ت د�ن  � ��9ود    �ھ���د *

آن، %ژوھش در ز �ن د��	 و �
�وت آن  درک %�(�د!	

 و�ژ!	 د��ر، %ژوھش در �ره � ����م ھ�ی ز ��	

� ھ���� د��	 و ���9��  � د��ر �و��، %ژوھش �و

%ردا)��  در �رۀ �9ش )رد در د�ن و �9د د�ن از �9ل

 �د.  ا

 �آ�Jز رو���ری در ارو%�  � �9د د�ن ھ�ز��ن  ود،  

	� ��9د د�ن. ا��   �وان !
ت رو���ری ���	 طوری *

 ��د دا��ت *� (��ن �9دی از درون )ود د�ن آ�Jز �د 

و �� از  �رون ��  � ��ظور د���	 �� �Cو د�ن. 

او"�ن ��$د د�ن  ود *� )واھ�ن ا�8ح د�ن و  9ز�و��س

 �
��وارد ��)�ن ا�ول ا)8$	 در آن  �د.  ��ر�; 

	
��)دا و   از ھرا*��ت �� ھ�ل ھ�واره ��ر�; آ�وزۀ 

� و�ژه  � د� �ل ����� %ر��	   �� وده و ا�ن  � ھ�K و

در ��9 ��  � درک ���	 ���	 � وده و �C	  رای ا\ �ت 

�ده ا�ت. ��ز ا��
�ده �	 ده ھ�ی ���	و�ود )دا از دا

� ا�ن د"�ل، ��و�ر ��ده از رو���ری *� ھ�ل،  

���ت، ز�را  دھ�د *�	��ر*س �	 و و�ر �خ

د�ن � وده،  ��� �9د د�ن  رو���ری ھ�K !�ه �9ط� ��9 ل

  در Cوزۀ )ود د�ن، �و�ور رو���ری  وده ا�ت.

  رای رواداری و  رد �ری د��	،�� �رط ا���	  

�9ش  رو�د �و ژه ��زی آن ا�ت،  � طوری *� د�ن از


رد و ��/��  	���ت �  �د�ت �� د و �ظرا�� )ود  

 د�ن و���� از ��ظر ��ظر  � اد��ن د��ر  ��رد و 

$درت ا���9د  � )ود را  �� د. ا*\ر�ت ���و�ن 

رو���ری، Bد د�ن � ود�د  ��� )ود از ���9دان  د��	 

د��� از ��
�ران  � د� �ل ھ���  ر��د. ا�ن � ���ر �	

��89	 در د�ن �� !����دن )رد در د�ن  ود�د و )رد 

 ��رد�د.  را  رای د�ن و ا���9د Bروری �	

                                                   
9
 Xenophanes ( ۵٧٠ -۴٧٠  (%�ش از ��8د 
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از �ظر ا��د" �خ  �
�وت  �ن ����Cت از �� �و و 

 ��,ود�ت و ا�8م از �وی د��ر، در ا�ن ا�ت *

� ��وان  ا��وار ����Cت د��	 ا�ت  � ر ا�وری *

� و در �)ص ���	 ���] �� �ور �	9�9Cت �- %ذ�ر

�و�د. ا�� در �,ود�ت و ا�8م، ا�ن �
��ر *��ب ھ�ی 

   10ر���د.آ����	 ا�ت *� آن ھ� را  �  9�9Cت �	

� د� �ل د!�� *�د و د�ن ا��دYل �	و ��م %ژوھش  

�زم] وا",�م *�,��	 ا�ت. ا*�و��ت د�ن در دوران ]

	� [Bر وا���د��درن   �وای  �ن )�9ت و �ود ا!ر  

� *��م: از �� �و �ظر�� ����ل ا�واع و از �����ل �و

  �وی د��ر ا���9د  � )�9ت �,�ن.

���ظرۀ ��و�	 در �رۀ را ط�  �ن ��م و د�ن  � و�ژه 

!��رۀ ��زه ای ��ت *� در ا�ن ���ظره ھ�  ١٩از $رن 

د�ن  � ��وان %����درن و Bد%��رت ارز�� 	  اJ�ب

�د. ����� ا�ن ا"و�ت  ر)وردار�	و ��م و ���89ت از 

���ظرات، %�� �دی ھر (�  ���ر د�ن  � �Cم ھ�ی 

�ز�	 از �� �و و رد د�ن �و�ط ��م از �وی د��ر 

�  ���ف ھر (�  ���ر  �ن ا�ن دو  ود.  �،و در ���

 �ن د�ن و ��م را  ھو رت ��ورت ا�ن را ط� ��ز"زل

� را��و��"��م �(��ن ارز�� 	 �	* ���  ��	*�د: از آ� 

	� ��ود، ���	 *� ��وان  )�	 از  �ت �درن ���)�

�وان  � ��وان �ود را �	 �ن د�ن و ��م د�ده �	

 11%�رادا�م را ط�  �ن د�ن و ��م ارز�� 	 *رد. 

                                                   
10

 Schnädelbach: 2009, S. 9-26 

11
 Seiwert: 1995, S. 92. 

  

 ژان �
ا	�وا ��و�ر

ژان را��وا "�و��ر در %ژوھ�	 در �رۀ دا�ش %�ت 

	 �درن، ا�ده آل ھ�ی ���	   �12درن را راروا��

� �9ش �,�د ��رو��ت  )ش روا�ت ھ�ی  ا��تد*


���ن ا�روز�ن را  � �,ده دارد. (��ن  ��
رد در!

از ��م، �9ش �ر*زی در رو�د  درک �در�	

*�ھش �9ش د�ن در �و��زی و %��رت  ��وYر��م و

دا��� ا�ت. از اوا�ط $رن  ���م، �0وری ��وYر��م 

	 در ��ل د(�ر ���$ض ھ��	 �د *� در  رآوردن ����

� د(�ر *���	 �د.  Cران ھ�ی ا$���دی �������زھ�ی 

� راه را دو �ره ����و �دم �9��م ��د��Y \روت در 

 رای د�ن  �ز *رد و ��)��ر �ری ��وYر��م را در 

ز�ر %ر�ش  رد. �ز ��وYر��م در ���� ا"و�ت  *ل

�� �ز%د�داری دو �رۀ د�ن  � ��وان  ��م  ر د�ن، در ���

� �د. "��م د�ن"،  � %ر� �ش ھ�ی ��زه ای �وا

درک د�ن  � ��وان ��م، ����� رو�دی ا�ت *� ��م 

آ�Jز!ر آن  وده ��  � د�ن ��ز  � ��وان �� ا ژه و 

�ا�ن د"�ل،  رای درک را ط�  �9و"� %ژوھ�	  ��رد.  

 �ن د�ن و ��م � ��د ��,� از �� د�د!�ه ��م !را���� و 

                                                   
12

 Metanarative 
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از د�د!�ه ھ�ی ��������	  �  رر�	 %ردا)ت،  ���  ��د 


�وت  �ن ا�ن دو  ��ر�م. در �Jر ا�ن � ��)��ف  

 -�ورت، �
�وت �دی  �ن د�ن و ��م  ردا�ت �	

�Jر��89	،  ،�ود؛ ���	 ��م، �درن و ��89	 و د�ن

� �ظر�	 %����درن و  ��,* �آ�د. ھو رت ��ورت  

 ��*�ر*ردھ�ی �)��ف د�ن و ��م در �وا�A �درن �و

Yد��*رد و رو�دھ�ی ا	و ��� 	د�� 	ش و  "�و %ر

 �%��; ھ�ی ��
�و�	 را *� ا�ن دو %�ش �	 *��د، ���9�

 � ���م � �ھت ھ�ی ��)��ری در را ط�  �  13*رد.

در Cوزۀ   � ��ن و �
��ر وا$��ت، �
�وت ھ�ی ا���	

	������� و C ،15ر*ت در �Cور ������	 ز �ن �14

$� ل ���ھده ا�ت.   C 16ر*ت در �Cور ����ز��	 ز �ن

 ��,م �ر�ن �
�وت  �ن د�ن و ��م در ا�ن ا�ت *� ��م  

 ��د، �وا�د �9ط� ا���ء ����	 ا���ل ا����	��,��	 ��	

*�د: (�و�� %ر�ش را  	 %��; رھ� �	 ز�را �,��ر�ن

رد  ��د ز�د!	 ��  �*�د �� ز�د!	 )و� )�	 دا��

%ردازد و  ��د؟ ا�ن %ر��	 ا�ت *� د�ن  � آن �	

 �ت. د�ن از راه ر��Bت  � ز�د!	Cوزۀ *�ری د�ن ا

آ��,��	 در  د�ر�ن �را�ط از طر�ق    �  ز�د!	 و�ده و

ا���ن و ا���9د،  � ا���ن ��,����ده  � رد�ت )ود، 

 *�د.   ر��Bت و )و� )�	 اھدا �	


�وت د��ر در ا)�8ف اط��8ت او"�� �� داده ھ�ی �

�� د��	 )��	 ا�ت، *�  ر ا��س آن ا��Cم ���	 

�و�د. ا�ن �واد او"��  رای د�ن، *�ب �9دس ر �	ا��وا

و  رای ��م، ادراک C�	 ھ���د، *� در ��  �ت 

��رر �ورد ���Vد   ���ذھ�	 [���رک ���ن ذھن ھ�]، 

� ا�� اط��8ت او"�� ��,� در $رار!ر* ����  �د. از آ�

رو�د د���ورس �� !
����	 ��رو��ت �	 �� �د و د�ن 

 	����
� ���ر �	و ��م دو رو�د !  �رو�د، �دا!��

���ن ���ت د�ن و ��م را در  �ت 9�9Cت �ورد 

��,�  � ا�ل  د�,�ت، �	 ،���9�� $رار داد.  � ا�ن د"�ل

                                                   
13

 Seiwert: 1995, S. 82 
14

 Semantic 
15

 syntactic 
16

 pragmatic 

�� د��	  ���	�� ��در��	 �,�ن  ��	 �وان  � در��	

	 ھ�ی د��	 �ر��د.  وا$��ت ا�ن ا�ت *� 9�9Cت �و

 در �وا�A �درن از  د�,�ت *��ری �� ت  � ��م

� !رت *� در  ر)وردار�د.  � ا�ن د"�ل �	��وان ���

در Cل ���8ت از ا�� �ر  ا�ن �وا�A، د�د!�ه ���	

 ���ری  ر)وردار ا�ت. (��ن %د�ده ای  � و�ژه در 

�وا�A �درن Jر 	  � )و 	 $� ل ���ھده ا�ت.  

��ر�)	  �ن د�ن و ��م از د�د!�ه ھ�ی ��
�و�	  را ط�

��ھ�ی �)��
	  �ن و وا ���	 �ورد ارز�� 	 $رار !ر

� �و��ف  17ا�ن دو ���ھده �ده ا�ت. ون ا��و*�رد  

� �دل ا��دY"	 در را ط��  %ردازد.و ��م �	  � د�ن 

ا�ت *� ����ز!�ری د�ن و ��م را �)�ت، �دل ر$� �	 

دھد. ا�ن �دل در اوا)ر $رن  ���م �د �ظر $رار �	

� ا�ت، ز�را د�ن و ���م در ا�ن �ورد �رد�د $رار !ر

�و�د. �دل  � ��وان دو �9و"� *��8 �دا!��� د�ده �	

ا�ن �دل  � ا�ن وا$��ت ��	 ��رد *�  ���ری از 

�و��د. �) ��ن در ھر دو �9و"� ھو�ت )ود را �	  

 ��دل دوم، �دل ھ�ر�و�	 ا�ت *�  ر ا��س آن د�ن  

	  و�ژه در ��ل ا�����	 ا�89ب  ،آن 18%ور�������

  )ت.را ���ن  �� ���	

��*س و ر ا�ت *�  �دل �وم، �دل ط��م زدا�	 ���	

 �  ����� �� رآن، ��م، �9ش و *�ر*رد د�ن را در 

  !�رد.�,ده �	

 	����
ون ا��و*�رد ا�ن �� �دل را در �� ����م !

دھد و  �  رر�	 Cوزه ھ�ی در ��9 ل ھم $رار �	

� �	 �دا)�	  �ن د�ن و ��م �	�- %ردازد و  � ا�ن ���

� دو!���	  �ن ��م و د�ن را  ��د *��ر !ذا�ت، ر�د *

�وا�د %��; در��	  � ���زھ� و  �ن �دا�	 ��	از�را 

 �Bرورت ھ�ی دوران ��  ��د. در �وض،  ��د  

                                                   
17

 von Stuckard: 2009, 441f 
18

 Puritanism 
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د� �ل �دا)ل ھ� و ��ش ھ�ی  �ن د�ن و ��م  ود و Cوزه 

  19ھ�ی !
����	 را ��ت. 

 

 روش ����!  در �7م 

د�ن، � ��	  ر  ر )8ف روش ا����	  روش ���	

 ودن آن ھ� �)�ت ا�ت *� Bوا ط ���	 ��وه ھ��	

�و�ط ار�طو ��ر�ف �ده ا�ت. ار�طو او"�ن *�	 

� !و�� ای ���������  � %ژوھش %د�ده ھ�   � ود *

%ردا)ت. ��م از �ظر او �ظم ��������� اC��س و 

� 20�ر در �9و"� ھ� در �� ����م �و"و!���� 


� [ا��� �ط	] ا�ت.  � ����ل��از $رن �وزده  ���	 

� طور د$�ق �ورد  � ا�ن �و ��وه ھ�ی ��
�وت ���	  

� ��م  �� � ��ت * 	"�C ت. در�ا ��%ژوھش $رار !ر

ار�طو�	  ر %��� ��طق و ��ر � ا��وار ا�ت، ا�روز 

	��� �
��%د�ده ھ��	 �ظ�ر )8$�ت و %��رت در  در 

j��� �
��� ھ���د.  �
� �21ر*ز �و��  ���22)ت و 

 j
���,�ت ���ل  j(وت و از  ر�
دو �ر��ن ��

از ��د��ر �����ز !��� و  ١٩ھ���د *� در آ�Jز $رن 

 ،j��� ر  � ����ل %ر���ب���� و�ژه در دوران � 

��  �ر�* k"�C ر�د. در�! jرا در ر� jو��
ھ�ى ��

� "رو�د   j(و ��ر� j���C� طور �
� ���)ت  ��

�

� ���j ���)ت" �j %ردازد، وظ����ن ��وه  ،��

� ��ظور *�ب  j��� ت  ھ� و داده ھ�ى�ت در(���


� ���)ت را ط�  �ن �و ژه �� ھ�(ون�j  ��د. 

� �j �ود را %ژوھش �(��� ����ل ���)ت و ا ژه *

� �ن ط ��ت درو�j�  j *�د؛  رای �\�ل،  رر�	 را ط

 �  ;��% j��� �
��ا���ن و د���ى وا$�j. از �ظر 

ش ھ��j  ��د  ر ا��س ����رھ� و Bوا طj (��ن %ر�

����� �اى ��طj9  � *�ر ردى ���j   ���د *� �� را  

 �����د،  � طورى *� ا�ن ����رھ� و Bوا ط، 
                                                   
19

Neubert: 2010, S. 251-271 

20
 Sylogism 

21
 Wissenschaftstheorie 

22
 Erkenntnistheorie 

j� و ��م �ز�� -��)ص *��دۀ �رز  �ن ���


� ���j �	   ���د. ��آ�وز�م *� j�ّC )ود ��م  در 

ھش �ورد %ژوھش ھ�ى ���j $رار �j !�رد و ا�ن %ژو

�  ،ھ� )ود  ����ل Bوا ط و ا�ول ��)�j ھ���د *

j��� ر�ف  طور�� j��ّ(� �� j ھ�رى، اد ،j ذھ� �و �

�j �و�د. (�زى  � ��م ��م،  � روش ���j �ورد 

 jِ��� ودِن روِش  j��� .رد�! jژوھش $رار�%

� )ودآ!�ھj  %ژوھِش %د�ده  ،j
��ھ� از طر�ق �8ش 

jد. ا�ن )ودآ!�ھ���
j، �\8ً  ر)ورِد  ا���ن �j ا���

ا���9دى  � �وBوع ا�ت: ��  ر ا��س ارزش ھ� و 

�� ��د��ً از ��ر * jرھ������  j� �ھ�ى �� �ر(��

 !�ر�د، روش  ر)ورد  � ھر %د�ده را �ورد ا���9د $رار

j�  j� رھ�، ا�ول ��طق���دھ�م. ا�ن ارزش ھ� و �

 �� �� ھ�ل، روش "در�ت ا�د���دن" را    ��  � ���د *

آ�وز�د. ��د!�رِى ا�د��ٔ� ��طj9 و روِش در�ت  �	

ا�د���دن، در 9�9Cت (�زى ���ت *�  �وان  � را!�رى 

ا�ول ��طق آ�و)ت: ھر(�د در �رٔه ا�ول ��طق، 

� �ده و در �دارس و دا����ه ����� jراوا�*��ب ھ�ى 

 �  �ھ� �در�س �j �و�د، � ��د (��ن ا��ظ�رى دا�ت *

�ر آ�و)�ن ا�ن ا�ول، در�ت  j9د���م و ��ط��� 

*��م. ا�ن *� روش ���j �ورد ا��
�دٔه ��، �� روش 

��طj9 ا�ت، $ ل از ھر (�ز  � �وا��j0 �� در در�ت 

� ���ط ��  ر ا�ول   �ا�د���دن  ���j دارد و �

�ظرى ��طق.  � ا�ن د"�ل، �وBوع %ژوھش ��طق، آن 

� ھ�ل طرح �j *�د، ا�وY" روش در�ت �� * �!و�

 ��دن" ���ت. ا�ول ��طق در �,��ت " �����J�ط ا�د�

� �و � )ود از ���رب   �در�ت ا�د���دن" �j  ���د *

 j� رب ���ٔت��روز�ره و  �ز��زى ذھ�j ا�ن �


� ���j ا��س و  ���ن روش ���j ا�ت. ��!�ر�د. 

j� �� �� ای، راه و روش *�ر ���j را  
�� - (��ن 

ش، �
,وم ��م و آ�وزد. در ا�ن �� ��ظور از ��م �� دا�

�!�ر آن ا�ت *� در ر!�ر�دٔه ���م ��)� ھ�ى ���j  ھ�

� ��,� روش � j��� �
���و�ود �� ���ن �j  ��د. 

%ژوھش ���j را ���ن �j دھد،  ��� )ود را  � 
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�ا�ن  اى ��م ھم ��7ول �j *�د. �\c %ر�ش ھ�ى %��

���رھ��j دارد � �� ا���V %��رت ���j (��ت و (*

���ن *��دٔه ��)�و �� (� ا�و� j"  دى در ��وم� 

 �ٔ�0�� ،j��� �
��ھ���د؟ ��j از ���0ل �Cورى 

 jرت د��ر آ!�ھ� � ��رز �دى  �ن ��م و �Jر��م،  

 jآ!�ھ ،j��� jت. آ!�ھ�ا j��ر��J و j���

jراذھ���آ!�ھj��� j  د�ن  ،ا�ت. راذھ���	  ودن 23

� �� ذھ��ت ��  �
,وم ا�ت *� آ!�ھj��� j وا ��� 

رد ���ت و ���9ل از �� ذھ��ت، $� ل ا��دYل  ��

 ،jراذھ��ت در آ!�ھ�j  ��د.  � � �رت د��ر، 

راذھ��ت در ا��دYل را  � ھ�راه دارد. �8وه  ر ا�ن، 

آ!�ھj��� j ھد��د ا�ت و از ا�ن �,ت  � )��j از 

آ!�ھj ھ�ى د��ر در ز�د!j روز�ره �
�وت دارد.  


�و�� j��� ھ�ى �ت، ���j از و�ود ��وه و�ود ر��

ھ�ى ��
�وت در *�ب آ!�ھj��� j ا�ت. ھر ��)� 

 �* j�(��� س ا�����ت��و � )ود،  را� ���م  

در ر)ورد  � %د�ده ھ�ى �ورد  رر�j اش دارد، 

� ور  � ا��
�ده از ��وه ھ�ى )�ص )ودش �j  ��د. �

از و�ود  j�� "8\�24 �وان  � ��وۀ ر����Bت �� $��س

 j(ا\ر ��ر� �رد.   ��* � ) ر �د و ��  �  ���رى ��9 �

، از �� �ورد �� �C"ت ��)ص و 25از طر�ق ا��9راء

 j� دا�% j�ر��د jو��و� j�* دٔه��$ �� �  ،j0ز� ��

*��م.  رای �\�ل، %ذ�رش ا�ن ا�ل *� "���م *8غ ھ� 

���ه ھ���د"  � ا�ن ���j ا�ت *� �� *�ون ھ�K *س 

�ت و ھ�� *8غ �� *8غ �
�د �� ر�/ د��ر �د�ده ا

ا�د. ا" �� از  ھ�ى ���ھده �ده ��  � ا�روز ���ه  وده

� ا���ن د�دن ���م *8غ ھ�ى �و�ود روى ز��ن * ��آ�

را در �ورد  را �دار�م، از طر�ق ا��9راء ���ھدٔه )ود

���ه  ودن *8غ ھ�  � ��وان �� ا�ل *ً�j !��رش 

� ا���ن ���ھدۀ *8غ �
�د، * k"�C دھ�م، در j�

� از ھ�وا* jود دارد.  �� را�ن، ا�ول و $وا����ره و

                                                   
23

 transsubjectiv 
24

 deduction 
25

 induction 

ا�د، �Jر�ط�0ن ھ���د،  طر�ق ا��9را��C j0ل �ده

(را *� ھ�واره ا���Cل ز�ر �0وال ر�ن ا�ن ا�ول در 

�ر � �د�د ��ھ�)وان و�ود دارد.  �ورت و$وع� ��

 �� �در روش ا��9راء از طر�ق ���ھدات ��
رد  

Bر� �j ر��م و  �د  � !��رش �Bر j��� ��

� �� $��ون.  ،�و�B]  ���ر و ��طj9 �ر ���ھدات 

j% در j% رار�� �ٔ���� Vد�ده ھ�ى  ا�ن ���ھدات ��د�%

��)ص در ط ��ت و �,���V ��دت ا����j� j  ���د. 

 j�$ت. �� و�ھده ا��� [�Bراى �و  �� �8ش او"��Bر

 �  �� و *�j در را ط ��� �� �� �و�B] ھ�*

� ���ھدا���ن �دار�م، �Bراظ,�رات ��  � �ورت 

)واھ�د  ود. "�و�B]"  ��د از طر�ق ���ھدات �د�د 

%�و��� $� ل ���7ر و د!ر!و�	 %ذ�ر  ��د.  � � �رت 

د��ر، ����ر �و�C�Bت ��، ���ھدات ��زه و �د�د 

� *��م  � $وا��ن *%�ر�در ��م ���ره  26ھ���د. �\c �و

*ت ����j: �8ش ا���ن ھ�واره  ر ا�ن  وده �� Cر

 ��ھ�ى ظ�ھرى ���ر!�ن را  � طر�j9 �و�B] دھد. ���

��دۀ ا�ن ���ھدات، %ذ�رش ا�ل �ر*زى  ودن �����ه 

ا�ن  27ز��ن در �,�ن  ود. ���ھدات د$��9ر *%ر���

��ى ز��ن، )ور��د در  �"�و�B]" را رد *رد و  

�ر*ز (ر)ش ���رات و ���ر!�ن ���)�� �د. ا�ن 

�" �و�B] !ر )��j از ���ھد�Bرات د��ر در "

ار� �ط  � Cر*ت �� j ���رات  ود. �0ورى *%ر���، 

 �� د� �ل ���ھدات و ��C� �ِت د$�ق �ر، �و�ط *%�ر   

� ا�ن   V���,� د و *%�ر� [�C�� j���$ و j�ؤه ھ�د��

:qاو �� ھ� ر��د *���ل �دار و Cر*ت ���رات،  ���

 � �jB ا�ت و �� دا�ره و دو�V: ھر $در �� ���ره  

د �زد�� �ر �ود، �ر��ش  ���ر �j �ود و )ور��

� و ز��ن (ر)ش ھر ���ره���  ر��س. �و�V:   �ن 

��)ص و �را�رى  �اى  � دور )ور��د �� را ط

و�ود دارد. ا�ن ا�ول  � ���ھدات و �و�C�Bت 

*��دۀ  �دى د$�ق �ر و *��ل �ر !��� و  �  ����ل

��وان $وا��ن �,����ول در ار� �ط  � Cر*ت �ّ��رات 
                                                   
26

 Kepler 
27

 Kopernic 
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� �د�د.�در روش ا��9راء، از طر�ق ���ھده  �  %ذ�ر

�اى از $وا��ن �j �وا��د در  $��ون �j ر��م.  ���و�

   .$�"ب �� "�0ورى" طرح �و�د

�ر و�ود �� $��ون �� Cد ز��دى )ود ���j از 

 j �*ت. ا�ن ��وۀ �ر�ا jّ�* اى از ���ھدات ���و��

 ا��9راj0 در ��وم ط ��j، �9ش �,j�ّ در �CوYت

���j دا��� و دارد.   رای �\�ل، ��ور � �ھت ا�واع 

�اى از���ھدات *�jّ ا�ت، �ر  *� ���j از ���و�

 ��و�ود ����ٔ ����� ا�واع را ا���د *رد *� در ���

� و �,���V $��ون و  ���28ھدات ھد��د دارو�ن�Bر � 

�0ورى ����ل ا�����د. روش ا��9راء، ھر (�د *� از 

j� ر)وردار ���ت، رو�j ا�ت  اط����ن ���j $�ط

� �j �ود. �� *�ر!ر  j��  �ش از ھ�� در ��وم ط �*

�0ورى ا��9راء را رد �j *�د و ���9د ا�ت *�  29%و%ر

روش ���j ��وم ط ��j روش ا ط�ل %ذ�رى ا�ت، 

 ،j��� $��ون �وان ��� ���j: %ذ�رش �� $��ون  �

� )8ف آن \� ت ��ده ا�ت.* k��30 ھ����   

� *�� $وا�د ��طj9، از ���و�� در روش $��س  ،

���ق �j �ود *�   �32�  رآ�د   31ھ� اى از !زاره

� �j ا����د. ا�ن روش  راى ��م �B$ �� �)ود  

ا"��ده اى دارد. روش $��س  � �� ا�ن  اھ�ّ�ت وق

� ھ�ی �B$ �  	در رو��رو� �ا���ن را �j دھد، *

B$ دا�ش آن�% �� ھ�، %�(�ده، از راه ���ن �را�ط او"ّ�ٔ�

 ��B$ ر�م و از ا�ن راه، آن   j% �,ده آ���زاء �� ا 

 ھ�ى %�(�ده را  � ا\ �ت  ر����م. 

� در ��وۀ $���j از ا�ول �B$ � راى ر��دن  

j,رف و  د���ا��
�ده �j �ود. از ا�ن ا�ول  ��33

��رف �k �وان  � *�� *�ش ھ�ى %�ش �رط �ده ��

                                                   
28

 Darwin 
29

 Carl Popper 
30

 Stegmüller: 1986 
31

 premiss 
32

 conclusion 
33

 axioms 

�\c در  -  � !زاره ھ� و $���B ر��د. ا�ن *�ش ھ� 34

)ود  �   - ر����Bت، ��ل Bرب، �9��م، ��A و ��,�

�اى از وا$��ت ز�د!j ا����j و را ط� ���9 �ش  �  !و�

ط ��ت �ر(��� �j !�ر�د. ا�ول ����رف، ا�ول 

او"ّ�� ھ���د *� )ود از ھ�j��� j��* K ��ده ا�د. از 

�ظر %����ل، ا�ول ����رف، ا�ول ")ودآ���ر" 

��j از  35*�  طور �,ودىھ���د،  � ا�ن �
,وم �

 j� ل��C ت��طر�ق در��ت  j وا�ط� و ����9م وا$

�و�د. ا�ن �� �ر )ودآ���رى و �,ودى ا�ول 

 ���رف، از �ظر دا�ش ا�روزى در�ت ��j  ��د.  ��

 �  �طور �\�ل، ھ�د�� ا$��د�j، ھ�د�� اى ا�ت *

طور �,ودى از ا�ول رA )ودآ���رى �\ل "*و��ه 

�  �ن دو����  �ر�ن ��9ط� �� )ط ����9م ا�ت" ���

� در  j�36 �ود.  ر )8ف آن در ر��Bّ��ت ر���ن*

jده $رار��
 - �0ورى �� ّ�ت ��و�j ا�����ن �ورد ا��

 j�C�� ط( �� �� ٔ  �ن دو �9ط���!�رد، *و��ه �ر�ن 

ا�ت (�ط] �� !وى). ���j ھ�د�� ر���ن از ا�ول 

��رف د��ر، *� )ودآ���ر و �,ودى �����د،  �� �

 ،�$���Bى د��رى �j ر�د. �\�ل د��ر در ا�ن را ط

ا�ت *� $���Bى ان در ������ 37 ر����Bت ھ�� رت

 V��� ،در ��م �*وا��وم �ورد ا��
�ده ا�ت. رو�	  *

 38 ��د *� %�رز  )8$�ت ا�ت، روش ا دو*��ون �	


�ل  � ��ر�] آن %ردا)�� ا�ت. درا�ن روش، �

� ای  ر ا��س �ر و�ود �� $��و�Bر  - ن �دو�ن �	

� ���V آن ��ر � �� $وا��ن �و�ود  �ود،  دون ا�ن*

 ��Bر ��د. در $دم  �دی %�ش  ��	 ھ�ی Yزم از ا�ن 

�ود و �%س �*ت ھ��	  رای �Cت آن   ���ق �	

 ��Bر- 	� ��وا��د  � $وا��ن �� �C	 �0وری ��زه   *

�و $رار �	 -ای  ������د ��� !�رد.   �ورد 

 

                                                   
34

 operations 
35

 intuitive 
36

 Riemann 
37

 D. Hilbert (1862-1943) 
38

 C. Pierce (1839-1914) 
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 ا7"�د د��!

�ر � �8ک �,�	 در �
���  �ن %ر�ش د��	 ا�� �ن *

آورد،   ا�ت در �\�"	 *� و���ن ا����ن �	  و ���	

� داد!�ه ا",	 ا���ن دارد   : ا!ر *�	�39ود  رو�ن �	 

ا�ت  و"	 �ن (��ن ا����	 �دا���  ��م،  � ا�ن �
,وم

� او  �ور دارد ا���ن دارم، * �� �ن  � )8ف آن (*

�ود )واھد دا�ت؟  رض *��م *� آ�� (��ن (�زی و

� داد!�ه ا",	 ا���ن   *�	  � ا���ن ا�ت و �	  �!و�د *

!و�م، *� �ن (�دان در ا�ن  �ره �ط�0ن   و �ن �	 ددار

 -  ای �ن و او را از ھم �دا �	 ����م.  د�ن و���� دره

*�د. در �ور�	 *� او  �و�د، آن  �Y �� ھوا%���ی 

، �ن (�دان �ط�0ن آ"���	 ا�ت و �ن %��; دھم، ���د

����م، در ا�ن �ورد  � و�ود ا�ن *� �9ط� �ظرھ�ی �� 

ا�ت، دره ای  �ن ��  �ظ�ر %ذ�رش داد!�ه ا",	 ��
�وت

ا�ن دو �ورد  �  و�ود �دارد. از �ظر و���ن ا����ن در

� ھ���م. در �
�وت �وا�� c��* م ا���9دی����دو 

س �C"ت دوم، ��ظور از ا���9د �و�	  �ورا�ت *� ا��

آن �� ا�ر ���ن ذھ�	 $� ل د��ر�	 و ��ر � ا�ت  

� �و�ط دور �ن �� ����وپ $� ل ����د �� رد ا�ت.*40 

� � �رت د��ر (��ن ا���9دی )��ت ھ�%و���� ��  

%�ش رB	 دارد *� در ردۀ �ؤ"
� �9و��	 ا�ت. ا�� 

�� �وع �ظم  �C"ت اول از �ظر و���ن ا����ن،  �ز��ب

�را داد!�ه ا",	 آن (�زی �� ��ظ��	 ا�ت، ز ر��ری

� *ل ز�د!	  �دھد و از آن $��ده ای   �ظم �	  ا�ت *

!ردد. �� و �رد�د در و�ود   ���ق �	   رای ز�د!	

ا�ت *� ����	 روا ط �و�ود  داد!�ه ا",	  � ا�ن �
,وم

ا���9د  �ود.   � !و�� ای د��ر ��ر���� �	  در ز�د!	

 � P  ��  ا�ن �
,وم ���ت، در  �ت د��	  *P   �� 

	9�9C ارزش  	�و�ود   ھ�%و����  وده،  � طور وا$

	� �ا�ن �
,وم  ��د *� �� ��و�ر  �وا�د  �  دارد،  ��

� در $�"ب ا�ر*P  ،	,"در �\�ل و���ن ا����ن داد!�ه ا ،

!ردد،  � ��وان �ظم دھ�دۀ ر��ر و *�ش    ��ن �	

                                                   
39

 Wittgenstein: 1984, S. 113-257 
40

�� ھ��ن  

� �	   رای ����م !�ری ھ�ی ز�د!	��  �41ود.  %ذ�ر 

و���ن ا����ن “  ن د"�ل  ر ا��س �0وری " �زی ز ��	ا�


,وم �
	 آن ���ت، ز�را در ا�ن  �� )8ف� �ا�ر  

�	 را ط �42� *�ر*رد ��ظ��  ���و�ر  ��� �ر

�ود. ا�� و���ن ا����ن  � ا�ن   �
	 �	  �C�Pوای ا�ر 

�  �ا��دYل ھ�ی د��	   ��ده ��	 *�د و در ادا�

� �\�ل داد!�ه ا"  ،� ا",	 !ردد: داد!�ه  ,	  �ز�	%ردا)�

ا���م  رد د��	 (� در ھر و �� �V\�ر ��و�ری دارد

�  ا��  ر او�ت. ھ�راه ا�ن ��و�ر ھ���� ،دھد  �	)

 ��ظ�م �9ش (��ن ،آن ا���9د  � ا���	 ا�ن ��و�ر و

دارد؟  ز�را رد  � ا���ن از   *��دۀ �,�	 در ز�د!	

� ا���9د �ظر و���ن ا����ن  � ا���9د )ود ھ�(ون �

��رد.  ����	 *�ش ھ�ی او   ���	  � ا��دYل $وی �	

!�رد و در (,�ر(وب آن   از ا�ن ��و�ر ا",�م �	


,وم ا�ط �ق و � �  �ا�ت. ا��دYل در ا�ن را ط

  ھ���زی آن ��و�ر ��ظ��	  � *�ش ھ�ی �)�	

	9�9C و 	��در  �*�د. از    ودن آن را \� ت �	  ا�ت *

م ا��دY"	 �ورد $ ول ���ت، �وی  د��ر، (��ن �
,و

 رای آن �ؤ"
� ��ظ��	 و�ود �دارد و   ز�را د"��	

�رV  را��س ا���9د، �ورد $ ول وا$A �ده ا�ت.  � 

)ود،   *�� ا�ن ا���9د او $�در ا�ت  � ����	 ز�د!	

 �  ��ظم �ورد $ ول )ود را  دھد و  ر آن  ��د *

	9�9C ود��ؤ"
�  آن  9�9Cت ر��ده و ھر ا��دY"	 در و

 (��ن ا���9دی 43آ�د.  ��ظ��	  	 �ورد  � �ظر �	


�ت )ود را از د�ت �	�*   �دھد،  � �Cض ا�ن *

	9�9C ود�آن �ؤ"
� ��ظ��	 آورده �ود.    د"��	 در و

� در   د"�ل ھم آورده �	  !�ھ	* ��ود، ا�� �,���V آن (

از �ر  �� �ور�وان د�د، �� �ر*�ب   %���ن ا��دYل �	

�وھر ا���9د را ��	  و *�ش ا�ت ��وان از آن �دا   *

� دا��ت. �����د��ری *� و���ن ا����ن  �  $� ل �و

*�د در را ط�  � %و(	 و   )و 	  � آن ا��ره �	

ا��دYل ا�ت. ا!ر �� ا���9د  � طور *��ل %وچ و 

                                                   
41

 Wuchterl: 1982, S. 58 
42

 regulativ 
43

 Wuchterl: 1982, S. 59 
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��9�  ��د، ھ�K ا��ظ�ری  رای ���ن ا��دYل و�ود �Cا

�ره ز�ده �ود. ا�� ا!ر �دارد. �\8 ا�ن *� �رده ای دو 

%وچ  ��د ا��ظ�ر ا��دYل و  رھ�ن و�ود   ا���9د، *�	

دارد.  � � �رت د��ر، %و(	 و ��C$ت �� ا���9د 

	 رای دا��ن ���� و �
,وم د��	 ���ت، ز�را   �رط *�

�*ت ھ�  �(��ن ا���9دی در �طC	 و�ود دارد، *

�و�د. ��C$ت و   دارای �����	 �Jر $� ل د��ر�	 �	

�ود و ��   %و(	 ����� ای  رای �طوح �)��ف �	

� ��Cوای !زاره.  � � �رت  ,�ر، از �ظر �� رای �و

 �
��رھ� و !زاره ھ�ی د��	 �! �و���ن ا����ن ا�ن *

� J�ط �	 �� در�ت و $� ل رد و�� $� ل ا\ �ت و�-  

 ���وا��د  ���د، د"�ل  	 �����	 آن ھ� ���ت. در ا��

��9� آن ا�Cطق روز�ره در ��ظور از ا�� �  ��ت *

���$ض  ��د. ���� �,�	 *� و���ن ا����ن در ا�ن 

�ر ��ت د��	   را ط� ا��ره �	� �*�د ا�ن ا�ت *

 - ��و�رھ�ی ��م ھ���د *� وCدت ��م را ���Bن �	

*��د. ز �ن د��	 ��ز ھ�(ون ز �ن ھ�ی د��ر در 

�   ز�د!	��� ا�ن  �زی را �و* ���  �زی ا�ت و آن (

��زد،   و آن را از  �زی ھ�ی د��ر �����ز �	 *�د  �	

 - ا�ن  �زی �9Cق ��	 و$وعا�ن ا�ت *� ��,� از طر�ق 

!�رد  را در ر�	   ��� *��ت ���� و �
,وم ز�د!	 ،�� د

  ای در ����	 ��راھ�ی ز�د!	 و  � ��ل *��c و�ژه

*�د.  � ا�ن د"�ل، ا���9د و �دم ا���9د،  �زی   ر�وخ �	

���د  ��� دو !و�� ��
�وت از درک ھ��	 �����ز ��

  ���د.   د��	 �	

� ا�ن �و  � ����ل  ١٩ � و�ژه از $رن   ���)ت ���	 

	��� �
��ا\ �ت !را ا�ت.  و ر�د �������م، ���)�	  

� �رV  ا�ت �� ���)ت �و��
	 ���)ت ا\ �ت !را*

� و�ود دا��� را )ود* �$� ل   و  � طور���	  � آن (

*�د و �	 *و�د ��م را از   ل �	��7و د��ر�	 ا�ت

	
��� ھ�ی د��	، ����ز��	 و �Y ره�زد.  ����دا �

در ا�ن �
,وم ا\ ��	  � دور از ارزش   ���)ت ���	

!ذاری ا�ت.  ا\ ��	  ودن ��م از �� �و و �)��	 

 	��,� ودن آن از �وی د��ر از طر�ق ��و��ت و 

�ن �8ش  ودن آن در را ط� ������/  � ��د��رھ���د. ا

� و�ود دارد *� ا\ ��	  ��د   � و�ژه از ��ز
���وی 

� ھ�ت ��7ول ��)�� و از * �و )ود را  � آن (

ا���ن دوری *�د. ا�� �
�وت   �وارد  	 ر ط  � ز�د!	

� در ��ن 
�� ��  � ��م در ا�ن ا�ت *
��ا�ن �وع 

� ��وم �)��	   �ا\ ��	  ودن،  ر)8ف ��م *

ھ�ت. ا�� آ�� ا�ن  *�	  ودن،  �زوا ��� ا�ت،  *�	 �

 �� ��ز د�ن ��	 ��زد؟ در %��;  ��د !
ت *
��از 


	 �)رج ���ر*	 دار�د ��ا���9دھ�ی د��	، ���	 و 

� ا�دازه ھ�ی �)��ف  ر ���ر   �و آن ا�ن ا�ت *


	 *��ت *� آ!�ھ	����   ذھ��ت ا��وار ھ���د. ا���9د 

رد  را �Cدود �	 �ی ا�ت *� *�د از �وع ���Cر  

 �ھ�(ون ا���9د د��	  � ا�ن �
,وم ���ت *� (�زی  

 - ��ل و !و�� ای ھ�ت.  ��� ا�ن ا���9د �� �ظم و�ژه

ط� د *�  ر %��� ا)8ق ا��وار ا�ت.   ای در �,�ن �	

�� ت  �   (��ن ا���9دی ا���ن را در )ودآ!�ھ	

 ��د.  ر)8ف   �وا�� �	  Bرورت وظ��ف ا)$8	

� !و�� ای  � ا"و�ت ا�ن  ا���9د د��	،  	
��ا���9د 


����ل ا����د، آن را  � �و ژه   �	  ���	 �)

� �� ی ر��دن و اد�� *�د  وا ��� �	�����ده)  

� � �رت دارد�و ژه ای  و  ����م �ری �� 	  .


	  ر)8ف ا���9د د��	 از ��ظر �� ��د��ر، ا���9د 

��م ��ظر،  ر ا���9دی  ودن �ظم  ر)���� از آن ��

	� ��ری �	 ��رد و *��ت ��Cل را  � آن وا ��-  

 -  *�د. ا�� ا���9د د��	 در آن *��ت، �����	 �ط�ق �	

���� �و ژه ای در ����م  �� � ��د و ��	 �وا�د  

��ز � �ھ�	  � ا���9د   ا���9دی  ر�د. ا���9د ���	

�  ر��وم و�ژه ا��وار 
��
	 دارد ا��  ر )8ف ��

��,� در �ز�� ether �ل، ا���9د  � ا�ر ا�ت.   رای �\

  ��Cز اھ��ت  ود و �� در  �و"وژی و �Jره. 

	�� �از د�Yل !��رش و �و�9ت   ���د  �وان !
ت *

د�ن، ھ��ن وا��ود ��زی در ����ت �ط�ق ا�ت *� در 

ذھن رد ھر !و�� �� و � ,� در )��ت �و ژه ای 

 ا�دازد.   و �� 	 را  ر�	



15 
 

د د�ن در *���  >ر�!� 

� از �
,وم د�ن �ده ا�ت را* 	
�وان �	 او"�ن ��ر�

ت.  45”در  �رۀ ذات )دا��ن“ � ��م  44درا\ر���رون�� 

 

  

  ���رون

د�ن �� �9وا ��  � ��Yن %���س، ر��ر در�ت در ��9 ل 


,وم �� ا���9د �)�	� ����ت،  ��� )دا��ن  وده،  

� و���� آن ر��ر و !را���ت درو�	  � ��وان   �
وظ�

در ��9 ل )دا��ن، �ظ�ر � �دت، $ر ��	 *ردن و د��ر 

� ا�ن !را�ش �ود. ��,� *�	ر�وم  ��ن �	  � ھ� *

�وا�د در ر��دن  � آرزوھ�ی �)�	%�� �د ا�ت �	

)ود �وق  ��د.  � ا�ن د"�ل، رھ ران ����	 در روم 

د�د�د *�  � )دا��ن در $د�م ھ�واره )ود را �وظف �	

ا��ن ��روھ��	 ��وراء ا����	 ��ور ��]  ���د. )د

 ا����	 ز�د!	 ھ� در �د�د *�  را��س ا���9د رو�	�	

!ذا���د. د�ن از �ظر ���رون  �V\�ر �	 د)�"ت *رده،

��	 %ر��ش )دا��ن. در ��ر�ف ���رون از د�ن، �

� ا�روز واژۀ  ���ر �,�	  � *�ر  رده �	  ٔ�� ��ود *

�دھ�  � ، 46*�د: *و"�وسد�ن را ھ�راھ	 �	  �*

�� د. ���� د��ری *� در *و"�ور �� رھ�/ ����ل �	
                                                   
44

 Cicero  (106-43) 
45

 de natura deorum 
46

 deorum 

���ی � �� ا�ت، ا�ن ا�ت *� د�ن،  �
ا�ن �
,وم د�ن �,

�ده ا�ت.  � � �رت "د�ن در�ت"  � *�ر  رده �	

��9د  � د�ن )ود  	 د�ن *�	 ،د��ر� �� ود و   ود *

د�ن د��ری دا�ت. ا�ن �9ط� �ظر ��  � ا�روز ��ز در 

از اد��ن و�ود دارد. ���رون ��رش �\ �	 از  ر)	 

*�د، ���ق �	”47ر"��ر“���Y	  ۀد�ن دارد و آن را واژ


,وم � �و  � ا�ن ” دو �ره )وا�	“�� ” د$ت در �ظر“ 

�  ��د  � ا���ن  � %ر��ش �داوم %ردا)ت. *  ����48 

س در �رۀ د�ن از ا�ن �,ت ��Cز  �49ظر Y*�����و

�ا�ت  ��وف رو�	 ���C	اھ��ت ا�ت، *� او او"�ن 

� �9د �ظرات ���رون در �رۀ د�ن �	  �%ردازد. او *

*�د در ا\ر )ود  � ��م "%ژوھش ھ�ی )دا�	" �8ش �	

���ن دھد *� %ر��ش )دا��ن و  ت ھ� ا�ری 

�وا��د *��	  رای ا�ت و ا�ن )دا��ن ��	�Jرا)$8	 

	�ھ���د.   �ر�ت  ���د، ز�را �$د ھر!و�� $درت وا$
50 �  *�د از طر�ق آ!�ھ	���وف ��ز *� �8ش �	 

ز�د!	 در�ت  ر�د، اJ�ب در ا�� �ه ا�ت و (��ن 

	� ����� �!�رد *� د�ن ����Cت و %ر��ش )دای ����

 )وب و ا)8$	��,� راه ���ن  رای ر��دن  � ز�د!	 

 �ا�ت. Y*�����وس  ر)8ف ���رون ���9د ا�ت *


,وم "ا���ل" و "  � �51ر��� د�ن از واژه "ر"���ر

"��9د *ردن" ا�ت. (��ن �� �ری از ر��� واژۀ دال  ر 

 �� ����ت  د�ن از ا�ن �,ت اھ��ت دارد *� د�ن از 

ر�د.  � � �رت د��ر از د�د!�ه ���رو�	 �C"ت �	

���ت و �8ش  رای "دو �ره )وا�	" *� دY"ت  ر 

 �* 	���Bد�د!�ه  ودن در و �ا���م *�ری ا�ت،  

( �  ��ود. ا�ن  ����ن *��دۀ آن ا�ت، � د�ل �	 دارا ط


,وم Y*�����و�	 د�ن  �دھ� �ورد %ذ�رش اJ�ب �

	C��� ن�$رار !رت. از  �52ظ�ر ا!و����و ���و

                                                   
47

 religere 
48

 Cicero: 2003, S 7-9, 181-183 

49
 Lactantius (250-320) 

50
 Schlieter: 2010, S.34f 

51
 religare 

52
 Aurelius Agustinus (354-430) 
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� د�ن در ا�ن �
,وم، �� �	 از را ط�  � )دا �	* ��- آ�

)ود آن را ط� را  ذھ��ت�وا�د  � �ود، د��ر رد ��	

� ا���9د  � �وھو��ت در ��ظ�م �� �
��ر *�د و ھر!و�

�ود، ز�را از ا�ن �9ط� �ظر، ا�ن را ط� �Jر���ن  �	

 ��وھو��ت و ��ور ا�� �ه از )دا ا�ری ا�ت *� ر��

دارد. در را ط� ��Cم  � )دا �C	  در ذھن ا����	

�زات  ر)���� از آن را ط� )دا�	 ا�ت و �� �ا���9د  

	���� �دت  ھ��ن د"�ل %ر��ش و �وا�د �وھوم  ��د.  

�وا�د )�رج از ا�دازه  ��د و %ر��ش  ���ر  � ��ز ��	

  53ر���د.  ��Cم ��زی  ���ر ا�ن را ط� ��ری �	

ھ��ن طور *� ا��ره �د، ا!و����و ��ر�ف Y*�����وس 

%ذ�رد و  � �
�ر����9ری  � را ط� ا���ن از د�ن را �	

ر�د. او از را ط�  �رو�	 و درو�	 �)ن  � )دا �	

دا از �ظر او در درون و �
س ا���ن ا�ت، ) .!و�د�	

ز�را )دا 9�9Cت ���7ر��%ذ�ردر درون ھرا���ن ا�ت و 

� ا�ن د"�ل ا!و���ن،  ��V\راز ���9د ���وی  �  �ز!�ت  

� �ور درو�	  ا���ن  � ا�ن ھ��� درو�	 ا��	  �*

آورد.  رای ا!و���ن ا�ن �ور �ود، روی �	 �� �ر �	

 	9�9C ، د�ن	درو��-���)ت )دا را ���ن �	 ا�ت *

��زد.  � ا�ن د"�ل  ر )8ف Y*�����وس، �
,وم د�ن 

�� د، ز�را ��,� �زد ا!و���ن �� ���ر د������ �	

	9�9C ت و�ن را ���ن  د�ن در��را ط�  �ن )دا و ا�

��زد. ھ�ز��ن، �
,وم د�ن  � طور �
رد ا��
�ده �	

�ود *� ��ظور د�ن ����Cت ا�ت، *� �ورد �	

%س از او �ظ�ر �و��س ون  
�دۀ ا�د����دان ���C	ا��

� ا�ت. 54ا*و�ن��روف  � آ*و���س] ��ز $رار !ر�] 

�و��س ���ر ���89ت را از ا�ن �,ت  � )دا   55

*�د و�ود )دا را ا\ �ت *�د. دھد *� �8ش �	%�و�د �	

���رون �زد �و��س �
��ر ��زه ای از ��ر�ف د�ن 

 ��د ا�� دو �ره )وا�	" �	دھد و ر��� د�ن را در " �	

در ا�ن �
,وم *� ھ�واره و  � طور �داوم  ��د در 

                                                   
53

 Lactantius: 1992, S. 230-236 
54

 Thomas von Aquin (1224-1274) 
55

 Augustinus: 1983, S. 185 

 �)د�ت )داو�د )وا�د و آ�وزه ھ�ی او را ��دآور �د.  


,وم د�ن ��  �د �9وا!را �� � داده،� �رت د��ر او  

� در )د�ت آن *س را د��دار �	�دا�د *� در �و�

��ن دو از ا�ن ��ظر، �9وی و ا� %س،*��ل )دا  ��د. 

  56 ���د. د�ن �	���ر ا��	 

دوران �د�د ����ل �
,وم د�ن، از ز��ن  ژان ژاک 

�ود. رو�و *� از %��روان ط 9�  �دی �	 57رو�و

 $رارداد ا�����	ا�89ب را���  ود در ا\ر )ود  � ��م 

در �رۀ د�ن  � ا�د��� ھ�ی ارز���دی ر��ده ا�ت.  ر 

، رو�و و )8ف ز��ن $د�م و ��
�ران %�ش از او

 �د��ر ��
�ران ز��ن او  � ا�ن %ر�ش ��	 %رداز�د *

	� � -�وان  � ���)ت )دا د�ت ��ت؟   ��� �	(�و�

����	  رای �� رد �	� ��وا�د دا��� %ر��د د�ن (

�  �	 ��د و (� �V\�ری در ز�د!	 ���� � !ذارد؟  او و 

و  رت(��ن %ر��	، د�ن  رای او"�ن  �ر ز�ر �0وال 

 ����� دون د�ن ��ز $� ل ��ور!�ت. د�ن ا ژۀ 

  %ژوھش �د. 

*�د، ا�� ���9د ا�ت *� رو�و  � د�ن �د�دأ ا���9د �	

����ت  � د�ن ا���Cج دارد، ز�را د�ن در  ��` �ردم 

�  از طر�ق �واطف ��و�	 �9ش  ���ر �,�	����در 

	� �
�	ا���� آ�وزه   *�د. ��,� از طر�ق ا���9د د�� 

آ��د. ا�ن  � �ظر �	 ��9ول و  د�,	  	ھ�، وظ��ف ا)$8

� (�زھ�ی د��ری �Jراز) �� د�ن �,رو�دی  * 

��9د ا�ت، اھ��ت (�دا�	 �دارد. �,م  �واز�ن ا)$8	�

رد!را�	 و  �  �� �9� �ا�ن ا�ت *� (��ن د��	  

ا���Cرط� 	  ر)�زد. رو�و �� �وع د�ن را از 

�9ط�  *�د: اول "د�ن ا���ن ھ�" *���د��ر �����ز�	

� وظ�
� ا)8$	 �	 دھد.    ��\ ت آن وز�	 ا�ت *

�ف آن ا�ن ا�ت *� از ا�دۀ ا����ع و  و"	B ��9ط

� !را0	  � دور ا�ت. ��ل دوم "د�ن �,رو�دی" ����

[د�ن �د�	] ا�ت *� از �ظر رو�و ��ل %��د�ده �ری 

ا�ت. ا�ن ��ل  � ا��Cد �ردم �� �رز��ن �Cت 
                                                   
56

 von Aquin: 1954, S. 370-371 
57

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
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�  � اC��س  ر%و�ش �� د�ن *�� و آ�,� را د����

*�د. ��ل �وم  ھ���ری و ھ���ری  � دور ھم ��Cد �	

� د"�ل ����م د��	   �د�ن *���	 �� آ)و�دی ا�ت *

	�9� �����
	  �وازی  � ����م $��و�	 �و�ود در ��

دارد.  درک رو�و از د�ن �,رو�دی  � %ژوھش ھ�ی 

 �رو�	 �� ت  � %د�دۀ د�ن و �9ش  ���	  � (�م ا�داز

�  ���ر *�� *رد. آن د����  ر 

 

 د�وید ��وم

�  د�ن ط ��	  در ا\ر �,م )ود  � ��م 58د�و�د ھ�وم  

%ردازد و د�ن ط ��	 را *� در ���ر )رد �9د د�ن �	

�زه �ا�ت در ��9 ل د�ن آ��	، *�  ر ا��س وC	 و �

 ،دھد. )رد در ز��ن ھ�وما��وار ا�ت، $رار�	

� ���ر �	  	�رت و  � ھ��ن ا زاری  رای ��وم ط �

�وان *�د *� (�و�� �	د"�ل او  � ا�ن %ر�ش آ�Jز �	

در ��)��ر ط ��ت، و�ود �� آر���ده را ��ور *رد. 


	 د�ن ط ��	، د�ن در �
,وم را�` �� ر)8ف �
,وم 

دارد و  � ا���ل ا���9دی )ود ر��� در ط ��ت ا����	 

� و ا��س ا�ن د�ن از ��ر�)	  � و�ود آ�ده ا�ت. ��% 

 �رس ا�ت و د��	 *�  ر %��� ا��د و �ظرھ�وم ا��د و

��ب !را�	 و ا���Cر ط� 	 �رس  ��د، �	� ��وا�د  

- د��	 را د�ن J�ط �	  �����د.  � ھ��ن د"�ل او (��ن

ھ�واره و�ود دارد *� از  ���د، ز�را ا�ن )طر

                                                   
58

 David Hume (1711-1776) 

اC����ت و �واطف �ردم �ؤ ا��
�ده *رده، آن ھ� را 

د�د!�ه  د�ن ط ��	 از ا�نق دھد.  �  ���د!را�	 د��	 �و

 	9�9C د�ن �ا�ت، *� از �� �و ���� د��	 ا�ت *

د��ر ����   ��د و از �وی9�9Cت را در آ��ت �9دس �	

� طور ��ر�)	  � ا���9دا�	 ر��ده و آن   �د��	 ا�ت *

را در ��ت ر��ری )ود $رار داده ا�ت. از ا�ن �,ت، 

��ری در ا������ن آ�Jز رو�د رو� ،ا���9د ھ�وم  � د�ن

 رود.  � ���ر �	

  


 ��یدر�ش اشال�ما�

� د�ن از �� د�د!�ه ردی و �� 	 �	 59ا��8ر��)ر 

�د ��رد. از �ظر او د�ن �� در (,�ر(وب ا)8ق �	�!

� �� ا���زه و اC��س ردی ا�ت. ��  ،�
��و �� در 

�� د� �ل د�ن  ود *  ��!و�� ای وا$�	 و�ود   �  ��د آ�

� و ا)8ق. دارد و
��� ا�ن د"�ل ����ر د�ن  �60� در  

� �9ش آن در ����ل  ،� ��د *�ر*ردھ�ی ا�����	 آن�� 

رد  ��د. ا�ن د�د!�ه رد!را���� �� ت  � د�ن، �Cت 

�V\�ر ا�89ب را���  ود *� ط	 آن 9Cوق و �ر�و�ت 

� $رار !رت. او در د�ن ھ�K (�ز �ردی در �ر*ز �و

	
� روح و  ���	 ۀ*�د  � ��وش �	��	  ��د و �8 �� 

�وھر د�ن د�ت �� د و  � ا�ن د"�ل  � ��وان �� 

 � د�ن  ا���ن د��	 از درون  � ��وه ھ�ی ���	

و از  �����زاران "��م د�ن"  � ���ر  *�د ر)ورد �	

رود.  از ھ��ن رو  ر )8ف ھ�وم و د��ران  � د�ن �	

                                                   
59

 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
(1768-1834) 
60

 F. Schleiermacher: 1985, S. 190 
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� د�د ��
	��ر�)	 *�  ر آ��ت آ����	 ا��وار ا�ت،  

*�د ا�ن ا���9دات د��	 را  � ��	 ��رد و �8ش �	

� �ر و �
��ر  ��ورد. � � !و�� ای �\ ت  

  

 ا
ما�ول کا��

��ز ھ�(ون ھ�وم  �ن د�ن ط ��	 و 61ا����ول *��ت


� *��ت در  �رۀ آ��	 �
�وت �	�� �* �!ذارد. ا�� آ�(

د�ن ��زد، ا�ن ا�ت *� او د�ن را از د��ران �����ز �	

دھد. د�ن  رای *��ت � �رت از را  � ا)8ق %�و�د �	

ا�ت *� در )د�ت  ھ�%�و�د���)ت ھ�� وظ��ف 

)و� )�	 ھ�� ا���ن ھ�  ��د.  � � �رت د��ر ھ�� 

ا��  *��د.را در )ود �Cل �	 ا���ن ھ� $وا��ن ا)$8	

��,� از راه )رد ���ن  �ظ�رت  ر ا�ن وظ��ف ا)$8	

 �� ا���9د    �)دا وا ��� ���ت. ھ��� ا��	 ا�ت *

 ��د *� �Jر$� ل د�ن را *��ت در ا���9د  � )دا �	

�وا�د در $درت ا\ �ت ا�ت. ا�� ا���9د  � )دا �	

  62 )��دن  � ا)8ق �9ش �,�	 دا���  ��د. 


�وت  �ن د�ن و ��م �	� �%ردازد.  � �ظر او ھ�ل  

ی *�ر����ء ھر دو  و�ود �ط�ق  ا�ت. ا�ن *�ر����  را

�وھر �� روح  �
��د�ن و�ود �ط�ق )دا ا�ت و  رای 

� د�ن  �ز��ب* 	"�C ط�ق.  در� 	ورھ�ی ذھ��� ،

و  � ا�ن د"�ل اد��ن �)��ف  ���ھده ای و اC���	 ا�ت

دارای ا)�8ف و ���$ض �� ت  � ��د��ر ھ���د و 

                                                   
61

 Immanuel Kant (1724-1804) 
62

 Kant: 2001, S. 201-206 

	�  �
���وا��د  � ا�ول !را�	 و راد���"��م  ������د، 

م از طر�ق )رد  � د� �ل ,م آن  � درک د$�ق �
�ھ�

و�ود �ط�ق ا�ت. ھ�ل  � اھ��ت اC����ت د��	 

 �� دارد ا�� از د�د!�ه او *�ھ�(ون ا��8ر��)ر �و

دھد، ا���9د ����	 د�ن را  � (��ن اC�����	 *�ھش �	

	� �*�د. ھ�ل %س از ��  رر�	 ��ر�)	 از اد��ن  

	� �����	 ر�د، *� اد��ن �)��ف �� ��ر ��ا�ن ���

�  ،در ��ن ا�راق  رای ر��دن  � و�ود �ط�ق دار�د *

� (��ن *�د.  ��آن ھ� را  � ��د��ر �زد�� �	  

�  .�وان ھ�ل را  �����زار ��م د�ن ����د%ژوھ�	 �	 

� از د�د!�ه ��م  ،� �رت د��ر
��ھ�ل  � د�ن ھ�(ون 

در *��ر و درون  ��رد *� (�و�� در طول ��ر�;�	

 63*�د. رھ�/ ر�د �	

 

 

 

  �ودویک �و� باخ

� ��!رد ھ�ل  ود، ��ر�ف او را از د�ن،  64و�ر �خ*

ا��,�  رای ر��دن  � و�ودی  	  � ��وان �� آ!�ھ	

%ذ�رد، ا�� او  ر )8ف ھ�ل د�ن را (�زی �ط�ق �	

 ��د،  ��� آن و�ود   �ن ا���ن و آن و�ود �ط�ق ��	

ن ��ز از �� د. �وھر ا����ط�ق را در درون ا���ن �	

طر�ق اC��س، ��ق و ھ��ن طور اراده و )رد ����ن 

                                                   
63

 Hgel: 1986, S.81-84 
64

 L. Feurbach (1804-1872) 
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	� ��ود.  � � �رت د��ر ��ق، اراده و )رد �

���ری ھ���د *�  ��ن *��دۀ )واص آن �وھر �� 

 ���د. ا�ن �� ���ر در د�ن ����Cت و�ود �ط�ق �	

�و�د. و�ر �خ  � ا�ن در و�ود ���	 ���] ���م �	

	� ��وژی �� ا���ن ����	  ��د ر�د، *� ا��رو%و"���

��ی �0و"وژی را  ��رد.  � ا�ن د"�ل �ز و�ر �خ �� 

 )واھد د�ن را ا����	���ت،  ��� او �	�ز Bد �ذھ 	 

��ی ا�ن ��ور *� )داو�د دو�ت دا���	  �*�د و  

� Cد ا���ن ھ� ) �� �ا�ت،  � ا�ن %ر�ش %��; دھد *

در �ز و�ر �خ  65$�در  � دو�ت دا��ن )داو�د ھ���د.

�دی )ود ر��� د�ن را در �رس ا���ن در ��9 ل  

� ��ر*س ��ز $رار !رت. ط ��ت �	� ��د *� �ورد �و

�ز ا���9دی   *�رل ��ر*س  ر ا��س �ز ھ�ل و و�ر �خ

 �)ود ���� د�ن را ����ل داد و آ�,� را ��,م *رد *

��وا����د در �9د )ود از د�ن، از (,�ر(وب د��	 

� د� �ل ا�ن ���ت *� د�ن را ��ر*س   را�ررو�د.

��زد،  ��� او ا���9دی ر��� ای از د�ن دارد و  ا����	

و�ر �خ  �  ،)واھ�ن �Cو آن ا�ت. از �ظر ��ر*س

د�ن را از آ���ن وارد ز��ن *رد و آن را  در��	

� ��رد �درون رد ��ی داد. ا�� از �ظر او و�ر �خ �و

رد در آ �ن ز�د!	 *� �را�ط ا�����	 و ا$���دی *

در د��	  ودن او دارد.  �  ��ن *�د، �9ش ا���	 �	

*�ری *� از �ظر  - ,�ر ا���9د از د�ن و ��ورات د��	 

���و�ن  وده �� ��د  -��ر*س �� $ ل از او �ر*ز �و

��ی )ود را  � ا���9د از روا ط ���9ر د��	  رای رد 

� دھد. ��ر*س در د�ن �� ا�د0و"وژی �	���� ��د  و 

�*���د. ا��  J�ط	 �	 ا���ن ھ� را  � )ود آ!�ھ	 *

� روا ط ����"م و ���ل ا���	   �د�ن در ا�ن ا�ت *

� ��رو��ت �	���� )�د.  رای ��د �C*م  ر 

 �� V��ر*س د�ن ھ�(ون ا)8ق و ����ز�� �ر

��س *��دۀ روا ط *�ری و �� �ا�د0و"وژی ا�ت *

�� �ر���� داری �	���  �66د. �ا$���دی �C*م  ر 

                                                   
65

 Feuerbach: 1994, S. 52f 
 
66

 Marx: 2008, S. 9-10 

از زاو�� د��ری  � را ط�  �ن د�ن و رھ�/  ���67�ر

��رد. از �ظر او د�ن  )ش �دا�	 ��%ذ�ر رھ�/ �	

ھ�،  �ورھ�، ھ�ر، آداب، ا�ت. رھ�/ ���و�� آ!�ھ	

 �ا)8ق، 9Cوق، ��دات و ����	 �وا���	 ھ�ی ا�ت *

 �� %�و��� دار�د. د�ن ���	 ا���9د  ����اراد درون 

ھ��	 *� در ا�ن ا���9د و�ود دار�د و�ود �ط�ق. ��ور

� ا 68در �زد او ��م ا�����م��د. ا�����م ا���9د  � !ر

�ر ��ت ا �دا�	 و �Jر$� ل �و�B]، ھ�(ون رؤ��، �

�)�ل و )�طره ا�ت. از �ظر ����ر ا�ن ��ل ا������	، 


	  ا���9د  � �� �وع )��	��ا�ت و از از �
�ر 


	" ��د �	��� اC��س ا���	 *�دآن  � ��م "�وگ * 

�ود *�  رای %�دا�ش د�ن آن �و�ط �رس ����ن �	

ت �0وری ����ل د��	   وده ا�ت. در ���ل �,�	� 

����ر، %ر��ش ا���ء �� ������م، ����س *��دۀ �� 

�Cد از آن  ��ر������	  ��Yری در د�ن ا�ت.  

%ر��ش  ت ھ� *� �ظ,ر )دا  ود�د و  �د (�د)دا�	  و 

. ���ر �د�د در د�د!�ه ����ر ، ����� %ر��	در �,��ت

ا�ن ا�ت *� او ����ل د�ن را در %�و�د  � ����ل 

 ��د و  � د�د!�ه ھ�ی رو��
�را�� ا���9د رھ�/ �	

	� ��د�ن در *�د ا��  � *�ر*ردھ�ی ��ر 	  د��	 �و

� دارد.  � ا�ن د"�ل  رای او د�ن �� *��ر �و����


رد �� د�ن�� ����ت، ��)�	  �
,وم ���Cر  

�وھر د�ن در درون ��  	��
,وم *�	 آن �� ��� 

69رھ�/ �ورد �ظر او�ت. 

 

  

 وی	یام ���� 

                                                   
67

 Edward Burnett Tylor (1832-1917) 
68

 animism 
69

 Tylor: 2005, S. 418-419 
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�د  ، آن !�ه  *� �� ا�ده  رای ز�د!	70از �ظر ���ز�

 � ا�ن رھ��ت او ا�ت،  ,�ر ا�ت  � آن ���9د  ���م. 

�  رای او در د�ن  � ��0�� د�ن �	* ���رد. ا�� آ�(

�ت، ��ر � د��	 ا�ت و �� د�ن  � ��Cز اھ��ت ا

��وان ��  ���د ا�����	  � آ�وزه ھ�ی �9وا!را���� آن. 

���ق و�ود دارد و  �  د�ن در روح و روان  � طور

ا�ن د"�ل  رای رد، ا���9د د��	 از اھ��ت راوا�	 

 ر)وردار ا�ت. �� ��ر � ردی �� ت  � د�ن و�ود 

����ع �وBو��ت �	دارد *� در ��,��	 و  � دور از ا

ردی *� ذات �ر��	 �� د. آن �طC	 از )ود آ!�ھ	 

دارد از �ظر ���ز ��ر � د��	 ا�ت و دارای (,�ر 

  71)�و��ت ز�ر:

��رب را ��	١� �  �وان  � �)ن آورد. ) ا�ن !و�

- ) ا�ن ���رب  �  ��ش و ���)ت ���9	 در رد �	٢

  ا�����د.

  ر�د.) ا�ن ���رب )��ت �و$�	 و �C	 C"ظ� ای دا٣

��ل ھ�راھ	 �	۴
 ) ا�ن ���رب را �� �وع اC��س ا�

 *�د.

�0وری ���ز *�  ر ا��س آن، ��ر � ردی از د�ن، 

	� �ر��� د�ن ا�ت، ا�روز  � �� و �رد�د ��ر���

�ود، ز�را ���رب ردی  � �دت �Cت �
وذ ��ت ھ�ی 

 د��	 ��ری ھ���د.  

از ا)�8ل  )وی و آداب د��	 از �ظر رو�د ���	 

ردی در  ا�ت. آنا� �ری �,��	  72 وا�	ر �!�ه *

*�د �� �Cل راھ%����	 از �رس �روع  � �وت زدن �	

 �از اC��س �رس *���� �ود، �وت زدن ا��  

. از �ظر دور*,��م  73رو����	 راه *��	 ��	 *�د

ر��� ھ��  ���دھ�ی ا�����	 را  ��د در د�ن ��ت. 

� در  �ت����� روح د�ن ا�ت. ����درو�	 )ود  ا�دۀ 

                                                   
70

 Wiliam James (1842-1910) 
 
71

 James: 1997, S.. 59, 63-64,67, 79,83-84 
 
72

 Neurose 
73

 Freud: 2000,S.241 
 

��زد *� %��داری ��)��ری آن از راه ا"و�ت د�ن را �	

�	 ���Bن �	�� A�ود. از �وی د��ر دور*,��م ���

	� ��*�د و آن را  � اھ��ت روزازون د�ن ردی �و

   74 ��د.�وا�A �درن �	 و�ژ!	

 

د ا�"��7!  د�ن  ا�6م � 

���ی "�ظم   د�ن �� �
,وم �ر 	� �و از �ظر "7وی  

)دا)وا���" ا�ت *� ر��� در ر��ر $و�	 دارد. د�ن 


,وم ����م  � ارادۀ )دا�	 � �ا�8م در ����ی "
ظ	  

ا�ت. د�ن ا�8م *� در آ�Jز  �ت $ ��ٔ� ای دا�ت، 

�دھ�  � ��وان د�ن %�روان ��Cد، %��� ر ا�8م،  

� �د. �
,وم د�ن ھ�(ون �
,وم ر"���ون در �(���

  ��775ر  وده ا�ت.ارو%�  � طور �دام در �

در ز��ن ��Cد، %��� ر ا�8م، ا�8م ھ�واره �� د�ن 

����	  وده ا�ت.  ر)8ف د�ن ����Cت *� در درون 

�� �Cو�ت ��و"د �د و  �دھ� از �وی �Cو�ت ھ� 

� �د، ا�8م )ود  ��	��� �Cو�ت  وده ا�ت.  %ذ�ر

� �د��� در ��ل   ���8دی از  ۶٢٢ھ�رت ��Cد از �ّ�

اھ��ت ز��دی  رای ا�8م دا�ت. ��Cد *� �ظر ����	 

در آ�Jز �� (,رۀ �����)��   ود، در ����� و��طت و 

Cل ا)�8ف  �ن دو $ ��� �,م آن ز��ن (��ن �C و �ت 

 �,�� �*�ب *رد *� �ران $ ��ل  � او و طردارا�ش �

%��ھ�د!	،  ��� ا�ن ا���ن را داد�د *� ��0و"�ت ا�ور 

�9Cو$	 را ��ز  %ذ�رد. در ����Cد  رای طرداران  ،��

ر���ده ����	  �9ط �� رھ ر د��	  ود،  �� �)ود �

رت.  � ا�ن د"�ل �C	  رای  و �ظ��	 ��ز  � ���ر �	

او"�ن ��ل �������ن،  ر%��	 �د��� و ��ر�; ھ�رت از 

اھ��ت و�ژه ای  ر)وردار ا�ت.  � ��رف �ّ�� در 

���وان  اوا)ر��ر ��Cد،  ر ا�ن �9ش ����	 ا�8م،  
                                                   
74

 Durkheim: 1981, S. 560. 
 
75

 Schlieter: 2012  
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�� ����م �Cو��	 ازوده �د. ھ�ز��ن  � ��رف 

� $ ل * ��� �  ��Y�� د، ز��رت��� �وان ��� �  ��ّ�

از او ��ز را�`  وده  � ��وان C` در ����م ز��ر�	 

� و !����ده  �د. در *��ر $رآن، ز�د!	�%ر  ا�8م %ذ�ر

 رای  �8طم ��Cد در ���م �ز���0ش �ر��ق ز�د!	

 ،نآرود.  ر )8ف $ر ��ن  � ���ر �	����	 �����

��Cد  �دھ�  � طور ��د$�ق  � ��وان  �ز��0ت ز�د!	

��ت ��A آوری �د و ��  � ا�روز در �ورد �Cت آن 


��رھ�ی �)��
	 و�ود دارد. %س از در!ذ�ت ��Cد،  �

������	  رای او ����ن ��د، ز�را در ز���� %��� ری 

آورد. ا��  رای  �وان از �� �����ن �)ن  � ���ن ��	

وظ��ف ����	، ا�����	 و �ظ��	 او *� در ز��ن 

 �
� ��م )��  	���������Cش ��0و"�ت آن ھ� را دا�ت، 

���ن �د.  � ا�ن �ر��ب ا�8م ����	  � ��وان �� �

 �����م %��دار �Cو��	  � ��ل ھ�ی آ��ده ا���9ل ��ت *

 � �C�� �7ول و )�A آ)ر�ن )��
� � ��	 در ��ل 

Bر � �دی  � آن وارد �د. ا�� %�ش از آن در  ١٢۵٨


وذ و ا$�دار ا��8	 )ود را � �
$رن �وم ��8دی  )��

�  .در ���ن �������ن از د�ت داده  ود�در ���

��,د�ن و � �اظ,�ر�ظر در �رۀ $وا��ن 9Cو$	 ا�8م  

 �� �� وا!ذار �د *
��)���ن )�رج از �Cو�ت )��

9�" ا��8	 ا�����د. $رن �,م ��8دی  � ����ل "��م 

 	������ �� در ا�8م ا�� )ود را �� ت  ��� �(��

����	 و د��	 %��� ر در �� ����م ا���	 ���,د د�د. 

� �رزۀ ��داوم  رای *�ب $درت  ،����� ��ر�)	 آن

ا��م  وده *� در ��J ت ا��م  ١٢����	 در %��ر 

دوازدھم *� ا��م ز��ن ��م دارد، �����د!�ن ���,د و 

� را  � �,ده �	 !�ر�د. وا
�د �را�ط ا��8	 ا�ن وظ�  

� ا�ن د"�ل  �د از !ذ�ت  �ش از ھ�ت $رن از ا�8م  

9�" �� $رن دھم ��8دی،  � %�دا�ش و ����ل "��م 

����	  ودن ا�8م )��ت �دا�	 ��%ذ�ر ا�8م !�ت. 

در �Cو�ت ا��8	 د�ن �� ا�ل �Cو��	 ا�ت.  از 

9� �� ����م 9Cو$	 ا��8	  � ��م �رع  طر�ق 

����ل ��ت. در ��ل ا�� �رع  � �� ����م 9Cو$	 

� آداب و ر��ر )�و�	 از   ��Cدود ��	 �ود،  ��

	��� -��ز �ر وط �	 Jذا)وردن �� ��Cم و را ط� 

�رع ھم ا)8ق ا�ت ھم 9Cوق  ،�ود.  � � �رت د��ر

� �و�	  � ر��ر ا����	 در   �و ھم $��ون و ھر (�ز *

� از ��ت و ز�د!	 $رار�	���� ت * �9!�رد.  

 �%��� ر، Cد�ث و $ران ا",�م �	 !�رد، در ����م  ��

�زء �	 �%ردازد و ھم  � *ل. �ر(���  *ل ھ��ن ھم  

طور *� ا��ره �د، آ��ت $را�	، Cد�ث و �)��ن %��� ر 

%��� ر ا�ت *� در �� ����م و ا��م ھ� و ز�د!	 

	���$ 	"Yد��واھ�ی از آن *ل راھ 76ا���رھ� و 

��,د�ن �� � �,�� ���)ص ��در �	 �ود؛ ا�ری *

 	��%ذ�رش  	 (ون و ����  $�در  � آن ھ���د. �9��د �

 ��� و�ژه در ��  �� ھر  -(رای �وا ** ��از آ�

�����ن  ��د  �� �ر�A �9��د دا���  ��د و ���,د �� 

 A��� �� �از اھ��ت �,�	  ر)وردار  -�
ر ا�ت و �

�ظر  ���ری از رور���ت ھ�ی �����ن،  ا�ت. از

از  [ا�����ری] ��	 9�77��د در *��ر ����م ھ�ی *��	

�وا�ل �,م �9ب ا��د!	 *�ورھ�ی ا��8	 ا�ت. از 

ا�ن د�د!�ه، �9��د  � ا����د روC	 ا�����د، )8$�ت را 

� �%رد. ����  �ر ود و $درت ا ���ر �ر و ��ل را  
"����م   ،	  � ا�ن د"�لر���ت ھ��	 �ظ�ر ا"�وا*  78

از �,��ر�ن د"�ل ر*ود و  در ��9 ل �9��د" را ��	

   79�9وط *�ورھ�ی ا��8	 �	  ���د.

 �9ا!ر ا�8م ھ�واره �� د�ن ����	  وده و  � ر�د 

در ا�8م �وان   ر ����	  ودن آن ازوده �ده، آ�� �	

�� ��وYر��م �)ن  � ���ن  �Cو�تد�ن و  �
���از 

  آورد؟ 

�ظر  ���ری از رر���ت ھ�ی ا��8	، ادارۀ از 

9� ���ن ���ت و  ��د � از طر�ق ا��Cم *�	 ����

�  ��ن  �80�,ز  � ��وم �ظری  ا$���د و ����ت  ود. 
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 deductive 
77

 Colonialism 
78

 Al-Banna: 2009, S. 7 f. 
79

 Al-Kawakibi: 2002, S. 133 
80
�  �ز ��ب ا�د���، ���ره �ور  رای �\�ل:   م. *د ���۵٢ 
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�9� ا���Cج �دارد. ا�� ��م  ���ده �ر �Cو�ت ا��8	  

�����ھ	 �	 �وا�د در ��  �9� و $وا��ن �رع (

� دا���  ���د؟ از �ظر آ������	�� �9�وان  ن از��م  

� ھ�� ���0ل ا�روز�ن %��;   �و � ��د ا��ظ�ر دا�ت *

 �!و  ��د. ا�� آ�� ا�8م ھ�(ون ����Cت $�در ا�ت *

����م �Cو��	 د��را�	 را  دون د��	 ��)�ن آن و 

ا��
�ده از ا زارھ�ی د��	 )ود در ��)��ر �Cو��	 

�  %ذ�رد؟ در ���ن %��)	  � ا�ن %ر�ش  ��د د�د *

	�  ا�8م  � د��را�	 (��ت.  را ط� درو�	 و وا$

 ���ری از "���� " و رر���ت ھ�ی ا��8	  ر ا�ن 

�د *� ا�8م �� ����م د��را��� ا�ت. در ��9ده ا

ا�ران  ���ری از رو��
�ران ا��8	 از �� �وع 

را��د،  دون آن *�  د��را�	 د��	 �)ن �	

د ��Cد �� ،(,�ر(وب آن رو�ن  ��د.  � طور �\�ل

)���	 از د��را�	 د��	 �)ن �	 !و�د و از ا�ول 

"ا���ن ��Cب Cق  د��را�	 *� از ا�ن $رار ا�ت:

ا�ت و �,��ر�ن Cق او، Cق ��G�Cت  ر �ر�و�ت 

ا�ت.  $درت ���رGز، �ر(��� ای �ز $درت ����ر 

از اراد آزاد ��Cب Cق رأی �دارد، $درت 

� درG در ����ء و � داء �,�� � �9ء و  د�وGرا��ك �

� $درت و رأی �ردم و �Cت   �ا���رار ��ز وا ��

 -�ظ�رت و ��Gرل آ��ن و �,�دھ�ی ��Gرل و ھدا�ت ��Gده

� در �ظ�م ھ�ی �درن %د�د آ�ده ا�د، �ظ�ر G ت�ای ا

%�ر"��ن، اCزاب، �
�Gك $وا�ت و ،...،  �ردم  ��د 

� اراده ��Gد،  دون �و�ل  � زور G 	وا��د در �ور�� 

 ���� ��Gد. �رط ا��	 ا�ن ھ�� ��ز آزادی $درت را 

��"�ت �,�دھ�ی �د�	 (وا�ط ا�د��� و  ��ن و �V��س و 

ا��  � �وازات ا�ن   ���81ن دو"ت و �ردم) ا�ت" 

��,وری ا��8	  ا���9د،  �*ت ھ��	 از $وا��ن ا���	

 �����	 آورد *�  � روح د��را�	 �)�"ف ا�ت، از 

�	 ا�ران *�  ر ��,وری ا�8 $��ون ا���	 ۵۶ا�ل 

ا��س آن  "��G�Cت �ط�ق  ر �,�ن و ا���ن از آن 

                                                   
81

�)�را�	 �ّ�د �Cّ�د )���	 در *�
را�س د�ن، د�و*را�	 و  
 ١٣٨۶ارد� ,�ت ��ه  ٢۵اراط !را�	 ا��و، �روژ 

 	�����)دا�ت و ھم او ا���ن را  ر �ر�و�ت ا

)و�ش G�Cم ��)�� ا�ت. ھ�G Kس ��	 �وا�د ا�ن Cق 

ا",	 را از ا���ن ��ب �Gد �� در )د�ت ���A )ود �� 

!روھ	 )�ص $رار دھد و ��ت ا�ن Cق )داداد را از 

� در ا�ول  G 	$آ�دطر 	د ��ا���ل �	 �Gد." در  ،

" � ,�	 �ظ�ر ا�ل ا�ن را ط� ر�و ع  � ا�ول "$ �	

، و �� ا�ول "  �دی " آن ��م و  �,م $��ون ا���	

� در ا�ل * �� ا�ور *�ور از راه  –آ�ده  ۵۶!و�*

 ���
ا��)� �ت آزاد اداره �ود و آزادی و ا��89ل �

��م د��را�	 ازا�د *� ا�ن �� را ,���ت �	 -��%ذ�ر�د 

د��	 (� �	 �وا�د  ��د. $ ل از %��;  � ا�ن %ر�ش 

Yزم ا�ت  � �� ھ����	  �ن ����م ا��8	 و  

  ��)��ر د��را�	  %رداز�م. 

در د��را�	 $درت �C*��ت از آن �ردم ا�ت. در 

 j)وا��م:  " �و  �ر )دا�� �و� 	طور �\�ل � �$رآن  

ر jواھ( �G س راG ھر آن jر���
ر��� �G jروا����

ر���روا�j را  �ز ����j و  jواھ( �G و از ھر j�( 

 jرا )واھ �G و ھر j�(  زت� jرا )واھ �G ھر

)وار !ردا�j ھ�� )و k ھ�  � د�ت �و�ت و �و  ر 

 "jو ��:   82ھر (�ز �وا���“ jر���روا� �G سG ھ��ن

آ���ن ھ� و ز��ن از آن او�ت و رز�دى ا)���ر �Gرده 

ر ر���روا�j � وده ا�ت و ھر و  راى او �ر�jG د

� در)ور آن  وده G �(�زى را آر�ده و  دان !و�

�  83!�رى Gرده ا�ت".  ا�دازهG ت آن�و �� " زر!وار ا

� د�ت او�ت و او  ر ھر (�زى   jر���روا�

�  ��ن د��ر �ر(��� �C*��ت و ”  �84وا���ت". 

ر���
ر���	 �� �ردم  ��� )دا ا�ت و �ردم  � ��وان 

ر��� ر ا�ت. ا�ت در $رآن �� �
,وم *�	 ” ا�ت “

 Vا�ت و آ�� ھ�ی  ���ری دY"ت  ر ا�ن دارد *� �ر

9� ا��8	 ا��  85 � �������ن �Cدود ��	 �ود .در 
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ا�ت، �ردم ر��� ر از )دا،  � ��وان ر���
ر��ی  

�د. !رد�ط�ق  �� �ر �	 �ود *� �������ن ���ل آن �	 

� ��ر در ��ل ھ�ی آن !�ه *� ��%�0ون در �
رش  

� *رده  ” ��ت“را  � ” ا�ت“واژۀ  ١٨٠١و  ١٧٩٨���ر

و �ردم ��ر را  � ��وان ��ت �ورد )ط�ب $رار �	 

� �د.�  86دھد،  � ا��راض �د�د ����ی ا��8	 �وا

ا!ر )دا �C*م �ط�ق ھم در �Cو�ت د��	 و ھم 

�ود *�  ا�ت، ا�ن %ر�ش ��وان �	�Cو�ت ز���	 

� �\ �ت �	 *�د؟ در )دا (�و�� $درت )ود ����را در 

� �ردم �ر(��� $درت ھ���د و * ��د��را�	 از آن 

� ��وان �رور، ��C8ت �ط�ق دار�د، �����د!�ن  

 ��ردم �C*م �	 �و�د.  � ا�ن د"�ل  ��د ا��ظ�ر دا�ت *

در ا�8م �����د!�ن )دا  � $درت  ر��د. ا�� ا�ن 

	���* ����ن � �����د!�ن (� ��و�د؟  	ھ���د و (�و�

�و�د،  ا!ر ا�ن �����د!�ن از طر�ق �ردم ا��)�ب �	

%س �رور  �  طور �Jر����9م ھ��ن �ردم �	 �ود و 

 �,�� �%�و�د د��	  رای د��را�	 Cدا$ل در ا�ن را ط


,وم رد  ���	� ��طC	 دارد.  �  ��ن د��ر ا�ن  

��ر در   ��  ر $��ون ا���	 $درت 9,� و د��	 ا�ت. 

م ��ر ����ل از �������ن و �رد ١٩٢٣��ل 

�����Cن *و%�	 [$ ط	] �ر(��� $درت $��و�	  ود�د. 

	��7
، ��Cد � دو 87ا�8ح ط� �ن ������	 �ظ�ر ا"
88�Bا�ن د"�ل در  89و ر��د ر ��و�ود�ت ا�8م را  

	,9را راه ���ت ا�ت  )طر د�د�د و  �ز!�ت  � ��ت 

� ا��8	 د�د�د. ا��  � د"�ل ��/ ھ�ی ا��89ل ���

� در آن ����	 �ردم �ر�ظر از د�ن * �ا�����ر  ����

)ود  رای ا��89ل ��,���ن � �رزه *رد�د، ا�ن ا�ده 

�د از ��/  ھ�ی ا��8	 (�دان )ر�دار ���ت.  

	��,�دوم  �  %�دا�ش *�ور ا�را�0ل،  ا�دۀ وCدت  

�رب  � ��وان �� "را ��ت" ر�د *رد و ���ت 
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�ا�� %س از  90د�ن ��ت.  ��دان  !��رده  �ری �� ت  

	�
ا�راب، و ���ت ا�دۀ وCدت ��	  ١٩٧٣ Cران �

  �ا�دۀ ا��8	 دو �ره در *�ورھ�ی �ر 	 ر�د *رد *

 - در رو�د �9و�ت �ر��ن ھ�ی ا��8	 در ا�ران ��ز  	

��ی ��ت دو �ره ��ن ��\�ر  �� ود. �
,وم "ا�ت "  

�� �����ن  ود و ��� ���زه ای !رت *� �Cدود  

)ط �رز!ذاری  � �,�ن Jرب ا��
�ده �	 �د.  (ونھ�

� �وازات آن در ا�ران از �وی رو��
�ران ا�را�	 و  

در رأس آن ھ� ا�Cد رد�د و �8ل ال ا�Cد، �
,وم 

Jر زد!	  � ��وان (��ن )ط �رزی ارز�� 	 �د. 

��9د�ن  � ا�8م در ا�ن �
,وم، آر��ن �� �Cو�ت �


,وم "ا�ت " در ا��8	 را ����د.  �  ��ن د��ر �

�,�ن �رب �9ر� V ��رادف و  � �وازات �
,وم 

Jر زد!	 در ا�ران ر�د *رد. ���$��  �ن ا�8م 

��م در �
,وم "ا�ت" و �,�دھ�ی $��و�	  ر �� 	����

در ��ر  � ا���ل �)��ف،  ١٩٢٣ا��س $��ون ا���	

و 9Cو$	  � �ظ�ر �واھ�ی ا��8	 در ا�ور �)�	 

 !رت.  ا��  $��ون ا���	!و�� ھ�ی �)��ف ��ل 

ا!و�ت  ۵ا�ران ��وب  ���س �ورای ��	 در 

��8دی �9ش ا�8م و ���,د�ن را در ا�ل دوم  ١٩٠۶

)ود !�����د، *� )ود ���ن دھ�دۀ $درت ��روھ�ی 

   91ا��8	 و د��	 در آن ز��ن ا�ت.
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� و ���Vد “ا�ل دوم:  �� �و  ���س �9دس �ورای ��	 *�
� و  ذل �ر�Cت ا���BCرت �ر u ل�BCرت ا��م ��ر �
 uر\* ��` ا���8C و �را$ ت ���ھ���ه ا�8م )�دu ��ط��

��V� ری  س �دها�\�",م و ���� ��ت ا�ران�� Kت  ��د در ھ��ا
از ا���ر �واد $��و��� آن �)�"
�	  � $وا�د �9د�� ا�8م و $وا��ن 
 �� و آ"� و َ��م �دا����� u 	�� م��Yرت )�راBC و��Bو�
 ��د و���ن ا�ت *� ��)�ص �)�"
ت $وا��ن �وBو��  � $وا�د 

ه و ا���8�  ر �,ده ����ی ا�8م ادام u  ر*�ت و�ود ھم  ود
 �* 	�Vت در ھر ��ری از ا���ر ھ��9رر ا� V��ت ",ذا ر�ھ
*��ر از %�` �
ر � ��د از ���,د�ن و 9,�ی ��د���ن *� �ط�A از 
 `�Cی ا�8م و���� ����B�9ت ز��ن ھم  ���د  � ا�ن طر�ق *
� ا���	  ��ت �
ر از ����ء *� دارای �ا�8م �ر�A �9��د ��

��س� �  	�ورای ��	  �����د %�` �
ر  �
�ت �ذ*وره  ���د ��ر
از آ�,� را ��  ���ر  � ��B�9ی ��ر ا��Bی ���س �ورای ��	 
���ن *رده  � ��ت �Bو�ت  �����د �� � �
�ق ��  � �Cم $ر��Y� 

�ود  � د$ت �ذا*ره و Jور ر�	 �وادی *� در ���س ��وان �	

ت  � $وا�د �9د�� ا�8م "�(� �* �*رده ھر�� از آن �واد ���و�

�  ��د طرح ورد �����د *� ��وان $��و��ت %�دا ���د و رأی دا��
ا�ن ھ��ت ����ء در ا�ن  �ب �ط�ع و  � A )واھد  ود و ا�ن ��ده �� 
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رر���ت ھ�ی �����ن $رن �وزده و  ��ت در ا�� 

�ر"���	  � ا�8م،  � ��ر  � د� �ل ��ز!�ری ����م %

�,�دی  � ��م "�ورا" ر��د�د *� ا�8م ������	 ھ�(ون 

  92آن را د��را�	 %�ر"���	 ا�8م �	 ���)��د.” � دو“

  وظ�
� �ورا در ا�ن  آ�� $رآ�	  ��ن �	 �ود:

%س  � ر�Cت ا",j  � آ��ن �ر�)و �دى و ا!ر ��د)و "

j� ده�Gاز %�را�ون �و %را V�د. �د� و �)�دل  ودى $ط

%س از آ��ن در!ذر و  را���ن آ�رزش  )واه و در �Gر 

 � آ��ن ��ورت Gن و (ون ����م !ر�j  ر )دا �وGل 

  93."دارد ��Gد!�ن را دو�ت �G jن ز�را )داو�د �وGل

و ��ل  و د��ر آ�� ھ�ی $رآ�	 در  �رۀ ا�ور ز�د!	

� در * �� ھ��ن !و�  V آن ��ورت *��د و �9ر� 	�8�ا

وط� ا�ران ذ*ر �ده، ا��8	  ودن $��ون ا���	 ��ر

$وا��ن وAB  �ده از �وی �Cو�ت را �ورد  رر�	 

ا�ن *�  ۀ$رار دھ�د و �وای )ود را ا�8م *��د. در  �ر

� �� ��,� �� %���,�د ا�ت، در 
آ�� ا�رای �وا �� وظ�

���ن ���� ا)�8ف �ظر و�ود دارد. ا�� از �ظر 

ی (��ن از ا�ن $وا��ن �C	 از �و ا��8	  ر)	

�ورا�	 $� ل ��ورت �����د، ز�را ا�ن $وا��ن از �وی 

�د. ا�� در (��ن �����	، �ورای )دا وAB �ده ا

� وظ�
� )ود ��	 دا�د *� $وا��ن را �ا��8	  � ھ�K و

وAB �� ��و�ب *�د، ز�را ا�ن از وظ��ف �Cو�ت 

  رود. و$ت  � ���ر �	

���� $� ل  رر�	 د��ر، �9ش اCزاب و �,�دھ�ی 

9� ا��8	 ����	 در �� �Cو�ت ا��8	 ا�ت. 

��ز �	 دا�د *� از �وی � �����%�ورا"���	 را در 

�  ��ن  �94ورای ����،  ا��8	  ودن آن ���ل  ��د. 

                                                                          
� ���7ر %ذ�ر �ر u ل��w ��ر �C رتBC ز��ن ظ,ور

�  از :  ”�)واھد  ود.�  ر!ر
http://fa.wikisource.org 
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ا�ت  ر  	��ده �ر )ود و�ود اCزاب �)��ف، د"��	 

 	���
�ورای ����. ا�ن وظ�
� �Cو�ت ا��8	 ا�ت *

و��  ��د.  � ا�ن *� در �ر �ت ا��8	 ا�ت )ود *

د�Yل ھر Cزب �� �ر��ن �ری �Jرا��8	  ��د  � 

ار��ل �� �����ده در �ورای ���� در Cل ا)�8ف 

�ظرھ�  *و��  ��د. �ظ�ر (��ن رو�� ای ��ز در 

�Cو�ت ا��8	 ا�ران $� ل ���ھده ا�ت.  � ا�ن د"�ل 

%�ورا"��م در �
,وم !��ردۀ ا�روز�ن )ود  � �
�ر 

� ا�ت. ا�روز  ���ری از رر���ت ا��8	 در ����$

ھ�ی ا�را�	 در ا�دۀ د��را�	 د��	 )ود طردار 

	� �����وان %�ورا"��م و ����م Cز 	 ھ���د *� از 

از ��د ��Cد )���	 ��م  رد. ا��  � ا�ن %ر�ش *� آ�� 

ا�ن %�ورا"��م �� (� Cد در �� (,�ر(وب ا��8	 

  ���ن ا�ت، %ر��	  داده ��ده ا�ت. 

�,م د��ر د��را�	 �
��� $وا ا�ت. در ���ر 

����م ا��8	 �
��� $وا و�ود �دارد، ز�را $درت 

$��و��زار )دا ا�ت *� �و�ط %��� ر و ا����ن  �د از 

� $�در �او  � �ردم ا 8غ �	 �ود. �ردم  � ھ�K و

�����د $وا��ن ا��8	 را �وض *رده �� از ���ن 

����9م  ردار�د، ا�ری *�  � د��را�	 در ���$ض 

ا�ت. در ��,وری ا��8	 ا�ران، در ظ�ھر (��ن 

� و"	* ���9�  ر ����	 �
���	 و�ود دارد، ا�� از آ�

ا�ور �ظ�رت دارد، (��ن �
���	 در ��ل �Jر���ن  

�	 �ود.  � ا�ن د"�ل رر���ت ھ�ی ا��8	  ���ری 

 رای ر��دن  � ��   95از ا�ران و *�ورھ�ی �ر 	

- ،  ر �
��� $وا �V*�د �	����م د��را�	 در ا�8م

9� و �رع � ��)ص ���ت، �9ش * �*��د. ا�� آن (

 �  ����B$ 89ل $وۀ��ت. ا!ر ا�ا 	���
در (��ن �

�وان  �
,وم �� �رھ�ی 9Cو$	 �رع  ��د، آن !�ه ��	

از د��را�	 در  �ت �ورد �ظر �� �)ن  � ���ن 

آورد. ھ��ن طور ا!ر ا��89ل ����م $��و��زاری  ر 
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���%  �� V���,� 	�د، ازد��را��  	�8�ا �9ا�ول 

  واژه  �ش ��	 ���د. 

د��ر از ���وی ھ�� �,رو�دان در ��9 ل $��ون ��	 

 �ردی ا��زه �دارد،   Kت. ھ��ا 	�ا�ول د��را

د"�ل ا���9دات، ����ت، �ژاد و ���ت،  ر�ر از د��ری 

در   ١٣ ��د �� �ورد آزار $رار !�رد. درآ��  $رآ�	 

  آ�ده:  ۴٩�ورۀ 

اى �ردم �� ��� را از �رد و ز�j آر�د�م و ��� را " 

 j������ د��رG� �  �� ردا��د�م! ��� $ ���ت ��ت و $ ��

���9 ل ��Cل ��Gد. در 9�9Cت ار���د�ر�ن ��� �زد 

j  ت�رد�د )داو�د دا��ى آ!�ه  )دا %رھ�ز!�ر�ر�ن ����

  ". ا�ت

 �j از اھل  � G�����)وا��م: "  ٩�ورۀ  ٢٩ا�� در آ�

j�� ن ا���ن��دا و روز  �ز%( �  �G ب��G  آور�د و آن

ا�د Cرام  اش Cرام !ردا��ده (� را )دا و ر���ده

j�� j�� قC د�ن �!رد�د �Gرزار ��Gد  دار�د و ��د�ن  

 )ود �ز�� دھ�د"  ��  � )وارى  � د�ت

 

�� ا��8	 ����  ��ن د��ر �,رو�دان �Jر���م در  

� دوم �,رو�دان� وده، از  ���ری 9Cوق  در

 -�,رو�دی  ر)وردار �����د. ��و�� رو�ن آن را �	

�وان در ��,وری ا��8	 ا�ران و در  ���ری از 

*�ورھ� ا��8	 د��ر د�د. در ا�ن �ورد ��ز طردارن  

 -�ز د��را�	 د��	  و�دۀ  را ری �,رو�دان را �	

دھ�د، ا�� � ��	 �0ور�� آن *�  ����ر ��ز!�ری  � 

  %��; �	 ���د. م 9,	 و داده ھ�ی $رآن ا�ت،  	����

 �از د�د!�ه ھ�ی  ���ری از رر���ت ھ�ی ا��8	  

�وان (��ن  ردا�ت *رد *� ��ظور از  و�ژه ا�را�	 �	

 �� �د��را�	 د��	 �� د��را�	 ��رت ������

ا�ت. از �ظر د�وای، ” 96د�وای“در �9��د از   ���)�	

را ط� ������/  ���د د��را�	 و �ر �ت  ��د در �� 
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 J. Dewey (1859-1952) 

و د��را�	  ��د ھ�واره در ھر �را�ط ��)ص 

� و�ژه  ز�د!	  ���Cط  )��واده آ�Jز!ر  �� �ور �ود *

آن ا�ت. ا��  ر )8ف د�وای، �� �ر �ت د��را��� 

� و اراد آن �ورد �ظر ا�ت ����� �ر �ت ا��8	 �� 

�  � روح د��را�	 و آزادی ردی در ���$ض �دی *

�وا�د ��,� در ��   � ا�ن د"�ل د�ن �	 97)واھد  ود.

ت !
����	 در ����م د��را�	 !����ده �ود و � 

���س د��ری  رای �� د��را�	 د��	 *�  � ا�ول 

 د��را�	 ��ط ق  ��د، و�ود �دارد.

  د�ن در ��*ت د�2را�! ?�"���! 

� د�ن ھ�ی �)��
	 و�ود دارد و ���9دان  ����در �� 

ز�ن ا���9دی )ود را �وظف  � ھر د��	  ر ا��س �وا

� ا�رای ا�ول ��)�	 �	 دا��د؛  � طور �\�ل:  

� �ردا��ن   ���ب ز��ن در ا�8م �� ����C ��0��

 � ا�ول  ��� ھ�ی ھ�دی و$�	 ا�ن ر��رھ�ی د��	

	� ���  د��را��� وارد ���$����� �ده در � -%ذ�ر

!رد�د. در دھ� ھ���د در "�دن ھ�� ��� ھ�ی �,��ر 

� ھ���م  ر ا��راض  � ا��
�ده از *8ه ا���	ھ�دی د 

 -�و�ور �واری  ر)����د، ز�را د�ن آن ھ� ا��زه ��	

� را *��ر !ذارده و از *8ه ا���	���� �ا��
�ده  دھد، *

� �� ���ظره ا)8$	 *��د. ا�ن ا���9د د��	     �����در 

�وان از ا���ت  � د�Yل د��	   � د�ل �د *� آ�� �	

�وان در ا��
�ده از *8ه ا���	 د و آ�� �	�ر�ظر *ر

 رای !روه ھ�ی ��� ھ�دی ا��\�� $��ل �د؟ �ظ�ر 

	� 	\C � ب ز��ن ��وان  (��ن��C وا�د در �ورد�

�� د��را��� �	���� ا�ل �وان  �� �ود. در ��  


���ن در  ���ری از �وارد  � �وق ر��د.  � ھ��ن !

��را�	 از �ظر د"�ل Yزم ا�ت *� در  �ت !
����	 د

 ھ� ر��س و  رو"ز ��V�	 *��م.  
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� طور �\�ل در ا�ن *��ب �� �وع د��را�	 د��	 ��رت   
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 �ور�ن ��ماس 

ھ� ر��س  � د� �ل �� ����م !
����	 د��را�	 

�وا�د در (��ن   ���ری از � �Cث د��	 �	 98ا�ت.

 �����(,�ر(و 	 �9ش �C	 %�� ر�ده ای  رای �� 

 دا���  ���د. د��را�	 راد���ل ھ� ر��س �����	

��ی ا*\ر�ت  �  � ر �واق ھ��  �,رو�دان ا�ت *

ا��وار ا�ت. از �ظر او د��را�	 و �ظم $��و�	 

را ط� درو�	 دار�د. ���V ا�ن را ط� درو�	 در��ل 

���$B	 ا�ت *�  �ن آزادی و ���وی و�ود دارد. از 

و ا�ن راه، ھ� ر��س  � �وBوع )ود�)��ری �)�	 

ر�د. ا�ل !
���ن ��,� آن !�ه �	 �وا�د  ��و�	 �	

و  ��را���  �� د *� )ود�)��ری �)�	�� ��ل د

��د��ر را �Cدود ��ز�د و  � �� ����م  ،��و�	

9Cو$	  ������د. ھ� ر��س ���9د ا�ت *� ھم �� �ر 

�� طر� 9Cوق  �ر  � !و�� ای *� "� را"��م  ا)$8	

ارزش !را���� �����د!�ن  %ذ�رد و ھم �� �ر�	

ز *�و����ر��م و ��,وری )واھ�ن *� 9Cوق را ا

	� ����� -ارزش ھ�ی ��)ص �و"�د �ده در �� 

از 9Cوق   ���د، ا����ب %ذ�ر  وده، �و�	  �� �ر ذھ�	

 �ر ارا0� �	 دھ�د *� در آن �9ش 9Cوق و �ظم $��و�	 

� ��وان �����	 )ود�)��ری �)�	   �و ��و�	  

�وا�د  � ��وان  �ود. 9Cوق ��	 ����ش !ذارده �	
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� ��وان )��ت رد �� *�Yی ��و�	 د�  �ده �ود،  ��

���ر �ظم $��و�	  ر ا��س ا�Cرام ���9 ل ��9	 !ردد. 

ر�زی �� ����م 9Cو$	  � )��ت  ھدف ھ� ر��س %	

)واھد �� ا�ل  !
����	 $��ون !زارا�� ا�ت و �	


���ن ��و�	 را %��� ر�زی *�د. ھ���رھ�ی !

ا�����	، آن !�ه از ا�� �ر  ر)وردار�د *� ھ�� 

� در����
���ن ��89	 در آن  �ر*ت  ا��Bی ! ��

 *رده و در �,��ت ا�ن ھ���رھ� ��ل $��ون  �� �د. 

�وا�د  � ��وان ھ��� �� ����م  د��را�	  ��,� �	

9Cو$	 �وBو��ت %�دا *�د.  � ��وان ا�ل $��و��ت، 

ا�ل د��را�	 دو )���ت �Cوری در $��و��زاری 

دارد: اول ا�ن *� $وا��ن  ��د ا����س �ری ھ�� 

,رو�دان  ���د و دوم ا�ن *� رو�د $��و��زاری  ��د �

ا�� �ر !
����	   ��د. از �ظر ھ� ر��س ��,� $وا���	 

$��و�	 دار�د *� در �� رو�د !
����	 �ورد �واق ھ�� 

 رد،  �,رو�دان  ���د. رو�	 *� ھ� ر��س  � *�ر�	

� *��  99روش  �ز��زی ��89	  �ن �8ش آا�ت *

و ��ر 	 %د�ده ھ�ی ا�����	  *�د �C��ل ھ���ری �	

� )ود�)��ری و آزادی * 	���B� .ھم %�و�د دھد �را  

و ��و�	 در �� ����م 9Cو$	 دارد،  � �و � �)�	 

)ود ����	 ا�ت  رای ����ل !
���ن و �Cدود�ت 

%�ورا"��م در ا��ر ��و�	 در ����� ا���ن �واق 

�وان  !��رده �ر. ����م �ری ھ� ر��س را �	

 �*رد: �9��م $درت ����	  ر ا��س ا�ول )�8

د��را�	، %�ورا"��م در ا��ر ��و�	  � ��وان 

����	  رای !
���ن، ���Bن )ود�)��ری و آزادی 

و ��و�	 از طر�ق $��ون  � ��وان ����	  �)�	

 رای �Cدود�ت %�ورا"��م ��و�	 و ا��9رار !
���ن 

در  ���دھ�ی ا�����	. ا���ل $درت ����	 ��,� از 

طر�ق $وا��ن ��رو��ت دارد؛ $وا���	 *� �,رو�دان 

 	��  	����
آن ھ���د. (��ن ��)ت در �� ��)ت !


����	 از راه ا���د  ���دھ�ی ا�����	 در � �� ھ�ی !

� در �0وری * 	B$��� .ت�ا���ن %ذ�ر ا 	د"� �
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 �ھ� ر��س د�ده �	 �ود، ا�ن ا�ت *� او ھ�(��ن  

� *�د  و�ود ھ���رھ��	 ا��ره �	����� ا*\ر�ت *

)واھ�ن آن ھ���د. ھر !�ه ا�ن ھ���رھ� از طر�ق 

� � ���د، از �ظر او ����
���ن �ورد ���Vد ھ�� اراد !

�وا�د ���ل ز��دی  ��ر��د. ھ� ر��س  و�ود آن ھ� ��	

	 رای   رای رA ا�ن ���$ض، �رط و�ود د�Yل *�

از  ���Vد ا�ن ھ���رھ� را  ر�	 ��رد. $وا���	

  ��ت و "ژ�������ون  ر)وردار�د *�:  ��رو

) �واق در �ورد آن  ر رض و�ود �� روش ١

�  ا��وار   ��د.�Yد��  

) )�����ه �واق !را�ش ھ�ی ��
�وت و ٢

  ��ھ��ون  ��د.


���ن  ��د.٣! �  ) روش *�ب ا*\ر�ت  ر %��

�� ا��ر��و�	 ا�ت و �� روش ��روع  ،$��ون���

ا�	 ا�ت.  � ا�ن 9Cو$	، ����ن *��دۀ ا�ل د��ر


,وم، د��را�	  رای ھ� ر��س، د��را�	 ���ر*�	 �

ا�ت *�  � ���ر*ت !
����	 ھ�� �,رو�دان ���ن  

�	 �ود. او دو �وع ���ر*ت را �����ز �j *�د: *ل 

� ( $درت و د��ر  ���دھ�ى ����j) و *ل ���ز��ن ��

� (���ر*ت ھ�ى %را*�ده ����j). در ��Jر��ز��ن ��

j�د��را �ن آزاد  ����
ا�ن دو  )ش در �� !

�� ���دن �������j و � �دل �رى �ر*ت �j *��د. 

�� �وع " ���Cل $درت � �د"j" ا�ت. ���Cل $درت 

� �د"j �و�ط ��ز��ن ھ�ى ادارى ��ل �j !�رد. " 

���Cل $درت ادارى" و���� اى �,ت ر��دن  � اھداف 

 ���)ص �j  ��د. ھ� ر��س  � ھ�راه ھ��� آر�ت  

���j� ��*�د:  $ض  �ن $درت ادارى و $درت � �د"j �و

� ار!�ن ھ�ى ادارى و �� $وا��ن  �زار ��j �وا��د در �

ھ���رى  � $وا��ن $درت � �د"j ��ز��ن  ��ر�د. در 

 �  j"ون، ا زارى  راى � د�ل ��روھ�ى � �د��$ ��ا��

� ھر ��روى ادارى ���روھ�ى ادارى �j �ود. در ���

� �د"j ��رو��ت �j �� د. از د�د!�ه در ار� �ط  � رو�د 

ھ� ر��س، %�ر"��ن ��و�� اى  راى �و��� �� ��ل 

 �� �j  ��د. او ���ن �j دھد *����
����j در !

(�و�� $درت � �د"j %�ر"��ن  � $��ون !ذارى  � ��روى 

� �د"j � د�ل �j �ود. %�ر"��ن در ا�ن ��و�ر از �� 

ى ادارى ا�ت �و C��9 را ط  �ن ��روى � �د"j و ��رو

 �9ش �� ا�طورۀ "� را"j را دارد.  ،و از �وى د��ر

� � �رت د��ر، از طر�ق %�ر"��ن از �� �را�ط  

 j� د��
����j �� �را�ط $��و��ذارا�� ا�! �� j"د� �

!ردد *� در �,��ت  � �� $درت ادارى را�	 رو�د. 

� ا�ن د�د!�ه ھ� ر��س ا���9د *رده، ���9د   �او�
ر�د ھو

� !و�� اى ا�ت *  ������ در �را�ط  Cرا�j، وا$��ت 

*�د: در ا�ن �را�ط $وا��ن  دون !
���ن  د��ر ��ل �	

 j� �در %�ر"��ن  � ��و�ب �j ر��د. از ا�ن د�د ھو

� !رت *� *��د د��را�j در د�ت $درت ��وان ���

ادارى ا�ت �� $درت � �د"j و !
����j %�ر"��ن. از 

� د���B$ 9ش $وۀ� �ر �,��ت ��)�� اى �ظر ھو

� ا�ت، (را *� ا�ن $وه ���� راى د��را�j در �� 

�� د��را��� �j  ��د. ���ھ��� $درت ادارى در �� 

�دم ا��89ل ا�ن $وه و وا ���j ھ�ى ����j و 

���ى �9ض د��را�j� j  ��د.� �  100ا�����j آن  

" در 101دو �
,وم ")ود�)��رى" و "�وازن �رى


� رو"ز �j �وا��د �� �� �� �را از راه د��رى  


����j  �����د.  راى رو"ز ��0�� ! j�د��را

����9م  �د��را�j  � ��0�� �دا"ت ا�����j را ط


� ����j رو"ز  ���ر اھ��ت  ��دارد.  از ا�ن �,ت، 

دو ا�ل �دا"ت،  آزادى و ���وى،  ����ر   102 .دارد

�9��م 9Cوق و وظ��ف از �� �و و �9��م *�Yھ�ى 

ا�����j از �وى د��ر �j  ���د. ا�ول ا$���دى و 

j�����ا$���دى �را�ط  ���د�ن - آزادى و ���وى ا

ا���د د��را�j ھ���د. �9��م 9Cوق و وظ��ف در 

 �* jدا*\ر  ��د، در �ور�C وا�د� j� �������)ت 
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ا�ن �9��م آن !و�� ���ن   ��د *�  ,�ر��زى �را�ط 


ر �و�ب  د�ر��زى �را�ط رد د��ر ��ود. � ��

 j��� *�د 	ن �8ش ����ه �)�����رو"ز  � طرح ا�دۀ 

� ارا0� دھد. در ��
��� j�������ده از �و�j �دا"ت ا

�����ه �)���ن، اراد در �را�ط ���وى د��را���  

 j�����$رار دار�د. ا�ن  � �و � )ود و�ود  ���دھ�ى ا

را Bروری �j ��رد،  � طورى *�  , ود �را�ط 

 ��� آن !�ه از �وى ا��Bى �Jراو"و�ت ������در 

ا�ن  ���دھ� ���Bن �j �و�د *� �را�ط اراد او"و�ت 

 j�ر"  ,�ر �ود. ا�ن  راى رو"ز ���ر ا���*" ����

در طرح �� �0ورى �دا"ت ا�����j ا�ت. در �� 

، ��,� 103د��را�j، �� را رى ھ�،  را��س ا�ل �
�وت


A ارا� �د آن !�ه $� ل $ ول ا�ت *� ا�ن �� را رى ھ�  

� ��ل *��د. Yز�� او"�ن ا�ل �دا"ت �*��ر او"و�ت ��

 	��آزادى، �����ه ���وى ھ�� اراد در ��9 ل 9Cوق �

����j ا�ت. ا�ن ا��j ا�ت *� Cدا*\ر ھ�ر�و�j  �ن 

���وى  ���دى و آزادى را �j ط� د. ھدف ا�ل دوم �� 

���وى، ر��دن  � �� ���وى وا$A !را����  راى �9��م 

�*  ��Yد�� j$8(د. ا�ل اول %��� �ن ا��  j� ھ�Y

� �j  ��د. ا�ل ���� ���دھ�ى د��را��� و اراد در 

دوم ��ظ�م *��دۀ دو"ت $��و�j ا�ت. ار��Cت ا�ل اول 

 �
,وم %ذ�رش ا*\ر�ت د��را���j و ا�Cرام  � � 

9Cوق ھ�� �,رو�دان ا�ت. در �ورت ا)�8ف  �ن 

j،  رو"ز دو"ت $��و�j و د��را�j  در �را�ط  Cرا�

 j"�C د، در�* j� ��� ار��Cت ھ���رھ�ى $��و�j �و 

�  راى ھ� ر��س، د��را�j ھ��� دو"ت $��و�j ا�ت *

و در ا�ن �را�ط  ��د د��را�j ����م !�ر�ده  ��د. 

ا��س �0ورى د��را�j رو"ز، �وازن �رى ا�ت. 

)ود�)��رى � �ور *�ش ھ��j ا�ت *� از ا�ول آزادى 

j$8 �ر(��� �j !�رد. ا�ن و ���وى ا���ن ھ�ى ا)

ا���ن ھ�ى ا)j$8 در �����ه �)���ن از �و$��ت 

� آ!�ھj �دار�د و ��,� از ����ا�����j )و�ش درون 

�و$��ت ا�����j د��ران  �) ر�د.  � ا�ن د"�ل ا�ن 
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ا�ول )ود�)��رى ��j �وا��د ����س *��دۀ ���A و 

 ��  ���د.  ���������ه �)�j )ود اراد در درون 

�ن �ر��ب رو"ز  �  ردا�ت واCدى از �
,وم �دا"ت ا

ا�����j د�ت �j �� د. رو"ز از دو ا�ل �Cورى 

� د� �ل ھ���رھ�ى ��� ر  راى   �������)ص 

 ر$رارى و %��دارى ا�ن د��را�j� j  ��د. از ا�ن رو 

 �� اى  � *�ر  �������0ورى رو"ز ��j �وا�د درھر 

��رھ� �رط �ود، (را *� ا�� �ر د��را��� ا�ن ھ�

Yزم  راى د��را�j ا�ت. ��رو��ت ا�ول �دا"ت 


����ن ��و�j ا�ت. ا�ن ا�ول  ��د ! �� �����

طورى  ���د *� �ورد %ذ�رش  د�,j ھ�� اراد  ���د. 

�  رو"ز در�ظر دارد، ھر * 	����
� ا�ن د"�ل در ! 

(�زى ��	 �وا�د وارد !
���ن �ود: در ا�ن ��  د�,�ت 

 �زى �j *��د. در !
���ن ھ���رھ� �9ش ��ده 

ھ� ر��س ھر (�زى �j �وا�د وارد �ود: !
���ن $�"ب 

 دون   �  ,�ر�ن د�Yل،  ,�ر�ن !
���ن ا�ت،

��Yد�� �����رو"ز )ود را  در�ظر!ر�ن ھ���رھ�. 

 -) ھر�,رو�دى �١jدر ا��ر ��و�j ���ن �j دھد: 

 j����� رو�دان د��ر  ردا�ت,� �%ذ�رد و �j دا�د *

� ا�ن ٢"ت دار�د. از �دا����)  ���دھ�ى ا�����j در 

!و��  ردا�ت �,رو�د از �دا"ت را �����د!j� j *��د. 

) ا��ر ��و�j در �رۀ �دا"ت  ر %��� د�Yل ��طj9 و ٣

$��A *��ده اى ا��وارا�ت.  � ا�ن �ر��ب  ردا�ت رو"ز 

� آر���j %�دا  ��از د��را�j و �دا"ت �� Cد ز��دى 


� رو"ز از اھ��ت ز��دى �j *�د. ا�دۀ آزا��دى در 

� "ا�ل   j���� ت. او ا ز ا�ل آزادى�ر)وردار ا 

� �و � )ود  � )ود�)��رى   ����ر*ت" �j ر�د *

  ا�����j� j ا����د.

ا�ول د��	 در �� (��ن ����م !
����	 د��را��� 

$� ل ��ور ا�ت. ا�ن ا�ول ا!ر )��ت ھ���ری 

� دا���  ���د، از د�د����!�ه !
����	 رو"ز  رای *ل 

د��را��� �ورد %ذ�رش   �	 �وا��د  � ��وان ا��	

  	�C ھ� ر��س ا�� 	����
$رار !�ر�د. از د�د!�ه !
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 رای ا�ن �وع ھ���رھ� �� !
���ن !��رده �Cت 

 �را�ط ��د �ده Bروری ا�ت.

 �رر�! و �د د+"ر�ن  دو�"دار

در  )ش %���ن از��م ود�ن  *�  ر%��� ��و�ری ا*�ون

 در د*�ر�ن د��)و�	 �د،  �  رر�	 و �9د �9و"�  �ر��م

%رداز�م. در %ر�ش �)���ن ��وان   دو��دار �	 

!ردد *� �9د دو��دار از د�ن (�و�� ا�ت و در  �	

�د؟ در %��;  *دا��� از د�د!�ه ھ�ی ا��ره �ده �	�!

� ا�ن %ر�ش  ��د !
ت *� ھدف دو��دار �� �9د د�ن  

�از �ظر او ��ر و %ود   ��� �9د ��  ��ش د��	 ا�ت *

� ا�ت.  و"	 �� ا�د��� ا�را�	 را در ر!ر* ��از آن 

�وان (��ن  ��ش د��	  دون د�ن ا���ن %ذ�ر ���ت، �	

�9دی را ��ز در ھ��ن (,�ر(وب �9د د�ن ارز�� 	 *رد. 

	� �- �9د دو��دار �� �9د ��رت ������� ا�ت *

ن )واھد ���ن دھد (�و��  ��ش د��	 ا���ن �ر*رد

 را از �� ��ب *رده ا�ت. 

 

 

ر   آرا
ش دو�تدا

 (�ش ����!  د��! و (س ����!  ��7!

را ط�  �ن  دو��دار %��� �0ور�� �9و"� د��)و�	 �زد

� دو ا�ط8ح %�ش ����	 %ر�ش و %��;  �و   ا�ت *

 او در ��	  رای ا�ن ��ظور  ا����د.  �	  ����	 %س


	 در از آ\�ر )ود  � ��م  ��� د�ن و ��م�C8ظ�ت   ،


��ل  � �9د ��������	 د�ن �	� �%ردازد  � ا�ن ھدف *


,وم � �  �در ا��,�  � �9د ��رت �������  ر�د *

ا����د. �8وه  ر ا�ن، ")وی" �دن د�ن د��)و�	 �	

	� ��وا�د دY"ت  ر �� ا�ر روا����)�	 دا���  ��د،  

طوری *� در ���وع،  �9د دو��دار از �ظر روش 

در دو  �ت ��������	 و   ��� �� �9د ���	����


	   روا��������  وده، در ��ن �Cل �	��)واھد �9دی 


�رت ������� و  �و ��رت �������  ��د. ا�� �ؤ"�


	 آن، ا��دYل ��������	 دارد؛ ا�ری *� ا��س ��

*�د. ا�ن �0وری را از �ظر روش ������� ��ز"زل �	

*�د از راه ���9��،  �	 �8ش �9د ��������	 او در

 �دھد. از �ظر او ��و�ر ��)�	 از د�ن و ��م ارا0

����د و ��م �,�ن را " د�ن �,�ن را از %�ش �	

ھ���� از %س )واھد ���)ت.  � ا�ن �,ت، �� 

را %س ������	 د��	 را %�ش ����	 و ������	 ���	 

و  رای ا\ �ت ا�ن �ز  �  104“*��م.����	 ا�ط8ح �	

� را ط�  �ن %ر�ش و %��; �	طور ��  ������� -

 �%ردازد: " در ���م ز���� ھ� ���ن %ر�ش و %��; را ط

ای ھ�ت و �Cوۀ ا�ن را ط� را ز���� ھ�ی �ر وط 

ا�ت *� از  آن*��د. ا�� %��; 9�9C	 ��)ص �	

%ر�ش  ر)����  ��د. %��)	 *� � ��	  ر %ر�ش 

و $وام و � ��د و از آن (� %ر�ش %ر��ده ا�ت  ر����د 

دوا�ش  � %��داری %ر�ش � ��د، ھر!ز %��; ���ت. 

 	
��ا�ن !و�� را ط� %��; و %ر�ش ���Cرأ 

�وان (��ن ,��د *� %ر�ش  رای %��;   �	 105ا�ت."

� � �رت دارد�9و��	 �� �  ،و %��;  رای %ر�ش  .

د��ر دو��دار در ا�ن  �ت ��,�  � !زاره ھ�ی �9و��	 

� دارد.��، ��م و ا)8ق و  در و�� ��ظ��	 �و
��

� %ر��	� � ھ��ن طور در د�ن و�ود ا�ول ��ظ��	 *

 د،  رای رو�د��� %��)	 ا��ظ�ر دار ا���ز�د   ر�	

 د.�اھ��ت دار  ���ر آر��	 %��; %ر�ش/ �ری ����م

	� � آر��د )وا��م: "  ��ش د��	 ھر (� �	در ادا�

V9 از ����د �ط� ����د �� ھر (� �	 �ط�V9 از %�ش �	

 آر��د. ������	 در  ��ش د��	 �ط�V9 آر��ش %�ش �	

������	  […] ا�ت و آر��ش �ط�V9 ������	 ا�ت 
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 Dustdar: 2002, S. 19 
105

 Hamaan: 1984, S. 15 
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د��	 در ��ھ�ت )ود ا",	 ا�ت و در *8م   ر ا���ن  

� ������	 در ��م ا���V ��رض  �	* 	"�C ردد.  در!

 ر )ود � ��	 ا�ت." ا�ت، ���	 و ���Cرأ ا����	
 ��د: " در �ورد  ��ش د��	 و ���	�ودو��دار �	 106

� %ر�ش  ��)ص ا�ن ا�ت *� ھر دو  � %��; ھ��	  �*

دھ�د،  � دو !و�� ��
�وت، )��ت %ر�ش را ��دوم �	

*�د و د�د *��د. ا�ن *�ر را  ��ش د��	 از %�ش �	 �	

����د از %س.  د�ن �,�ن را ھ���� از %�ش �	 ���	

د ���)ت.  � ا�ن و ��م �,�ن را ھ���� از %س )واھ

�,ت، �� ������	 د��	 را %�ش ����	 و ������	 

�  107*��م." را %س ����	  ا�ط8ح �	 ���	 

و د��	  �ن %ر�ش ���	 � �رت ��ده �ر �
�وت ا��	 

-در ا�ن ا�ت *� %ر�ش د��	 از %�ش %��; را �	

� %ر�ش ���	* 	"�C د، در����  �(��ن ���ت و  

�وی ��ر 	���%ردازد ��  � %ر�ش �	 %ژوھش و 

� ���رک ھر دو در ا�ن� %��; آن %ر�ش  ر�د.  و

ا�ت *� %س از %��;  � %ر�ش، )��ت %ر�ش از 

رود. (��ن از  �ن ر��	  رای �ظر ھر دو از  �ن �	

 رای د�ن،  د"��	  ر ا����	 $وی �ر و  رای ��م راھ	 

ا�ت. �8وه  ر ا�ن " در����Cت  %ر�ش ھ�ی ��زه �ر

م، ا���ن ���ول و )دا ��ت ���ت،  ��� ا���ن و ا�8

را ط� ا���ن د��	  �  108ا�ت. آر�دۀ )دا از ����	

ا�ت و ھ�� (�ز در  109طر�ق *8م ا�ور ھ���� از

 ��ش د��	 از %�ش دا���� *8م ا�ت و ا���ن ھر!ز 

را ط� ����9م دا���  ��د. ��  �  ،ا�ور �وا�د  � ��	

و�ود درو�	 �ن ��وان ا���ن د��	 ھ��ن $در در 

وا ��� $د�	 ھ���م *� در دا���ن �ن وا ��� "ھر 

�  �Cوی ���\ر از *8م $د�	 ا�ت."* 	�(�110  

����د آر�دۀ �و��د: " ھر(�  ��ش د��	 �	دو��دار �	

                                                   
106

 Hamaan: 1984, S. 15 
107

 Dustdaar 2002, S. 14-15 
108

 Dustdar: 2002, S. 26 
109
*8م در �Cدودۀ د�ن ا�8م �ر��ن �ری در �در ا�8م  

� د� �ل ا��دYل ��89	 %��� ھ�ی ا���9دی د��  �	 ا�ت. ا�ت *
	� ��ود،   *8م *� در ا�ن ��Bون در ا�8م  � ��وان ��م ���)�
� �ده ��ظ��	 در د�ن را�ر ��	�  رود.   از (,�ر(وب ا�ول %ذ�ر

110
 Dustdar: 2002, S. 29 

 	��� V���ا 	���ا!ر ��� 	ت، و در د�د ����آن ا

!ردد، از ا�ن رو�ت *� ��م �ط�V9  دارد و ���ر �	

)ود  �ر ا�ن *� ������	 د��	 در ��ھ�ت��	 آر��د. د�

!ردد، در ا",	 ا�ت و در *8م  ر ا���ن �رض �	

�* 	"�C 	���رأ ا��C�� و V���در ��م ا 	������

   � ا�ن �
��ر �	  111ا�ت." ا�ت، ���	  ر )ود � ��	

�8� *رد *� از �ظر دو��دار د�ن  �وان (��ن(

�� ����م ��ظ��	 و ��م  ر)8ف د�ن ��  �Vر

� طوری *� )واھ�م د�د (��ن  ����م �9و��	 ا�ت. 

��وری از ��م و د�ن  ���ر ��$ص ا�ت، ز�را ھم د�ن 

	"���Cرا ط� ا �ن !زاره ھ�ی  112 و ھم ��م  دون �� 

�و�ود  *� در د�ن و ��م ھر دو -�9و��	 و ��ظ��	

  $� ل ��ور ���ت.   -ا�ت 

� !ذارد: د�د   �
�وت �	” و " ��ش“ دو��دار  �ن "د�د 

�ود و " ر )8ف  ��ش، �Cوه ای را   ��م اط8ق �	

����د *� ��م  رای �C8ظ� و ���ھده   ��)ص �	

�ر��ب  را ط�  �ن  ا�ن  �  113  *�د."  ا�ور ا�)�ذ �	


	   ��ش د��	، د�د ���	��را از �ظر   و �
�ر 

�وان (��ن )�8� *رد:  ��ش د��	 ھر   دو��دار �	

	� �
	 ذا�	 %ر�ش   �	 دا�د  ر ا��س *8م  (� �دا�د *

�ود.  �   ا�ت و *8م وا�ط� ای  �ن ا���ن و ا�ور �	

و  ����د   ��ش د��	 ھ�� (�ز را از %�ش �	 ،ا�ن د"�ل

%ردازد   ا��  � آر��ش ا�ور ��	  د�د ���	  .آر��د  �	

���س  ����د و  � ھ��ن د"�ل %س   ��� آن ھ� را �	

� %ر�ش  ��;��م و د�ن ھر دو، %   رای .ا�ت 

 �Cوری ا�ت.  رای د�ن از طر�ق *8م و  رای ��م از

طر�ق ا��Cم.  � � �رت د��ر %ر�ش  رای د�ن 


	   ��م ��%��دار �	 �Jر���ن و  رای���ود. �
�ر 


	 ھ�K !�ه����  ا��  � %ر�ش ز�ده ا�ت و %��; 

� %ر�ش  	�در  ھ��ن د"�ل %ر�ش ���ت و  � %��; $ط

� ��ھ��	 %��دا
�� 114ر دارد. 

                                                   
111
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114
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ا*�ون Yزم ا�ت *�	 ���ق �ر  � ��0�� %ر�ش و 

ا!ر �� ا��دYل دو��دار  %��; �زد دو��دار  %رداز�م:


	   را در �ورد  ��ش د��	، د�د ���	��و �
�ر 

�ود، *� (را    %ذ�ر�م، ا�ن %ر�ش  رای �� �طرح �	

   %ر�ش در  ��ش د��	 %ر�ش ���ت و در  ��ش ���	


	 %��دار؟ آ�� ا�ن �ر��%��دار ا�ت و د�� Vر �
�ر 

� ا�ت *� (��ن  �ر وط  � )��ت د�ن،
����م و 

 ا�ت �� ��ھ�ت )ود %ر�ش ��ز  رای آن ����ن *��ده

 د�ن، ��م و ا�ت؟  � � �رت د��ر  رای ����ن )��ت

�
��و    ��د در ا �دا  � )��ت %ر�ش د��	، ���	 

	
��� ا�د���د%ردا)ت و در ا�ن  �ره  ) �(�ز  *


	  %ر�ش د��	 را از ���	����زد،  �  �����ز �	  و 


�وت �� 	�* �(��ن  �ده،طوری *� ��ھ�ت %��; ھ�  

 د؟ ���
�و�	  رای %ر�ش دار ����`

� �ظر �	   	� ��وا�د   ر�د *� را ط� %ر�ش  � ��ر 

در ا�ن �ورد راھ���  ��د. در ا �دا  � %ر�ش ���	 

� ا��ره* �در��م   ر  �د، �0وری   %رداز�م. ھ��ن !و�

� در ��م ا ط�ل %ذ�ر ���ت، ز�را را ط� �Bر)8ف 

آن )��ت  ، � � �رت د��ر �����9	  � ��ر � �دارد. 

� در واژ!�ن دو��دار �� در �ورد �0وری  %س������

��Bرا�ت. %ر�ش  در ��م ��دق   ��� در �ورد 

�� �0وری  ��د، )���	 *�	 دارد  *� %��; آن  ���	

�  �� � �دل  �  *  ��Bرطور �Jر����9م و از طر�ق 

	� �ر�د.  � � �رت د��ر، %ر�ش از طر�ق   ��ر 

�� دو��دار ا��ره �	 �0وری، )��ت )ود را آن !و�*  

 دھد، از  *�د، ھ�(ون %��)	 *� د�ن  � %ر�ش �	

دھد. ا�� �
�وت �,م  �ن �0وری در ��م از   د�ت �	

ا�ت *�  ر، ا�ن�و�	 و ا���9د در د�ن از �وی د��

�وا�د   �0وری ھر (�د *� ا ط�ل %ذ�ر ���ت، ا�� �	

طر�ق �0وری  ,�ری *� Cوزۀ  ا�� �ر )ود را از

آن  ���ر  ��د، از د�ت دھد. ا�ن در   ر��Bت ���	

�ورد ا���9د د��	 ��دق ���ت، ز�را (��ن ا���9دی، 

�ر � ار� �ط   ر)8ف �0وری *� از� �  ��Bرطر�ق 

� ا�ن  ار� �ط	 از ا�ن د�ت ا�ت.  دارد، �$د ھر 

  و %س ����	  د"�ل، �
��� دو��دار  �ن %�ش ����	

� %ر�ش ���	 * ��ت Yزم ا�ت. آن (�
را �$د �

	� ������زد، �
,وم روش ������� آن ا�ت. در  ر

  ا�ن  �ت روش ������� ا�ت *� %ر�ش د��	 و ���	

��د  � �و�د. از �وی د��ر    از ��د��ر �����ز �	

(ر)� ھر��و���	 در را ط�  �ن %ر�ش و %��; د$ت 

�وا�د  %ر�د *� ھ�وز %��; را   *رد: ا���ن آن !�ه �	

�� وق  � %ر�ش  آ!�ھ	 ،�دا�د، در �Jر ا�ن �ورت

�وا�د  %ر�د *�  �	  ا�ت. ا�� از �وی د��ر او ز���	

	� �  	 %ر�د، در�Jرا�ن �ورت، %ر�ش  دا�د از (

� ا�ن د"�ل در ھر %ر��	 ت. ���را� �
,وم و  	 

� %ر�ش ���ر و  �� �وع %�ش آ!�ھ	  �و�ود دارد *


	 دھد. ا�ن ھم در �ورد %ر�ش ���	 �
,وم �	��و 

 *�د. و ھم %ر�ش د��	 �دق �	

�� طور �\�ل   �Bر��  ا�ر در $رن ھ
ده  � ��وان

 ��Bر �ش از دو $رن  ر �ز�� �C*م  ود و  ���	

ا�ن داد. )ش �ور را �و�B] �	% ��0�� (�و��	

�  ر%��� �0وری�Bر��و�و�	 و ھ�د�� ا$��د�	 �ز��  

�  ا�� ��ر ��ت  �دی و ���$ض ھ��	ا��وار  ود. *

�ور آ���ر *رد�د، *وا��وم  ا"��رو���7ط�س ��*�ول و

 �ا�� �ر  ، ا�� ازرا و�ران ��)��د ا�رر��B ا���9د  

�� ر����  ا�ر��و�و�	 *���� ��د. �ز��  �0وری

رت رB	 در *ل �B و ���ن �و�ود  � ���ر �	

آن ا�ن  ود *� ����	 ��روھ�ی *� )��ت ا��	 

 - ط ��ت را %���د ��روھ�ی �زد�� �	 دورادور در

 ا���م  �ن ��روی ��ذ � ،دا��ت. �0وری ��ذ � ��و�و�	

	��Bرض و�ود ا�ر ا�ن  *رد.  � را %�ش  ��	 

�  ��ز رض �	 �دا���ن * 	�Cرا �  ���روی ��ذ 

 �ن ا���م دور و �زد�� $� ل ا���9ل ا�ت،  � !و�� ای 

�* �ا���م �زد�� و دور از �� ��س و  ��روی ��ذ 

	� �%ذ�رش   �د.�� ��روی واCد $� ل ا���9ل ���)�

 ��Bر�رV  ��ل ����و�و�	 �ز��  �0وریا�ر در 

 -ھ�V� K\�ری ��	 داده ھ�ی �ز��	  ر �،دا�� �وری


,وم !ذا�ت� �� و %ذ�رش آن  �� �0وری ��ط9	 �و
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و  �ز�� %��رت ��م  ود. ا��  ���و�و�	 �ز�� 

�ا�واج ا"��رو�����7س، �Bر  ���ری ا�ر  � �د�ت 

� %ژوھش $رار !رت. �ورد��و  %)ش ���	  رای �و

 و�ود �� ا�ر ا"��رو���7ط�س، ا���9د  � ا���9ل ا�واج

�� ��*ن *  Vا�ت،  �Cدود 115	ا�واج �رB �ر

� �� ����م�ظر �	  � Bروری  ��� آ�د. ا�ن �و

��9د  � و�ود ز��ن و ���ن �ط�ق � ��ز�� ��و�و�	 *

ا�ت، *��8 وا ���  ود. ا"��رو���7ط�س *� )��ت 

 �ا���9ل آن از طر�ق �ور $� ل ���ھده ا�ت، ا����	  

  ����Yو ا �د����� �� 	����ت ا���( �د�ت داد *

  V9�$ا�ر د 	�ری د$�ق ا���9ل �ور  د.  � ا�دازه�ورر�!

�وان �� ت ���ن *� ���ل ا�ر ��*ن ا�ت و � دأ �	

ا"��رو���7ط�س را ��ت.  �)���ت ����م �ز��	

آز���ش ھ� و ��C� �ت �0ور�� ���ن داد *� ا�ر  ��د 

� ھ�راه ا�واج ا"��رو���7ط�س  � ھ��ن �ر�ت در  

ر �� در ا�م ھ�ی Cر*ت  ��د.  � � �رت د��ر  ��د ا�

 ���دی  ��� در ��دان ا"��رو���7ط�س و�ود دا��

 ��د. آز�����ت  �دی ���ن داد *� �Jر���ن ا�ت 

�س را �� ت ط �وان �ر�ت Cر*ت ��دان ا"��رو���7

� ا�ر ��ت.  � ا�ن د"�ل ،  ���ز��دا��ن  � ا�ن ���

ر��د�د *� ا�ری و�ود �دارد *� دارای )واص 

�د.  ��� ���م �B از ��دان ������	 رض �ده  �

ھ�ی ��ذ � ����ل �ده ا�ت *� در �طوح %�����ل 

�)��ف �دت ��
�و�	 دار�د و ����ل *��دۀ ��روھ�ی 

ذره ای ��دی و ا"��رو���7ط�س ھ���د. �8وه  ر ا�ن، 

�%ذ�رش �Bر�ا�ر،  � %ذ�رش ا�ن  �Bرا����د �	 

� در ����� !ردش ز��ن  � دور )ور��د  ��د ز��ن* 

�د ا�ری  دارای �� �ر�ت �� 	  �� ا�ر  ��د * 

 �����ده �د.  � آز�����ت ا"��رو���7ط�س �8ش �د *

 V���,� .ود� � ��C� رۀ ز��ن* ��ر�ت ا�ر �� ت  

� ای  ��C� ن��) �آز���ش ������ون ���ن داد *

�0وری �Jر���ن ا�ت، ز�را ا�ری و�ود �دارد. 

ر��B ا�ز��  �  ��ر، �� )��ت ��و�و�	، در را ط
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 transversal 

� ای ��	 �وا�د �Bر%�ش ������� دا�ت *�  دون آن 

 �� را�ن �� ��,� در�ر�� %�  � �ر�� و�ود !ذارد. 

ر��Bت   ��� در �ر�� ،�0وری ھ�ی ��ظ��	 در ��م

� دو��دار آن را  ��ز %�ش ����	 �9و��	* 	�در آن  �

	� 	*�د �� ��,� ���ن ا�ت،  ��� در �راCل و ��ر

   رای ����ل ر��Bت ���	 م ھ�ی ��)�	 %�رادا�

   ��د.   �C	 Bروری و ��ط9	 �	

� ا��ره �د* �� %ر�ش  �� ��ل ،ھ��ن !و�  ;��%

�� د��	  ودن آن،  ��� ��وۀ طرح %ر�ش  رای ���	 

ا�ت. %ذ�رش ا�ر  ����ن *��ده  � آن  �� 	 و ��وۀ %��;

در (,�ر(وب �0وری ��و�و�	 �� �� "د�د از %س" �� 

����	  ود و �� %��)	  ر)���� از �� %ر�ش؛ %س 

� %ذ�رش آن، ھ�(ون %ذ�رش و�ود )دا در د�ن، �� 

�� �9ط� *ور و �Jر $� ل ,م را در �ز�� ��و�و�	، 

در �را�ط	 *� ھ�وز ���)ت *�	 و ���د"	 در �ورد 

ا�واج و ذرات ا"��رو���7ط�س از �� �و و ��دان 

%ر*رده  ود.  ھ�ی ��ذ � از �وی د��ر و�ود �دا�ت،

� � �رت د��ر �دم %ذ�رش ا�ر �	  	��وا��ت ���

 ��د و %ذ�رش �وری آن �,���V   رای %��رت ���	

�  *�ف ھ�ی ��زه ای در ط ��ت ا�����د.  116  ��آن 

�دا���  ��د، ا!ر *� ��م $درت و �وا���	 %س ����	

�0وری، ا زاری در ا)���ر $رار  طر�ق از %�ش ����	

در )د�ت ا�����ت وا$�V  %��رت ���	 دھد *� ��ر*ز

�و�ود و $� ل ��ر �  ��د،  ���ر �
�د  وده، در ا�ن 

ت  � ��م )د�ت )واھد *رد.  �� را�ن، �دا�	  �ن � 

�دارد. ����	 %��� و ا��س در��	 ����	 و %�ش %س

��م ھم �ظ�ر د�ن �� ور ا�ت  رای ا����م و ا���رار 

را  %ذ�رد   �0وری ھ��	)ود را�ر از داده ھ�ی ��ر 	، 

� ا���9دی دار�د، ا" �� در �ور�	 *� در ���$ض  �� �*

� آن ��ری *��د  � ����م ���	���و�ود � ��د و در �و

 . 
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و�  د���و�!� 

�  117“دو��دار، در *��ب )ود، "در)�ش ھ�ی ��ره 

%ردازد.  �9د و  رر�	 ا�د��� ا�را�	 و �����ه آن �	

 -Bد د��	 ا�����ج �	 از د��)و�	 �� �
,وم   ر)	

 -�	*��د، ز�را آن را  � د��	  ودن �� د��داری ��	 

 ���د. د��	  ودن را آرا�ش دو��دار  دان �
,وم را�` 

� �� ا���ن ���9د  � د�ن   Vا��
�ده ��	 *�د *� �ر

در ورای آن  ��د،  ای �Cدود �ود �� ا�ن *� �و ژه

�د *� $رن  ��د در  ��	 د را  ���  ر آن ا�ت *� د�ن

� ���ط  وده����و �,�دھ� و Cوزه ھ�ی ��
�وت  ھ�  ر 

����راو  وده  و ا�����	 �Cت �
وذ رھ��	، ���	

� )ود را Bد  �C	 �����	 ،ا�ن �را�ط ا�ت. در*

�  �وا�د د��	 ��9	 �ود، آن ����د، �	 د�ن �	  �!�ه *

طور )ودآ!�ه �� ��)ودآ!�ه د�ن �� Bد�ت  � آن را 

 ،در ھ��ن (,�ر(وب داده،)ود $رار  �Cور ر��ر

�وان از %ر�ش آر��	 *�د. در (��ن را ط� ای �	

 �ارزش ھ��	 �)ن  � ���ن آورد *� در �� رھ�/  

�د و و �ورد $ ول �� ا��ده ا ��وان ھ���رھ�ی  د�,	


�ر را�ر از آن  رای (��ن ا���ن د��	 �Jر���ن �� �


�ر  ��د. او ���ل   $در ھمھر ؛ �ود د�وار �	� �

���ل �,م %�و�دی در (��ن ارزش آرا�ش دو��دار 

� ز �ن �ر 	  �	  ��د. ھ��	 را در ز �ن �ر 	  

��وان �*�ور �رو��	 �,م رھ�/ ا��8	  � ا�دازه 

�ل" ‚ر�وخ *رده *� "�Cورش ای در ز �ن �ر�	 

� ��وان �,��ر�ن ���ر ھر ز �ن ھ�دوارو%��	 (��ن  

�وان ا��دی  �  �زرو�	 اش ��	درو �ده *� د��ر 

 ر %��� ا�ن �
�ر، دو��دار (��ن ��ر�
	   118“ دا�ت.

از د��)و�	 ارا0� �	 دھد: " د��)و�	 آن ر��ر و 

� ای ��ده از ا�ل ���( �*ردار درو�	 ا�ت *


ظ *رده،  	C را ھ�(��ن 	ا�ن د�� V��� ر  �آن *

� وا$ف  ��د. ا�ن )���� � �رت ا�ت از ���(

	�� %ر�ش و دا�ش از ا�ور. ��ده �ر  در��  ����� 
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 Dustdar: 2007 
118

 ١١٧ھ��ن،  ص.  

 �و�م: د��)و�	 ���	 آن ر��ری *� ا�ور را  دون 

,�د.  �� را�ن د��)و�	، در Cدی  %ر�ش و دا�ش �	

���ی �دی آن ا�ت، �� از �وام � �� �د�	 ,��دن  *

� ���Cر  � )واص ا�ت." ��  

	� ��� (�و�� آن  �و�م  ا��  � ا�ن %ر�ش �وا*

� ���8ت �0ور�� آن )��ت %ر�  �ش/ %��; د��	 *

 دان ��  �ود؛ ��  ا��ره �د، وارد )وی و ر��ر �� �	

�وا�د د��)و   �	 *� �C	  دون ا���9د د��	، �� رد

�وان %ذ�رت *�    ��د؟  در %��;  � ا�ن %ر�ش �	

�9و"�  د��)و�	  دو��دار در �ط� ق  � ا�ن �ز ����ور 

 ���ر دور  �ز�	 !ردد  ا�ت، *� ر��� "�ن"  � !ذ���

����ور  119!�رد.  و اJ�ب �ورد را�و�	  $رار �	

ھ�(ون ���ز، *� %�ش از ا�ن ا��ره �د، د�ن را �� در 

[ا��را	/ا���9دی] *� د�ن  *�
��و�	 آن �
,وم

��)�	 را در �ظر دا���  ��د،  ��� در �
,وم 

*�د؛ ا�ده ای *�  ر د*�ر�ن   Jر�زه و )وی ا��
�ده �	


��م از د�ن  � ��وان ��ر � د��	 ��د �	���ز *! � -  

 �*�د، ا��وار ا�ت.  د�ن )و�	 دY"ت  ر ا�ن دارد *

�� !و�� )��ت د��	 در )وی و ر��ر �� ر�وخ 

*رده و (,�ر(وب �ری �� را (��ن �Cدود *رده 

  ا�ت *� ���A ��و��	 و ر�د رھ��	 و �ری �� �	

�ره �د، از !ردد. آن )��ت د��	، ھ��ن طور *� ا�

�ظر دو��دار در را ط�  �ن %ر�ش و %��; ����س 

د��	   ��,� �� و�ژ!	  *� %�ش ����	 ا�ت.  ا�� د�د�م

� ا�ن در %��;  � %ر�ش ھ� ���ت . ���ل د��ر آن *

 �� در �9د و � ��ن %د�دۀ رو��
�ری در ا�ران  * ��9و"

 �� ���وان �� "��ر �ر*زی �طرح ا�ت، )ود  

�� د.  � در ا����ع از �ر ار��9ء �	�رط �� ا*��و�	 

 ��ن ��ده �ر ا�ن �9و"� (��ن در �0وری او �9ش 

�ود، �� د، *� )ود  � �� ا*��وم � د�ل �	�ر*زی �	

د��)و  ��د، *�ر*ردھ�ی   � !و�� ای *� ا!ر *�	

دارد. ا�ن  �ری *��c ��)ص و $� ل %�ش  ��	


رد  ����م �ری از ا�ن �9ط� �ظر  � �0وری د�ن
��*
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$� ل ���9�� ا�ت. از �ظر !�ر�ز درک و  120!�ر�ز

,م رھ�/ ���	 درک و ,م �� ول ھ�ی آن رھ�/. 

	� � ���آر���د و �� ول ھ�ی د��	 �� �وع ھو�ت دو

�ود *� ��,� از طر�ق د�ن در ��ل وا$���	 آر�ده �	

$� ل د��ر�	 ا�ت. ھ�ز��ن ا�ن �� ول ھ� در ا���ن 

 �وا��د  � *��د *� �	ای ا���د �	 ھ� ��ور و ا���زه

�ده ���)�� �و�د. ��,� ���)ت  ��وان وا$��ت آر�ده

�وا�د از ��  ����� )ودی ��زد. ا���ن ا�ن وا$��ت �	

	�" �� د��	 از د�د!�ه آن �� ول در "وا$���	 وا$

�ر � � �"روز�ر!	 د��	"  � طوری Jرق ا�ت *

!�ر�ز ا�ن  %�را�ون ھم  ر آن  	 �V\�ر ا�ت.ز�د!	 

ا�ن  122دھد.��م  �	 121%د�ده را  "را��C وا$A  ود!	" 

�ر�ف د�ن ا��
�ده  در�� ول ھ� *�  رای !�ر�ز �

�و�د،  � ا�دازه ای �9ش �ر*زی �	 �� �د *� از  �	

�وان  � *�ر*ردھ�ی د��	 ���)ت آن �� ول ھ� �	

ر��د؛ ���	 ھ��ن �ر*ز��	 *� دو��دار  � د��)و�	 

�	 د��ر  رای �� ول ھ� $�0ل �	دھد، !�ر�ز  �	� -

  123��زد.�ود *� از �� �9و"� ��ر�
	 �� ا*��وم �	

*�د *� �9و"� د��)و�	 را � ��د  �   دو��دار �V*�د �	

 �"د��داری" �� " �د��	" �� �ر *رد. او در �و�B] ا�ن *

  *�د، �	  (را  � ا�ن و�ود از ا�ط8ح د�ن ا��
�ده �	

ھ�/ ھ� د�ن  � ���� ا)�ش �و��د: "(ون در ��ر�; ر

 ��)���ن %�� �د و وا ��� *��ده  وده ا�ت؛ در Cدی *

رھ�/ �� در �ر� � �)���ن، %�� �د و وا ��� *��ده 

ا�� او از ا�ن �
,وم آ�Jز�ن د�ن  124 وده ا�ت." 

���د.   رود و ��ر*���ت ھ� را ��ز د��)و �	  را�ر�	

 -  	در ا�ن  �ت، د��)و�	  � طوری *� دو��دار �

� در  ھ���رھ��	 و �و��د، ���	 وا ���	  �  $وا�د*

و  �ده  � د�ل  روز�ره  � ���واره ھ�ی رھ��	  ز�د!	
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121
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 Geertz: 1987, S. 47,48,77-78,92  

123
 Geertz: 1991, S. 38. 

124
 Dustdar: 2007, S. 45 

��ز�د. �����   روز�ره را  رای �� آ��ن �	  �� ز�د!	

در %ر��دن، ا�د���دن و   ا�ن وا ���	،  	 �وا�	

�وان (��ن ,��د *�   �ن �	ا  �� ر 125!ز��ش ا�ت. 

ا�را�	 ا�ت  �� �9د د�ن  ��� �9د ا�د��ھدف دو��دار �

� �ده در �� در ��Cرھ�ی روز�ر!	 و ا�ول %ذ�ر*

�9د دو��دار از ا�ن  �ود.   �ر و ا�د��� ���وان �	

�ظر در *��ت )ود ��زه ���ت. ھ��د!ر در �9د ا�د��� 

	���  	� ���ر ���	   � ا�ن ��� ��   ر�د ** ��از آن 

� ور  � %ر�ش   �	ھ�واره در (,�ر(وب $وا�د )��

	�از �ظر   ���ت. �ر وا$�	  و %��; ا�ت، �ر وا$

 ��ھ��د!ر آن �ری ا�ت *�  �وا�د از ا�ن $وا�د %ذ�ر

�ر 126$ول ار��ت  �وخ را�ررود؛  �  �دۀ ���	 ،

را�ر ر�ن. $وا�دی *� �� دا����د  � آن  	��*ردن �

�ر *ردن  �وا ��� ا�ت و در (,�ر(وب آن �� ور  

	�  	��� �
��� ا��ره �د،  �ود، از د�د!�ه روش * ،

�وا��د ا�ول و $وا�د %ژوھش در طرح %ر�ش و   �	

�وان در   ���ن %��;  ���د. در 9�9Cت ر��� آن را �	


�ر ا��9را�	 دا��ت� ����ل  آن  را  در  د�و�د ھ�وم *

 د�د. �ز ا����ع  از �ر دو��دار را ��دت  و ��رار

�ر ���	 � �وازا �وان  �	 �� ��  ت �9د ھ��د!ر  * ،


	 و��رت ������� ا�ت،  �ز)وا�	��*رد.  �9د 

 - ��و� �	 128از �ظر ھ��د!ر از راه )رد 127�ر

ا���ن �� �و�ود )رد��د ا�ت *�  ��د  �وا�د  �ود.

�ر *�د. �ر Bرور�V " ��ور از �� (�ز" ���ت. 

	��ا!ر ��  �وا��م )ود   129")ود �ر *ردن". �ر �

� $��رو �ر وارد �ده ا�م. *ردن را ا�را *��م�ر  ،

 رای ا�ن *�  �وا��م �ر*��م  ��د �ر*ردن را ا�� 

 � ���وز�م. %ر�ش ھ��د!ر در ا�ن �ورد ا�ن ا�ت *

	� ��وا��م �ر*ردن را  ���وز�م، آن !�ه *�  (�و�

)واھد  �	 ��وا��م �ر *��م؟  �  ��ن د��ر دا����د

ز�را  �وا�د �ر*�د. ا�� ��	�ر*ردن را  ���وزد، 
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128
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�ر  ھ�واره در (,�ر(وب $وا�د ��)�	 �� ور  �

 *ردن ا�ت. 

از �9ط� �ظر �9د )رد  �وا�د   ھ��د!ر ��	  �9د �ر ���	


� ���	در ��  �
��-*�	    ���	 ��ر���� �ود، ز�را 

��ر و *�	 ��ز ا�ت و ا�ن ��,� از راه %ذ�رش 

� آن  130ا�ل  �*��ت $درت �� ا�ول ��)�	 *

� �ده در �ا��دYل   )�د، ���ر ا�ت. ا�ل %ذ�ر

� *ل آن  ���و�� $وا�دی ا�ت *� ،	
�� ا�د��� 

دھد.  ���وف ��ز اJ�ب در   ا�د��� �ظم و ����م �	

� �ده �	�ا�د��د. ا!ر   (,�ر(وب ا�ل �� ا�ول %ذ�ر

	
��� ا�روز  ��ر�م، �	   � آ�Jز ا�د���   ��   � ���م *

��Cول ��   � ��9ود ��������زه *ردن، �و	ھر  

	
��� �ده در ����م �)ود �� ور  �   ا�ل %ذ�ر

ا�د���دن  وده و در ا�ن (,�ر(وب  � ا�د��� ھ�ی �و�	 

��ز ��0ل �ده ا�ت. ا�ل �� %ر��ز�پ، )�����ه *�	 

� ا�ت *�  دون آن ا�د��� ��������� 
����زی در 

	
���\�ل، ا�ن ا�ل �ود.  � طور   �Jر���ن �	  

 رای ��"س آب  ود و  رای �\�Jورث �دد و  رای 

 .*��ت )رد و  رای ھ� ر��س � �دل و!
���ن و �Jره 

 -�� ا ژه �وان ھ�(ون ار�طو  ردا��	 ���	  �Cل �	

 �ای از ا�ل دا�ت و آن را  � ��وان او"�ن ��ت *

	� ��وان   !�رد، ,��د �� �	  ھ�� (�ز از آن �ر(��

 از ا�ل  �� �� �ر �و ژه ای �� ذھ�	 ھ�(ون *��ت

دو �
,وم ��
�وت  *رد. *��ت در  �ت �و ژه ای

ا�ل ��ظ��	 و ا�ل  *�د  از"ا�ل" را �����ز �	


	 ���	،  9�131و��	.����ظ��	 ا�ت و  �  ا�د��� 

ھ��ن د"�ل  ر ا�ل �� ا�و"	 �ورد %ذ�رش ا��وار 

�
� ا)8ق  ر ھ���رھ�ی ا)8$ ا�ت.  ��  	طور �\�ل 


� �ظری  ���	  ا��وار ا�ت. ا�� ا�د�����ھ�(ون 

  .���)ت ا��وار ا�ت  روش ���	  ر ا�ت و �9و��	

	��� �
��)ود $��ده ��ز ا�ت و %ذ�رش   ،ا�د��� 
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 Princip 
131
  �C
�و�B] داده �ده از ھ��ن ��9"�  ٣ا�ن دو �
,وم در �

  �د. ا


,وم � ��� ا�ل  � ��وان )�����ه $��ده و $وا�د  

� ���وا�	 در ا�د���دن  ���س ��,� از ا�ن  ���ت،  ��

�ر  راه �	 �
	 ر��د. ا!ر  �وان  �� ���������


� �ظری )ود را در �� (,�ر(وب ���	��   �و  

��وان ��م �Cدود *�د، ��	 �وا�د از آن �Cدوده را�ر 

ھ��د!ر در ا�ن �ورد ��دق   ���	 رود و �9د  �ر

,��د *� %ذ�رش $وا�د و  �ا�ت. ا�� � ��د ا�ن !و�

�	  رای رو�د �ری   روش ھ�ی ���	��� �ھ���

8(�روش �ری ا دو*��ون  � طوری *�   ا�ت. $��

� ا�ده ھ�ی ��زه ای �	  �  -د�د�م رو�	 )8ق ا�ت *

�، �9د �ر ���	�ھ��د!ر در �و�ط   ا����د. در ���

	��� �
�� �
� �ظری و ����وا�د !��رش   �	  ��دان 

 �� د. 

ھ��� )ود  �Cل، �ز دو��دار در �9و"� د��)و�	 در

� ��دان ا�د���   ر ا�د��� ���	!��رش �9د ھ��د!ر د 

د��	 ا�ت. از �وی د��ر دو��دار در �9و"� د��)و�	 

 �� �9د ا�د��� د��	 ��	 %ردازد، ز�را ھ��ن طور * 

 � �� �� �د�د�م ا��
�دۀ او از �
,وم د�ن در ا�ن �9و"

�� و"�� دارد، ز�را د�ن در طول ��ر�;  �ر�ت 

� %�ش �����	  وده ھ���� �� ل وا ���	 و در ���

  ا�ت.

) ١ دارای �ش  �د ا�ت:  132د�ن  رای ����ن ا���رت


��ر *�	 �  ��	 از ا���ن و آ�وزۀ د!�����	 *��و 

) ر��ر و ٣) )وا�ت رھ� ��زی ٢دھد. �,�ن �	

) آداب و ر�وم ۴*ردار  ر ا��س ا���9دات %��� ای 

) روا ط ���9 ل  ر ا��س  ���دھ� و �و���ت ۵آ���	 

 	�����. ��ر�
�ت آ���	، �� �133 د��	) ��ر ۶ا

��ل  �رو�	  رای ا����م درون دارد *� ��وه و 

*�د و  ر $درت �ظ�ت *ود*��� ای در ��ور ا���د �	

ازا�د. از ا�ن �,ت ��ر�
�ت آ���	 ا���ن و ا���9د �	

�د  ���ر �,�	   � رای د�ن ا�ت. ا�طوره در د�ن  

�د آن ���ت،  ���  ���ر  �
,وم J�ط �� در��	 
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� ��وان C��9 �ر*زی   ���ر�)	 آن �د �ظر ا�ت *

ا�ت و ھ�� �ردم را  � ھم  ����م ا���9دی ��ل ھ�

دھد.  ر ا��س ا���9د %��� ای ����	 ر��ر و %�و�د �	

!�ر�د و *ل *ردارھ� ��ل �)�وص  � )ود را �	

� )ود را  � آن ��ط ق �	 ����م ا)$8	������زد. 

دی ���ت،  ��� �� ����م د�ن ��,� �� ����م ا���9

��ز����ر  � ����8ت ا�����	 $وی ا�ت *� ھ�� را 

دھد *� دھد. ا�ن  �د ا�����	 ���ن �	 � ھم %�و�د �	

ا���ن ھ� در ��ل �و�ط اھداف د��	 (�و�� ز�د!	 

!�ر�د. ��ر � د��	 از �ظر  ����ن �ده ��ل �	

�ت ا�ت ؤا���رت، ��ر � ارادی  � د���ی �Jر$� ل ر

 �*	�� ��وان از ��ر*���م  �  ��وان د�ن   از ا�ن زاو�

ا�� ا���9د ��ر*����	 از ��ظر 9�9Cت  ��134د *رد.

  -ا���9د د��	 �	 ��J	، �� �وع ا���9د د��	 ا�ت.

)واھد �9ش آ)ر�ن راھ��� را  �زی *�د *�  ر ا��س 

9�9Cت ��J	 ا��وار ا�ت. "��J	" از ا�ن �,ت *� ھر 

(�ز �Jر��روط (�ز ��روط	 از طر�ق �� 

��  ��,� �Cدود  � د�ن ���ت.  �  !�رد  �	 �ر(��*

ی �,����ت ھ� و ��ر*���ت ھ�  ��ز اد��  ،طور �\�ل

 � در  ھر (�ز ��روط را دا���،9�9Cت ��J	 ر��دن  

��ر�د.  �   ز�ر ���� آن 9�9Cت �Jر��روط �	را د��� 

� 9�9Cت   � �رت د��ر �	  ��وان !
ت *� ھر رد *

��9ن  راھ���ی آ)ر�ن  ز�ر ���� آن 9�9Cت،  آ)ر�ن و

 ��د   �  را ط� ا�د��د. ا�� در ا�ن  دا���  ��د، د��	 �	

 �  �� دا�ت: �ؤ"
� ��ظ��	 *�� در د�ن �و
دو �ؤ"

� ا�ور  �دھد و �ؤ"
  ا�ور �ظم و �ظ�م �	  ��9و��	 *

�9و��	  � )�د. �ؤ"
  و �
�ھ�م، $وام و $درت و�ود �	

� $درت ا��دYل !زاره ھ�ی ��ر  ��	 د�ن ھ���د *


� �ده  �%�� �د�د. �ؤ"���ظ��	 ا�� ا�ول ا���9دی  %ذ�ر

 -  ھ���د *� �V\�ر �ظم دھ�دۀ )ود را  ر ھ�� ا�ور �	

 �� در �� را ط� ���9 ل �� ت  
!ذار�د. ا�ن دو �ؤ"

�    ���د.  � � �رت د��ر ��	  ��د��ر �	
�وان �ؤ"

�اول *�ھش داد.  � طور  اول را  � دوم �� دوم را  
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� و�ود )دا ا���ن دار�د،  � د� �ل   �\�ل *���	  �*

 ا��دYل ھ��	  رای ا\ �ت و�ود او ھ���د. ��  � ��س 

� �دم و�ود )دا ا���9د دار�د  � د� �ل ا\ �ت  *� آ�,� 

رو�د. ا�� ھ�K د��داری  � د"�ل   �دم و�ود )دا �	

)ود *��ر ��	 ا\ �ت ��89	 در �دم و�ود )دا از د�ن 

د"�ل ا\ �ت   � *�د، ھ��ن طور *� ھ�B Kد)دا�	

 �
��89	 و�ود )دا د��دار ��ده ا�ت. را ط� دو �ؤ"

�9و��	 و ��ظ��	  ���ر  � �ورت �V\�ر!ذاری ا�ت 

	� �) ���ر �١وا�د در دو �,ت ��ل !�رد:   *

�وا�د  �   �9و��	 در ���ن د�Yل ��ر�	 و ��89	 �	

) ���ر ٢د ا���9د $وام  )�د ا�ول ��ظ��	 �ور

از ����ر ا�ول ��ظ��	   �وا�د  ر)	  �9و��	 �	

 ،ا���9دی را آن (��ن ���7ر دھد *� �����ب  � ا��دYل

�9و"	  �� د.� V� �� ل��  

� طور �\�ل، �0وری دارو�ن *� در ا �دا از طرف  

�د و %ذ�رش آن  � آر��ش   ھ�� اد��ن  � �)�	 رد �	

�د،   در ����ت  د�ده �	   � ھ��	  �,�ن از ����	

  ا�روز از �وی   ���ری از اد��ن  � !و�� ای �� �ر�	

� آر��ش-"V�� �در ���ز  � ا�ن �0وری � ��د.  �ود *

�زۀ %��� ران ا�ت *�  ���ری از ��د���ن ��\�ل د��ر �

� �� ���ر ��ر 	 *� وا$�� و�ود � Vدر آن �ر

� ���ری �� ��� �	��  �د. $دم اول در  ���  دا��

 �� ����Cم ا�ول ا���9دی ھ���� ا�ن ا�ت *� ھر ��ر 

� طر�9	 %��� ھ�ی ا���9دی ا�ول ��ظ��	   ��0وری *

�ود. در $دم  �دی آن !�ه   را �9ض *�د، ورا رد �	

در ��9 ل ا�ول   *� �Cت ��ر 	 �0وری ���	

�   ��ظ��	 د��	 $رار �	��!�رد، ا�ن ا�ول "��ل" �و

�� �د �� ا���ن   ��ب  � آن ��ر ��ت �	!را�� ای ���

را�;  � آن ا�ول )د�� دار ��ود.  � ا�ن د"�ل ا�ول 

��ظ��	 د��	 در �� رو�د  	 ا��,�ی �� �ر و �
��ر 

!�ر�د. در ھ��ن را��� !زاره ھ�ی ��ر�	    $رار �	

د�ن  � د")واه ��  را��س ���89ت آزاد $� ل ���7ر 

را ھ�واره �� A آن  د�����د،  ��� ا�ن !زاره ھ� )و

� �ده �	��وان ا�ن را ط�    ���د. �	  ا�ول %ذ�ر
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�ز و���ن  از در�(� درو�	  �ن ا�ن دو �ؤ"
� د��	 را 

� د*�رت از * 	"�C م *رد:  در��ر� �ا����ن ا�ن !و�

ر�د، و���ن ا����ن ا�ن ا���ن را ��ز   ��  � ��9ن �	

� ��  �وان از ا���ن  �	 !�رد *� (�و��   در�ظر�	 

ا�ول ��ظ��	 د��	 ھ�واره )ود را در  135ر��د.

�� ا�ول ��ر 	   ���$ض  � ��ر ��ت ا�روز�ن ز�د!	

  -  ���د و  � ھ��ن د"�ل  � �� و �رد�د  �	  �	  ���	

��ل �	  	��ر� �
 - ا�����د. در ����� ا�ن ��، �ؤ"

ا������	  رای ��ز!�ری آن ا�ول  � ا�ن  �ود و

�و�د.  ��ر � ھ� �	  �* ��\�ل ��ر 	 در ا�ن را ط


���ن د��	 در �وا�A ارو%�0	 �ده ا�ت،  �وBوع!

	�����وز � ����� �  ��0�� �9ط ���ن �وزدا�	 ا�ت *

 ���د.  *����ی ا�روز  � ��ز!	  � ��و�ز $رص   �	

ھ�ی Bد ��C��	 %�ش از %�دا�ش ���ن در رCم �واق 

وم  در ا�ت.  � ھ��ن روال ا�ت ��0�� ا��
�ده از *��د

	���ا�ن    رای �و$ف !��رش  ���ری ا�دز.  روا ط 

 	�����
��ر آن ھ�  ر �V\�ر  ودو �\�ل از ��ر ��ت ا�

. �����ب  � ا�ن  ود�د��زه �ری از ا�ول ��ظ��	 د��	 

 - �ؤ"
� �9و��	 )ود را  � *�� �	 ،���7رات، د�ن

ط� د *� ا�ن ���7رات (�و�� از �ظر ���89ت د��	 

 �����,�  ،ا�ن  د"�ل �و�د.  �  ھ���د و �	$� ل �و

�����د *� از طر�ق ا��دYل   ا�ول ��ر � ���	

!ذار�د،  ���    �9و��	  ر ا��ط�ف ا��Cم �V\�ر �	

ا���ن ھ� ��ز �V\�ر   ا�ول ��ر 	 ا�����	 ز�د!	

ا�ول  در ����9م در ا��Cم دار�د *� ا�ن  � �و � )ود

� در ا�ن �9و��	 ا��دYل �V\�ر!ذار ا�ت. ���� �$� ل �و

�وان  �   را ط� آن ا�ت *� ا�ول ��ظ��	 د��	 را ��	

 qاو �ا�ول �9و��	 د��	 *�ھش داد.  � ا�ن �
,وم *

	�� 	��,�� �  	��وان ��  �   از طر�ق !زاره ھ�ی ��ر

�وان  ر ا�ول ��ظ��	 د��	 �V\�ر !ذا�ت و   �)�	 �	

و اJ�ب ازون  ر !زاره ھ�ی ��ر�	، %را!�����م 

��ر ا�����	 �9ش �,�	  �زی �	  �*� �د.  دوم آن *

�وا��د  � ���7ر  ���دی در   ھ� ھ�K !�ه ��	 ا�ن !زاره
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 	�ا�ول ا���9دی ��ظ��	  ������د.  !زاره ھ�ی ��ر

 � %��وا�� ��ر 	 راه *و��ه �ری در �ر��م و  �� �9و��	

 �
��ر �د�د ا�ول ��ظ��	 د��	 دار�د. ا��  ��  �

ا"زا�V   �م ��ط9	، !زاره ھ�ی ��ر�	 ���	%وز���و�

� ھ�ی ��ر 	 �دار�د. ا�ن در �ورد !زاره ھ�ی ��%

� %��� ر ا�8م   ��ر�	 د��	 ��ز ��دق ا�ت: ا�ن *�

آ��ت $رآ�	 وC	 �ده �� ���	 ���] از �رگ 

 ر)����، از �ظر ��ر 	 $� ل ا\ �ت �����د.  � ا�ن 

� �� $� ل رد و �� د"�ل ا���9دات  د��	 از طر�ق ��ر 

���ق  $� ل ا\ �ت ھ���د و در *ل ����م ا���9دی ر���

 �دار�د. از ا�ن زاو��، ا���9دات د��	 $ ل از ا�ن *

���ری Bو� �د،  ����ر ����  �ارزش ��ر�	 دا��

 و را ط� ا���ن ھ�  � ��د��ر  در ا�ور ز�د!	  ���	

� ��ظ��	 ھ�واره �9ش  ر�ر ،ھ���د و از ا�ن �,ت
 �ؤ"

ا���9د د��	 �رV ھ�(ون ��م  در د�ن دارد. را

�  �ش از ���ت، ���)ت، �و��
	 �� ت  � وا$��ت �� 

 �� %ر�ش ز�د!	 روز�ره ا�ت: (�و�  	(��% �ھ�

	�  	Bود و در *��ر د��ران   �وان )و� )ت و را 

� ز�د!	����را ر���ت   *رد و ا�ول ا)8$	  در 

  - ود ر��ر �	*رد.  رد د��	 ��,� از )�����ه د��	 )

 -" �	 *�د و از ا�ن �,ت د����	 *� او در آن "ز�د!	

���د.   ��� �	آ�Jر$� ل ,م و �� ،*�د  رای رد �Jرد��	

��ؤ"
� �9و��	 در)د�ت ا���9د د��	،  �  ،در ا�ن را ط

 ��وان �ؤ"
� ��ظ��	 ا�ت و �� ت  � ا��دYل ��89	،

ھر د��	 �� "���)ت"  ��� "ا���ن" و�ود دارد. %س در 

�   ����136ر ا���	�و�ود دار�د *�  دون %ر�ش %ذ�ر

  ھ��ن �
,وم %س ����	  �و�د. ا�ن ھ��� ا��	  �	

،  دو��دار ا�ت. ا�� (��ن ا�ول " �زال " �� ا���	

 ���,� در د�ن  ���  ھ��ن طور *� �و�B] داده �د، �

� ��ز و�ود دار�د و از ا�ن �,ت ��	
�� -در ��م و 

� دو��دار در �ز )ود�وان  �ن آ�,�* ��طرح  ، آن !و�

	�   ��
! �*�د، �رز  �دی *رد. ا���9دات ��ظ��	 ��  

و���ن ا����ن، ا���9دات !را�ری ھر !و�� �� و 
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	� 	
*��د. ا�ن ا���9دات در ��9 ل   �رد�دی را �

ا��دYل و !زاره ھ�ی ��ر�	 ��ون و ��9وم ھ���د. 

�وا��د   �دات �	ا�� ھ��ن طور *� ا��ره �د، ا�ن ا��9

��ر ا�����	 �Cت �V\�ر !زاره ھ�ی ���دل  �  �� 

�ر�	 $رار !�ر�د�،  ���
��ر د��ری �و� �  �طوری *

ا���9دات !را�ری  دون   ھ��� ا��	  �و�د. و"	  �	

���7ر �	 ���د. ا���9دات !را�ری ��,� �Cدود  � د�ن 

� و ز�د!	 ،��	 �و�د
��روز�ره،    ��� در��م، 

 	 %ر�ش ا�ن !زاره ھ� از اھ��ت �,�	  %ذ�رش

 �� � ر)وردار�د و �رط ���ن   رای و�ود ھر !و�

و ا���V ا���ن ارا��C �0	 و�ود دا���  ��د. 

  - ا���9دات !را����� *� و���ن ا����ن  � آن ا��ره �	

*�د، ا��س ��ظ��	 دار�د و �ر، ر��ر و *�ش �� را 

�� از �ظر و���ن *��د. ا�ن ا���9دات !را���  ��ظ�م �	

� طور ��������� *��ر ��د��ر   �ا����ن آن !�ه *

 	�� ��,� �� �ا�����د.  ر   �	 137!ذا��� �و�د،  

	� 	�� ��,��وان  �ن )وب و  د ��)�ص   ا��س ا�ن 

����	 ا�د��� ھ�ی ��  �    داد و  � ��وان ��Y ا��	

  - رود. از �ظر و���ن ا����ن  *ودک �	  ���ر �	

*�د.    آن !�ه *� او  �  زر!��Yن اط����ن �	آ�وزد، 

� د� �ل ا����د و ��9ن ا�ت. �� �� ��,� در *ود*	   ��

� ��وان  زر!��ل �� ور  � %ذ�رش  ���ری از   ��� 

ھر (� ا�ول ��ظ��	 د��	   دون %ر�ش ھ���م. ا�ول

دا���  ���د، ��9ن و   �9ش $وی �ری در �ظم  ز�د!	

ن ا�ول  � ��وان !را����� ا����د �� ت  � در��	 آ

د�ن $وی �ر ا�ت و  � ھ��ن ا�دازه �� و �رد�د 

�وا�د و�ود دا���  ��د.   *��ری �� ت  � آن ا�ول �	

از ا�ن زاو�� ا�ول ��ظ��	 د�ن ا�8م �� ت  � د�ن 

����Cت  ���ر $وی �ر ا�ت، ز�را !را����� د��	 

و   ا�8م در �ورد �ز�	 �ر�ن ر��رھ�ی �)�	

	������ ��  ا�از آداب ��ت و �وی و ����ت !ر

� د)�"ت   روا ط ����	، رھ��	����و ا$���دی در 

*�د.  � ا�ن د"�ل %د�دۀ د��)و�	  ���ر در ا�ن را���   �	
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$� ل ���ھده ا�ت *� در )وی و ر��ر ردی ر�وخ 

	"Yد��و �رد�د ا �ری و ��! ���� � *رده و ھر!و�

  .��زد  �� ت  � د�ن را د�وار �	

در د�ن، ھر �9دی *� از د�ن   � د"�ل دو �ؤ"
� ��د �ده 

!�رد،  ��د از   �� در ار� �ط   � د�ن �ورت �	

: %رھ�ز  (,�را�� �ه 	�� �ت !را 138*�د �139 ،

	 و ���89ت !را�	  141، ا���ت !را�	140 ���د!را�
142 .  

�� �ت !را ا�� �ر ا�ول ��ظ��	 د�ن را در !رو 

� ا�ن در �ورد د�ن  ��د، در �C"	   ا�ول �9و��	  �	*

�Cت �دارد.  � طوری *� د�د�م ا�ول �9و��	 

ا��دYل ھ�K !�ه $�در �����د  � ��,��	 ���7ر در ا��Cم 

ا����	 �� ��ظ��	 د�ن دھ�د و �رV در �
��ر ا��Cم 

�طC	 دا���   �وا��د ��9	  د��	 در %و��� �د�دی �	

 ���د. ا��دYل �9و��	 در )د�ت *��ل ا�ول ��ظ��	 

  ��	 ھ���د.د

  ���د!را در  �ت ردی از ھر!و�� ا��دYل �9و��	

*�د و  � ا��دYل ھ��	 از ا�ن $ �ل *�   �رف �ظر �	

در ���$ض  � ا�ول ��ظ��	 د��	 ھ���د،  	 ا���� 

�	 �8ش  در  �ت در ھ��ن را���  ���د!را ا�ت. ��

را �رV در  *�د *� ����	 ا��دYل ھ�ی �9و��	  �	


� ا�ن � ��ن و �����ر ا�ول ��ظ��	 و در �,ت �و

*�د. �)رج ���رک ھر دو �وع ا�ن  ا�ول ا��
�ده

 ���د!را��ن %�� �دی �
ت و �)ت  � ا�ول  ���دی و 

� د� �ل ���7ری   ���ظ��	 د��	 ا�ت  دون ا�ن *

  %ذ�را�� در ا�ول  ���د.  ا��ط�ف

�د��م،  ر)8ف �� �ت !را�	   �� �د�د!�ه ا���ت !را���

��د!را�	،  � طور �ط�ق، ھر !و�� ���89ت  را و  �

                                                   
138

 Von Stosch: 2003, S. 124f 
139

 Relativism 
140

 fundamentalism 
141

 fideism 
142

 retionalism 
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*�د و  � ��ت د��	   �� ت  � ا��Cم ��ظ��	 د�ن رد �	

  ���د.  %�� �د �	

  ا�ت *� �	 ���89ت !را�	 �9ط� ��9 ل ا���ت !را�	

)واھد ����	 ا��Cم ��ظ��	 د��	 را  � طور ��89	 

���و��  �رز آن ا\ �ت و�ود   � *ر�	 ا\ �ت  ����د *

 � ا��
�ده از �0وری   143ون ا��وش ��د.    ا �	)د

� ��م  145و "و��ن 144%�رزو�ز “��   146”ا���Cل دو!�� 

	� ��ر�د  *� را ط�  �ن دو �ؤ"
� ��ظ��	 و   ا�ن ���

ا�ت *� ھر دو در ��  �9و��	 در د�ن  � !و�� ای

 ��  ��ز�د.    � ��م د�ن را �	  �����	 را ط� ��ز�ده،

(�ز Bروری و   را ط� ھ�K �نا  �  ا�ن �0وری، در

ھ�(��ن ھ�K (�ز �Jر���ن  ���ت. Cذف �Jر���ن و 

 -  Bروری ھ�� (�ز را از طرف ھر �ؤ"
� ���ن �	

��زد و در ا�ل  � !و�� ای *� ھر *دام  ر د��ری 

	� �  - �	  *�د و ����ل ����م را �Jر$� ل %�� ��	  ���

%�ش  ۀدر �ر ھر!و�� ��C	 ا�ن زاو�� ��ز از ��زد.

	����  Vو Cدس )واھد   ر %��� !��ن د��	 ��ز �ر

ا�ت.  د�ن دارای دو )��ت ��ظ��	 و �9و��	  ود.

)��ت �9و��	،  �د ��رت ������� و ا��دY"	 آن و 

)��ت ��ظ��	،  �د د��وری و ا�و"	 آن ا�ت.  

د��	 دو��دار در ا�ن  �ت  � ا�ن �
,وم   ����	 %�ش

�د ا�ت *� )��ت ��ظ��	 در د�ن  ر�  ،�ری دا��

 Kل ھ�Yد��ت و ا�د اول ا�دوم �رV در )د�ت  

� �ده �دارد   �9ش��� و �رد�د  � ا�ول ��ظ��	 %ذ�ر

� %ر�ش آر�ن ��	��وا�د  ��د. در ار� �ط  �   و در ���

�وان ا�ن �ز را در   (,�ر ا�� �ه �ری ��د �د، �	

 �رد�ف  ردا�ت  ���د !را���� �� ت  � د�ن دا��ت، *

  ا�ول �9و��	 را در ����م د�ن  � *�	 ��د�ده �	 �9ش

�  ر  طورا�ن !و�� ا��دYل ھ��ن  !�رد.��� �  �*

  *�	 طور  � در �رۀ د�ن ،�0وری و���ن ا����ن د�د�م

                                                   
143

 von Stosch: 2003, 126f 
144

 Talcott Parsons (1902-1979) 
145

 Niklas Luhmann (1927-1996) 
146

 Double contingency 

��دق ���ت و  � ا�ن د"�ل، �
ت  د�ن )و�	 در 


	 Yزم ا�ت.   �ت دو��دار �$د د$ت�� 

�� د�ن �م �
تاز �وی د��ر ا�ن �
,وم از طر�ق �

)���	  ،)ود ،و ��ر�)	 رھ��	 دا���  � )و�	

- �� د.  � � �رت د��ر، ����م �9و"� د�ن   ��ظ��	 �	

)و�	  � ��وان �� ���ل  �زدار�ده در �
�ر *� در 

  �� !زارۀ  � �ط] *ل رھ�/ ر�وخ *رده  ��د، 

�� د، ز�را )��ت �9و��	 ا�ن �9و"�   �	 ء��ظ��	 ار��9

�وا�د ھ�� �*ت ھ�ی   ا�ت، ھ�K !�ه ��	*� ا��دYل آن 

�ط�ق ��زی ا�ن  و ��ر�)	 را در  ر!�رد.  رھ��	

	� 	�C ��وا�د ا�ن )طر را دا���  ��د *�   �9و"

ھ�(ون  ���ری �9وYت د��	 ھر !و�� �� و �رد�د 

�"،  در  �ت  در  �رۀ آن را  � !و�� ای " %�ش������

ش و %��; �� %�ش دو��دار  � �ز %ر� دو��دار، رد *�د. 

�� )�����ه ��م !را����  ،����	 و %س ����	

�ود  � ��   ا��)�ب *رده ا�ت *�  ر %��� آن �� ور�	

  �د�ن  ر�د. (��ن ا���9د ��رت  ر�9د ��رت ������

آن ا�� ������� ای ���� ��زه ای در �9د د�ن در ر�دارد. 

�� در �ز دو��دار ��ز!	 دارد، ����م ا�ن �9د  * �)  

)و���� و  رھ��	 ا�ت *� )��ت  روا�����	  Cوزۀ

در ���وا�	 در ا�د���دن ا�ت   د�ن، ���A ا��	 ر��ری

!�رد. ���د  �وان در �ورد �*ت   *� د��)و�	 ��م �	

ھ�ی ��)�	  � ا��دY"	  رای ا�ن �ز ر��د، ا�� از 

Kھ� �  	
���وان ا�ن  ��	 روش ��9و"	  �� د�د!�ه 
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����ت ����! د$�ت ا�%�
ر�ن از 
 در�'  �دل (�����دی وا�"ر +�*�ن

)��ر�ن د�ت د����ن(در ",ر�ف د�ن 
 147

  

    

    *�ر�ت 

   ���� ت ���)ت  �  �ور از د�د وا"�ر *��ن

 �دل ھ�ی �ط�"���	 در  رر�	 ا���ن و ���)ت

 ���ر ��ط
	 ا���ن

   ا���ن ھ�(ون !و�� ای )�ص از ���)ت

   ا���ن ھ�(ون $�ط��ت

   �و�� ھ�ی ا)���ر و ��ل در ا���ن

   �دل ا���ن ھ�(ون ا��د

   �دل ا���ن ھ�(ون �B�ت

� و د�ن�� �9 ���� ت ���ن 
��   

   ����ر ���)ت ����	 دY"ت ا"0�Cر�ن

 اھ��ت روش ����	 در Cر*ت  � �وی ���)ت

   ���)ت ���	

   ���)ت ��89	

�Cدود�ت �)�ل و ا�طوره در �����ه �� A ���)ت

   

C ت(���	�   
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	،د)ت د$���9ن ��ر�ن ��%ژوھ��ر و ��ر�م در  ، ��رح 
� ھ�ی Cوزه
��آ\�ر ا�ت. از او ، ھر��و��� و �ظر��ء اد 	 

�ددی  � ز �ن ھ�ی �ر�	 و �� 	9�9C� ھ�ی �����ر �ده و ��9"
� ھ�ی !و��!و�	 از ��ون ا�����	، را��� و ��ا�����	 و ��ز �ر

 � ری �و�ود ا�ت.  ,ر�ت آ\�ر در:
ian.htmhttp://www.falsafeh.com/shirindokht_daghigh 

 

   ���)ت ا)$8	

 � وت و �Vو�ل ��ن �9دس ھ�(ون ��� A ���)ت

   ���)ت �Vو��	

   ���)ت در ھ�%�و�دی  � ��ل

   ���)ت ��ط
	  در $�"ب �ز ھ� ت و ��ق

   ��Jت ����	 ا���ن در دY"ت ا"0�Cر�ن

A ��� 

 

  *�رده

 Mosheدر ا�ن ����ر، ����ر ���)ت ����	

Maimonides uا ن � �د 	�ون، ا و��ران �و����  

ا�%�����	 $رن دوازدھم - $رط 	، ���وف �,ودی

 ، از در�(� �دل 8��148دی در دY"ت ا"0�Cر�ن

                                                   
م. در  ١١٣٠ا و��ران �و�	 ا ن � �دu $رط 	 در ��ل  148

�,ر *وردووا ($رط �) در ��وب ا�%����  � د��� آ�د.  %در او 

رو��C	 و ر�0س " �ت د�ن" �,ود��ن $رط �  ود.  ز�ر �V\�ر 

رھ�/ �دارا و رو�ن ا�د��	 �C*م  ر ��دن ا��8	 در 

وزا�	 ��7ر"  � "� و ��روف  �دوران ��و��	 آن 


�ران، رو���Cون، %ز���ن، ���و�ن و �����ن  زر!	 در ��

Cوزۀ ا�ن ��دن  � و�ژه $رط � در ��وب ا�%����، ا��"ت 

 �ا�دو"وز�� �� ا�د"س ظ,ور *رد�د[ در ا�ن ز���� ���ه *��د  

�وزا�	  -دوران ��ر�)	�رC	  ر دY"ت ا"0�Cر�ن، �ل: 

].  در ٢٠١١ن $�م، ��7ر در Cوزۀ ��دن ا��8	،  � ھ��

دوران )8ت $رط �، �������ن، �,ود��ن و �����Cن ا�ن 


	 !��رده ای ���رز��ن ھ�ز���	 و �راوده ھ�ی ���	 و 

 � Elدا���د.  در ���ن �����Cن، �ردار ا�%�����	 ��,ور  

Sid  ر)8ف  ����ی آ$�) *� �(ھ��ن ا"��د در ز �ن �ر 	  

دا�ت،  � ھ��ن دوران ���ق ����ت را�`  � �������ن دو��	 

دارد. در ���ن �,ود��ن، ���و�ن و %ز���ن ���ددی در ا�ن 

� �����ن ا ن ! �رول، ���وف ���دوران  ر)����د، از 

ار�طو�	. ��,ور�ر�ن آ��ن، �و�	  ن ����ون، در �و�وا�	، 

��!رد ا ن ر�د  ود و در �وا�	 �زد دا����دان ��م آور آن 

،�
����طق، ر����Bت، ��وم و %ز��	  روز!�ر ���Cل 


� ار�طو  ود و ��
	 ا�د"س *� �روج ��*رد. ���ب 

���ری از  زرگ �ر�ن ���و�ن �����ن و �,ودی $رون 
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- ١٩٢١%���,�دی ���وف آ�ر����	، وا"�ر *��ن(

)  رای ��ر�ف ����ر د�ن و �ر*�ب ھ�ی ١٩٨٠

!و��!ون آن ھ� در �,�ن  ��	 ھ�ی د��	  رر�	 )واھد 

  .  �149د

ف او از د�ن *� ا�ن ����ر �
�ھ�م *��ن و ا�زاء ��ر�

�ش �� �، )واھد !ذا�تآن ھ� را در دY"ت ا"0�Cر�ن  

از ا�ن $رار�د:  �ر*�ب ���)ت و  �ور در (�ر(وب 

د�ن؛ ��ت ��Bد  ر)	 )وا�ش ھ� از اد��ن  � ���)ت 


	/���	 و ��ت ھ��را�	  ر)	 د��ر  � آن؛ %�` ��

���ر ��ر�ف وا"�ر *��ن از د�ن: ���)ت؛  �ور در 

���ی !��ردۀ آن؛  �ور در ����ی �Cدود آن؛ ���ر �

� ��ل ا����	.  ��  ��ط
	؛ و �و

� در  رر�	 ا���ن 
�� 	����%س �دل ھ�ی �ط�"

 ����� ت د�ن و  ��� �9رور )واھ�د �د. ���ھ	  

�
���وBوع  )ش  �دی )واھد  ود. �را���م، ،

 دY"ت ا"0�Cر�ن����ر ���)ت ����	 ا ن ����ون در 

                                                                          
و�ط	 از آن  ر)����د، در $رن ��زدھم و اوا�ل $رن دوازدھم 

، ھ���م ا$��ت ١١٩٠ ن ����ون در ��ل ا � اوج )ود ر��د.  

0�Cر�ن را  � ز �ن �ر 	 و در (�د دY"ت ا" در ��ر �ط�	،

�ل ا���	 )ط�ب  � ��!رد )ود، ر 	 �و�ف  ��9د�� و �

 ن �,ودا ���9ن �و�ت.  ���وف ا�ن ر��"� را راھ����	 

�وم، ر����Bت، ��طق � ،	�دا��ت  رای *���	 *� ��وم ط �

� آ�و)��، و"	 �ط] "
ظ	 �ورات آن ھ� را د(�ر 
��و 

"Y*رده  ود.  د 	ر!����ت ز �ن د��� ��  �ت ا"0�Cر�ن  


�ر رو���ری  � ���ر �	 � A ��� ���� ر!ردان �ده و از 

رود. ا�ن ا\ر  � ز �ن �ر�	  � ��م راھ���ی �ر!����ن از 

� ری دY"ت ��ن ا�����	 ��و�و %��س و در �ط �ق  � ��ن 

و ��ز  �  � �ر��� ر 	 �و�ف *
�ح  ،מורה הנבוכיםا"0�Cر�ن، 

� ���د ��ن �ر 	   �� و در �����C] ا�Cد ر�د ا"�ز�دی �ر

����ر �ده  � ھ�راه ��د (,�ر�	  � دو ز �ن �ر�	 و 

ا�ت.  ��)��ت  �رC	  ر دY"ت ا"0�Cر�نا�����	  � ��م 

  *�� ����	 در ,ر�ت ��� A در ا��,�ی ا�ن �و���ر آ�ده ا�ت. 

 
) از ���و�ن  � ��م ا��Yت ١٩٢١-١٩٨٠وا"�ر *��ن (  149

ه در $رن  ���م  ود.  او ��رح و ��ر�م آ�ر����	 ��Cد

���و��	 (ون ��(� و ��ر��ن  و ر  � ���ر �	 رود و آ\�ر 

�V ددی��� 	
�� ���ده ا�ت. ��ز "� �   از او  

 

ب ز�ر ��)ص �ده، در (,�ر(وب ��ر�ف  � �ر��

ھ�ی وا"�ر *��ن  رر�	 �	 �و�د: روش ����	؛ 

���)ت ���	؛ ���)ت ��89	؛ ���)ت C�	؛ ���)ت 

ا)8$	؛ � وت و ��ن �9دس ھ�(ون �� A ���)ت؛ 

ھ�%�و�دی  � ��ل؛ ���)ت  ���)ت ��و��	؛ ���)ت در

اC���	/��ط
	 در $�"ب آ�وزۀ ھ� ت و ��ق؛ و 

 .    دY"ت ا"0�Cر�ن	 ا���ن در ��Jت ����

     

 �و�ی 	ن ما��ون�و�ی 	ن ما��ون�و�ی 	ن ما��ون�و�ی 	ن ما��ون 

                                                                         

 �����ت ����ت �� ��ور از د�د وا�"ر +�*�ن

�وا"�ر *��ن در ا\ر )ود  � ��م  
��، �9د د�ن و 

 �,"V�� ود از د�ن در ���ن�و ��ر�ف ھ�ی �و

�ر�ف � ����و�ن، )واه د��	 و )واه ��وYر را �� � 

��ری �	 دا�د، �� �و��ف ھ��	 در �رۀ 	ھ��	 � ��7�/

��	 از �وا�ب د�ن و �� ��ر�ف ھ��	 ��,�  ����ر �� 

�ن آن ��ر�
	 از د�ن را    �د ����ل دھ�دۀ د�ن.�*

�وی 9�9Cت$� ل $ ول �	 دا�د *� ھر �� ���ل ��� ،

�  و �واطف �را ���ل  � *�رھ� و ر��رھ�ی ا���ن�و

�	 �ود. *��ن ا�ن �� ���ل را *��ر ��د��ر، ��رف 

  د�ن دا����، �	 �و��د:
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د�ن ��,�  � ��9Cق *�ر �دارد: �واطف و ا���ل ا���ن 
��ز ����ر �ر*زی د�ن ھ���د.  و"	 ھ�K �� از 
اد��ن ��,�  �  �ورھ�ی آ���	 و اC����ت و �� �ر*� 	 از 

ده ا�د.  ھ�� اد��ن  � ��9�9C" ��0ت" ��ز آن دو %ر��
 �� )ود  � 9�9Cت [ �� دار�د.  اد��ن  � ��زان �و��و
���ی ا�ورا\ �ت �ده  � �واھد] در ��9ط�	  � ��وم �

��Bدی *� در ھ�K �� از اد��ن  –��Bد %�دا*رده ا�د 
و"	 اد��ن در �وارد  – � ا�دازۀ ����Cت  روز ��رده 

���و�ن �8 �$150� ���ن داده ا�د ���ری  .  

���و�ن از ز��ن  ��ن ا �دا �و�B] �	 دھد *�*

%�ر���دس و ا�8ون، ���ن "���)ت" و "  �ور" ����ز 

 �$�0ل  ود�د و ازھ��ن ا �دا ا�ن ا���9د و�ود دا�ت *

  �وBوع ھ�ی ا�ن دو  � ھم �
�وت دار�د: 

" ���)ت، ,م آن (�زی دا���� �	 �د *� ا دی و 
ا�ت، و"	  �ور، ,م �وBوع ھ�ی ���7ر  ���7ر��%ذ�ر

�ر � Cواس ��.  (��ن ����زی  � ا�ن ��9ن ھ�راه  ود �
�  �ور در در�� %���ن �ری از ���)ت $رار دارد، *

(��ن ���ت.   ز�را ���)ت، $ط��ت دارد، و"	  �ور
����Cت ا�ن ����ب را ���وس *رد.  رد ���C	  ر 

�ر Cواس آن ا�ت *� ���)ت، ,م �وBوع ھ�ی ��7
ا�ت، و"	  �ور  � ��,��	 �	 �وا�د آن (� ا دی و 
���7ر ��%ذ�ر ا�ت را ,م *�د؛  � ا�ن �ر��ب،  �ور را 

  .�Y� 151ر از ���)ت دا����د"

 

   

   کا	�ن وا��ر

                                                   
150 Kaufmann:1958, p112 

 
151 ibid, pp 108-109 

 

 ،��ن ازود *� در ا�ن ز����* ��
! � ��د ا�ن ���� را  


�وت ��ده ���ن ا",��ت �,ود و ����Cت و�ود دارد.  �

���C ��ن ���ودی و ���و�ن �,ود  � �ورت ��%�ر(

 ر آن  ود�د *� ا���ن  ��د ھر (� !��رده �ر  ر %��� 

ا�واع ���)ت ھ�ی ��ر 	، �ظری و ���	 ا��وار 

�ود[�ورد ���)ت ���	 ��و�ر در ھ��ن �و���ر 

 رر�	 )واھد �د].  �Bی �C*م  ر ا",��ت 

�,ود،  ����%ر��	 از $رن ��م %�ش از ��8د  � ا� ��ء

� $ول و�ل دورا�ت ھ�(ون ��
�ران و ا�8ح  

)واھ�ن دوران )ود، �� ����Cن %������ودی $ ل از 

 ا)8ق %دران����Cت  � ھ��ن $رار  ود.  ���	 در 

]، از $د��	 �ر�ن  )ش ھ�ی ٢٧:۵[%�ر*� آووت 

� $رن اول %�ش از ��8د   ���و�� ���ود �رو���	 *�

ا",��ت �,ود را از   ر�	 !ردد، %�رادا�م ���)ت در

  $ول ر 	 �,و�ووع  ن %را)�� ا�ن !و�� � ��ن �	 *�د: 

" BCور �� در �,�ن  رای ��ل *ردن ا�ت و از راه 

 ���ل *ردن، آ�و)�ن؛ و از راه آ�و)�ن، د���� 	  

���)ت؛ و از راه ���)ت، ��ر � *ردن ��
�	 ھ�؛ و 

از راه ��
�	 ھ�، ر��دن  � )رد؛ و از راه )رد، 

�  ر��دن�� *ردن؛ و از راه ��د!	 �و�� ��د!	 �و 

  *ردن، ���ن آن (�  ��د در ��ل �9Cق �� د." 

���)ت او،   �در (��ن %�ش ز���� ای، ��ل رد �ؤ�ن 

� !و�� ای   ،�
,وم ا���ن را ط� ای ھ�%�و�د دا���

ا���ن �	 ر��د *� %ر�ش ھ��	 ���)�	 آن، �دار از 

� �9ش رد در �,�ن و ��و�ن �آن ا�ت.   ر داوم ���و

ا��س ���ود، *� ا�ن �9ل $ول از آن آ�د، ا���ن از راه 

�ر��ن �وازی ��و�ن ��"م [ � ز �ن  (,�ر

] در �ر��ن %�و��� )�9ت �ر*ت �tikun olam ری:

ا����ع؛  دارد: ��و�ن )ود؛ ��و�ن د���ی ��دی؛ ��و�ن

  ��روھ�ی رو��C	 ��"م.و ��و�ن 

%�رادا�م ن، در ز����ء ���)ت و ا�������Cت، 

� ��م ��ت آ!و���ن  �$رن  [���و�	 را �طرح *رد *

 Credo ut intelligam(,�رم و %��م م.]\ ت ا�ت: 

�ز �ن ��Yن  در  ���: " ا���ن  ��ور، آن !�ه )واھ	 ی�
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���)ت".  ا)�8ف ا",��ت �,ود  � ����Cت  ر �ر �9دم 

ا���ن �� ���)ت، �و�	 ا ن ����ون را  � �د$�ق �9دم 

)ت  ر ا���ن ھ�(ون ��	 از ھدف ھ�ی دY"ت ���

  ا"0�Cر�ن وادا�ت. 

 ��� �ظر او و  �در ادا�� ا��دYل *��ن، �	  ���م *

����ز ���)ت، ارا�0 �واھد ا�ت و �� $ط��ت �ظر.  

�ن �� �
,وم واCد  رای  �ور $�0ل ���ت و دو �*

�وع   �ور را �����ز�	 *�د: " �ور در ����ی �Cدود 

  ر در ����ی !��ردۀ آن". آن" و " �و

" �ور در ����ی �Cدود آن" در ��Bد  � ���)ت و 

���وان از ارا�0 �واھد  � ھر رد ��9ول و ��ط9	 

 [ faith]ا�ت.  وا"�ر *��ن "ا���ن" در �
,وم را�` آن 

را " �ور در ����ی �Cدود آن" �	 دا�د *�  � �واطف 

 دون ھ�راه �ده ا�ت، ����د آن (� در  ر)	 اد��ن، 

 [dogma]�رح و ا\ �ت �ود��دی  � ��وان �زم 

� �	 �و�د.�  %ذ�ر


,وم دوم  �ور، !��رده �ر  وده، �	 �وا�د ھم ���)ت �

و ھم ا���ن [ �ور در �
,وم �Cدود آن] را ھ�(ون دو 

ز�ر���و�� در *��ر ھم دا���  ��د. " �ور در ����ی 

!��ردۀ آن" �واھد در��	 )ود را از ���و�� ای 

�ون از ���)ت ���	، ادراک �ظری، ��ر � ��ھ�

�زه و *�ف و �,ود �ا����	 �� �Vو�ل ��ون �9دس و �

  �	 !�رد.  *��ن �	 �و��د:

 �ور، در �����	  �ز�ر ��ز  � *�ر �	 رود *� ���ل 

���ی �Cدود آن ھ�(ون � ��  �ور  �Bا ����)ت  

���ی !��رده، � ��9ط� ���Bد ���)ت ا�ت.  در  �ور  

ر دارم *� (�زی 9�9Cت دارد، 9ط و 9ط ا!ر �ن  �و

 �� ام.  ا!ر در�� م *�از راه ا�د���دن آن را در�ت ��

� دو �	 �ود (,�ر، آن !�ه  � آن  �ور ��ز �Bا �دو  

دارم.  و$�	 از �ن �	 %ر��د آ��  � ا�ری  �ور دارم، 

در وا$A، %ر��	 *�  ��د %��; دھم ا�ن ا�ت *� آ�� 

آن ا�ر 9�9Cت دارد؟  ���	 از �ن وا$�V �	 ا�د��م 

 - %ر��ده �	 �ود آ�� در �رC�� ��9ن ھ��م؟  و$�	 �	

!و�م !زاره ای در�ت ا�ت، �	 !و�م �ن �	 ا�د��م 

� در�ت ا�ت و �واھد *�	 ھم ھ�ت �� ردی *

 ���ط9	 را ا$��ع *�د.  و$�	 از �ن %ر��ده �	 �ود *

� )ود �ن ����ت( آ�� وا$�V �	 دا�م، %ر�ش، ��,� ��و

� �واھد ���9ن �ن �� �دا$ت �ن)،  ��� ھ�(��ن ��و

��ز ھ�ت.  ا!ر �ر �	 *�م *� �واھد *�	  رای 

ا\ �ت !زاره دارم، �	 �وا�م  �و�م *� �	 دا�م در�ت 

 	�C دا�م آ�� 	د، ����  	ا�ت.  و"	 ا!ر �واھد، ��*�

 � *��  )ت )وب ھم �	 �وا�د در�ت در ���د؟  در 

ا�د �,����ول و �ورد �واق ھ���ن ��Jب ھر !و�� $و

 رای ���ش �واھد، ر��دن  � ا�ن $ط��ت *� آ�� 

�واھد  رای ا\ �ت !زاره *�	 ا�ت، داوری و ���ز 

� وارد �	 *�د.  در ا�ن �9ط� و ��,� �C� �ردی را  

در ا�ن �9ط� ا�ت *� و$�	 �	 !و�م: " �ن �	 دا�م"، 

��ران  � $ول آ���ن، ��)�ص ا$�دار )ود را  � د

� آن ھ� �	 !و�م *� �ن ا�ن   �وا!ذار�	 *�م.  ا�ن !و�

�واھد را  رای ھر رد ��9و"	 *�	 ��)�ص داده ام.  

 ،�$�Bوت درا�ن  �ره *� آ�� �ن ا�ن ا$�دار را دارم �� �

� �,دۀ ��� و ���)ت ��� از �وا���	 �ن در $�Bوت  

  . 152%�را�ون ��� ر  ودن �� ��ھد )واھد  ود

ن ا��دYل �	 *�د *�  ��ن ���ف ���ن *�� وا"�ر

���)ت و �واھد، ز���	 Bروری �	 �ود *� از 

ر��� ای  � ر��� د��ر�	 رو�م *� در آن �8ک ھ�ی 

�ن ھ��ن  ا�� �ر �واھد، ��
�وت ھ���د. وا"�ر�*


,و�	 را �رح �	 دھد *� *�رل %و%ر، ���وف �

ا�����	 $رن  ���م ��ز  � ��م " *�,�ن ھ�ی 

در �Cط� ھ�ی   universes of validity"ا�� �ری

� 153!و��!ون ���)ت �طرح �	 *�د* ���� ا�ن �   .

� $��رو   ��8ک ھ�ی ا�� �ر �واھد  رای 9�9Cت،  ��

�ورد �ظر ���)ت، �	 �وا��د ��
�وت و !�ه در Cد 

  *�,�ن ھ�ی ا�� �ری �����ز  ���د.

� !و�� ھ�ی ���)ت را در ���و�� * ���ن از آن �*

	 د�ن �و�ود �	 دا�د، ��ر�ف ز���و�د رو�د از �ر*� 
                                                   
152 Kaufmann:1958, pp 112-113 

 
153 Popper, Karl.: 2000, p120.  

*Also see: Popper, Karl.: 1985 
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د�ن  � ��وان "���و�� ای  رای %�ش  ردن �رھ�ی 

[آرزوا�د��	]" را  wishful thinkingد" )واه 

ز�ر�ؤال �	  رد. از �ظر *��ن، آرزوا�د��	 دا���ن 

د�ن �و�ط رو�د ����د  ر)	 د��ر از �
��رھ�ی او از 

 رای ��و�� از د�د  ا����Cم *�	  ر)وردار ���ت. 

�ن، رو�د ز���	 *� ���د!را�	 )واب را ���Cرأ �*

 �� )ود����وری و )ودر� 	 �� ت داد و ھ����	 * 

ھ�ر را ��,� ھ�(ون ������	  رای ار�Bء ا���ل د�د، 

Cق ا���زش ھ�ی )8ق ا���ن را ادا ��رد.  *��ن ا�ن 

د در د�د!�ه رو�د را *� ر��� ھ��  �ورھ�ی د��	 را  ��

آرزوا�د��	 �� ا��ر د" )واه د�د ��ز در رد�ف 

)ط�ھ�ی ��د�ده از �وی او دا����، ��ن ��ن رو�د را 

  �9ل �	 *�د:

��  �وری را �وھم �	 دا��م *� �9Cق آرزو ���ل 
ا��	  ا���زۀ آن  ��د و از ا�ن رو را ط� آن  � 
وا$��ت را ��د�ده �	 !�ر�م، در�ت ����د �وھم.  ا!ر 

�9ق B�Cر  �  رر�	 آ�وزه ھ�ی د��	 �C %س از
 �ز!رد�م، �	 �وا��م  �
زا��م *� آن ھ� �وھم ھ���د" [ 

  .154]۶آ��دۀ �� �وھم، �ل 

  �%س، *��ن �	 ازا�د: 

� !�ری،  ر��س، ا�ن !و�� ا�ت *� آرزوا�د��	 ����

� اول در ا���زۀ ھ�� آ�وزه ھ�ی د��	 ��� ���ل در

)واه ��وYر، از ���ت؛ ھر (�د ا���ن، )واه د��	 و 

   �155ظر ط ��ت )ود  � آرزوا�د��	 �زد�� ا�ت. 

 ��* �  ��ن �\�ل دا����دی را �	 آورد *�*

��و�� ای از ��9Cق ا\ �ت �دۀ ���	، ����ر �)�ل، �

Cس *�ف و �,ود و ار� �ط )8ق داده ھ� �� �Vو�ل آن 

��A دا����دان  �ھ� �� �ظر�� ���	 را �دو�ن و  

�د ا�ن دا����د  � در�ت درآ�دن ارا0� �	 دھد.  ا�

�ظر�� )ود، �ر د" )واه/آرزوا�د��	 ���ت. ا�� 

� ��زان و ����ب �وا��	 (�د   ��ر�و�ت �ظر�

                                                   
154 Kaufmann,1958, p135 

 
155 ibid 

 

 ���	 دارد.   رای ��و��، وزن  ��Yر �)�ل و �,ود 

� �دن را �درا�ن ���و�� �	 �وا�د ا��د او  � %ذ�ر

)ت، *�ھش دھد. از �ظر *��ن، ا�ن �\�ل  � �ر*�ب ���

 �ور، ��ل و�واطف در���و�� د�ن و ���ر آن  رای 

ر��دن  � 9�9Cت، ھ�)وان  وده، روال ھ����	 را �	 

 �%����د؛ ھر (�د در ا�ن �� �وBوع، ��م ا�ت و �

  د�ن.

 ��د ازود *� ���ن د�د!�ه وا"�ر*��ن و *�رل %و%ر در 

�Gرل %و%ر در ��9"�  ا�ن ز���� ��ز � �ھت و�ود دارد.  

� آ��   دون ا$�دار���)ت G ن آورد��� �ا�ن %ر�ش را  

�ك �� A ا��	 و �����  رای ���)ت و�ود دارد؟  آ�� 

�وان ا$�دار در �ر��  �G	 از ��� A ���)ت را �	

:�  ���)ت دا��ت؟  %و%ر  رآن ا�ت *

%���,�د، ا��9 �ل �	 �ود و ھر ۀ �ورد از ھر !زار

د ی، !�وده  � آز�ون �A �� 9 ���)ت و %���,�د

  . 156ا�ت

� �ظر %و%ر %ر�ش در�ت ��رت ����	  � ��� A  ر  

	�� ���  ��د %ر��د آ�� ���G�  ،ردد! ��� !رG ا�م  ای

ھ� ھ��و ا�ت ��  9�9Cت دارد؟  ��  �  ��ن د��ر  � داده

�؟  %و%ر �ّ�ت را از �,م �ر�ن ��� A ���)ت ( �د از �

�م ز��دی از آن (�  ���)ت Jر�زی) �	C دا�د، ز�را

�	 ��
ھ�ی د��ران، )وا�دن ��Gب و آ�و)�ن،  دا��م از !

 �روش ��9دی، %ذ�ر�ن ا���9د و ا�Cرام  � 9�9Cت  

 �د�ت آ�ده ا�ت.  از �ظر %و%ر، روش ����	 ��9 �

�ط�ق  � �ّ�ت و �
	 ��Gل آن، ��Gن ���ت، ا�� ھر 

ذره از ���)ت �ّ��	 و Jر�زی ��  � آز�ون �9د !�وده 

  ا�ت.

    �دل ھ�ی �ط��,�"! در �رر�! ا���ن و ����ت

 	
��ا���ن و ���� �ت آن  � %�را�ون �ط�"��ت 

 ����)ت در اد��ن و آ�وزه ھ�ی د��	، �دل ھ� و ط 9
                                                   
156 Popper, 2000, p127 
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� آن ھ�   �� �دی ھ��	 را ارا0� �	 دھ�د *�  دون �و

*�دو*�و در ز���� د�ن �� �9د آن د��)وش *���	 �دی 

�	 از )واھد  ود.   � ا�ن ��ظور، در ا�ن ��  )ش ھ�

�و�ط �و���د!�ن �د)ل  ]faith[ط 9�  �دی ا�زاء ا���ن 


ورد، ��ن  ���پ و ���� 	
��"ا���ن" در دا������ 

 .157ادوارد ان. زا"�� �رور �	 !ردد

 

    �7@ر 7�ط�! ا���ن


�� �و���د!�ن ا�ن �د)ل،  ر)	 از ���و�ن از ! � 

	� ����) ١٩٧٩( ا���ن*�/ در ا\ر )ود  � ��م  .اس .

� ��د!	 ا���ن را  ��د �C"�	 روC	 از   رآ��د  �*

 	�اC��س اط����ن و ا����د دا��ت.  آن ھ� ��ر�ف 

اس *�/ را ھ�)وان  � !زاره ھ�ی و��������ن �	 

  دا��د.

	�� �� - ا��رۀ �و���د!�ن �د)ل  � و��������ن ���

�ود، و"	  � �ظر ���ر�دۀ ����ر B�Cر، ��9ود  ��د 

-�١٩١۴ددا�ت ھ�ی �� !زاره ای  ��د *� در �

از آ\�ر �وا�	 "ودو�� و��������ن آ�ده  � ا�ن ١٩١۶

  $رار: 

���ی ,م %ر�ش %�را�ون  -١� � �ور دا��ن  � )دا  

  ز�د!	 ا�ت.

 �ور دا��ن  � )دا  � ا�ن ���� ا�ت *� داده ھ�ی  -٢

  د���  � ا�ور ��دی )�م ��	 �و�د.

 �ور دا��ن  � )دا  � ا�ن ���� ا�ت *� ز�د!	  -٣

  158دارای ���� ا�ت. 

                                                   
157 Bishop, 2010 

158 Wittgenstein, 1961 

 

 

� �دار  
� ��ر�] �د)ل دا������، ا���ن ��ط 

رد" راھم �	 	�� - "ز�ر ��ی  �ارز�	  رای ��و

*�د.  ا���ن در ����ی و�ود!رای اط����ن و ا����د، 

ھ���م $رار!ر�ن در �دل ����%ر��	، ��,�  � ���ر 

��ط
	 )ود ��	 �وا�د ���	 �ود و ���ر ���)�	 

راه !ردد.  در ا�ن !رھ��ه، ���ر دوم  ��د  � آن ھ�

 ا���ن  � ���ن �	 آ�د.

 

    ا���ن ھ�'ون ?و�� ای ��ص از ����ت

�و���د!�ن �د)ل، ��و��  ر���� ا�ن �دل را در د�د!�ه 

ھ�ی ا"و�ن %�����8 در  رر�	 ا���ن �زد *�"و�ن از 

رھ ران رورم در ����Cت �	 دا��د.   � �C��ل ا�ن 

 �� �ر�A ���)�	 )�رج �و���د!�ن، ا�ن !و�  �ا���ن *

از ,م ا���ن ا����د �	 *�د، ��,�  رای رد ��Cب 

 	"Yد��ا 	ت و از �ظر ��89�ا���ن دارای ا�� �ر ا

�دارد.  و"	 %�����8 ا�ن �وع ا���ن را  � رض و�ود 

�� Cس  sensus divinitatis$وه ای *� آن را 

� )دا����	 �	 ���د، !و�� ای ���)ت �	 دا�د *

9ط در ذھن *� در $�ب C� �ده  �درو���� �آن �


	 %�را�ون د�ن، از ا�ن �دل  � ��ا�ت. در �ط�"��ت 

  ��م "�دل ���)ت )�ص" ��د �	 �ود.

 

    ا���ن ھ�'ون ��ط,�ت

رض " �9 �� ،�$وۀ  �و���د!�ن �د)ل ا���ن در دا�����

ا ن  ا و��Cد ��Cد ر�ر )دا����	" را  � Jزا"	[

 ]١١١١–�C�١٠۵٨د ����وف �����ن �����ل  

ا"��9ذ [  رھ��	 از !�راھ	�و��ری و ا\ر او  � ��م 

] �� ت �	 دھ�د. Jزا"	 )ط�ب  � �ن ا"8Bل

 �� د(�ر  Cران د��	 و �� �� ت  * 	����و

 ��Cت Cواس و �9ل �ده  ود�د، ا�ن $وۀ  ر�ر را  

���ن آورده و ا���ن را !و�� ای ���)ت  ر*��ر از 

�* 	� 	د.  ا�ن �دل ا���ن ��	 �وا�د �� ��ر
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9ط در  ����Cرأ ���)�	  ���د، ز�را درو����� آن �

ذھن،  ��� در $�ب ��ز C� �ده ا�ت.  %س ا�ن �دل 

 	
��ز ھ�(ون آ��زه ای از ����ر ���)�	 و ��ط

 ط 9�  �دی �	 �ود. 

  

    �و�� ھ�ی ا�"��ر و �7ل در ا���ن

"�دل ���)ت )�ص" *� ����ر ���)ت )�ص، 

�ن و %ذ�را ودن را در )ود دارد، ا���ن را ا�ری اط���

در��ت �د�	 �	 دا�د، و"	 ���ری از ا)���ر و ��ل 

را ���ل �	 �ود.  ز�را رد �ؤ�ن  ��د  رای در��ت 

 ���ل  وده، *�رھ��	 ا���م دھد.   ا�ن "�وھ ت ا",	" 

�دی ا�ن   ��Cدا �ر( ���ل درآوردن ا���ن و �و*ل  

 �دل ا���ن ا�ت. 

  

    �دل ا���ن ھ�'ون ا��د

�و���د!�ن �د)ل دا������ ��دآور �	 �و�د *�  ا���ن 

در ����ی  �وری *� ورای �واھد ا�ت،  � �V*�د  ر 

 روی ا��د، از (�"ش ھ�ی ���)ت %رھ�ز �	 *�د. 

  

    �دل ا���ن ھ�'ون *��Bت

�و���د!�ن �د)ل دا������  رآ��د *� ا���ن  � طور   

� �ده و از $ول ��م (%ل ���	 ��	 از �B�ت ھ� دا���

�	 آور�د *� "ا!ر �� �B�ت، ���	 ��)�ن ا���9دی 

 ��د *� %��)�و�	  � �� �� دو ا�ر )�ر %��� ای را 

 �* ����و�ق �	 *�د، آن و$ت ا���ن �وCدا��، از آ�

 - %��)�و  ودن  � ا���ن و 9�9Cت در��ل ا\ �ت �	

� �ده و اد��ھ�ی آن، 9�9Cت ارز�� 	 �	�� -�ود، �و

�د".  ا�� %ل ����K  ر آن ا�ت *� ا!ر  %ذ�ر�م ا���ن !رد

�	 �وا�د در ��ی ��در�ت $رار!�رد و �� �C	  �  �ری 

��ط��	  � د� �ل �� ھدف ��در�ت  رود، آن !�ه 

رض 9�9Cت  ودن ا���ن در ا�ن �ورد در�ت �)واھد 

�B�ت آ��ز  �ود،  ��د ا���ن  � ود.  ا���ن  رای آن *

 ��د.  از �ظر را رت �ر�,و   � ا�ری ارز���د

آدا�س، در �دل ھ�ی "���)ت )�ص" �� " �ورھ�ی 

$�طA"، ا�ن ا�ر *� (�و�� ا���ن �	 �وا�د �� �B�ت 

 ��د، !�` *��ده �	 �ود، ��ر آن *� ����ر ��ل 

!را و ���	 از ا)���ر آ���ر از آن ھ�  ر)�ز�د.  ز�را 

 ������ $دردا�	 ���ت.  ،ا�رای ا�ور �Jرا)���ری

����ر ��ل !را و  ر)���� از ا)���ر آزاد *� در 

 ��Bت" ا��Bاد��ن �و�Cدی  � �دل "ا���ن ھ�(ون 

  �	 �و�د، � �ر��د از ���و*�ری و ��ق.

�و���د!�ن دا������ ��دآور �	 �و�د *� ا!ر �� ا���ن، 

���)�	 ��Cم و �ط�0ن از ��9Cق ا",	  � ���ر �رود 


�و�	  beliefور و رB	 را � �� $رار دھد،  �  ��

 �دارد. ر�(�رد �و�� رگ ا�ن د�د!�ه را �و���ت

 - ��١٢٢٧  ١٢٢۵[���وب  � �و��س آ*و���س 

رد دارای ا���ن د��	  م.] دا����، �	 �و��د: "١٢٧۴

� طور �ظری ����9د  � و�ود )دا �ده   �*�	 ا�ت *

 ��د". ���89ت ا�ن �دل  � �ظر �و���د!�ن �د)ل 

 �  	���  ����89ت  �ورھ�ی ا",���	 �طرح دا�����

  در آن دارد.

 	
��ا�ن �رده ای از �د)ل ا���ن در دا������ 

  ا���
ورد  ود.

  

  �����ت ���ن *���� و د�ن ��� 

� در��ت !و��!ون ��159ون %��� ای اد��ن ا راھ��	  ،


	 �Jرز�����د ذھن  �ر ھ���د. ���Cوی %ر�ش ھ�ی 

ن (�و�� از %ر�ش ھ��	 (ون ا���ن (��ت؟  ا���

�Cوان �����ز �	 �ود؟  آ�� ا���ن �� ور ا�ت �� 

                                                   
�)ن !
�ن ��,� از اد��ن ا راھ��	 9ط  � آن د"�ل  159

	  رای  ا�ت *� ���ر�ده )�رج از آن ھ� ���)ت�*
� !�ری �  �دارد.���
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�)��ر؟ ���� �ت ا���ن  � ط ��ت (��ت؟ ���� �ت 

ا���ن  � ا���ن ھ�ی د��ر (�و��  ��د ����ن �� د؟  

روح ا���ن (� ��ھ��	 دارد؟ )�ر و �ر *دا��د؟ راه 

��� )�	 ا���ن *دا��ت؟ و  ���ری %ر�ش ھ�ی د��ر 

� و 
����ون د��	 ���رک ھ���د. ا�ن %ر�ش *� ���ن 

ھ� ھ��ن ا�دازه �9راط، ا�8ون و ار�طو را  � )ود 

��7ول �	 دا���د *� ا راھ�م، �و�	، ا�وب، �و�س، 

�ر��� و ����� و دا���ل و %��� ران ا�8م و ����Cت را. 

� دو د���%��ن �دا  �$	 ���ده
�� ، � ا�ن �Cل، د�ن و 


س )ود،  ر)8ف  ر)	 از �� �9و"� �����د و در �

د�د!�ه ھ�ی را�`، ر$�ب ��د��ر  � ���ر ��	 رو�د. 


�وت ھ��	 � �� را ����ت *
���رز �دی ���ن د�ن و 

   �	  )��د، *دا��د؟

آ��  �ور دا��ن �� �دا��ن  � و�ود �� ��ت ا"�ل/ 

�  ��ن ار�طو �Cرک اول، ���وف  /� داءآر�د!�ر  ��

� و ��ر�; را از ��
�ر د��	 �دا �	 *�د
��؟ ��ر�; 


�وت ���وف و ��
�ر د��	 ���ن �	 دھد *�  �ا�د���

د��	،  � ھ�K رو در )دا�� �وری �� )دا �وری ���ت. 

  ��و�� ھ�ی !واه  ���ر�د:

 �
���9راط، ا�8ون و ار�طو ھ�(ون %��� !ذاران 

�و��ن  � و�ود  �د رو��C	 ��"م  �ور دا��� ا�د. از 

�، و�ل دورا�ت د����ل �9راط، ا�ن  ،�
��ر ��ر�; 

���وف را "����%ر�ت  دون د�ن" �	 ���د. ا�8ون، 

�ظر�� ��"م �\ل و �دور و ار�طو ا\ �ت و�ود 

� ا!ر $رار 
���Cرک اول �� آر�د!�ر را ارا0� داد�د. 

 ود درھ�ی )ود را  � روی )دا �وری   �دد، ا �دا  ��د 

  داد.   %��� !ذاران )ود را  � دا)ل راه ��	

���و�ن $رون و�ط	 در �� Cوزۀ ا�8م، �,ود�ت و 

� را از دوران ��ر��	 � ور داد�د. 
������Cت، )ود 

ا ن ����، �را 	، ا ن ر�د، ا ن ! �رول، ��د�� !�0ون، 

 	
�� ����، و ا ن ����ون و C��9 �ر�ا"��دی، ا ن  �

��ون) �9ش �,�	 در ا���9ل �ا ن �� ون(��!رد ا ن �


�ھ� �
� �و��ن  ��
	 و ��ون �ر 	 و � ری ���م 

 	"�C زی رو���ری دا���د. ا�ن در�� �Jرب و ز���


� �و��ن در ارو%� !م و ��%د�د �ده ��ا�ت *� $رن ھ� 

   ود.

 ���ر�ن ���ر ���و�ن رو���ری، )دا �ور  وده ا�د.  

آن ھ�  � �9د ,م د��	 $رون و�ط	 و ز��ن )ود، �� 

ر�� د*�رت در %	 �C*م *ردن  ����د ��ن Yک و

ا�ول )ردورزی  ر ر��ر ا�����	 و روش �
�ر 

 وده ا�د و �� ����د ا�%��وزا و *��ت $�د ارا�0 آ�وزه 

ھ�ی ا���ن !رای ��ون د��	 در $�" 	 ��وYر و 

�,����ول و %	 ر�زی ا)8ق �د�	 را دا��� ا�د.  

��	 از ��و�� ھ�ی ���ر*ت ���و�ن )دا �ور در 

Cوزۀ ا)8ق �د�	 در ا��89ل از ا)8ق د��	،  !�ودن

��ن Yک ا�ت در "���� ای %�را�ون �دارا" Letter 

Concerning Tolerance   ت ھ�ی����آن،  	ط �*


��ش ���9د و د)�"ت د�ن در �Cو�ت و ر��ر � ��ض �

 	�����آ��ز ا$�دار د��	 در $ �ل د��ر ود!	 د��	 و ا

  را �9د و �
	 *رد.

 ، ا���و0ل *��ت ا�ت  � ر�ول��و�� د��ر

Categorical Imperative  "!زاره ��  	را��ی ا

��دل ��وYری  رای ر��ر ا)8ق � ��,����ول" *

 hypotheticalدر را ر  !را  � ���ر �	 رود [

imperative   س ���ز �)ص��رد  ر ا� !ز��ش   �*

او  ر�	 !ردد].  *��ت  �  ردا��	 �درن از $��دۀ 

� )ود ��	ط�8	: "  �%��دی،  � ھ��و�ت روا  آن (

ر�ول �,����ول ا)8ق �د�	 را �ر*ب  �160دار" ،

  از �� !زارۀ �ر� ط ارا0� داد:

١- 	� ��وا�	 در  ��,�  ر ا��س آن %�دی ��ل *ن *

� �� $��ون �,����ول � د�ل   �ھ��ن �Cل،  )واھ	 *

  �ود.

� )ود و  -٢) �� آن !و��  � ھ��وع )ود ر��ر *ن * 

رد د��ر، ھ���� در آن واCد، ھدف �و  ���د و  �)
                                                   


�C ٣١ن، ورق ���ود، ر��"� ��,در�در  ھ��ل  160� ،
  اول
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�ای  رای ر��دن  ھر!ز )ودت و د��ری را ��,� و���

� ھدف $رار �دھ	.   

٣- �ای   �� را�ن، ھر �و�ود )ردورزی،  ��د  � !و�

ر��ر*�د *� !و�	 در )8ل %�دی *� �ر��ق $رار 

  161.ھ�ی �,����ول ا�ت دھد، $��ون !ذار ھدف �	

���و�ن �درن )دا �ور، ھ�ل ا�ت *� ��	 د��ر از 


� %س از )ود  � ��ل ھ�ی !و��!ون �� ���V\�ر او  ر 

ا�روز ادا�� دارد. ھ�ل از او"�ن ���9دان �9ل 

) ١٨٠٢( ا���ن و ���)تدر ر��"� رو���ری  ود. او 

��9 ل �9ل و ا���ن را ��)�� و %ردا)�� %�روزی 

�  ر  رو���ری و  رآ�د �
,و�	 �د�د از �9ل دا��ت*

!ور �
�ھ�م �9ل و ا���ن در طول ��ر�; ا�د��� �� آن 

  ز��ن،  رارا��� �د.

  

  وی�ھ�م �ورگ 	��یک ھ�لوی�ھ�م �ورگ 	��یک ھ�لوی�ھ�م �ورگ 	��یک ھ�لوی�ھ�م �ورگ 	��یک ھ�ل    

  ھ�ل �و�ت:

� د�ت ��)ت 
�� �� �	 �د *�
! ،�در روز!�ر !ذ��
ا���ن ا�ت.  �رت ھ� و اظ,�ر�ظرھ��	 از ا�ن د�ت 

�  	 رو��رو�	  � ھ�K ��9و��	
��، از ���ن ر��د و 
 �  �)ود�)��ری �ط�ق  � د�ت آورده ا�ت.  �9ل *
ا�ن ��م �	 ��زد، از )ود، (��ن ا$�داری  �Yی �ر د�ن 

	  � ا\ �ت !را�	 [د�ن ���دل  �* �ا\ �ت !را ��)�
�زه ھ� و ا�وری از ا�ن د�ت، ا��� �� ،[	���
���وخ و )8ف رو���ری  � ���ر �	 رود.  *��ت 


� )ود، ��Cت *و��د از راه �����	  ر)������ از 
�د�دی  � د�ن از �وع ا\ ��	 آن  د�د، و"	 �8ش او  � 
���ی او � � 	 ا�����	 رو � رو �د. �� از آن رو *

                                                   
161 Kant, 1993, p30 

 

�رت ھ� واظ,�ر�ظرھ� را  ����ی )�ص ا�ن !و��
 �����7ر�	 داد،  ��� از آن رو *� د��ر ������ �و
 �ارز�� 	 ��	 �د.  و"	 ا�ن %ر�ش �طرح �	 �ود *

�9ل %�روز��د از ھ��ن �ر�و��	 ر�` ��	  رد *�  آ��
��ل  ر ر در $درت �����C )ود ھ�واره در د�ت ��ت 
�ف �ده و در  را ر آن ھ� B د(�ر �ھ�ی ���د�	 *
���ت )ورده ا�د، ر�`  رده ا�د؟   ر رھ� در ��9م 
 ،�ر���روا��ن، در د���ی  �رو�	، د�ت  �Y را دا��

د�د!�ن از )ود ����م  و"	 از �ظر ���و�ت  � ���ت
�ده ا�د. �9ل در �
,وم رو���ری آن، %�روزی 
��وھ��دی  � د�ت آورد  ر آن (�  � درک �Cدود 
)ود از د�ن �	 دا��ت و  ر ا��س آن، ا���ن را در 
��Bد  � �9ل �	 ا����ت.   � ا�ن �Cل، در رو����	، 
 �ا�ن %�روزی (�زی  �ش از ا�ن � ود: آن د�ن ���	 *

را ��7ول � رد  � آن *رد، د��ر د�ن ���ت �9ل، )ود 
و �9ل %�روز��د، د��ر �9ل ���ت. ��] �ور��ده ای 
�، ھ��ن ا�دازۀ ��  رراز ��د �9ل و ا���ن وزش !ر*

.	9�9C از ا���ن �   162ا�دک از �9ل  ,ره  رده ا�ت *

د�د�م *� )دا �وری �� )دا�� �وری، �8*	  رای ����ن 

��� BCور �� ��
�ر در ��Cت 
.  � وده ا�ت

ھ�(��ن ورود ا�د��� ھ�، �رت ھ� و آ�وزه ھ�ی 

 ��، ا�ری  
��)ردورزا�� د��	  � درون �رزھ�ی 

� ا�ت.
��  $د�ت )ود 

%ر��	 *� %س از ا�ن �طرح �	 �ود، (��ن ا�ت: 

 	
��ا!ر در ��ون د��	 ��ز ر!� ھ� و %ر�ش ھ�ی 

 �  	
��� ����ز �� ��ن ��طرح �	 �و�د، %س و

��ن د��	 در *���ت؟  %��; در ��ده �ر�ن �� 

)طوط )ود  � روش ����	 طرح %ر�ش و ���ر 

راھ�� 	  � %��;  �ز�	 !ردد.  ا�ن ا�ر در ��ر�ف 

 ،�
��� ��ز آ���ر ا�ت: 
��ھ�ی دا������ ای از 

 رر�	 ��ھ�ت ا���	 ���)ت، وا$��ت و و�ود ا�ت 

�9دس از راه  د���%��ن ا��دY"	 و ��ط9	.  در ��ون 

��	 " رر�	 � ،�
��اد��ن، ا�ن  )ش از ��ر�ف 

���)ت، وا$��ت و و�ود" BCور دارد، ا�� �راCل 

� ا�ت را ط	 
��ا��دYل ��89	 و ��ط9	 *� *�ر 


	 در ا�ن ��ون، در $�"ب ����	 *��د.  �رت ھ�ی 
                                                   
162 Hegel, 1802, p3 
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� !�ری از روا�ت ھ� �ھ��	 (ون %�د، د��ور و �� ���

ن ا\ �ت از راه �راCل ��طق  �ز��ب �	 �� �د، و"	  دو

و ا��دYل.   � ا�ن �Cل،  ��د !
ت �
��رھ��	 *� از 

� ��زان   ���ون �9دس اد��ن  � ��ل آ�ده ا�د،  ��

در%�ش !ر�ن ا��دYل و ��ر�] ��ط9	،  � طرح 


	 �زد�� �ده ا�د.  ��  

،  )�	 از  د�� �
�ر د��	 ا�ت *� �� �0و"وژی ا",��ت

� و 
����طق  رای ا��دYل و ��9ل در از ا زارھ�ی 

ای  �و�د و  ��د آن را �9و"� ھ�ی د��	 �ود �	 آ�وزه

9� د��	 ، ا!ر �� ���ره ���9ل، �����زاز $��ون و 

دا��ت.  ا",��ت از ا �دای ��ل !�ری،  � د"�ل �8ش 


	 �دن، ھ�واره از ���7ر %�رادا�م��
�   رای ��ھ�ی 

�ت.   رر�	 روز %�روی و )ود را  � روز *رده ا

ھ�ی %��رو�دۀ  را��د �V\�ر%ذ�ری ا",��ت از %�رادا�م

 �,"V�� دھد ھر  �ر 	در طول ��ر�; ���ن � �
��

*و��د \� ت *��د *� د�ن ��ز ھ��ن (�زی را  �	

� ز����، ��  �ر  �	�
	 �ورد �و��!و�د *� %�رادا�م 

د��ر ��Cوای د�ن را  � ���)ت ز���� ھ���م �	 *��د 

ا���ن �زد�� �	 �و�د *� ا�ن ��Cوا را و  � ا�ن 

              ار��9ء ��ز  دھ�د.  ��و�� ھ�ی !واه  ���ر�د:


��ر �ورات � ����",� �,ود از دو $رن %�ش از ��8د  


	 �و���	 د�ت زد�د. ��� *�� روش ھ�ی ��ط9	/ 

��)ص �ر�ن (,ره ھ�ی آن �ر��ن، ���	  ن ��را، 


	 ار���و و"وس و ��ون ا���درا���	  ود�د. �8ش 

از �� $رن  - آن ھ�  ر روی ھر��و��� ��ون ���ودی 

� ھ��ل"V�� وف���V\�ر !ذا�ت.   - %�ش از ��8د  � 

��ون ا���درا�	، آ�Jز!ر ���ب �وا�8و�	  ود و 


� ا�8ون را در (�ر(وب ����%ر��	 و ��ون آن ��

�د از ��ون ھ  �ز��ر�ف *رد.  د����ه  	��ر ھ�ی �ر

� در���	 از %�رادا�م �وا�8و�	 %�روی *رد�د.   ��

ا ن ���� ���ب ا��8	 ا�راق را  � !را�ش  � ا�8ون 

� !ذا�ت.  �را 	 !را�ش  � ار�طو را در �ظ�م ��%

�ری )ود %رر�/ �ر ��)ت و ا",��ت ا��8	 را 

�د�دی *رد.  رواج %�رادا�م ار�طو�	 از  ��Cوارد �ر

������ن �������ن، آراء �و��س �وی د��ر  � %�دا�ش 

  آ*و���س و ا",��ت ا��وY���� ا�����د.

�د، �
وذ ���ب ھ�ی   �از $رن دوازدھم ��8دی  


�د، %رووا�س و ا�%����� 	
��ھ�(ون   $ �Yی 

ازون  ر  ����ب �
��ر ر�زی/�ر��	 از ��ن �ورات،

� ���7ر روش ز�د!	   	�C ،	زی ���ه د����د!ر!ون 

ی �,ود��ن ���ط9	 از ارو%� ا�����د.  ا�ن و آ��ن ھ�

���ب ھ� در ارو%�ی �ر$	  �  � (�"ش !ر�ن ا$�دار 

 �د��	 �و�ود، ا$�دار د��	 �د�دی را �� ا�دا)��د *

 ،Y� $ ت��C وذ ا\ر *��دی
C��د�زم ����ده �	 �ود.  �

در  ��ت و دو ��د  � ز �ن  –[ در)�ش زوھر*��ب 

��� و "V�� ]،  ر روی	آرا� 	ووا��� ،	C��� وف�

) Yرا�دو�� Yر$� ١۴٩۴- ١۴۶٣%��ود� %�دا�ش   (

  �وا�د�ش و ز�رز���	 $ �Yی ���C	 ا�����د. 

در دوران رو���ری، %�رادا�م )رد !را�	، ا",�م  )ش 

  ا",��ت و ا)8ق �9ل !رای ا�%��وزا �د.

در دوران �درن ��ز ا�ن را��د ��\�ر!�ری ا",��ت از 

��
	 را�` ز���� ادا�� دا�ت.  � رواج %�رادا�م ھ�ی 

ا!ز��������"��م، *	 �ر *��رد و !� ر�ل ��ر�ل 

*و��د�د �� ا",��ت ���C	 را در $�"ب %�را��رھ�ی 

 �
��ا!ز��������"���	  � روز *��د.  ��ر��ن  و ر، 

"د��"وگ" و "د�دار  � د��ری" را  � درآ��)�ن *�,�ن 

ر$	 و ��Cت ھ�ی ��
�وت ��(�، C��د�زم ارو%�ی �

�,ودی $ �Y �طرح *رد.  ���وف �����ن، ا$ �ل 

Yھوری �9د�� !
���ن ھ�ی �وا�د�ش د��	 را راھم 

� را "V�� ن����و ،	
��*رد. �در���� و %�ت �در���� 

� ��دان ��ذ � )ود *���د�د.  ا���و0ل "و���س، در دو  


��ر ���ودی، ! �ا\ر  � ��م ھ�ی (,�ر !
��ر ���ودی و �


� %�ت �درن ��)ت، از ��
�ھ�م ���ود را وارد �


,وم "(,رۀ د��ری"  � ا",�م از "(,ره" [ � ،����

panim -  [در �ورات.(,ره ھ�  
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  ��مد ��
ھد ����ری                

در ا�ران ����ر، ���و�ن و ���",� �وا�د�ش د��	 

(ون ��Cد ���,د � ��ری، � دا"�ر�م �روش، C�ن 


�  �و�
	 ا��وری ��و �C�ن *د�ور، !
���ن ھ�ی 

����	 و ھر��و��� �درن و %�ت �درن را وارد 

� �Cث روز �������ن *رده ا�د. در *�ورھ�ی آزاد، 

�رت  ����ر �� Cدی ا�ت *� �"V�� ن��V\�ر ���و

ھ�ی آن ھ�، �وBوع را�` )ط� � ھ�ی د��	 در ���ن 

����ت ھ�ی ا����	 ھ���د.    

� د"�ل )�رج  ودن از ��ر*ز ا�ن *�   - �و�� �,م د��ر 

*�ر*رد ا",��ت  -����ر ��,�  � ا��ره  ��ده �	 �ود 


	 در ��د�ل د!����زم د��	 و ���وخ ��)�ن $وا��ن ��

د��	 ����ز!�ر  � روح ز��ن ا�ت.  ���و�ن د��	  � 

 ��%�روی از �دل ھ�ی ھر��و��� و روش ھ�ی %��ر

	 از )وا�ش �Vو�ل ��ن �9دس، در %��Yش  ��ش د��

�، )�و�ت و ا�رای ا��Cم و � )را  �ھ�ی "
ظ	 *

	� A$ز��د، �ؤ\ر وا 	دا�ن � 	����ص ھ�ی  ���$ - 

  .  �163و�د

   

 �7�@ر ����ت ����!  د$�ت ا�%�
ر�ن

در ا�ن  )ش از ����ر B�Cر، ����ر ���)ت 

	����Moshe Maimonides  	�ا و��ران �و ،

                                                   
  ٢٠١٢د$���9ن، ��ر�ن د)ت،  163

$رن دوازدھم ا ن � �دu ����ون $رط 	، ���وف 

��8دی در دY"ت ا"0�Cر�ن، از در�(� �دل %���,�دی 

���وف آ�ر����	، وا"�ر *��ن  رای ��ر�ف ����ر 

 د�ن *� �رح آن %���ر رت،  رر�	 )واھد �د.

  

اھ��ت روش ����! در %ر+ت �� �وی 

    ����ت

روش و ���ر ر��دن  � ���)ت ، در دY"ت ا"0�Cر�ن

� اول�دY"ت ا"0�Cر�ن  دارد.   رای ���وف اھ��ت در

ا\ری روش ��د و  را��س %��روی ��زل  � ��زل 

ا�ت.  ا ن ����ون در�9د�� �ل اول،  � ��!رد )ود 

  ا ن ���9ن �	 !و�د:

"9�9Cت  ��د در �ظ�	 �دون در ذھن �و ��ی  ��رد و 
  ا�
�$	 ��	 �وان  � ��9ن ر��د".

	� " ����وف در  )ش "راھ���ی )وا�دن ا�ن ر��" - 

  و��د:�

ا!ر در %	 �ذب ھ�� ��Cوای ا�ن ر��"� ھ��	 و �	 

� ای از �ظرت %�,�ن ����د،  ��د  )ش ��� Kھ� 	واھ(

� *�	.  ھ���م )وا�دن ھر �ھ� را  � �ر��ب ��ن، �ط�"

 �,��دن �وBوع ا��	 آن ر��Bت �ده،  �� ��ل  

 �� ھر واژۀ آن د$ت *ن، �C	 ا!ر  � �ظر  ر�د * 

ع �ر*زی �دارد.  ز�را آن (� ھ�K ار� �ط	  � �وBو

 ���  ،��ر )�ق ا"��� �درا�ن ر��"� �و��� ام، �

 Kت و در آن، �رح ھ��ل د$�ق و ژرف ا�V� ل��C

   ����164 � ,�	 از $�م ��
��ده ا�ت.

او  رای ���Vد �ظر )ود در �رۀ  �ظم  �دون  و 

راھ���ی 9�9Cت،  � ��ون ����Cن ���ودی و ا� ��ء 

                                                                   ر�وع �	 *�د:       

 - Jزل Jزل ھ� �	 ١:١در��دراش ر � در �
��ر آ�� 
 �آ�د:  %�ش از �����ن، واژه ھ�ی �وراه �]ورات[  � (
(�ز ���9�� �	 �د�د؟   � (�ھ	 *� آب ھ�ی آن در 
 Kو !وارا، ھ�وز ھ� �د و ھر $در )����ھ �ژر

                                                   
164
��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   ،٣٩    
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��وا���� از آن  �و�د.  �رد ھو���د (� *رد؟   ا����	
او ط��ب %�ت ط��ب  �ت و آب را  �رون *��د و 
�و��د.  از ا�ن رو �����ن از ��\��	  � ��\�ل د��ر و 
 	9�9C ی���از �وBو�	  � �وBو�	 د��ر رت �� �

Jزل ھ�ی  *8م �وراه را در��ت[در ��دراش Jزل ِ
   165]. ١:١�����ن 

ش را ز�ر ��ی Cر*ت �وق  رای ا ن ����ون، رو

�,�ر*ردن �دم $ط��ت ھ�ی ��ن �	 دا�د.  او روش 

 ���ف و �
�طB را �ھ�ی !روھ	 از ������ن ا��ر�

�  رھ�ن آن ھ� در رد $د�م  ودن ��"م،   ،��آ��ز ��

ا�� �ری ��	 داد.   � آن *� د�د!�ه $د�م  ودن ��"م، �,م 

ا ن ����ون، �ر�ن �رت ر$�ب  رای ا",��ت �,ود  ود، 

رد آن از راه ھ�ی ����� ر را ز��ن  �ر �	 دا��ت.  او 

در��ن �Cل  ر ا�ن 9�9Cت (�م ��	 %و��د *� �� آن 

ز��ن ھ�K �� از دو د�د!�ه، �وق  � ا\ �ت $�طA �ظر 

  )ود ��ده  ود�د:

�Cدث �� از"	  ودن �,�ن، ھ�K !و�� ا\ �ت ���	 

ش ��و$ف �دارد، ز�را �9ل ا����	 در �رCد ا�ن %ر�

     �166	 �ود.

ا ن ����ون �
�وت ا�را\ �ت �ده و  �ور را ھ���م �دل  
 �  ر)	 ��)� ھ�ی ������ن (��ن ��د آور�	 �ود و 
���ی �Cدود آن � �از ا�ن زاو�� راه )ود را از  �ور  
[در ��ر�ف *��ن] �دا*رده، وزن ���)ت 


	 /��ط9	 را در ��رش )ود ازا�ش �	��/	��� - 
  دھد: 

	  � ا�ن ���ب آ��� �دم در $� م �)�"
�	 ���ق و$�
اC��س *ردم و *��C cق  � �ن  ود.  ز�را ھ�� ا\ �ت 
��ف و  ر)8ف B ه را����دوث در ا�ن دC ھ�ی

�وت ���ن ا\ �ت  � � ��م. ��,� *���	 *�� Aرھ�ن $�ط 
د��"� ��� و �
�ط�  را ��	 دا��د،  � !و�� ای د��ر 

رد �	 *��د. اراد آ���  � ا�ن [ � ا�ن ا\ �ت ھ�]  ر)و
روش ھ� �	 دا��د *� ا�واع !زاره ھ�ی ا\ �ت ��ده در 
 �� ا�د.  �ر �	 *�م *� رھ�ن ھ�ی ������ن  � *�ر ر
��9دان  � 9�9Cت وC	 �	 �وا��د ا���م � �Cدا*\ر آن (

                                                   
��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،  165 ،٢٩    
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��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،    ،٣١١    

 

 �دھ�د، ���ن دادن *���	 ا\ �ت ھ�ی ���و�ن ���9د  
د 9�9Cت ����	 (��ن از"	  ودن �,�ن ا�ت.  ا!ر ر

*رده  ��د، *�ر �,�	  � ا���م ر���ده ا�ت. 
ا�د����دان رو�ن  �ن و د$�ق *� )ود را ر�ب ��	 
��	 �Cدث �� از"	  ودن � ،�دھ�د، �	 دا��د *� ا�ن ��0�
�,�ن، ھ�K !و�� ا\ �ت ���	 �دارد.  ز�را �9ل ا����	 
�د ھ�  Cث   �در�رCد ا�ن %ر�ش ��و$ف �	 �ود؛ *

�م *رد.  و"	  رای "Cظ� *�و�	 *�	 ا�ت  �و�م )واھ
� دو د��� �9��م �ده   ����و�ن در !ذ��� در ا�ن ز���
 ��ا�د *� در آ\�ر و د�د!�ه ھ�ی !زارش �ده  �ز��ب ��
� ط ��ت[ا\ �ت ��دۀ] %ر�ش Cدوث ��   ��ا�ت.   � �و

(�و�� �	 �وان آن ھ� را  � ��وان ، $د�م  ودن ��"م
�را  ر  د!�رآر� � *�ر   �د�م و و�ود  ا�ل �وBو�

ا��س آن ا\ �ت *��م؟  در (��ن �ور�	 ا\ �ت و�ود 
� ا�ن ���� )واھد  ود *� ا!ر �,�ن )دا ���ط�0ن و  

آ�Jزی دا���، آر�د!�ر و�ود دارد و ا!ر �,�ن از"	 
 وده، آر�د!�ر و�ود �دارد.  از ا�ن راه، و�ود دا��ن 

%ر�ش Cل ��ده  �$	 �	 ���د.  ��ر  آر�د!�رھ�(ون
 �آن *� ا�8م *��م Cدوث، ا\ �ت �ده و د��ران را  

رش ا�ن آ�وزه  ���م ��  �وا��م زور �� ور  � %ذ�
اد��ی ا\ �ت و�ود )دا را  ���م.  (��ن روا"	 
%ذ�ر��	 ���ت.  روش در�ت ا\ �ت ��ط9	 و  	 
(ون و (را  � �ظر �ن ���ل ا\ �ت و�ود دا��ن 
آر�د!�ر، �����	 و �دم ������ت او  ر %���  رھ�ن 

	 �ظر�� از"	  ودن �,�ن ا�ت.  ا�ن روش ��ھ�ی 

!و�� د� �ل ��	 *��م *� !و�	  � از"	  ودن را آن 
 ��,�ن  �ور دار�م، ز�را  � ���و�ن ��Cب ا�ن �ظر�
� ا�ل و�ود دا��ن آر�د!�ر، � �  ��واق �����م.   ��
�����	 و �دم ������ت، �	 �وان و�ود %رورد!�ر 
��ل را ا\ �ت *رد،  	 آن *� ���زی  � %ذ�رش و�ود ��

	  ودن آن  ��د.  و$�	 ا\ �ت آ�Jزی  رای �,�ن �� از"

�د، آن !�ه  � ��0�� آر��ش �  ��د$�ق ا�ن �� ا�ل 
%ردا)��، ھر (� *��ل �ر آن را  �  Cث )واھ�م 

    167!ذا�ت.

  

  ا�و	�ر �را�ی
                                                   

��د اول، ص ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   167 ،٣١٢ -

٣١١    
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 ��د ازود *� ا و��ر �را 	، ���وف و دا����د 

� ا ن �� ون، آ\�ر   �ا�را�	 ��ز *� ا ن ����ون در ���

"آرد �رJوب" �	 دا�د، ������ن را  � د"�ل او را ����د 


�ط� %ردازی و �8ش  رای ا\ �ت  � ھر $��ت و �

ر�ب، �رز�ش �	 *رد.  �را 	 در ر��"�   	�C

� ا�ن �ظر  ر��ردن دا�ش ھ�[  ا��Cء ا"��وم  [

��ز ا�ت آوردن د�Yل � �������ن ا��ره �	 *�د *

 ��در�ت و ر�ب دھ�ده  رای دو �وع از آدم ھ�ی

��ف B 9ل و داوری� ��)�"ف د�ن: د����ن و آ���	 *

��ن د�ن �	 �وا��د  � ��ظور دار�د.   � �ظر آن ھ� �دا

وادا��ن �وام  � %�روی از $��ون ا",	، دروغ  �و��د [ 

���.  ا�ن ا\ر  � �ر��� د*�ر C��ن ��Cدزاده � ��9ل  

�د�ق و در !ذ���  � �ر��� C��ن )د�و �م در ا�ران 

ا�ت. �را 	، ا و��ر. ا��Cء ا"��وم. ����ر�ده 

�ر��� C��ن )د�و �م.  ���د رھ�/ ا�ران، �,ران، 

١٣۴٨                                            .[  

�و�	  ن ����ون ھ�(ون �را 	، ���)ت را  ر " �ور 
	� � - در �
,وم �Cدود آن"  ر�ری �	 دھد. او  �و��

ھ�(��ن  � ��ل  *�د "���� ای *� ا\ ��	 �دارد"،
"%ر��	 !�وده "  �$	  ���د، و"	 ,م �)�ط �ن  � 
ا\ �ت ھ�ی ��ت، *�د ��ود؛ �C	 در�ورد �وBو�	 
� اھ��ت ا\ �ت Cدوث �,�ن *� در $�"ب �ز )�ق از  

، ��/  ��ی اد��ن ا راھ��	 ا�ت.  �ex-nihiloدم �� 
  او (��ن �	 �و��د:                        

Kھ� ��� از ا��دYل ھ�ی ������ن را  )واھم !
ت *
� !��ن )ود �Cدث  ودن ��"م را \� ت *رده ا�د،   �*
$ ول �دارم، )ود را ر�ب ��	 دھم و روش ھ�ی در 
�رض )ط� را  � ��وان ا\ �ت ��	 %ذ�رم.  ا!ر *�	 �
اد�� *�د *� از راه د�Yل �
�ط� آ��ز  � ا\ �ت (�زی 

�ظر د��ران  ر��ده، �� ��,� �وBوع ا\ �ت )ود را در
��ف �ر�	 ��زد و در B آن را ��� ��	 ا�دازد،  ��
�رض �C��  ���ر $رار �	 دھد.  ز�را  � ا\ �ت �دم �
ا�� �ر آن ا��دYل ھ�، روح [�)�ط �ن] در ,م 
�وBوع ا\ �ت ���وان �ر �	 �ود.   ,�ر ا�ت ���� ای 
� ھ�K ا\ ��	 �دارد، %ر��	 !�وده  �$	  ���د و �� *

�ظر�� �)�"ف،  � ��د!	[ دون ا\ �ت] ��	 از دو 
� �ود. �                   168%ذ�ر

                                                   
168
��د دوم، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   ،٩٢  

 

روش دY"ت ا"0�Cر�ن  رای ھدا�ت �دل  ر �ر ا�ور 

 �� راه ا\ �ت  رای آن ھ� ھ�وز %�دا ��ده،  * 	�, �

%�روی از روش �9راط	،  ر��ردن �� ھ�ی وارد 

� ھر �� از طر�ن �دل و ���9�� *�	 و *�
	 آن  

�د��را�ت.  ا ن ����ون �	 �و��د:                                                                      �� ھ�  � �

و  دان  *�  و$�	 *�	  �� ھ�ی  �ر وط   �  د�د!�ه   
�� ھ�ی  �ر وط  � د�د!�ه )ود    � �)�"ف  را 

� �	 *�د �� در�� د *دام د�د!�ه، �� ھ�ی *��ری ���9�
� ��,�  ��د ���ر �� ھ� را  ر�	 ا���زد� ،

در�ظر ��رد،  ���  ��د ��زان �دم ����س و 
��ھ�)وا�	 آن ھ�  � ا�ور �و�ود را ��ز  ���د.   !�ھ	 
9ط �� ��، ��رو��د�ر ا�ت ازھزاران ��.  
ازون  را�ن، ���9��  ��د در�ت و از �وی *�	 ا���م 
�ود *� ھر دو �ظر �)�"ف را  � �� (�م �	 ��رد.  

	 ھر *�	 *� ��	 از دو د�د!�ه �)�"ف را  � د"�ل و"
�ر �ت )ود و ��  ر)	 ار��Cت ھ�  ر�	 !ز��د، در 
 را ر 9�9Cت �� ��� �	 �ود.  *�	 *� از د�د!�ھ	 
ا\ �ت ��ده ھواداری �	 *�د، ��	 �وا�د  � �وBوع 
ا\ �ت ��دۀ د��ری �)�"
ت *�د.  در �9و"� ھ�ی �ورد 

���ر ���ن ھ���د.  !�ھ	  Cث �� (��ن �)�"
ت ھ��	  
ا!ر اراده *�	 �	 �وا�	 )ود را از ا�ن (��ن ھواداری 
ھ��	 دور *رده، از �ّر ��دت ھ� رھ� �وی و ��,�  � 
 [���  ادراک �ظری، د�د!�ه در�ت را �ر  ����

                                                                                       169 دھ	.

���ر د��ر روش ����	 دY"ت ا"0�Cر�ن، %ذ�رش 

و�ود ��دا���� ھ� و !�وده !ذا��ن � Cث  رای آ��د!�ن 

�زم  �ا�ت.  ا�ن روش، ��وی � د�ل د�د!�ه و  �ور  


� ا ن ����ون را  � ���)ت ���، ا",��ت و �را !ر

".  �زد�� �ر�	 *�د ��  � " �ور در�
,وم �Cدود آن

 رای ��و��، ا ن ����ون ھ���م  Cث %�را�ون 

�)���ت ا8ک و %س از �رح  ط���وس و �9د 

�]  ر �ظر�� ھ�ی �� ھ�ی �ا و �را ن ا"��y0 [ا ن  �

�دو�ری و)�رج از�ر*ز�	 �و��د:                                                                     

� ��وی 9�9Cت ا�ن ا�ت !واه ا����ق  	 Cد �ن  ��
� رو��	، �ر!���	 )ود را در  را ر ا�ن � �Cث   �*
 �� Kرای ھ�  	ا\ �� �را  ��ن ��وده، ا$رار *رده ام *

                                                                                                           170از ا�ن ا�ور �دارم و ����ده ام.
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 ����� ت و �زد��	 ا ن ����ون  � ا\ �ت ���	 ��,�  

%ز��، ر���Bدان ا�ن د"�ل ���ت *� او  � ��وان �� 

 و ��ط9	 دان ��Cب ر��"� ھ�ی �,م روز!�ر )ود، 

 Cر*تد��	 دارد. *��ت ا\ �ت ���	  �در ز���

���وف �C*	 از آن ا�ت *� ا�ن *�ر  �� را آ!�ھ�� 

س زدن " �ور در  � �ود ���)ت و % �ھدف �واز�

د.  او در �9د�� �ل دھ�
,وم �Cدود آن" ا���م �	 

اول  � �V*�د  ر آ�و)�ن ��وم %�ش از آ�Jز ���Cل 

�ز0	  ���دی  �د��	 �	 *و�د �� ا�د��� ���	 را  

 از���و�� ,م د��	 � د�ل *�د.       

                                                          

    ����ت ��7!

�و�	  ن ����ون در دY"ت ا"0�Cر�ن،  رر�	 ا�ور 

د���ی ��دی و ا�ور ا",	 را در �� ط�ف %�و��� $رار 

�	 دھد و �� در دو $��رو �دا!���.  او در %���
��ر 

��م ط ��ت  � ا",��ت �	 ر�د".   ا\ر �	 !و�د: "�رز

از ا�ن رو �9د�� ,م ا",��ت را آ�و)�ن ر��� ھ�ی 

  B	 و ��وم دا����، �	 �و��د:                                                    ��وم ط ��	، ر��

و"	 �9Cق (��ن �را�ط	 ��,� در !رو � �Cث ��89	 
ا�ت و �)���ن ِآن ھ�، ,م آر�د!�ر ����ل در Cد 

 -ظر�ت �� �	  ��د.  ا�ن ��ز  � �و � )ود د�ت ��	
��	  ��Cل,	 دھد، ��ر از راه ا",��ت و ا�ن دا�ش ا"

، ��ر آن *� ا �دا ��وم ط ��	 را  ���وز�م.  ا�ن �ود
� ا",��ت )�م �	  	� -(��ن ا�ت، ز�را �رز ��وم ط �
 -�ود و (��ن (� ھر رد اھل ��Vل در ا�ن � �Cث �	

دا�د، ��د!�ری ا�ن ��وم �9دم ھ���د  ر آ�وزش ا",��ت. 
171                                                                       

 (�د )�����ه دارد: �)�ت، ھزار ���وفا�ن !را�ش 

 ���ل %�ش از او ����Cن ���ودی، آ�و)�ن ��وم ز���

 - را ھ�(ون  )ش �دا�	 ��%ذ�ر )دا����	 �,م �	

، ١۴دا����د.   � �ظر ا ن ����ون در �ل �وم،  )ش 

� �C\�ت ر 	 ھ�ی ���ودی در �رۀ ا ��د ا8ک و 
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"م  � دا���ن آ)ر�ن داده ھ�ی ��م ��وم �و��ن و ��ر��

 � ل در ز��ن آن ھ� ارا0� �د. !�0ون ھ�ی  � ل و 

�  �و���د!�ن ���ود  � �	 در��وم و ر����Bت %��ر�

 	�Y�  و �9و�م ھ�ی آن ھ� از د$ت �د�ت دا��

ر  ود.  )�����ه  �دی !را�ش ا ن ����ون  � ا ر)ورد

� (ون ���)ت ���	، ��ت ار�طو�	 و "V�� ن����و

� و ��ز ا ن ر�د  ود *� از �ا ن ����، �را 	، ا ن  �

دا����دان  � ��م �,�ن آن روز!�ر  � ���ر �	 رت.                                                                    

از �ظر ���وف، رواج ���)ت ���	،  ,�ر�ن 

�ن )دا �وران %����ری از ا���9د *ور*ورا�� در��

  ا�ت:                        

�رط اول آن ا�ت *�  ��د از $درت ذھن و ا���داد 

ذا�	 )ود �ط�0ن  ��	.  ا�ن اط����ن ھ� ط	 ���Cل 

��وم ر��B	 و ,م $وا�د ��طق  � د�ت �	 آ��د.  

�رط دوم، دا��ن ���)ت از ��وم ط ��	 و ,م ��9Cق 

� �دی �� ھ��� �                       172ی )ود  ��	.آن ا�ت �� $�در  

���وف در �رح %�` د"�ل *� (را � ��د آ�وزش را  � 

� Cث ا",��ت آ�Jز*رد، �	 �و��د:                                                              

د"�ل اول:  ا�ن � Cث، د�وار، C��س و ���ق ا�ت: " 
ان ,م آن  س دور و ��� �ده ژرف و (� *س را �و

�� �����ن ���.  ا�ن *8م ا�وب ��ز در ٧:٢۴ھ�ت؟ " 
ھ��ن �ورد ا�ت: " �����ه )رد *���ت؟ و �����ه 

.  آ�وزش � ��د  � � �Cث � ,م و ٢٨:١٢,م؟ " ا�وب 
، )رد را تد�وار آ�Jز �ود.  ��	 از �� �� ھ�ی �ورا

� آب ����د �	 *�د و در ���ن د��ر �Vو�ل ھ�ی  
د �� آ�ده:  *�	 *� ��� �	 دا�د، ����Cن ز�ده ��

�روار�دھ� را از $�ر در��  �Y �	 آورد؛ آن *� $�در 
� ��� ���ت، Jرق )واھد �د.  %س ھ�K *س � ��د  
)ود را در��رض )طرھ�ی ��� $راردھد، ��ر 
���!ری آ�و)��  ��د.   د"�ل دوم، ��*�	  ودن ھوش 

*��ل ا���ن در��ل ھ�ی او"�� ا�ت، ز�را او از ا �دا 
�ل.  از ا�ن رو �	 آ�د: 
"�  �)�ق ��ده،  �"9وه ا�ت و �
� د��� آ�ده " ا�وب   	�Cن ھ�(ون )ری و��و ا� "

.  ا!ر ا����	  � !و�� ای  �"9وه ا���دادی ١٢:١١
���ی آن ���ت *� V��C در او �9Cق � �)�ص دارد،  
)واھد ��ت.  او ���ن ا�ت  � د"�ل  ر)	 �وا�A و �� 

��ر��	 *� �	 �وا��ت ا�ن ا���ن را �9ص آ�وزش و 
� 9�9Cت  دل *�د، ھ�(��ن ��*��ل  ���د.  از ا�ن رو  

                                                   
��د دوم، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   172 ،١٣۴  



56 
 

� رو��	 �	 آ�د: " ��داد دا����ن ا�دک ���ر ا�ت. "  
   ٣٢:٩.173ا�وب 

آ�و)�ن ��وم از �ظر �و�	  ن ����ون، ���و�� 


�رد��	 را در را ر ا��دن  � دام ھ�ی ذھ�	، �

                                                              ��و��ت  ���ری �	  )�د:  

��	 �دارم *� �	 دا�	 را!�ری ��م ��وم و ا�ور 
�ر وط  � ا8ک و ��وم ط ��	  رای ,م را ط� ���ن 
� ھ�ت و ��  را��س * ��,�ن و �د �ر ا",	 آن !و�
�)�ل، Bرورت دارد.  ھ�(��ن،  ر)	 �وBوع ھ�ی 

ه را  رای %ردا)�ن  � ��م ا",	 ��	 �ظری، ھر (�د را
!����د، و"	 ذھن �� را در �,ت ا�����ج و ��)�ص 
���م و �ر �ت �	 دھ�د.  ا�ن � 	9�9C 9�9ت و ا�ورC
!و�� � �Cث، ا ,�م �و�ود در ذھن  ���ر اراد در!�ر 
در �ط�"��ت �ظری را *� ا�ر ��رض را  � ا�ر ذا�	 

� ا�د و ��ز د�د!�ه ھ�ی ���در�ت ��Cل را ا�� �ه !ر
 رطرف �	 *��د.  ��دۀ د��ر،  �ز����	 ا�ن � �Cث، 
 �� ھ���د، �	  ��د؛ �C	 ا!ر  � ھ�K رو  * �آن !و�
� ھ�  ����م ا",	 �ر وط ��و�د.  ا�ن � �Cث از د��ر 
� ا�ن   ���ز )�"	 از ��ده � وده، دارای ����	 ھ���د *

رد �و��ی *��ل ا�� ،����	 ��م )�م �	 �و�د. در���
 ��د ا �دا ��طق  ���وزد، �%س ر��� ھ�ی !و��!ون ��م 
ر����Bت  � �ر��ب و در %	 آن، ��وم ط ��	 و در 

              �174,��ت، ��م ا",	. 

                                                                   

!�6    ����ت 7

$وۀ �9ل از �ظر ا�ن ���وف در (,�ر(وب �
�ر 

� ����ز ا���ن از �Cوان ا�ت.  او در ار�ط�و�	، و

ا�ن ز����، ز�ر �V\�ر �وراه و ���ود و ��ز ���و�ن 

  %�ش از )ود (ون �را 	 �	 �و��د: 

ا���ن  � �� و�ژ!	 ��
ت ا���ز از ھ�� �)�وق ھ�ی 
                                                              175د��ر ز��ن �����ز �	 �ود:  ادراک ��89	. 

در��Jب ا\ �ت ���	، ا\ �ت ��89	 �� �ظری  � ���ن 
�	 آ�د.  ا\ ��	 از ا�ن !و��، ا�� �ر )ود را از 
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��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   174 ،١۴٠  

��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   175 ،۵۴  

 

� د"�ل �9ل، ���زی  � ا\ �ت   � د�,���	 �	 !�رد *
�دار�د.  ���وف  � *�� ا�ل �وBو��، �راCل 

روی  ا��دYل )ود را در ��B	 ا��زا�	 و  ر
���ن ���)ت ���	 و ا\ ��	 از آن �وBوع ھ��	 *� ا

ھ� ���ت، %��ده �	 *�د.  روش ار�طو در ا\ �ت و�ود 
ھ��ن  وده و ھ���م ا��دYل در ز����  �Cرک اول

ا�ورا��زا�	 و �Jر��دی ا�� �ر دارد. ا ن ����ون 
 -���ن ا\ �ت ��89	 و ا\ �ت ر��B	 %�و�د  ر$رار�	

� *�د.  ز�را ا\ �ت ��89	 و �ظری ���ری �   ��
ا\ �ت $���Bی ھ�د�� و ر����Bت را �	 %����د.  ا�ن 
د�د!�ه (�د $رن  �د د������ د*�رت و ا�%��وزا  رای 
� ھ�ی �B$ روش ا\ �ت �ا\ �ت )دا و ��ر�ف و�ود  
ھ�د�	 �د.  ا ن ����ون، *�ر رد ���	 روش ا\ �ت 
ر��B	 و ھ�د�	 در دY"ت ا"0�Cر�ن را (��ن 

� �دی �	 *�د:        ��                                       

 �� را�ن، Yزم ا�ت ھر %د�ده را  را��س ذات )ود آن 
%د�ده  رر�	 *��م و در �ورد ھر ��، !زاره ھ�ی 
در�ت و ا\ �ت �ده ای  � *�ر   ر�م  *� �� را در 
�ن راه Cل ����زه ھ�ی[%�رادو*س] ا",��ت ��ری ��

زاره ھ�ی �ر وط دھ�د.  ��رار �	 *��م،  ���ری از !
� ط ��ت ا�داد و )��ت ��ل ھ�ی ھ�د�	،  � *�ر  
� رد   �آن د��� از � �Cث )دا ����	 �	 آ��د *
 �ا�ور�Jر$� ل اط8ق  � )داو�د �	 %رداز�د؛ ا�وری *

   176رد آن ھ� در ردار�دۀ �
�ھ�م  ���ر ا�ت. 

���وف %س از  )ش ھ�ی (�د!��� در ا\ �ت ��89	 

�  رای �,�ن، ا�ط8ح " و�ود آر�د!�ری ���

 	����� �ا"�وCدون  �"��9Cق" را در ز����  �ور  

آر�د!�ر �طرح �	 *�د.  او  � ا�ن را)ون  � ��9Cق، 

" �ور در ����ی �Cدود آن" را %س زده، �	 *و�د �� 

وCدا��ت را  را\ �ت ھ�ی �9ل �ظری ا��وار *�د:                                                

� ��9Cق  � وCدا��ت   �* 	������ ھ��ن د"�ل، ��  
�  �ور�دار�م )دا * �آر�د!�ر ا���9د دار�م، ھ��ن !و�

,و�	 ازوده  � ذات )ود ا8ک را آر�د، � ��* � 

,وم د��ری (,�ر���را��	 را آر�د و  � �
,وم � � 
�و�	 �9ول را )�ق *رد، در�ت ھ��ن !و�� ��ز  �ور 

� *�� آن �دار�م *  �� ذات او ازوده ای دارد *
$درت ا���ل �	 *�د، ازودۀ د��ری دارد  رای اراده 
دا��ن و ازودۀ �و�	  رای  � د�ت آوردن ���)ت 
 Kت  دون ھ��ده ا�� 	از �)�و$��ش.   ر��س، او ذا�
���ر ازوده.  آر�د!�ر، *�,�ن و ھر (� در آن را 

 �
,وم آر�د و  � آن ���)ت دارد، و"	 �� Kاز راه ھ�

�و�	 ��	 *�د *� ا�ن �
�ت � Kذات او.  ھ� �ازوده  
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!و��!ون  � *�رھ�ی )دا ��  � �� ت ھ�ی ���ن )دا و 
�ل او �� ت داده �و�د *� �رح �)�وق ھ�ی ��Cل 

      177داد�م. 

                                                                                            

�%دود�ت "��ل و ا�طوره در �����ه ���9 

    ����ت

ا ن ����ون �)�ل را در  را ر�9ل $رارداده،  رای 

ا��
�ده از آن در ر��دن  � ���)ت، �Cدود�ت $�0ل 

� !�ری  � *��ر�ن ����ی ���� �ا�ت.  او �)�ل را  

�واھد ���	 و از راه Cدس و !��ن �	 دا�د.  ا�ن 

 AB)���ر او در $ �ل د�د!�ه ��ط ق  ر �و�و  	
��

ا�طوره ھ� و ���)ت ا�طوره ای ا�ت.  ���ه ا�طوره 

���ی �Cدود  �وازنای � ����ر ���)ت  ر " �ور  


A دو�	  رھم �	 ز�د.  � �آن" را در ���و�� د�ن  

او در �رح ��*�	  ودن �)�ل و Cدس و !��ن  رای 

    ر��دن  � ���)ت، ا�ن �\�ل را  � *�ر �	  رد:       


�	 را در �ورد )دای ����ل $� ل � �و"	 *�	 *
اط8ق �	 دا�د، از او ھ�K ��	 دا�د �ز ��م او.  ز�را 
آن (� او در �)�ل )ود )دا �	 ���د، و�ود �دارد و 
� و ا دا�	  �ش ���ت.  ����د آن ا�ت *� ا�ن ��م ���ا
 را  � �و�ودی ���و�ود  دھد، ز�را (��ن �و�ودی در

� در �رۀ �ل وا$��ت و�ود �د* 	�* �ارد.   رای ��و�
� د� �ل ���)ت ��ل   ودن آن���ور  � ��م  � ���ده،  

�	 رود.  ردی !�راه !��ن �	 *�د ��  �لو ط ��ت 
�ل �Cوا�	 ا�ت  �  :�!�راه *��ده ای  � او �	 !و�د *
�  �ل *� در ا���ق در�� ز�د!	 �	 *�د  � � ،�% ��


�ف و �ور�	 ����د ا�� 	�����ن و %,ن و !�ھ	 در 
 �ھوا�ت و !�ھ	 ����د ��ھ	 در آب.  �ن ��	 !و�م *

� �ظر �ن، آن (� او  J�طاو �ل را   ��رح داده،  ��
� ا�ت و در وا$��ت (�زی ����رح داده �� ا داع و ا
 �����د آن و�ود �دارد.  ا�ن �و�ودی ���و�ود ا�ت *
 ��م �و�ودی وا$�	 را روی آن !ذا��� ا�م، ����د

� ای ��ر�����9ب[���9 �زد ا�راب؛ ���رغ -�و�ود ا
�رد[  - �زد ا�را���ن؛ و  ����س �زد �و�����ن] �� ا�ب

 ����ور �زد ا�را���ن] و �ر*�ب ھ�ی �)��	 �و�ود *
 ����م ھ�ی ��ده و �ر* 	 را از ا���ء �و�ود وام  !ر
ا�د.  � ھ��ن �ر��ب، )دای ����ل *� ���ش �� �رک 

و \� ت �د *� و�ود او �ط�ق و ��ده   �د، و�ود دارد
 	��
ا�ت.  ا!ر  � ا�ن ذات ��ده، �و�ود و �ط�ق، �
                                                   

��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   177 ،٢١٧  

  

�  ر)	 از اراد  -�� ت دھ�م و ����ری  �
زا��م *
د��ر او  � ھ�K رو �و�ودی ذ�و�ود  - (��ن �	 *��د

 - �)واھد  ود.  و$�	 �	 !و��م *� ذا�	 *� )دا �	
�ه ا�ن ��م را ����م، ذا�	 ا�ت  � (�د )�و��ت، آن !

� �� (�ز �� ت �	 دھ�م *� ا�c و�ود �دارد.  178  

 "�ا ن ����ون در  )ش "�)�	  � )وا��دۀ ا�ن ر��"

 - %�را�ون ��ز و *�ر �9ل در  را ر *�ر*رد )��ل �	

  �و��د:                                   

 �ای *� ا�ن ر��"� را �	 )وا�	!  ا!ر از آن د��
ت ھ�ی آن را �	 �����د و ھ��	 *� روح و $در

 ����)ت در��	 از 9�9Cت ا�وردار�د، %س �	 دا�	 *
$وۀ )��ل در  ���ر �و�ودات ز�ده و�ود دارد.  در 
�ورد ���ور *��ل، ���	 آن ھ� *� $�ب دار�د، و�ود 
$وۀ )��ل �Cرز ا�ت.  ����ز ا���ن در دا��ن $وۀ )��ل 
� ���ت و ��ل )��ل از�9ل �ر(��� ��	 !�رد،  ��
�9ط� ��9 ل آن �	  ��د.  ز�را *�ر*رد �9ل از ا�ن 
$رار ا�ت:  ا�زاء �)��ف ا�ور را �
��� �	 *�د؛ از 
ا�ن ا�زاء �رت ھ�ی ا��زا�	 �	 ��زد؛ ا�زاء را ھم 
در ��ل 9�9C	 )ود و ھم در $�"ب ���� ت ��ت و 
��ول  رر�	 �	 *�د؛ از ھر (�ز، داده ھ�ی ���دد �

د �9ل اراد ��
�وت ھ���د.  ا��)راج �	 *�د *� از د�
] ا�ر����د دو �
ر *�  ردا�ت ھ�ی ��
�وت [از �� 

دار�د.  �9ل، ا�ر *�	 را از ا�ر �ز0	 ���ز �	 دھد و 
ھ�K ا\ ��	 را در�ت ��	 دا�د، ��ر ا��وار  ر ا�ور 

�ت �* ����ن *�د (� ��,����ول.  *�ر �9ل ا�ت *

�� Kد.  )��ل ھ����ھ 	 ��ا*� �� 	ذا� 	از ا�ن  ھ��
*�ر*ردھ� را �دارد و ��,� *��ت �� (�ز را *� در 

 ا�وردر �ظر�	 !�رد؛ ��  ،Cواس �� $رار دارد  را ر
�و�ود �دا!��� را �ر*�ب *رده،  ر)	 را *��ر 
��د��ر $رارداده و ھ��	 را  � ��وان �� ��z واCد 
�� ��روی �� ��z  واCد،  �ز����	 �	 *�د.   � ھ��ن 

	 ا���ن را  � �ر ا�ب �� دارای �ر��ب ا�ت *�  ر)
 �ل و�Jره  �ز����	 �	 *��د.  ا�ن )��ل را ا داع �� 
 	�ا���� �)��	 �	 ����م، ز�را ھ�K ا�ر �و�ود و وا$
 � آن ��ز!�ر ���ت.  �)�ل  � ھ�K رو ��	 �وا�د �� 
 	�C ،ت آورد�د �  z�� ر��دی از�J ره�و�ر ����

)��ل، ���	  ا!ر ��و�ر را *��c ا��زاع *�د.  %س
 رای آز�ون ���ش وا$��ت �� ��z  �$	 ��	 !ذارد. 

179                                                                                                              
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    ����ت %�!

ا ن ����ون  � ���)ت C�	  ر)وردی دو!��� دارد.  

از �و�	، او در �ل اول،  رھ�ن ھ�ی ������ن در 

، ھ�)وا�	 �180ورد  	 ا�� �ری Cواس را رد *رده

�واھد  � ادراک C�	 را ��	 از �8ک ھ�ی %ذ�رش 

�واھد در ��م ط ��ت �	 دا�د.  او در ���� ای 

�	 در %��;  � ر 	 ھ�ی ��وب %�را�ون ا)�ر!و

را��� در �رۀ ا�� �رط�"A  ��	 �	 �و��د:                                                                                     

                                                   
��د اول، ص ٢٠١١�	 ا ن ����ون، �و  180 ،٣۴٠  

[�B)� ���ر�ده �و�رد در �
� �ظر��ء �وھرا"* 	������� :

�وت  � ا�م) را ���Cت �	 *رد�د، ا�� �ر Cواس �� ) 	����� 
 �ری را ���ره ���ر �	 �د�د. ا ن ����ون �ظر آن ھ� را رد 
*رده، در ھ��ن �� �	 �و��د: "از �ظر ������ن �
�وت دو 

ت ھ�ی ��
�و�	 را در ز��ن ����ن �	 ��م ���� ��Cرک *
 ��ت  ���ر را ر��� �* 	���%�����د، در �ر�ت  ���ر 
 ����ت؛  ��� Cر*�	 *� �� *�د�ر �	 دا��م، در وا$C" �  Aظ
 ��داد *��ر "Cظ� 	��ھ�ی ��ون  ���ری $طA �ده و �ر�ت �
ھ�ی ��ون.  و$�	  ر)	 در �)�"
ت  � ������ن، Cر*ت ��ر 
 �%ر��ب �ده از *���	 ��رو��د را �\�ل زد�د، آن ھ� !
��د *
درا�ن �C"ت ��ز، Cر*ت  � "Cظ� ھ�ی ��ون $طA �	 �ود.  
������ن  ر ا�ن  �ور�د *� )ط�ی Cواس ا���ن ا�ن %�دار را 
 �* 	"�C ر*ت  وده، درC ل�Cدر �ا���د �	 *�د *� ��ر، %�و��

�د؛ ھ��ن !و�� �و -(�زھ��	 ھ���د *�  � Cواس �� درک ��	
� !زارۀ دوازدھم �	 !و�د.  و"	 �� از آن ھ� �	 %ر��م: آ�� *
 ��� *�ون !ردش *��ل �� ��/ آ���ب را د�ده ا�د؟ آ�� ھر �9ط
در ��Cط  �رو�	 ��/، ھر "Cظ� در �Cل !ردش در دا�رۀ 
 زرگ �ر ���ت و �9ط� ای �زد�� �ر  � �ر*ز در ھ��ن �Cل 

؟ ا!ر (��ن ا�ت، %س در دا�ره ای *و(� �ر ��	 (ر)د
Cر*ت دا�رۀ )�ر�	 �ر�A �ر ا�ت �� دا�رۀ دا)�	.  ���ن 

� Cر*ت �9ط� �زد�� �ر  � ��ون ھ�ی  ���ت  �و�	*
 ���ری $طA �ده، ز�را *ل ��م ��Cرک، ���	 ��/ آ���ب، 
��م ��%�ر(� ا�ت.  آن ھ�  � ا�ن ا��دYل (��ن %��; �	  ��

آ���ب از ھم �دا  دھ�د:  ھ���م Cر*ت دورا�	، $ط��ت ��/
�	 �و�د و "Cظ� ھ�ی ��ون ���	 از $طA �دن Cر*ت، 
 رای �9ط� ھ�ی �زد�� �ر  � �ر*ز  ���ر ا�ت �� �9ط� ھ�ی 

�	 %ر��م: (�و�� �	 �ود *� ��/ آ���ب   �رون.  �� دو �ره
� آن را ���	 �)ت �	 دا��م و  � آ���	 و �C	  � (�ش  –*

م ھ�ی )ود ��ز�� و در �Cل Cر*ت  � ا� –����� ��	 �ود 
���	 ��%�ر(� � د�ل �	 !ردد و  � �Cض ��*ن  �دو �ره  
� ھ�K *س * 	"�Cآ�د؟ آن ھم در 	ود در�( 	� $ ABو ��دن  
$�در  � د�دن ����ن ��/ ���ت؟  %��; آن ھ�  � ا�ن %ر�ش 
��ز  را��س !زارۀ دوازدھم  � �Jر$� ل ا����د  ودن Cواس 

Cواس ا����د �	 *�د. !��ن  ا����	 و %ذ�ر��	  ودن �,�دت
� ھ�ی وق، �وھن �ر�ن ����` ���ن از�� !زارۀ �Bر� ر 
 `���� ��ورد  Cث ا�ت: !زارۀ �ر وط  � و�ود )8ء  

    .٣۴٠-��٣۴١ھ���ر�ر و �)دوش �ری �	 ا����د" ص ص 

  

ا���دان �ن!  دا��د *�  رای �� ا���ن ������ ���ت 
�ز ا�ن �� �ورد، (�زد��ری را  %ذ�رد:  �)�ت،  �*

�  را* �ی آن ا\ ��	 رو�ن و ��89	 و�ود ھر (
رد از  �دارد، ����د ھ�د�� �C���	 و ��وم.  دوم آن (
راه ��	 از Cواس %�` !��� در��ت �	 *�د، ����د 
و$�	  � اط����ن از راه (�م �	 دا�د *� ا�ن $ر�ز 

�� ����د و$�	 *�	 �	 (�د  ؛ا�ت و ا�ن  ���ه و �Jره
�� Cس �	 *�د  ؛و �	 ,�د (�زی ��; �� ��ر�ن ا�ت

�� �	 ��ود *� ا�ن �دا  ؛*� (�زی �رد �� !رم ا�ت
��  وی (�زی را و واB] ا�ت و �دای د��ر � ,م؛ 

)و����د و  وی (�ز د��ری را ��)و����د �	 �� د. 
� ا���ن از %��� ران در��ت *رده و �� * ��وم، آن (

��$�	  ��د در ذھن و �ر )ود از �د��9ن.  ھر رد 
و  � )ود  ا�ر ��� ر�  ��د  رای ���ز دادن �8*	 دا��

 �و�د: " ا�ن را  � ا�� �ر ��ت  � ��وان ا�ری ��� ر 
�	 %ذ�رم؛ آن ��	 را  � د"�ل ادراک Cواس و ا�ن 
��	 را  � �رط �9ل".  ھر *س (�زی )�رج از ا�ن 
� �9و"� را ��� ر  ���رد، ���ول ا�ن آ�� ا�ت: " �

�د"[ا�\�ل �����ن ��ده "وح ھ�� (�ز را  �ور �	 *
١۴:١۵ .[181   

� *رده، �او از �وی د��ر،  � ا���ن )ط�ی Cواس �و

)ط�ی (�م در �رۀ وا�ل *�,��	 و ���ر!�ن را 

 ��و�� آن �	 دا�د. 

  

    ����ت ا��6!

ا)ـ8ق از د�د ���وف، �ـر� ط  � Cـوزۀ ���)ـت 

ا�ت، ز�را او ر�ـ�ر ا)ـ8$	 ������ـت را �ـو�ـب 

)ت و ,م ��89	 دا����، �	 �و��د:                                                   آ��ـب د�ـدن ���

� ا\ �ت ر��ده *� ر��را)8ق �دار، !و�� ای آ��ده  

��زی  رای ر�د ��89	 ا�ت. ��,� ردی  � �)��ت 

%�ک، ��] آ��ز و  � و$�ر �	 �وا�د  � *��ل ��89	 ، 


�ھ�م در�ت د�ت �� � �  	��   182د. �
                                                   

، �رC	  ر دY"ت ا"0�Cر�ن،  %�و�ت ھ� :  ٢٠١١د$���9ن،   181

- ٢۶٧را�ون ا)�ر!و�	، ص ص��ن �ر�	 و *��ل ���� ای %�

٢۶۶    
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او ��ـ	 از �را�ـط  � ا�Cـراف �ـر�ن ���)ت را 
%��Yش �
س ��)ودآ!�ه و *�ر  ر روی �)��ت )ود 

  �	 دا�د:                                                            

�رط �وم  � ر��ر ا)8$	 �و �ر وط �	 �ود.  ز�را 
 –ھر !�ه ردی !را�ش  � �,وت و "ذت �
���	 دارد 

�رغ از ا�ن *� ���	 از �را�ط ط ��	 او  ��د �� 
و �� ا�ن *� !را�ش  � )�م و  –)��ت ھ�ی ا*��� 	 

BJب دارد، آن !�ه $وای �Jر��89	 )ود را �J"ب 
�	 ��زد و در ��رض )ط�ی ,م و � ��ری در ھ�� 
*�رھ�ی )ود $رار �	 !�رد.  ز�را او  � د� �ل د�د!�ه 

� *��د.  �ن ھ��	 �	 رود *� !را�ش ط A ا��و را �و
� �و را  � ا�ن ا�ر ��ب �	 *�م �� ر�ب �)وری، ��و
ز�را (��ن د�د!�ه ھ��	 ��Cل ھ��	 ھ���د  رای ا�,دام 
 ���دھ�ی �وراه و %��داوری ھ� در �ورد ذات 
 �ر����"	.  روزی *�	 ���ن ا�ت ��	 در ز���� 
 ���دھ�ی �وراه %�ش روی �و  �ذارد و �و  	 در�/ آن 

%ذ�ری.  %س ھ�واره ا�ن ظن را در ذھن )ود را  
� د�د!�ه ھ� را  � د"�ل !را�ش  دا���  �ش* 	���* � ]

�183
س )ود  ر �	 !ز���د] �� ر�ب �)وری.                                   

���وف در )ش ھ��	 از دY"ت ا"0�Cر�ن %�را�ون 

� وت، در��ت و �را�ط آن، ��8ت و ���دل �
س و 

� �,�ر $وا���ی �
���	 �و�ط $وای ��89	 را از 

�روط � وت �	 دا�د. او ��)�ص اد��ی درو�Jن 

� وت را از روی ����� ھ�ی ر��ر ا)8$	 و  � و�ژه 

���	 ���ن دا����، �	 �و��د:       

�	 ���د اط����ن  � ا�ن *� آ�� �د�	 آوردن ا�ن 
راھ����	، ا����	 *��ل ا�ت *� ا�ن وC	 ا",	  � او 

ه و �� ردی ا�ت *� ا�ن وC	 را  � ��م )ود �� ر��د
زده و آن را دزد�ده ا�ت.  راه آز�ودن ا�ن ا�ر، 
اط����ن ���ن از *��ل آن رد و *�رھ�ی او ا�ت و ا�ن 

� او را ز�ر�ظر *،��ز�د!	 اش را �رور *��م.   !ر
� *�	، ��زان �$وی �ر�ن ����� ای *�  ��د  � آن �و

ر�Bء "ذت ھ�ی �����	 ا�ت؛ �$8� و ا$دام او  � ا
 �ز�را ا�ن او"�ن ����� ����ز �
��� �ردان ��م و  
طر�ق او"	، %��� ران ا�ت.   � و�ژه ا�ن ا�ر در �ورد 

� ���� درد�ر���ت و ار�طو از آن ��م �	* 	�C - 
�] و  � و�ژه ��ون آ��زش ���	 ��دق ��Y سC]رد 

*س را *� اد��ی  ا�ت. از ا�ن راه، )داو�د ھر
�	 ��زد �� *���	 *�  و�Jن %��� ری *�د، ر�وادر

(��ن )��"	 دار�د، ���رف �ده،  � ا�ن دام ��
��د. 
184 

                                                   
  ١٣۴، ص دوم، ��د �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   183
��د دوم، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   184 ،٢٣٧  

��وت و "3و�ل �"ن �دس ھ�'ون ����9 

 ����ت

 �* 	\C� � د��ری را در �ورد A �� ا ن ����ون

درھ�ی آن ھ�  � روی ��� A د��ر ���)ت  ��� ا�د، 

�ر�ف ا ن �ر�A $رار �	 دھد:  � وت و ��ن �9دس�  .

����ون از � وت، ا���ل  � �� A �9ل ا",	 �و�ط 

� *��ل ��89	 و روC	 ر��ده و   �ردی ا�ت *

%��� ر ��م دارد.  ا ن ����ون ا�ن ��ر�ف را از ر��"� 

� و از ھ��ن واژ!�ن  در �رۀ �9ل�را 	  � ��م  �!ر

ا دا�	 �را 	 ا��
�ده �	 *�د، ز�را  � �ظر او ��ون 

*�ب ا� ��ء ا�ن �
�ھ�م را ���Vد �	 *��د.  ا ن  �وراه و

 �� 	Cل و��C �����ون، !
�� %��� ر و ��ن او را *

��8ن �9ل ا",	  � �وی �9ل %��� ر ط	 )واب �� 

رؤ��ی � وت ا�ت  � د"�ل ا���ل  � �� A �9ل ا",	، 

  �ر�A ���)ت  � ���ر �	 آورد.

   

 ����ت "3و��! 

وC	، ����زه ای در %ذ�ر�ن ��ن �9دس ھ�(ون *8م 

 ،	Cون و�� 	و��دھد: از  	وف $رار ���� را ر 

رازھ�ی ا",	 را در )ود �,�ن دار�د و از �وی د��ر 

� ز �ن ا����	 �و��� �ده ا�د؛  � ھ�� �Cدود�ت ھ� و  

��ر���	 ھ�ی ز �ن $راردادی  �ر. ا ن ����ون 

در���وع، )طوط د�د!�ه ار�طو و �را 	 را در �رۀ 

ل �	 *�د و  ر)8ف ا�8ون، واژه ھ� را ز �ن د� �

 ُ� V��� دا�د.  ز �ن از د�د او دارای 	�� 	و ��ورا� 	�\ُ

��و�� $راردادھ�ی ��)ت ا���ن ا�ت  و  ر آن ا�ت �

� ا�د، ھدف، �
� ا!ر ر�زھ�ی ا",	 در ��ن �9دس �,*

*�ف و ر�ز!���	 آن ھ� �و�ط ا���ن  وده ا�ت.  %س 

رازھ�ی �ر  � �,ر در  ��د *��دھ��	  رای !�ودن 

�ن ا�ن *��دھ� �� ���ن �9دس و�ود دا���  ���د.  آن (

ا����ری/ را د�وار �	 ��زد، از �و�	 ط ��ت 

ر�زی ��ن ا�ت و از �وی د��ر، 9ر ز �ن ��\��	/ 
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	 و  � ��ن رو�نا����	 در ���9و"� ھ�ی ا��زا�	، 

9ر ز �ن �	 �و��د:    ا�ن ا",	.  ا ن ����ون در �رۀ                                                             

�رح �
�ھ�م ظر�ف و !�` *��ده  � ا زار واژه ھ�ی 
��و"	 *�  زرگ �ر�ن �� A )ط� ھ���د، ا�� �ه ا�ت.  �

ھ�� ز �ن ھ�ی  ز�را �)زن واژ!�ن ��ر�C	 در
 	�� ��و�ود[در د���]،  ���ر �Cدود ا�ت،  � طوری *


�ھ��	 را  ��ن *��م  	 آن *�  ��Cوم  � �وا��م (��ن �
 ���م.  �� در �8ش  رای ا\ �ت راه  *�	�رح ��

�دا��ن *\رت  � )دای ����ل، ��,� �	 �وا��م  �و��م 
� "او �����ت"؛ ھر (�د *� واژه ھ�ی " ���� " و *
[���Bد آن] " *\�ر" ھر دو واژه ھ��	 ھ���د  رای 

را رو�ن �ر��)��،  ��ن *ّ��ت.   �� را�ن، �� �وBوع 
,م در�ت )ود را ���ن �	 دھ�م: او �����ت، و"	 

ت �����	 �دارد.   � ھ��ن روال  �	 !و��م:  از"	 �

,وم ز��ن  ر او ��ر�ب � �[$د�م] �� ���ن دھ�م *
���ت.   واژۀ " از"	 "  	 �� ��د$�ق ا�ت، ز�را 
 �درا��س، ��,� �	 �وا�د  � �و�ودی �� ت داده �ود *

���� ت  � ز��ن ا�ت.  ز��ن ر)دادی ا�ت *�  ���ول
 ر Cر*ت ��رض �	 �ود و Cر*ت ��ز و�ژ!	 
ا���م ��دی �	  ��د.  " از"	 " ��ز واژه ای �� 	 
ا�ت و دارای �� ت  � ز��ن، ����د ���� ت �
ت ھ�ی 
� �� )ط   ���رض (ون " طو�ل " و " *و��ه " *

" �� ت �	 دھ�م.  ھر دو واژۀ " $د�م"[از"	] و 
 ��Cدث"  � ����ن �Jر$� ل اط8ق  � و�ودی ھ���د *
� درار� �ط * �
ت ز��ن  � آن راه �دارد؛ ھ��ن !و��
 � �زه ��	 !و��م " %�K در %�K " �� " ��ف" و در 
�ورد �دا ��	 !و��م:" �ور" �� "  	 �زه ".   ا�ن 
,م در�ت از ا�ن  �� ھ�  رای آن ھ��	 *� )ود را  ���

، $�در  � درک �
�ھ�م ا��زا�	 و � �Cث ��دت داده
 	��
��)�� �����ت ذھ�	 ھ���د، ��آ��� ���ت.  ھ�� �
(ون " اول" و " آ)ر " *� در ��ون �9دس در ار� �ط 
 � )دای ����ل �	 آ��د،  � ھ��ن ا�دازه ���زی 
[���د�ن] ھ���د *� واژه ھ�ی " !وش" و " (�م " 

ن !و�� ھ���م اط8ق  � )دای ����ل.  ��,� ����ی ا�
واژه ھ� ا�ن ا�ت *� )دای ����ل د��)وش ���7ر و 
 ��* ��و��زی ���ت و �� ا�ن *� او را �	 �وان  

,وم ز��ن ��ر�ف *رد و �� � �ھ�	 ���ن او و د��ر �
(�زھ�  در ار� �ط  � �
,وم ز��ن و�ود دارد.  ذات 
 �ر����"	 در (��ن %�ش ز���� ای اول" و " آ)ر " 

� آن *� ھ�� ا�ط8ح ھ�ی ا�ن ����ده �	 �ود.  )8�
 �� �	 �و�د.   �(���	 از ز �ن رز�دان آدم وام !ر
 �ھ��ن روش ا�ت *� در �ورد )دا واژۀ " ���� " را  
� او   �*�ر �	  ر�م �� ���ن دھ�م ھ�K (�زی � �
 �
ت �����	  � ����ت.  و"	، ��ظور �� ا�ن ���ت *

185�وھر )دا ازود�	 ا�ت.   

                                                   
��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   185 ،٢٣٣  

  

�  ���ر ازھ�� !ز�ن !و�� ھ� در دY"ت �9ل $و"	 *

ا"0�Cر�ن ��رار �	 �ود، ا�ن ���� ����Cن ���ودی 

 -ا�ت: " �وراه [�ورات]  � ز �ن رز�دان آدم �)ن �	

.  ا ن ����ون، ��ت ھ��  د,�	 ھ� از ��ون 186!و�د"

�9دس را درھ��ن د�واره �	 �� د *� �وراه  � ز �ن 


� ھ�ی ز �ن رز�دان آدم �و��� �ده، ���	  � �ؤ"

 �ا����	 )وا�ده �	 �ود.  از �وی د��ر، ��ور آن *

ا���ن $�در  � درک �
,وم 9�9C	، ر�زی و  �ط�	 آن 

���ی �� ت دادن *�ر  �,وده و  	 � ��)واھد  ود،  

� )دا در *�ر وC	 ا�ن ��ون )واھد  ود.  %س   �����

 �و��� �ده  � "آد�	"  رای ر�ز!���	 از ا�ن ��ون

رز�دان آدم"  ��د  � ا زارھ�ی �Vو�ل ��,ز " � ز �ن 

�ود �� ����ھ�ی ��ون را از �ط] "
ظ	 آن ھ�  �رون 

   ��د. 

 )ش د��ر �ظر�� ا ن ����ون در ز���� ر�ز!���	 

� �رح او از   ،"	Cون "و��	واب و ز �ن  ر�ز!���(

دY"ت   )�,��	 از �ل دومرؤ��  �ز�	 !ردد.  او در 

�ز �و�	 ا��دYل �	 *�د *�  ر ا� ��س ��ون د��	،  

� ھ��ء   	Cت، و
� )دا دھ�ن  � دھ�ن  � او �)ن !*

%��� ران د��ر از راه )واب و رؤ��ی � وت ر��ده 

 �ا�ت.  �
�وت )وا 	 *�  )�	 از 9�9Cت  �رو�	 را  

��ی � وت، از �ظر او در آن ؤذھن رد �	 آورد  � ر

 ����ود، [ ر ا��س و"	 �� ���م � وتاا�ت *

و"	 ادر  و دو�	 )ود � وت ا�ت.  ب]۵٧وت،  را)

���ی ���دھ� و ����ر  از��آ!�ه ا�ت  ،)واب ۀ ���د�

و"	 ر�ز  .)واب )ود و ار� �ط ھ�ی آن ھ�  � ��د��ر

از �وی �9ل  ز��نھ�و ر�ز!���	 در رؤ��ی � وت، 

 �و او ھ�ز��ن  � د�دن  د���8ن �	 �� � 	 ذھن ا",	  

�	 *�د.  ر�ز!���	 ی ر�زی راھ���ی � وت، ����ؤر

ھ��ء %��� ران ز �ن  از ا�ن رو از �ظر ا ن ����ون،

���وف   �� A ر�ز!�ن )واب و رؤ�� ا�ت. ،�ز �و�	

                                                   

�C  ٧١، ر��"� ِ�ِ ��وت، ورق ���ود  � �	  186� ،

، ورق �	 و ��،  �ب و�ط]ر��"�  � � �����[اول؛  

�C دوم�  
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، ��,� )ود�
��ر در�ت ��ون � وت را در  )ش ��دۀ 

از راه ����ن ر�ز!�ن و ����� ھ�ی )واب �	 �� د و 

$رن ھ� %�ش از رو�د و Y*�ن، �9و"� ز �ن  ،در دY"ت

  ؤ�� را �طرح �	 *�د. ر

%ردا)�ن  � ا�ن %ر�ش *� از د�د ا�ن ���وف، ���)ت 

�Vو��	 ا�� �ر )ود را از (�و�� ���9ر �	 ��زد، در 

 رر�	 �دا!��� �ظ�م ھر��و��� ا�ن ���وف از �وی 

   ���187ر�دۀ ��ن B�Cر ا���م �ده ا�ت.

  

    ����ت در ھ�(�و�دی �� �7ل


� ا ن ����ون، ��ل ��"]، ر��ا��واری و *�ر در 

)�ر، ��,�  Cث �ظری �� ا�رای وظ�
� ا)8$	 �� د��	 

�����د،  ��� در را���ی � �� �دن  � )دا از راه در 

%�ش !ر�ن *�رھ��	 دارای �وھرۀ ھ���ن  � *�رھ�ی 


� ا ن ����ون، )و 	، ��او �	  ���د.  ا���ن در 

ا���م �	 �دا"ت و را��واری را  � روح ��89	 )ود 

و راه را  رای ا���ل  � �9ل ا",	 �	 !���د. از  دھد

د�د ���وف ا�ن واژه ھ� در ���� ا�م �����د،  ���  ر 

�ل و ��ل دY"ت �	 *��د.  از ا�ن رو ��ل روزا�� 

ا��وار  را���9د �وCد، درھ�ی ���)ت �,�ن و ا���ل 

� ا"وھ�ت را  ر او �	 !���د.  از �ظر ���وف،   

ای ھ��وع و  �ر�ت، ا)�راع *�رھ�ی  زرگ و )�ر  ر

ھ� و ا*���ف ھ�ی ���	 ھ��	 ��Cل "Cظ� ای از 

 �و�ل �دن  � �)زن �9ل ا",	 ھ���د.  و"	 ا�ن "Cظ

رد ھر ��  ���ر  ھ� د�ت ��	 دھ�د، ��ر آن *)

*�رھ�ی )ود را � �� *�رھ�ی )دا *رده و راه ا���ل 

را  �ز ��وده  ��د.  او  ر %��� ھ��ن د�د!�ه در ا\ر 

� �وراهر )ود، د������،  ��"�ظر�� ھ�ت در

                                                   
187  :�   رای  رر�	  ���ر ا�ن �
,وم ���ه *��د  

دY"ت ھر��و��� و ��و�ل ��ن در ، �ل: ٢٠١١د$���9ن،  

  .١٩١-١۵۶ص ص ، ا"0�Cر�ن

 

� ا�ن �ر��ب، ���188و*�ری" را ارا0� �	 دھد   .

���)ت ��ر 	 و ا)8$	، ھم �ر�A ���)ت ھ���د و 

 ھم ز���� ��ز ار��9ء آن. ا�ن د�د!�ه ھ�)وان  � �ظر

�ن ا�ت *� ��	 از ز�ر���و�� ھ�ی د�ن، ��ل �*

رو�د،  ا����	 ا�ت و ���)ت د��	 را ��	 �وان ����د

  ھ�(ون" ا��رد" )واه"  	 ا�� �ر ��)ت.

   

 ����ت 7�ط�!  در ���ب "ز ھ��ت و �7ق

د�ن، ����ر ���ر د��ر ��ر�ف وا"�ر *��ن از 

� ا�ت. ���ر واC��س 
اد��ن  اC��س در ��ط

�، از �� ��س �����%ر��	  � �� ���ر واCد �ر

���ت.  ����Cت، ���ر��ط
� �\ ت را ���ر*ز  ر 

���	 *رده، او را ��)� ����ت ���� )دا �)ص 

دا���� و ا���ل ا���ن  � %رورد!�ر را ��,�  � وا�ط� 

او ���ن �	 دا�د.  در ���ن �����ن و �,ود��ن ا�ن 

در ���ن ا�ت.   آر�د!�ر���7ر �����	 �ط�ق  ،د�د!�ه

���ن، ���ر اC��س  � ��ل �واطف  � )��دان ��

��ود �	 �� د.   %��� ر و ا����ن ���وم و �,�دان

زر�����ن  � ا�زد ���	 و راوا�	 ��ق �	 ورز�د.  

�,ود�ت در��ق  � %��� ر ���Cط ا�ت و  � د"�ل رد 

��و��ت در �ورد ھ�� ا���ن ھ� � �����و�	، از 

� آر�د!�ر و راه� - �واطف را  � �ورت ��ق، ��و

  ھ�ی او �	 *�د.

�	، در ���ن ���و�ن �,ودی  ����ن، ��ون ا���درا

 �ار� �ط ����9م �ر��	  � )دا را �طرح و دو !و�

���)ت از )دا را �����ز ��)ت:  !و�� �)�ت، 

� ا����د *�رھ��ش   ً���C دا را  ��د( ����)ت ارادی *

 	9�9C و  �ور��دان 	� �����د و !و�� دوم، �C �ن وا$

                                                   
188  �   رای  رر�	  ���ر ا�ن �
,وم ���ه *��د  


� *�ر )�ر در ،  �ل: ٢٠١١د$���9ن، �� "0�Cر�ن،دY"ت ا

 . ٢۶۵-٢۴۶ص ص 
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� )دا *�: " او را از روی )ودش �	 ,��د و  دون  

� آ��ب را �	 د)�"ت ا����د �89* ��	.  ھ��ن !و�

او  � ا�ن �ر��ب، %���ء ��9 ل �9ل و ��ق را  �����د". 

� �و � )ود  � ���ر �
	 �9ل ��ز *��ده   �ر�)ت *

د�د!�ه ��ون در ��ر�; �ر�ن و ����ب �وا�8و�	 �د. 

$رن %س از �زد�� %�`   � در��ت  �ز��ب ��ت.

� )دا" را  ، "��ق � �	 ��ون، �و���د!�ن ���ود 

  )وا��م: �	 �٣١��ود  � �	، �و��  �طرح *رد�د.  در

" (��ن �در�س �د:  ر 	 ��0ر �	 !و�د ا�وب را *�	 
دا���� ا�د *� �رس از )دا دا��� و ا راھ�م را *�	 
دا���� ا�د *� )وف )دا را  � دل دا��� ا�ت.  ھ��ن 
� ")وف ا راھ�م" ����� ��ق  ود، ")دا�ر�	 * �!و�

�ز از روی ��ق  ود.  در �رۀ ��ق ا راھ�م ا�وب" �
 �� �واھدی ھ�ت؟  ا�ن *� آ�ده: "ذر�ت ا راھ�م *)
ر$	 ھ�ت ���ن *�	 *� از  ��را دو�ت دا���د".  (

روی ��ق ��ل �	 *�د  � *�	 *� از روی �رس؟  

�وت ھ��ن ا�ت *� در ��دراش  ر 	 ����ون  ن �

روی  ا"��زر آ�ده:  "  زرگ �ر آن *�	 ا�ت *� از
��ق ر��ر �	 *�د �� از روی �رس، ز�را  رای �ورد 

ز)وت] �� ھزار  :[ � ز �ن � ری%�داشدوم، ������	 
��ل ادا�� �	 �� د و در �ورد او"	 [از روی ��ق] �� 

  . 189دو ھزار ��ل..."

%�ش از ا ن ����ون، ���وف د��ر �,ودی،  ���C ا ن 

��ل  %�*ودا از ���و�ن ار�طو�	 ���ب ا�د"س در

١٠۴۴  �� ز �ن �ر 	 �و�ت،  ���ر آ\�ر )ود را * 

 ر %رھ�ز*�ری درو�	 و $� 	  ا"
را�ض ا"9�وبدر 

�V*�د *رد و را�ض $�ب را ا�ن !و��  ر��رد:  

 	
��رو��	، �و*ل  � )دا، ��ر!زاری، ��9ل 

 و��ق  � )دا.  

ا ن ���ون ��9 ل ���ن ��ق و �9ل را �9��ل  ���ری 

� )دا را �طرح �	 ��زد؛  داده، ��ق ��89	 

د�د!�ھ	 *� از �وی ا�%��وزا (�د $رن  �د د� �ل �د.  

� �وراها ن ����ون در ا\ر د��ر )ود  � ��م ����  �*


��ر �ورات  وده و %�ش از دY"ت  � ���رش درآ�ده، �

� ��م "*��ب ��ق" [ �
ر اCوا] دارد.  او   	��
                                                   
189 Babylonian Talmud, Sotah 31a  

 

ن �)�وق او �,���ق  � ��ق  � آر�د!�ر و %���د آن، 

�ر$� ای از  �و  � و�ژه ا���ن ھ�ی د��ر را *

آر�د!�ر در �,�د )ود دار�د،  دون Jور ��89	 در 

�وھرۀ *�رھ�ی )دا در �,�ن آر��ش و ,م �د �ر او 

 � ر ��"م �����ن �	 دا�د.  از د�د او �)���ن *�	 *

� �ورات " �Cب )دا" ��م �	 !�رد، ا راھ�م ا�ت   �� 

در �
,وم )دا و آر�ده ھ�ی او �ظ�م ھ�ی *�  � ��Vل 

���ره %ر��	 و (�د)دا�	  ����ن را  � (�"ش *��ده، 

ا�89 	 در �
�ر  �ر %د�د �	 آورد.  ا ن ����ون ا�ن 

د�د!�ه را ز���	 ارا0� �	 دھد *� �,ود��ن  � د� �ل 

%��ردھ� و *���رھ� از �وی ��� �ون و ر$� ھ�ی 

 �!و�� ای ��� �ده از )�� ا�د��	 (ون ا"�وCدون  

� ��ت   ،��� !ر���!را�ش �9ل !رای ���ودی 

د�د!�ه ھ�ی �ر��	 �	 ر��د *� !را�ش  � ��9 ل ���ن 

��ق و �9ل دا�ت. او و %�رش ا راھ�م ا ن �و�	 

ا ن ����ون *� ط �ب، ���وف و از %��� !ذاران ���ب 

 ر ��و!�ری از ا�ن  �,�	$ �Yی �
�د  ود، �V\�ر 


�د و ���7ر �� 	�Y� $ ر دا���د.  ھر دو ���ب��

 	
��"ور���	 [���وب  � آ�زک "ور��]���ر ���)ت 

���ی � �و ��89	 را ھ�(ون Bر�ب �,�ر*��دۀ  �ور  

� در  �ز����	 ھ�ی )��ل %ردازا�� آن ھ�  -�Cدود آن *

� *�ر !ر��د.           -*م ھم � ود    

�  �ر در ا ن ����ون �ز "ھ� ت و ��ق" را او"�ن ����

�  دY"ت ا"0�Cر�ن رر�	 *رد و �%س در  �وراه 


	  )��د.���ر � اC��س د��	، �و�� ای و�ودی و �  

  

  گارد	 �ورن ��ر     
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���و�ن %س  دY"ت ا"0�Cر�نا�ن  )ش از  ���ورد �و

از او $رار !رت.  ���وف دا���ر*	 ���� اول $رن 

 آن، در ا\ر�وزدھم، �ورن *	 �ر *��رد  � ا",�م از 

  � ���ھ	  � دوران �درن،  ،�رس و "رز)ود  � ��م 

ا راھ�م را از د�د ا!ز��������"���	  رر�	  ���ر 

*رد.   � ��ر�] ر�(�رد وود، ���وف ��رف ���� 

��V\ر از ا�ن  �190��C	 $رن ��زدھم، �����ر ا*,�رت

ل �C� در آن ز��ن در �د�د!�ه دY"ت ا"0�Cر�ن  ود *

 -و%� و آ��� �طرح  ود.  ا ن ����ون �	رھ�)���ن ار

  �و��د:

وا�ت $ر ��	 *ردن ا��Cق، در ردار�دۀ دو �
,وم ر
 - زرگ ا�ت *� ا�ول ز�ر ���	 �وراه  � ���ر �	

رو�د.  ��	 از ا�ن �
�ھ�م، دادن ا�ن اط8ع  � ���ت 
� ��ق ��  � آر�د!�ر �Cدود ا�ت و  � دل دا��ن *

 - را  � Cد Yزم �	 ھ� ت آر�د!�ر ا�ت *� ا�ن ��ق
 ر���د. ز�را  را��س ا�ن روا�ت  � ا راھ�م د��ور
 �د� �  �� ھ�K رو $� ل ���9�  �ا���م *�ری داده �د *
 ،A$ت.  در وا�ن )ود ����دادن ��ل �� $ر ��	 *ردن 
ا�ن د��ور )داو�د، �Jر��دی �ر�ن ا�ری  ود *� در 

�وان  ا�ن د��� �	 �وا��ت ا�
�ق ا�د؛ *�ری *� *�	 در
ا���ن ��	  ��د. �� در ا�ن روا�ت  � �رد  	 رز�دی 
رو��روی ھ���م *� �)ت در آرزوی دا��ن رز�د 
%�ر ا�ت، ا�8ک و���	 دارد و د��ران از او ر��ن 
 �� ��	  ر�د.  او در آرزوی � د�ل ر��ت ھ�ی )ود  

����ت  � ا���ن ا�ت.  و$�	 در  �اوج ��ا��دی %�ری  
رز�د (� او داده �	 �ود،  �وا ���	 و ��ق او  

�ظ�م �	 �وا�د  ��د!  و"	 او  � )�طر �رس از )دا و 
 ،���ق  � ا�رای ر��ن او، رز�د �C و ش را  ردا��
ھ�� ا��دھ��ش را %س �	 ز�د و  رای $ر ��	 *ردن او 

ری (�دروزه �	 ��� د.  ا!ر آ�ده  ود *� ا راھ�م � � 

ر��ن ا���م داد،  ا�ن *�ر را در دم و  � �Cض !ر�ن
�	 �وا��ت ���	 ���	 از و�Cت و  ,ت و ������ده 
ارز�� 	 �ود.  و"	 ا�ن *� روزھ� %س از در��ت 
ر��ن، ا$دام  � ا�ن *�ر �	 *�د، ���ن �	 دھد *� ا�ن 
*�ر را  � �ر و ,م در�ت، در �ظر !ر�ن 9�9Cت 
ر��ن )داو�د و ��ق  � )دا و  � دل دا��ن ھ� ت او 

                                                   
190  Woods, 2011, pp 60-61  

  

*Also see: 

-http://plato.stanford.edu/entries/meister

eckhart/  

 

داده ا�ت.  رض د�Yل د��ر و �� رض ا���م  ا���م
ا�ن ا$دام در �C"ت از )ود  �)ودی، در�ت ���ت.  
ز�را ا راھ�م %در �� از �رس آن *� )دا او را  ��د �� 
�9ر ��زد، در $ر ��	 *ردن ا��Cق ���ب ��رد. او 
� د"�ل وظ�
�  �	 آدم در دو�ت دا��ن آر�د!�ر   �,��

(��ن *رد و ��  را��س ا��د و  � دل دا��ن ھ� ت او 
� %�داش �� �رس از ���زات؛ ���	 د�د!�ھ	 *� �رح  
� ا راھ�م !
ت: " ا��� �	   �داد�م.  از ا�ن رو ر��

( ٢٢:١٢دا�م *� �و ھ� ت )دا را  � دل داری" %�دا�ش 
  191و  � د� �ل آن $وچ $ر ��	 ظ�ھر �	 !ردد). 

� ا ن ����ون در �ول د��ر دY"ت و* ���ز "  آن !و�

 )�	 از �ل اول ����� �وراه،  ��ن  -*��ب ��ق" 

���ی ��ل $� 	 و � ��	 *�د، ��ق ا���ن  � آر�د!�ر  

�8ش ���	  رای � �� �دن  � او از راه ���)ت 

�وھر *�رھ�ی او و �9��د آن ھ� در ز�د!	 ا����	 

� ا ن ����ون �وھرۀ *�رھ�ی * ��ا�ت.  از آن 

	  ��ران، �,ر، اC��ن، آر�د!�ر را )رد،  )��د!

 �داوری ���م و ر�Cم  ودن �	  ��د، ا���ن  � ��ق  

%رورد!�ر، ��ل � �� �دن  � او را ��ر � و در ��ل 

د� �ل �	 *�د.  او �	 !و�د *� )دا  ��را�� ای در وھم 

����د�	 ا�ت و ا���ن ��,� از راه ��Vل در *�رھ�ی 

���� ت )�9ت و �وھر آن ھ� و �9��د راه ھ�ی )دا در 

)ود  � ا���ن ھ�ی د��ر و ط ��ت �	 �وا�د (��ن 

                                        ��9	 را ��ر � *�د:

ھدف ��J	 ا���ن  ��د آن  ��د *� �� Cّد ���ن )ود را 
� )دا � �� ��زد: ���	 ا���ل )ود را � �� *�رھ�ی  
� ����Cن �� آ�� �
ر Yو��ن * �)دا  ��د؛ ھ��ن !و�


��ر �	  ١٩:٢� �"�و  ��د �9دس  ��	" را ا�ن !و�
*��د:  )دا  )��ده ا�ت، %س �و ��ز  )��ده  �ش؛ او 

  192ر�Cم ا�ت، %س �و ر�Cم  �ش". 

� دل دا��ن ھ� ت آر�د!�ر �زد ا ن ����ون �و�� ای  

و�ودی و از �وی د��ر، ھ��	 ���)�	 دارد.  �و�� 

ا���م ھر و�ودی آن از راه ا���ل  � )دا و %رھ�ز از 

 -*�ری *� ا�ن ا���ل را از ھم �	 !��د، �9Cق �	

                                                   
��د �وم، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   191 ،١۴٧  

 
��د اول، ص �٢٠١١و�	 ا ن ����ون،   192 ،٢٢۶  
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� درک ��� د.  �و�� ھ��	 ���)�	 ا�ن ھ� ت، ��و

� %رھ�ز از ز�ر%� !ذا��ن �$وا�د رو��C	 د��� و در ���

  آن ھ��ت.                   

ا ن ����ون در �C��ل )ود از روا�ت $ر ��	 *ردن 

	���Cط ا راھ�م، دو ���ر ا�رز�د �و  ���ق و  

دل دا��ن ھ� ت آر�د!�ر را  � ���89ت ر��ن ھ�ی 

� �	 !�رد *� ا راھ�م در دو �)دا !ره �	 ز�د و ���

آز�ون  رای ا\ �ت ��ق و ھ� ت )دا در و�ود )ود 

ا راھ�م آز�ون ��ق را  � ���)ت، ,م  :%�روز �د

�����	 و اC��ن  	 Cد %رورد!�ر و در %�ش !ر�ن 

.  او ھ��ن !و�� ��ز، ���ن داد *� راه ھ�ی او !ذرا�د

 رای  � دل دا��ن ھ� ت %رورد!�ر، ���زی  � $ر ��	 

*ردن �9ل ���ت.  ا�ن �
��ر �و�	  ن ����ون از 

  روا�ت ا راھ�م  ود. 

 

 >��ت ����! ا���ن در د$�ت ا�%�
ر�ن

، دY"ت ا"0�Cر�ن�ز "ھ� ت و ��ق" ا ن ����ون در 

� د"�ل ط ��ت  �)ود، در را ر  ���ر��ط
	 را *

 �����م  �  �ور در ����ی �Cدود آن آ��ب %ذ�ر ا�ت،  

��ت ���ر ���)ت �وق �	 دھد. دو �9و"� �رس از 

دارای ا���داد !را�ش  � از �و�	 )دا و ��ق  � او، 

�رع !را�	 )�� و �,���	[در �ورد �رس] و از 

�د �وی د��ر، ��� 	��دا�ن زدن  � رو��ردھ�ی �ر

  ���ز ھ���د [در �ورد ��ق].  �9ل !ر�ز �� �9ل

)�ص  �	ا�� ھ� ت و ��ق در (,�ر(وب ��Jت ���

	� ��
� ا ن ����ون  � !و�� ای د��ر ��ا��د. ا�ن  

، "  ����د ا���ن ١:٢۶���وف،  ر ا��س آ��ء %�دا�ش 

را  � �ورت و � �ھت )ود  ��ر���م"، ��Jت ا���ن 

�ن ا���"	 را � �� �دن  � آر�د!�ر از راه در %�ش !ر

دارای �وھرۀ ��� �  � *�رھ�ی او �	 دا�د. واژۀ 

"�ورت" و "� �ھت" از د�د ا ن ����ون، راھ���ن 

ھ�ی ����ن ��Jت ا���ن ھ���د: "�ورت" از د�د او 

� � �ھت ���ن �ھ��ن �ورت �9ل ا�ت *� ��,� و

ا���ن ھ�(ون �و�ودی �����	 و �Cدود و آر�د!�ر، 

د�	 ا�ت. از �وی ھ�(ون  ��را��	 در وھم ����

د��ر  رای ا���ن *را���د، ,م "� �ھت"  � آر�د!�ر 

ھ�(ون  ��را��	 در وھم ����د�	، ��,� از راه ���)ت 


�ت *�رھ�ی او *� در آر��ش  �ز��ب �	 �� �د، �

�، ا�ن �
�ت *�رھ�ی )دا ���ا���ن %ذ�ر ا�ت.  او از 

 ر�	 ��رد: ر�Cت در ز �ن � ری �ورا�	 را 

]rakhamim و 	ی  )��د!���� �] اC��ن  

 �رر�ز*ردن ��روھ�ی )�ر �ط�ق  � �وی �)�و$�ت [

khesed رر�ز *ردن ��روی )�ر �ط�ق�ی ���� �  - 

�ض  �  ��ن ا و��ر�را 	]، �د �ر و ����ت 

]hashgakha  ء د�دن و�ظ�رت] )8$�ت و�از ر��

�� ��Cت] �	 دا�د.  ا ن ����ون *�  khokhma[ )رد

% ��ش از ���رش دY"ت، در *��ب Cدود �� دھ

، ر�ن  � �وی *��ل ا����	 را از راه *�ر  193ا)8ق

ھر رد  ر روی )طوط �)���	 )ود، زدودن 

�واطف ��
	 (ون )�م، C�د، �
رت، �رس، �� ر، 

�)���ری در $�Bوت و ��ز (�ره ��)�ن ذھن *��ل 

و در %�ش  و �� *��ن آن، !را  ر ا���زش ھ�ی �
س

�ن و Yزم دا����  ود، در دY"ت، !ر�ن ���دل، ��

� ا�ن ��Jت ����	 )ود در ز���� *��ل ا����	 را  


,وم � �� �دی *رد: � �ھت ���ن *�رھ�ی رد  ��

�وھرۀ *�رھ�ی آر�د!�ر.    

���وف  � (��ن راھ���ی ��Jت ������� ای، ھ� ت و 

��ق و ا���ن را �� در آ��ن !را�	 �رع و د� �"� روی 

� در د���ی ��ط
	 �ؤ�ن و �� در  *ور*ورا�� از� ،�9

اC��س ھ�ی �ر��	 و رو�ن �د!	 ھ�ی دور از ,م، 

� ����9م  � �Cط� )طوط �)���	، ر��ر و ��ل �� 

روز�رۀ ا���ن *���ده، ھ��	 را در آن $��رو ��ر�ف 

.  از ا�ن رو *�ر او در دY"ت ا"0�Cر�ن، در �	 *�د

رد ا���ن د ��Bی �ری $رون و�ط	 * Kر ھ�

                                                   
�ل ا)8ق�٢٠١٢و�	 ا ن ����ون،   193 ،  
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�د!	 )ود !م  ود، �,ت رو���ری و ا���ن !را�	 


	 و د��	 را ���ن داد.    ��  

             

                                                               

9����  

راھ���ی �ر!����ن [دY"ت  ،٢٠١١ا ن ����ون، �و�	.: 

ن،  ���د ��ر�ن د)ت د$���9 :ا"0�Cر�ن]، ��رح و ��ر�م

��د.  –ا�را�	 ھ�را� �م، ا��Yت ��Cده، "س ا���س  �  در �

ا�ن ����ون، �و�!.: ٢٠١٢، *��ب ���)ت [ �ل اول 

���ل *��ب ا)8ق و *��ب ��ق]، ��رح و  –����� �وراه 

��ر�م ��ر�ن د)ت د$���9ن،  ���د ا�را�	 ھ�را� �م، ا��Yت 

.��Cده، "س آ���س  

ا ن ����ون، �و�	.: ٢٠١١، ���� ای %�را�ون ا)�ر!و�	، 

��ن *��ل  � ز �ن �ر�	 در %�و�ت ھ�ی �رC	  ر دY"ت 

 ا"0�Cر�ن

،  �رC	  ر دY"ت ٢٠١١د$���9ن،  ��ر�ن د)ت.: 
  ا"0�Cر�ن،  ���د ا�را�	 ھ�را� �م، ا��Yت ��Cده، "س ا���س.  

  
، %��درآ�دی ��ر�)	 و ٢٠١٢د$���9ن، ��ر�ن د)ت.: 

ا�را�	 ھ�را� �م، ا��Yت ��Cده، "س  �
,و�	  ر ���ود،  ���د
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��و�  +وردووا (�رط��) و 
 از "��دل ھ�ی ����*رھ��! آ�و�"ن

  194 )را��ن �������و(

� از ��ن ا��	  � ز �ن ا�����	��  * �ر

�دل ھ�ی )�م آ��زی %�را�ون  ،�ر)دادھ�ی )�ور����

�A �����ن و د�و*را�	 دا�ن زده ا�ت.   ر)	 �وا

از �
�ران Jر 	 �	 !و��د *� ا�ن دو  � ��د��ر 

�  ���ری از ���ھ�)وان �����د.   ر)	 د��ر، از 

�������ن، �	 %ر��د (را ا�8م آن  ر����	 �� ق در 

ز��ن ��و��	 ��دن )ود را از د�ت داد و آ�� ھر!ز 

ه !ذ��� )ود را دو �ره )واھد �وا��ت  )�	 از ��و

 �ز�� د؟ �������ن  � ��ل ھ�ی !و��!ون  � ��وۀ 

Jر 	 د�و*را�	 %��; داده ا�د. اراط�و�	 ����د 

	� 	
 -ا"��9ده، ��
	 ھ� و ط�" �ن  � )�و�ت آن را �

 ،�*��د.  و"	  رای  ���ری از رو��
�ران )�ور����

�,د  � د�و*را�	،  دون � ،�
(�"ش و ��ده �ر�ن وظ�

ادن ا��89ل )ود ا�ت.  از د�د آ��ن، (�"ش از د�ت د

�وا�A �����ن دوران ����ر، آر�دن د�و*را�	 

)�ص )ود آ��ن ا�ت.  ا�ن راھ	 ا�ت  رای %ذ�را�دن 

د���ی ����ر، ا��
�ده از ���و"وژی ا�روزی، ����ل 

�را*ز ��وم و آ�وزش، �9د �در���� و  رر�	 ا�ن ا�ر 

�وا�A �����ن (�و�� �	 �وا��د د ��و*را��� �ده، *

ھ�ز��ن، از درون )ود د�و*را�	 را �9Cق  )��د.  

ن ا��دYل �	 *��د *� و$�	 ا�8م  � �� ر)	 از �����

�V*�د  ر )رد، دا�ش *�ب �ده، 9Cوق  �ر و ����ت 

�����د!	 �ده  � د�و*را�	 د�ت �� د، ��راث ا��8	 

� ��J و %��رت  �ر�ت *�� ر���ده، ا��Cء �	  �*- 

    !ردد.  

                                                   
194

� از را��� و 
�� �درس را��ن �,�� ��و داری د*�رای 

���ددی ھ�� از او �و�� ا�ت.   ����	 در *���دا ��� 	
��ی 

� ھ�ی ھ�(��ن، و  � ز �ن ھ�ی �ر�	، را��� و ا�����	 ���ر
,ر�ت  �و�ود ا�ت. ز �ن ھ�ی را��� و ا�����	 !و��!و�	 از 

  :آ\�ر در
 http://www.falsafeh.com/ramin_jahanbagloo.htm 

 

� ��ھد ھ���م، ��ر � *وردووا* �($رط �)  ھ��ن !و�

راھ	 ���ت *� ا�روز، %�روان ا�8م د� �ل �	 *��د.  

 ،�آن ھ� �در���� و د�و*را�	 را  � د�دۀ �� ��ر���


�ھ��	 Jر 	 *� ارزش ھ�ی � �,�� �ھر دو را �

ا��8	 را �,د�د �	 *��د،  ��� ھ�(��ن، ��,�دھ��	 

ھ�ی Jر 	  رای �C��ل  ردن �	 دا��د از �وی $درت 

��ف ا�8م. آ��	 ���ن د���ی �����ن و B� و

د�و*را�	، !رھ��ھ	 ا�ت *� دور �Cور آن ��ش ھ� 

���ی "  ر)ورد" ���	 از � �ا� ���� �	 �و�د.  ا�ن  

� ���ت،  ���  ر��س، ��Cل �زد��	 ای ا�ت ���

 �� ھ�(ون ����ء اBطراب ��ل �	 *�د.  ا�8م،  *

� د"�ل �زد��	 و  و�ژه، ��)�  �آن در )�ور����

از طر�ق �7را��،  –%�و�دھ�ی )ود  � ارو%� 

����%ر��	، �در��زا��ون )ود)وا���، ا�����ر و 

 ���ر�ن �رس از � �� �دن  � Jرب را   –�,��رت 

از )ود  روز �	 دھد.    � ا�ن �ر��ب، ا���8زم،  ��ن 

�دال آ��ز ا�ن رو��رو�	 ��)وا���، و"	 �زد��  � 

د���ی �درن ا�ت.   �  ��ن د��ر، ا���8زم ����ر  ر 

%��� دو!��� Cر*ت و ��ش  ا��وار ا�ت:  �����ری 

��9 ل  � �در���� و ا�د0و"وژ�� ��زی د�ن.  !
���ن 

ا���8�ت ز�ر  �ر �Vو�ل ھ�ی ���	 از ا�8م ��	 رود 

و ھ�(ون ���7� ای از ���ب ھ�ی !و��!ون ا�8م، 

�وم �رد�	 ��ل �	 *�د.  در رھ�/ ھ�ی ��	 و ر

(�ر(وب ا�8م !را�	  ���د!را، ا�ن *���ری و 

� د�د!�ه ا��8	 ��رو��ت �د�دی   ��رور��م ا�ت *

���ن � 	�* ��	  )�د و �C	 آن را ���Cل �	 *�د.  (

)واھد *رد *� در ا�8م (� ا�ری $��و�	 و �� 

�Jر$��و�	 ا�ت؟  (� *�	 ��Cب ا$�دار در ز���� 

	 ا�ت؟  (� *�	 �	 �وا�د �وی  دھد و ��ون د��

ا�8م �,�د *�د؟  ا�ن %ر�ش ھ� در ا\ر � د�ل ��ت 

ھ�ی ا��8	  � ا�د0و"وژی از �وی ا�8م !را��ن 

   ���د!را،  ���ر ���ل زا �ده ا�د. 

%ر�ش �ر*زی %�ش روی ا�8م !را��ن  � طور ا)ص 

و �������ن  � طور ا�م، ���ن راه ھ��	 ا�ت  رای 
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� د�و*را�	  � روش )ود آ��ن؛ ز�را ر��دن  

د�و*را�	  � !و�� ای زا��ده، ارز�	 درون زا و 

��ر��	 ز�ده ا�ت. �رور��م ا��8	 در %	 ارا�0 

د�د!�ه Bدد�و*را�	  ���د!را ا�ت، و"	  � ھ��ن د"�ل 

��ز  �ز��ران آن ا��راف  � �زد��	  � �در���� دار�د.  

 � �)ر�ب ���دھ�ی   �ز��ران  ���د!رای د���ی �����ن،

درد�رزای �در����، ا�� �ر و %و���	 رھ��	 )ود را 

�)ر�ب *رده ا�د.  رھ�/ �رگ ا�دود آ��ن  � �رگ 

رھ�/ آ��ن ا�����ده ا�ت. ا���8زم، �������ن را در 

�وگ �8ش ھ�ی د�و*را��� )ود ����ده ا�ت. ا�8م 

 !را��ن  ���د!را  � ا�رار  ر ��ھ�)وا�	 "�����ن  ودن

�����ن  ودن و د�و*رات  ودن" "و �درن  ودن" �� 

��ش Cل ��ده ���ن ا�8م و ��\ر!را�	 را ��د�د *رده 

�، �������ن )واھ�ن د�و*را�	 و �ا�د. در���

� ا�دازۀ *�	 �����ن"  " ���وYر�زم،  � ا�ن ��وان *

 Aوا�������د، از !ود را�ده �ده ا�د.  �داھ�ی درون 


رت، �����ن *� ا�رار دار�� �  	� ���� K8م ھ��د ا

� و ���C دارد، )ود را در� 	م و وا%س !را��رور��

  را�ده �ده �	 �� �د.  

� در��	، �وا�A �����ن ����د ���وس (ژ��وس)  

ھ���د.  آن ھ� دو (,ره دار�د.  �� (,ره �دارا!ر و 

��] دو�ت و (,ره ای  	 �دارا و )�و�ت آ��ز.  دو 

Aوا�������ن ا����ب ��%ذ�ر  (,ره ���وس ����د 

 �ھ���د( ����د ھر د�ن د��ر)،  � و�ژه ز���	 *

د!ر!و�	 ھ�ی �ظ�م �,��	 و  ��� 9� ای در �ر��ن 

���و�ن و ا",�ون �����ن  �ھ���د.  ز���	  ود *

اC��س *رد�د *� ا!ر �������ن �$8� ��د  � Cل 

���8ت )ود ھ���د،  ��د  � $رآن و ��ت رو *��د.  

رد  	 ھ�K �رد�د، ا�ری ���و ا�ت، و"	 ا�ن رو��

 ����8ت )�ص )ود را  � د� �ل دارد.   �ز!�ت  

$رآن و ��ت، آ��ن ���ت و ���Bن ��	 *�د *� ھ�� 

ا�8م !را��ن  ���د!را  � )�و�ت و !را�ش �� �Vو��	 

)ود از ��ون د��	 %���ن  دھ�د.  در د���ی �������ن 

��ظر ردی آ��ن  ھ�� آ��دۀ %ذ�رش ا�ن ا�ر �����د *

���ن ا�ت در�ت  ��د، و"	 ���ن ھم ھ�ت در�ت 

�  � آ��ن، ���د J�ط  ��د \C� � ن در�
� ��د و �ظر �)�"

رد  ��د داوری )ود  �* ���و ���د ھم در�ت.   � آن �

�و�ق � �را در �ورد آن (� 9�9Cت �	 ���رد  

 ��دازد، �� آن *� در �ورد د��ران، �Cم ��د و 

�J راف وCظور ا��� �ره ��در *�د.  ا�8م !را��ن  

*��رآ�دن  � !و��!و�	 ���9د در ���ن �������ن،  ��د 

%ذ�رش �ظ��	  ر ا��س ��\ر!را�	 و د�و*را�	 را 

� در  ,�ر �ر 	 ��ھد  ود�م، * � ���وز�د.  ھ��ن !و�

 ���ری از �������ن در �را�ر د��� ا�ن درس را 

دارای ��روی !و�	 آ�و)�� ا�د.   �ردو��	 ا�8م 

 �"9وۀ  زر!	 ا�ت  رای )د�ت  � ر�د �را�ری 

د���ی �����ن، ا�� ��,�  � �رط %رورش ���ن در 

� ا��د  رای ��\ر!را�	 و !و�� !و�	 را از * 	�,�

���ن � رد. ا�روز،  �زا�د��	 ا���ن !را���� و )�و�ت 

%رھ�ز در ا�8م، *�ر���� ای  س وری �ر و � رم �ر 

��Cی ا��8	 ا�ت.  � ا�ن �Cل، از ھ�� � �Cث ا

ا���ن  �زا�د��	 ا���ن !را���� و )�و�ت  ،ا�روز

%رھ�ز از ا�8م  دون ����زی د$�ق ���ن دو طرز �
�ر 


�ران �����ن در ز��ن ھ� و �وا�A !ذ���، و�ود ��

�،  ���ری از �������ن ھ�(��ن  � ا�8م ��
�V��  .دارد�

ز  �ورھ��	 *� ز�د!	 *رده و آن را (ون �ظ�	  ��� ا

 	
	 را  ر ��	 �� د، ��ر��ھ�K ا���9د �� %ر���ری 

 �� ��	 *��د. و"	، �Cول ��ر�)	 ا�د��� ا��8	  

ا��زه �	 دھد *� از در�(� �9د �9ل در ا�8م ( در 

�طوح ����	، ا",���	، ا)8$	 و 9Cو$	) وارد �و�م.  

� ای از ا�ن ���در ���وع، ا�8م ا���ن !را (,رۀ  ر

� �دت د�  �* ���ن ا�ت ����ق  � دوران ط�8	 �ر

ت. ا�ن  ر)ورد  ��٩١٢  ٧۶٧��ل از  ١۵٠�� �م. ادا�


�ران �����ن، �� �* �
�  ����ن" ( آن !و��� " � 


� �و��ن را  � ا�ن ��م �	 )وا�د�د) ���\�ر VاJ�ب 

 ����9	  ر روی ر�د ا�8م در  �د ا���ن !را�	 و  

�����ن ���ب ا�د"س ����د ا ن و�ژه در ���ن ��
�ران 

ر�د $رط 	 دا�ت. ا�ن ا�
�ق در �C"	 ا��د *� !روھ	 
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9� ا��8	 را ر�)��د  ���% ��از ���ب ھ�ی ��	 و ��


ری، ا�ر ا��,�د را  � ��9م ��و  ر)	 ����د ���ب 

ا��م ھ�(ون ا$�دار رو��C	 و ز���	 وا!ذار *رد�د.  

� در (��ن �را�ط	،
�� �ش از ھر  ��ر	 و ��ر�ف 

ز��ن د��ری در رو�ن ��)�ن و %	 ر�زی �� �9 

ا���ن !را�	 در ا�د��� ا��8	 �ؤ\ر وا$A �د.  در ا�ن 

 " (��دال ���ن دو %�رادا�م (��و� ��� �	 �وا��م  


	" ا��ره �����)ت  � ارث ر��ده " و " �وآوری 

��ا��دن ھر دو در (,�ر(وب ��دن، �دت  �  �*��م *

  ���ری ��ت. 

�ر��ن  � ر)8ف �ر��ت *� در ا\ر وا*�ش وا%��را  

ھ�ی  �ز ��	 و ���7ر، ھ�"� ای از ��ود  � )ود !رت، 

� در ردار�دۀ ھ��  ذرھ�ی ��9 ل آ��ده  � ا",��ت 
��

  ود.  

 

  ا�و �و	ف ال�ندی

  م.) �V*�د *رد: ٨٧٣ا و �و�ف ا"��دی (

�، ���)ت وا$��ت ا�ور در Cد �9دور آد�	 
�� "

ز�را ھدف ���وف در ���)ت �ظری )ود،  ا�ت،

د���� 	  � 9�9Cت و در ���)ت ���	 )ود، ر��ر در 

  را���ی 9�9Cت ا�ت."


	 ا"��دی از �وی ا ن ��� طرز ��" 	، (�"ش  

  م.) در $رط � د� �ل �د.  ١١٩٨ر�د( 

  

             � �وردووا ا�وا�وا�د ا�ن ر�د  ۀ���م 

و �و�ت و ��V",	 او (�د�ن �رح  ر *�رھ�ی ار�ط

� در Jرب* 	���
� او  ،(ون Jزا"	 را رد *رد �� ��

را ھ�(ون "آ�وزش �Jرد��	" ���)��د.  ��روف ا�ت 

� ار��ت ر��ن ��ور �	 *رد ��ت ار�طو�	 ا ن *

� ا�ت.  �ر�د، ا�8م را ��7	 ��)�� و ��ی آن را !ر

� �ظر ر��ن،  � در!ذ�ت ا ن ر�د در ��ل   �� ١١٩٨ 

%�روزی $رآن   �در ��ر�; �
�ر ا��8	 م. (ر)�	 

��ل  ر " ا�د��� آزاد" رخ داده  ۶٠٠ رای د���م 

�	 و�ود ��ا�ت.  �� �دت ھ� %س از ر��ن ا�ن �واق 

دا�ت *� در!ذ�ت ا ن ر�د، �9ط� �ط
	  رای 

ارو%����ن و ��ز در ��ر�; �
�ر ا�8م  وده ا�ت. در 

�رگ  وا$A، ا ن ر�د، ���د )�زش رھ�/ ارو%��	 و

 �او ���د اول ا���ن !را�	 ا��8	 �د.   � ���ه  

�ر � ا���ن !را��ن ������	 (ون ا ن ر�د، ا ن �

�ر 	 و �� (,ره ھ�ی �����ن دوران ����ر (ون 

� �	 !�ر�م *� �� در �ر��ن ��و��Y آزاد و ا$ �ل، ���


��وھ�ی  ���رھ��	، ھ�K *� ودی در ز���� �
�ر !

���  رای �� دارد: ا��8	 �دار�م.  ا�ن � �ا�ر د���م �

�)�ت،  � د��� ���ن �	 دھد *� ا���ن !را�	 ا��8	 

در ��ل، �	 �وا�د در ���ن راه Cل ��] آ��زی  رای 

 ���ری ھ�ی ��دن در د���ی �� ���ر*ت دا���  ��د.  
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دوم، ا���ن !را�	 ا��8	 ������ ای از ارزش ھ� و 

�ف !��رده ای ا���ره ای ��ر 	 )�ق �	 *�د  رای ط

از �������ن و �Jر�������ن �,ت ��ر�� ����	 در 

�وی �و\ر ����ز�ن ھ�ی )�و�ت %رھ�ز در  را ر ���

�وم  � �������ن  )�و�ت *�و�	 در �ط] �,�ن. 

 �� �� *��د: (�و� �J د�وار 	د ��  ر (�"��* 	� ��*

از در�(� د�د!�ه �� ��ت د��	 )ود،  ��� از (�م 

و  ���رھ��	  � د��ری  ��ر�د.   �  ا�دازی  �ن اد���	

� وارد !
��و�	  � د��ر ��ت ھ� و اق ھ�ی * ���ا�ن �

ا�د��� �ده و ھ�(��ن در �ر��ن آن  � ��ت )ود %� �د 

   ����د.  

 � و�ود ا�ن، در ز��ن B�Cر، �������ن "� رال و 

 �� )ود ا����د �دار�د *  	د�و*رات !و�	  � Cد *�

)ود را  � !وش د��ران ر���ده،  )واھ�د د�د!�ه ھ�ی 

�دای )ود را  ��د *رده �� !��	 از را�C	  رج ھ�ی 

�Bی ��و�	 �������ن  �  ،���ج )ود  �رون !ذا��

$دم  �ذار�د.  ا�روزه، آ��ب %ذ�ری ھ�ی �������ن 

��رھ�ی  ���د!را و )�و�ت � ��,�ن  � Cدی ا�ت *

آ��ز  ���ر  ��د�ر ھ���د از ���رھ�ی ا��دال و 

�و�ت %رھ�زی.   � ا�ن �Cل، ھر (�د �������ن )

ھ�(��ن  � ا�8م ھ�(ون �� �	  رای ھو�ت ردی و 

ا�����	 و راھ����	 ا)8$	 روی �	 آور�د، و"	  ��د 

از  �زی دا�0	 �رز���ری د�ت *��ده، در ��ل، 

ا�رژی ھ�ی �\ ت �������ن را  � ��ت ���ر*�	 

��ر ھدا�ت )وش  �����  � ا��Bء ��ت ھ�ی رو��C	 د

*��د.  ز �ن �
رت و )�و�ت در ���ن �������ن  ��د 

�,د " $� 	 و ذھ�	" و ھ���ری ���ن � ���ی )ود را  

�������ن و رھ�/ ھ�ی د��ر  دھد.   �� را�ن، *�ر 

وری ��\ر!را��ن �����ن،  ردا��ن ���� )�و�ت از 

روی رھ�/ ا��8	 و را)وا�دن �������ن  � ��ت 

را ا�ت *� ر�` د��ری را اC��س �	 ا�8م ا���ن !

*�د و  رای  �9ی )ود ���زی  � د��ن �دارد.  آن ھ�  � 

(��ن ر��ری �� ��,� $�در  � �9و�ت ��ت )�ر ���ن 

رھ�/ ھ� و ����ل  �ن اد��ن  �	 �و�د،  ��� ھ�(��ن 

)واھ�د �وا��ت آ!�ھ	 �وا�A �����ن را در �,ت 

.  آن !و�� ��ت )�و�ت %رھ�ز در ا�8م ��ل  دھ�د

� %�روان �� * �� !��دی �	 !
ت: " ز��ن آن !ذ��*

د�ن  ر)����،  �و��د د�ن �� ��,� د�ن 9�9C	 ا�ت و 

  د��ر اد��ن ��در�ت ھ���د."

�وا�A �����ن و  �� ا�ن �ر��ب، ز��ن آن ر��ده * 

ارو%�  � ��راث ���رک !ذ��� )ود ���ھ	 ا�دا)�� و 

ارو%� و ھم ا���ن  !
��وی �و��	 را از �ر ��ر�د.  ھم

!را�	 ا��8	 ھ�(��ن از ��ون ھ�ی ا��	 ��دن 

 � �ری ھ���د. ارو%� و ا�8م ا���ن !را ھر دو  �  

�وا��د وارد !
��و�	  - ر���ت ���)�ن ا�ن ا�ر �	

� �و�د  رای ���ن راه Cل ھ�ی ���رک ���0�	 دوطر

(ون  ���د!را�	، �رور�زم، �ژاد%ر��	، ھ��را�	 و 

را*ت  � ��د��ر در  �ور، ��ل و  � و�ژه، �

�,رو�دی.  رد  � ا�ن �ر��ب، �	 �وا�د ������	  ��د 

� در ارو%� ز�د!	 �	 *�د و در ھ��ن �Cل �� *

�����ن ارو%��	  � ���ر آ�د.  ھ�B$��� K	 ���ت ���ن 

� و *�	 � ��د ��(�ر  � !ز��ش ��	 از ا�ن 
ا�ن دو �ؤ"

 �ھز��� Yزم  رای دو  �ود.  �ذار�د را�وش ����م *

���\ر و د�و*را���  ودن ارو%� �� �� ا��را�ژی 

�رس ا�ت و �� ����ت ھ�ی �
رت،  ��� ا��9رار 

� ا�ت. �Y0و�وی ���
رھ�/ ����	 ا��دال و !  

 �C آن 	ارو%�  رای $رن ھ�  ر %���� 	رھ��ا�دۀ  ���

 ����ده ا�ت.  Cذف �� را�وش *ردن آن ��,�  � ا�ن �

���ر�; ارو%� �و��� �ده و"	 در $�" 	  )واھد  ود *

رھ��	.  ا!ر (��ن �ود، ارو%�  در����ی �ورد  ��

رھ�/ !و�� !و�	 "  	���ظر *� !��دی از ��دن، �

ا�دۀ )و 	" �)واھد  ود و ��,� �� "��Jب ا�ده"  �$	 

� �ر )واھد  ود *� ��دن ����  A$ر وا���واھد ���د.   (

��A   �د�م.  رھ�/  ارو%� را �
رد �دا����، آن را

ھ�ی ارو%��	 ���ددی و�ود دار�د، و"	 ��,� �� ارو%� 

ھ�ت و ارو%� " ا�دۀ )و 	 " ا�ت!  ارو%� �� ��ر و 

��وک ا�ت �� �� ��9د. ارو%� ��ز ����د د�و*را�	، 
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%روژه ای ���� ���م ا�ت.  ا!ر �د�	 �9Cق و ر��دن 

��دن،  � ��دن ارو%��	  ���م، )ود را ر�ب داده ا�م.  

����د د�و*را�	، ا�ده آ"	 ا�ت *� ارزش ���%و را 

دارد.  رو�د ��دن، ����د ���ل �� ��را�ون وا!ذار 

 ��و�ده از ا�ن د�ت  � آن د�ت و از ا�ن رھ�/  

رھ�/ د��ر، �%رده �ده ا�ت. ھر (�د *� دور���ی 

�در���� ���ن ا�ت  � �ظر  ���ری از اراد ھ�(ون 

رھ�/ %�روزی �� ��دن ��
رد  	��,� 	��و را


	 ����ب �ر و ��Jرب  � �ظر  ر�د، و"	 از �ظر 

از �ظر ھ��	 ���)�	، ��روع �ر )واھد  ود *� در 

��ر�;  �ر، ���ز  � رو��رد ��\ر ��دن ھ� %رر�/ 

�ز�� �C��ل ��ری از � ��ود.  ا�ن �Cت دارد *

رھ�/ ھ�  � Jرب  � � � ھ�������ون  /��

� ھ� ر�ا  � �وی ��Bل ��\ر ��دن ھ� (���و0ل)، �و

� ��	 �ود %و����دی �
دو �ره ��ب *رده ا�ت. و"	 !

� ��\ر!را �	  ��د، ���ز��د * �درو�	 �در���

را��دھ�ی  ر)ورد  � ��Bل ھ�ی )ود، %ر�ش از 

 ��)ود و �Bی رھ��	 )ودد!ر!ون ��ز در ���

 ���ی ا���ر ���ت * Kت. ھ��ا �ت د�و*را��YوC�

ھ�  و  � در��	، ���دل �
�ھ�م �ر$	، ��دن �درن  �ر

رو���ری و �,�ن !را�	 دا���� �ده ا�ت.  و"	 ا�ن 

 دان ���� ���ت *� �در����، $��رو�	 �� رھ��	 و 

�Jر$� ل �
وذ ا�ت.  ھر (�د �در���� ���ن ا�ت ��ل 

�����زی از ��دن و ��ر � ��ر�)	 �د�د و دارای 

ری ظر�ت �ظ�م (�ر!	 )ردورزا�� ط ��ت، �رو

 �ر�ت و !��رش ����	 و )�و�ت  � �ظر  ر�د، 

و"	 ھ�(��ن  ��د  ر روی دور���ی �درن )ود�)��ری 

ا���ن ��ر*ز *رد؛ دور����	 *� در ���ز  رای 

د�و*را��زه *ردن ���� �ت ا�����	 و ����	  �ز��ب 

� در �در���� از �و�	 �Yد.  ا�ن %و����دی دو �� 	�

و !��رش $درت  � ا��را�ژی ھ�ی ا� ��ت \روت 

 ���م در ا$���د �ر���� داری و از �وی د��ر،  �

ظر�ت )ودآر��	 و )ودد!ر!ون ��زی درون Jرب 

�درن  ر!ردان �ده ا�ت.  از ا�ن رو �	 �وا��م 

�Bھ��	  رای  ��در���� را �� اق !�وده  دا��م *


��رھ�ی !و��!ون از )ود، %د�د آورده ا�ت. ھ�(��ن، �

��ت *�و�	 ��\ر!Bھو�ت ھ� و و 	و�! �را�	، !و�

 ��راه و روش ھ� در د���ی �درن را �	 �وان ���

� روی �Vو�ل ھ�ی ��
�وت   �!�وده  ودن �در���

دا��ت.  ا�ن ا�ر ���ن از و�ود �در���� ھ�ی !و��!ون 

� �ورت �
رد،   "���ی "�در��� �دارد.  از ا�ن رو،  

 ,�ر ا�ت از "�در���� ھ�"  � �ورت ��A، �)ن 

  ��م.  �و

ا!ر (�م ا�داز !و�� !و�	 در وCدت  � �در���� در�ت 

� Cد �� �دل ارو%� ) �� �ا�ت، %س �	 �وان د�د *

�Cور از �در���� ��Cوم  � ���ت در د����	 

(�درھ��	 ا�ت *� در آن ارادۀ �در��زه *ردن 

ھ�واره ھ�راه ا�ت  � را)وان  � %ذ�رش �
�وت.  ا!ر 

� �ورت ا�  �ری  	 (ون و (را ��\ر در �در���

 	�C�� �� وم %ردازی,
 �$	 �	 ���د،  ��د را�وی �

�در���� ھ�(ون �� �	 آ�Jز�و�ده از رھ�/ ھ� و 

��ت ھ�ی (�د!��� و ���,	  � �� �در���� ��
رد، 

ا�د���د.  ا!ر ا�ن ا��دYل در�ت  ��د، �
�ھ�م �� 

 	��)ط	 �,��	 �دن و �روری  ر د��� ��ز %ذ�ر


,وم ��\ر!را از �در���� �)واھ�د  ود. � ��

در ردار�دۀ �
,و�	 ���\ر از �,��	  ودن  ر ا��س 


�وت ��ت ھ� و !و�� !و�	 رھ�/ ھ� �	  ��د. �  

ازون  ر ا�ن، �در���� ھ�(ون رو�دی در �ر��ن و 

 دون ھ�K %���ن ��)�	، �� ��,� %���دھ�ی ��ودی 

(ون )ردورز��زی، ����	 ��زی، �,ری ��زی و 

� د�وان ��* �� %���دھ�ی ا9	 ��ز دا����  ،�Yری دا��

� زا�ش و�دۀ ���وات و �دا"ت در *�ورھ�ی  

 ��JرJر 	 ا�����ده ا�ت.  از ا�ن رو (ون �در���

رد  ��  وده و ھر ��ت رھ��	 ���Cر  �Yد�)

ا�ت، �	 �وان !
ت *� ھ�� ��دن ھ�ی ����ر، 

��ت %د�دار���)�	 ���	 از ا����ر Bو �� �  ���وا

�در���� در �ط] �,�ن و رو��رو�	 ھ�ی  �����د�	 
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ھ���د.   �,��	 �دن �در���� در �Cل � د�ل  � رو�دی 

از درک ���9 ل، � �دل ا�ده ھ� و ارزش ھ� در �را�ر 

 �د��� ا�ت.   � ا�ن �ر��ب ا�ت *� ��دن ھ� $ر ��	  

ا�ط8ح رھ�/ �� ���C	 و ھ��ن �,��	 �)واھ�د 

�	 �وان از �,��	 �دن و ��	 �وا��د �د.  ا!ر 

�در����، *���	 در ذھن دا�ت، %س ھر ��دن  ��د  رای 

رو��رو�	  � (�"ش ھ�ی ���رک ھزارۀ �د�د �8ش 

*�د. ا�ن ھ�ز��ن  دان ���� ا�ت *�  ا�دۀ ��\ر!رای 

�  رای � ور از �رزھ�ی  ��دن، !را�ش  � (�دن�C�

�را*ز (�د!��� رھ�/ دارد. ظر�ت ھ�� ��ول �� 

�,��	 راه را  رای %و����دی  �����د�	 و رو�د 

ازا�ش آ!�ھ	 از ���� �ت ���9 ل و %�(�ده ���ن 

رھ�/ و ��ت ھ�ی د��	 �
�ر �	 !���د.  

 �ر د��ر، %ر�ش ا��	 ا�ن ���ت *� آ�� �,��	 �دن 

�,��	 �دن ارزش ھ�ی Jر 	؟  ���  ��د %ر��د  	���

��	 آ�� ��\ر!را�	 *� ھ���رھ�ی ا)8$	 و �,�دھ�ی ��

 �%�ش  ر�دۀ د�و*را�	 را %���,�د �	 *�د، $�در  

راھ�� 	  � درون رھ�/ ھ�ی ا��8	 �� ��
�وت  � 

  Jرب ھ�ت؟  

ا!ر آزادی، ارز�	 �,��	 ا�ت و  رای *�ھش 8*ت 

آ��ب %ذ�ر�ر�ن �رد��ن �,�ن، �9ش ا���	 دارد، %س 

�وBوع *��دی ا�ن ���ت *� آ�� د�و*را�	  ��د 

� �وBوع *��دی ا�ن ا�ت *� %��� ��	 �ود؛  ��

  (�و�� د�و*را�	  � %�ش  رده �ود؟ 

رھ�/  ���	 از ��و�� ھ�ی ا8�0ف  ���رھ��	 *


	 و ����	 !
��و ���ن ���دارا را  � ��وان ��ون 

رھ�/ ھ� ر�د داد، ��ر � ا�د"س( ا�دو"وز��) ا�ت.  

 Andalusianا�ن ا�ر *� ھ�ز���	 ا�د"�	 �� 

convivencia، را نھ�(و ���	 در)��ن دوره ای  

، �9ش ��\�ر!ذاری  ر روی ,م در ��ر�; ا�8م و Jرب

�����Cن از ا�8م ��ذا�ت، ���ن از ر��� ھ�ی ���ق 

ظ� �7رب ز��ن دارد. ��ر�; �C 8م در�از ا 	�, د

�  ��ن د$��9ر �	 �وان" %�رادا�م   ��ر � ا�د"س �� آن (�

�8	 ���ت.  *وردووا" ����د، �دا�د�	 از ��دن ا�

�ر � ا�د"س $�� ای �ر�
A در ا���ن !را�	 ا��8	 �

ا�ت *� ارزش � د�ل  � ���دی را  دارد *� در آن 

 ���ری از ا�ول !
��وی  �ن اد��ن و  ���رھ��	 

	� -  ��وا��ت  � *��ل، �9Cق �� د. ا���9ل ���)ت  

 �و�ژه از ��� A �و���	 و �ر 	 %�ش از �ر��� آن ھ�  

��ر آ�Jز �د.  ا�د"س  � )ود ��ر � ای ز �ن ھ�ی د

 �� از �ظر �و�9ت در ھ�� �Bھ�ی ز�د!	  ����

ھ�راه آورد.  آ�وزش ��*�د �د و �,ر ��
��	 �� ت 


	 %�را�ون )رد و ��� ��م، اد ��ت �ر 	 و !
���ن  

 ،�ا���ن  ر آن )ورد.  ا�� �,م �ر�ن  )ش از ا�ن ھ�

رھ��	، ��ر � (�درھ��	 و !
��و  ود.  ھ�ز� 	��

��ل ھ�ی !و��!ون  � )ود !رت و ا���ره ای از 

ار� �ط  و ��ت، آر��ش و *�ف دو �ره، ��)�� �د.  

��راث رھ��	 *وردووا از "�Cظ �ط] و ��وه آن 


�	 آور ا�ت.  �	 �وان در آن از �و�	 ��ت ��

ا��8	 ا ن ط
�ل و ا ن ر�د را ���ھده *رد و -�ر 	

ی ا ن ! �رول و ا ن ����ون از �وی د��ر ��راث �,ود

را *� ز �ن �ر 	 را  � ��وان وا�ط� ا���9ل 

     ر!ز�د�د. 

    

    #"ون � �وردووا ا�و�ی �ن م ۀ���م

اJ�ب، ���9�� ھ�ی �ط �9	 ���ن ا\ر ا ن ر�د  � ��م 

دY"ت ، ا\ر �و�	 ا ن ����ون  � ��م �,�ت ا"�,�ت

و ا\ر ��ت �و��س  ]راھ���ی �ر!����ن[ ا"0�Cر�ن
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ا���م   ���Summa Contra Gentilesس  � ��م آ*و

�	 �و�د.  �� (��ن ھ�ز���	 رھ��	  � د"�ل 

ا�ول د��	 و 9,	 ای ا���ن %ذ�ر �د *�  ���ر را�ر 

�ر � � �از ����ی ��B	 )ود ر��د. از ا�ن رو ا�ت *

ا�د"س  رھ� ای ا��\���	 در ��ر�; و ���د ����� در 

د��ر ا�ت.  ز��ن )ود و *���ب در ز��ن ھ�ی 

 �رز�ر�ن و )8ق �ر�ن )��ت " %�رادا�م *وردووا" 

ھ���� ھ�)���	 و ھ�ز���	  ر %��� ا�ول د��	 و 

9,	 ا�ت. ا�ن ��و�� اJ�ب، ا��ره  � � �C\�ت 

رھ��	 ا�ن �� !روه و $��رو ���رک � �دل �د�	 ��� 

 - ���ن آن ھ� دارد *� ط	 آن ھ� ارزش ھ�ی ��
�وت 

$�در  �  -ھ�ی $و�	 و د��	 )ود �ر�ظر از )�����ه 

ھ�ز���	  � ��د��ر  وده ا�د.  ا�ن را��د ,م ���9 ل، 

ھ�(��ن رو�دی از !وش �%ردن  � ��د��ر و آ�و)�ن 

از ��د��ر  وده ا�ت. ا�ن ��رش  � آ�و)�ن از 

 Aوا����د��ر ����9 درھم ���ده  � ز�د!	 اراد و 

رھ��	 �و�ود در *وردووای $رون و�ط	  وده 

 	
��ا�ت.  "Cظ� ھ�ی ��ری در آر��ش ھ�ری و 

���رک، )�زش ��Cل از ا�ن ا8�0ف و  رآ�د ا)8ق 

در را ر %��داوری و ���ب و�را��ر ز��ن،  � *�� 

%و�ش ھ�ی درو�	 ��Cل از ا����د و ھ� ���	 ا���ن 

%ذ�ر �د.  � ا�ن �ر��ب، %�رادا�م *وردووا ا���رۀ 

�وا�A �و9	 �د  رای آ��	 و ھ��را�	 د �ر ز���	 *

د��	 �)��ف ارو%��	 در � ��ن و از ھ�� �,م �ر ��و�ق 

  آ�وزش رھ�/ ھ� از ��د��ر ���ر*ت دا���د.

ا�روز در د���ی �,��	 �دۀ ��  � ھ��ن �وBوع 

ھ�ز���	 ���"�ت آ��ز رو  � رو ھ���م.   و"	، د���ی 

� "� را"��م و �,����و"	 ا�ده ھ�ی )ود �	  �* �� - 

� ھ�ی ا�د*	 ھ���/  � ��ر � ا�د"س آر�ده  �"د، ��و�

�، �ظر�� ��/ ��دن ھ� (�م ا�داز ��
�V�� .ت�ا

��ر�)	 �� را و�ران *رده ا�ت.  �ر��ن ھ�ی ��ر�; 

���ری �J"ب  ر �ط�"��ت ا��8	C� ،��ل ھ�ی )ود را 

 (���  ر �Cور !ذ��� ای دور ( ا�8م در $رن ھ�ی او"�

و ا�ن ���ن، ��راث $رار �	 دھ�د و �� ا�8م ����ر 

ا�د"س را  �  رر�	 آن ھ�(ون %د�ده ای ا�%�����	 

 - )�"ص و ��زوی از  �$	 �,�ن ا�8م، را�وش �	

*��د.  و"	 ��ر � ا�د"س  � و�ود ا�ن را�و�	 


	 ا�ت ����ر�)	، ھ�(��ن ��را\	 از !
��و و ر��ر 

� د���ی Jرب و ا�8م را  � د"�ل  �"9و!	 ھ�ی ��دن *

� ��د��ر �زد�� *رده ا�ت.   ��ز )ود   

���ر �����ن ��	 �وا��د ا�ن � Aوا��� ھ��ن �ر��ب،  

��راث !
��و و ھ�د"	 �������ن را  � ��وان �� 

��روی  �"9وه ا���ر *��د.  ز��ن آن ر��ده *� ا�ن 

 �"9و!	 در ���C ��و�	 د���ی ا��8	 در ��9 ل  � 

��ل �ود.   � ��رش ھ�ی  ���  ���د!را��ن �����ن، 

را��	 ا!ر ا�8م آ��ده ای دا���  ��د، از راه ����  ر 

��ت !
��و�	 )ود و � �دل  � د��ر رھ�/ ھ� و اد��ن 

)واھد  ود.   � ا�ن �ر��ب، %�رادا�م *وردووا ��را\	 

   رای ارو%����ن �,ت  زر!دا�ت و ��دآوری ا�ت. 

 �ا�ن آ!�ھ	  � د����	 ���\ر و را�ر از ھر (�ز، !و�

آ!�ھ	 ا�����	 و ��ر�)	 ا�ت از رھ�/ ھ�(ون ای 

��"��	 رو��C	 و از ��دن ھ�(ون رو�دی *� ر�د 

 - ا�دۀ �د��ت ���	 Cذف �در��	 )�و�ت را ��و�ق �	

  *�د. 

د��� ا�روز  � (�"�	 �د�د  رای ���ن راه ھ�ز���	 


�وت � ،Aدراز�دت رو  � رو ا�ت.  ا�ن ا��راک ���

را  �رور �	 ��زد.   ھ� را آ���ر و !و�� !و�	

,��ده �ود، د��ر �د راه )ود  � �ر�ت، ا!ر ا�ن !و�

 ���  �ری �را���م در�	 �� د *����)واھد  ود.  

دا��ن ارزش ھ�ی ���ول در  ,�ر�ن �وارد، ���د"	 

� ھر ��د�	 * �����%��دار را ���Bن �	 *�د.   � ا�ن �

� !و�� ای در��ن ��%ذ�ر ��*��ل ا�ت و  � د��ران  

 ����ز دارد. ��,� )دای وار!�ن، )ود*
� و ��زوی دا���

�	 �د�د.  از ا�ن رو �دا"	 �داوم ���ن ��دن و ا�زوا 

 - و�ود دارد.  ھر ��د�	 �دام  � ا�دۀ )ود*
� و  	

���ز ودن، �,د�د �	 �ود. و"	 در ��ر�; ��دن  �ر 

رھ��	 ھر!ز ظ,ور ��رده، ��ر در ھ�راھ	  �  Kھ�



73 
 

ن (�  رای ھر ��د�	 �,����ول و د��ر رھ�/ ھ�.  آ

 رای ھر �ژادی از ا���ن ھ� ا���	 �	  ��د، ا�ن 

ا�ت *� ھ�� ��دن ھ� از ا �دای ��ل !�ری، وارد 

� ای از ���� �ت  �����د�	 �	 �و�د. از ا�ن � �

رو�ت *� ��دن ھ� در �را�ر ا���ر � رد *رده ا�د �� 

� ��وان ��دن ���)�� �و�د.  ��دن ھ�  رای د��  	 ��

� ا�ن ر���ت،  �رھ� �� از راه �واق �� ����ز )ود از  

د��ران، ا�Cرام ��دن ھ�ی د��ر را ��ب *رده ا�د.  

 �� را�ن، رو�ن ا�ت *� ھر ھ�ز���	  �����د�	، 

���B�9	  رای  � ر���ت ���)�� �دن و ��8	  رای 

 �  �*�ب ا�Cرام �زد د��ران ا�ت.  �C	 ��دن ھ��	 *

وار روی آورده، )�و�ت �Cوا�	 را $��وت ھ�ی  ر ر

ھ�(ون روش ���C	 )ود  ر!ز�د�د، در *�ب ا�Cرام 

د��ران �8ش *رده ا�د.   �ز����	 �روری ھ�واره 


�وت ھ���د.  �� �ھ�راه  وده  � �
رت از د��را�	 *

ھر ��د�	 *� از وا ���	  � د��ران �ر �ز ز�د، 

ر�ن رؤ��ی )دا�	 در �ر �	 %رورا�د. از ا�ن رو �%ذ�

�دم *��ل )ود، ھ�واره  � )�و�ت و *���ر ���ر �ده 

ا�ت.  در ��ر�; ��دن ھ� ���9ر*�ری د��ران، ھ�واره 

���ی ��B	 )ود$ر ��	 ا���ری  وده ا�ت.  در � � 

روش ز�د!	 در $�"ب ��دن، !و�� ای $ر ��	 �دن 

� از آن )�و�ت و �
رت از د��ر ��دن * ��
,� 	���

�ود. ز�را ر��� ھ�� د�د!�ه ھ� و رھ�/ ھ� زاده �	 

 ��
ھ�ی ���ب آ"ود در رد ھ��واری و !
��و �,

� د��ری   	�* �ا�ت. و"	، ھ�K راھ	 و�ود �دارد *

!وش  دھد،  	 آن *� ��*ت ���دن را  %ذ�رد. ا�ن 

ر��ر  � �ظر، آ���	 �����ن  رای آن د��� از رھ�/ 

ھ��	 ا�ت *� )�و�ت را ھ�(ون ���	 از !وش 

�Cرام ��ذا��ن  � د��ران  ر�	 !ز���د.   � �دادن و ا

رھ�/ ھ�ی )�ص !را  �  � رآ�د ����ت ھ�ی وا ��

� ط	 آن ھ� اد��ن و ھو�ت ھ�ی $و�	 ���ل ����ن *

�وا�A  � ا�ن %�و�دھ�ی  A*��دۀ ����ت �	 �و�د، ���

)�ص ��ر�ف �ده، ا�ده ھ� و ارزش ھ�ی د�و*را�	، 

�� �د����	 و �دا�	 د�ن و ��*�د آن  ر روی ا��89ل 

�Cو�ت و ��ز ا)8ق �دارای د��	 و $و�	، �C��ل �	 

رو�د.  ���ل )�ص !را�	 رھ��	 و �وع ھ� ���	 

��Cل، ھ�واره در ��9 ل  � ا�ده ھ�ی ��\ر  �ن ا"���	 و 

.  د�Yل *�	  رای ا�ن �تد�و*را�	 �,��	  وده ا

وAB و�ود دارد.  Yزم  � ا��ره ا�ت *� ا�دۀ !
��و 

��دن ھ� و ا����داردھ�ی  �ن ا"���	 ا)8ق  رای  ���ن

$��ده ��د ��)�ن ھ�ز���	 آن ھ� در ��ل، از �وی 

����ت %ردازی ھ�ی ���	  ر ھو�ت  � ا�Cراف *��ده 

�ده ا�ت.   �ز!�ت $,9را�	  � ��ل ھ�ی )�م ��	 

���ی �رز*�	 � �!را�	 و )�ص !را�	 رھ��	  

  ���ن "��" و "د��ران" ا�ت.

�ور�	، ھ�ز���	 و ھ���ری ���ن رھ�/ در (��ن 

 - ھ� �����ن �ده، در ز��ن ھ��	 !
��و ��ز ���ل ��	

�� د.   , ود وا$�	 در �ط] ادارۀ د�و*را��� د��� ��,� 

ز���	 ا���ن دارد *� �ر��ق ھ�ی د��	 و ����	 

�وا�A از ���A )�ص  � �وی ���A ���رک �,ت 

� داده �و�د.  �� (��ن �����ری �د�دی، و  �ا ��

�Cول در رھ�/ ����	 و  ر*��ری از )�ص !را�	 

و Cر*ت  � �وی �,����و"	 ����	 ا�ت.  � ��د 

را�وش *رد *� ا�� �ر ھ���رھ� و ا�ول ��,� از راه 


��وی �,��	 و !�وده  � ھ�� رھ�/ ھ� ����ن �	!- 

� ا�دازه، �ظم ) �� ��و�د.  ���� �طرح ا�ن ا�ت *

�	 �وا�د �,رو�دی ھ�ی وطن �,��	 ��\ر!را  ��د و 

%ر�����، د��	 و $و�	 را از راه  رآوردن ���زھ�ی 

ا���	  �ر، ����دل ��زد و ھ�ز��ن، !و�� !و�	 


�ظت و ��ر	 *�د؟ C رھ�/ ھ�ی �)��ف را  

 - ��,� (��ن  رآوردی  � �� ا���ن ,م ا�ن ا�ر را �	 

� ���ن ھ��  -دھد *� ظر�ت �,��	  رای �)ن !
�ن *

 دون Cق �)ن !
�ن  	  -ھ� ���رک ا�ت  ا���ن

وا�ط�  � د��ران، $� ل �9Cق ���ت.  ا�ن 9�9Cت دارد 

� !و�� !و�	 از !
��و ا��9 �ل �	 *�د، و"	 ھ�(��ن *

)طرھ�ی  ���ری در ردارد ا!ر ���Cرأ �وBوع آن 

�Cدود  � �� !و�	 �� رھ�/ �� ��ت  � )ود  ��د. 
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� ھ�� ��ل ھ�ی )�ص !را�	 ����	 و رھ  	��

 - ��ل ھ�ی �)��ف $ ��� !را�	 ����	 و $و�	 �	

 Aا�دازۀ ھم ��/  �ن  وده، ھر دو �وا� �  �ا�����د *

 ��د�دت در را ر ��] و ھ� ���	 ���ن ��دن ھ� 

ھ���د. ا�ن �����	 ��	 دھد �ز �داوم )�و�ت و 

� در ��% �رو��ردا�	 از آن د��� �,�دھ�ی ����	 *

 �١١ن د"�ل، از ھ� �  ارزش ھ�ی ھ�ز���	 دار�د. 

� ا�ن �و ا��ی  ���د!را�	 د��	  ٢٠٠١�%��� ر ��ل  

�، ز�را ا�ن �و  � و�ژه راد���"��م ا��8	 اھ��ت ��

 �%د�ده ����	 ا�ت  ر �ر راه *�ر*رد �ط�وب د����	 *

 �ش از ھر ز��ن، �,��	 �ده و ��ز در را ر را)وان 

�ی د��	.   رای د�و*را��زه *ردن ا�8م و د��ر ��ت ھ

 ��� ھ� و �رس ھ� در �Bی آ�وب زدۀ  �ن ا"���	  

ھم %�و��� ا�د ��  ر ���ر اراد  د �ن �� ت  � ا���ن 

و�ود ا��8	 د�و*را��زه و ��] آ��ز،  �
زا��د.  ��	 

�وان و � ��د 9ط ا�ن �� ھ�، ��را�	 ھ� و ا��راض -

ھ� را *��ر زد.   ��� ھ�ز��ن،  ��د ,��د *� ا�ن �رس 

و ��، ��ل *�	 اC���	 د��ر در �وا�A ا�روز 

� و�ژه �وا�A د�و*را���): اC��س ���وا�	  ا�ت )

�,رو�دان در ,م ����ت و !��رش د�و*را�	 در 

را��د �,��	 ��زی.   

ھ�� رھ�/ ھ�  �  ر*ت Cس ���9 ل ���ق  �  �ر�ت، 

ا�ن ارزش ھ� را ھ�(ون ��ر � ���رک ز�د!	 درک 

رھ��	 �	 *��د.  از ��ظر � Kرھ�/ ھ�، ھ���� �ت 

��	 �وا�د ھ�� ا���ن ھ�ی ا����	 را  رآورده ��زد. از 

رھ�/ �� و ��
ردی  ��	 �وا�د  Kا�ن رو ھ�

*�ر%رداز �� $��ون !زار �,��	 ھ�� ارزش ھ�ی ا)$8	 

 � ��د و  	 �رد�د، ���ز  � ���Cل ��ر � ز���� )ود  

� دور د��ران �)واھد  ود.  (�م ا�داز  ���رھ�  ،	�

� ھ�� رھ�/   ،	��,�از � د�ل  � �� د�د!�ه ھ��ون 

ردی  رای  �ھ� و اراد، ر�ت ��ر�)	 ���Cر  

���\ر��زی ھو�ت  �ری �	 دھد.  ازون  ر ا�ن،  � 

	�� �� - درک ھو�ت ا����	 از ا�ن ��ظر، د��ر ���

!�ر�م *� د��ران �� در ا��س ����د �� ھ���د ( و 

�  دو�ت ��) ��  � ������
�و��د ) و د��ن ��(.  �� ��

 � ا��
�ده از ��وز !و�� !و�	 در ���� ھ��ھ��	 

��Cل از !
��و،  ���ر ا���Cل �و"�د راه ھ�ی ���ره 

رھ��	 ���  	�� ���� ��و��	 دارد  رای ����ن دھ	  

و ���ره در (�ر(وب ��0و"�ت  ���رھ��	 و ا���ن 

  !را�	 ���9 ل.  

ر �	 �ود *� (�"ش ا���	 ز�د!	 ا�ن ا�ر  � �� ��دآو

����� -  رای ھ���ن (��ن ا�ت: $�0ل �دن ����ز ���ن 

 - ای *� ھ�K !و�� !و�	 ا�����	 و رھ��	 را  �ز��	

� ای *� %ذ�رش �
�وت ھ� در آن ھ�راه ��������د و 

ا�ت  � ��ل ھ�ی ���	 ار� �ط !�ری  ���رھ��	 و 

	 �وق ھ� ���	. ا�ن (�"�	 ا�ت *� ھ�وز، رو��رو�

   � آن در د��ور روز $رار دارد.    
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    د�ن ا�زاری و �2و$ر�زا��ون:

'را د�ن در +� "��3! درا�ن ��ره 
6
! ��ده ا�ران، �د�! و 7

     195)�%�در*�9 �%�ود��ن(ا�ت؟ 

 

,ر�ت  

�   �9د�

   و ر و ���89ت د�ن

 د�ن �د�	

   دور*,��م و آ�0ن ھ�ی ����ش

   ر آ�ر���را رت  8 و د�ن �د�	 د

   د�ن ارز�	

   د�ن در ا�ران ����ر

	�   ���89ت و ا�8م ��

   د�ن �د�	 در ا�ران

   ��وYر�زا��ون در ا�ران

� �دی��   

A ���   

  

 �د��    

��	 از �
�ھ��	 *� در (�د دھ� ا)�ر در ا�ران �ورد 

� ��وYر�زا��ون �� )�ص رو��
�ران $رار !ر��و

 	�). ١٣٨٤، و\�ق ١٣٨٢ ، ���
ر١٣٨١ا�ت ( ر$

                                                   
195

  	���� �������Cدر��C� Aود��ن �درس ر��� 
در �در�� ��"	 �8ردا"ن در �,ر و��رس، �و0د 

	 در ��ر�� ھ�ی ���9"� ھ���ز ھ� و  و *��با�ت. از ا
در (�د ��ل ا)�ر  !و��!ون ا�ران  � (�پ ر��ده ا�ت.

اد 	،  ��ن ��)��ر ��د  �  رر�	� او  ���ر �$8
�����	  - C�	  ھ�ی  ���د�ن ا�����	 و ����ت ارزش

   وده ا�ت.

 �� و آ���ر�دن ھر (������ط� �Cو�ت د��	  ر 

 ���ر �Cدود�ت ھ�ی آن، �و�	 ��
��	 و *����وی 

را در �رۀ ��وYر�زا��ون  � و�ود آورده ا�ت. در 

���ی � ����ی ��ده و او"�� آن، ��وYر�زا��ون  �

�ر	 �دن ھر (�  ���ر �ر�� ھ�ی !و��!ون �
�ر 

ر د�ن  ر �
�ر و *�ش و ز�د!	 ا�����	 و *�ھش ا$�دا

). Taylor 2007, Wilson 1969( ا���ن ھ� ا�ت

!�ری دو"ت اداری و  ورو*را��� �درن، �ظ�م  ��ل

$��B	 ���9ِل $��ون �دار، ��م ��ر 	، �
�ر ا���9دی، 

 �زار آزاد و �ظ�م آ�وز�	 �درن، ھ��، �ظ�ھر ا��	 

��وYر�زا��ون ھ���د. آن (� در ا�ن �ورد در ا�ران 

����ر �	 آ�د، ا��89ل �,��ر�ن �ر�� ھ�ی  �,م  

ز�د!	 ا�����	 ھ����د دو"ت و �ظ�م $��B	 و 

آ�وز�	 از �,�د رو���Cت و  �ورھ�ی د��	 ا�ت. 

��"�ن ����	 و  ���ری از رو��
�ران و  ر)	 

� ا�ن ا��89ل ھ�(ون �� ��Jت و آر��ن   	�����ا

	� 	� �ن )واھ�د *�  رای ر��دن  � آ ��ر�د و از ھ�

��"�ت ھ�ی �ؤ\ری را %�ش   	�C ر�د. در ا�ن �ورد 

� ��م رو��
�ران د��	 )وا�ده �	  ��و�د و  !روھ	 *

�وان �� دا�ت ��ز، د�د!�ھ	 *م  ��ن ��	 در د��داری

  و  �ش ��� � دار�د.

�  ر ��وYر�زا��ون، رو��
�ران و ���ر*ز �و

� �Cول ���ن   ����"�ن ����	 و ا�����	 را از �و

م د��ری در ز����  �ور د��	، ���	 ��89	 و و �,

�د�	 �دن د�ن  �زدا��� ا�ت. ا�8م ���	، د�ن 

	 و �ا*\ر�ت �ردم ا�ران، د��	 ا�ت *� ھ�وز �89

 ��د�	 ��ده ا�ت.  $درت و �
وذ )�ص آن ��ز  ر)���

	 و �د�	 �ده را د��	 �از ا�ن ا�ر ا�ت. ا!ر د�ن �89

 ��ی آن ز�د!	 �)�	 ارز�	  دا��م *� ا���ن ھ�  ر �

دھ�د، ا�8م ���	  و ا�����	 %�(�دۀ )ود را ����ن �	

د��	 ا زاری ا�ت. �
,وم د�ن ا زاری ا��ره  � د��	 

دارد *� ا زار ��ده، ����ب و *�رآ�دی را  رای 

ر��دن  � آرا�ش روC	 و ر����ری ا)روی در 

دھد. د�ن ا زاری  �ش از آن  ا)���ر ا���ن ھ� $رار �	
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م �Cول �ری و ا�����	  ��د، اھرم ھ��ھ�/ *� اھر

��)�ن آ��ل ھ� و آرزوھ�ی ا���ن ھ�  � *�ش ھ� و 

	�������ن ا�ت. در ا�ران ����ر،  ��)��ر ز�د!	 ا

د�ن ا زاری ا�ت  رای ر��دن  � آ�ود!	 روC	 و 

ر����ری ا)روی.  �ور و *�ش د��	 ا���� ھدف 

ر��دن  رھ��	 از دردھ�، ر�` ھ� و دJده ھ�ی ز�د!	 و

� از ���و آرا�ش و %��Yش روC	 و از �وی د��ر  

*��د. در د�ن ارز�	،  ر����ری ا)روی را د� �ل �	

�9و"� ھ��	 ����د $�در ����ل، �� د (*���� �� ���د)، 

�ظ�م ����م  �وری و ارزش ھ�ی �9دس، �,م ھ���د. 

رد ا���� در  ��ر  �ور  � د�ن �� ارزش ھ�ی ا��	 

ا %�ش �	  رد.  در ���9��، در د�ن آن، ز�د!	 )ود ر

ا زاری،  �ش از $�در ����ل و �� د، �وا�ل و ���ن 

ھ� و ھ�(��ن *�ش ھ� و  �ورھ��	 �,م ھ���د *�  �ش 

از ھر (�ز ا���ن آ�ود!	، ��ز!�ری  � %�(�د!	 ھ�ی 

  آور�د. ز�د!	 و ر����ری را راھم �	

در ا�ران دوران �د�د، �8ش ھ��	  رای ��89	 و 

�	 ��)�ن د�ن �ده ا�ت. در (�د دھ� ا)�ر، �د

� �روش و ��Cد ���,د ���رو��
�ران د��	، از 

ا�د ��  � �9د و آ���ر ��)�ن ا ��د  � ��ری، *و��ده

�  ���د ��9د�	 و �9,	 و )را	 د�ن، ���ه ھ� را ��و

ارز�	 آن ��ز�د. �8ش ھ�ی آ�,� %ژوا*	 !��رده در 

�  ���ن %ژوھ��ران و  ر)	 *���ران��� 	�����ا

ھ�ی د��دار و  ا�ت، و"	 ھ�K ����	 از آن *� �وده 

 ���د،  � (�م   )�ل �وام از آ�وزه ھ�ی آ�,� ��V\ر �ده

)ورد.  � ھر رو رو��
�ران د��	  � ���	 �د  ��	

��ق دار�د. %�ش از آ�,� *���	 ����د ��د � �"��

 ا"د�ن ا�دآ �دی، ��رزا آ$� )�ن *ر���	 و *�روی ���ل

ا�د �� د�ن را از زا0ده ھ�ی �Jر�089	  زدا��د.  ��ده*و

�8ش ھ�ی آ�,� د���ورد (�دا�	 �دا��� ا�ت. رو���Cت 

�و�	 از ��ری  ا"��دۀ )ود و  �  ,ره  � �
وذ و ا$�دار وق


�ر�ن ��
�� *�ر*رد ����	 د�ن، �وا���� ا�� �ر و ��


ظ *�د. در ا�ن ز���� *و�ش C درت د�ن ا زاری را$

� �	ھ�ی ��* 	��)وا���د از ا�8م  
�ر��	 ����د �ر�

�  ,ره �����	 ����د ا زاری  رای  �ز �����دھ	 ��

 ���و��د، �ورد ا��9 �ل و ا��
�ده رو���Cت $رار !ر

 �ا�ت. �V*�د  ر �9ش ����	 و ا�����	 د�ن  

رو���Cت ا��زه داده آن را  �وری ��روع و �طرح 

�8ح آن را ��ر	 *رده، ھر �وع �8ش در �,ت ا

�و��ن  ای ����	 در )د�ت )�A �8ح �Cول %روژه

  ����	 و ا�����	 $��داد *�د.

�ن در ادا�� ا�ن �و��� در ا �دا دو �
,وم د�ن �089	 

و د�ن �د�	 را ����� و �دا!��� �ورد  رر�	 $رار 

)واھم داد. در �ورد را��د ��89	 �دن از �ظر�� و ر 

�ھ�ی رو�و، دور*,��م  و در �ورد د�ن �د�	 از �ظر�

و را رت  8 ا��
�ده )واھم *رد.  �%س  � د�ن ا�8م 

� طور )�ص )واھم   ��� طور *�	 و �ذھب �� 

 �� A��� از �%ردا)ت. �8ش )واھم *رد �� �وا��	 *

��ز�د را ��)ص ��زم.  د�ن �Jر�089	 و ���د�	 �	

�� ا��8	 د��	 �� � Cث ا��	 �ن ا���� ا�ن )واھد *

� از  ا�ت و  � ا�ن )�طر �وا����  دون آن ا زاری*

ا$�دار و �
وذ  ،را��د ���89ت و �د�	 �دن  ر!ذرد

�����ای  � �,�دھ�ی $در���د ��وYر،  )ود را، در 


ظ *�د.  C 

 و�ر و 7��6ت د�ن

دو ��ت �طرح دوران �درن، رو���ری و 

	  ر �%وز���و��م، د�ن را  �وری �Jر �� Bد�89

ور  � و�ود $�دری ����ل، آر�د!�ری ��ر�د.  � �	

��ن و �,��	 د��ر،  دون ارا�0 ھ�K !و�� ���ن �

*�د. و"	 از د�د!�ه  ��ر 	، ���ره �Jر��89	 ��وه �	

�وان از  *� ��V\ر از آ�وزه ھ�ی *��ت ا�ت، �	 د��ری

د��	 در (�ر(وب �9ل و ��ز!�ر  �  �ورھ�ی ��89	 

 �)ن !
ت.
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 ما�س و� 

V\ر از *��ت، �� ��,� د�ن را دارای �وان ��*س و ر �� 

 ر)ورداری از ���89ت، *� ���ل ��89	 ��)�ن 

���89ت د�ن ،  ��د. در د�د!�ه و ر �ظ�م ھ�ی  �وری �	

ا�ری ا�ت �ر وط  �  ردا��	 �Jر و �� Cدی Bد 

)را	 از او�Bع �,�ن، �ظ�م ����م ��9د�	 و  �ور 

  �رای  �ز�و"�د ھ��	 ��ز!�ر  � ���و�� *�ش ھ��	 *

 ,��� ز�د!	 ا$���دی و ا�����	 Bروری  � ���ر 

  آ��د. �	

و ر د�ن را ��	 از �ر�� ھ�ی او"�� و ھ�(��ن �,م 

دا�د.  )�	 از ا�ن ���89ت، ا�ری   روز ���89ت �	

��د �را�م  �����8	 و �ر وط  � ��ز���دھ	 �ظ�م

��"�ت ھ�ی رو���Cون و �� د ا�ت،  )�	 ����ش و 

� ��رو��ت  )��دن  �  د )�	 و درد و ر�` �ر وط  

ز�د!	 ��  ر��س آن �و�9ت در ز�د!	 ا�ت و  )ش 

د��ری ا�ری ��9د�	 و �ر وط  � ��)��ر و ��Bون 

). � �رزه  � Weber 1948 a �ور د��	 ا�ت (

)را�ت و ����	 ���9دی *�  �ور ��ز��ن ���� د��	 

د�ن و  )وا��د ھ�واره در د��ور *�ر را  � (�"ش �	

رو���Cون $رار دارد. در د�د!�ه د��	، 9ط ���ل �� 

 	��J �� وان ��ت  ���د�ن�� ���رو�	 *� د�ن )ود را  

� ر���ت �	 ����د  ��د �ورد �����0	 و %ر��ش   

 	��وده ھ� $رار !�رد و  رای �و�B] رو�دادھ�ی ط �

� *رد. ��� �9ل ���	 و دا�ش ��ر 	 �را  	�����و ا

ا�ت در وا$A، ز���� را  رای ��و��	 � �رزه  � )ر

آورد.  � ھر �Cل، در راز و  )رد و دا�ش راھم �	

�وی �وا�ل ������ب ز�د!	، �وده ھ�ی ����Vل در 

 ��  ر �وا�A ��دی   �J و  رای 	ز�����ری دھ�دۀ ���

آور�د و ا$�داِر روح، )دا��ن ��  ��دو و �� ل روی �	

!�ر�د و در  ��د�ده �	 ذات ا",	 و ارادۀ �ط�ق آ�,� را

� آن Bر � وارد �	  �����  �آور�د.  � ا�ن د"�ل،  

 �� �طور ���ول، دو در��ت ������� و )رد��دا�

روز�ره و �)��	 در ��9 ل  � ��د��ر $رار 

!�ر�د. د�ن �)��	 ھ�واره  ��د در ���ز  � د�ن  �	

� و )را�ت در آ��)��  � آن  ��د ��  �وا�د ������


ظ *�د ( �����ه وC رو��ت )ود را��Weber 

1948 a .( 

 �ور د��	  ��د از ا����م و ا����Cم *�	  ،ھ�ز��ن

9ط ���Vد و  ��ظری  ر)وردار  ��د ��  � ا ,ت )ود �

�C��ن �ؤ���ن، *� ا�Cرام ���9د�ن را ��ب *�د. در ا�ن 

ز���� رو���Cت  � �واد �ظری )ود دارای ��9	 �,م 

ت رھ��دا�� و آ�وزۀ �و و ا�ت. %��� ران  � �)��

!ذار�د و"	 ا�ن  � �,دۀ  ��
�وت )ود د�ن را  ���ن �	

رو���Cت ا�ت *� آ�وزۀ �د�د را �ر و ����ن  )��د 

و از آن �� د����ه �ظری ����م  ��ز�د. در ا�ن 

 ��د����ه �ری  ��د  � %ر�ش ھ�ی ا���	 �ورد �و

وه د�ن، از آر��ش �,�ن و �����ه ا���ن در آن �� ��

ھ�ی ا��	 ر����ری و وظ�
� ا)8$	 ا���ن، %��; 

ھ��	 *م و  �ش ��ز!�ر  � ��د��ر داده �و�د 

)Weber 1948 b, 351.(   ،ز�Jد�ن در آ �د ����

 �%��; ھ�ی  �زا�د���ده و ��ز!�ر  � ��د��ر �دا��

 ��د، و"	 در �ور�	 *� از ��ز���دھ	 ����م و 

�وا�د آ�,�  �	�وان Cذب ��روی ذھ�	  ر)وردار  ��د، 

 �را �ظر�� %ردازی *�د. در اد��ن ا",	 �,م آن ا�ت *

 �ا$�دار ذات ا",	  � ا$�دار ��رو�	 د��ر در آ��)�

��ود، ��ل �C*��ت ذات ا",	  ر �,�ن ��)ص  ��د 

	� ��,��	 �وا�د ر����ری ا�� و ا���ن  دا�د *� (�و�
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�� آ��,��	 را  � د�ت آورد. ھر (� �� د�ن در ا�ن 

��ر، د$�ق �ر و ��ز!�ر�ر  %��; ھ��	  �زا�د���ده ز���

�ر   � ھ��ن ا�دازه د��	 ��89	 ، � ��د��ر ارا0� دھد

  ا�ت.  

و ر  � ��ل د��ری از ���89ت د��	 ��ز ا��را�	 

در ا�ن �ورد  � طور ��)ص و او دارد، ھر (�د 

*�د. ھر د�ن از  �
�ف از �
,وم ���89ت ا��
�ده ��	

ت و در ��ز!�ری  � ��وه آن !روه ��)�	 ا�

!�ری (��ن  ز�د!	 و ر��ر آن !روه $رار دارد. ��ل

�وا�د ا�ری داده �ده � ��د و !روه، )ود،  �ط� 9	 �	

د�ن را در ��ز!�ری  � ��وه ز�د!	 و *�ش )و�ش 

��Cول ��)��  ��د، �� ا�8ً !روه، ��V\ر از  �ور 

د��	، ����ل  � !ز��ش ��وه ز�د!	 و *�ش )��	 

��وان !
ت *� د�ن ِ !روه  �  ��د.  � طور *�	 �	��

ھ�ی ��
�و�	 ھ�(ون ا��Bی �وا�A  دوی (�و����م)، 

��ر � ،(����ران و �ودا!ران �,ری (����Cت او"���

*�روان رو (�در ا�8م) و �ودا!ران �,ری 

 �Weberوا��د ھ����د ھم  ���د ( (%رو�������م) ��	

��وۀ ز�د!	 ).  � ھر رو را ط� د�ن و 476 ,1978

� ا�ت. از ���و  � �وازات �� در %���د �Cول  ���دو

*�د و از �وی  ا�����	  �ور د��	 ��ز �Cول %�دا �	

د��ر  � �وازات �� %���د �Cول در  �ور د��	، ��وه 

 	�����ز�د!	 و *�ش �ردم و ا����ً ��)��ر ز�د!	 ا

ر�د *� و ر ����ر  آ�,� ��Cول �	 �ود.   � �ظر �	

دا�د و  را دا�ن زدن  � �Cول ا�����	 �	 ���89ت

�دی  �ر �	 د��	 را ��89	 ���رد *� �وده ھ� را  

!ر�ن ز�د!	 ا���,��	 )ود و ��ز���دھ	 ھد��د آن 

ا���زد. در د�د!�ه و ر د��	 ��ز �Jر��89	 ا�ت   ر �	

 ABن و���ل، ر)وت و %ذ�ر
� ا���ن ھ� را  � ا�*

  دھد. �و�ود �وق �	

%رو�������م  � طور ا�م و *�"و����م  �  رای و ر 

�وا�د  طور ا)ص، �ظ,ر ����89	 ا�ت *� در د�ن �	

��	 �� د. در د�د!�ه و ر، %رو�������م از (�د "�Cظ �

). اول ا���� Weber 1958د��	 ��89	 ا�ت (

%رو�������م ��,ور  � ���ز  � )را�ت و  �ورھ�ی 

,	 ا�ت. ���9د  � ��روھ�ی ��وراءا"ط ��� �Jرا"

�  �وری �ز  �ور  � ارادۀ �%رو�������م  � ھ�K و

� در *8م و ر��ر ���	 ���] * �ا",	 آن !و�

�� د و �C	  رای رو���Cون ��ز  ��)ص �ده را  ر ��	

�9ش )��	 در را ط�  �ن )داو�د و ا���ن $�0ل ���ت. 

در ا�ن را ط� %رو�������م �C	 )واھ�ن Cدا$ل �9ش 

�ت و  � �8ل و ��وھ��دی  رای �را�م آ��0	 ا

����� *����0	 *��و"����م �ر ���ز دارد. دوم، 

ا����م ��9د�	 ا�ن د�ن ا�ت. ��ود  �رز ا�ن ا����م را 

�وان ��ت. %رو�������م  ر ا�ن  در �9د�ر �وری آن �	

�Cم *� $درت �����,�ی ذات ا",	  � ارادۀ آزاد ا���ن 

	� �C� ت�ز!�ر ����ظ �C" ذارد. از ا�ن! 

%رو�������م ر����ری (�� 9دان آن) را ا�ری از %�ش 

�وا�د  دا�د و ���9د ا�ت *� ھ�K *س ��	 ����ن �ده �	

 �در ا�ن �ورد دارای در*	 ���ن  ��د و 9ط ����

ھ��	 از آن  رای �Vو�ل و ���)ت و�ود دار�د. 

*�د  ا"��ده ارز�� 	 ��	 %رو�������م ھ�K *��	 را وق

 �و�دری  � ا��Cم ا",	 در ����	 و �ؤ�ن را �وظف  

!��ره ز�د!	 )�و�	 و ا�����	 �	 دا�د. �وم 

�V\�ر %رو�������م  ر *�ش و ز�د!	 ا�����	 اراد 

 �ور و *ردار د��	  � طور *�	 در ��ز!�ری  ا�ت. 

��ل در ا�ور ��ری ز�د!	 $رار �دار�د.  � د)�"ت 

ا)8ص و ا���ن د�ن (�دان �ر ��ز!�ری  � ز�د!	 

�C دارد. در ا�ن� 	����د ا$���دی و ���ب �ده و ھد

�ورد ا�� و ر %رو�������م را ا��\�� �	 دا�د: ا�ن د�ن 

ا)8ص و ا���ن را ھ���ن  � ز�د!	 �ظ�م ��د 

��رد.  � ا�ن )�طر  ا$���دی و ����	 �	

� و����  را���)�ن اراد  � *�ر و   �%رو�������م، (

� و���� �رو�` ��د و C��ب �ده و  �ودا!ری �ظ�م  �)

�� ��ط�Cز!�ر  � رو��ری ���و����  ر �,�ن، در  ر

�داری ��89	 �درن (و  %�دا�ش و ����ن �� 	 �ر���
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ھ�(��ن ��م ��ر 	 �درن ا��وار  ر  ���د %ژوھش 

  ��د و ھد��د) �9ش �,�	 ا�
� *رده ا�ت.  �ظ�م

    د�ن �د�!


,وم د�ن �د�	 ا�روز  �ش از د�ن �089	 �د �ظر �

� و  	��� ر، �,رۀ ��م و )�ص ا�ت. ا�ن �� Cد �

) در دھ� ��ت 1967د"�ل ��9"� ��,ور را رت  8 (

�� آ�ر��� ا�ت �����8دی در �رۀ د�ن �د�	 �C*م  ر 

و"	  �ش از آن  � )�طر �Cو"	 ا�ت *� در د��داری 

�ردم در �وا�A �درن ارو%�0	 و آ�ر���0	 ر)داده 

ھ�ی ر��	 د�ن ا$�دار  ا�ت. ا�روز د��ر *���� �� �,�د

��ت �� ق را در ����ن ��,�  ردا�ت ��روع از �و �ر

 �د�ن را �دار�د؛ ����� د��	 ��ز از اھ��ت !ذ��

 ر)وردار �����د و ھر *�	 درک )ود را از د�ن 

دارد. در ا�ن %س ز����، د�ن  ���ر  �  �وری �د�	، 

�ای از آ�وزه ھ�ی *�	 ����ز��	 و ���د  ���و�

آن آ�وزه ھ�ی ا)8$	 � د�ل �ده ا�ت. در  �,��ر از

ا�ن را��د، د�ن  � �ورت  �وری $� 	  � ا�و"	 

� �)�ص �� د�ن )�ص �����د، �� ھ�(و  ���ن، *�

  درآ�ده ا�ت. 


,وم د�ن �د�	 �
,و�	 (�دان �د�د ���ت. رو�و �

 	����� رای او"�ن  �ر آن را در *��ب $رارداد ا

ھ��ن ����ی �ورد  �طرح ��)ت و ھ�وز *م و  �ش  �

 ). �Rousseau 1973ود( �ظر او  � *�ر  رده �	

 

 

 ژان ژاک رو�و 

� رده  �دی ���� �  �رو�و د�ن را از (�م ا�داز را ط

*رده، از د�ن ا���ن �� )�ص و د�ن �,رو�د �� ��م 

!و�د. ھر دو  �  �ور او د�ن ھ��	 ��$ص  �)ن �	

�  ھ���د و ��	����را  � )و 	 �وا��د را ط� ا���ن  � 

�ای از  �ورھ�ی $� 	  ��ظ�م *��د. د�ن ا���ن ���و�

� د و �����	 وا ��� ���ت.  ا�ن د�ن � �ا�ت و  

(ون ا�ری $� 	 ا�ت و  	 ا����  � ا�ور د��وی 

� را اداره *�د. د�ن ��م  � دو ��ل  ��	�����وا�د 

و�ود دارد. ��	 د��	 *� )دا���ش �)�وص 

��ر�
�ت )��	 ا�ت.  �رز���	 ���ن ا�ت و دارای

د��ری د��	 ا�ت  � دو د��� از $وا�د و ا�ول ��	 

�� ����	 و د��ری  رای ز�د!	 ��� رای ز�د!	 در 

د��	. ��و��  �رز (��ن د��	 *��و"����م ا�ت.  رو�و 

ھر دو ا�ن د�ن ھ� را ��$ص �	 ��رد. د�ن �وع اول 

� د"�ل آن *� �ردم را  �  �ورھ�ی ��در�ت و �����  

ر� د. ا�ن �وع از د�ن ھ�(��ن د��	  �"	 �	%و�

ا���Cری ( رای �� �رز��ن) ا�ت و �)�"
�ن )ود 

*�د. د�ن �وع دوم  را �ر�د و ������ �رگ $��داد �	

� را د(�ر ���ف �����9ص  زر!�ری دارد: ا���ن و 

  ��زد.  درو�	 �	
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�  �ور رو�و ���9ص �� د�ن   �د�ن �وع (,�ر�	 *

د�ن �د�	 ا�ت. ا�ن د�ن ��Cل   رر�	 �ده را �دارد،

� و���� �Cو�ت   	�����وAB $وا��ن و �9ررات ا

ا�ت و ا�ول آن  ��د  � Bرورت ��)ص، ا�دک و 


�ف  ���د �� ھ�� آن را  � )و 	  
,��د. ا�ن ا�ول �

� �ر��د از از ا���ن  � )داو�دی ����ل، ز�د!	 %س از 

 �رگ، ا���9د  � �ظ�م %�داش و �زا،  �ور  � �9دس

$راداد ا�����	 و $وا��ن و ����] �� ت  � ا���9دات 

%ذ�رد *� ھر *س در دوران �د�د  د��ران. رو�و �	

 �ورھ�ی د�ن )�ص )ود را دارد.  � ا�ن )�طر او 

�وا�د  �  *�د ردی *� د�ن �د�	 را  %ذ�رد، �	 �V*�د �	

د�ن و آ�0ن )�ص )ود ا���9د دا���  ��د و"	  �ور 

�Bد  � ا�ول د�ن �د�	 $رار !�رد د��	 او � ��د در �

)Rousseau 1973, 307-8 .(  

رو�و رز�د �ور�	 دوران رو���ری ا�ت. او د�ن 

 �����ر��	 را )طر��ک  رای ا����م و �رز�د!	 

�درن �	 �� د، و"	  �ور  � ا�ول د�ن را ا�ری 

Bروری  رای ھ� ���	 ا�����	 و ا)8$�داری 

د�	 د�ن ��89	 و �� د.  رای او د�ن � �,رو�دان �	

 �
�ری *�� ،�*�رآ�د دوران �د�د ا�ت.  � ا�ن ھ�

	� ��ود ��  ا�روز ��رادف  � �
,وم د�ن �د�	 دا���

 �رو�و *� ا��ل دور*,��م ا�ت. ا�ن در �C"	 ا�ت *

*�د  ��� ��ر �Cول  او )ود از ا�ن �
,وم ا��
�ده ��	

	� �* ��� �درن  � �وی آ�(����وا�د د�ن  د�ن را در 

  دھد. د�	 ����ده �ود، ���ن �	�

  

 دور+���م و آ
�ن ھ�ی ����ش

)  �رز�ر�ن Durkheim 1965در د�د!�ه دور*,��م (

و�ژ!	 د�ن ��  �ور  � ر����ری ��  �ور  � و�ودی 

�ز��	 و ���	 ��J	  رای ھ��	 *�  ر$راری ���

ا"��ده) و ا�ر ����رف (��  ����ز  �ن ا�ر $د�	 (�� )�رق

��و"	) ا�ت. � 

 

 ا��ل دور�ھا�م   

� �� �	ء �ا�ر $د�	، از ���ور و !��ه �و�م !ر

��ت و�ژه و �����	 Bد ���ب، ���د و���� 	و����

!روه ���9د  � �� د�ن ���ن ا�ت. در د�د!�ه 

�ای از  �ورھ� �� ���9د ���ت  دور*,��م، د�ن ���و�

�ای از *�ش ھ��	   ��� �� (�ر(وب �,�دی �� ���و�

� 	���J �ز  �ز �و"�د و �9و�ت ھ� ���	 ا�ت *

ا�����	 �دارد. �9ش ا��	 را در ا�ن (�ر(وب، �� د 

	� �
*��د. �� د، �ؤ���ن ��  )ش  و آ�0ن ھ�ی �����	 ا�

��ل آ��ن را !رد ھم �	آورد. �را�م آ��0	 اراد  

!ردھم آ�ده را در را��د *��*�ش  � ��د��ر �ر� ط 

ن �و$���	 و ��زد. ا�ر $د�	 ا�8م BCور در (�� �	

��9د  � �� د�ن ���ن ا�ت. � ��������د ھ� ���	 

د�ن و ���د ھ�ی آن در )ود �9دس �����د،  ��� (ون 

*�ر*رد  �زآر��	 ھ� ���	 ا�����	 و �9و�ت آن را 

� �,ده دار�د �9دس ھ���د. ا���ن �و�ودی ���ره  

� ھ�K *س ���� �ا�����	 ا�ت و  دون ا���ء  

�C	 در �ط] ��ده و او"�� ز���	 �وا�د  � ز�د!	  ��	

9ط  �( �و"وژ��) آن ادا�� دھد. از ا�ن "�Cظ، ا���ن �

������ ���ز��د * �����ای  � ھم %�و��� و  ���ز��د 

%ذ�رای و�ود �Bوی (ون او ا�ت. ا�ن و"	 در 

و   �طC	 او"�� و ��ده ا�ت. ز�د!	 آ*�ده از د�واری

 ���	 و ر�` ا�ت. ا���ن 9ط در %�ز���� اC��س ھ�

� �� د  د" ���	  � د��ران �	 �J وا�د  ر د�واری ھ��
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�� آ�,� را ��Cل *�د و  � ز���ن ادا�� دھد. در ا�ن 

 ��ورد، �را�م آ��0	  � آن )�طر *�ر*رد �,�	 را  

�,ده دار�د *� در را��د آن، �)ص از )ود و و�ود 

�)�	 )و�ش  � ���م �Cدود�ت ھ�ی آن رھ� �ده و 

�ز0	 از �� *ِل  � ھم %�و��� واY   )ود را  � ��ن

	� �*�د. �را�م آ��0	 �ور ��ط
	 �ورد ���ز  ��ر 

آر���د. ا�ر $د�	 ���د   رای %�� رد ز�د!	 را �	

ای ا�ت *� در آن (��ن �وری آر�ده  �و$��ت و�ژه 

  آ�د.  �	 �ود و از ا�ن رو �9دس  � ���ر �	

� را در دوران �درن، د�ن د��ر اھ��ت و ا$�دار !ذ��

دا�د. و"	 او  �دارد. دور*,��م ا�ن ���� را  � )و 	 �	

 �ھ�(��ن  � ا�ن ���� آ!�ه ا�ت *� در ا�ن دوران ���ز  

9ط *���	 ��	 ��� د *� ���د زو�	  �را�م آ��0	 �

	�  ،��� د. ���� �ت �درن ا���ن ھ� را ا���زه ��)�

��ف *رده و *�ر و ز�د!	 B� را 	�����ھ� ���	 ا

ا�د.  �ور  � ا�ری $د�	 *� ���د  ���� زدوده ز را  ا

�را�م آ��0	  ��د و �����	 ��A در  ��ن اC����ت 

�  )ود  � �9دس آن  ��د *��8ً اC��س �	��ود.  � �و

�� �درن �	���9ط آ�0ن ھ�   � ��)��ر  ��وان ا�د���د *

و  �ورھ�ی �د�	 و رد �Cور  �زآر��	 ھ� ���	 را 

ن و  دون �8$	  � ��وۀ ز�د!	  �  ,�ر�ن ��ل ���

دوران �درن ���ن �	 ��ز�د. ا�ن ا�� در �ور�	 

���ن ا�ت *� در وھ�� اول، آ�0ن ھ� �,����ول و 

	� �)واھد  ��د  �وا�د،  در ر!�ر�ده  ���د. ھر *س *

�ر�ظر از ھو�ت د��	 و �Jرد��	 و ��زان �ور و 

در!�ری در آ�0ن ھ� �ر*ت �و�د. در وھ�� دوم، 

��ل در �ر*ت *��د!�ن در �را�م  ��د  �وا��د ��9	 

%�� رد آ�0ن ھ�  � �,ده !�ر�د. ��ز���دھ	 آ�0ن ھ�  ��د 

��ل و %و��ی د�و*را��� و  ر � ��ی ���ر*ت 

ھ����	  ��د �� ا���ن د���� 	  � �ور ��ط
	  رای 

ھ�� ���ر �ود. در وھ�� �وم � ��د �وا��	 ھ�(ون 

�	 ِ ���د �را�م و ��ل �را�م، و�ژ!	 ھ�ی ا�ر $د

*�ش !
��ری و �Jر !
��ری �ر*ت *��د!�ن در ��Bد 

� �درن  ���د.  � ا�ن )�طر، ���� � ارزش ھ�ی 

 �رد�ت   �����دور*,��م  ر آن  �ور ا�ت *� در 

�ورت ا�ر $د�	 درآ�ده و آ�0ن ھ�ی ار��ذاری آن 

 ;Durkheim 1965دھد (  ���د د�ن �د�	 را ����ل �	

Collins 1982.(    

  

 را�رت �6 و د�ن �د�! در آ�ر�2�

و ر و دور*,��م  ر آن  �ور�د *� در دوران �درن، 

را��د ���89ت، �
��� �,�د ھ� از ��د��ر، �و��زی و 

!�ری ھ���رھ� و ارزش ھ�ی ��رِد �,����ول  ��ل

�ود. در د�د!�ه آ�,�، در  ���ر  � ��وYر�زا��ون �	

��ت و *�ر*رد �وا�د اھ دوران �درن، د�ن د��ر ��	

!ذ��� را دا���  ��د. رو���ری ا����م و ا$�دار 

را��د �و��زی و �
رد  ،��ظری د�ن را و�ران ��)�

ھر (�  ���ر ا���ن ھ� ��ز��ن و ��)��ر �����	 آن را 

��ف �	B�  	در�` ��ز  �ورھ�ی د��� �*�د.  

�!را�	  ی ھ����د ��	 ��وYر�ر �ده، ��  �ورھ�ی ��� 

!�ر�د. ا�ن  ��ی د�ن ����رف ���	 را �	�� رد!را�	 

درک و ر و دور*,��م از د�ن *� در ا�د��� ھ�ی 

� �زد و�داران  � �ظر�� ���ر*س ��ز %ژواک ��

�و��زی از ا�� �ر )��	  ر)وردار ا�ت. و"	 

�� آ�ر��� را %�ش ������9د�ِن ا�ن درک وری �\�ل 

ه ). آ�,�  � ا�ن ���� ا��رBruce 1992*����د ( �	

*��د *� ا��Yت ��Cدۀ آ�ر���  � ��وان ��	 از  �	

�ر�ن �وا�A  � ���م %و���	 و ��وع رھ��	،  �درن

�ر�ن �وا�A  �ری  �ژادی و $و�	 )ود ��	 از �ذھ 	

� )ود را �ذھ 	 دا���� و ����ا�ت.  )ش �,�	 از 

���ل در ����� د��	 �ر*ت �	  � !و��و��د.  �  ای 

�� آ*�ده از ���دھ�، ا��ره �8وه Cوزۀ ��و�	 ا�ن ���

ھ� و ا�ط�C8ت د��	 ا�ت. )داو�د و ���د ھ�ی د��	 

9ط در اذھ�ن و *�ش ھ�ی  �BCوری ����9م و ز�ده �

  �ردم  *� در Cوزۀ ��و�	 دار�د.
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ھ� ا�� د��	 )�ص ا�ت. ا�ن د�ن � �ھ�	   د�ن آ�ر���0	

� د�ن ���	 �وا�A %����درن �دارد. در !��رۀ  

�,	 ���ره �د�	 %�دا *رده ا�ت. د��	 ��و�	، د�ن و

!و��د، در  *� ������داران آ�ر���0	 از آن �)ن �	

	� ��
�ود و در  �را�م ��	 و�C�	 ��و�	 از �)ن !

Cوزۀ ��و�	 از آن  � ��م د�ن آ�ر���0	 ھ� ��د 

ای  � د��	  �ود، د��	 ا�ت �د�	  دون ھ�K ا��ره �	

��ل. رو رت  8�� ً��  � �و��ن  )�ص،  � )دا�	 �ر*

�ای در دھ� ��ت %��9راول  رر�	 ا�ن د�ن در  ��9"

� ����	 �درن �د و آن را  ر)���� از ��ت ����

�  رای %ر��ش ھ���ن �%رو�������م و"	 ��ر�د ��

 ). Bellah 1967دا�د ( �	

��ت %رو�������م  � (�د ��ل )ود را �����ن 

��"�ت ھ�ی د��	 و  �	 	����� �د��وی ��زد: ا���9د  

�,�ن �����ه ����ش ��وه ا",	 ا�ت و  �و  �ور  � آ��

وظ�
� ا���ن در �,�ن  �رور ��)�ن ا�ن ��وه ا�ت. 

و"	 )دای ا�ن د�ن و�ژ!	 )دای ����Cت را �دارد. 

 �ور و �ر� ط  � �ظم،  )دای آن �و�ودی  ���ر ��ده

$��ون و Cق ا�ت ��  ���ر*ز  ر ر����ری و ��ق. 

� ا�ت و"	 در!�ر ��ر�; ا�ت و او )دا�	 ����ل و ����

 ��و�,	 )�ص  � آ�ر���0	 ھ� دارد. آ�ر���0	 ھ�  

د�ن !��رۀ ��و�	 )ود  � ��ن د�د )�ص *�ور )ود 

��ر�د. ����� آن ��ز، ھ�(ون ����� روز  �	

 ��د ود، �ر� ط  � ��ر�; آ�ر��� ا�ت. 

 

  

 را�ت بال

�   � آن "د�ن �د�	 در آ�ر���" ��9"�  8 ،  � ��م *

�آ�د،  ای *8��� در آن ز����  ���ر �	 ا�روز �و��

ا����ر  �  وا*�ش ا���9دی  ر)	 ��Cب �ظران   ھ���م

�، و�ود  ردا��	 "�9� �رو � رو �د. ا���9د ا��	  

%ر��	 و  ����د آ��ز از د�ن �د�	  � ��ن � �y وطن 

ارزش ھ�ی آ�ر���0	  ود. درک *�	 ���9د�ن آن  ود 

�  8 )ود  � )* �� �����ودی و ��  � د�دی  �طر

	� �������رد  ا���9دی  � �9ش و �����ه د�ن در 

)Hecht 2007 د د�دی�). )ود  8 ��ز (�د ��ل  

 �����ا���9دی  �  ردا�ت )ود و ارزش ھ�ی �C*م  ر 

آ�ر��� %�دا *رد. او رد!را�	 و ار��ذاری  � ر�ه 

��دی را در ���$ض  � ارزش ھ��	  ر)���� از 

%����	 در ر��دن  �را���ری � ��	  ر ھ� ���	 و ھم%

�,��	  ,�ر �	 �  د�د.   

 د�ن ارز�!

دو �
,وم د�ن �089	 و د�ن �د�	  � دو د��� از 

و�ژ!	 ھ� و !را�ش ھ�ی ��
�وت در د�ن ا��ره دار�د. 

ای �089	 ا�ت و  دون  �ور،  د�ن در  ���د )ود %د�ده

ا�د �����ھ	 در �و ��ز���دھ	 و رو��ردی �089	 ��	

�,�ن دا���  ��د.  � ا�ن �Cل د�ن �	  ��وا�د در ز���

�ر �ود. در   ��د و �089	  ھ�ی !و��!ون �089	
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�، د�ن در )ود �د�	 ���ت. د�ن در دوران ���9�

�درن، در  ر)	 از ���طق �,�ن، �د�	 �ده ا�ت. 

ھ�ز��ن، �د�	 �دن در ار� �ط  � را��د 

. د�ن �د�	 د��	 ا�ت *� ��وYر�زا��ون $رار دارد

��رد.   ر �9دس ارزش ھ�ی ا�����	 و ��	 %�ی �	

��ر و  Cر*ت در ز���� ���89ت (�  �� د�ن را  ��

�Cدود �ر،  �ور �� !روه )�ص ��زد و"	  ر )8ف 

 �����آن �د�	 �دن از د�ن  �وری ��و�	  رای �� 

�  ��زد.  ای و��A از ا���ن ھ� در �,�ن �	 �� ���و�

ران �درن، در ارو%�ی Jر 	 و آ�ر���ی ���"	 در دو

 ��را��د �089	 �ر �دن د�ن  � �د�	 �دن آن ��
�ق ��

ا�ت.  %رو�������م ز���� را ھر (�  ���ر  رای �د�	 

�دن د�ن راھم آورده ا�ت. ا�روز  )ش �,�	 از 

�ؤ���ن ارو%�ی Jر 	 و آ�ر���ی ���"	  �  �ور د��	 

ی ����  )��دن  � ز�د!	 )ود ھ�(ون ارزش ھ��	  را

 	������)�	 و ا�و"	 ا)8$	  رای ��ظ�م ز�د!	 ا

��ر�د. *�ش ھ� و ���دھ�ی د��	  رای آ�,�  )ود �	

(�زی ��زا از *�ش ھ� و ���د ھ�ی ز�د!	 ا�����	 و 

�8ش ھ� و *�ش ھ�ی د��ران ���ت. ا�ن د�ن را 

�وان د��	 ارز�	 ����د. د�ن ارز�	 د��	 �089	  �	

� ا���ن ھ� �	 ا�ت. د��	 ا�ت *�  �ورھ�و �د�  	

	� �Bر� 	� ��وا��د  � ��ن ا�و"	  رای  *�د *

� *�ر آ��د.   	����������دھ	 و ��ظ�م ز�د!	 ا

ھ�ز��ن  �ورھ�ی د�ن ارز�	 از ا����Cم و ا����م 

Yزم  رای �� �ظ�م ��9د�	 %��)�وی �9د  ر)وردار 

آورد *� آن  �	ا���ن را  رای ���9د�ن راھم ا�ن   وده،

ای از  �ورھ�ی ارز���د   ���د. د�ن  را  � ��ن ذ)�ره

ارز�	 ھ�(ون ھر د�ن د��ری ا��وار  ر ���دھ�ی 

و"	 ���دھ�ی $د�	 آن  ���ر ارزش ھ��	  ،$د�	 ا�ت

 	������ *�ر ��ظ�م روا ط %�(�دۀ ز�د!	 ا  �ھ���د *

  آ��د. �	

� �وان د�ن ارز�	 را د��	 دا��ت * �	   � طور *�	

ا���ن ھ� (ون آن را  �وری ��� ر و ارز���د 

دا��د،  � آن ���9د�د. ارز�	  ودن، ا���� ا�ری  �	

� ا����م �ظ�م  �وری،   �� ���89ت، وا ��  �وا ��

� و �و�B]  د )�	 و درد و �����ز  � )را�ت و �و

ر�` ا�ت. د�ن ارز�	 د��	 ا�ت *� از "�Cظ �ظری 

�ت. و"	 ا���ن ھ� %��)�وی %ر�ش ھ�ی ا���ن ھ� ا

�����دِی ز�د!	 و � �JدJد�ن دارای د �  �در را ط

ر����ری ا)روی ��ز ھ���د. در ا�ن ز����، د�ن 

��د از �����ه ا���ن در !��رۀ  ارز�	 در���	 �ظ�م

 	��,�ھ��	 و را ط� ز�د!	 ا���,��	  � ز�د!	 آ�

	� �دھد. در د�د!�ه و ر، %رو�������م  � ��ن  ارا0

ظ,ر ���89ت د��	، *�ش ھ�ی ا���,��	 را �,��ر�ن �

 	��,��ر� ط  � �و�9ت ا)8$	 و ر����ری آ�

	� �ای را  ��زد. و"	 ھ�Y Kزم ���ت د�ن (��ن را ط

 ر$رار ��زد �� د��	 ارز�	 �ود. و ر د�ن ھ�ی د��ر 

� %رو�������م را �ظ,ر ��  �را �$د ���89ت �دا���

د��	 ھ���ر ھ�ی  دا�د. *�	 ا�ت *� اوج ���89ت �	

� ا���ن ھ� �� ھم %�و��� $� ل ا���م ����	 را ��و 

 ���زد �� د�ن ارز�	  � ���ر آ�د. �,م آن ا�ت *

 �  �ز�د!	 و *�ش ھ�ی ا���ن ارز�	 ���ن در را ط

ر����ری ا)روی دا���  ���د و ا���ن ھ�  �وا��د راز 

و�ژه ���ب آن) را دارای � و ���ب ز�د!	 )ود (و"	  

����  �ھ	 ارز���د در �ظ�م  �وری د�ن   ���د.  

  د�ن در ا�ران �,�@ر 

د�ن ا*\ر�ت �ردم ا�ران، ا�8م ���	، د��	 $در���د 

� ا�ت و"	 در ا ��د �
وذش از ��)��ری ����در 

 	������م و ارز�,�0	 *�رآ�د  رای ز�د!	 ا���

���ر  ر)وردار ���ت. ا�ن د�ن در (�د �دۀ ا)�ر �

را��د �و��زی و  �داری را از  �ز��زی دا��

�ر��ذرا��ده و �� Cد ز��دی  � آن د"�ل ��ل د��	 

� و آ��پ %ذ�ر در ��9 ل ھ�وم )را�ت %�دا *رده ������

	������� ش �ری �� ا Kت. ھ��ا  	ای ��ز از آن د��

�د�	 ���)�� ا�ت. آ�وزه ھ�ی آن در !��رۀ ز�د!	 

 	�����ا�����	 ارز�,�0	 �طرح  رای ز�د!	 ا
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آ��د. *��ر *�	  ر � ��ی  وران ����ر  � ���ر ��	د

آ�,� د�ت  � �وآوری در ز���� �و"�د، ���رت، *��*�ش 

	� 	�����ز�د.  �  ا�����	 �� �د�ر�ت ��ز��ن ھ�ی ا

ا�ن ھ�� ا�ن د�ن BCوری �دی در ز�د!	 )�و�	 

� دارد. را��د ����اراد و �Bی ��و�	 

�Cد ��وYر�زا��ون �� ���داده ا�ت.  � رخ����	 در 

دو"ت  ر � ��ی ا�ول ��ظ�م *��دۀ روا ط $درت و 

�ود؛ �ظ�م �درن  ��ز��ن ھ�ی ا�����	 اداره �	

آ�وز�	 ا���د �ده ا�ت و )�ل ����و�	 ��!رد و 

دا���و در آن ��7ول  � ���Cل ھ���د؛ ���8	 

�,رو�دان  � و���� �,�د �درن در���	 ���	  ر ��م 

رھ�/ ��و�	 در ز���� �ود؛ و  ��ر 	 ���Bن �	

	 ھ����د اد ��ت و ھ�ر  �ش از %�ش و�,	 �ھ�

� ا�ت ( ,��م �). و"	 �J١٣٧٥رد��	 ��

��وYر�زا��ون �V\�ر (�دا�	  ر $درت و �
وذ د�ن 

��ذا��� ا�ت. ��ت آن ا�ت *� ا�8م ���	  �ش از 

 ��� �\ �ت ������%�ش   � �ورت د��	 ا زاری در 

� ���زھ� و )وا�ت ھ�ی ا�ت و از �وان %��)�و�  	

   ر)وردار �ده ا�ت. 	ھ�ی ��ر *�و� ا���ن

� !و��!ون د��	 ا زاری ا�ت.�� و� �  	� ا�8م ��

�,ز  � و�دۀ ر����ری ����9م و وری � �اول آن *

ھ�ی ھ����د ز��رت، �و�ل و  ا���ره  ح � و���� طر

� ز���� رازش C�	 و %��Yش  ا���ت ا�ت. دوم آن*

رد را 	Cده رو��ر�ن و ���ر�ن ��ل راھم   � �ر�

� �� Cد ����	 رھ��	 رد را از  آورد. �وم آن �	*

���ر ���ن � 	������ ھ�ی ز�د!	 %�(�دۀ اJدJد

��  ��زد.  دون �� ا�ن د�ن 9ط �	 �	����وا�د در 

ا�ران  � ��)��ر ا�����	، ا$���دی و رھ��	 )�ص 

� )ود د��	 ا زاری  ��د. ���� �  ای د��ر در 

��)��ری د��ر (�  �� در ��Bد  � درک، ارزش ھ� و 

!رت و  � �ر�ت در ھم  )وا�ت ا���ن ھ� $رار �	

���ت. �ن در ادا�� ا�ن  )ش در ا �دا و�ژ!	 ھ�ی  �	

���ر را  ر)واھم ��رد� 	��%س  �  ،*�	 ا�8م ��

 رر�	 �وا��	 )واھم %ردا)ت *� از آن �� د�ن 

  ��ز�د.  ا زاری �	

  

7��6ت و ا�6م ��,! 

��� )�طر ��)��ر ��ز���	 )ود، در �� �دۀ  د�ن �� 

� ھ����د �ا)�ر  � د��	 ������� � د�ل �ده ا�ت. د�ن ��

د��	 رو���Cت �دار ا�ت. رو���Cت ��  ،*��و"����م

� ھ�ی و ����� د��	 ھ�(ون ����C ،د�9ط ادارۀ ���

� )وا�	 و �را�م �زاداری را  � �,ده دار�د Bرو

ار� �ط ����9م  � �ردم ���0ل و ���8ت آ�,�   ��� در

*��د (*�ظ�	 �و�وی  در �ورد ا�ور د��	 را Cل �	

�وان در �و�B]  ). ��ود  �رز ا�ن ���� را �	٢٠٠٤

 	���( u آ�ت �� د�د.  � طور ��و��ا"���0ل ����ی ��

)١٣٨٣[�Bد  ر �9ش  ) �و�*V� �  0ل )ود را��ا"�

*�د.  � )�طر  ن آ�Jز �	���,د�ن در  �ور  � ا�ول د�

�����ه )�ص )ود در د�ن، رو���Cت ��9	 �ؤ\ردر 

	� �
*�د. � �� رو���Cت  را��د ������� �دن د�ن ا�

� ھر (�د ھ����د *��و"����م ���ره %�����	 ���ت، ���

و"	 در دوران �د�د �� Cد ز��دی ��)��ری %�����	  � 

*رده  u ھ�ی �ظ�� و �را�A �9��د %�دا رھ ری آ�ت

� و���� در��ت ھد��، *�ر�زد   A��� ت���Cت. رو�ا

و �,��ر از آن  )�	 از درآ�د �ردم  � ��ن )�س 

� ھر  ز�د!	 ا$���دی ا�رار ���ش �	  �*��د. )�س �

	��Cق  رو��� ��9م ھ�ی  �Yی رو���Cت �  �ای *


وذ و  !�رد. $درت آ�ت �	� ��u ھ� در �ذب )�س در

*�د.  �����	 رو���Cت ��)ص �	$درت آ�,� در � �� %

�  � �ردم، رو���Cت را C��س و  ���را ط� �زد�� دو

 ������ل  � %ذ�رش )وا�ت و ����8ت �ردم ��)�

�وان در  ا�ت.  �رز�ر�ن ��ود ا�ن C����ت را �	

� در � ����ت د�د. وا�Yر�ن ��9م د��	 ���%د�دۀ �ر

����ب  � $درت ���	 و *�8	 *� در ����ب  � 

 �ت و �
وذ در �وده ھ�ی د��دار و �ذب ��!ردان �C و
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� *8س ھ�ی )ود   � آن ��9م ��0ل    �Cوزه ھ�ی ����

  �و�د. �	

رو��رد و (ر)ش ������� ا�ری  �����  � د�ن ���ت. 

�ای ا�ت *� و ر در �ط�"��ت )ود  ر آن �V*�د  ا�ن ���

ورزد. �وده ھ�ی �ردم  ردا�ت ھ�ی روز�رۀ )ود  �	

*��*�ش  � ��د��ر  � �ورت �,�د در  از د�ن را در

آور�د. �C	 ا�د0و"وژی ھ�ی ����	 از (��ن  �	

!را��	 ��ون �����د. و"	 در د�ن ھ�ی د��ر، 

�,�دھ��	 ���ن ھ����د �دارس د��	 �� ����9ت ��"	 


ظ ا����م و �وان C ود را( �
� �� رو���Cت، وظ�

� ���ز  ر �ری د�ن �	  � دا��د و  � !را�ش ������

)�ز�د. و�ژ!	 )�ص ���A آن ا�ت *� (��ن  �	

!را��	 در آن ��Jب ا�ت. Cوزه ھ�ی ����� و 

رو���Cت  زرگ  � )�طر ار� �ط )ود  � �ردم و 

ار� �ط � �� رو���Cت  � �ردم از %��Yش *8م 

رو���Cون دون %��� در �را�م �����	 د��	 و *�ر*رد 

  ورز�د. روز�رۀ آ�وزه ھ�ی د�ن )ودداری �	

��	 رو���Cت  � �ردم و ��)��ر �ری  �ز ���A �زد

 �9,	 %و�� ��)�� ا�ت. $ ول �9ل   ���� �9از 

9�، ا���ن آن را  رای ���,د�ن  A ��� از 	وان ����

راھم آورده *� در �ورد ���0ل �ورد ا �8ی  ����

). ا�ن 9ط �١٣٨٣ردم د�ت  � ا��,�د  ز��د (���ز��د 

د )���	، ���ظری و ����	 رو���Cون "راد���"	" ����

�واھ�ی "��ذ" )ود �دام راه را  رای  �  ������د *

ا�د. از  %ذ�رش ر��ر ھ� و ��وه ھ�ی �و ز�د!	 !�وده

�ظ�C� 	� 	���� د و  *�ری ���	 د��	 *� در وا����ن �

راوا�	  �در  ���ری از اد��ن د��ر ����� ھ�ی آن را  

	�  A��� در 	ت، *��ر ����و�ود دارد. �C	 �وان ��

�ط�C� را�ش ھ�ی!  �  	���� A��� ت���Cر در رو�*

� ���	 از %ژوھش در �%ژوھش ھ� و روش ھ�ی %��ر

 �� �� ���7ر ����ت �دارد. آن (���ول ھ�ی  ���دی !ر

اد��ن د��ر د)�"ت در *�ر )داو�د �� *�ش ھ�0	  � 

������ر�د،  رای آن ا�وری   �ر �	 %���دھ�ی ا)$8	 

9دان   � ���ر �	��دی  �آ��د. ا�ن را ���د  �وان  

و"	  ، �زا�د��	 ا)8$	 و %را!�����م �ر� ط دا��ت

�  � �رد�	 *� �C	  رای �را ط� �زد�� رو���Cت ��

��دی از آ)ر�ن د���وردھ�ی ��م و �����  � آ�,�   ,ره

�  *�د. ا�د ��ز در ا�ن ز���� �9ش ا�
� �	 �)م دو�(

� از���� 	 د��ر ��ز  � ���ل   � ھر رو �ذھب ��

� ���89ت رو  �* �رو ا�ت.  ���د �ری آن، ھ��ن !و�

) و در دوران ����ر ١٩٩٦%���ر از �وی *�روی (

) 	�پ) ٢٠١١ب، ٢٠١١ا"ف، ٢٠١١از �وی ا* ر !�

�، ����$ض ��وه �	�*�د. ا�8م  �ورد ا��ره $رار !ر

د��	 ���ره �و�Cدی ا�ت. )داو�ِد آن $درت )ود را  � 

ن %ر از �V*�د  ر آ*�د. $ر ای �9��م ��	 �K *س و %د�دهھ

%��� ران ر���ده �ده از  �و�Cد و $در $در�	 او ا�ت. 

�وی او ھ��	 ا���ن ھ��	 ھ���د ���و"	،  ر!ز�ده 

�ده  رای ا 8غ %��م ھ��ش. ھ�K %��� ری ��ز از ��9	 

�ای )�ص  � او  ر)وردار ���ت.  و�ژه �� را ط

�ز *�ر!زارا�ش �����د. او در ر�����ش ��ز *�� 	�

��ن  )��د!	 داوری  �طرف و �)ت !�ر ا�ت. در 

����C داوری او ھ�� �ؤ���ن  را ر ھ���د. ���ش 

9ط و 9ط  ر � ��ی *�ش ا���,��	 �ؤ���ن ا���م  	��,�

!�رد. �
�وت ا��	، � ��ض ا��	،  �ن �ؤ���ن و  �	

�، )��دان ��Cد، ����� �9
�ر ا�ت. و"	 در * ���

� از ��	 �� ا��م ز��ن، ��9	 و�ژه %�دا �ا����ن ��

	�  �� �*��د. �9ش و�ژۀ آ�,� ا!ر �Cدود  � را ط

���د  ،���د �C و �ت )�ص آ�,� �زد )داو�د  �$	 �	

*رد. و"	 ��0�� آن ا�ت ا����ن  ����	 در�ت ��	

	� ���وا��د  �ن )داو�د و �����ن وا�ط� �و�د.  ��

�  ودن رد و آ�(� در ا�ن �ورد �,م �ا�ت 9ط ��

�و�ل او  � ���د ھ�ی �9دس ���A ا�ت. داوری ِ $�دری 

�ای ��!,�ن  �  ����ل، داوری )�� و �)���را�

*�د. داور �,��	 ھ�وز  �
��ت �� ا��م ���7ر %�دا �	

� ا���ی ����	 د$�ق   �)داو�د ا�ت و"	 ����م او �

� ا���ی �و��� ھ� �� رو�دادھ�ی �ورت �	  ��د !�ر *

�  ای  � *�ش رد �ورد داوری �دارد. *� ھ�K را ط
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�دار  %د�دۀ د��ری *� ���89ت ا�8م را در ���A )د�

��ل )�ص ����� د��	 آن ا�ت. در  ،��زد �	

�د ��9	 ا���Cری در � �دت و �� ���ذھب ��

���ن ھ�ی د��ری  - ر!زاری آ�0ن ����ش �دارد. �,�د

�9)���، �9 رۀ ا��م� ،�����C ھ� و ا���زاده ھ� و  ھ����د

� و �زا)  � ���د ر$� ت Bرای رو�)�� �ن (�Cل ا

ای ��ز��ن  *��د. ����ش در ���د ��)��ر و ��وه �	

���� 	089� ���ر دارد و �9ش آن در را��د  �ر و در ���

ر����ری �
�ف و ��)ص ا�ت. ا�ن را و"	 در 

�وان ا راز  ���ن ھ�ی ����ش ��	 -�ورد د��ر �,�د

���ن ھ� ھ�(ون �9 رۀ  - ر)	 از ا�ن �,�ددا�ت. 

ا����ن دارای ��ر�ف و �����ھ	 ��)ص در د�ن 

ر��	 ھ���د و"	  ر)	 د��ر ھ�(ون )�� �ن �Cل 

�زاداری و ���� ز�	 و ا���زاده ھ�  ���ر در رھ�/ 

د��	 ������� دارای �9ش و �����ه ھ���د و ��وۀ ر��ر 

ن ا�ر از اراد در آن (�دان ��ر�ف �ده ���ت. ا�

���و ا��زه داده �� ��9م ھ�ی د��	 )��	 ھ�(ون 

�Bن  رای اداره  رو�Cر �دا���)وا��ن و در دوران �

ا�ن �را�م ��ل !�ر�د و از �وی د��ر ا�ن ا�)�ص 

 �وا��د  � آزادی و )8$�ت  ���ری �� ت  � رو���Cت 

  �����	 را  � %�ش  ر�د. -�را�م �����	

� ��,��	 !ر��ر  ��!را��	 �Jر �� Bد  �ذھب ��

��89	 ���ت، ا�8م )ود در *��ت )و�ش ��ز  � (��ن 

د��	  � !را�ش ھ�ی  ،����	 در!�ر ا�ت. ا�8م

��89	 ا�ت و"	 !را�ش ھ��	 �Jر�089	 ��ز در آن 

آ��د. ا���9د  � �و�Cد �ط�ق، �را�م ��ده و   � (�م �	

� د$ت ��ر�ف �دۀ ����ش، �V*�د  ر  را ری د��	 ھ��  

� طور د$�ق ��)ص �ؤ  ����ن و ��وۀ ر����ری *

%�را�ش ��)�� ا�ت. ���د  �ده از آن د��	 ����م و  	

ھ��ن ���89ت  ��ث �ده �� ا�8م (��ن $در���د در 


ظ و �C	 �9و�ت *�د. C ه )ود را������,�ن ����ر 

 � ا���Cل *� ود ���89ت ا�ن د�ن در �� �دۀ ا)�ر 

���	 ����د ��د �C	 از (�م %�روان )ود آن، *

���"د�ن ا�د آ �دی، ��Cد � ده و ا$ �ل Yھوری، %�,�ن 

����ده ا�ت. از ا��,�ی $رن  ���م %س از آ���0	 

 ردن  � �9ش ����Cت  �  �������ن  � ��دن Jر 	 و %	

طور *�	 و %رو�������م  � طور )�ص، �Cدود�ت 

���89ت آ�وزه ھ�ی ا�8م در �����دھ	 ز�د!	 

�ده ا�ت. ا�8م د��	 *م و  �ش   روز�ره آ���ر

آ��,��	 ا�ت. *�ش ھ�ی ا���,��	 ا���ن  �ز در �� 

�ورد )�ص، �,�د در راه د�ع از *��ن ا�8م و �8ش 

 رای !��رش آن، �9ش )��	 در ر����ری ا���ن 

�ای  �دار�د. و"	 ھ�ز��ن، ا�8م د��	 ا�ت  � ���و�

��	 !��رده از ا��Cم در �ورد ز�د!	 ا�����	 و ��

 �  �ا�ت ���9د  � آن. ا�8م ھ�(��ن د��	 ا�ت *

� در!�ری ھ�ی ا���,��	 ا����	   ���ر�	 ر�����Bدا�

�وی "ذت ھ�ی ��دی  �	�����رد. ا�8م ا���ن را از 

	�� A�� ً8١٣٧٩*�د (�ر�ر  و ا� ��ت \روت ا� .(

���ل آن ا�ت *� ا�8م دارای ھ���Cُ K	 � ��	  ر 

و�داری �Cض  � ا�ول  *و��د!	، *�ش ��89	 و

ا)8$	 ���ت. ز�د!	 روز�ره  رای آن �ر�� ���ِن 

�و�	 ��  ر����ری ���ت. !ز��ش *و��د!	 و �Cول

آ�ود!	 و ��ز!�ری  � وAB �و�ود، ر��ر ��89	 �� 

*�ش د" )واھ	 و ز�د!	 ���ره ا)8$	 �� �8ش در 

�,ت *�ب �و�9ت �V\�ر )��	  ر ��زان ر����ری 

ارد.  � ا�ن د"�ل ا�8م، در ���9��  � د��	 !ذ ا���ن ��	

 	
�� 	�����ھ�(ون %رو�������م، د��	  � *�ر*رد ا

��ی آن �  �� �Cول ا�����	 را  ا�ت. د��	 ا�ت **

دا�ن ز�د و ا���ن ھ� را  � *�ش �089	 �وق دھد 

ا���ن ھ� را  � �Jر �دی !ر�ن ز�د!	 روز�ره )ود 

  )وا�د. را �	

��  د )�	 و درد و ر�` ا���ن ا�8م  � ھر رو، در ز��

�	 از ���89ت  �رزی  ر)وردار ا�ت. ���A ا!ر ��

� ����9م و"	 �Jر����9م ارز�	 و�ژه  رای � �)

 د )�	 و درد و ر�` ا���ن در ا�ن �,�ن $�0ل ا�ت. 

� و �را�م آ��0	 �زاداری  ز�د!	����� ا����ن ��

ا",	  �V*�دی  ر ا�ن ا�ر ا�ت *� �C و �ت در د����ه

در ار� �ط	 ����9م  � ��زان درد و ر�` ��Cل �ده در 
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ز�د!	 ا�ن �,��	 $رار دارد.  � ا�ن و����  ا���ن ھ�ی 

درد��د و �Cروم در درد و ر�` )ود ارزش و 

�� �د *� در !��رۀ ز�د!	 روز�ره �درن و  ��وھ	 �	

*��د. ا�ن  *��*�ش  � د��ران ����	 از آن اC��س ��	

���ری $� ل ��Cل �� ��Cل %ذ�ر�ر �	 ز�د!	 را  رای  

� �Jر�089	  ��زد. و"	 ا�ن ارز���د-���زی دارای و

�� Bد �089	 ��ز ھ�ت: �وده ھ�ی درد��د و �Cروم 

را  � %ذ�رش وAB )ود و ا����ب از �8ش در �,ت 

)وا�د. ���A ھ�(��ن ھ�K �و�B] و  ���7ر آن را �	

��دارد.  �  ,	  رای )و� )�	 و �و�9ت ا���ن ھ���و

� )و� )�	 و �طور *�	 در !��رۀ آ�وزه ھ�ی ��

���	 �دار�د �� �وC�B	  رای آن  	��,��و�9ت ا��

ارا0� �ود.  � ا�ن )�طر ��ز ا�و"	 ا)8$	  رای 

  �����دھ	 و �ظ�رت  ر �و�9ت �دارد.   

  

 د�ن �د�! در ا�ران

	 ��9وم در ��9 ل را��د �ا�8م ���	 در ا�ران ��رو

� )ود  � د��	 �د�	 �Cول  ؛ن د�ن  وده ا�ت�د�	 �د�

%�دا *رده و �� ا��زه داده ا�ت *� د��	 �د�	  ر � ��ی 

� آن ��ل !�رد.   �ارزش ھ��	 ���9ل و"	 وا ��

� ��9	 �,م در ��ل�!�ری دو"ت ��	 در  �ذھب ��

ا�ران دا��� ا�ت. �
و�� ا�ران ��%�ر(�  ر)وردار از 

� و  � � د�ل آن دو"ت �ر*زی را  � ا���ی �ذھب ���

). ١٣٨١!ل   � د�ن ا*\ر�ت �ردم  ���ن !ذا�ت (�
ت

� در �ر�� ����ت و ا����ع � � ا�ن �Cل، �ذھب ��

� ارا0� �داده ا�ت.  ھ�K ا�ل و ارزش �د�	���� �ای  

در ز���� رد!را0	، وطن %ر��	، ھ� ���	 

	�� ،	�����!را�	 ���وا�	 آن *��8ً (����ر ا�ت.  ا

�ً د�ن �� ا�ت واCد، ���وع �ؤ���ن، ا�ت ا�8م ا���

	� 	�(� ��وا�د �
��� ا�ت را  � ���ت ھ�ی  و  

��ت ھ�ی ��
�وت را -!و��!ون و �,رو�دان دو"ت

� ��ز،  � آ��� ا�ن � %ذ�رد. ا�ن ��ت در �ذھب ��

!�ری دو"ت ��	 �درن ا�ران �9ش ا�
�  �ذھب در ��ل

 ����ی !ذا��� ا�ت. �� ����د *رده، رد )ود را  

ا���� و آ��� ا�8م ا�را�	 )وا�ده �ود و"	 ھ�K !�ه از 

)دوا�د �� ا�����	 ��C	 و �داA )�ص ا�ران و 

  ا�را���ن ��د ��رده ا�ت. 

�	 - �� ارزش د��	 ا��8	��– �ای ا��\��0	   � !و�

� از اھ��ت  ر)وردار ا�ت: �,�دت. ا�ن  –����در 

ارزش در دوران ����ر اھ��ت ����	 و �د�	 

� ا�ت (  ا"��ده وق� Fishcer 1980; Cookای ��

9ط د��داران *� د��ران ��ز  رای آن 2007 �� .(

 �� د��	 )ود، �,�دت  �ا)�رام $�0ل ھ���د. در و

���ی *��� �دن در راه !��رش �� د�ع از $��رو د�ن �

��ت �	Bری ا)روی �و����ت و در �9و"� ر�د.  ا ��

*�د. در  ���Bن �	�,�دت ���دت ا)روی ا���ن را 

ا�ن ز���� ھ�K *��	 *�رآ�	 آن را �دارد. �,�دت 

�ؤ\ر�ر�ن و���� *�ب ر����ری ا�ت. از "�Cظ �د�	، 

رد و ا�� �ر  � ھدف  ��,�دت %�*�ز!	 (���و��ت)  

 )�د. �,�د *�	 ا�ت *�  و ا�د0و"وژی (�,�د) �	

� و ا�ن ���ن �(�� 	�,��ر�ن دارا0	 )ود را دای ھد

او و ا����Cم  �ورش ا�ت. �ور �� ھدف وار���	 

� )�طر آن   	�* ��,�د ��ز از آ�رو ارز���د ا�ت *

���ش را از د�ت داده ا�ت. �,�دت �C	 �زد !روه 

ھ�ی ��وYر و آ��0��	 ھ����د (پ ھ�ی ��ر*���ت 

 �از اھ��ت و ا�� �ر  ر)وردار  وده ا�ت.  � ا�ن ھ�

ه ا�ت. ارزش آن �Cدود  � !��رۀ ����ت  �$	 ���د

 ،	�������"�ت ھ�ی ا$���دی، ا�,�دت در ز���� 

رھ��	 و ز�د!	 روز�ره از ھ�K اھ��ت )��	 

��"�ت ��ن )ود را  ر  � ر)وردار ���ت. �ودا!ری *

آ�د، ھ��ن  �,د �,�د  ���ر ��	 ھ�ی �)ت ا$���دی �	

� %ر���ر �� %ز��	 *�  � %ذ�ر�ن �رگ در * �!و�

�  ���ری ھ�ی وا!�ر �دد ���ت ��ن  ���را�	 (�   8�

آ�د �,�د ���ت. در !��رۀ ز�د!	  �� �ذام)  ر �	

�ود؛ �C	  روز�ره ��ز *�	  � ��9م �,�دت ��0ل ��	

ا!ر  � ��ن �� ��در �� %در ��ن )و�ش را  ر �ر 

���8	 ��  ,روزی رز�دان )ود �,د. �,�دت 
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9ط در ز���� � �رزۀ ����	، در  �رو�دادی ا�ت *

"ت �� �� ��روی ����	 د��ن ا�8م �ده، ��9 ل  � دو

  �وا�د ا�
�ق ا�د.  �	

�� ا�ران 9دان د�ن �د�	 ���� (����ر در ��� ��

���9ل از ا�8م ���	 ا�ت. �8ش ھ�ی *���	 ����د 

*�روی و رھ ران او"�� ���ھد�ن در  ���ن �,�دن (��ن 

 �  �� )�طر راھ�رد ��در�ت آ�,� و (  �د��	، �Cل (

�، د���وردی در  ر �دا��� )�طر �دم ����آ��د!	 

ا�ت.  از ا�ن رو، از ارزش ھ��	 $ط�	 و �,����ول 

� رو��رد ھ� �� درک ھ��	 ���ن، ھ�(ون *

را���و0	، در����ری، دا*�ری ا�����	 و %�*دا��	 

�وان ��ت.  را �9دس  ���ر�د، ���ن (�دا�	 ��	

ھ�(��ن از ارزش ھ��	 *� دور*,��م و  8  � آن 

��ر�د، رد !را�	، وطن %ر��	  (ون د�ن �د�	 �	ھ�

و *و��د!	 در ا�ران ���ن (�دا�	 ���ت. ا�ن  � آن 

رد!را0	 �� وطن %ر��	 و *و��د!	  ���� ���ت *�

 رای *�	 دارای �وBو��ت �����د و *��ر *�	 

��Cرد�ت �� روا�	 وطن %ر����� ا�ت،  ���  دارای 

رد �وطن %ر��	 و ��  !را�	   � آن ���� ا�ت *

آ��د. از  *و��د!	 ا�وری %ر ارزش و �9دس  ���ر ��	

���ر آ��د ��ز � ارزش ھ��	 ھ����د آ�,� *� �9دس  

  �وان ��م  رد. ��	

در ���A �)��ت ھ�، ���ن ھ� و  �ورھ�ی د��	، 

 )�وص  ،�)��ت ھ�ی ��ر�)	 ���A �9دس ھ���د. 

دو ا��م ��	 و C��ن ھ�وز(��ن �9دس ھ���د *� *��ر 

�� �د. �9دس �)��ت آ�,� ��  ا���9د و �وھ��	 را  ر�	

� ا�ت و �C	 در !
���ن ھ�ی �� �د�	 ���Cدی و

(ا" �� ����	) (پ و "� رال از آ�,�  � �زت و ا�Cرام 

�ود.  �ور ھ�ی ا�ن دو �ن ا�� ھر (�د در ھ�"�  ��د �	

 ��9دس %�(�ده �ده ا�ت و"	  �ش از آن � ,م ا�ت *

زش ھ�0	 ���ن �طرح �ود. ���ن  �وا�د  � �ورت ار


ظ *ردهC ز �9دس )ود را�� 	د،  ھ�ی د���ا�د. ��

 ��، ا���زاده و �� ر  � طور ��و�	 �9دس دا�������C

��"�ت  �	� ا�ن ���ن ھ� �ر�� * ���و�د. و"	 از آ�

�ا�د )ود ��ز �9دس �د�	 �� ارزش  ھ�ی �د�	 ����

���ش (��ن ا�د.  �ور ھ�ی د��	 ��ز *م و   �د�	 ���

ا�د.  �ورھ��	 ھ�(ون �و�Cد،  �ر�و��	 %�دا *رده

� وت، و����Cت $ران و �����ه ا����ن ���A ھ�� �9دس 

�9� و درک )���	 � ��	  ر آن ھ���د. �ظر�� و�Yت 


ط �Cو�ت ا��8	 در �9دم  ر �9دس آن  �ور ھ� C �*

$رار دار�د �� Cدی از �9دس آ�,� *����، و"	 ھ�وز 


ظ *رده �9دس *�	 )ودC ت  راا�د. ��Cوی و  �

 	,����ره د��	 ا��زه �داده ا�ت *� ا�ن  �ورھ� و

�د�	 %�دا *��د. �و�Cد ھ��ن �و�Cد $�در ����ل ا�ت، 

� وت %���7 ری ��Cد و د��ر %��� ران ��)ص �ورد 

�ظر ا�8م، و����Cت $ران *8م ا",	  ودن $ران و ا��م 

� ھ��ن دوازده ا��م ���� ا\�	 ���ری. از ا�ن  �ور ��

� �د�	 ارا0� ��ده ��� 	�C �� 	د�� 	�ھ� ھ�وز در��

  ا�ت. 

	� ���9	  ،!�ری د�ن �د�	 �وا��ت در ��ل ����	 *

�ؤ\ر ا�
� *�د �ر�ن ا�ت. �ر�ن  � �ورت �� 

!را�ش $در���د د��	 و رھ��	  �  ر)	 از  �ور ھ�ی 

�� �ش  	د��	 و�,	 �Jرد��	  )��ده ا�ت. د�ن �ر

��و�� ناز آ� �ای از آ�0ن ����ش و $وا�دی  رای  *

��ظ�م ز�د!	 روز�ره و ر��دن  � را����ری  ��د، 

آ�0ن ��ر � ��ق �� ود و �,��	 د!ر!و�� ا�ت. )دای 

آن ��ز  �ش از آ��� داوری �)���ر، ���زات *��ده و 

ای ر�ز �ن  ��د و�ودی ا�ت در ر!�ر�دۀ   %�داش دھ�ده

� ا���ن (���وب ا���ن و ��
�� )ود و در ����

). درون ���� ا��	  ردا�ت �ر�ن ا�را�	 از ١٣٧٩

��رف  � !��رد!	 ���� 	��,�د�ن ��ق و �ور ��ر � 

و�ود ا",	 ا�ت. د�ن �ر��	 د��	 ��ر 	 ا�ت *� در 

	� �
*��د.  آن اC��س و آ�0ن ھ�ی �����	 ��9	 �,م ا�

	� �
*�د.  � ا�ن  ��ر � ردی در آن �9ش �,�	 را ا�

C د �� ا�������ل  ردا�ت �ر��	 از د�ن *��	  � ا�

 ردا��	 �د�	 از د�ن ��رده ا�ت. از ���و �ر�ن 

)ود ارزش ھ� و  �ورھ��	 �د�	 ���ر�ده ا�ت و از 
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�وی د��ر ا��زه �داده ا�ت �� ارزش ھ�ی �د�	 

� ��ل !�ر�د. �
�ھ�م و ارزش ھ�ی ����$در���دی در 

 � �)�	 از ا�ور �ر��	  �ش از آن �ر� ط  � ��ر

د��	 ھ���د *� ز���� را  رای  �ورھ��	 �ر� ط  � 

راھم آور�د.  � �8وه �ر�ن  � (��ن  	�����ز�د!	 ا


��	 ا���ن  � ذات ا",	 و و�ود ������ھ	 او ��

 	��,����	  رای ز�د!	 �ر	 ا�� �درآ��)�� ا�ت *

  !ذارد.    و ��ر � ز�ر و  م آن  �$	 ��	

�، د�ن �� رو�,�ر��د�	 در ا�ران �درن ��ل ��ر

� �ورت د�ن �د�	 در آ�ده ا�ت   A��� ود( �ا�ت. �

و �� د��	 �د�	  ر  ���د ارزش ھ�ی �9دس !و�� ��و�ن 

 	,�� ا�ت. ارزش ھ��	 *� در �,�ن �درن و���

���� �ا�د، ھ����د رد!را�	، وطن %ر��	،  �9دس !و�

*و��د!	 و وار���	 در ا�ران �وBو���	 )�ص 

��ا�د. آ�,�  � ��ن ھ���ر �� ارزش ھ��	 آر���	  ���

� ز�د!	   �* ��  � رای  ر)	 �طرح ھ���د و (

�  ���د و"	  � �ورت ارز�,�ی ��م، � ���ری راه ��

   ���د�ن و ا�زاء �� د�ن �د�	 �طرح �����د.   

  

 �2و$ر�زا��ون در ا�ران 

,�	 ��وYر�زا��ون در ا�ران %د�ده �� را��دی (�د و

�وان  و ����$ض ا�ت. از ���و ا�ران ����ر را �	

�����ای ��وYر  � ���ر آورد. �ظ�م �درن آ�وز�	  

���	  ر �در�� و دا����ه *�  � *�رآ�	 )�ص )ود 

)�ل ���Cل *رده  رای  ورو*را�	، )د��ت و 

دھد  �رز�ر�ن ��ود (��ن  ���ت و ���رت %رورش �	

� ا�ت. و"	 �ظ�م �در����ن آ�وز�	 !را��	 در 

�رد ���ت. در ����	 Cوزه ھ�ی  ��و� �ای ���Cر  

�وان ��ت.  ز�د!	، ��و�� ھ�ی  �رز ��وYر��م را �	

در Cوزۀ ����ت، دو"ت $در���د اداری، ار�ش 

� �ظ�ھر ����ر*ز ��	 و  ورو*را�	 ��ز�����

��وYر��م ھ���د. در Cوزۀ ا$���د، ���ت �درن، 

!ذاری  �(�دۀ *�ر و �ر�����ظ�م  ���	،  ��� و $وا��ن %

��ود ��وYر��م ھ���د. در Cوزۀ ز�د!	 روز�ره 

�وان  � �ظ�م %�(دۀ �درن در���	، ر���� ھ�ی  �	

ھ����	، ���ن ھ� و �ر�� ھ�ی �درن �
ر�] ا��ره 

� �طوح   �*رد. در Cوزۀ رھ�/، ��م ��ر 	 (وا ��

��"	 آ�وز�	) و اد ��ت �درن ��و�� ھ�ی �,م 

��د. در Cوزۀ ھ�ر ��ود ھ��	 *� ��وYر��م ھ�

���� 	��,�ا�د ھ����د ��م،  ا�روزه  ر)	 �,رت 

)ور�د. ��8ً  �و��9	 و ���9	 (�درن)  � (�م �	

 )ش �,�	 از ز�د!	 �,رو�د ا�را�	 در (��ن Cوزه 

�ود. در �ظ�م �درن آ�وز�	 ���Cل  ھ��	 �%ری �	

	�  � *�د؛ *�ر*ن �ؤ���ت �درن ا$���دی، از *�ر)��

� �� اداره و  ��� ا�ت؛  � !�ه �و �و%ر��ر*ت !ر

 ���ری  � �ظ�م �درن %ز��	،  � د*�ر و  ���ر���ن 

آورد؛ و  رای �
ر�]  � �راغ ر��ن، �����،  روی �	

رود.  دون ��  %�رک، ر��وران، *��رت و ���0ر �	

ھ��ن �,رو�د در �ور�	 *� ا����	 �ؤ�ن  ��د 

�  )�	 از او$�ت )ود را در ���د ����C و

!ذرا�د،  � !�ه  ���ری ا��د  � "طف ا",	 �	  �دد و  �	

� !�ه *�ر  ر ا��س  �ور ھ�ی د��	 ر��ر �	   �*�د و (

� از �ر*ت در  ر)	 Cوزه ھ�ی از ز�د!	 * �� 

ا�����	 ھ�(ون  ���، ����� �� ���0ر ا�Cراز �و�د. 

�وان !
ت ��داد (��ن ارادی در  و"	  � طور *�	 �	

) ������دان ز��د ���ت و  ���ری از �ؤ���ن ��ز 

ز�د!	 )ود را در ��ز!�ری و  ر ا��س *�ر*رد �,�د 

  دھ�د.  ھ�ی �درن ��وYر ����ن �	

��وYر�زا��ون در ا�ران ر��� در دو ا�ر دارد. از 

���و، �,�دھ�ی ا�����	 و ����	 ھ�� در ا$� �س از 

�  ���ن !ذا��� �ده����ا�د. دو"ت ���ل  Jرب در 

�����ذاری و ��Bن *�ر*رد  ,��� آ�,�  وده ا�ت. و"	  

���ل ا��	 در ���د!�ری و ا�� �ر آ�,� *�رآ0	 

ا"��دۀ آ�,� ا�ت. �,�د ھ�ی ��وYر  � �ورت  وق

 �آ��ده و  ر!ذ��� از را��د ��ر � و ا�� �ه و �C	 !�ه  

د�ت ��)���ن ��رب )�ر�	 در ا�ران  ���د 
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ا���د �ده در را��د  ا�د. ھر!و�� ���ل !ذا��� �ده

  	�*�ر*رد آ�,� ��ز از �وی ��)���ن ��رب )�ر

ا�ت. از �وی   و  � *�� �,�دھ�ی Jر 	 Cل �ده

 �د��ر، ا�8م ���	 در دوران �د�د اد���	 �� ت  

ادارۀ ا�ور ا�����	 �دا�ت. در ا�ن �ورد ��Cد ����ت 

� ا��ره �	١٣٦٥(�� ��ر�; ��  (  ��*�د.  �  �ور او ��

� �ده ھ�ی ����دی  � در آ* ���Jز دوران �د�د از آ�

�ای *�8	 و �در�	  �ر  رده  ود، �� ت  �  ��ن ر$

 �  �����ت  	 �$8�  ود و  ���ر  ���	 آر��ن )واھ��

����ت دا�ت.  دون �� ا�ن رو��رد در را��د و 

�د   	�C 	"د ا�89ب ��روط�ت ���7ر %�دا *رد و���%

�  89٥٧ب از آن و %س از رو�داد ا�  	,�� �و���

� از آ�وزه � �����ذاری �,�دھ�ی ا�����	 ر��� !ر

ا�د.  � ھر رو د�ن ا�8م در *��ت  ھ�ی د�ن ���ن �داده

��ت )�ص Bو �  ��)ود ��ز در دوران �د�د  � �و

)ود، اد���	 در ا�ن �ورد �دا��� ا�ت. در آ�Jز 

 	��دوران �درن، ا�8م د��ر د�ن ز���� ��ز ��و

�ر 	، د�وا���Yری ��رب و %ز��	 $رن  ��وم�

(,�رم �� ��م ھ�ری � ود. ا�Cط�ط �ر���ر و�ود آن 

�  ود.  � ا�ن د�Yل، �V��س و !��رش �را را !ر

�,�دھ�ی ��وYر ����	 و ا�����	 �� Cدی در �Bی 

� ا�ت. در ��9 ل دا����ه، �)�"	 از ر$� ت ا���م !ر

� ��9و�ت  �در�� (ا��8	) و�ود �دا�ت �� د�ت 

ز�د؛ در ��9 ل ار�ش �درن �%�ه ا��8	 و�ود �دا�ت؛ 

  و در ��9 ل ھ�ر �درن ھ�ری ا��8	 و�ود �دا�ت. 

�� ا�ران را��د ��وYر�زا��ون را ���از �وی د��ر، 

�ای �دی از �ر ��ذرا��ده ا�ت. د�ن در ز�د!	   � !و�

روز�ره ا���ن ھ�ی دارای �����ھ	 واY ا�ت و"	 

� رو��رد و *�ش ھ�ی روز�رۀ آ�,� را  �ش از آ��

ای از �ور و �وان در ا)���ر  دھد ذ)�ره ��ت و �وی 

دھد. د�ن  � آن )�طر  رای آ�,� �,م ا�ت  آ�,� $رار �	

� ھ�ی ا�����	، روC	، ا)8$	 و JدJآ�,� را از د �*

� �ورت  �ور  � ا�ول و  ا)روی �	  �رھ��د. د�ن �

� �ورت ذ)�  �ای از �وان و  رهارزش ھ��	 ���ن *

ا$�دار $� ل  ردا�ت در ذھ��ت و ز�د!	 آ�,� BCور 

�وا�د در دو %د�دۀ  دارد. ��ود  �رز ا�ن ذ)�ره را �	

آ�0ن ھ�ی �����	 د��	 و ا�ل ا���ت �� ا$�دار وا�� �ر 

ت. وق�� ��  ا"��ده ا����ن ��

آ�0ن ھ�ی �����	 د��	 در ا�ران از اھ���	 )�ص 

اری ھ� و ز��رت $ ور �ر��  ر)وردار ھ���د. �زاد

��A و  ��ن اC����ت )�ل �وده ھ� ھ���د. ���د در �

(�د ��ل ا)�ر �� Cدی از اھ��ت آ�,� *���� �ده  ��د 

و"	 ھ�وز ا�ن �را�م،  � )�وص ���ورا، ار ��ن و 

�  )ش �Bر ت )وردن و �,�دت ا��م ��	 �ورد �و

��ت $رار �	��!�ر�د. �را�م ا��	 آ��0	  �,�	 از 

�A  ر )8ف �را�م آ��0	 اد��ن د��ر و �C	 ا�8م ��

��	 %�را�ون � �دت، *� در آن  ��ن  �ز اC����ت از 

ھ�K اھ��ت )��	  ر)وردار ���ت، ��ز���دھ	 

�د، ���ز و روزه از آن  ��ده�� 	�ا�د. در ا�8م ��

 �اھ���	 *� در ا�8م ��	 دار�د  ر)وردار �����د.  

� %�را�ون ��ی آ�,� آ��0,�ی �����	 ���ل !ر

�زاداری �,م ھ���د. در ا�ن آ�0ن ھ� �ر*ت *��د!�ن 

�� �د اC����ت (آ��)��  � درد و ر�`) )ود  ر�ت �	

 �* �را  � ��وا، ر��د، !ر�� و���� ز�	  ��ن *��د. آ�(

در آ�0ن ھ�ی �����	 ر��	 ھ����د ���ز �� � �دت 

9ط ���ن و  �� ��*����0	 ���ن و ���ز ���ت ا��

��ز ا�ت *� �ورد ا��9 �ل $رار �	�  ��!�رد. رد ا��

ر�د *� *م و   � ��زا�	 از ��ر � اC����ت و �ور �	

 �ش در �را�م �����	 د�ن ھ�ی د��ر �����ن ا�ت. 

دور*,��م در را ط�  � BCور رد در �را�م آ��0	 از 

اC��س �ور �����	  � ��A، اC��س �����	  � 

!و�د.  �  �ور  �)ن �	 ��رو0	  س $در���د�ر از )ود

�� د اC����ت  او در �را�م آ��0	 رد ر�ت �	

 �  	����� ��)�	 )ود را  ��ن *�د و"	  � آن و���

�ت �ا�����	 را ��ر � *�د. دور*,��م �ذا �ت و اھ

دا�د. �ذا �ت �را�م  �را�م آ��0	 را وا ��� ا�ن ا�ر �	

رد !�رد �����	 د��	 ���A ��ز از ا�ن %د�ده ��Vت �	 .

� و���� �ر*ت در آن ر�ت  ��ن اC�����	 را �	  - 
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�� د *� در *��ر�ن �ر�� د��ری �رأت و ر�ت 

	� ��وا�د  � آن و����   ��ن آن را دارد، در ��ن �Cل *

�ر   � اC��س �����	  � ��ر�; و ا�����	  س !��رده

  از و�ود ردی )ود د�ت �� د. 

�� !و�  	��8م ��	 �����ز ای د��ر ��ز از ا ا�8م ��

� ا�ل � �ا�ت. �����ن دو ا�ل ا���ت و �دا"ت را  

و"	  ،ا�د  ���د د�ن ا�8م، �و�Cد، � وت و ���د ازوده

ا"��ده در د����ن  ا�ن ا�ل ا���ت ا�ت *� اھ���	 وق

	� 	�C .ت�ا ���وان ھ�راه  � %ژوھ��ری  �طرف  ��

� ���A، ھ��ری *ور ن   ��Yھ�د 	دارای ��ر� 	و"

�رأت اد�� *رد *� در ���A  ا����ن ١٣٧٣( 	�* �  (

اھ��ت  ���ری از %��� ر دار�د. دو ا��م ��	 و C��ن 

� در ز�د!	 روز�رۀ  ��� �BCوری ����9م و ھ�

9ط  �����ذاران ���A و �,دای  ��ردم دار�د. آ�,� �

آ��د.  ���ر �	,ا�8م *� ھ�(��ن ��ر و ��ور �وده ھ�  


�ن "�� ��	" و "�� ! �C��ن" ھم از �ظر ���د�ن و ھم  

�ورت ��دی �دای ��ری ���ن از ��رو�	 �راراز�ده 

ا�ت. در ���A، �,دی ا��م دوازدھم، ا���	 ��Jب ا�ت 

�  �  �ز!�ت )ود �,�ن را %ر از �دل و داد )وھد *

��)ت. او ا��ِم ��Jب ز�ده ا�ت. *�	 ا�ت *� ���ظر 

ا�ن دو ا��م   �ز!�ت  � ���ن ا���ن ھ� ا�ت. و"	 ��8ً 

آ��د.  ���ر �	� ��	 و C��ن ھ���د *� ��Jب B�Cر  

آ�,� BCوری ز�ده و %و�� در ذھ��ت و *�ش ا���ن ھ� 

دار�د. ا����,� از آ�,� ھم در ز���� *�ش ھ�ی روز�ره 

�و��د.  و ھم در ار� �ط  � ر����ری ا)روی ��ری �	

در !��رۀ *�ش ھ�ی روز�ره، ��م و ��د آ�,� �� A و 

آ�د. در ھر �و$��ت �)ت و  ���ر �	� �ه ��رو  )����

ای، رد ��م و ��د آ�,� را، �وان و �ظ�و��ت آ�,�  %�(�ده

!�رد �� از )�����ھ	  را �ورد )ط�ب $رار�	

�ز��	 ��رو و ��ری در��ت *�د. در ز���� ���

�� ھ�(ون وا�ط�ای $در���د  �ن  ر����ری، ا����ن ��

*��د. ا����ن  د ��ل �	داوری ا",	 و �� �9 ر��ری ر

����� آ�,� �و�ل   �* 	����ا�د  �زد )داو�د  رای ��

*��د �� !��ھ�ن آ�,�  )�وده �ود و  �  ,�ت  �
��ت �	

دھد، از  راه �� �د. �و�ل  � !و�� ھ�ی �)��ف رخ �	

� �� !ر�� و ���د ��م و ز��رت �9 رۀ ا����ن !ر

����ن $درت ا �زاداری  رای آ�,� و دن در Cر���ن. 


��ت )ود � �  �در �ورد �
��ت �� آن Cد ھ�ت *

 ��ث �و�د ھر !��ھ	  )�وده �ود. ا�ن را ���د  �وان 

 A��� 	�89د�B �� ر�J د�� داوری  ، ا�ندا��تُ *

��وم ���ت در � ��,��	 )داو�د  ر ا\ر �
��ت ا���	 *

*�د  �ظ�م %�����	 د��	 دارای (� $در�	 ا�ت ���7ر �	

� را �زد �وده و"	  � ھر رو �ھ�  $درت ا����ن ��

  ر���د. �	

�� ��,ود ا�ت. ��م و ��د  �
وذ و $درت ا����ن ھ��

 �� ����، از دا� ورد ��*�	 و *���ون !ر �آ�,� ھ�

)ور�د. آ�,� در ز���� ھ�ی  �ر�� ����ت،  � (�م �	

ای *�  *��د، ا�طوره !و��!ون ھ�(ون ا�طوره ��ل �	

� ا�ت و ھم )�������� �8وه ھم ا  .����ه �,��	 �

9ط ��م آ�,� *� *�ش  �و�ود آ�,� و�ودی �9دس ا�ت. �

ھ� و آر��ن ھ�ی (�� ت داده �ده  � آ�,�) �9دس  ���ر 

	�  ����ھ�ی  آ��د. در  Cث ھ�ی ا�����	 و ����	، ا

9ط  ��� ت داده �ده  � آ�,� ھ�(ون رو�دادھ�ی �

!�ر�د.  	��ر�)	 *� ھ�(��ن �9دس �ورد ار��ع $رار �

رو�دادی ا�ت. -روا�ت���ورا ��ود  �رز (��ن 

 ����ورا �ظ,ر �ظ�و��ت، داد)واھ	 و �ور�د!	 �

�ود و در ا�ن  9ط �� ا��م  ���  �ر�ت ��رده �	

	�� ���ود. در  �ورد ھ�K %ر�ش  �ز �� ا���9دی %ذ�ر

�� *8م �ردم  � ا����ن )ود ھم  در �ر�� ��دی و 

د، ھم در !��رۀ �
�ر روز�ره ز�د!	 را ط� دار�

� و ھم در ز���� ر����ری. �  ����ن ��

�����ه )�ص ا����ن ا��زه داده *� ���رJم را��د 

%��ر�� ��وYر�زا��ون، رو���Cت دارای $درت و 

�  ��د. رو���Cت ���A در  �
وذی وق����ا"��ده در 

	� Y�  آن  �دارج ��وا�د ���ب ا��م ز��ن ��رده �ده،  

ای ����9م  � ا����ن %�دا *�د و در �دارج  �و���� را ط

%���ن  ر!زار *��دۀ �را�م آ��0	 �ر وط  � ا����ن. 
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� )�طر ادارۀ ����د *� از   �رو���Cت در ا�ران �

اھ��ت )��	 در ا�8م ���	  ر)وردار ���ت و 

� )�طر ا��,�د (*�  رای �وده  �� 	���ھ�   �C	 �� Cد �

  ����ر  � )�طر ادارۀ �وBو��ت )��	 �دارد)،  ��

� دارای $درت و ��را�م آ��0	 �ر وط  � ا����ن ��

ھ� )ود و   �
وذ ھ���د. رو���Cت ھ�(��ن *� �وده

 �Cو �و �Bآن ا��ره دار�د  � رو ����9د�ن د�ن  


ظ *ردهC وذ و $درت )ود را
ا�د. $درت و   )وا�	 �

ھ�  � ا����ن   �
وذ آ�,� ھم ر��� در �د�ر�ت ار� �ط �وده

ھ�. ا�ن   )ود دارد و ھم در �د�ر�ت اC����ت �وده

��ل از $درت و �
وذ در *��ر ���و�� �وا��	 د��ر 

 رای رو���Cت ا�ن ا���ن را راھم آورد *� رھ ری 

را  � د�ت !�رد و در��9 ل  � را��د  ۵٧ا�89ب 

� دو"�	 د��	 را  ر ������وYر�زا��ون �C*م  ر 

�9� ����ل  دھد. � ��ی �ظر�� و�Yت 

� را  � ���ل و ����را��د ��وYر�زا��ون در  �آن (

�����ه واYی د�ن در  ���A رو � رو �	 ً���زد �ر

� ا�ت. ����� ���ت  ��� ��ل BCور د�ن در ����

*�د.  ��وYر�زا��ون  � د�ن �8$	 �����9	 %�دا ��	

	�C ����������	 ا�ت. -��ل BCور د�ن در 

!رد�د،  و %ر�ور ا�را �	�را�م �����	 د�ن *� داغ 

ر�ت  ��ن اC����ت را  رای ا���ن ھ� راھم 

آورد. رد  �  ��ن درد و ر�` )ود  � �و�	 %�8ش  �	

� او در �و$��ت ھ�ی د��ر * �C�	 د�ت �	 �� د. آ�(

	� 	�(� ��وا�د ا راز *�د  � �,و"ت $� ل  ��ن در   

ھ�ی د��	 ھ���د.  � ا����ن )ود ��ز رد  �زاداری 

�� دارای را ط��� 	�C ت. ا����ن ��ور -ای�ا 	
��ط

او در ز���� ا���م ا�ور روز�ره و  � د�ت آوردن 

ر����ری ا)روی ھ���د. در ا���ورد او Yزم ���ت 

��"�ت )��	 �ز ��دآوری )�طرۀ ا����ن و �زاداری 

 � رای آ�,� *�ری ا���م دھد. ���ل ا���	 در ا�ن ز���

�  ودن رد، دو��	  ��اھل  �ت و ���ر*ت در  ��

را��د  �آ�0ن ھ�ی �����	 ا�ت. در ���9�

��وYر�زا��ون  � طور ��ده در !��رۀ �,�د ھ�ی 

ا�����	، ����	 و رھ��	 ر)داده ا�ت.  در ا�ن 

!��ره *�ش ا���ن ھ� ھد��د و  ���ر ��89	 ا�ت �� 

	�C- 	��* Kره ��ز ھ���ور در ا�ن !BC .	�����

رد  رای %�8ش  �� د�ت آوردن %��� ��	    �� 	�C

*�د. دو �%,ر  د��ران �� ���Cت ��رو0	 �راراز�ده ��	

8ً ��زا از ��د��ر و"	 در *��ر ��د��ر  � ��Cت ��

	� �  دھ�د.     ادا�

     

 ��,��دی 

در ا�ران ����ر، ا�8م ���	 ��ل و ��)��ر �� 

� ا�ت. ا�ن د�ن�ا زار ����	 در  ،د�ن ا زاری ��

رد  رای  ر!ذ��ن از ���0ل و ���8ت ا)���ر 

 �ز�د!	 ��دی روز�ره، %��Yش روC	 و ر��دن  

دھد. �
,وم ا زاری را  ��د  ر����ری آ��,��	 $رار �	

�ای )�ص در Cوزۀ �ط�"��ت د��	 ,��د. در   � !و�

� %رو�������م  �  �ور و ر اھر�	  رای �Cول * 	"�C

� و���  	������ ��ز���دھ	 �,�ن ز�د!	 روز�ره و ا

�089	 آن ا�ت، ا�8م ���	 اھرم رھ��	 از ���8ت 

� ھ�ی ز�د!	  � و���� ��ری !ر�ن از ����	 JدJو د

آ��,��	 �ت. ا�8م ���	  �ش از آ��� ا زاری  رای 

�,�ن �� �����دھ	  �����دھ	 �ظ�م [�Bر، �و�
��د �

 �JدJاز د 	د ا زاری  رای رھ����  	��,�ز�د!	 ا��

و دJد�J ر����ری ا�ت.  � ھر رو،  ھ�ی ز�د!	

���
,وم د�ن ا زاری در ��9 ل  � د�ن ارز�	 ��� 	

� د�ن ارز�	 د��	 ا�ت *�  ��)ص �	��"�C د. در ��

ا�ول و ا��Cم ارز�	 ����	  رای ����ن دھ	 

	� �Bر� 	ز�د!  	ور�� �*�د و د��دار آن را  

  �وری ارز���د و ��� ر (در ���9��  �  �ورھ�، د�ن ھ�

ای   ��د، د�ِن ا زاری و���� ھ�ی د��ر) �	 و ا�د0و"وژی 

	� �Bد و د��دار آن   رای  ر!ذ��ن از ���8ت �ر�*

را ھ�(ون  �ور و رو��ردی  رای د���� 	  � اھداف 

	� 	��,� ��د.  � �ورت د�ن  ���ن ا���,��	 و آ�

ا زاری، ا�8م ���	 اد���	 در ز���� ��ز���دھ	 
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��د �,�دھ�ی Bروری  رای ز�د!	 رو�زره و ا�

%�� رد ز�د!	 ا�����	، ا$���دی و ����	 %�(�دۀ 

� *��ر آ�ده �����درن �دارد و  � ��وYر�زا��ون 

	 �� ���ل �ا�ت. $درت و ا�� �ر آن  ر)���� از اد��

�ای  !ر د" )واھ	 و"	 ��� دارا�� د��ری، ���ل �دا)�

� ��ری ���� د��دار   	���ا�ت *� در ھر �و$

 د. در ا�8م ���	 ھ�(�دام از �وا��	 ھ����د ��� �	

��د و ��ق  � ذات ا",	  �8ش، ا)8ص، � �دت �ظ�م

�و�9ت ا���,��	 و ر����ری آ��,��	 را  � )و 	 

*�د و آن ���ل  �� ���ل ���ن د��ر ���Bن ��	

� و ا����ً �وان �رراز�دۀ ا�ن ��و�ل  � ا����ن ��

��ن ھ� در ا�ن ا����ن در ز���� ��ری ر���	  � ا�

�,�ن و �
��ت آ�,� در آن �,�ن ا�ت.  

ا��Cم *�	 ا�8م ���	 در����ری، را���و�	 و 

	� ��,����ول  ���و*�ری را �و�� 	���*��د، و"	 $ط

�و�د.  و ��دق  رای ھ���ن در آن ا��Cم ��ت ��	

ا�8م ���	 د��	 ا�ت *� در آن  ���ری از ا���ل 

  	���� )�طر آن ا�ت  *� آزاد ھ���د. ا�ن �� Cد �

ا�8م  � طور *�	  ر )8ف د��ر اد��ن ا",	 و اد��ن 

ھ�دی  ردا��	 ��
	 از "ذت ھ�ی ز�د!	 روز�ره 

�دارد. در ا�ن د�ن ا���ن ���ز ا�ت و �C	 ��و�ق ��ز 

�ود *� از �وھ ت ھ� و "ذت ھ�ی ���ول ز�د!	،  �	

� �� "ذت �از )وردن، آ����دن و ا� ��ت \روت !ر

,  ،	���ره *�	 را   رد. �واردی *� ا���ن از د�ت 

زدن  � آن ��A ا�ت �وردی و ا���ت ���ر ھ���د. از 

ا�ن "�Cظ رد �� ور ���ت از )ود )و����داری ���ن 

دھد و  رای ر��دن  � ر����ری از  ر)	 از "ذت ھ� 

��"�ت ھ�ی �ر� ط  � ز��ت ��دی دوری �و�د.  ��

�د!	 روز�ره ��ز ���A از ا�ن Cد از �دارا�و0	  � ز

رود و در *��ر �وردی �)���ری و $ط��ت  را�ر �	

�� د و �C	 در �ورد � �دت ھ�ی روز�ره *�  را  ر �	

�رع ا�8م �V*�د )��	  ر آ�,� دارد،  ر)وردی 

�دارا!را دارد. ��0�� ا��	 آن ا�ت *� در ا�8م 

�	 ر����ری آ��,��	 ار� �ط	 ����9م  � *�ش ھ�ی ��

��"�ت ھ�ی  رد در !��رۀز�د!	 روز�ره، در Cوزۀ 

ا$���دی و ا�����	 �دارد. �C	 � �دت ھ�ی ��)ص 

�ده از �وی د�ن ا�8م در آن از اھ��ت )��	 

 � ر)وردار �����د. �,��ر�ن ���ل ھ���� ���و�

*��,��	 ھ���د *� ا���ن را در ار� �ط  � ا$�دار و 

�  ���ری از او$�ت ا�ری * ،��
��ت ا����ن ���

  دھد.  ط  � �ظ�و��ت آ�,� ا�ت، $رار �	�ر�

ا�8م ���	 در 9دان ا�و"	 ��)ص  رای ��ظ�م 

ا)8$	 ز�د!	 روز�ره و ا�����	، ��ل و ��)��ر 

� ا�ت. ���A �ذھب ا*\ر�ت ��� د�ن �د�	 را ���

�ردم ا�ران ا�ت و"	 د�ن ��	 �� ا�����	 ا�را���ن 

���ت و ھ�K ا�ول ����	  رای �����دھ	 ز�د!	 

� ارا0� �داده ا�ت. �� ارزش ھ��	 ���� �  	�����ا

��ظر  ر ز�د!	 ا�����	 و ����	 �درن ھ�(ون 

رد!را�	، ھ� ���	 ��ط
	 و ا�����	، وطن %ر��	 

�ر	 *رده و �� ارزش � ����� �و *و��د!	 را  

ھ�0	 �د�	 ��
�و�	، ارزش ھ��	 ھ�(ون ���و*�ری، 

��)وت �� ت اری درد و ر�` ا���ن �� اC��س ازار

 ��
� ھ�� د��داران �� ھ�� �������ن. !را�ش ھ�ی �, 

� ھ�(��ن ا��زه �داده د�ن �د�ِ	 ���9ل �در �ذھب ��

� ��ل !�ر�د. ا�ن ا�ر ����از ا�ول د�ن �C*م  ر 

ای   دون �� در ھ�راھ	  � �وا�ل ا�����	 و ����	

!�ری �� ش ھ�ی $در���د ا�����	 و  ھ�(ون �دم ��ل

�ف ط 9B ،ری���ر�ن �
�ر  �ت ا�����	 و ��ل

ر��م �ر��دن ��ل �!�ری دو"ت ��	 و �دم  ط ��9	،  

و�ود  ���دھ�ی �
�ری ���9ل از �
�ر د��	 در ��ر�; 

ا�ران رخ داده ا�ت، و"	 ا�ن ھ�K از اھ��ت �9ش )ود 

	�� A��� .ھد�*  

� ھر رو در �� �دۀ ا)�ر C����ت  ر)	 را   �آن (

� در ���ن رو��
�ران (� در ���ن رو���Cون و (

�����ل  � د�ن  را���)�� *� ود ���89ت �� !را�ش Bد 

 �9ط ا�ن ���ت * ���89	 ا�8م ���	 ا�ت. ��0�

���A  �ش از %�ش آ"وده  � )را�ت �ده ا�ت و 
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ای %ر  رو���Cت در *��*�ش  � �ودۀ �وام از د�ن آ�وزه

 ��، راز و ���د ھ�ی �Cرآ��ز ��)�� ا�ت  �����از ا

ھ�(��ن آن ا�ت *� �Cدود�ت ھ�ی  ���د�ن آن 

�ر  � (�م �	 ��)ص�
  آ��د. �دم ا����م آ�وزه �ر و �

��  ھ�ی %��* �ای د�ن ��  )ش از ���ل ا�ت، آ�(

 �رو��
�ران د��	 ر � �دن ھر (�  ���ر �ر��ت  

� �ده 9�9Cت د�ن �	�دا��د،  )�	   ,�ی ��د�ده !ر

ر�د  دو  � �ظر �	 د��ر از ���ل ا�ت. در *��ر ا�ن

ا�8م ���	  � �V*�د )ود  ر �
��ت و ��9� �V\�ری 

 	�������ل ا
	 در ا���ن ھ� در ز���� ا�
�ی �9ش ��

��ی �	 �رو، ���� �Cرت ر !ذارد.  � ھ و ا$���دی  

 � ���ف B � را���ز در �ورد ا�8م ���	 آن ا�ت *

��89	 آن  � ����	 C����ت دوران �درن در �ورد 

�  ر �� ���ده و در آن �ورد �Cد\� �� �Cو"	 رخ آن %

  �داده ا�ت. 
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