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 چکیدٌ

١بي ؿيلؿلثی ثب ؿٝ كٝيٌلؿ ٗٞكؿ  ثلاي ١ل٠ُٛٞ ثبمٛ٘بيی رٞاٗغ ٝ ُلٟٝ« ًجي مٛـُی»ؿك ايٚ تغوين، هبثٔيت ٗل٢ٕٞ 

ؿيِل، ؽبًتِبٟ تبكيؾی ٝ كل١ِٜیِ اكميبثی هلاك ُلكت٠ اًت: ٛؾٌت، ؽبًتِبٟ تبكيؾی ٝ ارت٘بػی ايٚ ٗل٢ٕٞ ٝ 

١بي ٠ً  ث٠ ايٚ تلتيت، ٌٛجت رَٜ ٝ مٛـُی ؿك ًبؽت ١ٞيت ٗٞكؿ ثلكًی هلاك ُلكت٠ ٝ كي٠ِ«. ٛب٠ٗ رج٠٢ كل١َٜ»

 ١بي ١ٞيتی ٗؾتٔق ِٛبٙ ؿاؿٟ ُـٟ اًت. ؿك رَٜ« ًيلٟ»ٝ « كل١َٜ رج٠٢»، «ًجي مٛـُی»ٗل٢ٕٞ 

٠ً ؿك كل١َٜ رج٠٢ ث٠ ٓٞكتی « ًيلٟ»٘بػی ٝ تبكيؾی ٝيوٟ ٗل٢ٕٞ ١بي ارت ػالٟٝ ثل ايٚ ٝ ؿك ٌٗيل تغوين، ظلكيت

١ٞيت ايلاٙ ثؼـ ام اٛوالة   رـيـ اعيب ٝ ًبكثلؿ يبكت٠ اًت، ث٠ ػٜٞاٙ ربيِنيٚ ٝ ثـيْ ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ؿك ثبمٛ٘بيی

 . ٗؼلكی ٝ پي٢ِٜبؿ ُـٟ اًت
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 مقدمٍ

ًبمي ٗل٢ٞٗی ؿك  ، ٗٞرت ٛٞػی يٌٌبٙٙ اكتجبٛبت ٛظلي ٝ ارت٘بػی ثب ربٗؼ٠ ٗـكٙ ؿلثیكُـ كٝماكنٝ

ثل  ١بي اؽيل ؿك عبّ ًيٜلٟ ی ٠ً ؿك ًب١ّبي ٗتلبٝت رٞاٗغ ُـٟ اًت. يٌی ام ٗلب١ي٘ تغٔيْ ٝاهؼيت

١بي ١ٞيت اًت، ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی اًت. ايٚ ٗل٢ٕٞ ُلص٠  ١ب ٝ ِٛلٍ ارت٘بػی ؽٔٞٓبً ؿيـُبٟ ١بي ٛظلي٠

١بي ١ٞيت كا ث٠ ٛٞك ًٔی ٗتٞر٠ ؽٞؿ ٛ٘ٞؿٟ اًت ٝ  ُقاكؿ اٗب تجييٚ ١ب اِِٛت ٗی ١ب ٝ تٜٞع ؽٞؿ ثل تلبٝت

 ١بي ١ٞيت ارت٘بػی ُٞؿ. كٝؿ تب ٗل٢ٕٞ ٌٗٔٚ ثل ؿيـُبٟ ٗی

٢ٛبؿ١ب ٝ ًٌٗٞبت پو١ِٝی ًِٞك ث٠ ؿٓيْ ٛيبم ث٠ اكائ٠ ٝ تجييٚ ٗـٓی ام ١ٞيت ام ًٞي ؿيِل ثٌيبكي ام 

كٝٛـ ٝ يب آٙ كا ثلاي تجييٚ ربٗؼ٠ ؿيٜی ايلاٙ ثب ػٜٞاٙ ًجي  ارت٘بػی، ث٠ ًلاؽ ًبكثلؿي ًلؿٙ ايٚ ٗل٢ٕٞ ٗی

ثب تٌي٠ ثل ػٜبٓل  ١بي ؿيِلي ٛين ث٠ ًبك تجييٚ ككتبك١بي ارت٘بػی ايلاٛيبٙ ُيلٛـ. ُلٟٝ مٛـُی ؿيٜی، ٗللٕٝ ٗی

اٛـ. ايٚ ١ل ؿٝ، كلٕ كا ثل ٗلٝكت ثبمٛ٘بيی ًجي  ًجي مٛـُی ١٘ضٞٙ ٗٔلف ٝ اٝهبت كلاؿت ِٗـّٞ

 اٛـ. اٛـ ٝ ١ليي ث٠ عٞمٟ ٗٞٗٞػی ؽبٓی ِٗـّٞ ُـٟ مٛـُی ؿك ربٗؼ٠ ايلاٛی ُقاُت٠

ٗی ؿك ربٗؼ٠ ايلاٛی تليٚ ؿؿـؿ٠ تغوين عبٗل، پلًَ ام اٌٗبٙ ثبمٛ٘بيی صٜيٚ ٗل٢ٞ ؿك ايٚ ٗيب٠ٛ اٗب آٔی

ثب تٌي٠ ثل ػٜبٓل اٛوالثی ٝ اًالٗی آٙ اًت. تٜجين ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ثب ٝاهؼيت ارت٘بػی ربٗؼ٠ ايلاٛی ثـٝٙ 

١بي ٛظلي، ارت٘بػی ٝ تبكيؾی ١ل ؿٝ ٗتٚ، ٌٗ٘ٚ ٛيٌت. آيب ٗی تٞاٙ ٗلب١يٖ  ١ب ٝ ؽبًتِبٟ ؿك ٛظل ُلكتٚ مٗي٠ٜ

١بي ١ٞيتی ث٠ ًبك ُلكت؟ يب ثلاي اٛزبٕ  لاي تجييٚ ٠٘١ ٓٞكتارت٘بػی ٝ تبكيؾی ١٘ضٞٙ ًجي مٛـُی كا ث

اي ؿٝربٛج٠ يٌی ام ٛلف ٗٞٗٞع ٝ ؿيِلي ام ٛلف ٗغِّ٘ٞ ٜٜٗوی، ٝارت ٝ  ١ل ٛٞع ثبمٛ٘بيی، ٛيبم ث٠ ٜٗبٓؼ٠

 ٗلٝكي اًت؟ 

ٗز٘ٞػ٠ ُلؿآٝكي ُـٟ تغت يبكت٠ ام آٙ ؿك  ؿك تغوين عبٗل، كل١َٜ رج٠٢ ث٠ ٛٞك ًٔی ٝ ٓٞكت ثبمتبة 

ام ُلايٚ  اي بّ، ث٠ ػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛتإٓيق ًيـ ٢ٗـي ك٢ي٘ی ٝ ١ٌ٘بكاٙ ث٠ ٛٞك ؽ« ٛب٠ٗ رج٠٢ كل١َٜ»ٞاٙ ػٜ

كل١ِٜی ارت٘بػی ايلاٙ ؿك ٛظل ُلكت٠ ُـٟ اًت تب ؿك ثٌتل آٙ، ٗيناٙ ًبكثلؿ ٝ ٗٞاٛغ ٗل٢ٞٗی ُبؽْ ١ٞيتی 

ٚ تغوين ث٠ ػٜٞاٙ ث٢تليٚ ثٌتل ُٞؿ. ث٠ ًؾٚ ؿيِل، ت٘لًن ثل كل١َٜ رج٠٢ ؿك اي ِٛبٙ ؿاؿٟ ٗی« ًجي مٛـُی»

ؿك تجييٚ ٗوٞالت ١ٞيتی ٗؾتْ ربٗؼ٠ « ًجي مٛـُی»ب ػـٕ تٞكين آٜالط ٛظلي ػيٜی ؿك ُٜبؽت تٞكين ي

  ٞؿ.ُ اٛزبٕ ٗی ايلاٛی
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ث٠ « ٛب٠ٗ رج٠٢ كل١َٜ»كبكؽ ام احلي ثب ػٜٞاٙ « كل١َٜ رج٠٢»المٕ اًت  ،پيَ ام ٝكٝؿ ث٠ ٗتٚ ٗجبعخبت

وب٠ٓ ثيِتل تٞٗيظ ؿاؿٟ ُٞؿ تب ٗوـٗبت اكائ٠ تؼليلی هبثْ اتٌب ؿك ثبمٛ٘بيی ٗٞكؿ اٛتظبك ػٜٞاٙ ٗل٢ٕٞ آٔی ايٚ ٗ

 كلا١ٖ ُٞؿ. 

 فرَىگ جبٍُ:الف( 

ٛب٠ٗ رج٠٢  كل١َٜ»اي ١٘ضٞٙ  كا ام ٗٔبؿين ٝ ٗٞاكؿ كلآٝكي ُـٟ «كل١َٜ رج٠٢»ثبيـ ٗل٢ٕٞ ؿهين  ٛؾٌت

ٝ پلًيـ  ٢ِٗٞك ُـٟ اًت، ٜٗلي ٝ رـا ؿاٌٛت٠ً ث٠ اؽتٔبك ث٠ ٓٞكت كل١َٜ رج٠٢ ٛين « اٛوالة اًالٗی

ٛب٠ٗ رج٠٢ ٝ هلاك ؿاؿٙ آٙ ؿك ُ٘بك ٗلب١يٖ آٔی تغوين  تلٌيي كل١َٜ رج٠٢ ام كل١َٜكل١َٜ رج٠٢ صيٌت؟ 

، «ُلتبك»ام ٠ً ػل٠ٓ ١بي ٗيـاٛی ٝ ػيٜی  ُٞؿ ٠ً يي ٜٗجغ ١لصٜـ ؿٜی ٝ ًلُبك ام ؿاؿٟ ام ايٜزب ٛبُی ٗی

 ٢ٛبيتبً ثبيـ ؽٞؿ كا ث٠ ػٜٞاٙ ٗل٢ٞٗی ف١ٜی ٝ ثيٜبف١ٜی ثِٜبًـ ٝ ثِٜبًبٛـ. ، ؿك رج٠٢« ككتبك»ٝ « ُٛٞتبك»

تٞاٙ ُلت  ٗیٗل٢ٕٞ، ايٚ  رٞاٛت ي ِٗؾٔی ٝرٞؿ ٛـاكؿ اٗب ثب ٛظل ث٠پلؿام ؿك ايٚ ؽّٔٞ تبًٜٞٙ ٛظلي٠

يل ٝ ٠٘١ آحبك ٌٗتٞة ٝ ؿ« ٛب٠ٗ رج٠٢ كل١َٜ»كل١َٜ رج٠٢ آٙ ًٔيتی اًت ٠ً ثبيـ ؽبًتِبٟ ٝ ربيِبٟ ٠ً 

ٝ ثلآٗـٟ ام آٙ ِٛبٙ ؿ١ـ. تإًيـ ثل ايٚ رـايی ام ايٚ كًٝت ٠ً ؿك  ي ؽٞؿ ٌٗتٞة ٝ ٗلتجٚ ؿيِل كا ؿك مٗي٠ٜ

ٛٞيي تالٍ ًلؿٟ اًت تب ثـٝٙ  ٛب٠ٗ رج٠٢، ٗوـ٠ٗ ٗوـ٠ٗ ٛؾٌتيٚ رٔـ آٜالعبت ٝ تؼجيلات ٗز٘ٞػ٠ كل١َٜ

آ٘وـ٠ٗ ؽٞؿ ثٞؿٟ اًت. ك٢ي٘ی ُٛٞت٠  ثب في ايٚ تلٌيي تؼليلی ام كل١َٜ رج٠٢ اكائ٠ ؿ١ـ ٠ً ثيِتل هبثْ اٜٛجبم

١بي ٛٞك ؿك ًب٢ٓبي  كل١َٜ رج٠٢... ػجبكت ام آٙ ثؾَ ام ؿًتبٝكؿ١بي ؿيل كً٘ی ٝ ؿيل آٗٞمُی رج٠٢»اًت: 

١ب ثٞؿٟ،  رَٜ عن ػٔي٠ ثبْٛ اًت؛ آٛض٠ عبْٓ ؽٞؿرُٞی ٝ ؽٞؿًُٞی كمٜٗـُبٙ ؿك ٗغيٚ ٛجيؼی رج٠٢

ثبٝك١ب، پٌٜـ١ب، ؿٓجٌتِي٢ب، كٝاثٚ ٝ ػلف ٝ ػبؿاتی ٠ً ؿك رج٠٢ تزٔی پيـا  اي اًت ام اكٌبك، اػتوبؿات، ٗز٘ٞػ٠

 ًلؿٟ ثلاي پقيلكتٚ آٙ ١يش هبٛٞٙ ٝ ؿًتٞك ٓليظ ٝ ارجبك ٝ اًلا١ی ؿك ٗيبٙ ٛجٞؿٟ اًت. 

١ب  ث٠ ػٜٞاٙ ٗؼبكف ػب٠ٗ ٝ كل١َٜ ػ٘ٞٗی رج٠٢« ككتبك»ٝ « ُٛٞتبك»، «ُلتبك»ايٚ كل١َٜ ؿك ٠ً ػل٠ٓ 

ت اػظٖ ككتبك ٝ ٗغتٞيبت ف١ٜی، كٝعي٠ ٝ اكن كٌلي ٝ فٝم ٝ ًٔيو٠ كمٜٗـُبٙ ؿك ّٛٞ ًبٓيبٙ ؿ١ٜـٟ هٌ٘ ِٛبٙ

١بي عن ٝ ثبْٛ ؿك ٓـك اًالٕ ث٠ ؽّٔٞ ٢ٛ٘ت اٗبٕ  ؿكبع ٗوـى اًت ٠ً ؿك ٝاهغ ام ٛؾٌتيٚ كٝيبكٝيی

 «.١1ـعٌيٚ )ع( پـيـ آٗـٟ ٝ پي ام ُقُت هل٢ٛب كلٓت يبكت٠ تب ؿك ػل٠ٓ رَٜ تغ٘ئی ؽٞؿ كا ِٛبٙ ؿ
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اي ٛظلي ٠ً ثلآٝكٛـٟ  ٛب٠ٗ رج٠٢، ث٠ ػٜٞاٙ ًبمٟ ايٚ تؼليق ثب ٝرٞؿ كًبيی ٌٛجی ثلاي اٛالم ثل كل١َٜ

كل١َٜ »تؼليق ك٢ي٘ی، ؿك ٛظل ِٛلكتٚ  ً٘تليٚ ٛوْ ٛيبم تغوين عبٗل ثبُـ ام اٌٛزبٕ المٕ ثلؽٞكؿاك ٛيٌت.

اٛوالة »ُتليٚ ٛوْ آٙ ٛين عقف اًت. ثنك «كل١َٜ رج٠٢ پي ام پبيبٙ رَٜ»ٝ عتی ًلُٛٞت  «پِت رج٠٢

ُـٙ تإحيل آناٗبت ٝ اهت٘بئبت ايٚ كٝيـاؿ ثنكٍ ث٠ ؽّٔٞ ؿك ٠ً ٗو٠ٓٞ  ٝ ٛبؿيـٟ ُلكت٠« اًالٗی

كل١َٜ رج٠٢ اٛوالة اًالٗی ٝ ثبٓتجغ ٌٗبٙ ٝ ٗٞهؼيت ٛبٗغـٝؿ ع٘ٞك ايٚ « ُٜبًیِ مٗبٙ»ٝ  «ُٜبًی اٌٛبٙ»

ٛ٘ٞؿٙ كل١َٜ رج٠٢ ؿك مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ  ٗغـٝؿ ٝ ٜٗغٔل ،ر٢بٙ ٗٞرٞؿ اًت. تؼليق اٝ صٜيٚ اٌٛبٛی ؿك ميٌت

ًٝؼت ٗل٢ٕٞ كل١َٜ رج٠٢ ثبيـ ٌٗتوْ ام ؿالٓت ثل يي  ٠ً ؿكعبٓی ٝ ٗٞهؼيتِ ام ؿًت ككت٠ ٝ پبيبٙ يبكت٠ اًت.

١بي ع٘ٞك آٙ ٗل٢ٕٞ ثٞؿٟ ٝ اتٔبالت ٝ اكتجبٛبت ف١ٜی ٝ ػيٜی آٙ  ٛب٠ٗ ِٗؾْ ٝ ٗلتجٚ ثب ٠٘١ عي٠ٜ كل١َٜ

كل١َٜ رج٠٢ »هٔ٘ل١ٝب ٝ ٗلب١يٖ ؿيِل كا ٗؼٕٔٞ ٛ٘بيـ. ايٚ ؿك عبٓی اًت ٠ً ام ػٜٞاٙ ؿهين ١ب،  ثب ٗٞهؼيت

ٛب٠ٗ  ُٞؿ ٠ً ك٢ي٘ی ام آؿبم ثل ا١٘يت اٛوالة اًالٗی ؿك ًبؽت ٝ پيـايَ كل١َٜ ٗؼٕٔٞ ٗی« اٛوالة اًالٗی

 ٝكميـٟ اًت.رج٠٢ ث٠ ؽٞثی ٝاهق ثٞؿٟ ٝٓی ؿك اكائ٠ تؼليلی ٠ً ؿكثلُيلٛـٟ ايٚ ٌُتلٟ ثبُـ ؿلٔت 

ؿك ثلكًی  ُٜبًی ٛين ١٘ضٞٙ كٝط األٗيٜی ُٜبًی ٝ كل١َٜ ٗلؿٕ ٛظلاٙ ام ًٞي ؿيِل ثلؽی ٓبعت

 «2كٌٞٓٔٞك»ٝ « ؽلؿٟ كل١َٜ»، «كل١َٜ»اٛتوبؿي ؽٞؿ ام كل١َٜ رج٠٢ ٗ٘ٚ اُبكٟ ٗؾتٔلي ث٠ تلبٝت ٗؼٜبي 

ثلاي ثٌيبكي ام كٝيـاؿ١بي رج٠٢ آٜالط »اٛـ:  اٛالم ػٜٞاٙ كل١َٜ كا ثلاي رج٠٢ ٛبؿكًت ؿاٌٛت٠ ٝ ُلت٠

ٛ٘بيـ. ٝ آٙ ػجبكت اًت ام ٗز٘ٞػ٠ ككتبك١ب ٝ ُلتبك١ب  تل ٗی ٠ً ؽٞؿ رنئی ام كل١َٜ اًت، ٜٗبًت« كٌٞٓٔٞك»

اي ارلاي آٙ ٝرٞؿ ؿاُت٠ ثبُـ، ٝ يب آناٗبً اي ثل ٝ ًلؿاك١بيی ٠ً ث٠ ٛٞك ؿيل كً٘ی، ثـٝٙ اي٠ٌٜ هبػـٟ ٝ ٗبث٠ٜ

ثب ٗٞاميٚ ٜٜٗوی ١٘ب١َٜ ثبُـ، ث٠ ٛٞك ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿي، ث٠ ًٝي٠ٔ كلؿ يب اكلاؿي آؿبم ُـٟ ٝ ث٠ تـكيذ ٝ ُب١ی 

ًٜـ ٝ ٗؼ٘ٞالً رٜج٠ ُلب١ی ؿاكؿ ٝ ً٘تل ث٠ ٓٞكت كً٘ی ٝ  ث٠ ًلػت، ؿك ثيٚ ُلٟٝ ارت٘بػی كٝاد پيـا ٗی

تٞاٙ ؿك ايٚ  كا ٛين ث٠ يي اػتجبك ٗی« ؽلؿٟ كل١َٜ»آٜالط »ٝي ١٘ضٜيٚ ُلت٠ اًت: « .3ُٞؿ ٌٗتٞة ؿيـٟ ٗی

ٗٞكؿ ث٠ ًبك ثلؿ ٝ آٙ ػجبكت اًت ام: ككتبك ٝ ًلؿاك ٝ ُلتبك ُلٟٝ يب ُل٢١ٝبي ٜٓلی، رٌٜی، ًٜی، ٜٗنٓتی ٝ 

ٝاد ٝ كٝٛوی ُـٔی ٠ً ؿك ًٜبك كل١َٜ ػ٘ٞٗی ربٗؼ٠ ثلاي ؽٞؿ ؿاكاي ٝيوُي٢بيی ١ٌتٜـ ٝ ؽبكد ام ُلٟٝ ك

١بي ٗؾتٔق «ؽبٛٞاؿٟ»رج٠٢، ربٗؼ٠ ٝ ُل١ٝی اًت ٠ً اكلاؿ ٝ اػ٘بي آٙ ام »ثٜبثلايٚ ؿك تؼليق اٝ « .4ٛـاكٛـ

١ب، ؽٞاثِب٢١بي ؿاِٛزٞيی،  ًلثبمؽب٠ٛ اٛـ. ؿاؿٟ« ؽبٛٞاك»٢ُل١بي ًِٞك ث٠ ٛٞك ٗٞهت ُلؿ آٗـٟ ٝ تٌِيْ 
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١ب ٝ ؽبٛٞاك١ب ث٠ ُ٘بك  اًيلاٙ ٝ... ام ايٚ ٠ُٛٞ ربٗؼ٠ٌٗبكلت٢بي ؿًت٠ ر٘ؼی ؿكام ٗـت، مٛـا٢ٛب، اكؿُٝب٢١بي 

١ب ٝ ؽبٛٞاك١ب ثب ١ٖ مٛـُی  ٗؼ٘ٞالً اػ٘بي ايٚ ربٗؼ٠»ُيلؿ ٠ً:  األٗيٜی ٛتيز٠ ٗی ث٠ ايٚ تلتيت كٝط« .5آيٜـ ٗی

٠ً  –ًٜٜـ، تـقي٠ ِٗتلى ٝ ُبٟ پُٞبى ِٗبث٢ی ؿاكٛـ. ٝ ؿك ًٜبك ٗٞاثٚ ٝ ٗولكات كً٘ی ٝ ٌٗٔٚ ربٗؼ٠  ٗی

ؽٞؿي ث٠  ١بيی، ث٠ ٛٞك ؽٞؿث٠ ككتبك١ب، آٜالعبت، ُٞؽي٢ب ٝ عتی ٗبث٠ٜ –ٙ ٗٔنٕ ث٠ كػبيت آٙ ١ٌتٜـ ١ِ٘ب

١ب، ككتبك١ب، ُٞؽي٢ب ٝ...  آيـ. ٝ ؿك ٓٞكتی ٠ً آٙ ربٗؼ٠، ثلاي ٗـتی ٌٛجتبً ميبؿ ؿٝإ يبثـ، آٙ ٠ً٘ٔ ٝرٞؿ ٗی

ث٠ ربٗؼ٠ ٛين ؽٞاٟ ٛبؽٞاٟ، ايٚ ؽلؿٟ كل١َٜ كا ٝاكؿ  يبثـ. ث٠ ٛٞكي ٠ً اكلاؿ ٝ اػ٘بي تبمٟ ػ٘ٞٗيت ٝ اًتولاك ٗی

ؿك آٙ ك٘بي ارت٘بػی ٝ كل١ِٜی ٗؼيٚ ٗؼٜی ٝ اػتجبك ؿاكؿ، ٝ « ؽلؿٟ كل١َٜ»ُٞٛـ، ايٚ ٝيوُي٢ب ٝ ايٚ  پقيلا ٗی

٠ً آٙ ١ٖ ثلاي  –كٝؿ. ٝ ت٢ٜب ث٠ ٓٞكت يي ؽبٛلٟ  ام ثيٚ ٗی« ربٗؼ٠ ٗٞهت»ٗؼ٘ٞالً ثب ام ١ٖ پبُيـٙ آٙ 

ٗبٛـ )ٝ ُبيـ ثؼ٘ی ام ػٜٔل١بي آٙ ؿك ؽلؿٟ كل١َٜ ؿيِلي ٛين ٝاكؿ  ثبهی ٗی –بٗؼٜبًتاػ٘بي آٙ ربٗؼ٠ ث

 «6ُٞؿ(.

رج٠٢، ٝ ٝرٞؿ « ؽبٛٞاك»ٝ « ربٗؼ٠»ؿٝكاٙ ١ِت ًب٠ٓ مٛـُی ؿك »األٗيٜی،  ثـيٚ تلتيت ٝ ث٠ ثبٝك كٝط

ي كا ثلاي ايزبؿ ؽلؿٟ ا ١ب ٝ ٛٞالٛی ثٞؿٙ ؿٝكاٙ رَٜ تغ٘ئی مٗي٠ٜ كٝيـاؿ١بي تٔؼ ٝ ُيليٚ، ميل ٝ ثٖ عبؿح٠

كل١َٜ ٛين ثبٓتجغ ث٠ پبيبٙ  ٠ً ثب پبيبٙ يبكتٚ آٙ رَٜ، ػ٘ل ايٚ ؽلؿٟ «7كل١ِٜی ًٝيغ ٝ ػ٘ين كلا١ٖ ًبؽت

 كًيـٟ اًت. 

١بي  كل١َٜ ي ام ؽلؿٟ«يي»األٗيٜی ام كل١َٜ رج٠٢، اٝالً ايٚ عٞمٟ  كٝط ث٠ ايٚ تلتيت ٝ ثل اًبى تٔوی

ُلؿؿ ٝ حبٓخبً  يبكت٠ ثبم ٗی ي پبيبٙ ثٞؿٟ ٝ ث٠ مٗبٛی ؿك ُقُت٠« ٗٞهت» كل١َٜ، ؽلؿٟ آيـ، حبٛيبً ايٚ ايلاٛی ث٠ ٛظل ٗی

اي ام آٙ ٝ ثلؽی پيبٗـ١بي ث٠ رب ٗبٛـٟ، ؿيِل ٝرٞؿ ؽبكری  اًٜٞٙ صٜبٙ تـييل يبكت٠ ٠ً ثبيـ ُلت رن ؽبٛلٟ

ؿٟ اٌٛبٛی هلاك ؿاؿٙ كل١ِٜی ث٠ ٛبٕ رج٠٢ ٜٗ٘بً ث٠ ٗؼٜبي هِلي ٜٓلی ٝ ث٠ ٛٞك ًٔی ٗغـٝ ٛـاكؿ. هجّٞ ؽلؿٟ

كل١ِٜی ٛين ١ٌت. ُبيـ ثتٞاٙ ٛوـ ايٚ ٠٘١ كا ث٠ ٗوب٠ٓ افًبيی اكربع ؿاؿ، آٛزب ٠ً  ثلاي اػ٘بي صٜيٚ ؽلؿٟ

« كل١َٜ ٗٔی»اي ثنكٍ ام  كل١َٜ رج٠٢ ؿك ػ٢ـ اؽيل ام تبكيؼ ايلاٙ، ؿك عويوت ثؾِی يب ٠ٛٞ٘ٛ»ُٛٞت٠ اًت: 

( Folklor« )كل١َٜ ٗلؿٗب٠ٛ»١بي ثٔـي يب هٞٗی، ٝ كلاُيل ثل  ل١َٜك اًت؛ ٝ ايٚ ثـاٙ ٗؼٜبًت ٠ً كلاتل ام ؽلؿٟ

ٝ ٗي٢ٜی ػٜبٓل اٌٛبٛی عبْٗ كل١َٜ ٗبؿي ٝ ٗؼٜٞي ام ٠٘١ آ٢ٛب « ٗٔی»ت٘بٗی آ٢ٛبًت؛ ص٠ ؿك رج٠٢ ؿكبع 

اهٞإ ايلاٛی « ٗلؿٗب٠ٛ»١بي  كل١َٜ ثلؽٞكؿُبٟ ٝ ٗٔتوبي ت٘بٗی ؽلؿٟ« رج٠٢»اٛـ،  ُلًت ٌٗتويٖ ٝ كؼبّ ؿاُت٠
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١ب ٝ ايٌتبك١ب ٝ ككتبك١بي ُل١ٝی كمٗی( ٝ ٗجيٚ ًْ ربٗغ ارناء ٗت٠ٌِٔ ٛظبٕ هـيٖ ٝ هٞيٖ  ٓجت٠ ثب ٝيوُی)ا

ثب  «.8ٗبٛـ ٠ً كٝؿ١بيی ام ًلتبًل ايٚ ًلمٗيٚ ثـاٙ كيؾت٠ ُـٟ ثبُـ كل١ِٜی ٗٔت ايلاٙ، ١٘ضٞٙ ؿكيبيی ٗی

پقيل ٛيٌت.  كل١َٜ ٝ كٌٞٓٔٞك تؤيْ ُٞؿ ٠ً كل١َٜ رج٠٢ ث٠ ؽلؿٟ تٞر٠ ث٠ آٛض٠ افًبيی ُلت٠ اًت، كُٝٚ ٗی

ٗؾتٔق كل١َٜ رج٠٢،  اثؼبؿتل  ؿهينثب ٗؼلكی  ؿك اؿا٠ٗاٗب ١ٜٞم كُٝٚ ِٛـٟ اًت ٠ً كل١َٜ رج٠٢ صيٌت؟ 

« ٗٞهؼيت مٗبٛی، ٌٗبٛی ٝ ك٘بيیِ»ٝ « ُٜبًی اٌٛبٙ»ثب تٞر٠ ث٠ ؿٝ ٗو٠ٓٞ آٔی ٗ٘ٚ پبًؼ ؿاؿٙ ث٠ ايٚ پلًَ، 

  تل ؽٞا١يٖ ٛ٘ٞؿ. ين كُٝٚعـٝؿ ٝ عٔبك ٗل٢ٞٗی آٙ كا ٛآٙ، 

 

 شىاسی فرَىگ جبٍُ اوسان -1

اٌٛبٙ كل١َٜ رج٠٢ هجْ ام آ٠ٌٛ ث٠ ُٜبؽت اٌٛبٙ كل١َٜ رج٠٢ آْ اّٝ ؿك ُٜبؽت ايٚ كل١َٜ اًت اٗب 

رَٜ تغ٘ئی تؼٔن ؿاُت٠ ثبُـ، ٗتٞٓـ اٛوالة اًالٗی ٝ ثبكٝثَل يبكت٠ آٙ مٗيٚ ثب ٠٘١ ػٜبٓل ٝ اكتجبٛبت 

ٝ ظ٢ٞك اٛوالة اًالٗی كؽـاؿ اي اًت ٠ً ؿك تٞٓيق ٝ تلٌيل آٙ اٛوالة تبًٜٞٙ ث٠ ؿًت آٗـٟ اًت. ثب  مٗي٠ٜ

اي  ُيلؿ ٝ ام ؿِّ آٙ اٌٛبٙ تبمٟ آكإ ٌُْ ٗی اي آكإ ًٜٜـٟ ، تغّٞ كٝعی ؽيلٟ«یاٗبٕ ؽ٘يٜ»اي ث٠ ٛبٕ  اٌٛبٙ ٝيوٟ

ثبك ؿيِل ػبَٖٓ ٝ عيبت اٌٛبٛی ؿك آٙ كا، ػل٠ٓ  ،١بي اًالٗی ؿك ؽٞؿ ثل اًبى اعيبي آٗٞم٠ًٟ  ُٞؿ ٗتٞٓـ ٗی

١بي ٗتلبٝت  ٕ ٝ ًالطي آٙ ثب ٓٞام«١ب رٟٔٞ»ٝ « ١ب رج٠٢»ٛی مٗبٙ، ت٢ٜب ؿك  ؛ رِٜی ٠ًثيٜـ رَٜ عن ٝ ثبْٛ ٗی

ُٞٛـ. ث٠ ١٘يٚ ر٢ت، ًٝؼت هِلي ٝ ٛجوبتی ؿك كل١َٜ رج٠٢ كا ٛين ثبيـ ام ايٚ  ٝ ٝيوٟ، ربيِنيٚ يٌـيِل ٗی

ثب هيبٕ هلل اٗبٕ ؽ٘يٜی، ٜٗظل ؿيـ. ؿك ٝاهغ ام ايٚ ٛظل اٌٛبٙ كل١َٜ رج٠٢، هِلي اًت ٗوـٝك ٝ ٗوـّك ام ٗلؿٕ ٠ً 

اٛـ ؿك رج٠٢ عبٗل ُٞٛـ؛ صٜب٠ٌٛ ؿك  تٞاٌٛت٠ ٗی ،«ٝارت ًلبيی»ػٜٞاٙ عٌبٕ ؿيٜی ث٠ ثل اًبى اهيبٕ ًلؿٟ ٝ 

ُـٟ اًت. ام ايٚ ٜٗظل ٛين رج٠٢  ١بيی ث٠ ؿٓيْ تٌ٘يْ ظلكيت ٝ ًلبيت ٛيل١ٝب، ام اػنإ ؿاٝٛٔجبٙ اٗتٜبع ٗی ؿٝكٟ

ٜٗنٓتی ٝ... ٛ٘بيٜـٟ ٝ ثبمتبثٜـٟ ت٘بٕ تٜٞػبت هٞٗی، ٜٓلی، ًٜی، رٌٜی،  -ثل ؽالف ؽلؿٟ كل١َٜ ٝ كٌٞٓٔٞك  –

 تٞاٛـ ثبُـ.  ربٗؼ٠ ٝ كل١َٜ ػ٘ٞٗی اًت ٠ً هبثْ تؤيْ ث٠ ١يش ُلٟٝ ثنكٍ ٝ ًٞصٌی ام ربٗؼ٠ ٛ٘ی

رَٜ فيْ ٛبٕ ؿكبع ٗوـى ام ١٘بٙ كٝم١بي ٛؾٌت ٝهٞع ث٠ ٌُْ »٠ً ً٘لي ُٛٞت٠ اًت:  ثٜبثلايٚ، صٜبٙ

بُٞكا تلٌيل ٝ پقيلٍ ػبٕ پيـا ًلؿ ي ػ ٛظبٗی اٛوالة ؿك ثلاثل ١زٕٞ ؿُ٘ٚ ٝ ثب ػٜق ث٠ ٝاهؼ٠ –رج٠٢ ؿكبػی 

ٝ ٗـاكؼبٙ ايلاٙ؛ كمٜٗـُبٙ اًالٕ ٛبٕ ُلكتٜـ ٝ ًلثبماٙ ٢ٗبرٖ؛ پيلٝاٙ ٓـإ ينيـ ًبكل، ٝ ك٘بي رَٜ ٝ 
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ايٚ آْ اًبًی ِٛلٍ ث٠ رَٜ ثل ت٘بٕ »ث٠ ٛظل اٝ « .9ربٛجبمي ؿك ؽٜٞٙ ؿكُيلي، ك٘بي ًلثال كا اعيب ًلؿ

كل١َٜ، اؿثيبت ٝ تبكيؼ ايٚ ٝاهؼ٠ رٟٔٞ ًلؿ، ؽٔٞٓبً آٛض٠ ثؼـ١ب ثب ٛبٕ  آحبك ٗلتجٚ ٝ ٗتإحل ام آٙ ؿك ًٝؼت

ايٜي ٝ ؿك اؿا٠ٗ ث٠  «.٢ُ10لت يبكت، ثل پبي٠ ١٘يٚ ثبٝك كلاٌُتل ٌُْ ُلكت ٝ ٌُٞكب ُـ« كل١َٜ رج٠٢»

 ُٞؿ. ١بي آٔی اٌٛبٙ ٌٗٔ٘بٙ ؿك كل١َٜ رج٠٢ اُبكٟ ٗی ثلؽی ام ٝيوُی

١بي اًالٗی ُلٟ ؽٞكؿٟ ٝ  ؿك آٗٞمٟ« ر٢بؿ»يي ٛلف ثب ٗؼٜبي  ام كل١َٜ رج٠٢،جُاد َمیشگی:  -1-1

ًپلي ُـٟ ١ٌ٘ٞ  ثلؽٞكؿاك ام ١لؿٝ ٗؼٜبي ر٢بؿ آـل ٝ اًجل ؿك تلٌل اًالٕ ُيؼی ٝ ٗلتجٚ ثب  ٝهبيغ تبكيؾی

ٚ ث٠ اييبكت٠ اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ؿك ؿٝكاٙ ٗؼبٓل اًت.  ثب آٙ ٝ ام ًٞي ؿيِل ؿكثلُيلٛـٟ ُلتبك ٝ ككتبك ػيٜيت

ثيٜـ؛ رِٜی ٠ً ر٢بٙ ٝ تبكيؼ ثب آٙ  ٗؼٜب ٠ً اٝ ١٘ٞاكٟ ؽٞؿ كا ؿكُيل رَٜ عن ػٔي٠ ثبْٛ ٝ ٛٞك ػٔي٠ ظٔ٘ت ٗی

ٗؼٜبي ُٞؿ.  پبيبٙ تٔوی ٗی يبثـ ٝ اٛوالة اًالٗی ايلاٙ ٛو٠ٜ آؿبمي ثل ايٚ علًت ر٢بؿي ثی ٗؼٜبيی ؿٝثبكٟ ٗی

ث٠  -ُٞؿ  ػٜٞاٙ ٗجٜبي اٛوالة اًالٗی ُٜبؽت٠ ٗی ٠ً ث٠ -ر٢بؿ ٝ ٢ُبؿت ؿك كاٟ ؽـاٝٛـ ؿك تلٌل اًالٗی ٛين 

ٝ ػالٟٝ ثل آٙ ُبْٗ ٠٘١  ُٞؿ ٗی« ٛين»ٝ ت٢ٜب ُبْٗ كمٕ ٛظبٗی  ث٠ رَٜ ٛظبٗی ٛجٞؿٟ« ٗغـٝؿ»١يش ٝر٠ 

ٓقا اٌٛبٙ ٌٗٔ٘بٙ عيبتی ؿائ٘بً ؿك ُٞؿ.  ١بي ع٘ٞك كلؿي ٝ ر٘ؼی اٌٛبٙ ؿك مٛـُی تب ٓغظ٠ ٗلٍ ٗی ٗٞهؼيت

رَٜ ٌٗٔغب٠ٛ ثب ؿُ٘ٚ ػيٜی ُٞؿ: يٌی  ثل ؿٝ ٛٞع ٗتـاؽْ ٝ ٗٞامي توٌيٖ ٗی ٠ً يبثـ عبّ ر٢بؿ ٝ ٗجبكمٟ ٗی

تل ٠ً ًلاًل مٛـُی ٝ اثؼبؿ ١ٞيتی اٝ كا ٛين ؿك  ر٢بؿ ثنكٍ ٝ ؿيِلي، ُٞؿ ٛبٗيـٟ ٗی« ر٢بؿ آـل»كٝيبكٝ ٠ً 

ُٞؿ. ام  ٛبٗيـٟ ٗی« ؿ اًجلر٢ب»ؽٞؿ اًت ٠ً ث٠ ١٘يٚ ؽبٛل  ُيلؿ. ايٚ ٗجبكمٟ، ر٢بؿ ثب اٗيبّ ٝ ا١ٞاء ٛلٌبٛی ثلٗی

ي  اي ث٠ رج٠٢ كًـ ِٗل ام رج٠٢ يبثـ ٝ ١لُن ث٠ ٓٔظ ٛ٘ی ايٚ كٝ، اٌٛبٙ ٌٗٔ٘بٙ ١يش ٝهت ام ر٢بؿ كلاؿت ٛ٘ی

١ب، تب  ي آٙ ي اٛـي٠ِ ٗلم ٝ ًلٗـي ؿك پ٢ٜبيی ث٠ ًٝؼت ٝرٞؿ ٗزب١ـاٙ ؽـا، تب ٓلغ٠ ايٚ ٛجلؿ ثی» ؿيِل ٝ

لٝمات كل١ِٜی آٙ ارت٘بع، ٝ تب ػ٘ن ٗيبؿيٚ ٛجلؿ ٌٗٔغب٠ٛ اًت٘لاك ١بي ارت٘بػی عيبت ايِبٙ، تب ث ًبٗبٙ

ر٢بؿ ام ايٚ ٜٗظل ؿك تبكيؼ ٗؼبٓل ايلاٙ، ثبمُلؿاٛـٙ اٌٛبٙ ًٜتی، ث٠ اٌٛبٙ ؿيٜی اًت. ثـٝٙ ك٢ٖ ر٢بؿ  «.11ؿاكؿ

تٞاٙ ؿكى ؿكًتی ام اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ث٠ ػٜٞاٙ ٌٗٔ٘بٛی ٠ً ثنكُتليٚ اٛوالة ًيبًی هلٙ كا ك١جلي ٝ  ٛ٘ی

٠ ػٜٞاٙ ٗٞهؼيت ك٘بيی ًَٜ ر٢بؿي ث« رج٠٢»ك١لٝي ًلؿٟ اًت، ؿاُت. ١٘ضٜيٚ ت٢ٜب ثب ر٢بؿ اًت ٠ً ك٢ٖ 

 ُٞؿ.  ٌٗ٘ٚ ٗی
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ُٜبًی اٛوالة ث٠ ػٜٞاٙ ػبْٗ ٗـلّٞ ؿك  ث٠ اٌٛبٙٛی آٙ اي ٠ً  عبٗلي ؿك ٗوب٠ٓ محًری: تکلیف -1-2

ثلاي ثٌيبكي ام ًِِٜلاٙ ٌٗٔ٘بٙ ٝ كؼبّ »ُٜبؽتی اٛوالة اًالٗی پلؿاؽت٠ اًت، ُلت٠ اًت:  ١بي ربٗؼ٠ تجييٚ

ثل اًبى ٛٞػی اعٌبى تٌٔيق ٝ ٝظيل٠ ُلػی ٓٞكت ُلكت٠ اًت ٠ً يب ؽٞؿ، ام  ١ب ١بي اٛوالة، ًَٜ ٓغ٠ٜ

اٛـ يب ؿك ص٢بكصٞة ػواليی تؤيـ ؿيل ٗتؾْٔ ام ٗتؾْٔ، ٝظيل٠  ٗتٚ ٜٗبثغ ؿيٜی اًتٜجبٙ ٝ اًتؾلاد ًلؿٟ

ث٠ ٛظل « .12اٛـ اٛـ ؿكيبكت ٛ٘ٞؿٟ ؽٞؿ كا ام مثبٙ ك١جلاٛی ٠ً ث٠ ٓـاهت، ؿيبٛت ٝ هـكت تِؾيْ آ٢ٛب ثبٝك ؿاُت٠

ؿك ص٢بكصٞة ايٚ ٛظبٕ ٗؼٜبيی اًت ٠ً ايخبك، ام ؽٞؿُقُتِی، ٗوبٝٗت ؿك ثلاثل ٌِٗالت ٝ عتی ؿًت »اٝ 

ثلاي »١٘ضٜيٚ ُٛٞت٠ اًت:  اٝ« .13تٞاٛـ ٗؼوّٞ ٝ ٜٜٗوی ثبُـ ٌُتٚ ام ٜٗبكغ ٝ اٗتيبمات ٗتؼبكف ٛين ٗی

ؿاٌٛتٜـ  ٠ً آ٢ٛب ؽٞؿ كا ٗٔنٕ ث٠ اٛزبٕ آٙ ٗی« تٌبٓيلی»يب « كلاٗيٚ»ٌٗٔ٘بٛبٙ ؿكُيل ؿك ٗجبكمات اٛوالثی، ايٚ 

اي صٞٙ اٗبٕ  ثٞؿ ٠ً ؿك اػتوبؿ آ٢ٛب، ام ٜٗجغ ٝعی ؿكيبكت ُـٟ ثٞؿ ٝ ػبٖٓ ٝاكًت٠« ًتبة ٝ ًٜتی»ٜٗجؼج ام 

  .14ؽ٘يٜی)ى(، ٗلٌل ٝ ثبمًُٜٜٞـٟ آٙ ثٞؿ

ٌتويٖ تٌٔيق اٛوالثی ثب هيبٕ ؿك ايٜزب ٛجبيـ ٠٘١ ثبك ٗؼٜبيی تٌٔيق كا ث٠ ك٢ٖ كو٢ی ام آٙ تؤيْ ؿاؿ. اكتجبٙ ٗ

تلي  ًٜـ تب ؿكى ػ٘ين هلل ٝ ثلؽبًتٚ ثلاي ؽـا ٠ً ؿك اٝٓيٚ ًؾٜلاٛی اٗبٕ ؽ٘يٜی ٜٗؼٌي اًت، ث٠ ٗب ً٘ي ٗی

ؿًت آٝكيٖ. ؿك ايٚ كاث٠ٜ تٌٔيق، ت٢ٜب ػجبكت ام اٛزبٕ كلائٖ ٝ تلى ٗغلٗبت ٛيٌت؛ ث٠ٌٔ اٛزبٕ  ام آٙ ث٠

ؽـا ام ٌٗ٘ٔت ٛلي ٝ ر٢بٙ اٌٛبٛی اًت. ث٠ ػجبكت ؿيِل تٌٔيق اٛوالثی،  ٠٘١ ؿك كاٟ ام ٗيبٙ ثلؿاُتٚ ؿيل ايٚ

 اهت٘بي ر٢بؿ ١٘بكٟ آؿٗی اًت ٝ ثـٝٙ اًتولاك ؿك ػل٠ٓ ر٢بؿ ؿك كاٟ ؽـا، ٗؼٜبي ٗغٔٔی ٛـاكؿ.  

ٌُٔی ام ُيٟٞ ٜٗغٔل ث٠ كلؿ كاث٠ٜ عبًٖ ًيبًی ثب ٗلؿٕ ؿك ؿٝكٟ ٗـكٙ ٠ً امام:  –رابطٍ امت  -1-3

ؽّٔٞ ثؼـ١ب ؿك كاث٠ٜ ثٌيزی ثب اٗبٕ ؽ٘يٜی ث٠ ٠ٜٔٗ  ثبك ؿك كاث٠ٜ اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ٝ ث٠ ثلاي ٛؾٌتيٚ

ُٞؿ ٝ ٠ٛ اكتجبٛبت  ظ٢ٞك كًيـ، ٌُٔی اًت ٠ً ٛی آٙ ٠ٛ ًبؽتبك١بي ػيٜی ؿٝٓت ٝ ٛظبٕ ًيبًی ٛلی ٗی

ُٞؿ. ؿك ايٚ مٗي٠ٜ، ٛٞػی ٗغجت  ؾٔی ٝ ػبٛلی ٗلؿٕ ثب ك١جل ؽٞؿ ث٠ ِٓلف ًبؽتبك ػيٜی كلًٝبًت٠ ٗیُ

ُـيـ كلؿي ٝ ر٘ؼی ث٠ كلؿي ٠ً ؽٞؿ ام ٛلين اعلام ٌََٗٔبت ٗؼٜٞي ٝ ًيبًی، تزٔی ربيِب١ی ٝيوٟ ؿك ٝرٞؿ 

« ٝاليت كوي٠»ٝ « اٗبٗت»ث٠ ن ٝ ػُِٞؿ. ايٚ كاث٠ٜ ػ٘ين ٝرٞؿي ٠ً كي٠ِ ؿك اػتوبؿ  ٗلؿٕ ُـٟ اًت، اثلام ٗی

ؿاٛـ، تقًل ٝ تٜج٠ّ ث٠ ٠٘١  اهلل ٝ اٗبٗبٙ ٗؼٕٔٞ پي ام اٝ ٗی ؿ١ٜـٟ ٝاليت كًّٞ ؿاكؿ ٝ آٙ كا ثلآٗـٟ ٝ اؿا٠ٗ

كٝ كاث٠ٜ اٗت ثب اٗبٕ ام آؿبم ٢ٛ٘ت  ١بي پيِيٚ ثل اٗبٗبٙ ؽٞؿ كٝا ؿاُتٜـ. ام ايٚ ١بيی اًت ٠ً اٗت ػ٢ـي ًٌت
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١يش  ١ب ربي ؿاُت٠ ٝ ثی بٙ ثٞؿٟ اًت ٠ً ًؾٚ، كلٗبٙ ٝ ٛظل اٗبٕ ؽ٘يٜی ؿك هٔتٝ ٛظبٕ ثلآٗـٟ ام آٙ، صٜ

اٛـ ٝ كٗبيت اٝ كا  ؿاُت٠ تٞر٢ی ام عٌٖ ٝي كا كٝا ٛ٘ی تلؿيـي ك١لٝاٙ ٝ پيلٝاٙ آٙ اٗبٕ اٛـى تؼّْٔ ٝ ثی

١بي ٗؾتٔق ٝ  ١بي اٌٛبٙ ؿكُيل ؿك رج٠٢ اٛـ. ام ايٚ ر٢ت كـاًبكي ُ٘لؿٟ ٗالى ٓغت ػْ٘ ؽٞؿ ٗی

١ب ؿلثت ٝ اٛنٝا،  ١بي پِتٞا٠ٛ ٠٘١ ث٠ هٔـ تولة ث٠ عويوتی اًت ٠ً ثؼـ ام ًبّ ؿكيؾ ؿك رج٠٢ ١بي ثی ع٘بيت

اًٜٞٙ ث٠ ٗيـاٙ آٗـٟ اًت. ث٠ ايٚ تلتيت ٝ ؿك ٗ٘ٚ صٜيٚ پيٞٛـي، ١ٖ ػوج٠ تبكيؾی اٗبٗت ُيؼ٠ ًبكًلؿ 

١بي ٗغجت ٝ ػبٛل٠  تليٚ رٜج٠ ًٜـ ٝ ١ٖ ػ٘ين ًيبًی ٝ ٗؼٜٞي ٗت٘بين ؽٞؿ كا ؿك ٓغ٠ٜ ارت٘بع اعيب ٗی

اًالٕ كا ؿك ٌُتلٟ « ربٗؼ٠ كمٜٗـُبٙ»كًـ. ٝرٞؿ ايٚ ٝيوُی، ر٢ت ٝ ٗجٜبي  ُؾٔی ٝ ر٘ؼی ث٠ ظ٢ٞك ٗی

ث٠ ت٘بٕ ٗؼٜب ؿكثلُلكت٠ اًت. ث٠ ػجبكت ؿيِل كل١َٜ رج٠٢ ؿك ٗب١يت ؽٞؿ ثل اًبى ايٚ « كل١َٜ رج٠٢»

ٛظبٗی ؿكُيل ٠ً ؿك كل١َٜ رج٠٢ ٛين  –٠ ؿكبػی ١بيی ؽبّ ؿك رج٢ ؽٔٞٓيت اًتٞاك ُلؿيـٟ اًت. ثل٠١

ٛبُـٛی  ي ثٌيزيبٙ ثبمتبة يبكت٠ اًت، ث٠ ؽٞثی ٛ٘بيبِٛل ايٚ ػاله٠ ٗؼٜٞي ٝٓق«١ب ٛب٠ٗ ٢ُبؿت»تغت ػٜٞاٙ 

 اًت. 

ُلكت٠ ثل اًبى ايٚ ر٢ت ٗغتٞايی ثٞؿٟ اًت،  ، ٌُْ«اٗت»ام آٛزب ٠ً ع٘ٞك ٌُتلؿٟ ٝ ًبٗالً آُب١ب٠ٛ 

ؿك ٗلب١ي٘ی صٞٙ كل١َٜ ػب٠ٗ ٝ كل١َٜ ػ٘ٞٗی، « ػ٘ٞٗی»ٝ « ػب٠ّٗ»ٝ ٛين « تٞؿٟ»، «لؿٕٗ»اٛالم آلبظی صٞٙ 

ُجي٠  ثبُـ؛ علًتی ٠ً ؿك تبكيؼ اٛوالثبت ارت٘بػی ايلاٙ ثیايٚ كاث٠ٜ ُل صِِٞٛی   تٞاٛـ ث٠ ؽٞثی تٞٓيق ٛ٘ی

 ثٞؿٟ اًت. 

ٝ كل١َٜ رج٠٢ آٙ كا اٌٛبٙ ؽ٘يٜی تإحيل كاث٠ٜ اٗبٕ ٝ اٗت صٜبٙ اًت ٠ً ثبيـ اًبًبً اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی 

آِؼبع اعيبُلي  ُی كا ٛين كلع ثل ايٚ كاث٠ٜ ٝ تغت ُلايی ٝ ر٢بؿ ١٘ي٠ِ ثٜبٗيٖ ٝ عتی ١لؿٝ ؽٔٔت تٌٔيق

 اٗبٕ اٗت ؿاٌٛت.  

 

 مکان ي مًقعیت فضایی جبٍُ زمان، -2

ثؾِی ٗلٝكي ام ی كل١َٜ رج٠٢ ؿك ثبٝك كمٜٗـٟ ثٌيزی ٗٞهؼيت مٗبٛی، ٌٗبٛی ٝ ك٘بي١٘ضٜيٚ تٞٓيق 

ث٠ ايٚ تلتيت ٠ً رليبٙ ٝ تـإٝ يي ر٢بؿ ١٘بكٟ ٝ ؿائ٘ی ؿك عيبتِ كٝمٗلّٟ اٌٛبٙ  ًبمؿ. تؼليق آٙ كا ٗی

ُٞؿ ث٠ٌٔ تب  يبثـ ٝ ٗغـٝؿ ث٠ مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ؽبٓی ؿك ُقُت٠ يب عبّ ٛ٘ی اٛوالة اًالٗی، ٠ٛ ت٢ٜب اًت٘لاك ٗی
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ؿك « رج٠٢»يبثـ. آٜالط  ٢ٗـي )ػذ( ٛين اؿا٠ٗ ٗی ع٘لتٗٞػٞؿ اٖٗ ر٢بٛی ٝ آؽلآنٗبٛی ٝ عبً٘يت هيبٕ 

ؿ١ـ ٠ً ػالٟٝ ثل ك٢ٖ  ، ايٚ اٌٗبٙ كا ث٠ ٗب ٗی«ؽلؿٟ كل١َٜ»ايٜزب ٝ ثل عٌت ٗتـيل مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ٛين ثل ؽالف 

ػ٘ين ام ًَٜ اٌٛبٛی ؿك ؿٝكاٙ رَٜ ١ِت ًب٠ٓ، تـييلات ٗيـاٛی كل١َٜ اٛوالة اًالٗی كا ٛين ثل اًبى 

 تل ؿكيبثيٖ.  ك ٗيبؿيٚ ٗؾتٔق آٙ، آًبٙع٘ٞك كمٜٗـُبَٛ ؿ

ؿك ٛظل ُلكت؛ صلا « ًلثاليی»ٝ ٌٗبٙ كا ١٘ٞاكٟ « ػبُٞكايی»ام ًٞي ؿيِل، ثبيـ مٗبٙ كا ؿك كل١َٜ رج٠٢، 

٠ً ٗـاك ع٘ٞك اٌٛبٙ ؿك ايٚ كل١َٜ ١لُن ؽبكد ام ايٚ ٗغـٝؿٟ ١٘يِِی ٝ ربٝؿاٙ ٗتٔٞك ٛيٌت. ثلاثل 

ٝ ٠٘١ ثبٝكٜٗـاٙ ث٠ ايٚ كل١َٜ ٠٘١ « ػبُٞكا ٝ ١ل ]ًل[مٗيٚ، ًلثالًت١ل كٝم، كٝم »١بي ايٚ كل١َٜ  آٗٞمٟ

ثيٜٜـ. ث٠ ١٘يٚ ؽبٛل ًلاًل كل١َٜ  كٝم١بي ػ٘ل ؽٞؿ كا ايٜضٜيٚ ؿك يي كٝم ٝ يي ًلمٗيٚ ٌٗتول ٝ آٗبؿٟ ٗی

ك ١بي ايٚ صٜيٜی ٠ً يبؿآٝك ع٘ٞك مٛـٟ ٝ كؼبّ ًلثاليی ٝ ػبُٞكايی ؿ رج٠٢ اٛوالة اًالٗی ام اٛجٟٞ آٗٞمٟ

كًبة اٗبٕ ٢ُيـاٙ اًت، اٛجبُت٠ اًت. ثؾَ ميبؿي ام ُؼبك١ب ٝ كرن١بي كل١َٜ رج٠٢ رَٜ تغ٘ئی ٛين 

، ٢ُٖٔٗ ام ُؼبك١بي آٔی اٗبٕ عٌيٚ ػٔي٠ آٌالٕ ؿك ًلثالًت. ث٠ ايٚ «١ي٢بت ٜٗب آق٠ّٓ»١٘ضٞٙ ُؼبك ٢ِٗٞك 

اكوی ٗت٘بين ام ًٜظ كل١َٜ ث٠ ٗؼٜبي تلتيت ع٘ٞك ؿائ٘ی ر٢بؿُلا٠ٛ ؿك ايٚ مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ، كل١َٜ رج٠٢ كا ؿك 

١بي تبكيؾی ؿك مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ٗؾٔٞٓی،  ؿ١ـ ٝ ؽٔٞٓبً آٙ كا ثب كرؼت ث٠ كي٠ِ ُٜبًب٠ٛ هلاك ٗی ٜٗٔٔظ ٗلؿٕ

  ٛ٘بيـ. ٗتْٔ ث٠ ثبٝك١بي ؿيٜی ٝ هـًی ؿك ك٢ٖ مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ٗی

، ُٛٞتبك١ب، آٝا١ب ٝ ٛٞا١ب ٝ ص٠ ُلت٠ ُـ كل١َٜ رج٠٢ ػجبكت اًت ام: ثبٝك١ب، ككتبك١ب، ُلتبك١ب ثٜبثلآٙ

ربٗبٛـٟ ام اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ٠ً ثل اًبى تٌٔيقِ ؿيٜی ام ًٞي اٗبِٕ اٗت)ٝٓی كوي٠(،  ١بي ث٠ ِٛبٙ-ي احل ٠٘١

١بي اثناكي، ؿك مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ  ١بي رَٜ ؿائ٘ی عن ػٔي٠ ثبْٛ ثلٝم ٝ ظ٢ٞك يبكت٠ ٝ رن تـييل ٗٞهؼيت ؿك رج٠٢

تب اكن آؽلآنٗبٛی ظ٢ٞك اٗبٕ ٢ٗـي ٗٞػٞؿ ػٔي٠ آٌالٕ تـإٝ ؿك ّٛٞ مٗبٙ ٝ  ١لكٝمٟ ػبُٞكايی كي٠ِ ؿاُت٠

 ؿاكؿ.

 

 وسبت جىگ ي زودگی در فرَىگ جبٍُ

اًٜٞٙ ثل اًبى آٛض٠ ؿك تؼليق كل١َٜ رج٠٢ ُلت٠ ُـ، ثبيـ ث٠ تلٔيْ ثيِتلي پيلاٗٞٙ اثؼبؿ ٗؾتٔق آٛض٠ 

ؿك ٗلم١بي رٜٞثی  ٢ُ1359ليٞك  ٠ً31 اُلص٠ ام اي  ٛظبٗی ُقُت، ثپلؿاميٖ. رج٠٢ –ؿك رج٠٢ ؿكُيل ؿكبػی 
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ؿك ٗلم١بي ؿلثی ًِٞك اؿا٠ٗ  1367ايلاٙ ٝ ٢ُل١بيی ١٘ضٞٙ آثبؿاٙ، ؽل٢ِٗل ٝ ا١ٞام آؿبم ُـ ٝ تب تيلٗبٟ 

كا ٗتإحل ام ؽٞؿ ًبمؿ ٝ آٙ كا ث٠ رج٠٢ پِتٞا٠ٛ ثـّ ًبمؿ « ًلاًل ايلاٙ»يبكت، اٗب ١ٖ ؿك مٗبٙ ؿكُيلي، تٞاٌٛت 

ثبكي ؿك ٠٘١ اثؼبؿ كل١َٜ ٝ ًيبًت ٝ اهتٔبؿ ٗٔی ثلربي ُقاكؿ ٝ ؽٞؿ كا ؿك تبكيؼ  احلات ُلاٙٝ ١ٖ تب ١ٜٞم 

اٛوالة اًالٗی ث٠ ػٜٞاٙ يي ٛو٠ٜ ًبٛٞٛی پلثبك ٜٗلط ًبمؿ. ربي ايٚ ًؤاّ اًت ٠ً صلا رَٜ ٠ً ؿك ٠٘١ 

َ رج٠٢ كا ٠ً ؿك ربي ر٢بٙ ٗظ٢ل ٛللت ٝ ٝيلاٛی اًت، ام آؿبم ُلٝع ؿك ايلاٙ پٌباٛوالثی تٞاٌٛت كل١ٜ

١بي پي ام ؽٞؿ كا ٛين ِٛبٙ ؿ١ـ. ث٠  عويوت ٗتؼٔن ث٠ اٛوالة اًالٗی ثٞؿ ث٠ ظ٢ٞك آٝكؿ ٝ عتی ٗٞهؼيت رج٠٢

١بي پي رَٜ،  ُٞؿ، ايٚ رج٠٢ ٝ آحبك ٝ ٗأحل آٙ تٞاٌٛت ؿك ّٛٞ ت٘بٕ ًبّ ؿاليْ ٗؾتٔلی ٠ً ؿك اؿا٠ٗ فًل ٗی

تجـيْ ُٞؿ ٝ ١٘ضٜبٙ ٠٘١ تٞر٢بت كا ث٠ ؽّٔٞ اثؼبؿ ٗؾتٔق تليٚ ؿٝكاٙ پي ام اٛوالة  آكإ ث٠ ًبٛٞٛی آكإ

پقيلي  ؿكپی پي ام ؽٞؿ كا ٗتٞر٠ ؽٞؿ ٛ٘بيـ ٝ ؿك ايٚ ٗيبٙ عتی ث٠ يٌی ام اكًبٙ ربٗؼ٠ ١بي پی مٛـُی ٌْٛ

 ١ب تجـيْ ُٞؿ.   ٌْٛ

رَٜ صيٌت؟ . ُلت ًؾٚ مٛـُیٝ  رَٜ ٌٛجت ؿكثبكٟ ١لصين ام هجْثلاي ككغ اث٢بٕ كٞم المٕ اًت 

ٜٗبٓؼ٠ مٛـُی ٝ  آيـ؟ ٗی ثل رَٜام پيِ پبيبٙ  ؿكًت مٛـُی ٝ اًت مٛـُی تؼٜيْ رَٜ، آيبمٛـُی صيٌت؟ 

 ٝٗؼيت تٞاٙ آيب ٗی؟ ٗلٍ، ص٠ ًٞؿي ؽٞا١ـ ؿاُت ١بي ٗؾتٔق آٙ ؿك ٗيـاٙ كمٕ ٝ آٝكؿُبٟ ؽٞٙ ٝ رٜج٠

 پبًؼ ؟ؿاؿ ٝ حجبت تؼ٘يٖ ٝ تٌلّيكا ث٠ ُلايٚ ٓٔظ  رَٜ عيٚ ؿك ارت٘بػی ٜٗبًجبت ٝ رَٜ ؿٝكٟ ؿك مٛـُی

تٞاٙ ُلايٚ مٛـُی  آيب ٗی ثٞؿ؟ ؽٞا١ـ ص٠ِٛٞ ثبُـ ػلام ٝ ايلاٙ ًب٠ٓ ١ِت رَٜ ث٠ ٛبظل اُل ١ب پلًَ ايٚ ث٠

ؿك ؿٝكٟ حجبت، ؿك ٛظل « مٛـُی ٠ٛٞ٘ٛ»ؿك ؿٝكٟ حجبت ٝ ث٠ٌٔ ام آٙ ثبالتل، « اي ام مٛـُی ٠ٛٞ٘ٛ»ؿك ؿٝكٟ رَٜ كا 

 آٝكؿ ٝ ٗؼلكی ٛ٘ٞؿ؟ 

ًُٞـ ٠٘١ اٛٞاع  ُٜبًی ٗـكٙ، ٗی ُٜبًی رَٜ ٝ ث٠ ٛٞك ًٔی اِٛبكٟ رَٜ ١بي ربٗؼ٠ ٠ً ٛظلي٠ عبٓی ؿك

تٔوی ًٜـ ثبيـ ؿاٌٛت ٠ً  ؽِٞٛت ٝ ؿك ٛتيز٠، ػ٘ٔی ؽالف عوٞم اٌٛبٙ رَٜ كا ثلؽبًت٠ ام پلؽبُِلي ٝ

١بي  ؿك رَٜؿاٛيٖ ٠ً ُزبػت ٝ ع٘يت  ١ل ُلًت ٝ ع٘ٞك ؿك رِٜی، ؿيل اٌٛبٛی ٛيٌت. الاهْ ٠٘١ ٗی

ٗـاكؼب٠ٛ ام ٓلبت پٌٜـيـٟ اٌٛبٛی اًت. ُقُت٠ ام ايٚ، رَٜ ٝ ٗجبكمٟ ؿك ٛظل اٌٛبٙ ا٢ٓی، فاتی ٗٞهؼيت ١جٞٙ 

ٝ ًوٞٙ ؿك ؿٛيب ٝ ٛجلؿ ثب ٛيل١ٝبي ا١ليٜ٘ی اًت؛ ٛجلؿ ثب ٠ًًٞٝ ٗبٛـٙ ؿك ؿٛيبيی ٠ً ؿٝك ام ث٢ِت ربٝؿاٙ، 

اي ٛيٌت ٝ ٗيـاٙ آٙ ًلاًل ػل٠ٓ ػ٘ل كا  ؿ١ٜـٟ پبيبًٙلاة ٝ ١ٝ٘ی ثيَ ٛيٌت. ايٜضٜيٚ رِٜی كا رن ٗلٍ، 
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يبثـ  ١لُن پبيبٙ ٛ٘یثب ًٝبٝى ؿٛيٞي ايٚ ٗؼٜب ُبيـ رَٜ ٌٗٔغب٠ٛ ؽبت٠٘ يبثـ اٗب ٗجبكمٟ  ؿكثلُلكت٠ اًت. ثٜبث٠

 ُٞؿ.  ام عوبين ٌٗٔٞتی ػبٖٓ ؿاٌٛت٠ ٗی« ؿلٔت»ٝ ١ل تٔوی رن ايٚ، 

ي؛ ٝ ككتبك١بي رِٜی ث٠ ؿلينٟ ؽِٞٛت ٝ پلؽبُِلي، كلًٝبًتٚ ٗو٠ٓٞ رَٜ ث٠ ٗوٞالت ٗبؿي ٝ اثناك

كًـ. عتی اُل ٗلاعْ  ؿٝك ام ٝاهغ ث٠ ٛظل ٗی -ُٜبًی رَٜ ٗؼّ٘ٞ ٝ ٗلًٕٞ اًت  صٜب٠ٌٛ ؿك عٞمٟ ربٗؼ٠

١ب ؿك ٗلع٠ٔ كثبٛی عيبت ثِل ٠ً ؿٝكاٙ اثتـايی عيبت  ُب٠ٛ ًُٜت كا ١ٖ ثپقيليٖ، الاهْ ثبيـ ث٠ ٛٞػی ام رَٜ ٠ً

 ث٠ ُقُت٠ ؿٝك ٝ پبيبٙ يبكت٠ ٛجٞؿٟ ٝ ٛيٌت ١ب ؿك اػتوبؿ ؿيٜـاكاٙ ٗتؼٔن  ؿ، ثيٜـيِيٖ. ايٚ رَُٜٞ اٝ ؿاٌٛت٠ ٗی

تبكيؼ ُلٝع ر٢ِٜب، »ثبكٟ اؿيجی ُٛٞت٠ اًت:  ١بيی ؿكآٗيؾت٠ اًت. ؿك ايٚ ث٠ٌٔ ًلُت آؿٗی ثب صٜيٚ رَٜ

الٕ اًت، ٛ٘بؿي ام يي رليبٙ تبكيؼ مٛـُی ثِل اًت. ؿك ؿاًتبٙ ١بثيْ ٝ هبثيْ ٠ً كٌٔل٠ تبكيؼ ام ؿيـُبٟ اً

عويوی تبكيؾی ٝرٞؿ ؿاكؿ ٠ً ؿك آٙ ١ٞيت اٌٛبٙ، اكمٍ ٝ ٗوبٕ مٙ ٝ ٗلؿ، ربٗؼ٠ ايـئبّ ٝ تزٞين ُـٟ اٌٛب٢ٛب، 

آيـ، ث٠ ٛ٘بيَ ُقاُت٠  رج٠٢ ٝ ٓل٢ب ٝ ٗٞاٗؼی ٠ً ػٔي٠ اٌٛب٢ٛب ام ٛلف ُل٢١ٝبي ؿيِل اٌٛبٛی ث٠ ٝرٞؿ ٗی

 «  ُٞؿ. ٗی

١بثيْ ٝ هبثيْ ؿك ٝاهغ اٝٓيٚ اٌٛب١بي »ُلت٠ اًت:  اتٞپيب ُٜبًی، هلآٙ، ربٗؼ٠اٝ ث٠ ٛوْ ام ٛٞيٌٜـٟ ًتبة  ١ٖ

ؿٝ رليبٙ ثنكٍ تبكيؾی عن ٝ ثبْٛ ١ٌتٜـ، ١بثيْ ٛ٘بيٜـٟ رليبٙ اّٝ يؼٜی ٝاكث اً٘بء ٝ اكم٢ُبي آؿٗی ٝ 

يٚ ٗجبكمٟ، ٗجبكمٟ ؿليني عيٞاٛی ام ٛٞع هبثيْ ٛ٘بيٜـٟ رليبٙ ؿٕٝ ٝ ٝاكث اكم٢ُبي ُيٜبٛی اًت. اِٛينٟ ا

ٗجبكمات ٗبؿيِلا٠ٛ ٝ ١ٞاپلًتب٠ٛ ٛيٌت، ث٠ٌٔ يي ٗجبكمٟ اٛتؾبثی اًت. تبكيؼ ُلٝع ر٢ِٜب ٗجبكمٟ ٝ پيٌبك 

 « .15اكم٢ُبًت ٝ ػٔت پيـايَ آ٢ٛب كا ثبيـ ؿك ؿٝكٟ اثتـايی ٝ ٗت٘ـٙ ثلكًی ٛ٘ٞؿ

رَٜ ايٚ ٝيوُی كا ؿاكؿ ٠ً ر١ٞلٟ ٌٗتٞك آؿٗی ٝ اًتؼـاؿ١ب ٝ اٗيبّ ٝ ػٞاٛق ؿكٝٛی اٝ »ث٠ ١٘يٚ ؿٓيْ، 

ٝ ٛين ؿيِلاٙ ثٜ٘بيبٛـ...  –ؽٞؿُٜبًی  –كا ثلاِٛينؿ ٝ ثلٗال ًبمؿ ٝ ص٢لٟ ٝاهؼی ٝي كا ؿك ثلاثل ؽٞيَ 

ُـ ٝ ُبٟ ٛين ٗٞرـ ثبٝك١ب ٝ ١بي آؿٗی ثب تٞاٛـ ٗغي ُٜبؽت ٝاهؼی ُلاي٢ِب ٝ اٛـي٠ِ ثٜبثلايٚ رَٜ ٗی

١ب ٝ آؿاثی ثـيغ ُلؿؿ ٝ اكو٢بيی ٛٞيٚ كا ؿك ػل٠ٓ اٛـي٠ِ ٝ كل١َٜ ٝ تبكيؼ اهٞإ ٝ ٗٔت٢ب پـيـ  ١ب ٝ آييٚ اٛـي٠ِ

ثؾِـ، ١٘بٛب كٝيبكٝيی ثب  ١بي اػتوبؿي ٗی ايٚ ٝيوُی اًبًی ٠ً صٜيٚ ُإٛی كا ث٠ رَٜ ؽٔٞٓبً رَٜ «16آٝكؿ.

ُل ٗؼٜبيی ام مٛـُی اًت؛  اًت. ٛٞع ثبٝك ث٠ ٗلٍ، ١٘ٞاكٟ ٛ٘بيبٙ« ك ًبي٠ ٗلٍمٛـُی كٝمٗلّٟ ؿ»ٗلٍ؛ ث٠ٌٔ 

ُٞؿ. ايٚ كٝيبكٝيی ٠ً فاتی ٗٞهؼيت  ثبٝكي ٠ً ثيَ ام ١لًزبي ؿيِل، ؿك ٗيـاٙ رَٜ ٌٗٔغب٠ٛ آمٗٞؿٟ ٗی
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١ل  ١ب ؿك ١بي ُقُت٠ تب اٗلٝم ث٠ يي اٛـامٟ ع٘ٞك ؿاُت٠ اًت، اٗب رَٜ رَٜ ٌٗٔغب٠ٛ اًت، ؿك ت٘بٗی رَٜ

ًِبٜٛـ. ث٠ ػجبكت ؿيِل ُلص٠  ؿٝكٟ تبكيؾی ث٠ ٛغٞ ٗت٘بيني ثٜيبؿ١بي ١ٞيت تبكيؾی آٙ ؿٝكاٙ كا ث٠ ظ٢ٞك ٗی

ًٜٜـُبٙ، يٌٌبٙ ٝ ٌٗبٝي اًت اٗب ثب  آٝكؿ ٗٞهؼيت ٗلٍ ثلاي ٠٘١ كمٜٗـُبٙ ٝ ُلًت ١ل رِٜی ام عيج پيَ

ًبٙ ثب ١ل رِٜی ٗ٘ٚ  ـاكٛـ. ثـيٚايٚ عبّ ٠٘١ كمٜٗـُبٙ ثب ايٚ كٝيبكٝيی ٝ اٌٗبٙ، ٗٞار٠٢ يٌٌبٙ ٛ

پـيـآٗـٙ ُلايٜی ثلاي ٗٞار٠٢ ثب ٗلٍ، ؿك ٝاهغ ُلايٜی ثلاي اظ٢بك ٝ آٌُبك ٛ٘ٞؿٙ ١ٞيت تبكيؾی، كل١ِٜی 

١ب ث٠ ٛغٞ  آيـ. ١ل تٔوی ام ٗلٍ ٠ً ؿك رَٜ ًٜٜـُبٙ ؿك آٙ رَٜ ٛين پـيـ ٗی ٝ اكمُی كمٜٗـُبٙ ٝ ُلًت

ًٜٜـُبٙ ؿك رَٜ ٛين  ؿ١ٜـٟ ١ٞيت تبكيؾی ٝ ارت٘بػی ُلًت بُٙٞٛـ، ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ ِٛ ٗ٘تبمي آٌُبك ٗی

 ؽٞا١ـ ثٞؿ. 

مٛـُی ؿٛيب »١بًت.  ٜٗبثن ثبٝك١بي ؿيٜی ٝ ث٠ ٛٞك ؽبّ اًالٗی ٝ ُيؼی، ؿٛيب ػل٠ٓ ت٘بؿ١ب ٝ ًٌَِ٘

١بيَ ثب  ١بيَ ثب ُلي٠، پيلٝمي ١بيَ ثب كٛذ، ؽٜـٟ ١بيَ ثب تبكيٌی، ُبؿي ثب ٗلٍ ؿك آٗيؾت٠ اًت؛ كُٜٝبيی

عويوت ايٚ ػبٖٓ كٜب اًت ٝ  اٍ ثب پيلي ٝ ثبالؽلٟ ٝرٞؿٍ ثب ػـٕ. ١بيَ ثب مُتی، رٞاٛی ٌٌت، ميجبيیُ

اٗب ث٠ كؿٖ ايٚ ت٘بؿ١ب ٠ً فاتی ؿٛيبًت، ٗلٍ پبيبٙ مٛـُی اٌٛبٙ « .17اٛـ اٌٛبٙ كا ٠ٛ ثلاي كٜب، ٠ً ثلاي ثوب آكليـٟ

 18.ٗلٍ ٝ ٜٗٔن عيبتی ثی ؛ٗلٍ ؿك آٗيؾت٠ ٛيٌتيِل ثب كٜب ٝ عيبتی ٠ً ؿ .ًتٝاثلاي آؿبم عيبتی ؿيِل ٛيٌت؛ 

اًت. « آُب١ی ٗلٍ»ُقكؿ،  كٝؿ ٝ ٗی ثبٝك ٝ يبؿ ٗـإٝ ايٚ صٜيٚ مٛـُی ربٝؿاٛی ٠ً ؿك ًبي٠ يبؿ ٗلٍ پيَ ٗی

پيَ كٝ ؿاكؿ آُبٟ ثبُـ ٝ ثب ايٚ ؿك ٠ٌ اٌٛبٙ ١٘ٞاكٟ ٌٛجت ث٠ ايٚ ٗؼٜب ٠ً ٗلُی ٗغتٕٞ كا آٛآُب١ی يؼٜی  ٗلٍ»

  «19.ٝ ١لُن ام آٙ ؿلٔت ٛيبثـ آُب١ی ميٌت ًٜـ

اًت ٠ً آٙ كا ث٠ ث٢تليٚ ٌٗبٙ ثلاي ك٢ٖ ؿيٜی ام مٛـُی تجـيْ ًلؿٟ اًت؛ ك٢٘ی  رج٠٢ٝكٝؿ ايٚ ٗؼٜب ث٠ 

تليٚ اتلبهی ٠ً ؿك كل١َٜ رج٠٢ ث٠ ٛٞك ػبٕ ٝ ؿك رج٠٢ ؿكُيل ٛظبٗی ث٠  ٗغوَن ٝ ػ٘ٔی ٝ ٠ٛ ف١ٜی ٝ ؽيبٓی. ٢ٖٗ

« ثب رَُٜی مٛـ»ُيلي  ٛب٠ٗ رج٠٢ ث٠ ٛٞك اؽْ ٜٗؼٌي ُـٟ اًت ١٘بٛب تٞٓيـ ٝ ٌُْ ٛٞك ؽبّ ٝ ؿك كل١َٜ

ُٜبؽتی  ١بي ٗلؿٕ ٛب٠ٗ ٠ُٛٞ ٠ً ؿك كل١َٜ آٙ - كا١بي مٛـُی ؿك عبٓت ػبؿي  ث٠ ٛغٞي ٠ً ًٔي٠ ِٛب٠ٛ ثٞؿٟ اًت؛

. ِٛب١ی ث٠ ػٜبٝيٚ ٗٞٗٞػبت تٞاٙ يبكت ٗیؿك آٙ  –ص٠ ؿك ايلاٙ ٝ ص٠ ؿك ٝر٠ ًٔی آٙ ؿك ١ل ربي ر٢بٙ 

ث٠ ايٚ تلتيت  .20ؽٞثی ؿك احجبت ايٚ ًؾٚ اًت ُٜبًی ام آٙ ُٞاٟ ٛب٠ٗ رج٠٢ ٝ ُِلتی آغبة كل١َٜ كل١َٜ

٠ً ظ٢ٞك ٝ تغون آكبم ٗؼٜٞي ُيؼ٠ ؿك پيٞٛـ  ٛٔجی ٝ ثبالتل ام آٙ ٢ُبؿتآُب١ی  رَٜ ٝ ٗلٍ ثبمٛـُی كٝمٗلّٟ 



 
 

14 
 

تؼبثيل ٗـ ؿك ٗوبثْ ثل ايٚ ٗجٜب ٝ ثنكُتليٚ ًِق، ؿًتبٝكؿ ٝ ٗيلاث كل١َٜ رج٠٢ اًت. ثب ػبٖٓ ؿيت اًت 

٢ِٗٞك ٝ ٛين ًتبة  ()كئ٘ی ؿكثبكٟ رَٜ ر٢بٛی اّٝ« مٛـُی ٝ ؿيِل ١يش»١ٜل ١٘ضٞٙ  رَٜ كايذ ؿك اؿثيبت ٝ

ُٛٞت٠ اٝكيبٛب كبالصی ٠ً ُناكُی ام كزبيغ رَٜ ٝيتٜبٕ اًت ٝ ١ل ؿٝ ثل اًبى « مٛـُی، رَٜ ٝ ؿيِل ١يش»

زب ثبيـ ام ٛوي٠٘ اٛـ، ؿك ايٜ اِٛبكٟ عبًٖ ثل ف١ٚ ؿلثی پيلاٗٞٙ رَٜ ٝ مٛـُی ث٠ توجيظ ٝ تٜلل ام رَٜ ًُٞيـٟ

ٛبٕ ثلؿ؛ ٛٞػی ام مٛـُی ٝ ػ٘ل اٌٛبٛی ٠ً رن ؿك رَٜ ٝ ر٢بؿي اثـي ؿك « مٛـُی ثب رَٜ ٝ ؿيِل ١يش»

١بي  ٛ٘بي مٛـُی ٌْٛ آٗٞم ٝ كاٟ كًـ ٝ ٗؾتٔبت آٙ ١٘ي٠ِ كٟ ١بي ٗؾتٔق ٌٗٔغب٠ٛ ٝ ؿيل آٙ، ث٠ ًل ٛ٘ی رج٠٢

 ُٞؿ.  ثؼـ تٔوی ٗی

 

 ب( سبک زودگی

آٙ ؿك رَٜ، ام عيج اًتوالّ تبكيؾی ٝ اٛوالثی ثل ٝرٟٞ ًلُبك مٛـُی  ،رج٠٢ اُل ؿك ثلكًی كل١َٜ

ام عيج اًتوالّ تبكيؾی ٗـكٛيت٠ ؿيـٟ ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی  ٝرٟٞ رَٜ ، المٕ اًت ؿك ايٜزب ٛين ث٠ٛ٘ٞؿيٖ تٞر٠

اي ٗلٝكي ثلاي  اي تبكيؾی ٝ كٌٔلی ٠ً ١ل ٗل٢ٕٞ ٝ ٗؼٜبيی كا ؿكثلُلكت٠، ٗوـ٠ٗ اُبكٟ .اي ؿاُت٠ ثبُيٖ اُبكٟ

١بيی ام رٜي ٜٗبٓؼ٠ عبٗل اًت. ٗلب١يٖ ٗـكٙ، ثلآيٜـ ًيل ٝ ٓيلٝكتی تبكيؾی ؿك ؽبًتِبٟ  اٛزبٕ ثبمٛ٘بيی

ر٢بٙ  ٌت١بي مي ُّ٘ٞ، ثبيـ ث٠ اٌٗبٙ ِٛلي ر٢بٙ كٝيَ ؽٞؿ ١ٌتٜـ ٠ً ثب ٝرٞؿ ثلؽٞكؿاكي ام ر٢بٙ

 ُبٙ ؿك ٝكٝؿ ث٠ ػبَٖٓ تبكيؾی ؿيِل تٞر٠ ٛ٘ٞؿ.  تبكيؾی

ؽٞا١ٖ ثِٞيٖ ٠ً ٗؼٜبي اٛتؾبة ًجي مٛـُی ٗلٝكتبً ٗؼٜبيی ؿٜی يب  ٛ٘ی»ثبكٟ صٜی ُٛٞت٠ اًت:  ؿك ايٚ

تٞاٙ ك٢٘يـ ِٗل اي٠ٌٜ  ١ب كا ٛ٘ی إ ِٛبٙ ؿ١ٖ ٠ً آكم١ٝب ٝ اٛتظبكات ٗلًٕٞ ايٚ اٛتؾبة آيْ اًت. اٗب ًُٞيـٟ

١بي مٛـُی ثؾِی ام  ًجي»ث٠ ٛظل اٝ  «21كا ؿك ٗتٚ تبكيؼ كل١ِٜی ٝ ارت٘بػی تًٞؼ٠ ؿٛيبي ٗـكٙ هلاك ؿاؿ. آٙ

اي ٛوَ ؿاكٛـ ٠ً ثلاي اػ٘بي  ١بي ٗتوبثْ ث٠ ٠ُٛٞ مٛـُی ارت٘بػی كٝمٗلٟ ر٢بٙ ٛٞيٚ ١ٌتٜـ ٝ... ؿك ًَٜ

ثب ًجي مٛـُی ام ١ٞيت ارت٘بػی ث٠  ثٜبثلايٚ ٛظل، ٝيوُی فاتی تجييٜی ٠ً «22رٞاٗغ ؿيلٗـكٙ هبثْ ك٢ٖ ٛيٌت.

ؿًت ؿاؿٟ ُـٟ اًت، ت٢ٜب ثب ك٢ٖ ٗـكٛيت٠ ٝ تغٞالت آٙ هبثْ ك٢ٖ اًت. ٗـكٛيت٠، ١ٞيتی تبكيؾی اًت ٠ً ؿكى 

ًُٞيٖ تب ؿك اؿا٠ٗ، اكتجبٛبت ػ٘ين  كٝ ٗی ي آٙ ٗؤحل اًت. ام ايٚ ؿ١ٜـٟ تغٞالت آٙ، ثل ُٜبؽت ٗلب١يٖ تٞٗيظ
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اٍ، ثب ٗلب١يٖ تبكيؾی ؿيِل ِٛبٙ ؿ١يٖ ٝ ثـيٚ ٛلين ُناكُی ام  ُيلي ًجي مٛـُی كا ؿك ًبؽت ٝ ٌُْ

 تبكيؼ كل١ِٜی ٗـكٛيت٠ پيلاٗٞٙ ايٚ ٗل٢ٕٞ كا ث٠ ؿًت ؿ١يٖ. 

 

 َای جُاوی ي سبک زودگی : مدرویتٍ، جىگخاستگاٌ سبک زودگی

جي مٛـُی ص٠ِٛٞ ايٖ ٠ً ً ؟ اٗب ً٘تل ث٠ ايٚ اٛـيِيـٟ«آيـ ٗی»پلًٜـ ًجي مٛـُی ص٠ِٛٞ پـيـ  ٗؼ٘ٞالً ٗی

١بي ٗبٗی ٝ ٗ٘بكع آ٢ٛب ؿك مٗبٙ كؽـاؿ، تلبٝتی ١ٌت. تلبٝتی  ؟ ٗيبٙ ايٚ ؿٝ ًؤاّ ٝ كي٠ِ«آٗـٟ اًت»پـيـ 

ُيلي ايٚ ٗل٢ٕٞ ث٠ ٛٞػی هـٗت ٝ اثـيت ٗللٕٝ ُلكت٠ ُـٟ اًت.  ٠ً ٛی آٙ ؿك ًٞاّ اّٝ، مٗبٙ ٌُْ

پيـايَ «ِ تبكيؼ»ثلؽالف ًؤاّ اّٝ ث٠ ؿٝ ٗؼٜب ام تٞاٛيٖ  تلبٝت ًؤاّ ؿٕٝ اٗب ايٚ اًت ٠ً ثلاي پبًؼ ث٠ آٙ ٗی

١ب ٝ ٗلب١يٖ ػٔ٘ی ٠ً ٛبظل ثل  ي تبكيؼِ ٛظلي٠ ًجي مٛـُی تٞر٠ يبثيٖ؛ ٛؾٌت ٗؼٜبي كايذ ٝ ٗتؼبكف ؿك ٜٗبٓؼ٠

ُٞٛـٟ ٝ ٗغٔٞك ؿك ظلكی ث٠ ٛبٕ ُقُت٠ اًت ٝ ؿٕٝ، ٗؼٜبي كٌٔلی ٝ كلاتلِٛل تبكيؼ  مٗبٙ رنئی، ٗبؿي، ًپلي

ُقُت٠ تؼٔن ٛـاكؿ ث٠ٌٔ ثلؽٞكؿاك ام ٛغٞي پبيـاكي ٌٛجی ؿك ُقُت٠ ٝ عبّ اًت ٝ ؿك ٝاهغ اكن، ٠ً ٓنٝٗبً ث٠ 

ؿاكؿ. تبكيؼ  ٌٗيل ٝ ٗٔيل كٝيـاؿ١بي ُقُت٠ ٝ عبّ كا ام مٗبٛی ٗؼٕٔٞ ث٠ ًٞي مٗبٛی ٛبٗؼٕٔٞ ؿك ؽٞؿ ٠ِٛ ٗی

١بي  ١ب ٝ هبثٔيت لين ك٢ٖ اٌٗب٠ًٙ آؿبمي ؿاُت٠ اًت ٝ ؿكى آٙ ت٢ٜب ام ٛ ؿك ٗؼٜبي اؽيل پبيبٛی ؿاكؿ، ١٘ضٜبٙ

ًٜـ ٝ  ٢ٛـ اٗب ث٠ آٙ ٛين اًتلب ٛ٘ی ُٞؿ. ثٜبثلايٚ، ًؤاّ ؿٕٝ اُلص٠ ٗلٝك رنئيبت كا ٝاٛ٘ی تبكيؾی ٌٗ٘ٚ ٗی

ُٞؿ. ام ايٚ كًٝت ٠ً ؿك پبًؼ ث٠  ُيلي كٝيـاؿ١ب ٗتقًل ٗی ١بي ًٔی مٗب٠ٛ كا ؿك پيـايَ ٝ ٌُْ ُيلي ر٢ت

ثبيـ ٗ٘ٚ ؿٝ ٗؼٜبي رنئی ٝ ًٔی ام تبكيؼ ػٖٔ ٝ ٗلب١يٖ « ٟ اًت؟ًجي مٛـُی ص٠ِٛٞ پـيـ آٗـ»پلًَ 

 ػٔ٘ی ؿك ؿٝكاٙ ٗـكٙ، پيـايَ ايٚ ٗل٢ٕٞ ٗٞكؿ تٞر٠ ٝاهغ ُٞؿ. 

يي پبًؼ ٗتـاّٝ ٝ ٗؼّ٘ٞ ث٠ ًؤاّ ؿٕٝ اُبكٟ ث٠ رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ اًت. ػٕ٘ٞ ٛٞيٌٜـُبٙ ٝ 

كُٝٚ »م ٛظل ؿاكٛـ. ٗخالً ث٠ ُلت٠ ك١ٌٞی ٛظلاٙ پيلاٗٞٙ ؽبًتِبٟ ٗبثؼـ رِٜی ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی، اتلب ٓبعت

٠ٛ ت٢ٜب صٜـاٙ ا١٘يتی ٛـاُت ٝ آٞالً ثب ايٚ ٛبٕ ام  «ًجي مٛـُی»اًت ٠ً تب پيَ ام رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ ٗل٢ٕٞ 

كًبٛـ، ث٠  ١ٖ ٗـؿ ٗی« ت٘ـٙ»١بي ٗؤؿّي ث٠ آٙ ٠ً تب عـٝؿ ميبؿي ث٠ ٗؼٜبي  ُـ، ث٠ٌٔ كل١َٜ ٝ ٛظلي٠ آٙ يبؿ ٛ٘ی

١بي ر٢بٛی ث٠ ٝيوٟ رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ  تب پيَ ام رَٜيؼٜی « .23پلؿاؽت مٛـُی ٗـكٙ ٗی تلٌيل ٝ ثبمًبمي

ٝاكؿ آؿاة ٝ ػبؿات ٝ  ،«آ١َٜ ١ٖ»ٝ  «پبكص٠ يي»كل١َٜ ٗـكٙ هبؿك ثٞؿ ٠ً ٗؼبٛی ٝ ٗلب١يٖ ؽٞؿ كا ث٠ ٓٞكت 
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ٝ اثناكي ث٠ ٗلؿٕ ١بي ككتبكي  ًٜـ ٝ ٗلب١يٖ ٌٜٗز٘ی كا ث٠ ٓٞكت ًبمٟ« ت٘ـٙ»اثناك١ب ٝ ِٗبؿْ ٝ ث٠ ٛٞك ًٔی 

ٝ ث٠ ٓٞكت كٝماكنٝٛی تًٞؼ٠ ؿ١ـ. اٗب ثب ايٚ عبّ، ؿك ثبة كاث٠ٜ رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ ثب  ـ٘بيٝ رٞاٗغ ٗؼلكی ٛ

ؽّٔٞ  پيـايَ ُلايٚ رـيـ ارت٘بػی ٝ تٞٓـ ٗلب١يٖ ٝ ٗؼبكف ٗلتجٚ ثب آٙ ًؾٜی ُلت٠ ِٛـٟ اًت. ث٠

ُٞؿ، ث٠ رن  ل ا١٘يت ؿالٓت ٝ ًبكثلؿ آٙ اكنٝؿٟ ٗیكٝم ث ١بي اؽيل كٝمث٠ پيلاٗٞٙ ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ٠ً ؿك ًبّ

اظ٢بكاتی پلاًٜـٟ ؿك آحبك ٗؾتٔق، ً٘تل پو١َٝ ٌٗتؤی ام ايٚ ماٝي٠ اٛزبٕ ُـٟ اًت. پو١ِٝی ٠ً ِٛبٙ ؿ١ـ 

ظ٢ٞك ١ٞيت رـيـ ٝ ًبؽت ٗل٢ٕٞ ٗتٜبظل ثب آٙ يؼٜی ًجي مٛـُی، كي٠ِ ؿك تـييلاتی ؿاكؿ ٠ً تًٞٚ رَٜ 

 ام مٛـُی ٝ رَٜ، ث٠ ؿًت آٗـٟ اًت.   ر٢بٛی ثب ٗؼٜبيی ٝيوٟ 

١بي ر٢بٛی ثلاي صٜيٚ ٜٗبٓؼبتی، ث٠  ١بي كلاٝاٙ ؿك ؿٝكاٙ ٗـكٙ، ا١٘يت رَٜ ػالٟٝ، ثب ٝرٞؿ رَٜ ث٠

ؿٍٝ  ١بي ٗق١جی كا ؿك اكٝپب ١ٖ صٜـيٚ ؿٓيْ اًت. ٛؾٌت ام عيج ًٝؼت ٗيـاٙ رَٜ، ُبيـ ت٢ٜب ثتٞاٙ رَٜ

تٞاٛـ مٛـُی ٝ ف١ٚ ٝ مثبٙ اٌٛبٙ  ٗيـاٙ يي رَٜ، تب ص٠ اٛـامٟ ٗی١ب ؿاٌٛت. ثـي٢ی اًت ٠ً ًٝؼت  ايٚ رَٜ

كٝؿ ٛجبيـ آٙ كا ت٢ٜب ث٠  ١بي اكٝپبيی ًؾٚ ٗی ًبٙ ٝهتی ام رَٜ ثيٚ ٗٔت ؿكُيل كا ثب ؽٞؿ ١٘لاٟ ًبمؿ. ثـيٚ

١ب يويٜبً ؿك تـييلات  ١ب ٗغـٝؿ ًبؽت. ٌُتلؿُی ايٚ رَٜ ١بي هـكت ٗيبٙ ؿٝٓت ػل٠ٓ ًيبًت ٝ ًٌَِ٘

 ػی ٝ ١ٞيت كل١ِٜی ٗؤحل ثٞؿٟ اًت. ارت٘ب

ٛظيلي ٠ً ثب ػٜبٓل آٔی ٗـكٛيت٠ ؿاكٛـ هبثْ  ١ب ام عيج اكتجبٙ ًٖ ام ًٞي ؿيِل، رٜج٠ ١ٞيتی ايٚ رَٜ

١ب تب پيَ ام ُلٝع رَٜ ر٢بٛی اّٝ، ث٠ ايٚ اٛـامٟ ثلؽٞكؿاك ام ٗٞا١ت  يي ام رَٜ تٞر٠ اًت. ُبيـ ١يش

١بي تبكيؾی ٗـكٛيت٠ كا ؿك ايٚ ؿٝ رَٜ ث٠ ؽٞثی  اٙ كؼٔيت اٌٗبٙتٞ ٗـكٛيٌٖ ٛجٞؿٟ اًت. ث٠ ٛغٞي ٠ً ٗی

 ِٗب١ـٟ ٛ٘ٞؿ. 

هجْ ٛين پيلاٗٞٙ ٌٛجت رَٜ ٝ مٛـُی ؿك كل١َٜ رج٠٢، اُبكٟ ُـ،  ام ًٞي ؿيِل صٜب٠ٌٛ ؿك ًٜٞك

تٞاٙ  اٛـ. ام ايٚ ماٝي٠ ٛين ٗی ١ب ث٢تليٚ ٗٞهؼيت ثلاي ؿكيبكت ٗؼٜبي مٛـُی ٝ ١ٞيت تبكيؾی ٝ ارت٘بػی رَٜ

١بي ًجي مٛـُی  ١بي ر٢بٛی ؿيـ ٝ ٌٛجتَ كا ثب ٛظلي٠ ٗؼٜبي مٛـُی ٗـكٙ كا ث٢تل ام ١لربي ؿيِل ؿك رَٜ

 ؿاؿ. ِٛبٙ

ُـ ٝ ث٠ ٌُٔی  ثٜـي ٗی ٓٞكت« ت٘ـٙ»تب پيَ ام ٝهٞع رَٜ ر٢بٛی اّٝ ٜٗبًجبت ًٔی ٗـكٛيت٠ ثب ٗل٢ٕٞ 

اٗپليبٓيٌتی ثلاي ًِٞك١بي  -ما ٝ ؽٞؿرٍٞ تًٞؼ٠ ٜٓؼتی ٝ تٌٜٞٓٞهيي ؿك ؽـٗت ٌُتلٍ اًتؼ٘بكي  ؿكٝٙ
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ی مٗبٙ اثؼبؿ ٗؾتٔق اكٝپبيی هلاك ؿاُت. ؿك ٝاهغ ػبَٓ٘ی ٠ً ثب كٌٛبٛي ؿك ؿلة ٌُْ ُلكت، ؿك ٛ

١بي  ٠ً اٝد ٌُٞكبيی اٛوالة كُِٜٝلي ؿك ػل٠ٓ ٗـاكي ؿك عيبت ؿٛيٞي كا ث٠ كؼٔيت كًبٛـ تب ربيی اٌٛبٙ

ثٜـي ٗـكٙ ٝ  ث٠ ٠ٜٔٗ ظ٢ٞك كًيـ ٝ ؿاَٛ ثِلي تب پبيبٙ ايٚ هلٙ ٓٞكت 19ٗؾتٔق ارت٘بػی ؿك هلٙ 

  ؽٞؿ كا آٌُبك ًبؽت. اٝٗبٛيٌتی ؽٞؿ كا ث٠ ٛٞك ًبْٗ ظب١ل ٛ٘ٞؿ ٝ ًبكًلؿ١بي ٌٛجی

 

 سیرٌ ي سىتج( 

ث٠ ٗؼٜبي ًٔٞى، ككتبك، اؽالم، ػبؿات، ًٜت، كٍٝ مٛـُی، ه٠ٔ، « ًيلٟ»ؿك كل١َٜ ٓـبت ام ٝاهٟ 

اًت ٠ً ٗؼبٛی ٝ  Hagiography  ٝHagiologyٗؼبؿّ التيٚ ايٚ ٝاهٟ  .24ًلُقُت ٝ تبكيؼ يبؿ ُـٟ اًت

ام ؿيِل ٝاهُبٛی  .25ٝ تبكيؼ اٛجيب ثلاي آٙ ُلت٠ ُـٟ اًتٛٞيٌی ٝ ُلط مٛـُی هـيٌيٚ  ٗلب١ي٘ی ١٘بٜٛـ ًيلٟ

اًت ٠ً ؿك ٓـت ث٠ ٗؼٜبي ٗٞٗغ ٝ ٌٗبٙ « ٗـبمي»٠ً هلاثت ميبؿي ثب ايٚ ٓلظ ؿك تبكيؼ اًالٕ ؿاكؿ 

١بيی اٛالم ُـٟ ٠ً ٛٞيٌٜـُبٙ ؿكثبكٟ ٛجلؿ١بي پيبٗجل  ١بًت. ؿك تبكيؼ اًالٕ ايٚ ٝاهٟ ث٠ كٝايبت ٝ ًتبة رَٜ

 اٛـ. ُٛٞت٠

ثبيـ ؿاٌٛت ٠ً ًيلٟ كًّٞ اًلٕ ث٠ ػٜٞاٙ ٛؾٌتيٚ آحبك تبكيؾی تب ٛي٠٘ ًـٟ اّٝ ١زلي »ر٢بت تبكيؾی  ام

تـٝيٚ ِٛـٟ ثٞؿ. آٛض٠ ثبػج تـٝيٚ تبكيؼ اًالٕ ًٝيلٟ كًّٞ ٌٗلٕ ُلؿيـ، ؿٓجٌتِی ٌٗٔ٘يٚ ٝ ا١ت٘بٕ ايِبٙ 

« .26ِٞٛی ؿػٞت اًالٗی ثٞؿثـاٌٛتٚ ًيلٟ پيِٞاي اًالٕ ٝ ًيليت ١زلت ٝ ؿنٝات ٝ ًلايبي آٛغ٘لت ٝ صِ

١بي پيبٗجل ث٠  ُٞٛـ، اؽتٔبّ ث٠ ًلُقُت ٛؾٌتيٚ ًتت ًيلٟ ٠ً ؿك ٝاهغ اٝٓيٚ آحبك تبكيؼ اًالٕ ٛين تٔوی ٗی

١بي ٛؾٌتيٚ ام آٙ ر٢ت ٠ً  ١ب ؿك مٗبٙ ايِبٙ ؿاكؿ. ٝيوُی ًيلٟ ٝيوٟ ُلط عٞاؿث، ٗجبكمات، ؿنٝات ٝ رَٜ

ٝ ٗوبٕ هـًی ايِبٙ، تٞٓي٠ هلآٙ ًليٖ ٝ ٛين ؿٓجٌتِی ميبؿ ٗلؿٕ ؿك ت٘لًن ثل عيبت پيبٗجل ؿاكؿ ث٠ ؿٓيْ ُإٙ 

تٞاٙ ؿك صٜـيٚ ؿٓيْ يبكت:  ١ب ٝ ؿنٝات ايِبٙ كا ٗی ١بي ايِبٙ ثٞؿ ٝٓی ر٢ت تٌي٠ ثل رَٜ ػْ٘ ث٠ آٗٞمٟ

ؿاك ثب ًلبك ٝ ِٗلًيٚ  ١بي ؿا٠ٜٗ ٛؾٌت اي٠ٌٜ ثؾَ هبثْ تٞر٢ی ام عيبت ظب١لي پيبٗجل پي ام ثؼخت، ؿك رَٜ

ؿاؿ تب ُلط  ٛٞيٌی ٝ حجت كتٞعبت ٗی ِٛبكي ام ُقُت٠ ا١ت٘بٕ ثيِتلي ث٠ رَٜ ُت. ؿيِل اي٠ٌٜ ًٜت تبكيؼُق

آ٘ٔٔی ٌٗٔ٘بٛبٙ ثب كٕٝ ٝ يٞٛبٙ ٛين ؿك ك٢ٖ آ٢ٛب ام تبكيؼ ٝ اتؾبف  ؿهين مٛـُی ارت٘بػی. ؿك ٢ٛبيت، اكتجبٛبت ثيٚ

١ب تجـيْ ث٠ ٜٗبثؼی ُـٛـ ٠ً ام يي ٛلف  ًيلٟتإحيل ٛجٞؿٟ اًت. ثٜبثلايٚ،  ِٛبكي ٛين ثی ١بي تبكيؼ ُيٟٞ
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١ب ٝ ٗزب١ـات  ؿ١ٜـٟ مٛـُی ُؾٔی اًٟٞ ٌٗٔ٘بٛبٙ يؼٜی كًّٞ ؽـا ثٞؿٛـ ٝ ام ًٞي ؿيِل ثب ُلط رَٜ ِٛبٙ

 ٛ٘ٞؿٛـ.   ُبٙ، ايٚ مٛـُی كا ام ع٘ٞك رَٜ ٝ تٞر٠ ث٠ اؽالم ٝ آؿاة آٙ ًلُبك ٗی آٙ ع٘لت ٝ يبكاٙ

آٝكي ٝ ُلؿآٝكي ًيلٟ اٗبٗبٙ  ب تالٍ ٗٞكؽبٙ ٝ ٗغـحبٙ ُيؼ٠ ؿك ر٘غايٚ ع٘ٞك، پي ام كعٔت پيبٗجل ث

ٗؼٕٔٞ ٛين اؿا٠ٗ يبكت ٝ ث٠ ؽّٔٞ ؿٝكٟ ؿيجت ًجلاي اٗبٕ ؿٝامؿ١ٖ كا ثب اًتٜجبٙ ٝ ارت٢بؿ كُٜٝ٘ـ ام ٗتٚ آ٢ٛب 

ٙ ام ًلُبك ًبؽت. ؿك ٝاهغ ثب ُلٝع ؿٝكاٙ ؿيجت اٗبٕ ٗؼٕٔٞ، مٛـُی كٝمٗلّٟ ُيؼيبٙ ثيَ ام پيَ ث٠ اًتٜجب

ُبٙ ثبيـ ٌٗتٜـ ث٠ ٜٗبثغ ٗإحٞك ام ٗؼٔٞٗيٚ  ؽٞكؿ ٠ً هّٞ ٝ كؼْ اي ُلٟ ٗی ًيلٟ ٗؼٔٞٗيٚ تًٞٚ ك١جلاٙ ؿيٜی

آيـ ٠ً تب اٗلٝم اؿا٠ٗ ؿاكؿ ٝ ٛی  اي ام عيبت ؿيٜی اٌٛبٙ ٌٗٔ٘بٙ ُيؼ٠ پـيـ ٗی ثبُـ. ث٠ ايٚ تلتيت ٌُْ تبمٟ

 ،ٚ ٝ ٗالى ػْ٘ هلاك ؿاؿٙ هّٞ ٝ كؼْ آٙ پيِٞايبٙآٙ ثب اًتٜجبٙ ام ًيلٟ ٝ ُيٟٞ مٛـُی پيبٗجل ٝ ٗؼٔٞٗي

 ُيلؿ.  مٛـُی ؿيٜی ٗؼٜب ٝ ِٛبٙ ٗی

ايٚ ؿك عبٓی اًت ٠ً ؿك كل١َٜ اًالٗی، مٛـُی ٜٗبثن اعٌبٕ ُلع ٛين ؿك عويوت، آٞٓی حبثت ٝ 

ٙ يٌٌبٙ تـييلٛبپقيل ؿاكؿ. مٛـُی ا٢ٓی، اًالٗی ٝ ُيؼی اعٌبٕ ٝ ٗٞاثٜی ؿاكؿ ٠ً ثلاي ٠٘١ ٗؤٜٗبٙ ٝ ٌٗٔ٘بٛب

ُٞؿ. ايٚ اعٌبٕ  ٌُٔی كا ًجت ٗی ثٞؿٟ ٝ تٞٓي٠ ٝ تٌٔيق ؿيٜی ث٠ تجؼيت ام ايٚ هٞاػـ ٛٞػی ١٘ب١ِٜی ٝ ١ٖ

ُبٙ ؿك اًتٜجبٙ اعٌبٕ  ١بيی ٠ً مٛـُی ٝ ُؾٔيت ا١ِٞٓب ٝ اًٟٞ ؽّٔٞ ١ب ٝ ث٠ ي ٗيلاث ًيلٟ ؿيٜی ث٠ ػالٟٝ

ُٞؿ.  كلؿيت ثلتل ٝ ت٘بينؽٞا١ی كلؿي ٜٗزل ٗی ثـيْ ؿاُت٠ اًت، ٢ٛبيتبً ث٠ ٛلی ١ل٠ُٛٞ مٛـُی ٗلؿٕ ٛوَ ثی

اي ام عن  ١ب ؿك يي كلؿ ٝاعـ ٠ً ككتبك ٝ ُلتبكٍ آي٠ ٝ ِٛب٠ٛ يؼٜی ؿك ػبَٖٓ ؿيٚ ٝ اٌٛبٙ ؿيٜی، ٠٘١ كلؿيت

 يبثـ.  ُٞؿ ٝ ت٢ٜب يي ٛٞع كلؿيت ٗتؼبٓی تًٞؼ٠ ٗی تؼبٓی اًت ٜٗغْ ٗی

١بي  ٝ رَٜ «ٗـبمي»١بي ؿيٜی، ام ٛلكی ثب كثٜی ٠ً ث٠  ثٜبثلايٚ ٗل٢ٕٞ ًيلٟ ث٠ ػٜٞاٙ آِٞي ًبٗٔی ام اًٟٞ

١بًت ٝ ام ًٞي ؿيِل ثل احل ؿٓجٌتِی ٝ  ؿك رَٜ پيبٗجل ؿك ٓـك اًالٕ ؿاكؿ ٝ ُناكٍ ًيليت ع٘ٞك ايِبٙ

١ب، يٌی ام ٗلب١يٖ ربكي  ُـت اكتجبٙ ػبٛلی اٗت ٝ اٗبٕ ٌٛجت ث٠ ؿاٌٛتٚ ٝ ػْ٘ ًلؿٙ ث٠ اٛـي٠ِ ٝ ػْ٘ اًٟٞ

١بي تبكيؾی ٗقًٞك،  ع٘ٞك ايٚ ٗل٢ٕٞ ؿك تغوين عبٗل، ُقُت٠ ام ثلؽی اكمٍ اًت.ؿك ٜٗبٓؼ٠ عبٗل 

ؿ١ی ث٠ مٛـُی  ٛؾٌت، ث٠ ؿٓيْ ؿٜبي ٗل٢ٞٗی ًيلٟ، ؿك ٌُْ ًٖ ث٠ ٠ً ؿٓيْ ؿيِل ٛين ٗلٝكي اًت: ؿًت

١بي ػٕٔٞ ؿيٜی ٝ ُلػی ٝ ًبؽت اعٌبٕ كو٠ ُيؼ٠ اًت. ؿٝ ؿيِل ع٘ٞك  اٌٛبٙ ٌٗٔ٘بٙ ام ٛلين كٍٝ

١بي اٛوالة اًالٗی ث٠ ٝيوٟ ؿك رَٜ تغ٘ئی  ١ب ٝ اٝٓيب ؿك كل١َٜ رج٠٢ ١ب ٝ ًلُقُت اًٟٞ يلٟصِِ٘يل ً
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ؿك اًتٜجبٙ ٝ ارت٢بؿ « ًيلٟ اٗبٕ»ٝ « ًيلٟ ٢ُـا»اًت ٝ ؿٓيْ ًٕٞ ٛين ًبكثلؿ ثـيغ ٝ كٝث٠ تخجيت تؼبثيلي صٞٙ 

عٔت اٗبِٕ اٗتِ ؽ٘يٜی، ُقُت٠ اًت. ؿك ٝاهغ ١لص٠ ام پبيبٙ رَٜ ٝ ك ًب٠ٓ ام ٗلبؿ كل١َٜ رج٠٢ ٛظبٗی ١ِت

اًت ثل عزيت ًيلٟ اٗبٕ ٝ ٢ُـا ؿك مٛـُی اٗلٝم ٛين اكنٝؿٟ ُـٟ اًت. ؿكى ٝ ؿكيبكت ٗل٢ٕٞ ًيلٟ ؿك 

 كل١َٜ رج٠٢ ام ايٚ ر٢بت ٛين ٗٞكؿ تٞر٠ ايٚ تغوين ؽٞا١ـ ثٞؿ. 

  

 سبک زودگی در فرَىگ جبٍُ بازومایی

ٛ٘بيَ ؿٝثبكٟ ٝ تٔٞيلًبمي ٗزـؿ ام ٛ٘بي ٝاهغ ٝ ٓٞكت ، ث٠ Representationثبمٛ٘بيی، ثبمٛ٘بيَ ٝ يب 

ُٞؿ ٝ  اٛزبٕ ٗی« ٗلب١يٖ»پلؿامؿ. اٗب ايٚ ٛ٘بيَ ؿٝثبكٟ ام ٛلين  ١بي ٛجيؼیِ ثيلٝٛیِ ٝاهؼیِ ٗی  ُبيغ پـيـٟ

تٔٞيل يب ٛ٘بيی ام ٝاهغ كا ٛؾٌت  ًُٞـ تب ث٠ ٝا٠ًٜ ٗلب١يٖ، ًبما٠ٛ اًت ٠ً ٗی ثبمٛ٘بيی آٞالً ػ٘ٔيبتی ٗل٢ٕٞ

 ٠ ٛ٘بيَ ف١ٜی ٝ ٗزلؿ ٝ ًپي ػيٜی ُقاكؿ.ث

ٝ ر٢بٙ ثيلٝٛی ٝ  ُيلؿ كٝما٠ٛ، ١٘ٞاكٟ ٗٞكؿ ثبمٛ٘بيی ٝ تلٌيل هلاك ٗی ث٠ ايٚ تلتيت مٛـُی ٝ اٗل ٝاهغِ

ثبمًبمي ُٜبؽتی ٗب ام اٗل ٝاهغ ٠ً ام ٛلين  ُٞؿ. ُبٟ ثـٝٙ ثبمٛ٘بيی ثلاي ٗب ؿكى ٛ٘ی ٝهبيغ ٝ كؽـاؿ١ب ١يش

ُٞؿ، هبؿك اًت ؿٝثبكٟ ؿك هبٓت اُيبي ٛ٘بؿيٚ ث٠  لٌيل ٝ تإٝيْ آٙ اٗٞك اٛزبٕ ٗیؿكى ٝ ؿكيبكت ف١ٜی ٝ ت

١بي  ي اًبًی ٠ً ؿك ّٛٞ ايٚ ٜٗبٓؼ٠ پيَ آٗـٟ اًت ػجبكت اًت ام ًٌَِ٘ ر٢بٙ ٝاهغ ثبمُلؿؿ. اٗب ٌٗإ٠ٓ

ًالٗی كي٠ِ ١بيی ٠ً ػ٘ـتبً ؿك ػـٕ ك٢ٖ تبكيؾی ام اٛوالة ا ثٜيبؿيٚ تبكيؾی ؿك آّٞ ايٚ ثبمٛ٘بيی. ًٌَِ٘

 ُٞؿ.  پلؿامي ام آٙ ٝ ٝهبيغ ٝاثٌت٠ ث٠ آٙ ٗی ُٜبًی ٝ ٛظلي٠ ؿاكؿ ٝ ٗٞرت آتوبٙ ؿك ٗل٢ٕٞ

ثب ؿٝ ١ٞيت « ًجي مٛـُی»ٝ « كل١َٜ رج٠٢»ُقُت٠ ٗالعظ٠ ُـ، ؿك ًبي٠ ٗؼلكی  صٜب٠ٌٛ ؿك ًٜٞك

ت اٛوالة اًالٗی كا كٝ ُـيٖ: اٛوالة اًالٗی ٝ ٗـكٛيت٠. عتی ٌٗ٘ٚ اً تبكيؾی ٌٗتوْ ٝ ٗزنا ام ١ٖ كٝث٠

ًٖ هجّٞ اًتوالّ  ٝاًِٜی تبكيؾی ث٠ ٝرٞؿ تبكيؾی ٗـكٛيت٠ ٝ ثٌٚ ٝ كؼٔيت آٙ ؿك ر٢بٙ ثـاٛيٖ اٗب ؿًت

ُيلي كل١ِٜی ٝيوٟ ٠ً ثلؽٞكؿاك ام  تبكيؾی ثلاي اٛوالة اًالٗی ٝ ظ٢ٞك اٌٛبٛی رـيـ ؿك ٛی آٙ ٝ ٌُْ

يٚ ثبمٛ٘بيی ٢ٛلت٠ اًت، ًبكی اًت. ثبيـ ثب ٝعـت ؿكٝٛی ؽبٓی اًت، ثلاي ؿكى اث٢بٕ ٝ ًِبًِی ٠ً ؿك ا

 ؿهت ؿك اثؼبؿ ٗؾتٔق ايٚ ؿٝ ربٛت، ٌٛجت ث٠ ثبمٛ٘بيی ًجي مٛـُی ؿك كل١َٜ رج٠٢ ًؾٚ ُلت. 

 در فرَىگ جبٍُ ي سبک زودگی «سبک»بازومایی  -1
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 يی١ب ٝيوُی. ؿك ايٜزب ٗليـ اًت« ًجي مٛـُی»آٙ ؿك ٗل٢ٕٞ ١بي ػ٘ٞٗی ًجي ٝ آناٗبت  ث٠ ٝيوُی اُبكٟ

( ثلؽٞكؿاك ام ًٔيتی ؿيل هبثْ 1اًت: آٝك ؿك ٗؼٜی ًجي مٛـُی  آنإث٠ ٛٞك ؽال٠ٓ ثيبِٛل ايٚ ؽٔٞٓيبت ٠ً 

١بيی  ( پبًؼ4ٛبپقيل ؿك مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ اًت.  ( فاتبً ٗغٔی ٝ تًٞؼ3٠( ؿاكاي حجبت ٝ اٌٛزبٕ اًت. 2ؽـ٠ُ اًت. 

( ًبٗالً 6يبكتٚ ث٠ ١ٜزبكي ثلتل ؿاكؿ.  تلي ٝ ؿًت( ؿك ؽٞؿ اؿػبي ثل5اي ٝاعـ اًت.  ٗتلبٝت ث٠ ٌٗإ٠ٓ

پقيل ٝ آماؿا٠ٛ اًت. رن اي٢ٜب ًجي، عبْٗ ٛٞػی ٌٛجيت ؿك ٗؼٜبي مٛـُی ٛين ١ٌت ٠ً كي٠ِ ؿك  اٛتؾبة

ت٘بينٛٔجی كلؿي ٝ ر٘ؼی ؿك اعلام ١ٞيت ؿاكؿ؛  ايٚ ٗٞكؿ اؽيل ؽٔٔت ٗب١ٞي ًجي ؿك ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی 

اي ام  ١بي ثبال، رٜج٠ ُ٘لؿٟ ؿك ثبالًت. ث٠ ػجبكت ؿيِل، ١لًـإ ام ٝيوُیٝ كُت٠ اتٔبّ ١ل َُ ٝيوُی ثل

١ب ؿك كل١َٜ  تٞاٙ ثبمٛ٘بيی ايٚ ٝيوُی كٝ ٗی ٗب١يت ٌٛجی ٝ ت٘بينثؾَ ًجي ؿك ًبؽت ١ٞيت اًت. ام ١٘يٚ

 رج٠٢ كا ٛين ام ٛلين ثبمٛ٘بيی ١٘يٚ ٝيوُی اًبًی ؿٛجبّ ٛ٘ٞؿ. 

 ٍُبازومایی تمایس در فرَىگ جب -1-1   

١بي رِٜی ث٠ صِٖ آٗـ ٝ ػ٘يوبً كي٠ِ  ًلُبكي ٠ً ؿك ظب١ل، ام ؿّ ُيبك١ب ٝ ؽبًلين١ب ٝ اكؿُٝبٟ مٛـُی

١بيَ ث٠ ظب١ل مٛـُی، ثلؽٞكؿاك ام ت٘بيني  ؿك ٗؼٜبي ر٢بؿ ؿكٝٛی ٝ ثيلٝٛی اٌٛبٙ ٗؤٗٚ ؿاكؿ، ثب ٠٘١ ُجب١ت

كل١َٜ  هبئْ ُـٙ ًجي ثلايث٠  اًبًی ثب آٙ اًت. ايٚ ت٘بين صٜبٙ آٌُبك اًت ٠ً ٌٗ٘ٚ اًت ًٌبٛی كا

كا ث٠ ػٜٞاٙ ت٘بيني ًبؿٟ ؿك ؿّ ربٗؼ٠ ٗٔلكیِ ٗـكِٙ پـيـ آٗـٟ پي ام  ايٚ ت٘بين رج٠٢ ٠ًًٞٝ ٛ٘بيـ. اٗب ٛجبيـ

ظب١لاً مٛـُی ؿك رج٠٢ ٝ كل١َٜ رج٠٢ ت٢ٜب ؿك يي ٗو٠ٓٞ ثب ًجي مٛـُی ٝ مٛـُی ؿك  ١بي ر٢بٛی ؿيـ. رَٜ

ُٞؿ ٝ  اًت! ت٘بين ؿك ايٜزب ٛؾٌت ُبْٗ ؽٞؿ ٗؼٜبي ت٘بين ٗی« ت٘بين»ٚ كل١َٜ ؿلثی ِٗتلى اًت ٝ آٙ، ؿاُت

 ًبمؿ.  پي ام آٙ ثبٓتجغ مٛـُی ؿيٜی/ر٢بؿي ٝ مٛـُی ٗـكٙ كا ٗت٘بين ام ١ٖ ٗی

١بي تِؾيْ ٝ تِؾْ ١ٞيت ٝ ثبٓتجغ ًجي مٛـُی  تليٚ ؿًت٘بي٠ صٜب٠ٌٛ ؿيـيٖ ت٘بين يٌی ام آٔی

« پقيل ثٞؿٙ اٛتؾبة»ٝ « اؿػبي ثلتلي ؿاُتٚ»ٓناٗبت ٝاهٟ ًجي ام ر٠ٔ٘ ٠ً ايٚ ت٘بين، ؿك ثلؽی ا اًت؛ صٜـاٙ

تٞاٙ اٛٞاػی ام آٙ كا ٗؼلكی  ٛين ث٠ ٓٞكت آٌُبكتلي پيـاًت. اٗب ت٘بين ١٘ي٠ِ هبثْ تؤيْ ث٠ ًجي ٛيٌت ٝ ٗی

تٞاٙ ٝ ثبيـ  ٠ُٛٞ ٗؼٜبي ِٗتلًی ثب١ٖ ٛجبُٜـ. صٜب٠ٌٛ ؿك ايٜزب ٛين ٗی ٛ٘ٞؿ ٠ً ؿك ػيٚ اُتلاى ٓلظی، ٝارـ ١يش

، ؽٞؿ ام «ًجي»ٝ « تبكيؼ»اؿٝاك ٗؾتٔق تبكيؼ كا ٗت٘بين ام ١ٖ ؿاٌٛت ثـٝٙ اي٠ٌٜ تبكيؼ كا ث٠ ًجي تؤيْ ؿاؿ. 

١بي ؽٞؿ ٝ ٗلب١يٖ ؿكثلؿاكٛـٟ ؽٞؿ ٛـاكٛـ.  يٌـيِل ٗت٘بينٛـ ٝ ث٠ ١٘يٚ ؿٓيْ اهت٘بئبت يٌٌبٛی ؿك ٝيوُی
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. ًٜظ ت٘بين تبكيؾی، ًٜغی  ًبٗالً ٗزنا ٝ ٌٗتوْ اًت ُٞؿ ١ب اظ٢بك ٗی ١ٞيت تبكيؾی ام ١ٞيتی ٠ً ؿك ًجي

اي ؿيِل ام تبكيؼ ٝ اهت٘بئبت ٝ ُلايٚ ؽبّ آٙ ٛيٌت.  ُٜبًب٠ٛ اًت ٠ً هبثْ اٜٛجبم ثب ؿٝكٟ ٝرٞؿي ٝ ١ٌتی

ؿ١ی ث٠ عيبت اٌٛبٛی ٝ ١ٞيت ؿاكؿ. تبكيؼ  ١بي ؽبّ ؽٞؿٍ كا ث٠ ٝيوٟ ؿك ٌُْ ؿك ٝاهغ ١ل تبكيؾی اٌٗبٙ

ُٜبًب٠ٛ آؿٗی ٝ پيـايَ اٌٛبٙ رـيـي اًت ٠ً ؿك تلٌل  ١بي ٝرٞؿي ٝ ١ٌتی بؿيٚ ٌٛجتعبْٓ ؿُلُٞٛی ثٜي

ٗتلٌلاٙ هبثْ تِؾيْ ٝ ُٜبًبيی اًت ٝ ؿك ا١ِٞٓبي كلؿي ٝ ارت٘بػی ككتبك ث٠ ٛغٞ ٌٜٗز٘ی هبثْ ِٗب١ـٟ 

 اًت. 

ي اظ٢بك ١ٞيت ١بي مٛـُی كا ٠ً ماييـٟ ت٘بينؽٞا١ی ثلا ٠ً ؿك كْٔ هجْ ٛين ؿيـيٖ ًجي ام ايٚ كٝ، صٜبٙ

ًٜٜـ، ثبيـ ث٠  عْ٘ ٗی كٝايتی ام تغٞالت تبكيؾی ٗـكٛيت٠اٛـ ٝ ؿك ؽٞؿ  ؿك ربٗؼ٠ ٗٔلكی پي ام رَٜ ؿٕٝ ثٞؿٟ

ٌٌُت٠ ٗـكٛيت٠  ١بي ام١ٖ «ًجي»ث٠ « تبكيؼ ٗـكٛيت٠»ػٜٞاٙ ًٜظ ٝرٞؿي ٗـكٛيت٠ ٗتإؽل ؿك ٛظل ُلكت. ؿك ايٜزب 

ُـ، اًٜٞٙ ؿك ٗب١يت  م ٛلين كل١َٜ ث٠ مٛـُی ٗـكٙ ًلكين ٗیاي ٠ً ٌٗتوي٘بً ا ُٞؿ ٝ ١ٞيت تبكيؾی تجـيْ ٗی

يبثـ ٠ً  پبكٟ، ٛبٗتؼيٚ ٝ ًيبّ تؤيْ ٗی ُٞؿ. ام ايٚ كٝ مٛـُی ٝ ١ٞيت ارت٘بػی ٛين ث٠ ١ٞيتی پبكٟ ًجي ٝاكؿ ٗی

 تٞاٛـ ث٠ كلؿ ٜٗنٓت ٝ ١ٞيت ثجؾِـ.  ١ب ٗی ام ٛلين ُقكاتليٚ ٗـ١ب ٝ ٌُْ

ؿك ٗب١يت ٗـكٛيت٠ ٠ً كٝايت آٙ ؿك آحبك ٗبكًي ٝ ٛيض٠ ث٠ ؽٞثی ثبمتبة ؿك ٝاهغ ظ٢ٞك ت٘بؿ١بي ثٜيبؿيٚ 

پبكٟ پٌبٗـكٙ، ع٘ٞك  يبكت٠ ثٞؿ، ؿك ؿٝكاٙ پي ام رَٜ ثب تؼبثيلي صٞٙ ٌٌُت ًٞهٟ كُِٜٝلي ٝ اٌٛبٙ پبكٟ

ٜظل ًٜـ. ًجي، ام ايٚ ٗ اي ام مٛـُی اظ٢بك ٗی ارت٘بػی كٝماكنٝٙ ؽٞؿ كا ؿك هبٓت ككتبك١بي ؽبّ ٝ ثيبٙ ٝيوٟ

 تليٚ ٗل٢ٕٞ ؿٝكاٙ پٌبٗـكٙ اًت.  ١٘بٙ تبكيؼ تؤيْ يبكت٠ ٗـكٛيت٠ ٗتإؽل ٝ آٔی

تٞاٙ ث٠ ثٌٚ ٝ ثبمٛ٘بيی  ، ٌٛجتی ؽبّ ٗـكٛيت٠ اًت ٝ ٛ٘ی«ًجي»ٝ « تبكيؼ»يبكت٠  ثب ايٚ عبّ ٌٛجت تؤيْ

، ٠ٛ صين ٝ ًبؽت تبكيؾی ؽبّ آٙ اًت« اٛوالة اًالٗی»ايٚ ٌٛجت ؿك كل١َٜ رج٠٢ پلؿاؽت. ػٔت آٔی، 

ثيِتل ثلؽٞكؿاك ام ٠ً ١بي اٛوالة ٗلارؼ٠ ًلؿ  تٞاٙ ث٠ آٙ ؿًت٠ ام تغٔيْ ؿيِل. ثلاي ؿكى ايٚ ت٘بين تبكيؾی ٗی

ايلاٙ، »تٞاٙ ام ٗٔبعج٠ ٢ِٗٞك كًٞٞ ثب ػٜٞاٙ  اٛـ تب ًيبًی ٝ ارت٘بػی. ث٠ ؽّٔٞ ٗی ثبك كٌٔلی ٝ ػلكبٛی

٠ ايٚ ت٘بين ١ب ؿك ايٚ مٗي٠ٜ ُ٘لؿ. كًٞٞ ث٠ ؽٞثی ثٟ يبؿ ًلؿ ٝ آٙ كا ًلآٗـ ؿيـُب« كٝط كٝط يي ر٢بٙ ثی

اٛوالة اًالٗی « ٛظبٕ عويوت». اٝ ثب اُبكٟ ث٠ ٟ اًت١بي ثبمٛ٘بيی ؿك آٙ اُبكٟ ًلؿ ٛظبٕ تبكيؾی ٝ ٛبتٞاٛی ؿيِل

آٛبٙ ]ايلاٛيبٙ[ ٛظبٕ عويوت ِٗبث٠ ٛظبٕ ٗب ٛـاكٛـ، ٛظبٕ عويوت ٗب ُلص٠ توليجبً ث٠ ٓٞكت ٛظبٗی »ُلت٠ اًت: 
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٢بٛی ؿكآٗـٟ اًت، ٝٓی ؿك ًْ ٛظبٗی اًت ًبٗالً اؽتٔبٓی. يٞٛبٛيبٙ ٛظبٕ ؽبّ ؽٞؿ كا ؿاُتٜـ. اػلاة ر

كيني ُـٟ اًت ٠ً يي ٌُْ  ٗـلة ٛظبٕ ؿيِلي ؿاكٛـ. ؿك ايلاٙ ٛظبٕ عويوت ػ٘ـتبً ثل اًبى ٗق١جی پبي٠

كا ؿك ًٜظ اٗٞك ٝاهغ ظب١لي ٝ يي ٗغتٞاي ثبٜٛی ؿاكؿ... ايٚ ؿبٓجبً ١٘بٙ ٗٞكؿي اًت ٠ً اكلاؿ صيني 

تٞاٙ آٙ كا ؿك صبكصٞة ؿهت ٝ  تل ؿيِلي اُبكٟ ؿاكؿ ٠ً ٛ٘ی ُٞيٜـ ٠ً ؿكًت ٛيٌت، ٝٓی ث٠ ٗؼٜبي ػ٘ين ٗی

  «27ِٗب١ـٟ هلاك ؿاؿ.

ام ٛظل كًٞٞ ايٚ ت٘بين ٛظبٕ عويوت ٠ً ثب اٛوالة اًالٗی پـيـاك ُـ، ١ٞيت اٌٛبٙ اٛوالة ٝ ٛغٟٞ مٛـُی 

ٝ ُبيـ ١٘يٚ ؽٞؿ كٝط ايٚ  –لاٛيبٙ ؿك ايٚ ؽينٍ هجْ ام ١لصين ث٠ ؽٞؿُبٙ ُلتٜـ اي»اٝ كا ٛين ٗت٘بين ًبؽت. 

٠ً هٜؼبً ثبيـ ايٚ كهيٖ كا ػٕٞ ًٜيٖ ٝ ام ُلّ ايٚ ٗلؿ ؽالّ ُٞيٖ... ٝٓی ٢ٗ٘تل ام ٠٘١، ٛؾٌت  –هيبٕ اًت 

ثبيـ ؽٞؿٗبٙ كا ٗتغّٞ ًبميٖ. ٛغٟٞ مٛـُي٘بٙ، كٝاثٜ٘بٙ ثب ؿيِلاٙ، ثب ت٘بٗی اٗٞك، ثب اثـيت، ثب ؽـا ٝ ثب ١لصين 

ؿك مٛـُی ٗب كػ ؿ١ـ، يي اٛوالة عويوی ؿيِل ثبيـ ًبٗالً ٗتغّٞ ُٞٛـ، ت٢ٜب ؿك ٓٞكتی ٠ً صٜيٚ تغّٞ هككی 

ث٠ اػتوبؿ ٗٚ ؿك ايٜزبًت ٠ً اًالٕ ٛوَ ؽٞؿ كا ايلب ٛ٘ٞؿ... ٢ٗ٘تل ام ٠٘١، ٗق١ت «. ٝ كاًتيٚ ؽٞا١يٖ ؿاُت

يبكتٚ ث٠ صيني ثٞؿ ٠ً  ُل ؿًت ؿك اكتجبٙ ثب كٍٝ مٛـُی ؽبّ آٛبٙ، ثلايِبٙ ١٘بٜٛـ يي ٗٞػٞؿ ٝ ت٘٘يٚ

 «28اي كاؿيٌبّ ٗتغّٞ ًبمؿ. ٠ٛٞتٞاٌٛت ف١ٜيت آٛبٙ كا ث٠ ُ ٗی

تٞاٙ ١٘ضٜبٙ ؿك ككتبك ٝ مٛـُی  ثيٜـ، ٗی ؿهيوبً آٛض٠ كا ٠ً اٝ ؿك ايٜزب ؿك تٞٓيق اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ٗی

اٌٛبٙ ثٌيزی ٝ ث٠ ٛٞك ًٔی ؿك كل١َٜ رج٠٢ اٛوالة اًالٗی ِٛبٙ ؿاؿ. ث٠ ؽّٔٞ، ٌُْ ثلرٌت٠ ٝ 

ٛظبٗی ؿكُيل  –ٛب٠ٗ رج٠٢ ؿكبػی  عويوت ؽبّ، ؿك ثلكًی كل١َٜيبكت٠ ايٚ ت٘بين مٛـُی ثل اًبى ٛظبٕ  ت٘بٗيت

اي ام  . ٠ٛٞ٘ٛٗٞكؿ تٞر٠ اًتػٜٞاٙ ٠ً پيًٞتِی ؿك مثبٙ ٝ ككتبك ٝ ثبٝك اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی )ثٌيزی(  تغت

هبٗتبٙ  ٗب كاًت»، «٢ُيـ هٔت تبكيؼ اًت»١ب ؿك كل١َٜ رج٠٢ ُٞيبي ايٚ ت٘بين تبكيؾی اًت:  تبثُٔٞٛٞت٠

يب اًتٜبؿ ث٠ ًؾٚ اٗبٕ ؿك ؿكى آُب١ب٠ٛ ام ايٚ ت٘بين تبكيؾی، ٗخالً ؿك ايٚ ػجبكت ام « تبكيؼ ؽٞا١يٖ ٗبٛـ. ربٝؿا٠ٛ

آُب١ی ام تـييل ٌٗيل « ٗٔت ٗب تبكيؼ كا ؿيِل ًلؿ. رليبٙ تبكيؼ كا ػٕٞ ًلؿ. »١ب ٢ِٗٞؿ اًت:  تبثُٔٞٛٞت٠

١بي كل١َٜ رج٠٢ ٗٞرٞؿ اًت. ث٠ ايٚ ٠ٛٞ٘ٛ  تبكيؼ تًٞٚ اٗبٕ ٝ اٛوالة ٝ ثٌيزی ؿك ثٌيبكي ام يبؿُبكُٛٞت٠

 ػزيت ثِٜليـ:
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١ب، اٗب ث٠  اٗلٝم ًتبثی ث٠ ًٝؼت تبكيؼ ثل پيَ صِٖ ٗٔٞك اًت ٝ پل اًت ام ؽٞاٛـٛی»

ثيٜيٖ ٝ ايٚ ؿكتل ٠ً ثلُی ام ًتبة ثنكٍ  ُلٙ ثيٜبيی ؿّ ٝ كٝاٙ ٝ ثـثؾت ٗب ٠ً ًٞكيٖ ٝ ٛ٘ی

ٛٞيٌبٛی اًت ٠ً ثب ؽٞٙ  ؽٚ تبكيؼ ؽَٜٞٛ ؿًتتبكيؼ اًت ٝ ثل ٗظٔٞٗيت پيلٝاٙ عن ُٞاٟ، 

اٛـ ٝ ١لًالَٗ كليبؿُل  ؽٞيَ ٌٗيل تبكيؼ كا ام اٛغلاف ث٠ ٓلاٙ آٌ٘تويٖ ػٕٞ ًلؿٟ

رٞيبٙ اًت. آٛبٙ ٠ً ١ٌتی ؽٞيَ كا ١ـي٠ ًلؿٛـ ٝ ٛيٌتی ٝ كٜب كا ُنيـٛـ تب ث٠  ٗظٔٞٗيت عن

ٝ ٗغجت ٝ اي٘بٙ ٝ ٗؼلكت، ؿكتلي ٓوبء كًيـٛـ. آكي ايٚ ؿكتل ًٜـي اًت ٗؼتجل ام تبكيؼ ػِن 

ؿالٙ.  اٍ ٛٞكي اًت ثلاي تبكيي يبكتِبٙ ٝ ١ل ٓلغ٠ ثلٍ آٙ عٌبيتی اًت ثلاي ١ـايت ٠ً ثلٍ

اٗب ًٞ ٛبٓت كُٜٝبيی؟ ًزبًت ؽٞا١بٙ ١ـايت؟ ِٗل ٠ٛ اي٠ٌٜ ؽٞؿ ٗب ٗـػی ٌٗٔي ٝ ٗلاٗيٖ، 

ك، ٗلؿُی كا ث٠ ربي ١ب ٝ ؿك تبكيٌی ػُزت ٝ ؿلٝ پي صلا ١ٜٞم ٠ً ١ٜٞم اًت ؿك ظٔ٘ت ٜٗيت

ايٖ، ؿًت ث٠ ُليجبٙ ٠٘١ صين ؿاكيٖ ثلاي كلاك ام ٗلؿٙ ٝ ؿبكْ ٠ً ث٠ ًٞي ٗلٍ  مٛـُی پٜـاُت٠

تبميٖ ثب ؿٓی ٗلؿٟ ٝ كٝعی اكٌلؿٟ. ٗخْ ٗب صٞٙ صبكپبي ًَٜ آًيبًت ٠ً ث٠ ؿٝك ًِٜی  ٗی

ؿك عبّ پيِلكت ٝ ًٜٖ  صلؽـ ثب ايٚ كلم ٠ً اٝ ث٠ اٗيـ ؽٞكاى ثيِتل ٝ ثيضبكٟ ٗٚ ٠ً كٌل ٗی ٗی

   «29تليٖ. تبميٖ، ٗـلٝكتل ٝ ٗتٌجلتل ٝ ٗغزٞة تٌبْٗ ١ٌتٖ ٝ ١ل كٝم ٠ً ثيِتل ٗی

ؿهتی ٠ً كًٞٞ ؿك تِؾيْ ُإٙ تبكيؾی ٗق١ت ؿك اٛوالة اًالٗی ث٠ ؽلد ؿاؿٟ اًت، ؿك كل١َٜ رج٠٢ ٛين 

َ يي ايـئٞٓٞهي ٛيٌت ٠ً ؿك اٛوالة اًالٗی ايلاٙ[ ٛوَ ٗق١ت، ٛو»]ُٞؿ. ث٠ ُلت٠ اٝ:  ربكي ٝ مٛـٟ ؿيـٟ ٗی

ًلي ٜٗبكغ ٗت٘بؿ ٛٞػی اتغبؿ ٗوـى ثلهلاك ًبمؿ.  ث٠ الپُٞبٛی ٝ پ٢ٜبٙ ًبؽتٚ ت٘بؿ١ب ً٘ي ًٜـ يب ثيٚ يي

تٞاٙ ؿكإ تبكيؼ ٗٔتی كا ؿك آٙ  ٗق١ت ؿك ٝاهغ يي ٝاهُبٙ، كل١َٜ، ٗلاًٖ، آييٚ ٝ ؿكإ كبهـ مٗبٛی اًت ٠ً ٗی

ايٚ ٝاهؼيت، يؼٜی  «30ُٞيـ. عٌٞٗت ام عيبت ٝ ١ٌتی ؽٞؿ ؿًت ٗیٗتجٔٞك ٝ ٗزٌٖ ًلؿ ٠ً ؿك ٗجبكمٟ ػٔي٠ 

تليٚ  ؿيٜی ثٞؿٙ كل١َٜ رج٠٢ ٝ ؿيل ؿيٜی ثٞؿٙ كل١َٜ ٗـكٙ ٝ ٗلب١يٖ آٙ ام ر٠ٔ٘ ًجي مٛـُی، آٔی

١بي ثبٝك اًالٕ ُيؼی  ٌٌُت ٝ ت٘بين تبكيؾی اًت. يؼٜی ث٠ ١٘بٙ ٗيناٛی ٠ً ؿك تبكٝپٞؿ كل١َٜ رج٠٢، كي٠ِ

ءرنء اثؼبؿ ٗل٢ٞٗی ًجي مٛـُی ٛين رـايی ام ؿيٚ ٝ ٌُتلٟ يي كل١َٜ ٛبًٞتی ؿٛيٞي ١ٞيـاًت، ؿك رن

 پيـاًت. 
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ٛب٠ٗ رج٠٢، ثب ؿٝ ٗبٛغ ثنكٍ تبكيؾی  ثٜبثل آٛض٠ ُلت٠ ُـ، ثبمٛ٘بيی ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ؿك كل١َٜ ٝ كل١َٜ

اٍ ث٠ تغٞالت  تِی١بي ؿٜی ٝ ًلُبك ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ٝ ٝاثٌ ١ب ٝ كي٠ِ كًٝت. ٗبٛغ ٛؾٌت، مٗي٠ٜ كٝث٠

اًت. ٗبٛؼی ٠ً ثؼ٘ی ٗتلٌلاٙ ًجي مٛـُی ٛين ١٘ضٞٙ ؿيٞيـ صٜی ث٠ آٙ افػبٙ ر٢بٛی ٗـكٛيت٠ ثؼـ ام رَٜ 

تٞاٙ ربيی ثلاي تجييٚ ٝ تٞٗيظ  اٛـ ؽبكد ام ٗتٚ تبكيؼ كل١ِٜی ٝ ارت٘بػی ؿٛيبي ٗـكٙ ٛ٘ی ٛ٘ٞؿٟ ٝ ُلت٠

ًلؿ ٝ ايٚ ؽٔٞٓيت، ًبكثلؿ كل١ِٜی ٝ تبكيؾی ؿًت ٝ پب « ًجي مٛـُی»ثٜـي  ١بي مٛـُی ثب ٓٞكت ُيٟٞ

١بي آؽل  ٗبٛغ اًبًی ؿيِل، ٛـيـٙ ٝ ؿلٔت ام اٛوالة تبكيؾی ايلاٛيبٙ ؿك ًبّ 31 ًبمؿ. ايٚ ٗل٢ٕٞ كا ٗغـٝؿ ٗی

ٛظبٗی  –ٝ ثلآٗـٙ ٝ ثلًِيـٙ كل١ِٜی ًلُبك، ؿك رج٠٢ ؿكبػی « اٛوالة اًالٗی ايلاٙ»ًٕٗٞٞ ث٠  50ؿ٠١ 

ًب٠ٓ ثب ػلام اًت. ايٚ ؿٝ ؿلٔت ثبػج اٛزبٕ ؿٝ ًلؿاك ثبمٛ٘بيی ؿٔٚ  بي رَٜ ١ِت١ ؿكُيل آٙ ؿك ّٛٞ ًبّ

ٗالعظ٠ ٠٘١ ر٢بٙ ث٠ توـيل ؿٛيبي ٗـكٙ ٝ ؿيِلي ثليـٙ ٝ  ُٞؿ. يٌی تؼ٘يٖ ثی ؿك ٜٗبٓؼبت ارت٘بػی ٗی

ّ آٙ. ث٠ ي هبٗت ٗـكٛيت٠ ٝ اٝٗبع ٝ اعٞا ١بي ؿيل ٗـكٙ ث٠ اٛـامٟ ؿٝؽتٚ ت٘بٕ تغٞالت ارت٘بػی ٝ ٛظلي ر٢بٙ

ػجبكت ؿيِل يؼٜی اٝالً ث٠ عٌبة ٛيبٝكؿٙ اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ث٠ ػٜٞاٙ ١ٞيتی رـيـ ٝ حبٛيبً ثليـٙ اٝ ؿك اٛـامٟ 

 ُقاك تزـؿ.  ٝ هٞاكٟ ١ٞيتی ٠ً اٌٛبٙ ؿلثی ٛبٗيـٟ ٗی ُٞؿ؛ اٌٛبٙ آكليٜٜـٟ ٝ ثٜيبٙ

ك ؿٝكٟ اؽيل ١ب ؿ ُـٙ اكمٍ  ١ب ٛبُی ام ؿٓجؾٞا١ی ثؾِی ًجي   ١ٞيتِ تل ُلت٠ ُـ ٠ً پيَ ػالٟٝ، صٜبٙ ث٠

 ًٜزيـٟ ٛيٌت. ٝ ٠ٛ عتی ؿك ١يش كل١َٜ ؿيٜی،كل١َٜ رج٠٢  ٠ٛ ؿكصٜيٚ ٗل٢ٞٗی  اًت. ثٜبثلايٚ ثبمٛ٘بيی

صٜب٠ٌٛ ؿيـيٖ كل١َٜ رج٠٢ ثـٝٙ اكتجبٙ ًٝيغ ٝ ػ٘يوَ ثب ٗق١ت ام يي ًٞ ٝ ام ًٞي ؿيِل ثب اٛوالة 

 ُٞؿ.  ٕ ايلاٙ، ٠ً ثل كٝي ١ٖ تبكيؼ رـيـ ايلاٛيبٙ كا پـيـ آٝكؿٟ اًت، ك٢٘يـٟ ٛ٘یٗق١جی ٗلؿ

ثٜبثلايٚ، كل١َٜ رج٠٢ ثيِتل ام آ٠ٌٛ ثل اًبى هٞاػـ ًجي ثلؽٞكؿاك ام ت٘بين ثبُـ، ٛ٘بيبِٛل يي ت٘بين 

ٗت٘بين  رج٠٢ ػ٘يوبًَٜ مٛـُی ؿك كل١ُٜبًی ٝ تبكيؼ ٗـكٛيت٠ اًت. ثٜبثلايٚ ثب اي٠ٌٜ  تبكيؾی ثٜيبؿيٚ ثب ١ٌتی

 يبثـ.  ًجي ٛيٌت ٝ ث٠ آٙ تؤيْ ٛ٘یاًت اٗب اثـاً 

 

 بازومایی معىای زودگی در فرَىگ جبٍُ ي سبک زودگی -2

، «ًجي مٛـُی»ٝ « كل١َٜ رج٠٢»١بي اٝٓي٠ ثلاي ٛلط ايٚ ؿٝ ٗل٢ٕٞ ؿك ايٚ ثلكًی؛ يؼٜی  ام ؿؿـؿ٠يٌی 

ؿكى ٌٛجت رَٜ ٝ مٛـُی ام  ؿ. صٜب٠ٌٛ هجال ُلت٠ ُـ١ٞبي ٗؾتٔق ث الي ًبٍٝ اكائ٠ ٗؼٜبي مٛـُی ام الث٠
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مٜٛـٟ ؿٝ ٠ُٛٞ ام مٛـُی ؿك ٗغيٚ  ٛلين تٞر٠ ث٠ ٛٞع ٗٞار٠٢ ثب ٗلٍ ؿك كل١َٜ رج٠٢ ٝ رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ، كهٖ

آُب١ب٠ٛ ٝ عتی ػبُوب٠ٛ ٌٛجت ث٠ ٗلٍ ٠ً ام ايٚ ٛلين مٛـُی رـيـي كا ًبٗبٙ  ارت٘بػی ثٞؿ. عيبتی ٗلٍ

ٞي ٠ً رَٜ ؿك آٙ ٗبٛغ ٗٔلف ٝ مٛـُی آًٞؿٟ ؿك آٙ ثٞؿ. پبيبٙ رَٜ ؿك يٌی، ث٠ ٗؼٜبي ؿاؿ ٝ عيبتی ؿٛي ٗی

كٝؿ ٝ ؿك ؿيِلي ث٠ ٗؼٜبي پبيبٙ ْٝٓ ٝ ػبُوی ٝ مٛـُی  آؿبم ؿٝثبكٟ مٛـُی ٝ تـإٝ ٗٔلف ث٠ ُ٘بك ٗی

والة عويوی. پبيبٙ رَٜ ام ٛظل كمٜٗـٟ رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ ام ًلُيلي مٛـُی اًت ٝ ثلاي كمٜٗـٟ رج٠٢ اٛ

 اًالٗی، پبيبٙ عويوت مٛـُی.

ايٚ ؿُِٝٞٛی صٜبٙ ػ٘ين اًت ٠ً ثبيـ ايٚ ؿٝ كا ٗؼٌٞى ٝ ٝاك٠ٛٝ يٌـيِل ؿيـ. آٛض٠ ث٠ ٛبٕ مٛـُی ثؼـ 

ٛب٠ٗ رج٠٢  ؿك كل١َٜ« ٢ُل»ام رَٜ ؿك ُلايٚ ٗبثؼـ رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ كػ ؿاؿ، ثٌيبك ُجي٠ ُلايٜی اًت ٠ً 

ٛل ُلين ام ٢ُل ؿك كل١َٜ رج٠٢ كا ثبيـ ث٠ ػٜٞاٙ ُلين ام مٛـُی ؿكُيل، ام آٙ ثلؽٞكؿاك اًت. ث٠ ١٘يٚ ؽب

١بي ر٢بٛی صٜب٠ٌٛ ؿيـيٖ ثبمُِت ث٠ مٛـُی  ٠ً ثبمُِت ث٠ ٢ُل پي ام پبيبٙ رَٜ ٗـكٙ تٔوی ٛ٘ٞؿ. ؿك عبٓی

اًت؛ ١لصٜـ ثـٝٙ ػنيناٙ. ت٢ٜب ٗيلاث رَٜ، ؿك مٛـُی ٗـكٙ ًٍٞ كوـاٙ ػنيناٙ اًت ٠ً ؿك ثبمُِت ام 

، ُبيـ ثتٞاٛـ ٗؼٜبي «٢ُل»كٝ تإْٗ ؿك ُٜبؽت ربيِبٟ  ، ١٘لاٟ كمٜٗـٟ ٝ آُٜبيبٙ اًٝت. ام ١٘يٚٗيـاٙ رَٜ

 مٛـُی كا، ١ٖ ؿك ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ٝ ١ٖ ؿك كل١َٜ رج٠٢ ث٢تل ثٜ٘بيبٛـ. 

 شُر ي زودگی  -2-1

ٌٗبٛی ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی، ٢ُل اًت؛ ٢ُل ثب ٠٘١  ٛجبُـ ٠ً ؽبًتِبٟؿك ايٚ كًـ تلؿيـي  ث٠ ٛظل ٗی

آناٗبت ٗـكٙ آٙ ٠ً ث٠ ؽّٔٞ ؿك ًبك ميْ٘ ث٠ ؽٞثی ٜٗؼٌي ُـٟ اًت. عيبت ف١ٜی ًال٢ِٛل، ٗوت٘ی 

رب يؼٜی ؽبٓيت ت٘بينآكليٜی فاتی ٢ُل، ث٠ ظ٢ٞك  ُـُی اًت ٠ً ث٠ ُـت ت٘بينآكليٚ اًت. ام ١٘يٚ ٛغٞي ُٖ

ؽٞكيٖ ٠ً ٗـإ ؿك ٌُْ اٛٞاع ٗـ١ب ٝ ٛ٘بؿ١بي  لؿ١بي ٜٗبٓؼ٠ ٢ُلي ثلٗیٛٞػی كلؿُلايی ًيبّ ؿك ٠٘١ كٝيٌ

ًٜـ ٝ ؿك ايٚ  كا ث٠ ٢ُلٝٛـاٙ تنكين ٗی« كلؿيت ثلتل»ٜٗنٓتی، ٛٞػی اكٗبي عي ت٘بين كلؿي يب ث٠ ثيبٙ ميْ٘ 

يی ١ب، ٗٞرت ام ثيٚ ككتٚ ٗؼٜب ٛ٘بيـ. ٛبپبيـاكي ٗـ١ب ٝ ًجي ١بي ٛٞ ث٠ ٛٞ مٛـُی كا ػل٠ٗ ٗی هبٓت ًجي

ُٞؿ  ؿًت ام مٛـُی اًت ٠ً ث٠ ٗغٖ كلاُيل ُـٙ ٗـ، ث٠ ًلػت ام ٗؼٜبي آٔی ؽٞؿ ت٢ی ٗی ٌٜٗزٖ ٝ يي

١ب ؿك ٢ُل، ٗغْ  ١ب ٝ پبًبه١ب ؿك ميل ٛٞك ٛئٞٙ ١ب، ثٞتيي آيـ. ؽيبثبٙ ٝرٞي ٗؼٜب ثلٗی ٝ ؿك هبٓجی ؿيِل ث٠ رٌت

ِٗتليبٙ ١ٌتٜـ. اٛتؾبة ايٚ ٗـ١ب، ؿك ٝاهغ  ١ب ث٠ ٜٗظٞك اٛتؾبة ُـٙ تًٞٚ تليٚ ٗـ١ب ٝ ًجي رٟٔٞ اٛجٟٞ تبمٟ
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تٞاٛـ ث٠ ت٢ٜبيی، عي  اي اًت ٠ً ثب ت٘بؿ١ب ؽٞ ُلكت٠ ٝ ١يش ٗؼٜبيی ٛ٘ی اٛتؾبة ٗؼٜبي ٗٞهت مٛـُی

         ٛٔجی اٝ كا ثلاي ١٘ي٠ِ اكٗب ٛ٘بيـ.          ت٘بينؽٞا١ی ٝ ١ٞيت

يِب١ی ؿاكؿ. هجالً ؿك ثغج ام مثبٙ ٝاٗظ اًت ٠ً صٜيٚ ٢ُلي ؿك كل١َٜ رج٠٢ اٛوالة اًالٗی، ص٠ رب

ثٌيزی ؿك ٗٞكؿ ٝاكِٝٛی مثبٙ رج٠٢ ٌٛجت ث٠ مثبٙ ٢ُل ًؾٚ ُلتيٖ ٝ ؿيـيٖ ٠ً ٢ُل ٗـكٙ ؿك ايٚ كل١َٜ ؿك 

اًت؛ ١ٖ ؿٛيبي ٗتزـؿ ٝ ٗـكٙ ثب ٛ٘بؿ١بي ؽبّ آٙ ٝ ١ٖ ؿٛيب ؿك مثبٙ ؿيٚ. ثب ايٚ ٝٓق « ؿٛيب»ؿٝ ٗؼٜب، ٗظ٢ل 

اي ام ٢ُل١بي ٗٞكؿ  ُٞؿ ٝ عتی ٠ُٛٞ ٛٞك ٜٗٔن ام ايٚ كل١َٜ ٛلؿ ٝ ٛلی ٛ٘ی ؿيـيٖ ٠ً ٢ُل ٝ ٛ٘بؿ١بي آٙ ث٠

١بي ٝيوٟ ١ٌتٜـ. اكمٍ ايٚ ٢ُل١ب ؿك ٢ُيـپلٝك ثٞؿٙ آ٢ٛب ٝ ٛين  ١ب ٝ اكمٍ ًتبيَ ؿك كل١َٜ رج٠٢ ؿاكاي ٛبٕ

ٞؿ كا ثلؿاُتٚ ٝ ٝيلاٙ ُـٙ اًت. عتی ثٌيزی ام يي ٛلف ؽ ٢ًٖ ؿاُتٚ ام ر٢بؿ ؿك كاٟ ؽـا ام ٛلين مؽٖ

. ٝرٞؿ ايٚ ٗظٔٞٗيت ٝ «33پبًـاك ٢ُل ٝ ٢ُيـ رج٠٢»ؿاٛـ ٝ ام ٛلف ؿيِل  ٗی «32ٗظٕٔٞ ٢ُل ٝ ٢ُيـ رج٠٢»

ؿ١ٜـٟ ٝرٞؿ ؿ٠ُٛٞٝ ٢ُل ٗقًٞك ؿك ٛظل اًٝت. ثب ايٚ عبّ  پبًـاكي تٞؤٗبٙ اٝ ٌٛجت ث٠ ٢ُل، ث٠ ؽٞثی ِٛبٙ

عويوت مٛـُی اًت، ١٘بٙ رج٠٢ اًت. صٜب٠ٌٛ ؿيـيٖ ٢ُل عويوی ؿك مثبٙ اٝ، ٠ً ٗغْ مٛـُی عويوی ٝ ظ٢ٞك 

ثٜبثلايٚ، ثب ٝرٞؿ ٠٘١ ػالئٖ مٛـُی ٝ عتی ٛ٘بؿ١بي ٢ُلي ؿك رج٠٢، ثبيـ آٙ كا ٛويٖ ٗؼٜبي مٛـُی ؿك ٢ُل 

 تٞاٛـ ثب آٙ ًبمُبكي ؿاُت٠ ثبُـ.  كٝ ٛ٘ی ٗـكٙ ؿاٌٛت ٠ً ث٠ ١يش

ٛبٕ ٝ ِٛبٛی ؿك  ُـُی ٝ ثی ٙ ُٖاٗب ام ًٞي ؿيِل، ٢ُل رج٠٢ ٝارـ ِٗبث٢تی كليجٜـٟ ثب ٢ُل ٗـكٙ اًت ٝ آ

ُـُی. ُٜ٘بٗی ثٌيزی ؿك ٢ُل  ُٞٛـ اٗب ثب ؿٝ ٗؼٜبي ٗتلبٝت ام ُٖ آٙ اًت. ًبًٜبٙ ١لؿٝ ٢ُل ؿك آٙ ُٖ ٗی

١ب ثلاي  ٢ُل ًلآؿبم تالٍ ُـُی ؿك ًالٙ ٠ً ُٖ رج٠٢، اػال ٗلتج٠ رـايی ام ٢ُل ٗـكٙ اًت. ؿك عبٓی

اًت. اًبًبً ؿك ايٚ « ؽٞؿٛ٘بيب٠ٛ»ٝ « ٗتظب١لا٠ٛ»ٔلكی ث٠ تؼجيل ٝثٔٚ ت٘بينآكليٜی ؽٞؿ ٝ اظ٢بك كلؿيتی ثلتل ٝ ٗ

ث٠ آٙ ٗؼٜب ربيی ٛـاكؿ ٝ عتی ثب آٙ « علٗت ٛلي»٢ُل ثل ؽالف ٢ُل ٗـكٙ ٠ً ٝثٔٚ تٞٓيق ٛ٘ٞؿٟ اًت، 

ا٢ٓی ًبؽت٠ « ؽٞؿ»ُٞؿ ٝ آؿاة ٝ كًٞٗی ام ايٚ آٗٞمٟ ؿك ٗيبٙ ٠٘١ ربكي اًت تب ام ايٚ ٛلين  ٗجبكمٟ ٗی

١بي اًبًی ٝ كايذ ؿك ُلتبك ٝ  اؽالّ ؿك ػْ٘ ٝ پل١ين ام تظب١ل ٝ ؽٞؿٛ٘بيی ؿك ايٚ ٢ُل، ام آٗٞمُٟٞؿ. 

آكليٜی ٢ُل ٝ ثيبٙ ؽٞؿ ٛلٌبٛی ث٠ ًٔی ربيی ٛـاكؿ  ككتبك كٝمٗلٟ اًت. ثـي٢ی اًت ٠ً ؿك صٜيٚ ُلايٜی، ت٘بين

 آيـ.   اي ث٠ صِٖ ٗی ٝ مٛـُی ٝ ٢ُل تبمٟ

 ی شُر ي الگًی رفتار مصرف -2-2
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كٝ ثؾِی ام تؼبكيق ًجي مٛـُی، آٙ كا  ًجي مٛـُی اًبًبً ماؿٟ ٢ُل ٝ ُلايٚ ٗٔلكی آٙ اًت. ام ١٘يٚ

تليٚ ٝ ث٢تليٚ ُبؽْ  اٛـ. ٗخالً ًٞثْ آِٞي ٗٔلف كا هبثْ ِٗب١ـٟ ثل ٗجٜبي آِٞي ٗٔلف تؼليق ٛ٘ٞؿٟ

ؽٞاٛـ. ث٠  ٗی« ی ٗٔلفًبمٗبٙ ارت٘بػ»١بي مٛـُی كا  ؿيٞيـ صٜی ١ٖ ًجي 34ًٜـ. ًجي مٛـُی ٗؼلكی ٗی

  «٢ٛ35بؿٙ ث٠ ٗغٔٞالت كل١َٜ ٗبؿي اًت... ًجي مٛـُی كاٟ آِٜٞٗـ ٗٔلف، ؿكى يب اكد»اػتوبؿ ٝي 

٠ً ٢ُل ٗـكٙ ًبمٛـٟ آِٞي ٗٔلف ٝ ٗؼلف ًجي مٛـُی ثل ايٚ ٗجٜبًت، ٢ُل رج٠٢ ًبمٛـٟ ٝ  ؿك عبٓی

ٛظبٗی ٛين ؿك  –رج٠٢ پِتٞا٠ٛ ؿكبػی  ٛب٠ٗ اعيبًٜٜـٟ ًيلٟ ٝ ًٜت ٝ ٗؼلف مٛـُی ر٢بؿي اًت. اُل كل١َٜ

تلي هلاك ؿ١يٖ اٗب  ١بي ِٗؾٔی ايٚ ًٔيت ربكي كا ٗٞكؿ اكربع ؿهين تٞاٌٛتيٖ ثب فًل ٠ٛٞ٘ٛ ؿًت ثٞؿ، ٗی

١ب ٝ ؽٔٞٓبً ًيلٟ اٗبٗبٙ ٗؼٕٔٞ ػٔي٢ٖ آٌالٕ ؿك كل١َٜ رج٠٢ ث٠ ت٢ٜبيی ثلاي ك٢ٖ  ع٘ٞك يٌٌبٙ ًٜت

 ًبكی اًت. تل ا١ِٞٓبي ككتبك ؿك كل١َٜ رج٠٢ آًبٙ

تليٚ ٗل٢ٕٞ ثلاي تجييٚ  ١بي آٙ ؿك ككتبك ٗؤٜٗيٚ، آٔی تٞر٠ ث٠ ٗل٢ٕٞ ًيلٟ ؿك ػوبيـ اًالٗی ٝ ٛٞع ؿالٓت

تٞاٛـ  مٛـُی ؿك ايٚ ٢ُل اًت. ؿك ٝاهغ ًيلٟ ث٠ ػٔت اٛتٌبة ث٠ ككتبك ٗؼٔٞٗب٠ٛ پيِٞايبٙ ٝ اٝٓيبي ؽـا، ٗی

ٛيبم ام  ثلؽٞكؿاك ُٞؿ. ايٚ ٜٜٗن ككتبكي حبثت، كلؿ كا ثی كبكؽ ام عٔبك مٗبٙ ٝ ٌٗبٙ، ام ٜٜٗوی حبثت ؿك ككتبك

ٛ٘بيـ ٝ ثب تلًيٖ اكوی اثـي ثل ٗغٞك  ٢ُل ٗی اعلام كلؿيت ثلتل ث٠ ػٜٞاٙ ١ٞيتی ت٘بينرٞيب٠ٛ ؿك ٢ُل ٝ ًالٙ

كٝ ٛجبيـ پٜـاُت ٠ً  ٢ٛـ. ث٠ ١يش ر٢بؿ اًجل ٝ آـل ؿك ت٘بٕ ٗـت ػ٘ل، ا١ِٞٓبي ككتبكي ِٗؾٔی كا پيَ ٗی

تٌبٓيق ؿيٜی ِٗؾْ ٝ ا١ِٞٓبي ككتبكي پيِٞايبٙ ؿيٜی ًٕٗٞٞ ث٠ ًيلٟ، ث٠ ٗؼٜبي ػـٕ ت٘بين ٝ يٌٌبٛی ٝرٞؿ 

ثبكٟ، ًؾٚ ٗلت٘ی ٢ٜٗلي هبثْ هجّٞ اًت ٠ً پي ام تلٌيي ًيل ث٠ ٗؼٜبي علًت، ام  ؿك ككتبك اًت. ؿك ايٚ

١ب  ب١ی عتی المٕ اًت ؿك علًتتٞاٛـ ٝ ُ ًٜـ. ٜٜٗوی ٠ً ٗی ث٠ ػٜٞاٙ ٜٜٗن علًت ٝ ككتبك ؿيٜی يبؿ ٗی  ًيلٟ

ٝ ككتبك١بي ٗتلبٝتی ظب١ل ُٞؿ. ثٜبثلايٚ عزيت ًيلٟ، ١لُن ث٠ ٗؼٜبي يٌٌبٛی ككتبك١بي ؿيٜی ؿك ّٛٞ مٗبٙ 

ٛيٌت. اٗب ثب ايٚ عبّ ًيلٟ، ٜٜٗن ٗتؼيٚ ٝ هبثْ اًتٜبؿ ٝ اػتجبك مٛـُی ؿيٜی ؿك ككتبك ا١ِٞٓبي ٗؼٕٔٞ ٝ 

صٜب٠ٌٛ ُلتيٖ ثل ٗجٜبي ٜٜٗن حبثت ككتبكي، هبثْ تٌخيل ٝ تٌخل اًت. ؽٜبي اٌٛبٛی اًت. ايٚ ا١ِٞٓب عتی  ثی

 صٜب٠ٌٛ كل١َٜ رج٠٢، ؽٞؿ عٌٖ صٜيٚ آِٞيی كا ثلاي مٛـُی ثؼـ ام پبيبٙ رَٜ يبكت٠ اًت. 

تٞاٛـ ثبمٛ٘بي ككتبك ٝ  ثٜبثلايٚ آِٞي ككتبك ٗٔلكی ث٠ ػٜٞاٙ آِٞي هبثْ ِٗب١ـٟ مٛـُی ؿك ٢ُل، ٛ٘ی

ٜٗـي  ا١ِٞٓبي ٝيوٟ آٙ ؿك كل١َٜ رج٠٢ ثبُـ. ث٠ٌٔ كل١َٜ رج٠٢، ثب پيلٝي ام ا١ِٞٓبي ٗؼٔٞٗب٠ٛ ؿيٜی ٝ ث٢لٟ
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ٙ آؽليٚ آِٞي ككتبك ثلاي ربٗؼ٠ پي ام ام ؽبٓيت فاتی آٙ يؼٜی ٜٜٗن حبثت ككتبك، ؿك ٢ٛبيت ؽٞؿ ٛين ث٠ ػٜٞا

 ُٞؿ.   رَٜ ٜٗلط ٗی

 

 وامٍ جبٍُ بازومایی مفًُم سبک زودگی در فرَىگ -3

ًبمي ٝ هلاك ؿاؿٙ آٙ ث٠ ػٜٞاٙ آِٞي تجييٜی ثلاي  تبًٜٞٙ ؿك ٗٞكؿ ثبمٛ٘بيی ث٠ ٗؼٜبي كلآيٜـ ف١ٜی ٗل٢ٕٞ

م ُلايٚ تبكيؾی مٛـُی ؿك كل١َٜ رج٠٢ ٝ ٛين كٝيـاؿ١بي ِٗبث٠ پٌيٚ اُبكاتی ُقُت. ؿك ّٛٞ ايٚ تغوين، ا

ثبكٟ ًُٞيـيٖ ثل اًبى آٛض٠ ؿك١بيی ث٠ ؿًت آٝكؿيٖ. ث٠ ػالٟٝ،  مٛـُی ؿك كل١َٜ ٝ ربٗؼ٠ ٗٔلكی آُب١ی

ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ُٜبؽت٠ ثٞؿيٖ، اٌٗبٙ ثبمٛ٘بيی آٙ كا ؿك كل١َٜ رج٠٢ ث٠ تلٔيْ ثٌٜزيٖ. ام پي ايٚ ٠٘١، 

 ثی ًٔی ام پلًَ آٔی تغوين كا ثيِتل ث٠ ثغج ُقاكيٖ.اًٜٞٙ ٝهت آٙ اًت تب اكميب

ثلاي ك٢ٖ ٗب١يت ٝ ١ٞيت ثٌيزی، ثٌٜـٟ « ًجي مٛـُی»آيب آٜالط ٗل٢ٞٗی »ًؤاّ آٔی ٗب ايٚ ثٞؿ ٠ً: 

ٝ ًبكی اًت؟ ثٌيزی كا ٛين صٜب٠ٌٛ ٗؼلكی ًلؿيٖ ث٠ ػٜٞاٙ اٌٛبٙ اٛوالة اًالٗی ثب تٜٞكات ؽبّ ؽٞؿ ؿك 

١ب  ُٜبؽتيٖ ٠ً ؿك ربٙ اٝ ٌٛجتی تبكيؾی ث٠ ُِبيَ كًيـٟ اًت ٠ً كبكؽ ام ٠٘١ هِلثٜـياؿٝاك ٗؾتٔق اٛوالة 

١بي ٗلًٕٞ ارت٘بػی، ١ٞيت تبكيؾی رـيـي ث٠ ٝيوٟ ام/ؿك ٗلع٠ٔ رَٜ تًٞٚ اٝ ث٠ ظ٢ٞك آٗـٟ  ثٜـي ٝ ٛجو٠

  اًت.

ٝ هبٓت يي ايـئٞٓٞهي  يب ث٠ ٓٞكت آُب١ب٠ٛ ٝ ؿك٠ً  ١بي ٛبكٝا ثبمٛ٘بيی ؿك ثٌيبكي ام ٗٞاكؿ،، ٝٓقايٚ ثب 

ٝ ٗبٛغ ك٢ٖ ما  آًيت ٝ ؽٜلٛبى ،ُيلؿ كل١ِٜی اٛزبٕ ٗی ي ُـٟ ام ؽالّ كلآيٜـ١بي ؿكٝٛی ٝ ١٠ٛبيب ٛبؽٞؿآُب

١بي  اي كا ثـٝٙ ُٜبؽت ٛظبٕ تٞاٙ ١يش كل١َٜ ٝ ربٗؼ٠ ثٜبثلايٚ ثبيـ ؿهت ؿاُت ٠ً ٛ٘ی .١36ٌتٜـٌٗتوْ 

ُيلٛـ يب عتی ؽٞؿ تبكيؼ ١ٌتٜـ ٝ ث٠ آٙ هٞإ  ٗی  ١بي ثبمٛ٘بيی ؿك تبكيؼ ٌُْ . ايٚ ٛظبٕثبمٛ٘بيی آٙ ؿكى ًلؿ

اي  ١بي ثبمٛ٘بيی يبثـ، ثبمٛ٘بيی آٙ ٛين ام ٛلين ٛظبٕ ؿ١ٜـ. ث٠ ًؾٚ ؿيِل، اُل مٛـُی ؿك تبكيؼ ٗؼٜی ٗی ٗی

ل يب تجييٚ ؿيِلي ثيلٝٙ ؽٞا١ـ ثٞؿ ٠ً ؿك تبكيؼ ٝ ث٠ ٓٞكت تبكيؾی ٌُْ ُلكت٠ ثبُـ. ١ل٠ُٛٞ تٞٓيق، تلٌي

ر٢بٙ، ؿك ٝاهغ عٌٖ ٗٔبؿكٟ ٝ تٔلف ؿك ٗجبٛی ٝ ٗؼبٛی  ١بي تبكيؾی ٗتزٔی ُـٟ ؿك ايٚ ميٌت ام ٌٛجت

تبكيؾی كا ؽٞا١ـ ؿاُت. ثٜجبثلايٚ، ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی كا ٛجبيـ ت٢ٜب تؼليق ٌٗ٘ٚ ام مٛـُی ؿاٌٛت. اُل صٜيٚ 



 
 

29 
 

١بي ارت٘بػی ؽالّ ُـ ٝ ث٠ ؿٛجبّ  يِی ؿك ٗٞكؿ ٠٘١ پـيـٟاٛـ تٞاٙ ام رنٕ اي ؿكيبكت٠ ُٞؿ، ٗی ٌٛت٠ ًبؿٟ

 ١بيی ثلاي ًِق ٗؼٜب ٝ ٌُْ ٝيوٟ مٛـُی ؿك كل١َٜ رج٠٢ ثلآٗـ.  كاٟ

١بي كايذ مٛـُی ؿك  ث٠ ػجبكت ؿيِل ثب ٝرٞؿ ؿٜبي مٛـُی ؿك كل١َٜ رج٠٢ ٝ ت٘بين آٙ ٌٛجت ث٠ ٓٞكت

يبثـ. ٛٞع ؽبٓی ام مٛـُی ٠ً كل١َٜ رج٠٢  ٔيْ ٛ٘ی١بي ٝاهؼی آٙ ث٠ اٛـامٟ ًجي تو ر٢بٙ، ايٚ ٗل٢ٕٞ ٝ ٓٞكت

١بي تبكيؾی ؿك ايلاٙ  ١ب ٝ رليبٙ ١بي ١ٞيتی ُلت٘بٙ ث٠ آٙ تؼٔن ؿاكؿ، ٛٞػی تبكيؾی اًت ٠ً ام ٛلين ًٌَِ٘

ٗؼبٓل هبثْ ؿكى اًت ٝ ٠ٛ ث٠ ػٜٞاٙ ًجي. ث٠ ؽّٔٞ پيلٝمي اٛوالة اًالٗی هجْ ام ُلٝع رَٜ ٝ تٌي٠ 

اي پبيـاك ٝ ٝكبؿاك  ُيلي ربٗؼ٠ ؿ١ٜـٟ ٌُْ ي ام آٙ ث٠ ٝيوٟ رَٜ تغ٘ئی، ِٛبٙٗؼلكتی ٠٘١ كٝيـاؿ١بي پ

١بي اٛوالة اًت ٠ً ك٢ٖ ارت٘بػی آٙ ؿك هبٓت تغٔئی ٗؾّٔٞ ث٠ ؽٞؿ ٌٗ٘ٚ اًت ٝ ٠ٛ  ٌٛجت ث٠ آكٗبٙ

٠ ١بي تغ٘ئی. صٜب٠ٌٛ هجالً ١ٖ ام هّٞ صٜی ٛوْ ُـ، ٗل٢ٕٞ ًجي مٛـُی ثب ٠٘١ تٜٞػبت ٛظلي ؿك عبُي هبٓت

١بي اٌٛبٛی رٞاٗغ ؿيلٗـكٙ كا تجييٚ ٛ٘بيـ ٝ ت٢ٜب ٗـٓی ثلآٗـٟ ٝ پبًؾِٞ ث٠ تغٞالت  تٞاٛـ ًَٜ ؽٞؿ، ٛ٘ی

 ٗـكٛيت٠ ٗتإؽل اًت.

*** 

كٝييـ. ام ًٞي ؿيِل « رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ»ام ؿّ ُلايٚ ٗبثؼـ « ًجي مٛـُی»ص٠ ؿيـيٖ ام يي ًٞ،  صٜبٙ

ٗب كٝييـ. ٝ ام ؿيِلًٞ آٙ صيني ٠ً اٛوالة « ًب٠ٓ رَٜ ؿكبػی ١ِت»ام ؿّ ؿكبع ٗوـى ٝ « كل١َٜ رج٠٢»

ؿك « ١ب ٝ ٗـبمي پيبٗجل رَٜ»١ب ١ٖ ام ؿّ  ثٞؿ ٠ً ًيلٟ« ًيلٟ»اًالٗی ثبػج اعيبي ٌُتلؿٟ آٙ ؿك مٛـُی ُـ، 

ًبمؿ؛ ث٠  آيـ ٠ً ٌٛجت رَٜ ٝ ١ٞيت كا ث٠ ؽٞثی ثلرٌت٠ ٗی اي ث٠ ؿًت ٗی ٓـك اًالٕ ثلآٗـٛـ. ام ايٜزب ٌٛت٠

١بي ٝرٞؿي ٝ ١ٞيتی ؿاكٛـ. ً٘باي٠ٌٜ ١ل٠ً  يی ١٘ضٞٙ ٗٞاكؿ ثبال ٠ً آٌُبكا كي٠ِ ؿك اٛوالة١ب ؽّٔٞ رَٜ

اٛـ. يؼٜی رَٜ ر٢بٛی ؿٕٝ ثب  ١بي پٌباٛوالثی ث٠ ٗؼٜبي تبكيؾی آٙ ثٞؿٟ رَٜ ٗؼلكی ُـٟ ؿك ايٚ ثلكًی، رَٜ

ب اٛوالة اًالٗی ك٢٘يـٟ ١بي ػٔ٘ی، ٜٓؼتی ٝ ًيبًی ٗـكٛيت٠ اكتجبٙ ٝحين ؿاكؿ، رَٜ ؿكبػی ايلاٙ ث اٛوالة

  ُٞؿ. ١ب ٝ ٗـبمي پيبٗجل ٓٔٞات اهلل ػٔي٠ ثب اٛوالة ثنكٍ تٞعيـي ٝ كٜلي اٝ ُٜبؽت٠ ٗی ُٞؿ ٝ رَٜ ٗی

ٛب٠ٗ رج٠٢  كٝ ٝ ثب تٞر٠ ث٠ آٛض٠ پيلاٗٞٙ ٗل٢ٕٞ ًيلٟ ُلت٠ ُـ ٝ ثب اي٠ٌٜ ثبمٛ٘بيی ًيلٟ ؿك كل١َٜ ام ايٚ

ٗبٛـ ث٠ٌٔ ربي اٛزبٕ  اي ؽبٓی ٗی ٠ٛ ت٢ٜب ربي اٛزبٕ صٜيٚ ٜٗبٓؼ٠ ٗٞٗٞع ايٚ ُٛٞتبك ٛجٞؿٟ اًت اٗب ؿك ٢ٛبيت

تٞاٙ ٜٗبٓؼ٠ عبٗل كا  ُٞؿ. عتی ٗی ثبم ٗی« ثبمٛ٘بيی ًيلٟ ؿك ربٗؼ٠ ايلاٛی»تل ثلاي  ٜٗبٓؼبت ارت٘بػی ٌُتلؿٟ
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م ر٠ٔ٘ ؿك ١ب ا اي ٗوـٗبتی ثلاي ثبمٛ٘بيی ًيلٟ ؿك ربٗؼ٠ ايلاٛی تٔوی ٛ٘ٞؿ ٠ً ؿك ت٘بٗی مٗي٠ٜ ؿك عٌٖ ٜٗبٓؼ٠

ٗلب١يٖ ٛظلي ؽٞؿ ؿاكاي اًتوالّ تبكيؾی اٛوالثی اًت. ؿك ايٚ مٗي٠ٜ ٗؼلكی ٗل٢ٕٞ ًيلٟ، ث٠ ػٜٞاٙ ٗل٢ٞٗی 

١بي تبكيؾی ٝ اًالٗی اٛوالة  اػتوبؿي ٝ ؿيٜی ٝ ؿك ػيٚ عبّ ارت٘بػی ٝ ًيبًی ٠ً ؿهيوبً ثلآٗـٟ ام كي٠ِ

 اًت.         ٜبٓؼ٠ هبثْ تإْٗ ٝ تٞر١٠بي هبثْ فًل ايٚ ٗاًالٗی اًت، ث٠ ػٜٞاٙ يٌی ام ؿًتبٝكؿ
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