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 تقدیم بهترین امتنان و شیفتگی  با فزون
 ندا و آدرین

 

 پیشگفتار
 

آمنیکای بییاد    ةویقیه از دییدت م امییت مسی ر  اییپت متاد ب یط م همه یبنا  ردتییبی به ههم
   زماین  وسواه ها   ایان  کاه   تاسر به ویچیدنی مسقسا م اقییتت ب   مدیعی از اط نیت وسواه  

بییاد ق،ایه رمداسیه از    کیاد. از یاس داس     مای  ای یفالزامی ادت. این قنم تی رم  میکنر  ا 
بنا  هه  دییدت م امییت مسای آمنیکای باه صاایه آیاد م از       بیرون به درونم از  درون به بیرون

ادت. آمنیکی یکای از  پزی  نییوی به بیپ از م بیپ به نییویدس  ری،ن موسر ق،نش رمدطای از 
باه هماین  م ی دییدات خای وی ایان کشاس         اداتی المسسای   باین  ةونین بایزی،نان صاای   مطنح
. بادین وهات نمسکانر وهایقی     تاسر  مای نناییقه مت سی  تمسل م به تکسی هزاییده مداخسه وهین

وأرین  ینینقدنین ر  ا کین  د ت از دییدت م امییت را قد ر کی که وصمی  بنتدت  آمنیکی به
 یالمسال مواسر را ر   قظیی بین نذا ر. بی وسوه به اییکه وییدنی مدیعی میین دییدت خی وی م می

المسال باه تاکسی هزاییاده معایرپت راخسایی  سمانم         ونماقح ادت که میهیت دیختی  قظایی باین  
 شعیا  نا  رهد.ال دییدت م امییت مسی  ا وات
 قظاایی باان بایک   سیدئسلسژیااا قازاا  امج ر  تیاایییر  م ییکااییآمن یب اس  هاازا ان قظایم  

دایختی   اد ت بایک  باه      هیا م هازا ان قفان  ا نس   کانر ب تدت مسته  ا به کییآمن ةی ویمعیرم طی
بسکاه   کانری  ا قایبسر   یویهای اق ا یی مسا   قاه  تییییم یر  ویگ راخس کییآمن ةهی کشیقد. مداخسیبینیخ

 از وادا  کی،انه   یوی  نیرار. از ا نییوغ شهیهم   ا بنا ییسساقیوی  یبینیخ  رم دس ینی مابط  د ت م
 قالاد  م یخای و  یدات یر  د  وان  قالاش هعایل   راتاتهی  ی یا اخت ر   ا تیا اکثن بازف  نیکادام  یکهیا

هی  ا  یقسن  د ت ویاگ   آن نیبی زون که ادت نذاتته شیقمی به دی ا ر  بنابن کیخ دف  ون خشن
 ا ماادمر   یر   سمانم ا ادای قظایم    ومهس  سی ئ ی اتیذکن کنر که اخت دیبی 1973مصسف قسامین 

 ة مزاقا   ات یز سةیم ت یراخس  هی یدتیر  د  یریبی یددتیمین که رنننسق یزرهیکید. بسارث  یم
مقاسح  باه  تادی می ان   یراخس تیامی  بنا  دیود ةمزا وخیق  یریبه ا یمنری به موسر آم ر م بت

 دیزر. یبنو ته م ی ا ر   سمنم مس یوهیق ةم معیرپت  د ت ر  صای یالمسس نیب طیقالش ما
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کشاس    نیا ا  های  وساقمیاد  زانیا مبیزوایف   المسل که نیر  قظیی ب کییآمن ،یهیبی وسوه به وی
 نیوان هازمن  م ممکن  ییوغناه نیون عیبن مد  بداکثن ةبن دسط یکه میتی یخی و یدتیم د ادت
م معایرپت   یالمسسا  نیبا  طیما تیادتی به اهم یمییهع مس نیوأم   ادتی ر  وهین  کشس هی وعدار

  های ر  کتیف یکهیبنر. امی بی وسوه به ا  یخساه یو کییر  آمن یمس تیت م امییدید ةبیک  بن بسز
قستتی  وسواه هالاط معطاسف باه      نیر  ا یایهنامان قستته کییآمن یخی و یدتیبی د ا وییطر   ،نیر
ق،یه م وسواه   نیا ،نیر یاصسادت. نست  یمس تیم امی یدتیبن د یراخس  هی مؤلفه نیوأر م تیاهم
 ماادمر  م زیقیچ ی یمسوسر ب   هی قستته م آری خصسص  نیکه ر  ا ننرر یم بن ییویب ةقکت نیبه ا
 بخشد. یم  ونهزمن انتیی   ا یراخس نییصن دیختن بنو ته قنم ت مه ی نی. اادت

های   ییهته ادت که از وسازن وسدعه ر  اکثن  نیاب باه اوفایو باسزه     آمنیکی کشس   وسدعه
قهایریی،ی   هییم  . ر  ومیمی  سمنمهی  دییدیی ا تصیر ی هنهی،یی اوتمینی م ادتبنخس را  

هی غ از اییکه صیبیین  د ت م رانمت چاه قظان  را قادی      تسر میموسر را ر که بینث  ینمیال
مدهی  متییدب به صایه آیید. این بادان معییدات   یهی تسقد م وی دییدت م امییت مسی متأرن از آن

قهاایریی،ی  ةهاای از فنهیاات باایپ م ویشاانهت هاات اییکااه وماایمی بااسزهراخساای بااه و ةکااه ر  صااای
ا  ر  دییدات م   کییادنی هزاییاده   باه قانم ت آن از وعیاین    بییبناین از وسیاییی م قدی بنخس را 

های   ی ماالالای  ومایمی بیطاه    متکثان ویمعاه   ةواسهن  دیب. به خساهید بسرمید   امییت مسی کشس  بهنه
اق یقی بع ی از  سمنمهی از اهمیات م   که به رپیل دیختی   مامی ونماقح ادت اقدی  کییده وعیین

 ةداتی از  ابطا  ا  چیدبعاد  م وسیی  . امییات باه وهات اییکاه مالسلاه     قاد انتیی  بیپون  بنخس را 
تادت ب ای  باه     به تسر میکه این دیب  ادتهی بنخس را   م تالی  م وی،یوی،ی بی ومیمی بسزه
 .یدکا  وسسه  واسپت ر من  سمنم  م بسزه

رینناذا    أکاه و  ادات  میهیت متکثن بییت ر  ومیمی ابعایر آن ر  کشاس  بیناث تاده    
ون قاگ وساسه کیاد م ایان یکای از مواسه        به تدتامییت م دییدت  ةهی  راخسی بن مالسل مؤلفه

از  ییال اواایر    یبع ی از کشس هی  بنوان ری،ان   ق یت بهمطنح  ینیسان دنزمیی ومییز آمنیکی به
نصان رم طیای م چاین ر  رم ان   یبات تادید ژئسوسلیتیاس م ا تصایر          ومیهین تاس م  ر  

راخسی بن دییدات م امییات مسای آمنیکای انان       ةما سف تسر. این بدان معییدت که وأرین بسز
المسل م نمسکنر دییدت خی وی قییتدی ماالالای  کمتان    ون از اهمیت م ارننذا   مایط بین هزمن
آمنیکییی یس قکتاه بییاد کایم   ماس ر وسواه  انا         ةبی وسوه به میهیت متکثن م بیز ویمع قی ت.
نینقاد   المسال تاکل مای    قظیی بین ةهی ر  صای ر   سمنم دییدت خی وی ب یی   از ودیده :نینر
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نمل کیاد. ایان    بییدنن  هی قدا ر م ویهی ر  ویی،یه یس بیزی،ن ماکیش که آمنیکی کیتنلی بن آن
ید. امای  ی م هکشس هی  وهین از  د ومید م کمتن  د ومید بی آن  مب ةادت که اصسپ  همما عیتی 
هنهی،ایی اوتماینیی ا تصایر  م     اییکه ویمعه ر  ومیمی ابعایر دییدایی   رلیلراخسی به  ةر  بیط
نین   ا طی کنره م به منابل بیپ  قهیریی،ی ردات ییهتاه    وسدعه م تکل ةمنابل املی هییم  
های  راخسای    کشاس هی م بایزی،نان خای وی ر  وهات رارن باه نمسکانر مالسلاه       رخیلات   یادت

. این ر بیلی ادت که ب ایی   از کشاس هی   ادتارن  تدت مادمر م ک  مخیلف مییهع آمنیکی به
وذینقاد م دییدات    منز  آدیب هی  نییصن بنمن ا  هنامان ر  بنابن رخیلت ر  این زمییه به نسقه

 تسر.   سا ع به ننمنین ننهته میم امییت آقین ر  ب یی   از م
وسان بی  طعیت بایپیی از ایان مها  صاایت کانر کاه        بی ر ک این ما عیت ادت که می

معاایرپت  از کااه را قااد م بنداایخته ا  نساماال م نییصاان راخساای باای وسوااه بااه میهیاات اوتمااینی
وان ر    را وان م از داس  ری،ان رائمای     بخشای رامیاه   قنم ت همین میژنای از اران    ی بهاقد ر مقی

ایان   . بی وسواه باه ایان کسیایت م ما عیایت ادات کاه ر        قدمید دییدت م امییت مسی آمنیکی بهنه
تاسر.   های ونراختاه مای    م باه اهمیات آن   ادات های  راخسای    قستتی ی ق،یه کیم   معطسف به مؤلفه

امای ویهای باه    قادی  مایط راخسای ه اتید کاه وأریننذا     ةونماقح ادت که نییصن هناماقی ر  بیط
آیید م ر  نین بیل متییدب بی این مها  قیاز    ون می  مه تسر که به قظن  هی وسوه می   از آنمعدمر
ا  بانا  آتایییی بای ه ای  راخسای م وهات رارن باه مطیلعایت          که این قستته ویهی مالسله ه تید
. ر  ایان  قاد ون  ادت که بنا  هه  دییدت م امییت مسی آمنیکی ر  دطح ک ن مس ر قییز نمیق
وسداتین از میاین نییصان     داییه  قفاسذی ماذهبی  دایقه م    های  ذ   راخسی ننمه ةمالسل چهی قستتی  

اقاد کاه    اقتخیف تاده  یدیزقد تدت دییدت م امییت مسی آمنیکی  ا متأرن می مایط ر مقی که به
 .کنرونین  سمدار  هی  راخسی بنو ته هی  ا تیید به  یطعیت بتسان ر  میین مؤلفه این

 
 نفوذ های ذی گروه

کاه   ادات را   ادت کاه ر  ما اع لاسپیی     آمنیکی دی ت  ا تصیر  دنمییه ةدتسن هالنات ویمع
قفسذ اقتخیف  هی  ذ  ننمه ةکه مؤلف ادتکسیت ویمعه بن آن دسا  ادت. بی م سف به این م ئسه 

تسر کاه   ر  قظن ننهتهونین م قیهذونین ننمه ر  آمنیکی  مطنح بییدرا   دنمییه ةتده ادت. طیال
 ةکییاد  از مواسه متماییز  نیان  را ر.   ر  هنایید وصامی   ا  کییده هی قالش وعیین ری،ن ننمههمناه 

این مها  بییاد مطانح تاسر      ینینر که وسامع غنبی  ا ه  ر  بن می ییآمنیکی از ومیمی کشس هی
معیرپت راخسی  ةر  صای یکه ویهی ر  این دنزمین ادت که ننمهی ودا از میهیت م ویی،یهش
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این قکته بیزویف این ما عیات  . ادتبنا  هعیلیت بنخس را   قظن نیی  م ا ییل  ت ومییاز مشنمنی
های    . نانمه ا  بنخاس را  ادات   ا  اوتمینی از ویی،یه بنو اته  نیسان ودیده ادت که  ننمه به

 ةاوایز  زیانا  یکییاد  مای  ایفای دییدت م امییت مسی   طس  کسی قالش مثیتی ر  کی آمد قفسذ به ذ 
تسر که از یس دس هنصت بنا  بیزی،نان م کشاس هی  خای وی هاناه      دیب میهی  هعیلیت آن

 باسرن  لیرخ اب ی  موسر ،نیر  دس از م کیید قالش  فییراخسی آمنیکی ا ةقشسر که ر  صای
م  تاسر میاد   بهانه  دایزقده  ییییا ویمعاه از وس  یکه اق ا یی مسا   تسر یم می ن کشس  دنقستت ر 

وعیمال   زیانا ما ر قکیاد     نیقیواذ  ویانان  بیآد  ت ید تیمختسف به کس  هی التهیبیت ر  تکل
آم ر کاه   این امکاین  ا بانا  دایختی   اد ت دییدای هاناه  مای       ت ی  یم د ،نیکدیهی بی  ننمه

 یم  ایقسق  ییدا ید تیونماقح ادت که مشانمن  یقکیت نی. بی ر  قظن ننهتن اکی آمد وسسه کید
ر  بسیدمادت   یآمنیکای   یهی ر  طسل وی  ننمه تیبدمن وسوه به میه یاوتمین  هی ننمه تیهعیل
 . اقد دهیم آن  ا مویهت بخش کنره ا م تاک   تیامی

 
 مذهب

قانم ت ن اتنرنی     مذهب ر  آمنیکی از ویی،یه خیصی بنخس را  ادت. ایان ویی،ایه قاه باه    
انتالیر به بهشت بنینی بسکه به وهت میهیات اوتماینی آن بییاد مطانح تاسر. بای مواسر ومایمی         

های  متفایموی کاه باه      مذهیی ر  آمنیکی  خ راره م بای نیییات باه  نائات     ةی که ر  بسزواسپو
هی  بفظ م ودامی دایختی    ونین دتسن یکی از مه  مثیبة ویمعه به ةصایه آمدهی مذهب ر  ن تن

 نان  کانره ادات. بانخ ف هناق اه کاه اهتخای         دییدی لیینال م ر  بطن آن امییت مسای وساسه  
ر  آمنیکی از همین آغیزین م مر ماذهییسن ر    یره ادتش را ا ن تنمذهب آزار  از کید  می
 یی چه ر  چی چسف  یقسن ادیدی م چه ر  ه ای  هنهی،ای  شهمیشه ویمعه ر  کسیت ی1620دیل 

بیید یکی از اصسل بیییر  بیتد. بی وأکید بن  بآزار  بنا  مذه به این ویییید بسره که ر  آمنیکی
های    های از هماین آغایزی بانی  خیصای  ا بانا  بنراتات        م واسره  آزار  بنا  مذهبی قخی،ین

هی  متفیمت مذهیی به مواسر آم رقاد م آن  ا بای وصاسیب ماتم  امل  ایقسن        مختسف م ننایش
 ادیدی خصستی قهیرییه رارقد م دیت تدن مذهب  ا مویهت وی یخی انطی کنرقد. ر  ب تن  نا 

،ن م نیسان مذهب ر  قالش بمییت ا  به مؤلفهکه  ادتننهتن ر  این ویی،یه م مویهت وی یخی 
های  خاسر  انا  راره     وات واأرین ا زش ب یی  بیمی امییت مسی آمنیکی نمل کنره م دییدت  ا 

وان   ادت. بنخ ف ب یی   از کشس هی  غنبی م لیینالی مذهب ر  آمنیکی اق  یی مسی  ا هازمن 
 ادت.   کنرهقنم ت این میژنی امییت مسی  ا والسیت  م به
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 رسانه
رینناذا  بان دییدات م    أمثیت راخسی و ةونین مؤلف تیید بتسان مه  شهی  ا ر  ومیمی اتکیل  دیقه

تاسر م   را   وهایقی ما اسف مای    دنمییه قمیرامییت مسی آمنیکی  سمدار کنر. آمنیکی منکز م 
زی ات   ةبای ایان تایس    ا ویایط ومیمی ا کین بییت ر  این کشس  به طس  م تالی  م غینم تالی  ر  

ییبااد.  داایقه م داانمییه ر  آمنیکاای رم  م  یااس دااکه  سماادار   تصاایر  اهمیاات م انتیاای  ماایا
را  امکاین مواسر م  تاد م قماس بانا  یاس  دایقه مواسر قادا ر.           بدمن دانمییه  ی زیناتسقد می

هی  بز گ ه تید م به همین  م   هی ر  این کشس  به طس  کسی ر  اختیی  صیبیین دنمییه  دیقه
را   بیتد.  ونرازقد که ر   ادتی  والسیت دی ت  دنمییه ا  به اقعکی  مطیلب می نسقهبه اصسپ  

های م ا ادامیت خاسر     هی ر  دطح ک ن مییهع صیبیین دنمییه  ا ر  هعیلیت بی وسوه به اییکه  دیقه
 های   نایه دی ات  دییدای بایک  بییاد وسواه خایص باه قظن        یقانم ت  باه  یرهیاد  منوع  نا  می

های م   رمداسیه میاین  دایقه    ا  بی مسقسنیت انطی کید.  ابطاه  ا وییطر   ا هی  تده ر   دیقه مطنح
وذینقاد. هنچیاد کاه بای      رینأتادت وا   دیختی   د ت ر  ویمعه موسر را ر م هن رم از یکدی،ن به

هی از ابزا های    وسوه به میهیت متکثن بییت اوتمینی م ما عییت مکتسف ر   یقسن ادیدیی  دیقه
های   نیان   نات خاسر باه دایختی   اد ت بایک  ر  هناییاد وصامی        وان  بانا  وامیال قظا     هزمن

  امای هان   قدا قاد ا   باذف  دایقه   بانا  . کیخ دفید م کی،نه های   اد ت  ایقسقی    قدبنخس را 
بیاد  کیاد کاه قانبیت      مید ادت که مسقسنیت  ا طاس   ب اته   ا  از این وساقمید  بهنه  دیقه
ما ر مایلی صایبیین  اد ت دییدای      اقتخیبیتی زقدنی خصسصای م مقاعیت   به  قیوذین وینان
ی اداتعفی   یچای ر قیک اسن باه     1968. خسررا   لییدمن ویق سن از تنکت ر  اقتخیبایت  آم ر

اهشای    نسات قالص  یقسن م ادتی یح بیل کسییتسن به  رلیل م تدن بی بانان بالس ی به  دیب  مبه
های    وایف واسان از بیز  ومهاس   ا مای   ن یاس  ئایس  أ هتی هی  خصسصای خا ف ویی،ایه م تا    

ویاع آن   ویمعه م معیرپت  د ت م باه  هی بنا  وات وأرین  نا  رارن وسّ هی  بیپ   دیقه فنهیت
ا  ر  تاکل   کییاده  هی قالش وعیین مدهی  آن بن دییدت م امییت مسی آمنیکی ذکن کنر.  دیقهیوی

م به  قدرا هی م ا زییبی  اهینر  ر  ومیمی دطسح  رارن به اهکی  نمسمیی وهت رارن به دییدت
 کیید.   رملیه نمل می  میقید تمشین همین  م  به
کییاد م   هی ر  مسا ر  به ادتاکیی امییت مسی آمنیکی کمس مای   دیقه یویی،یه لایظبه 

. دکیا  واذین مای   تدت آدایب  زقید که امییت مسی آمنیکی  ا به ر  مسا عی ه  تنایطی  ا     می
اهکای  نماسمی م مشانمنیت بخشایدن باه وسویاه       قالش مهمای ر  ب ای     1898هی ر  دیل   دیقه

هی هم،ایی بای کی،انه م کایخ       دیقه 1960 ةدییدتمدا ان بنا  ویگ بی اددیقیی ایفی کنرقد. ر  ره
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دادن  ماکا ی بای هنصات      همچسنم  کنرقداهمیت بالسو مدقی دییهین وأکید هنامان  بندفید 
زرایای از مخیلفاین رملات ر      یتی  م ریدنیه مساهالین انطی  بالسو مدقی به مشنمنهکرارن به ا

م  کنرقدمتسوه دی ت  دییدی بیشتن هی ر  طسل ویگ میتییی اقتالیرهی  ا  ونراختید.  دیقه بی هاین 
هی  اوتمینی م و عیف انتیی  وهایقی آمنیکای بای بنو اته دایختن       ر  ای یر بانان مهمیقالش 

قمسرقد. ر  رم ان  ییدت بق مست میتییی بنا  وعیین دنقستت خسر بدمن رخیلت خی وی ایفی 
وانین   هی به طس  کسی بنا  و عیف ویی،ایه امی بیشاتنین م خشان    ومهس   رمقیلد ونامپ  دیقه

که به ای یر تکیف نمیالای ر    کنرقدهی  راخسی ام  قالدهی  ا متسوه نمسکنر خی وی م دییدت
باه ایان ما عیایت    . بای وسواه   تاد ویع آن و اعیف امییات مسای آمنیکای می ان       آمنیکی م به ةویمع
هی بی وسوه به معیرپت راخسی م ما عییت بیک  بن ویمعهی ر  ویی،یهی  نا   که  دیقه ییبی  ر می
های    م ر  مسا عی قیز باه و اعیف م کایهش بییاین    نینقد که دییدت م امییت مسی  ا والسیت  می

بخاش   اداتاکیی   اقه کیید. امی ر  یس دطح ک ن م وای یخیی بییاد  دای    امییت کشس  ا دای می
 .ر  قظن ننهتامییت مسی آمنیکی 

 
 پوستان سیاه

واسان اباناز    مل مای أویکیسن م بدمن و 1776بدمن هی  تس م ونرید  از زمین ادتال ل ر  دیل 
وانین نیصان    هی  آییده بیشتنین صدمیت م لطمیت به اق  یی مسی م هازمن  که ر  طسل رهه کنر
واذین  بایش از باد امییات مسای آمنیکای        ویع آن آدایب  هی  اوتمینی م به بخش آتسف بییت

. ر  کیساق ایسن  ایقسن ادیدای ر     تسرمسقسا فس  وی یخی به دییهین م قژاروندتی بیید  سمدار 
ا  که ر  خصسص آن به یس وساهق  طعی م رائمی قندیدقد همیقی مع ال   ویهی بیطه 1787دیل 
اخت ف قظان مدایع ر  خصاسص اییکاه آیای       رلیلرا   م ویی،یه دییهین ر  ویمعه بسر. به  بنره

ی های  یاس اق این معماسلی قی اتید      های ر   اسا ه   تاسقد یای اییکاه آن    دییهین اق ین ما سف مای 
ی وای    داه  مصایلاة ید م بای ویشایهیر   یرا   م مر قک که به مسقسا بنره رارقدونویح  قمیییدنین
مشاکل قاژار  دنوستای     بان  داه دفیدوسدات اق این اداتی     ةاییکه هن وی  دییه به اقدازمییی بن 

 ةم ائس  دایب وانین ویاگ راخسای ر  وهاین از قظان میازان وسفایت اق ایقی باه           ب،ذا قد. باز گ 
ملیکن هیسز ه  ایان   . م دیخت بسر که کشس   ا بی و زیه  مبه 1965وی  1961را   از دیل  بنره

یدات م  تادت دی  مع ل ننییین کشس   ا  هی قکنره ادت. ر  میین نییصن مایط ر مقی که باه 
تصات از میاین    ةامل رها  ةی به لایظ  ایقسقی قژارونداتی قیما   کیید امییت مسی آمنیکی  ا متأرن می

نان   وای یخی قژارونداتی همچیاین و سای     ة یشا  دایب امای ویمعاه م هنهیاگ آمنیکای باه       ی هات 
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یعیای ق،ایه واالینآمیاز باه      یآمنیکای ر  ومایمی داطسح آن    ةونین مشکل م مع ال ویمعا   بز گ
 . ادتدییهین 

وسدات ر  وهاین غانف ها       ومهس  دییه نیسان املین  ئیس ی اقتخیف بی اک امبیمی بهبت
وسدت به ردت وسایس م   قتساق ت این مع ل وی یخی  ا به بیتیه بناقد. منگ وس ج هسسید دییه

ومهس   رمقیلاد وناماپ قشاین رار کاه بتای اقتخایف         ییدت نصنهی  قژار  ر   آغیز تس ش
 نیا کاه ا   ات یبنخاس را  ق  تیا فنه نیاز ا زیکشس  ق ییمالیی اونا نیبه بیپون وسدت یهید سی

 ینیا وی یادات  کنره دیتدت وهد هی به کشس   ا ر  طسل دده یمس تی ا که امی یخیمشکل وی 
  تاهنمقد   ییا بالاسو م مزا  یاز ومایم  یهینیی دا یبناقد. از قظان  ایقسق   هیرهد م آن  ا به بیت

بی ز آن  ةقشیق ییدیبیپخص  د ت د ی د ت  هی،یهیوی ر  آقین عیکه ب س  مد قدمید بهنه
م وا ش   یهینیبه دا  ناقهیی ق،یه بالیننمهینیم وعیم ت م یی اوتمینی. امی از قظن هنهی،ادت
 دیمیظن ادت که بی نیهی همچیین موسر را ر. از ا بی آن  م هنر یاوتمین ةهیصس  بن نا   بنا

ه   یدهیر  نذتته مطنح بسره ادت ر  آطس  که همین دیبی کییآمن یمس تیاذنین کنر که امی
 خاسر ر  قظان   یرائم فی ا دیب و ع آن م کید  سمدار خسر لیآت ة ا ویتی یقژاروندت ةمالسل
 نینر.

ر  هصل امل بنا  اییکه چهای  هصال     ادت تدههصل ودمین   ویمطیلب این کتیف ر  
م آن  ا از میظان    ی وانراز  ت میامیی ةبه مالسل تسریبی مفهسی امییت  یبل ر ک  ا وییطبعد  ر  
های    بنو اته دایختن ماادمریت   . هادف طنابای ایان هصال     ی رها   نا  می مد قظنچیدبعد  

م  قظان  نشاییش   بیتاد   مای که ب یی  ه  نمیق م ن تنره ار اکی ر  مس ر مالسلة امییت ادت 
قنم ت می ن تده که منوع م منکز رالال    امییت ر   نن بی ت م یک  به بی ةب ط ادتیییطی ر 

مید از ماایط زی ات    کید که ام بهنه ن اق ین ر  ابعیر الهی م زمییی بک  میأ. تادتآن اق ین 
مییدبی  هیه ا تصیر  مطسسفی آ امش  ماقی م به طس  کسی از ومیمی قعمایت الهای بنخاس را     

ی  امانمز  امییات  ا مطانح    قظن ننهتن این میظن قظن  ادت کاه ایان هصال زمایا     بیتد. بی ر 
 اقد. کید وی متسوه تسی  چنا چهی  هصل بعد  اقتخیف تده می

ونراختاه   م به چنایی اهمیات م انتیای  آن   نینر  نا  میر  هصل رمیی  دیقه منکز وسوه 
وانین   م مها   کیاد  مای قفسذ م امییت مسای وساسه    هی  ذ  بین ننمه ةتسر. ر  هصل دسیی  ابط می

 ة. ر  هصال چهای ی باه مالسلا    تاسر  هی بن دی م ماکایم  مای   هی  وأریننذا   آن هی م تیسه ننمه
آن ر  قظیی اوتمینی آمنیکی م اییکاه چانا یکای از     ةمذهب ونراخته م از چنایی ویی،یه بنو ت

آخانین   کاه تسر. ر  هصل وی    می باثبه طس  می سط  ینییصن مه  مؤرن ر  امییت مسی ادت
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وسدات م قژارونداتی ر  آمنیکای مسقاسنیت      وای یخی از داییه   ةتییدیق ی ر ک ویمعهادت هصل
مدایع ویی،ایه ر  آمنیکایی      که چنا دییهین بی موسر ا والای  تسر می این قکته وسوهبه ییبد م  می

 .نسیید دخن میییبید م از قژاروندتی دیختی    همچیین خسر  ا واالینتده می
 ازوان    وان م ن اتنره   نمیاق تده ر  ایان قستاتی ی هها      ر  قهییت امیدما ی قکیت مطنح

بنا  خساقیادنین هاناه    آن بی دییدت م امییت مسی این کشس   ةمعیرپت راخسی آمنیکی م  ابط
 .کید

 
 حسین دهشیار

 یئطباطبادانشگاه عالمه استاد 


