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اًجام ٍظایف عیاعی یا کٌغَلی کِ  فتحؼلی ؽاُ پایِ گذاری ؽس، زر کٌاراس رٍسی کِ ٍسارت ذارجِ زر سهاى 

ّا تَز، تِ ػٌَاى تَلیسی جاًثی، افزاز تغیاری زر آى زعتگاُ پزٍراًسُ ؽسًس کِ تا تزجوِ ٍ  تز ػْسُ زیپلوات

ّن اس ًوًَِ تألیف آثار تاریری، ازتی، فلغفی، ػلوی ٍ حتی طٌش زر فزٌّگ کؾَر تأثیزگذار تَزُ اًس. اگز ترَا

ًام اٍ  ،زرذؾس. تِ ّویي زلیل هی ّا ًام تثزم، الثتِ ًام تزجغتِ هحوسػلی فزٍغی ؽاذص ایي گًَِ زیپلوات

را عالیاى زراس تز ذیاتاى ضلغ ؽوالی ٍسارت اهَر ذارجِ گذارزُ تَزًس ٍ ای کاػ حذف ًوی کززًس. لطؼاً 

ّا ٍ ػالئك ٍ اعتؼسازّای فززی، فزصتی اعت  تَلیسات فزٌّگی ٍسارت ذارجِ، گذؽتِ اس ظزفیت یک زلیلِ

ٌگی ٍ توسًی هرتلف، زعتیاتی تِ ّّای فز کِ تزای کغة تجزتِ ٍ ؽٌاذت تیؾتز تا تواط هغتوز تا کاًَى

ّا لزار زیپلواتّای عیاعی زر هزاکش هؼتثز جْاًی زر اذتیار  زر هأهَریت هٌاتغ ػلوی ٍ فزٌّگی ٍ ذثزی

تِ ػٌَاى هثال تِ اعاهی  .گیزز. ذَؽثرتاًِ تْزُ هٌسی ایي رًٍس پظ اس اًمالب ّوچٌاى ازاهِ یافتِ اعت هی 

تاسًؾغتِ تؼس اس اًمالب هاًٌس احوس ػشیشی، عیس ػلی  ّای پضٍّؾگز ٍ هؤلف ٍ هتزجن تزذی اس زیپلوات

کِ ًام آًاى را -یس لزتاى اغلی، ًصزت اهلل تاجیک،هحوَزی، عیس ػلی ذزم، کَرٍػ احوسی، تالز اعسی، جاٍ

 تَاى اؽارُ کزز. هی ،-ّا ٍ آثار هطثَػاتی آًاى را زیسُ این زاًین ٍ کتاب هی 

ًمس »ػٌَاى فزػی  تا« ًَ اًسیؾاى ایزاًی»آًچِ ًگارًسُ را تِ ًَؽتي ایي عطَر ٍازاؽت هطالؼِ کتاب 

آلای عیس ػلی  ِتألیف ارسًسُ ٍ ػالواًِ ٍ غیزجاًثساراً« یزاى هؼاصزّای چالؼ تزاًگیش ٍ تأثیزگذار زر ا اًسیؾِ

هحوَزی اعت. ًَیغٌسُ زر ایي کتاب پظ اس ؽزح آهَسًسُ ای زرتارُ رٍػ ؽٌاعی پضٍّؼِ ذَز تا تززاؽت 

ّزهٌَتیک ٍ تؼثیز تزپایِ هتي ٍ سهیٌِ ٍ ّوچٌیي تحلیل هفَْهی ٍ ارسیاتی اًتمازی، ٍ پظ اس همسهِ ای 

، تِ افکار ػثسالزحوي کَاکثی، ذصَصاً زر «ّای ًَاًسیؾاى ایزاًی ّا ٍ تأثیزگذاری ّا، کٌؾگزی اًسیؾِ»زرتارُ 

سیزا زر جَاًی ًام  پززاسز کِ تزاین جالة تَز، هی ٍ تزرعی ػَاهل اًحطاط هغلواًاى« طثایغ االعتثساز»کتاب 

زر هصز ٍ جْاى ػزب اس اعتازم ؽازرٍاى  اٍ را ًرغتیي تار زر ؽزح اعتثساز ٍ زهَکزاعی ٍ تأثیز گذاری اػ

زکتز حویس ػٌایت ؽٌیسُ تَزم، اها ًوی زاًغتن کَاکثی ًیش ایزاًی تثار ٍ اس احفاز ؽید صفی السیي ارزتیل ٍ 

ا تَجِ تِ تمسم سهاًی زر ًَیغٌسُ ًام اٍ را ّن ت ،تٌی اػوام ؽاُ اعوؼیل صفَی اعت. ؽایس تِ ّویي زلیل

 آٍرزُ اعت. اًسیؾاى ایزاًیؽوار ًَ

اعت. زر ایزاى ایؾاى را تیؾتز تِ ػٌَاى « یسُحکَهت همّ»چْزُ تؼسی هیزسای ًائیٌی ٍ ًظزیِ اٍ زر تارُ 

ؽٌاعین، کِ الثتِ تغیار تأثیزگذار تَز،  هی تز ًْضت هؾزٍطِ ؽرصیت هذّثی تا تأثیزگذاری آسازی ذَاّاًِ

تٌثیِ االهِ ٍ تٌشیِ الولِ فی لشٍم »اها تا تؼثیز ٍ تززاؽتی اس آسازی کِ زر رعالِ کَتاُ )صس صفحِ ای( 
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ًظزات آهسُ ٍ آذًَس ذزاعاًی )کفایی( ٍ حائزی هاسًساراًی ًیش آى را تأییس کززُ اًس. .« الوؾزٍطِ . . 

کزاتیک اًطثاق ّای حکَهت زهَ هثاًی ٍ لاًًَوٌسی ت عیاعی تِ هَاسیي لاًًَی، تاضوي همیس کززى لسر اٍ،

ًائیٌی زر ؽوار ػلوایی تَز کِ تا توایل عززار عپِ تِ تزلزاری  «.هحسٍز تِ ؽٌاذتی اجوالی اعت»ًسارز ٍ 

ساز کِ جوَْری هرالفت کززًس، ٍ عززار عپِ تا فزهاًثززاری تحث جوَْری را کٌار گذاؽت، اها تؼْسی ً

 علطٌت را ّن کٌار تگذارز!

اعت. ّویي ػٌَاى ٍ « هحوسػلی فزٍغی، عیاعتوساری زر تزاس جْاًی»چْزُ زرذؾاى ٍ تأثیز گذار تؼسی 

ّای ػلوی ٍ فزٌّگی اٍ، ًؾاى  ارج ًْازى تِ تالػ ٍ تستیز ػالواًِ اٍ زر حزاعت اس هٌافغ ایزاى، زر کٌار ارسػ

ّای غیز هٌصفاًِ تَزُ  ًَیغٌسُ زرتارُ کغی اعت کِ هَرز تی هْزی ِزٌّسُ تزرعی ػلوی ٍ غیزجاًثساراً

 کتاب ارجاع زّن. تَاًن ذَاًٌسگاى را تِ هزاجؼِ تِ هتي عشاٍار تحغیيِ هی اعت.

، ٍ فزارفتي اٍ تفغیز الویشاىزر « زٍرُ ّزهٌَتیکی»ًَیغٌسُ عپظ تِ افکار عیس هحوسحغیي طثاطثایی ٍ 

ًمس  ارتثاطات جْاًی ذصَصاً زرتارُ هحلی ٍ تزلزاری ّای تَهیِ افکار تا حَسُاس هحسٍزیت ٍ اًحصار تثازل 

ًغثت هیاى زیي ٍ عیاعت زر اًسیؾِ » :تؼسی فصلپززاسز . . .  هی عٌت ٍ تجسز ٍ ػزفاى ًظزی ٍ ػولی

ُ اعت، ذصَصاً هزاحل تاریری تا اًمالب ٍ زٍلت هَلت، ٍ زر پایاى اؽارات جالة زر تار« هْسی تاسرگاى

هالحظات جسی اٍ زرتارُ حکَهت اعالهی ٍ زر تارُ پزّیش اس تحویل زر زاذل ٍ ذارج ٍ تزگزفتي هغؤٍلیت 

زیي ٍ ایواى هززم ٍ . . . ، عپظ تِ تفصیل تِ هزتضی هطْزی زر کؾاکؼ هیاى هاّیت اًغاى ٍ آسازی

 پززاسز. هی 

 ،ة تز اعتلزای ًَیغٌسُ ایي عطَر جات ،زٍ فصل پایاًی کتاب زر تارُ جالل آل احوس ٍ زکتز ػلی ؽزیؼتی

ّای آًاى تز جاهؼِ ٍ تحَالت آى تا اًمالب تَزُ اعت.  سیزا ذَز ؽاّس رًٍس اثز گذاری افکار ٍ اًسیؾِ

تِ عثک ازتی ٍ آثار آل احوس ٍ تِ تؼلك ذاطز اٍ تِ ؽٌاذت ٍضؼیت تَهی ایزاى ٍ زر ًتیجِ تز ]ًَیغٌسُ[

زرذسهت ٍ ذیاًت »ٍ « غزب سزگی»کِ هؾرص اعت ًظز تِ کٌس  هی اؽارُ« تَهی گزایی»ضزٍرت 

زارز. زاٍری هٌصفاًِ ًَیغٌسُ کِ تا هٌطك ػلوی ٍ زیسگاُ اهزٍسی ًغثت تِ آى افکار ٍ غیز « رٍؽٌفکزاى

 ًگزز، زر آًجاعت کِ تا زرًطز گزفتي هالحظات اجتواػی ٍ تاریریِ هی ػلوی زاًغتي آى تا زیس اًتمازی

ًوی تَاى آل احوس را تِ ایي زلیل »ًَیغس کِ  هی آثار ٍ اٍج چالؼ ؽزق ٍ غزبآى  ًَؽتِ ؽسىِ سهاىِ

کِ ؽزط اصلی ٍرٍز تِ »ؽس  هی کٌس کِ ًوی تایس زر هَضَػات ٍ همَالتی ٍارز هی اها تأکیس« عزسًؼ کزز.

تارُ اػتثارعتایس زر  هی ضوي ایٌکِ زاعتاى ًَیغی اٍ را« تْزُ هٌسی السم اس زاًؼ ًظزی ٍ فلغفی اعت. ،آى

 تحث جالثی زارز. ،تا اؽارُ تِ افکار هزحَم فززیس ٍ زیگزاى« غزب سزگی»هَضَع  

ًام »اٍ را  اعت. عیس ػلی هحوَزی« ػلی ؽزیؼتی، فلغفِ اذاللی ٍ زهَکزاعی»زرتارُ  آذزیي فصل

ایي عطَر ذَز ؽاّس ًاهس، ٍ ًَیغٌسُ  هی «آٍرتزیي ٍ تأثیزگذارتزیي رٍؽٌفکز هغلواى ایزاًی زر لزى تیغتن

 ،زر تظاّزات اًمالب تَزُ اعت. زر ایي فصل« هؼلن ؽْیس ها»ؽَر ٍ ّیجاى ٍ تأثیز گذاری تزاًگیشاًٌسُ 

زهَکزاعی »ؽزیؼتی تا »گیزز کِ  هیکٌس. ًتیجِ هی تؼس اس آى را پیگیزی ّای حغیٌیِ ارؽاز ٍ تاریرچِ تحث

پزعؾی کِ زر ایي هیاى رخ» :ًَیغس هی کٌس، ٍ هی هرالفت تز پایِ آراء هززم ٍ اًتراب عیاعی آًاى« آساز
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ایي اًسیؾِ  اس «تصوین گیزی یک گزٍُ اًمالتی تزای هززم زر تأعیظ زٍلت اعت. ًوایس، هثٌای اذاللیِ هی 

ٍ حمَق اعاعی ذَیؼ را زر ًصة ٍ ػشل  کِ جاهؼِ تایس تغلین تایسّا ٍ ًثایسّای گزٍُ اللیت اًمالتی ؽًَس

کٌس؛ سیزا ًظزیِ  هی اًتماز ،پذیزا ؽًَس .را..لیوَهت رّثزی گزٍُ اًمالتی  . . . حاکواى ًازیسُ تگیزًسٍ ًمس 

هرتار ؽزیؼتی زر ًْایت زهَکزاعی ٍ زٍلت زهَکزاتیک تز پایِ ذَاعت ٍ رضایت هززم اعت، اها تایغتی 

یؼٌی زٍلت ذَزکاهِ اعتثسازی زٍرُ زٍلت زهَکزاعی ّسایت ؽسُ یا حکَهتگزی اس تاال  ،چٌس ًغل اس هززم

را تجزتِ کٌٌس تا پظ اس ایٌکِ صالحیت ٍ لیالت اًتراب کززى ٍ رأی زازى را زر عایِ تؼلیوات ایسئَلَصیک 

لطؼاً ایي ترؼ ًْایی تغیار تحث اًگیش ذَاّس تَز. ًثز کتاب تغیار رٍاى ٍ  « اًمالتی تحصیل کززًس . . .

 علیظ ٍ پرتِ ٍ ذَب ٍ ذَاًسًی اعت.


