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در  ابوالولیددم مدبددمبم انبددمبم ر ددم ، ق 520م /1126در 

قرطبده کیدا ام مرا دن اشمکوده م درد  در      . قرطبه متولم  م

 ده مددم درد  م     پدرمر  کاتد    ام در خاشماشا. اشملس بود

شخس  به تدصیل دروم  رکعه بر طرکقه ا عری . تقاه  بود

ام  بدراکم  مهدال. هب  گبا   م در تقه مالیا استادی کات 

در تنددوا ادو م ن ددر  ددعر شیددن سددرسمم  ددم، سدد س بدده  

 ،در رکاضیات .تراگرتتم طب م رکاضا م نیب  رمی سمرد

ترسد ه م طدب مددارت کاتد  م      منطق، شجوم، ،در  طبیع 

. (227 :1385 )شجاتا، ما  معرمف   باتضل م مسع  در

اشملس را بردددمه   اجم پمری م پمر  هر دم قاضا القضات

قاضدا ا دبیریه  دم م پدس ام دم     ق ام ه   565در . دا تنم

القضدات را بردددمه    قاضدا سال به قرطبه بامگو  م منصب 

 دار تداشا را مدا  گ د   می ، ق 595در شدد  فد ر   . گرت 

 . (1391:774) رکف، 

در بسدیاری ام موضدودات دربدا ام قبیدل ترسد ه،      ر م  ابم

الق  ناسدا، پن دیا، ل،د ، ادبیدات م اخد       الم، تقه، ستاره

لی داتا دارد  ده ندامی    أددالمه ت  بده . لیف اسد  أفدانب تد  

استمالل بر منمت نقیقا م هباهنگا ذاتا میداا ترسد ه م   

لیف أهاکا را تد  هبچنیم  تاو.  رکع  م دقل م منا اس 

سدینا م زنالدا را بده شقدم       ه در سشدا تارابا، ابدم اس   رده 

توجده خافدا بده ترخدیش م  در        ،ر م . ابم ویمه اس 

سددبب بددر بسددیاری ام  ای ارسددطو دا دد  م بددمکمهدد  تدداو

هداکا م صدل، متوسد  م مختصدر       در   های ارسدطو،   تاو

هددا م  دکددمگاه ،هددا بسددیاری ام اکددم  ددر  ،درماقدد . شو دد 

هدای   در قدرما مسدطا،  در    . ت سیرهای مکژه خود امس 

مورد توجه تیرسوتاا کدودی م مسدیدا قدرار    بسیارر م  ابم

 دبدری م التدیم ترجبده  دم     لی اتش بده أگرت  م هبراه با ت

 (230: 1385) شجاتا، 

هدا م    تداو  ر م م الر دمکه  ابممطابق باشظر رکناا در  تاو 

بالغ بدر ه تداد م هود  ددمد اسد   ده       ر م  ابمهای  هرسال

جن اشم ا ام سشدا باقا شباشمه  اشم  ه  مهبسیاری ام سشدا شابود 

 شسخه دربا بعضدا ام سشددا شیدن مددو  دمه      ،دالمه به. اس 

 های دبری م التیم سشددا در دسدترم ماسد     م ترجبهاس  

   .(450: 1973، )جبیل فریبا

 

شناسی  گیرا ف سفیی       گونهدستاوردها و ، ثیراتأت

 رشد ابن

را شامدمارترکم تیرسدوف اسدالم م    ر دم   ابدم  ،مورخاا زربا

یاا امطرکق ئارمپا.  ناسنم ماسشاا در ت یر ارمپاکا ثرترکم ؤم

ثیر أتددو را  ددناختنم م ام می ارسددط ،ر ددم ابددمهددای   ددر 

لقدب   « دار  بدنر   »را ر دم   ابم ،جد  هبیم پذکرتتنم م به

های ارسدطو را  ده تالسد ه      تاوبسیاری ام  ،ر م . ابمدادشم

به دکگراا معرتا  رد م هبدیم   ،اطال  بودشم با رق ام سشدا 

 ،های فدیح ارسطو دکمگاهم  ه در تد  بسیاری ام  موجب 

م ا أ د ر دم،   ابدم . تیرسوتاا  رق با دم دکگر تر ام   امیاو

مننلدد  دقددل م برهدداا دقرددا را در  ددناخ  موجددودات م 

دقدل  پس ام به نق تیرسوف  ،د ررسیما به نقیق  تعظی  

. را ام مشجیرهددا رهاشیددم  ارمپائیددااهددای  دقددلاسدد   دده  

هدای   دکمگاهم  ه در  ناساکا  موجب ر م  ابماشمکوا  سماد

نیب  م دقالشی  دسد    ،فبه مقام اشصا ،تیرسوتاا پیویم

کابم م  بک خواستم اشمکوبنماا ام سرای مت یراا گذ ته م 

راهیم فددیح دقردا را   هدا برنسدب بد    اشمکوده استوارسامی 

سشجا دده اگددر سرای گذ ددتگاا را درسدد   ماجددب  ددبرد تا

رد  نندم م   ،ب ذکرشم م اگر شادرس  توخیش دادشم ،کاتتنم ما

س ه م دکم کا نیبد  م   و یم تا میاا تر ،ر م ابم. ب رهینشم

می بر اکم دقیدمه بدود  ده دقدل     .  رکع  س تا برقرار  نم

 ده می بیداا    مافدل  دود   به نقیقتا ،تواشم ام راه برهاا ما

دارد م هرگاه میاا دقل م مندا اختالتدا هداهری پمکدم      ما

مکدل  أتاسد   منا بیداا  دمه    ماجب اس   ه سشچه با ،سکم

 .( 13:  1253، ر م ابم). د و
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ر م، جملا اس   ه سا رممهدا در میداا نیبدای     رم  ابم

اقوال خصد  را   ،شخس  ، ه طرکق بمکم. اسالما رماج دا  

های   نم، س س به رم  سمرد م تدوای  الم ام را بیاا ما ما

 ده هبدواره بدا منطقدا      پردامد به رد سا ما گوشاگوا ترس ا

ر م  ابم .(650 :1377)ال اخوری/ الجر،  .استوار هبراه اس 

خدوبا   بده  ،پردامد دشبال سا بود تا هرچه را  ه به رد سا ما به

 درد م   طرکق  ده برهداا خدود را اقامده مدا      بمکم. ت دی   نم

های مدسدوم در   داد م سا را با ذ ر مثال خوبا توضیح ما به

هداکا   ساخ ، سشگاه هبه ترف  ذهم مستب  خود استوار ما

مطدر    بر ذهم خواشندمه بگدذرد، ام پدیش    ،را  ه مبیم بود

گدوکا    درد م بدا قدمرت م تدواا دربدا خدود بده پاسد          ما

های ارسطو شودا  در  ر   تاور م  ابمرم  . پرداخ  ما

تقرات  الم ارسطو   ر  ا بر ه در  ترتیب خاص اس ، بمکم

 نم  جنء ت سیر ما به  نم م س س جنء شقل ما طور دینا بهرا 

سا را  «قدال »م هرجا ه سخم معر  امل سزام  ود با دبدارت  

ام مدتم ارسدطو، هبداا      در  امسد   در . سامد موخش ما

مودخش  درده     ر  ا بدر  ه در سمرد  ما ربات ارسطو را 

مودخش   ، ندم، بدمما سشیده    سزام ما را م س س ت سیر .بود

امدا در  .  ود  دمام دبدارت ام ام م  دمامیک ام ارسطوسد     

گوکدم   ر م به شام خود سدخم مدا   ، ابمترخیش م در جوام 

طرکق  ه گداه بدر سا    ی ارسطو را بمکمأ ه شظر م ر معنا بمکم

 نم م برای تیبیل مطرب  بیاا ما ، اهم اتناکم کا ام سا ما ما

: 1377، )ال داخوری/ الجدر  . گیدرد  مدا  کاریام  تب دکگر ام 

644). 

ستر  بر تیرسوتاا کددودی  ثیری أتر م  ابم ءسرا ،طور را به 

بده بررسدا م   رم  م مسیدا قرما مسطا بر جای شداد، اماکم

در اکدم  . های ام م ترجبه سشدا هبد  گبا دتنم    تاومطالعه 

م در سا  ددیوه   ددمسددیس أتدمراا ممرسدده ر ددمی التینددا 

بدر قدمکس تومدام    ر دم   ابمثیر أت. به  ار بسته  مر م  ابم

:  1974)ابورکداا،   س وئینا م بدارم  اسد ینوما س دیار اسد     

462) . 

 رشد ابنهای سفی    نظر ه

هددای اکددم تیرسددوف در  دکددمگاهتددرکم  مددد  ،طورخالفدده بدده

 ،ش ددس ترسدد ه الدددا، ،ترسدد ه طبیعددا گوشدداگوامدورهددای 

 شم ام:ا سیاس  م اخالق دبارت

م  در ترسد ه طبیعدا پیدرم ارسدطو    ر م  ابم .سفی ه طبیع 

مواکیم اس  م ام بدث ماده م فورت گرتته تا بددث درد    

 درفدمد طور معبدول   بهالن س م مراتب ش س م ش س شاطقه، 

 .(502: 1366 )مطدری،  ر  م بس  شظرکات ارسطوس 

در ممینده ترسد ه الددا در    ر دم   ابدم اکدم  دق .سفی ه الهی  

تداتد   ملدا در  تداو    ،ام پرا نمه اس  گوشاگوای ها  تاو

بیوتر بماا پرداخته  الیوف دم مناهج االدلهم  تاو  التدات 

رم  ام در پرمر  مطرب، رم ا جدملا اسد   ده    . اس 

واهم به اثبات شظرکه اساسا خود کعنا متدق دادا  خ مابیوتر 

دکم م ترس ه ب ردامد م مدور ترس ه الددا ام ذات م فد ات   

 ،)ال داخوری/ الجدر   اس  خما م ارتباط م دالقه خما به دال 

1377 :685) . 

 بال شخستیم بدرای جسد  طبیعدا    »ش س را ر م  ابم. ن س

سطو م اکم تعرکف هباا اس   ه ار. معرتا  رده اس « سلا

در . تبام تیرسوتاا مسرباا پیش ام ام مطدر  سداخته بودشدم   

برای جدما سداختم   «  بال شخستیم»دبارت ر م  تعرکف ابم

اکم  بال ام  باالت بعمی کعنا تعل م اش عاالتا اسد   ده   

م ددوم  بدال کدا    . اشدم  سا بال شخستیم م فادر  مه ام  پیرم

کعندا  س اختالف اجنای گوشداگوا ش د   ماسطه استیبال شین به

زاذکه، نساسه، متخیره، شنمدیه م شاطقه دسدتخو  اخدتالف   

امشظددر اتعددال  دده ام جددد   ، تندددا اکددم قددوا شدده. د ددو مددا

: 1950،ر دم  ابدم ) هاکواا شین با کیمکگر ت امت دارشم جاکگاه

12-13). 

اتالطدوا م   م جبدورکد  ام ر دم   ابدم . سیاست و اخیق  

باجده م   م ابدم  سدینا  ابدم تارابا م سراء م  تب  (ممکنه تاضره)

سشچه بیودتر ام دکگدراا   . دکگراا در مساکل اجتبادا سگاه بود
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. باجده بدود   سراء اتالطدوا م ابدم   ،قدرار داد تدأثیر  ام را تد  

اسد  م جدن بده    « اجتبادا انیواش»اشساا  :گوکم مار م  ابم

ام در بسدیاری ام سثدار   . تعاما م هبیاری به سدعادت شرسدم  

 ه بدث  رده اس  برا خود ام سعادت م تضائل شظری م د

 سدمدا را بدیش ام   ، ملا ام هبواره  بدال  ود مامنجر به سا 

سشیده   دلیل به ،ام معتقم اس . داشم ماهرچین در  بال دقل ام 

دا دته   نیدومتا  ۀباکم  دیو  ،اشساا موجودی اجتبادا اس 

جبدوری  شظام :گوکم به پیرمی ام اتالطوا مار م  . ابمبا م

. نمهست نیام شظر ام  یو  بدترکم بدترکم شظامات اس  م به

منظور ام ام  یو  هباا چینی اس   ه اتالطدوا م تدارابا   

گ تنم کعنا  ساشا  ه قسبتا ام دبر خدود را در ترسد ه    ما

. اشدم  ای دالا درمج  درده  م در سا در  به مرنره اشم گذراشیمه

تاضددره  انیومدد  فددمر اسددالم را جبدددورکت ر ددم  ابددم

شیامی بده   ،در جبدورک  تاضره م، ر در شظر ابم.  ناخ  ما

راط م ت رکطدا  مکرا درسشجدا هدیا اتد    ،قاضا م طبیب شیس 

هبگاا را به انترام نقوق م اشجام به  شخواهم بود م تضیر ،

بدرای دسدتیابا بده اکدم      ،بنابراکم.  نم مامهاکف خود مادار 

مدردم باکدم بدا تضدائل س دنا  دوشم م ام        ،جبدورک  تاضره

ام ر دم   . ابدم تصدان  م  دعر اسد     قدوه  ،مساکل اکم امدر 

نیباکا اس   ه سخ  به دتدا  ام ما برخاسدته م ام اکدم    

هدا بعدم کعندا در قدرا      نیث پیووای شدضتا اس   ه سدال 

ما را بدا شظدری    ،ر م . ابمدر زرو برپا  ممیالدی شومده  

ما جدد    اماکدم . شگرد ماترس ا ام نیث سترکنش اشساشا ام 

هرچنم در میناا اکم . مرد شمارد اختالتا با ،قوام   در طبیع

می معتقدم  . جددات بدا مدرد تدرق دارد    ای  م تندا در پاره اقو

ی هنری چوا ها در ممینه مکژه بهما در برخا ام  ارها  :اس 

معتقم اس   ه ر م  . ابمموسیقا م زیر سا برتر ام مرد اس 

ی ما ها جامعه اسالما به ترقا خواهم رسیم  ه بالهنگاما 

 ده مداش  سمادی امسد     ام بدیم ببدرد   م قیودی را را بگواکم 

جدد    تتدامی ام امسا  .(704-703: 1377، ال اخوری/ الجر )

 ، ه سدیباکا ام امضدا  اجتبدادا   قابل توجه م بررسا اس  

ترقدا ام ام جدداد م   . دهدم  مااقتصادی م،رو اسالما شواا 

تتوا به اتضری  سا ام نج م جاری م دائبدا داشسدتم نید     

درگیدری م نضدور مسدتقی  ام در ندواد  م     مبیم  ،هجرت

 .(7: 1408 ر م، )ابم اس تالط  سا رممگار  پرامضا  

 رشد ابنهای تربیت   د دگاه

 مدور تربید  اجتبدادا،  سه در  ،ر م ابمی تربیتا ها اشمکوه

 .  مه اس  تربی  اخالقا م سموم  تبییم 

 

 رشد ابنتربیت اجتماع  از د دگاه 

 داشم اشساا را ممشا بالطب  ما ،کوشاا  شین ماشنم تالس هر م  ابم

ای ام اتدراد،   اجتبدا  را مجبودده  می  .(170 :1387قادری، )

 ندم،   ها تعرکف ما ها م افناف در  نار شدادها م ارم  گرمه

 ه در بیم سشدا درف، رس ، دادت، قاشوا م در شداک  اخالق 

ه ادتقدداد بدد. ( 186 :1377 ،ر ددم ابددم) م سددن  مجددود دارد

د به زاکد ، شدو    ترد پاکه اجتبا  اس  م ام شگاه تر ،ر م ابم

 یوتاکا استعمادها بدمما   ،امشظرمی. د و اجتبا  تعییم ما

مقتدا ام مناسدبات بدیم    . نضور در اجتبدا  مبیدم شیسد    

سکم درف، سن ، اخدالق، قداشوا م    ها سخم به میاا ما اشساا

ر دم   بدم ا. گیدرد  هدای اجتبدادا م سیاسدا  دیل مدا      شظام

اشساا نیواا اجتبدادا اسد  م جدن بده تعداما م       :گوکم ما

می هبواره  بال سدما را بیش ام . هبیاری به سعادت شرسم

داشم م معتقم اس   ار ادکاا اکدم   هرچین در  بال دقل ام ما

اس   ه مردم را با تضائل دبرا س نا  ننم م مهی ده ترسد ه   

عتقدم اسد    می م. اکم اس   ه تضائل شظری را تعری  دهدم 

ۀ سشیه اشساا موجودی اجتبدادا اسد  باکدم  ده  دیو      دلیل به

 :گوکم ما به پیرمی ام اتالطوار م  . ابمنیومتا دا ته با م

جبدورکد  تاضدره   در . بدترکم شظامات اس  ،شظام جبدوری
، شیامی به قاضا م طبیب شیس  مکرا در سشجدا  ر م ابمدرشظر 

خود هبگداا را   هیا اتراط م ت رکطا شخواهم بود م تضیر 

 نم م چدوا   ما به انترام نقوق م قیام به مهاکف خود مادار
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، مردم برای مفول به اکم جبدورک  تاضره باکم ،چنیم اس 

دمل اسام نیومد    :می معتقم اس . با تضائل س نا  وشم

ملا دمل ثبره معرت  نقیقا اس  م  ،م هر  ست  سا اس 

  .(703: 1377)ال اخوری/ الجر،  اس  هر  ثبره جدل

الخطابده    ترخدیش را در  تداو    تضدیر  ر دم   ابم ه  گوشه سا

 ه اتراد را سماده  ار معرتا  رده اس  ای  مریه مننلة خود، به

کوشاشا شقدش    تب  تالس ه در منظومه تیری ام به.  نم خیر ما

 .( 70: 1998 ،ر ددم ابددم). مندد ن  ریددمی م مدبددا بددامی مددا

  را به دم قس  تقسی  اجتبار م  ابم براسام زاک  م همف

 : نم ما

اجتبدادا  ده تضدیر  م خیدر پاکده       .محور  اجتماع فضیلت

ای  ده هدمف    جامعده  ،اس کابا ادضای سا   سگاها م هوک 

   ؛بنیادکنش رسیما به تضیر  اس 

اجتبادا  ه مدال، ثدرمت، رتداه     .محور  اجتماع غیر فضیلت

  زیدر  اجتبدا . سگاها م هوک  اجتبادا سا اسد    پاکه. . . م

 :شم اما مدور اشوادا دارد  ه دبارت  تضیر 

مثابده   اجتبدادا  ده ادضدای سا، ثدرمت را بده      . رامیهالف( 

 .  ننم ابناری برای رسیما به  رام  ترقا ما

م کدا اسدراف در بدذل م    امندم شیدا    ه دسترسدا بدیش   .شذاله

 . هوک  جبعا اس  بخوش، پاکه

ا سممنماشده م  اجتبادا  ه ادضای سا سر ت .جبادیه کا نرکه

شاپذکر دارشم، م تعارض میاا ثرمت م تقر در سا دائبا  سیری

 .  ثباتا دائ  در سا امری  اک  اس  اس ، م با

اجتبادا  ده در سا ا دتیاق بده تسدر  بدر       .ت،ربیه کا مستبمه

  دکگدراا م بده خددمم  درسمردا سشددا، م مقدمم دا ددتم اراده    

 :1998 ،ر دم  ابدم )  خش نا  ، پاکه شظ  اجتبدادا اسد   

48). 

 

 رشد ابنتربیت اخقق  از د دگاه 

 ا م گیرد ما  یل اشساشا طب  برمبنای دمل  ر م، ابم امشظر

 مدمشظر  را سخدرت  م دشیدا  سعادت به دستیابا تضاکل، طرکق

 درما باکدم  ضدرمرت  به م اس  مخروقات ا رف اشساا .دارد

 افل م پاکه مننلة به ام زاک  باکم بنابراکم  نم مشمگا املتد

 امسشجا ه .قرارگیرد ممشظر دمل  ام جنئا هبچنیم م مل د

 کیسداا   در مردم هبة مننل  باکم اس ، مانم اشساشا شو 

  بداالت  م تضداکل  ام بعضدا  شخس ،  ه داشی  ما اما با م،

 در مردم هبة، اکنیه دمم م ؛اس  تضاکل ام دکگر برخا برای

 کدم با پدس،  شیسدتنم؛  تواشدا  اشدمامه  کک به  باالت به رسیما

 زاکتش سب  به را دمل  م قرارگیرشم دکگراا پیووای ای دمه

 م دربا جنء دم به شاطقه ش س ،ر م ابمامشظر  .ببرشم پیش به

 جنء دم به تواا ما ه  را  باالت پس ، ود ما تقسی  دبرا

 قسد   سده  بدر   بداالت  بنابراکم، . رد تقسی  دبرا م دربا

 اما .دبرا ک فنا م خرقا تضاکل شظری، تضاکل .بود خواهنم

 :با دنم  شو  دم بر اس  مبیم شین دبرا فناک  مبیم اس 

 شدودا  م شیسد   فناک   ریات به در ِ به شیام سا در  ه شودا

 جدنء  دم بندابراکم،  .پرداخ  فناک   ریات به باکم سا در  ه

 لدذا  م بدود  خواهندم  توخیش قابل اکنجا در شظری م دبرا

 فناک  شظری، اکلتض :م وش ما تقسی  دسته چدار به تضاکل

 تضداکل،  اکم ام برخا .خرقا تضاکل م دربا تضاکل دبرا،

 هبدة م ، ا خاص درهبة اکنیه امیاا م دکگرشم تضاکل برای

 مدردم  ام خدا بر بنابراکم، .شمارد مجود  وشم، متجرا تضاکل

 هبة برای تضاکل ام برخا م . وشم ما دکگراا تضاکل مقممة

 در تضداکل  ام اریبسدی  امدا  ،(د   مثل) اس  موترك مردم

 م  دود  مدا  تقسدی   مدردم  گوشداگوا  طبقدات  م افناف میاا

  . رد بنمی طبقه (خرقا) تضاکل اکم براسام را مردم تواا ما

 بدرای  تضداکل  بعضدا   ه امسشجا :گوکم ما ادامه در ،ر م ابم

 تضداکل  هبدة   ده  رسدیم  خواهی  تضیرتا به دکگرشم، برخا

 بریده  شیسد ،  ردکگد  چین برای تضیر  اکم م اس  سا برای

 سدعادت  م اسدبا   بدال اکم تضدیر   . ذاتا دارد ی مطروب

اکم تضیر ، تضیر  شظری اس  م سعادت . شام دارد قصوی

ام رکاس  جنء معقول دمل  بر جدنء مدسدوم    شا ا ام سا

 .(152،149 :1998،ر م ابم) سا اس 
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 رشد ابناز د دگاه آموزش 

 دبردا  م دربدا  تضاکلرا مسیاس   دمل  یها پاکهر م  ابم

 ضدرمری  امدری  را سشددا  تعردی   ، بندابراکم سمرد مدا   دبار  به

 در م  یل کک به مردم هبة ام، امشظر اما . نم ما مدسوو

 بده  مدردم،  هبة برای تعریبا برشامة تعییم. شیستنم سطح کک

 اسد   معقدول  هد   م مدسدوم هد    مخدالف  ،شددو  کدک 

 هبچندیم هدا م   اسدتمالل ام  .(660: 1377ال اخوری/ الجدر، )

 ؛خطدابا  م  عری : نم ما تقسی  مت امتا سطو  به را مردم

 .  برهاشا؛ م جملا م

 برهاا . رمد ما  ار به جواشاا م  ود اا برای خطابه، م  عر

 ،ر دم  ابمزیربرهداشا)  بال،داا  بدرای  جدمل،  م تالسد ه  بدرای 

2002 :82) . 

 بده  مردم تأدکب برای  ه را گ تارهاکا تواا ما دکگر، امجد 

 . درد  تقسدی   دبردا  م شظدری  قسدب   مد بده  ،رمد مدا   ار

 م جدملا . 2 ؛برهاشا. 1: هستنم قس  دم بر شظری گ تارهای

 م اسد    ود اا مخصوص  عری اقامکل . عری م خطابا

  دوشم؛  مدا  اقامکدل  دکگدر   اکسدتة   مشم، بنر   ه هنگاما

 بده  م  دوشم  برهاشا اقامکل درکات  سمادۀ ، اکم  ه تاهنگاما

 به رسیما به قادر طب  به  ه  ساشا اما، .درسکنم تالس ه جرگة

 جدملا،  یهدا  راه هبداا  امطرکق شیستنم، (برهاشا) مرنره سا

 بده  برهاشا گ تارهایبیوتر  .کابنم ما تعری   عری م خطابا

 برای م ،لنممو،و الدا در  به  هگردد  برما  ساشا م تالس ه

. رمد سمداده سا با دنم   مدا  ه گبداا   رمد به  ار ما پاسماراشا

 دبرا امور درباو  ه هستنم گ تارهاکا ،ه  دبرا ایگ تاره

 .  وشم ما بیاا مدا ات م تبثیل امطرکق م رمشم ما  ار به

 بدرای   داذو  تبثیدل  ام اسدت اده   ده  دهم ما ادامه ،ر م ابم

 م مردم برای سا ضرر م شیس  سنامار مردم تربی  م تأدکب

 .  (87-86 : 1998 ،ر م ابم). اس  بنر  م مکاد دمل 

 م دوام راه سکم، مابر ا  بنمی تقسی  ام ،ر م ابم  ه گوشه اهبا

 برای اکا تعریبا برشامة ام . نم ما جما سموم  در را خواص

 ام پاسدماری  م دملد   ادارۀ برای خواص سمادگا م سموم 

 با سزام در اتالطوا قول با سا، ضبمِ در  نم م ما طرانا سا

 املدا  را منطدق  م  نم ماتعری  ترس ه مخال    در رکاضیات

 .(161-158 :1998 ،ر م ابم) داشم ما

  .کابدم  باش راه ترس ه به هرگن دوام ام برای تعریبا برشامة اما،

 امدا  دقدل اسد ،   می امشظر تضاکل،  سب م خرق  تد  راه

 درکابنم را برهاشا اقامکل  ه شیستنم سطدا در مردم جبدور

 سشددا  ایبدر  خطاو م تبثیالت م برهاشا با نم شظر به قادر م

 .  اس   ارسام
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