پشٝسػ ثی٘ؼ اخالهیبت اٗکؾبكی ٛذكٔ٘ذ ،دس ساعتبی عبختبس ربٓؼٚ
کخیش االٛذاف ،کخشت گشا ،تؼذد پغ٘ذ ،اٗغبٕ عبالس  ٝتٜزیت ٓذاس !
صٜٓش دعت تؼب ٕٝث ْٜدساص ک٘یذ
ث ٚایٖ ثٜبٗ ٚدسی اص ثٜؾت ثبص ک٘یذ
ٗٞای ٓطشة دٝسإ ث ٚگٞػ ٓی آیذ
ٔٛیؾ ٚکیق ص گِجبٗگ ا َٛساص ک٘یذ
ٗگبسػ اص  :اعیغتبٗت پشٝكیغٞس پ٘ٛٞذٝی داکتش پیکبس
" ایٍ خٕد یک حمیمت يظهى ٔ اَکبر َبپذیز اطت کّ اَظبٌ ایٍ کزِ خبکی  ،اگز دارای آيبدگی
ثبػذ ٔ یب ْى َجبػذ ،يیم دارد ٔ یب ثی يیم اطت ،رٔسی سَذگی اع در ایٍ کبئُبت يحتٕو ثّ
يختٕو ٔ ثّ َمطّ فزجبيیٍ خٕد خٕاْذ رطیذ ًّْ .آٌ پذیذِ ْبیی را کّ يُحیث کًبیی در ایٍ
يًٓبٌ طزای سيبَی ،ثّ ٔجٕد آٔرِ اطت ٔ ،آٌ ًّْ خشایُی را کّ اَجبػتّ اطت ،آَچّ را کّ ثیبد
آٔردِ ٔ آَچّ را ْى کّ ثذطت فزايٕػی طپزدِ اطت ًّْ ٔ ًّْ ،ثذٌٔ دغذغّ ثّ دیگزی يُتمم
يی ػٕد .طزيبیّ اع ،ػٓزتغ ،لذرت ٔ لٕت سٔد گذر ٔ فُب ػَٕذِ اع ًّْ ،يی خؼکذْ ،ى
چزٔک يی ػٕد ٔ ،ثّ طٕی َب يُبطجت ْب ٔ ،غیبثت ْبی جبٔیذاَی يیزٔد .يٕضٕع ایُکّ اَظبٌ
چمذر يبل ٔ يُبل را ثذطت آٔرد ٔ ،یب ایُکّ چمذر ثّ دیگزاٌ ثذْکبر ثٕدَ،یش دارای ارسع ٔالعی
َخٕاْذ ثٕد .رػک ٔرسیذٌ ْب ،خؼى ٔ غضت ،دنٓزِ گی ْب ،حظبدت ٔ کذٔرت ْب ،دػًُی ْب ٔ
يخبنفت ٔرسیذٌ ْب ًّْ ٔ ًّْ ،يعذٔو ٔ يکتٕو يی ػَٕذ .ثّ ًْیٍ طبٌ ًّْ ايیذ ْب ،خٕد
خٕاْی ْب ،عهٕ ًْت ،ثزَبيّ ْبی يطزٔحّ يثجت ٔ يُفی ٔ ،طیبّْ کبرکزد ْبی دَیٕی ػًب کّ
ػبَض اَجبو ػبٌ را حصٕل کزدِ َتٕاَظتیذَ ،یش اس يیبٌ خٕاُْذ رفت .کبيگبری ْب ٔ َبکبيی
ْبی ػًب ،کّ سيبَی دارای ارسع خیهی ْب سیبد را ثزای ػًب داػتُذَ ،یش يحٕ گزدیذِ ٔ رَگ
خٕاُْذ ثبخت .در آٌ سيبٌ دیگز ارسع َخٕاْذ داػت کّ ػًب اس کجب آيذِ ثٕدیذ ٔ ثّ کجب
خٕاْیذ رفت ،در کذايیٍ سأیّ ای اس جٓبٌ سَذگی را ثب ػٕکت ٔ دثذثّ ٔ یب ْى حمیزاَّ ٔ یب
فمیزاَّ ،طپزی ًَٕدیذَ ،یش دارای ارسع َخٕاْذ ثٕد .ارسع َخٕاْذ داػت کّ ػًب تب چّ حذ
حظیٍ ،سیجب ٔ دل افزٔس ثٕدیذ ،ثی َظیز ٔ یب خبرق انعبدِ ثٕدیذ ،چّ رَگی داػتیذ ٔ اس کذايیٍ
َژادی ثٕدیذ ٔ ،پٕطت ثذٌ تبٌ دارای کذايیٍ رَگ ٔ ،نجبص تبٌ اس کذايیٍ يٕد ٔ فیؼٍ اطتفبدِ
يیکزد ًّْ ٔ ًّْ ،ثی ارتجبط ٔ ثیکبرِ در اَظبر جهِٕ خٕاْذ کزد.
پض چّ چیش دارای ارسع خٕاْذ ثٕد؟ چگَّٕ دیگزاٌ رٔسْبی کبری ٔ ْظتی گذػتّ تبٌ را
ارسػیبثی ٔ اَذاسِ گیزی خٕاُْذ کزد َّ .آَکّ چّ چیش را ثّ خزیذ گزفتیذ ،ثهکّ چّ چیش را ثّ
طبختبر گزفتیذ َّ ،آَچّ کّ ػًب ثذطت آٔردیذ  ،ثهکّ آَچّ را کّ ثّ دیگزاٌ اْذا يی کزدیذَّ .
کبيگبری ػًب ارسع خٕاْذ داػت ،ثهکّ َ ،مغ ػًب،خبرق انعبدِ ثٕدٌ ٔ ثی َظیز ثٕدٌ تبٌ در
راطتبی تغییز ثُیبدی طزس تفکز ،ثیُغ ٔ اَذیؼّ اَظبٌ ْبی ًُْٕع تبٌ ،دارای ارسع ٔالعی
خٕاْذ ثٕد .آَچّ را کّ ثّ آيٕسع َؼظتّ ثٕدیذ ،دارای ارسع َخٕاْذ ثٕد ،ثهکّ آَچّ را ثّ

دیگزاٌ ثّ آيٕسع َؼظتیذ ،اس يمبو ارسػًُذ ثزخٕردار خٕاْذ ثٕد .آَچّ دارای ارسع خٕاْذ
ثٕد ،پُذار َیک ،کزدار َیک ٔ ،ثیُغ َیک ػًب ،تظبْم ػًب ،خضٕع ٔ خؼٕع ػًب ،تزغیت ٔ
تؼٕیك ػًب ،فذاکبری ،تعٓذ ٔ تظبَذ ػًب ،در راطتبی کبر کزدْب ٔ کًک دیگزاٌ خٕاْذ ثٕد کّ
يٍ حیث کزدار ًَبدیٍ ثزای طبیزیٍ ،ثزای ًْیغ ثبلی خٕاْذ يبَذ .رلبثت غیز طبنى ٔ یب ْى
طبنى ػًب دارای ارسع َخٕاْذ ثٕد ،ػخصیت کبری ٔ فکزی ػًب ،کّ دیگزاٌ يکهف ٔ يؤظف
ثّ پیزٔی ٔ ًَبد پذیزی اس آٌ ػذَذ.
ایٍ دارای ارسع َخٕاْذ ثٕد کّ ػًب چّ تعذاد اَظبٌ ْب را يی ػُبطیذ ،ثهکّ چّ تعذاد اس اَظبٌ
احظبص َب راحتی ٔ دنٓزِ خٕاُْذ کزد ،يبدايی کّ ػًب دیگز در يیبٌ آَٓب حضٕر جظًبَی
َذاػتّ ثبػیذ .خبطزات ٔ یبد ثٕد ْبی ػًب دارای ارسع َخٕاُْذ ثٕد ،يگز آَچّ کّ در خبطزات
دٔطتبٌ ٔ آَٓبیی کّ دٔطتذار ػًب ثٕدَذ ،دارای ارسع ٔالعی ٔ يعُٕی خٕاْذ ثٕد .ایٍ ارسع
َخٕاْذ داػت کّ چمذر ػًب ثّ یبد داػتیذ  ،ثهکّ ارسع آٌ خٕاْذ داػت کّ چمذر دیگزاٌ ػًب
را یبد يی کُُذ ٔ ثخبطز چّ یبد يی کُُذ .سَذگی یک پذیذِ تصبدفی َیظتٔ ،اثظتّ ثّ حبالت ٔ
أضبع يحیظ پیزايٌٕ َیش َیظت ،ثهکّ ٔاثظتّ ثّ آٌ اطت کّ ًّْ يب ٔ ػًب چّ چیش را اَتخبة
يی کُیى ،چزا اَتخبة يی کُیى ،چگَّٕ اَتخبة يیکُیى ،ثزای کذاو اْذاف اَتخبة يیکُیى ٔ ،ثزای
کی اَتخبة يیکُیى .تالع اس يب اطت ٔ ،يکبفبت آٌ يحصٕل ٔ دطت آٔرد ثیُغ عمالَی ٔ
خزدٔرساَّ يب خٕاْذ ثٕد" .
دس  ٚٔٛرٞآغ اٗغبٕ ٛبٓ ،غئِ ٚاٗکؾبف  ٝكشآی٘ذ اٗکؾبف اخالهی ،د ٝپذیذ خیِی ٛب ثب ْٛثبكت
خٞسد ٙث ٚصغبة ٓی سٗٝذ ،صیشا ػجبس ٙاٗکؾبف سا ٗجبیذ فشكب ً اهتقبدی ٓ ٝبُی داٗغت ،ثِکٚ
اٗکؾبف ،تشهی  ٝتؼبُی ثبیذ دس ثش گیشٗذ ٚٔٛ ٙػشفٛ ٚبی صٗذگی اٗغبٕ ثبؽذ  ٝدس ساعتبی
ثشآٝسد ٙعبصی ٗیبصٓ٘ذی ٛبی ٓبدی ٓ ٝؼ٘ٞی  ٚٔٛؽٜشٗٝذإ ث ٚگٓ ٚٗٞغبٝی ٞٓ ٝاصیٗ ،وؼ
آكشی٘ی ٗٔبیذ .اٗکؾبف ثبیذ ٓطبثن اف ٍٞث٘یبدیٖ ٗ ٝیبصٓ٘ذی ٛبی ؽشایو صیغت اٗغبٕ ٛبی ٓٞرٞد
دس ٓضیو صیغت  ٝارتٔبع ثؾشی ثبؽذ .صویوت اٗکبس ٗبپزیش ایٖ اعت  ٚٔٛکبس کشد ٛب  ٝكؼبُیت
ٛبی دٗیٞی  ٝسٝصٓش ٙاٗغبٕ ٛبٔٗ ،یتٞاٗ٘ذ ثیش ٕٝاص دایش ٙثبٝس ٛبی دی٘ی ٓ ٝؼ٘ٞی اٗغبٕ ٛب
ثبؽ٘ذ ،اص ایٖ عجت ؽیشاص ٙاخالهیبت ،ثٝ ٚیژ ٙدس چٜبس چٞة کبس کشد ٛبی اهتقبدی ،سٞٔ٘ٛدی
ٛغت٘ذ ثشای  ٚٔٛػشفٛ ٚبی صٗذگی اٗغبٕ ٛبی اهشاف  ٝاک٘بف ٓب.
ٓبدآی ک ٚثب تبسیخ ثبٝس اٗغبٕ ٛبٓ ،شارؼ ٚک٘یْٓ ،ی ثی٘یْ ک ٚثشای ثبٝسٓ٘ذإ ٞٔٛاسٛ ٙذایت دادٙ
ؽذ ٙاعت تب دس  ٚٔٛآٞس اص آگبٛی  ٝؽؼٞس ارتٔبػی ؽبٕ ثخبهش تشهی ،اٗکؾبف  ٝادای اصتشاّ ٝ
اکشاّ ثٓ ٚوبّ اٗغبٕ ثٓ ٚخبث ٚثٜتشیٖ ٗ ٝلیظ تشیٖ آكشی٘ؼ ،اعتلبد ٙاػظٔی ٗٔبی٘ذ ٝ .ثبیذ ٞٔٛاسٛ ٙش
ٜٗبدی ک ٚدس ٓیبٕ اٗغبٕ ٛب ث ٚکبس کشد ٛب آؿبص ٗٔبیذ ثبیذٓ ،طبثن ٓ٘بكغ آٜٗب ٛب ٝ ،ث٘ٓ ٚظٞس سكغ
دؽٞاسی ٛب  ٝكوش صدایی دس ٓیبٕ ؽبٕ هشس  ٝدیضایٖ گشدد .آٗگ ٚٗٞک ٚدٗیبی آشٝصی ٓبٕ سا دس
عذ ٙثیغت  ٝیکْ ثٓ ٚؾبٛذٓ ٙی ٗؾی٘یْ ،دیذٓ ٙیؾٞد ک ٚکبك ٚثؾشیت ثب ٝفق آٗک ٚث ٚعطش ػبُی
اعتلبد ٙاص ٗؼٔبت ٓبدی سعیذ ٙاعت ،آب ٞ٘ٛص  ْٛداسای چبُؼ ٛبیی اعت کٛ ٚش ُضظ ٚاص دیذگبٙ
ٓؼ٘ٞی  ٚٔٛثبؽ٘ذٛ ٙبی ایٖ کش ٙخبکی  ٝدٛکذ ٙرٜبٗی سا ک ٚث ٚیک ٓضیو ؽِٞؽ تجذیَ ؽذ ٙاعت
ثٗ ٚضٞی اص اٗضب ٓی آصاسد  ٝداسد ٓؼ٘ٞیبت سا دس کِیت آش ٓذی ٕٞآٞس ٓ ٝغبیَ ٓبدی عبختٝ ٚ
اخالم ،ػشكبٕٓ ٝ ،بٛیت اٗغبٗی سا ث ٚچبُؼ ثیؾتش ثکؾبٗذ .کٔتش کغبٗی دس فض٘ٛ ٚبی ثبصاس
عیبعت  ٝصبکٔیت ٛب ،ث ٚاٗغبٕ ٗ ٝیبصٓ٘ذی ٛبی اػ ٓی اٗذیؾ٘ذ ٞٔٛ ٝاس ٙدس ؽبٛشا٘ٓ ٙبكغ
خٞیؼ ،اػْ اص عیبعی ،اهتقبدی ،كش٘ٛگی ،ع٘تی ،تبسیخی ،هٓٞی  ٝتجبس پشعتی ،دس گبّ گضاسی،
عیش  ٝعیبصت ٛغت٘ذ ٝ ،ثش ٓج٘بی ٔٛیٖ گ ٚٗٞعیبعت ٛب  ٝثشداؽت ٛبی ٗبدسعت اعت ک ٚخبٗٞادٙ
ٛب ،رٔؼیت ٛب ،کٞدکبٕ ،رٞاٗبٕ  ٞٗ ٝرٞاٗبٕ کؾٞس ٛبی ٓختِق ،ثٝ ٚیژ ٙکؾٞس ٛبیی ک ٚتبصٙ

صیش ؽی ٙٞرذیذ اعتخٔبس،اعتؼٔبس  ٝاعتضٔبس اهتقبدی ،عیبعی ،كش٘ٛگی ٛ ٝژٓٗٞیغْ هذست ٝ
عیبعت  ٝاهتقبد ،هشاس گشكت ٚاٗذ ،دس یک دٗیبی ٗب آیذی ،اص خٞد ثیگبٗگی،عتیض ٙرٞیی ٛب ،ثی
ثبٝسی ٛب ،ػذّ دعتشعی ثٗ ٚیبصٓ٘ذی ٛبی اعبعی  ٝث٘یبدی دس صٗذگی سٝص ٝاس دعت  ٝپ٘زٗ ٚشّ
ٓیک٘٘ذ .اػٔبٍ  ٝکشداسی ک ٚثبیذ دس ساعتبی صٔبیت اص دیگشإ ث٘ٓ ٚظٞس آكشی٘ؼ ٓضیو اخالهی ٝ
ٓؼ٘ٞی ثکبس ثشد ٙؽٗٞذ ،کٔتش دیذٓ ٙی ؽٗٞذ  ٝاسصػ اٗغبٕ ٛب ،ثب عطش دس آٓذ پُٞی ٘ٓ ٝبكغ
ٓبُی ٓ ٝبدی ؽبٕ ثشای ٗظبّ ٛبٞٓ ،سد اسصؽیبثی  ٝثشسعی هشاس ٓیگیشد ٝ ،اٗغبٕ ثذ ٕٝپٝ ٍٞ
عشٓبی ٝ ،ٚیب ثٜتش ثگٞئیْ اٗغبٗی کٝ ٚعیِ ٚآكشی٘ؼ ایٖ  ٚٔٛعشٓبی ٝ ٚپ ٍٞثشای دعتٛ ٚبی
اعتخٔبسی  ٝاعتؼٔبسی ٓیؾٞد ،داسای ٛیچگ ٚٗٞاسصػ ٝاهؼی ٗیغت  ٝثبیذ ٔٛیؾ ٚدس صٗذإ ٛبی
كؾبس ٛبی اهتقبدی خبٗٞادگیٓ ،ضیطی  ٝرٔؼیتی ،هشاس داؽت ٚثبؽذ ٗ ٝتٞاٗذ كشیبد داد خٞاٛبٗٚ
خٞیؼ سا ث ٚاٛتضاص دس آٝسد.
اخاللیبت  :دس ایٖ رب الصّ اعت هجَ اص ٛش چیض ث ٚعشاؽ تؼشیق اخالم ثشٝیْ; «اخالق» رٔغ
«خِن» (ثش ٝصٕ هلَ) « ٝخِن»( .ثش ٝصٕ اكن) ٓ٠ثبؽذ ،ث ٚگلت« ٚساؿت» دس ًتبة ٓلشدات ،ایٖ
دٝ ٝاژ ٙدس افَ ث ٚیي سیؾ ٚثبص ٓ٠گشدد ،خِن ثٓ ٚؼ٘ٛ ٠یئت  ٝؽٌَ  ٝفٞست ٠اعت ً ٚاٗغبٕ
ثب چؾْ ٓ٠ثی٘ذ  ٝخِن ثٓ ٚؼ٘ ٠هٞا  ٝعزبیب  ٝفلبت دس ٠ٗٝاعت ً ٚثب چؾْ دٍ دیذ٠ٓ ٙؽٞد.
ث٘بثشایٖ ٓ٠تٞإ گلت« :اخالق يجًٕعّ صفبت رٔحٗ ٔ ثبطُٗ اَظبٌ اطت»  ٝث ٚگلت ٚثؼن ٠اص
داٗؾٔ٘ذإ ،گب ٙث ٚثؼن ٠اص اػٔبٍ  ٝسكتبس ًٚ ٟاص خِویبت دس ٠ٗٝاٗغبٕ ٗبؽ ٠ٓ ٠ؽٞدٗ ،یض
اخالم گلت٠ٓ ٚؽٞد (ا ٠ُٝاخالم فلبت ٠اعت  ٝد ٠ٓٝاخالم سكتبس« .)ٟاخالق» سا اص هشین
آحبسػ ٗیض ٓ٠تٞإ تؼشیق ًشد ٝ ،إٓ ایًٖ ٚگب ٙكؼِ ًٚ ٠اص اٗغبٕ عش ٓ٠صٗذ ،ؽٌَ ٓغتٔشٟ
ٗذاسد; ٘ٛ ٠ُٝگبًٓ ًٚ ٠بس ٟثطٞس ٓغتٔش اص ًغ ٠عش ٓ٠صٗذ (ٓبٗ٘ذ آغبى دس ثزٍ  ٝثخؾؼ ٝ
ًٔي ث ٚدیگشإ) دُیَ ث ٚایٖ اعت ً ٚیي سیؾ ٚدس ٝ ٠ٗٝثبه٘ ٠دس اػٔبم ربٕ  ٝسٝس ا ٝداسد ،إٓ
سیؾ ٚسا خِن  ٝاخالم ٓٗ٠بٓ٘ذ .ای٘زبعت ً« ٚاثٍ يظكٕیّ» دس ًتبة «تٓذیت االخالق ٔتطٓیز
االعزاق»٠ٓ ،گٞیذ« :خهك ًْبٌ حبنت َفظبَٗ اطت كّ اَظبٌ را ثّ اَجبو كبرْبیٗ دعٕت يٗكُذ
ثٗ آٌ كّ َیبس ثّ تفكز ٔ اَذیؼّ داػتّ ثبػذ».
ٔٛیٖ ٓؼ٘ ٠سا ٓشص ّٞكیل ًبؽبٗ ٠دس ًتبة «صوبین» آٝسد ٙاعت ،آٗزب ً٠ٓ ٚگٞیذ« :ثذاٌ كّ
خٕٖ عجبرت اطت اس ْیئتٗ اطتٕار ثب َفض كّ افعبل ثّ آطبَٗ ٔ ثذٌٔ َیبس ثّ فكز ٔ اَذیؼّ اس
آٌ صبدر يٗػٕد ٝ ».ثٔٛ ٚیٖ دُیَ اخالم سا ث ٚد ٝثخؼ توغیْ ًٓ٘٘٠ذٌِٓ« :بت ًٚ ٠عشچؾٔٚ
پذیذآٓذٕ ًبسٛبٗ ٟیٌ ٞاعت  ٝاخالم خٞة ٌِٓ ٝبت كنیِٗ ٚبٓیذ٠ٓ ٙؽٞد ٝ ،آٜٗب ً٘ٓ ٚؾب اػٔبٍ
ثذ اعت  ٝث ٚإٓ اخالم ثذ ٌِٓ ٝبت سریِ٠ٓ ٚگٞی٘ذٗ ٝ .یض اص ٔٛیٖ رب ٓ٠تٞإ ػِْ اخالم سا چ٘یٖ
تؼشیق ًشد« :اخالم ػِٔ ٠اعت ً ٚاص ٌِٓبت  ٝفلبت خٞة  ٝثذ  ٝسیؾٛٚب  ٝآحبس إٓ عخٖ
ٓ٠گٞیذ»  ٝث ٚتؼجیش دیگش« ،عشچؾٔٛٚب ٟاًتغبة ایٖ فلبت ٗیي  ٝسآ ٙجبسص ٙثب فلبت ثذ ٝ
آحبس ٛش یي سا دس كشد  ٝربٓؼٞٓ ٚسد ثشسع ٠هشاس ٓ٠دٛذ» .اُجتٔٛ ٚبٗطٞس ً ٚگلت ٚؽذ ،گب ٙثٚ
آحبس ػِٔ ٝ ٠اكؼبٍ ٗبؽ ٠اص ایٖ فلبت ٗیض ٝاژ« ٙاخالق» اهالم ٓ٠ؽٞد; ٓخال ،اگش ًغ ٠پیٞعتٚ
آحبس خؾْ  ٝػقجبٗیت ٗؾبٕ ٓ٠دٛذ ث ٚا٠ٓ ٝگٞی٘ذ :ایٖ اخالم ثذ ٟاعت ٝ ،ثؼٌظ ٘ٛگبٓ ًٚ ٠ثزٍ
 ٝثخؾؼ ًٓ٘٠ذ ٓ٠گٞی٘ذ :ایٖ اخالم خٞث ٠اعت ً ٚكالٕ ًظ داسد; دس ٝاهغ ایٖ د ،ٝػِت ٝ
ٓؼِ ٍٞیٌذیگشٗذ ًٗ ٚبّ یٌ ٠ثش دیگش ٟاهالم ٓ٠ؽٞد .ثؼن ٠اص ؿشثیٜب ٗیض ػِْ اخالم سا چ٘بٕ
تؼشیق ًشدٙاٗذ ً ٚاص ٗظش ٗتیز ٚثب تؼشیلٜبیٓ ًٚ ٠ب ًٓ٘٠یْ یٌغبٕ اعت ،اص رِٔ ٚدس ًتبة
«فهظفّ اخالق» اص یٌ ٠اص كالعل ٚؿشة ثٗ ٚبّ «ژكض» ٓ٠خٞاٗیْ ً٠ٓ ٚگٞیذ« :عهى اخالق
عجبرت اطت اس تحمیك در رفتبر آديٗ ثّ آٌ گَّٕ كّ ثبیذ ثبػذ ».دس صبُ ًٚ ٠ثؼن ٠دیگش ًٚ

ثی٘ؾٜبٓ ٟتلبٝت ٠داسٗذ (ٓبٗ٘ذ كٌُٞی )ٚدس تؼشیق ػِْ اخالم ٓ٠گٞیذ« :يجًٕع لٕاَیٍ رفتبر كّ
اَظبٌ ثّ ٔاططّ يزاعبت آٌ يٗتٕاَذ ثّ ْذفغ ثزطذ ،عهى اخالق اطت».
كًبل َٓبیٗ اَظبٌ ٔ اخالق اَظبَی ٘ٓ :ظٞس اص تشثیت اٗغبٕ ،ث ٚكؼِیت سعبٗیذٕ اعتؼذادٛبٟ
ثبُو ٙٞا ٝاعت ٝ.چًٔ ٕٞبٍ ٛش ٓٞرٞد ٟدس ؽٌٞكبی ٝ ٠ث ٚكؼِیت سعیذٕ اعتؼذادٛب ٟثبُو ٙٞاٝعت،
دس فٞست ًٚ ٠اٗغبٕ ث ٚفٞست فضیش  ٝدس یي ٗظبّ تشثیت ٚٔٛ ٠ربٗج ٚپشٝسػ یبثذ ،ثًٔ ٚبٍ
ٗٞػ ٠خٞد خٞاٛذ سعیذ.اص ای٘زب ٓ٠تٞإ دسیبكت ًٛ ٚذف ٜٗبی ٠اص تشثیت اٗغبٕ ٗیض ٗجبیذ چیضٟ
رض ًٔبٍ ٜٗبی ٠ا ٝثبؽذ.صبٍ رب ٟایٖ عؤاٍ اعت ًًٔ ٚبٍ صویوٜٗ ٝ ٠بی ٠اٗغبٕ چیغت؟ ًذاّ
ٓوقذ اعت ً ٚاگش اٗغبٕ ث ٚإٓ رب ثشعذ ث ٚعؼبدت صویو ٠خٞد ٗبیَ آٓذ ٙاعت؟ ً ٝذاّ ٛذف اعت
ً ٚتٔبّ ٓغبػ ٠تشثیت ٠ثبیذ ث ٚع ٟٞإٓ رٜت داد ٙؽٗٞذ  ٝتٔبٓ ٠هٞا  ٝاعتؼذادٛب ٟاٗغبٕ دس
استجبه ثب إٓ  ٝدس ٓضذٝد ٙإٓ سؽذ  ٝپشٝسػ یبث٘ذ؟
هجَ اص ایٖ ً ٚث ٚثضج دسثبسًٔ ٙبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ ثپشداصیْٗ ،خغت ثشا ٟسٝؽ٘تش ؽذٕ ٓلًٔ ّٜٞبٍ
ثبیذ ث ٚایٖ ٌٗت ٚاؽبسً٘ ٙیْ ًًٔ ٚبٍ اٗغبٕ چیضٗ ٟیغت ً ٚثغتگ ٠ثٚهشاسداد یب اػتجبس اكشاد داؽتٚ
 ٝثب تـییش اػتجبس ،تـییش ً٘ذ.اُجت ٌٖٔٓ ٚاعت اص دیذگب ٙاكشاد ٓختِق ًٔبٍٛٚٗٞٔٗ ،بٓ ٟت٘ٞػ٠
داؽت ٚثبؽذ ث ٚهٞس ًٚ ٟصت ٠چیض ًٚ ٟاص ٗظش كشدًٔ ٟبٍ تِو٠ٓ ٠ؽٞد ،اص دیذگب ٙكشد یب ٌٓتت
دیگش ٗوـ تِو ٠گشدد.آب ایٖ اختالف دس ثشداؽتٜب ث ٚایٖ ٓؼ٘ٗ ٠یغت ًٝ ٚاهؼب ًٔبٍ اٗغبٕ آشٟ
هشاسداد ٟاعت  ٝثغتگ ٠ثٗ ٚظش اؽخبؿ یب ٌٓتتٛب داسد.اختالف ٓٞرٞد دس ایٖ صٓی٘ ٚدس ٓیبٕ
ٌٓتجٜبٓ ٟختِق ٗبؽ ٠اص ٗبتٞاٗ ٠آٜٗب اص ؽ٘بخت ًٔبٍ صویو ٠اٗغبٕ اعت ث ٚهٞس ًٚ ٟاگش ٚٔٛ
آٜٗب ث ٚؽ٘بخت اٗغبٕ ًٔ ٝبٍ اٗ ٝبیَ آی٘ذ ،دس ایٖ فٞست «اختالف اص گلتؾبٕ ثیش ٕٝؽذ».ٟ
ًٔبٍ اٗغبٕ (ٛ ٝش ٓٞرٞد دیگش) یي آش ٝاهؼ ٝ ٠یي فلت ٝرٞد ٟاعت ً ٚاٗغبٕ دس فٞست
هٓ ٠شاصَ الصّ ،دس ٝاهغ  ٝدس صویوت ٝارذ إٓ فلت ٓ ٝشتجت ٓ٠ؽٞد ث ٚهٞس ًٚ ٟدس ٛش
ٓشتج ٚاص ًٔبٍ ًبس ٟاص ا ٝعبخت ٚاعت ً ٚاگش ث ٚإٓ ٓشتجٗ ٚشعذ ،چ٘بٕ ًبس ٟاص ا ٝعبختٗ ٚیغت .
صبٍ ًٓ ٚلًٔ ّٜٞبٍ سٝؽٖ ؽذ ،رب ٟایٖ عؤاٍ اعت ًًٔ ٚبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ چیغت.آٗچ ٚاثتذا اص
ػ٘ٞإ «ًٔبٍ ٜٗبی »٠كٜٔیذ٠ٓ ٙؽٞد ایٖ اعت ًًٔ ٚبالت ؿیش ٜٗبیٗ ٠یض ثشا ٟاٗغبٕ ٝرٞد
داسد .یؼ٘ ٠چ ٚثغب ًٔبالت ٠ر٘جٓ ٚوذٓ ٝ ٠آُ ٠داؽت ،ٚصٓی٘ ٚسا ثشا ٟسعیذٕ ثًٔ ٚبٍ ٜٗبی ٠كشاْٛ
ٓ٠آٝسٗذُ ٝ .زا ثبیذ ًٔبٍ ٜٗبی ٠سا اص ًٔبالت ٓوذٓ ٝ ٠كشػ ٠ثبصؽ٘بخت تب ٛذف افِٜٗ ٝ ٠بی ٠اص
اٛذاف ٓتٞعو  ٝمٔ٘ ٠ثبصؽ٘بخت ٚؽٞد .آٗچٓ ٚیضإ سؽذ ًٔ ٝبٍ ٓ ٝضذٝد ٙكؼبُیت ٛش یي اص
هٞا ٟاٗغبٕ سا تؼییٖ ًٓ٘٠ذ ،تٞر ٚثًٔ ٚبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ ٓ ٝوتنیبت إٓ اعت یؼ٘ ٠سؽذ ًٔ ٝبٍ ٛش
یي اص هٞا ٟاٗغبٗ ٠تب إٓ رب ً٘ٓ ٚبعجت ثب ًٔبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ داؽتٓ ٝ ٚوذٓٚا ٟالصّ ثشا ٟصقٍٞ
إٓ ثبؽذٓ ،طِٞة اعت ،دس ؿیش ایٖ فٞست ،ث ٚرٜت تؼبسك ثب ًٔبٍ ٜٗبیٗ ،٠بٓطِٞة خٞاٛذ
ثٞد.
چگ ٝ ٚٗٞاص چ ٚسا٠ٓ ٠ٛتٞإ ًٔبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ سا ؽ٘بخت؟ آیب ػوَ یب تزشث ٚهبدس ثٚؽ٘بخت إٓ
ٛغت٘ذ؟  ٝافٞال ٓیضإ ًبسآیٛ ٠ش یي اص آٜٗب دس ایٖ صٓی٘ ٚچوذس اعت؟ تشدیذٗ ٟیغت ًًٔ ٚبٍ
ٜٗبی ٠اٗغبٕ ٓشثٞه ث ٚسٝس ا ٝثٞد ،ٙر٘ج ٚرغٔبٗٗ ٠ذاسد.صیشا ث ٚهٞس٠ٓ ًٚ ٟداٗیْ صویوت اٗغبٕ
سٝس اٝعت  ٝتٌبَٓ اٗغبٗ ٠ا ٝدس گش ٝتٌبَٓ اعتؼذادٛب ٟسٝص ٠ا٠ٓ ٝثبؽذ  ٝسؽذ رغٔبٗ ٠ا ٝتب
اٗذاصٙا ًٚ ٟالصٓ ٚتٌبَٓ سٝص ٠اٝعت ،اسصػ داسد  ٝثٛ ٚیچ ػ٘ٞإ ًٔبٍ ٜٗبی ٠آ ٝضغٞة
ٗٔ٠ؽٞد.اص ایٖ رب سٝؽٖ ٓ٠ؽٞد ًًٔ ٚبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ ٓوُٚٞاٗ ٟیغت ً ٚثتٞإ اص سا ٙتزشث ٚإٓ

سا ؽ٘بختًٔ .بالت سٝص ٠صٓبٗ ٠هبثَ ؽ٘بخت ٛغت٘ذ ً ٚؽخـ خٞد ٝارذ آٜٗب ؽٞد  ٝثب تزشثٚ
دس ٝ ٠ٗٝؽٜٞد ٟآٜٗب سا دسیبثذُ ٝ.زا ؽ٘بخت آٜٗب ثشاً ٟغبٗ ًٚ ٠خٞد ث ٚایٖ ًٔبالت دعت
ٗیبكتٚاٗذ اص هشین تزشث ٠آٌبٕ پزیش ٗیغت.اگش گلت ٚؽٞد ثب ٓطبُؼ ٚدس اصٞاٍ  ٝآحبس ؽخقیتٜبٟ
تٌبَٓ یبكت ٠ٓ ٚتٞإ پ ٠ثًٔ ٚبٍ اٗغبٕ ثشد ،دس پبعخ گٞییْ ً ٚایٖ آش ٓغتِضّ دٝس اعت صیشا
الصٓ ٚؽ٘بخت اٗغبٜٗب ٟثًٔ ٚبٍ پیٞعت ٚایٖ اعت ً ٚاص هجَ ًٔبٍ سا ؽ٘بخت ٚثبؽیْ.ث٘بثش ایٖ ،دس
ایٖ ػشفً ٚبس ٟاص دعت تزشث ٚعبختٗ ٚیغت .
دس ٓٞسد ػوَ ٗیض  ْٛچ٘بٕ ً ٚتبسیخ اٗذیؾ ٚثؾش ٟث ٚحجٞت سعبٗذ ٙاعت ،ثبیذ گلت ً ٚث ٚتٜ٘بیٝ ،٠
ث ٠إٓ ًٞٗ ٚس ٟاص ربٗت ٝص ٠ثش ٓٞمٞع ثتبثذ ،ػوَ هبدس ث ٚاٗزبّ ایٖ ٓٗ ْٜخٞاٛذ ثٞد  .ایٖ
ٓطِت ٗ ٚت ٜ٘ب دس ایٖ ٓٞسد ،ثٌِ ٚدس ثغیبسٞٓ ٟاسد دیگش ،ث ٚخقٞؿ دس آٞس ٓشثٞه ثٓ ٚبٝساء
هجیؼت  ٝصوبین ٝاال ٟسٝصٓ ٝ ٠ؼ٘ٗ ٟٞیض فبدم اعت.یؼ٘ ٠ػوَ ٓغتوال  ٝث ٚخٞد ٟخٞد ،دس
ایٖ گ ٚٗٞآٞس ،رض اعت٘جبهبتٓ ٝ ٠ًِ ٠ج ْٜسا اسائ٠ٔٗ ٚدٛذ آب ثؼذ اص ایٖ ً ٚاص صثبٕ ٝص٠
صویوت ثش ا ٝػشم ٚؽذ٠ٓ ،تٞاٗذ إٓ سا دسیبثذ  ٝثش إٓ اعتذالٍ ً٘ذ.اص ٔٛیٖ سٝعت ً ٚتٌبَٓ
كِغل ٚدس احش تؼبُیْ ثش گشكت ٚاص ٝص ٠عشػت گشكت ٝ ٚرٜؾٜب ٟػظیٔ ٠دس عیش  ٝصشًت إٓ ایزبد
ؽذ ٙاعت ً ٚٗٞٔٗ ٚاػال ٟإٓ سا ٓ٠تٞإ دس كِغل ٚاعالٓٓ ٠ؾبٛذً ٙشد .ث٘بثش ایٖ ،ثشا ٟؽ٘بخت
ًٔبٍ صویوٜٗ ٝ ٠بی ٠اٗغبٕ ثبیذ گٞػ ثٗ ٚذاٝ ٟص ٠داد  ٝگش ٙایٖ ٓؼٔب سا ث ٚاٗگؾت تذثیش ًغبٗ٠
گؾٞد ً ٚاتقبٍ ث ٚخبُن اٗغبٕ داسٗذ.
دس ایٖ رب الصّ اعت  ،ثضج خٞیؼ سا دس ٝصِٗ ٚخغت اص دیذگبٝ ٙص ٝ ٠عپظ اص اكن ػوَ ٓٞسد
ٓطبُؼ ٚهشاسٓ٠دٛیْ ،صیشا ٝصی ػالٗی اعت ک ٚاٗغبٕ سا ثٓ ٚؼشاد ٓ ٝوبّ ؽبٓخ اٗغبٗی ثشعبٗذ.
اص دیذگبٝ ٙص ،٠اٗغبٕ صویوت ٠اعت ٓشًت اص د ٝثؼذ رغْ  ٝسٝس.رغْ اٗغبٕ ثب ٓشگ آ ٝتالؽ٠
ؽذ ٙاص ثیٖ ٓ٠سٝد آب سٝس ا ًٚ ٝرٛٞش افِٝ ٠رٞد ا ٝسا تؾٌیَ ٓ٠دٛذ ،ثبهٓ٠ٓ ٠بٗذ  ٝثٚ
صیبت اثذ ٟخٞد دس رٜبٕ دیگش ادآ٠ٓ ٚدٛذ.ث٘بثش ایًٖٔ ،بٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ ٗیض ًٓ ٚشثٞه ث ٚسٝس
اٝعت ثبیذ آش ٟك٘بٗبپزیش  ٝربٝداٗ ٚثبؽذ .اص ع ٟٞدیگشًٔ ،بٍ صویو ٠اٗغبٕ ٗتیز ٚیي عیش آگبٛبٗٚ
 ٝاختیبس ٟاعت یؼ٘ ٠آٗچ ًٚ ٚا ٝسا ٓغتؼذ ثشخٞسداسیٜب ٟاخش٠ٓ ٟٝگشداٗذٗ ،تیز ٚعیش  ٝصشًت
اختیبس ٝ ٟآصاداٗ ٚاٝعت  ٝر٘ج ٚرجش ٟیب ٗبآگبٛبٗٗ ٚذاسدٓ .طبُؼ ٚدس آیبت هشآٗ ٠ایٖ صویوت سا ثٚ
ٝمٞس سٝؽٖ ًٓ٘٠ذ ً ٚاص دیذگب ٙاعالّ ًٔبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ تؼِن ث ٚدٗیب  ٝهجیؼت ٗذاؽتٓ ،ٚتؼِن
ث ٚرٜبٕ اثذ ٟاعت ،یؼ٘ ٠گشچًٔ ٚبٍ آش ٟاعت ً ٚثبیذ دس ایٖ ػبُْ ًغت ؽٞد ٠ُٝ ،ظٜٞس ایٖ
ًٔبٍ ث ٚفٞست ٓوقذ ٜٗبی ٠صیبت اٗغبٕ ،دس ػبُْ آخشت اعت ٝ.دٗیب سا ثب تٔبّ ٝعؼت ٝ
گغتشدگ ٠خٞد ظشكیت ظٜٞس ًٔبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ سا ٗذاسد .اص ایٖ س ،ٝرٜبٕ دیگش ٟدس پ ٠ایٖ
رٜبٕ ٛغت ً ٚاص ٓضذٝدیتٜب ٟایٖ ػبُْ ٓ٘ض ٝ ٙاص صزبثٜب ٟكشاٝإ ٓٞرٞد دس إٓ ٓجشاعت ُ ٝزا
ظشكیت ظٜٞس ًٔبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ سا داساعت.
ٓوقذ ٜٗبی ٠صیبت اٗغبٕ إٓ چ٘بٕ ً ٚاص آیبت هشآٗ ٠دسیبكت ٓ٠ؽٞد ٓوبّ ٓ ٝشتجت ٠اعت ً ٚاص إٓ
ثَ« ٚشد خذا» تؼجیش ٓ٠ؽٞد ،یؼ٘ ٠اٗغبٕ دس ٗوطٜٗ ٚبی ٠عیش اعتٌٔبُ ٠خٞیؼ ث ٚربیگب٠ٓ ٠ٛسعذ
ً ٚإٓ ربٗ ،ضد خذا  ٝرٞاس سصٔت اٝعتٝ .یژگ ٠ثٜؾت ،ث ٚػ٘ٞإ ٓ٘ضُگب ٙاٗغبٕ ،ایٖ اعت ًٚ
دس ٗضد خذا  ٝدس رٞاس هذط اٝعتٗ.جبیذ تقٞس ًشد ً ٚثٜؾت اخش ٟٝػی٘ب اص ٗٞع ثبؿٜب ٟدٗیٟٞ
اعت ثٌِ ٚایٖ ثٜؾت افٞال ٓتؼِن ث ٚػبُْ دیگش ٟاعت ً ٚتلبٝتٜب ٟث٘یبد ٟثب ایٖ ػبُْ داسد.ثٜؾت
ثٓ ٚؼ٘ ٠علشً ٙشآت اُ ٠ٜاعت ً ٚثشا ٟث٘ذگبٕ فبُش خذا گغتشد ٙؽذ ٙاعت  ٝثٜؾتیبٕ دس رٞاس
هشة سث ٞث ٝ ٠ثش عش علش ٙػ٘بیبت اُٛ ٠ٜغت٘ذ  ٝاص دعت سصٔت ا ٝاٗٞاع ٗؼٔبت سا دسیبكت

ٓ٠داسٗذ .ربیٓ ًٚ ٠طِٞة ٜٗبی ٝ ٠صویو ٠اٗغبٕ ٗیض رض سعیذٕ ث ٚإٓ ٗیغت.اٗغبٕ اگش اص چیضٛبٟ
دیگش خغت ٝ ٚدُضد٠ٓ ٙؽٞد  ٝثشأٛ ٟیؾ٠ٔٗ ٚتٞاٗذ خٞد سا ثب آٜٗب سامً٘ ٠ذ ،ث ٚخبهش إٓ اعت
ً ٚسٝس ا ٝدس رغتزٔٛ ٟٞبٕ ٓ٘ضُگب ٙصویو ٠اعت  ٝتب ث ٚآٗزب ٗشعذ  ٝسصَ اهبٓت دس ًٟٞ
ٓضجٞة اصُٗ ٠یلٌ٘ذ ،آساّ  ٝهشاس ٗٔ٠گیشد.اص ایٖ س ٝتٔبّ ٓغبػ ٠تشثیت ٠ثبیذ دس رٜت ًغت
ؽبیغتگ ٠ثشا ٟسعیذٕ ث ٚصنٞس خذا ثبؽذ ٝ.ایٖ ًٔبٍ رض دس عبی ٚپشعتؼ خذا صبفَ ٗٔ٠ؽٞد.
دس ثشخ ٠اص آیبت ٛذف اص آكشی٘ؼ ،پشعتؼ خذا ؽٔشد ٙؽذ ٙاعت.اص ع ٟٞدیگش ،پشعتؼ خذا ٗیض
ثبیذ ثش اعبط اختیبس  ٝداؽتٖ آصاد ٟدساٗتخبة ثبؽذ تب ٓٞرت ًٔبٍ آدٓ ٠ؽٞد  ٝالصٓ ٚإٓٝ ،رٞد
صٓی٘ ٚثشا ٟآصٓبیؼ اٗغبٕ اعت ،تب دس ٓٞار ٜٚثب ػٞآَ ٓخبُق ٞٓ ٝاكن  ٝثش عش چ٘ذ ساٛیٜب اص
س ٟٝاختیبس  ٝث ٚاٗتخبة خٞیؼ ،عشٗٞؽت خٞد سا سهْ صٗذ ،اص ایٖ س ،ٝدس آیبت دیگشٛ ،ٟذف
اص آكشی٘ؼ اٗغبٕ ،آصٓبیؼ ا ٝؽٔشد ٙؽذ ٙاعت.
ثب تٞمیض ًٚ ٠داد ٙؽذ ٓؼِ٠ٓ ّٞؽٞد ایٖ ٗٞع اٛذافٔٛ ،گ ٠رض ٝاٛذاف ٓتٞعو ٛغت٘ذ ٛ ٝذف
ٜٗبی ٠چیض ٟرض سعیذٕ ثٗ ٚضد خذا  ٝثشخٞسداس ٟاص ُزت ٝفَ اٗ ٝیغت .ثذی ٠ٜاعت ًٛ ٚش چٚ
ٗضدیٌ ٠اٗغ بٕ ث ٚخذاٗٝذ ٓتؼبٍ ثیؾتش ثبؽذ ثٔٛ ٚبٕ اٗذاص ٙاص سصٔت ٗبٓت٘ب ٠ٛا ٝثٜش ٙثیؾتشٟ
ٓ٠ثشد .ث٘بثش ایٖٓ ،وقذ ٜٗبی ٠صیبت اٗغبٕ یي ٗوطٝ ٚاصذ ٗیغت ثٌِ ٚیي صویوت داسآ ٟشاتت
اعت .صبٍ ًًٔ ٚبٍ ٜٗبی ٠اٗغبٕ اص دیذگبٝ ٙص ٠سٝؽٖ ؽذ ،ثبیذ دیذ آیب ٓطبُؼ ٚدس عبختٔبٕ
ٝرٞد ٟاٗغبٕ ٗیض ٓب سا ثٔٛ ٚیٖ ٗتیز٠ٓ ٚسعبٗذ یب ٗٚ؟ ث ٚتؼجیش دیگش ،سأ٘ٛبی ٠ػوَ دس ایٖ
صٓی٘ ٚچیغت؟ آٗچٓ ٚغِْ اعت ایٖ اعت ً ٚدس عبختٔبٕ ٝرٞد ٟاٗغبٕ ٛیچ ٓیَ افیَ ث ٚگضاف
ٜٗبدٗ ٙؾذ ٙاعت ٞٔٛ ٝاس ٙثیٖ آیبٍ ً ٝؾؾٜب ٟكطش ٟاٗغبٕ ٝ ٝاهؼیبت رٜبٕ ٛغتٔٛ ٠ب٘ٛگ٠
ًبَٓ ٝرٞد داسد .اگ ش ث٘ب ثبؽذ اٗغبٕ ٝارذ یي یب چ٘ذ ٓیَ ً ٝؾؼ كطش ٝ ٟافیَ ثبؽذ  ٝآٌبٕ
اسمب ٟإٓ ٓیَ ثشا ٟاٗ ٝجبؽذ ،دس ایٖ فٞست ثبیذ ٓؼتوذ ؽذ ً ٚدس ًبس خِوت كشیجٌبس ٝ ٟگضاف
ٝرٞد داؽت ٚاعت ،صبٍ إٓ ً ٚثب ٓطبُؼ ٚدس رٜبٕ خِوتایٖ ٓطِت ثٝ ٚمٞس احجبت ٓ٠ؽٞد ًٚٔٛ ٚ
آٞس ،اص ًٞچٌتشیٖ آٜٗب تب ثضسگتشی٘ؾبٕ ،ثش اعبط هشص ٠دهین ٛ ٝذكً ٠بٓال صغبة ؽذ ٙخِن
ؽذٙاٗذ  .ث٘بثش ایٖٓ ،طبُؼ ٚدس آیبٍ كطش ٟاٗغبٕ  ٝرٜت گیش ٠ًِ ٟآٜٗب ٓ٠تٞاٗذ ٓب سا دس ؽ٘بخت
ًٔبٍ ٝرٞد ٟاٗغبٕ یبس ٟسعبٗذ.
آٗچ ٚدسثبس ٙاٗغبٕ اص صوبین اٌٗبس ٗبپزیش اعت ،ایٖ اعت ً ٚؽؼبع آیبٍ كطش ٟا ٝاص هجیَ صویوت
رٞی ،٠صیجبی ٠دٝعت ٝ ٠هذست هِج ٠تب ثٜٗ ٠بیت آتذاد داسد ٛ ٝیچٌذاّ اص آٜٗب اهتنبٓ ٟضذٝدیت
 ٝتٞهق دس ٓشتجٓ ٚؼی٘ ٠سا ٗذاسٗذ.ایٖ اص خقبیـ ثبسص اٗغبٕ اعت ً ٚداسا ٟخٞاعتٛٚبٟ
ٗبٓضذٝد اعت  ٝثً ٚبٓیبثیٜبٞٓ ٟهت ٓ ٝضذٝد هبٗغ ٗٔ٠ؽٞد.ثٜٗ ٠بیت ثٞدٕ خٞاعتٜب ٟكطشٟ
اٗغبٕ صت ٠اص ٗظش كیِغٞكبٕ ؿیش اُٗ ٠ٜیض هبثَ اٌٗبس ٗیغت ثٌِ ٚاص ٜٓٔتشیٖ اختالكبت اعبع٠
اٗغبٕ  ٝصیٞإ ث ٚؽٔبس ٓ٠سٝد .آیبٍ كطش ٟاٗغبٕ ثب ایٖ ً ٚث ٚآٞس ٓختِل ٠تؼِن ٓ٠گیشٗذ،
عشاٗزبّ  ٚٔٛث٠ٓ ْٛ ٚپیٗٞذٗذ  ٝاسمبً ٟبَٓ ٜٗ ٝبی ٠آٜٗب دس یي چیض خالف٠ٓ ٚؽٞد  ٝإٓ
استجبه ثب عشچؾٔ ٚػِْ ،هذست ،رٔبٍ ًٔ ٝبٍ اعت  ٝایٖ ،رض دس عبی ٚپیٗٞذ ثب ثبسگب ٙاُٝ ٠ٜ
توشة ٗ ٝضدیٌ ٠ث ٚخذا آٌبٕ پزیش ٗیغت.تٜ٘ب دس ٗضدیٌ ٠ث ٚخذا  ٝاتقبٍ ثٓ ٚؼذٕ رٔبٍ ًٔ ٝبٍ
اعت ً ٚتٔبٓ ٠خٞاعتٛ ٚب ٟكطش ٟاٗغبٕ اسمب  ٝاٗغبٕ ثٓ ٚطِٞة ٜٗبی ٠خٞد ٗبیَ ٓ٠ؽٞد.رض
پیٗٞذ ثب خذاٛ ،ش ٛذف ٓ ٝوقذ دیگش ٟثشا ٟاٗغبٕ ،اص آكت ٗوـ ٓ ٝضذٝدیت ٓجشا ٗیغت  ٝثٚ
ٔٛیٖ رٜت پبعخگ ٟٞكطشت ثٜٗ ٠بیت هِت اٗ ٝخٞاٛذ ثٞد.

طبختبر جٓبٌ ثٓتز ثز يجُبی اخاللیبت يؼتزک  :چ ٕٞک ٚگلتیْ  ،اخالم ٓزٔٞػ ٚإٓ ؽیٛ ٙٞبی
صٗذگی  ،سٝػ  ٝػبداتی ٛغت٘ذ ک ٚیک كشد دس كشاص  ٝكشٝد صٗذگی كشدی ،خبٗٞادگی ،ارتٔبػی،
عیبعی  ٝػویذتی خٞیؼ ثکبس ٓی ثشد  ٝؽیشاص ٙصٗذگی سٝص ٝاس خٞد سا ث ٚعبختبس ٓی گیشد.
ؽ٘بخت  ٝآگبٛی ػوالٗی  ٝدهین اٗغبٕ اص ؽیشاص ٙاخالهیبتٝ ،ی سا هبدس ٓی عبصد تب اص دیگشإ
ثیبٓٞصد ٝ ،دس ٓٞسد اٗغبٕ ٛبی ٓضیو پیشآ ٕٞخٞیؼ ٗیض ث ٚتلکش  ٝاٗذیؾ ٚدایٔی ٗؾی٘ذ ،دس
ٓٞسد دؽٞاسی ٛب ،کبٓگبسی ٛبٗ ،بکبٓی ٛب ،پیشٝصی ٛب  ٝصتی ؽکغت آٜٗب ٗ ،یض ثی تلبٝت ٗجبیذ
ثبؽذ .ایٖ گ ٚٗٞثشداؽت ٓ ٚٔٛب سا یبسی ٓیشعبٗذ تب ثب عبیشیٖ دس ٔٛآ٘ٛگی ،تٞصیذ ٝ ،تلب ْٛكکشی
صٗذگی سا ثغش ثجشیْ ،صیشا اٗغبٕ ٛب دس صٗذگی ؽبٕ آٗوذس دس ٗجٞد صٓبٕ هشاس داسٗذ ک ٚثشای
ایزبد  ٝآكشی٘ؼ دؽٞاسی ٛب دس ثشاثش یکذیگشٛ ،شگض كشفتی ٗذاسٗذ .دس صٗذگی ٗجبیذ ث ٚؽی ٙٞای
ثب دیگشإ ٔٛکبسی ک٘یْ ک ٚیبسی  ٝدعتیبسی ٓب داسای عٞد ٓؤهتی ثشای اٗغبٕ ٛب  ٝرٔؼیت ٛبی
ٓضیو پیشآٓ ٕٞب ثبؽذُٝ ،ی ثشای دساص ٓذت احشات ٗبدسعتی سا ثشای ؽبٕ ث ٚثبس آٝسد ٝ ،ایٖ
ثیش ٕٝاص دایش ٝ ٙؽیشاص ٙاخالهیبت پغ٘ذیذ ٙصیغت ثب ٔٛی اعت .آٗبٗی ک ٚداسای دیذگب ٙدهین
اخالهی ٛغت٘ذ ،اص فالصیت  ٝظشكیت خیِی ٛب صیبد ثش خٞسداس ٛغت٘ذ تب عش ٙسا اص ٗب عش،ٙ
دسعت سا اص ٗب دسعت ،عیب ٙسا اص علیذ ٝ ،تبسیکی سا اص سٝؽ٘ی ،ث ٚگ ٚٗٞدهین  ٝعبُْ رذا ٓی
ک٘٘ذ .دس فٞستی ثؼنب ً دؽٞاس اعت تب دسعت سا اص ٗبدسعت تلکیک ٗٔبییْ ،صیشا آٗگ ٚٗٞکٚ
اٗغبٕ ٛب اص ٔٛذیگش دس ثی٘ؼ كکشی ؽبٕ ٗبٔٛگٛ ٕٞغت٘ذ ،ثشداؽت ٛبی ؽبٕ اص پذیذٛ ٙب ٝ
ثبص تبة ٝاژٛ ٙبی دسعت ٗ ٝبدسعت ،صویوت  ،فذاهت ،تؼٜذ  ٝتٔغک ثٓ ٚغبیَٗ ،یض ٔٛغبٕ
ٗیغت٘ذ ٛ ٝش یکی ثش ٓج٘بی ك ْٜخٞدی ،آٜٗب سا ث ٚتؼجیش  ٝتلغیش ٓی ٗؾی٘٘ذ.
صویوت ٓغِْ دیگش ایٖ اعت ک ،ٚاٗغبٕ ٛب داسای ٓ٘بثغ  ٝعشچؾٔٛ ٚبی ٓختِق آٓٞصؽی  ٝاخالهی
ٛغت٘ذ ک ٚثیؾتشی٘ ٚآٜٗب ؽبَٓ ػویذ ٝ ٙثبٝسٓ ،ضیو خبٗٞادگیٓ ،ضیو ارتٔبػی ،اسصػ ٛبی ٝاثغتٚ
ث ٚتٜزیت خبٗٞادگی ،اخالهیبت ارتٔبػی ٝ ،هٞاٗیٖ ٓ ٝوشسات ٓشٝر ٚارتٔبػی ک ٚدس إٓ صیبت
ثغش ٓی ثشیْٛ ،غت٘ذ .یکی اص ٗبّ ٛبی کتبة کبی٘بت ،هشإٓ ٓزیذ ،اُلشهبٕ اعت ،یؼ٘ی ای٘کٗ ٚیکی
ٛب  ٝثذی ٛب سا اص  ْٛتلشین ٓیک٘ذ ،رذا ٓی عبصد  ٝث ٚپیشٝإ ٛذایت ٓی دٛذُٝ ،ی ای٘ک ٚچگٚٗٞ
اص إٓ اعتلبد ٙفٞست ٓیگیشدٝ ،اثغت ٚاعت ث ٚدسک  ٝؽ٘بخت ٓب اص ٛذایت یضداٗی .ػال ٙٝثشإٓ
ادثیبت ػویذتی ٓبٓ ،بٗ٘ذ عبیش ٓزاٛت  ٝآئیٖٞٔٛ ،اسٓ ٙب سا دس ساعتبی ػِٔکشد ثٜتش ثب دس ٗظش
داؽت پیشٝی اصؽیشاصٛ ٙبی اخالم ػویذتیٓ ٝ ،غؤُیت ارتٔبػی ،اخالهی  ٝػوالٗی ،سٔ٘ٛبیی ٓی
ک٘ذ کٓ ٚیتٞإ اص داؽتٛ ٚبی ػشكبٗیٞٗ ،ؽتٛ ٚبی داٗؾٔ٘ذإ ػشفٛ ٚبی ثبٝس  ٝػویذ،ٙ
ٓٞمٞػبت دیگشٓبٗ٘ذ كِغل ٚثب ٓضتٞای دهین ػِٔی  ٝػِٔی ،ث٘یبد ٛب  ٝاف ٍٞاعبعی ع٘ت ٛبی
ػویذتیٓ ،شاعْ ٘ٓ ٝبعک ث ٚؽٔ ٍٞتؾشیلبت ٓزٛجی  ٝػویذتی ،تقٞف ث ٚؽٔ ٍٞچکیذٛ ٙبی
دثیشعتبٕ ٛبی ٗبٔٛگ ٕٞگشایؼ ٛبی فٞكیبٗ ٝ ،ٚؿیش ٙسا یبد آٝس ؽذ.
ثؼنب ً دعتشعی ث٘ٓ ٚبثغ  ٝعشچؾٔٛ ٚبی ٗبٔٛگ ٕٞؿ٘بیْ ادثیبت ػویذتی  ٝارتٔبػی  ،ثبػج
عشدسگٔی  ٝت٘بهل دس ثشداؽت ٛبی ٓب ٓیگشدد ،صیشا آٗچ ٚک ٚدس یک كش٘ٛگ ٓخجت اسصیبثی
ٓیؾٞد ،دس كش٘ٛگ دیگشی ٗبدسعت ،خالف تقٞس  ٝؿیش ٝاهؼی هِٔذاد ٓیؾٞد .ثؼنب ً دس كشآی٘ذ
اٗتخبة ،دچبس اؽتجبٓ ٝ ٙغبٓض ٚهشاس ٓیگیشیْ ،ک ٚدیگشإ ث ٚإٓ کٔتش عش خٞسد ٙاٗذ  ٝصتی ث ٚإٓ
ٛش گض ثٜبیی سا هبیَ ٗ ٚؽذ ٙاٗذ ٛ ٝشگض ٗٔیؾٗٞذ ،آب کبس کشد ٛبی ؽبٕ تٞهق ٔٗ ْٛیک٘٘ذ  ٝصتی
ثٜتش پیؼ ٓیشٗٝذ .اص ایٖ عجت ٞٔٛاس ٙاٗغبٕ ٛب خٞد ٓی پشع٘ذ ،کذاّ ٛب اٗذ ،إٓ ؽیٛ ٙٞبیی ک ٚکٚ
ٓب سا ثغٞی ت٘ذسعتی اٗتخبة سٓ ٕٞٔ٘ٛی ؽٗٞذ ؟ چگٓ ٚٗٞیتٞاٗیْ دؽٞاسی ٛب  ٝخطشات ٗبؽی اص
ػذّ دهت دس اػٔبٍ  ٝکشداس ٓبٕ سا ث ٚصذ افـشی کبٛؼ دٛیْ؟ آیب کبس کشد ٛبی ٓب ٓ ٚٔٛبٕ

سا دس ساعتبی تؼٜذاتی ک ٚرٜت اٗزبّ خذٓت ث ٚخٞد ،خبٗٞاد ٝ ٙاٗغبٕ ربٓؼ ٚخٞد  ،عپشدیْ ،دس
صبٍ ػِٔی ؽذٕ ٛغت٘ذ؟ اص ایٖ عجت صٗذگی ٓبدی ٓ ٝؼ٘ٞی ٓب ٔٛیؾٓ ٚب سا تؾٞین  ٝتشؿیت ٓی
ٗٔبیذ ک ٚثبیذ دس ٓ ٚٔٛغبیَ فبدم ،دسعت کبس ،خٞد گزسٝ ،اكی ٓ ٝتؼٜذ ث ٚاف ٍٞث٘یبدیٖ تٜزیت
خٞدی ثبؽیْٓ .ب ٞٔٛاس ٙاؽتجبٓ ٙی ک٘یُْٝ ،ی ثبیذ دس افالس ٓزذد ؽبٕ اهذاّ ٗٔبییْ ٝ ،ثبیذ داٗغت
ک ٚاؽتجبٛبت ،کبعتی ٛبٞٗ ،اهـ ٗ ٝبسعبیی ٛبی ٓب ،آٓٞصگبسإ ٝاهؼی ٓب ٛغت٘ذ.
ثشای  ٚٔٛاٗغب ٛب ث ٚگ ٚٗٞكشدی  ٝرٔؼی ،اگش ٓیَ عبختبس ربٓؼ ٝ ٚصٗذگی ثٜتش سا داؽت ٚثبؽ٘ذ،
الصّ اعت تقٞس  ٝثی٘ؼ ث٘یبدیٖ صٗذگی سا ک ٚػجبست اص سٝػ دسعت ،فذاهت ،ایٔبٕ داسی،
دكبع اص صویوت  ٝصوبٗیت ،خٞد اسادگی ،خنٞع  ٝخؾٞع ثٞدٕٜٓ ،شثبٕ  ٝثب ٓالصظ ٚثٞدٕ ،ادای
اصتشاّ  ٝاکشاّ خٞد ،خبٗٞاد ٝ ٙارتٔبع  ،تکشیْ  ٝتوذیظ ٓوبّ راتی اٗغبٕ ،پشٛیض اص صشط  ٝآص،
تؼقت  ٝتضزش ،سا رض رذا ٗبپزیش صٗذگی سٝصٓش ٙخٞد عبصٗذ .دس ایٖ چ٘یٖ صبُت ٓیتٞاٗیْ یک
ربٓؼٓ ٚغتضکْ ،خشد گشاٗ ،بكغ ،رٜبٕ ؽٔ ٝ ،ٍٞاٗغبٕ عبالس سا ث ٚعبختبس گیشیْ ک ٚدس إٓ ٛش
ك شد ربٓؼ ٚصنٞس ٓؼو ٝ ٍٞثبُلؼَ خٞیؼ سا اصغبط ٗٔٞد ٝ ٙخٞیؾتٖ سا دس عبختبس ٓزذد إٓ
ٓغؤٍ ٓ ٝذی ٕٞثذاٗ٘ذ.
اَکؼبف چیظت؟ ٓذت صٓبٕ ٜٗبیت صیبدی عپشی گشدیذ ٙاعت کٝ ٚاژ ٙاٗکؾبف ،تشهی ،تؼبُی
 ٝپیؾشكت دس ٓیبٕ َِٓ رٜبٕ ثٝ ٚكشت  ٝکخشت کبس ثشد داسد ،آب ثب ٝفق آٗ ْٜاص دیذگب ٙاٗغبٕ
ٛبی ٗب ٔٛگ ٕٞداسای تؼجیش  ٝتلغیش ٓختِق اعت .ثشخی اص إٓ تٜ٘ب تقٞس اٗکؾبف اهتقبدی سا
داسٗذ ،ثشخی إٓ سا ٖٓ صیج كشای٘ذ استوبی عطش صٗذگی رٔؼیت ٛبی ٓضش٘ٓ ،ّٝضٝی  ٝكشآٞػ
ؽذ ٙسا ث ٚؽٔ ٍٞکبٛؼ كوش ،ث ٚتلغیش ٓی ٗؾی٘٘ذ .ثؼنی اص اٗغبٕ ٛب ،اٗکؾبف سا دس صَ دؽٞاسی
ٛبی ٗبؽی اص صٞادث هجؼی  ٝعبخت دعت  ٝػِٔکشد اٗغبٕ ٛب ٓیذاٗ٘ذ ٝ ،ثبیذ گلت یک كشآی٘ذ
خیِی ٛب هٞالٗی اص گلتٔبٕ دس ٓیبٕ َِٓ رٜبٕ رشیبٕ داسد  ٝصتی اٗغبٕ ٛبی کش ٙخبکی سا ثٚ
دعتٛ ٚبی صیش ،ث ٚتوغیْ ٓی ٗؾی٘٘ذ :يهت ْبی سیز اَکؼبف ،رٔ ثّ اَکؼبف ٔ ،یب کى اَکؼبف
یبفتّ ،يهت ْبی در حبل اَکؼبف  ٔ ،يهت ْبی اَکؼبف یبفتّ  .ايب اگش ثٝ ٚاهؼیت ٛبی دٗیب
آشٝصی كکش ٗٔبییِْٓ ٚٔٛ ،ت ٛب دس صبٍ اٗکؾبف ٛغت٘ذ ،تٜ٘ب تلبٝت دس ایٖ اعت ک ٚكشآی٘ذ ٝ
عطش اٗکؾبف آٜٗب دس ٓشاصَ ٓؼیٖ  ٝؽشایو ٓختِق هشاس داسد ٛ ٝیچکذاّ ؽبٕ دس صبٍ سکٞد
ٗیغت٘ذ .صتی آشٝص دس کؾٞس ٛبی ٜٗبیت پیؾشكتٓ ٚؾبٛذٓ ٙی ک٘یْ صنٞس داسٗذ اٗغبٕ ٛبیی کٚ
دس یک ٝمؼیت خیِی ٛب ثذ اهتقبدی  ٝؽشایو صیغت هشاس داسٗذ ،دس فٞستی ک ٚدس کؾٞس ٛبی
کْ سؽذ ،ثؼنب ً تٞصیغ ٓٞاد  ٝمشٝست ٛبی اُٝی ٚثٜتش  ٝؽبیغت ٚاعت ٗ ،غجت ث ٚکؾٞس ٛبی
پیؾشكت ٝ ٚداسای عطش ػبُی تشهی  ٝتؼبُی .ثؼنب ً دس کؾٞس ٛبی پیؾشكت ،ٚثی٘ؼ تشهی  ٝاٗکؾبف
ثش ٓج٘بی ص زْ تُٞیذات ٓٞاد اُٝی ٝ ، ٚعبیش اهالّ مشٝسی صٗذگی ٓٞسد ثشسعی هشاس ٓیگیشد ،آب
پشعؼ ایٖ اعت ک ٚآیب ِٓ ٚٔٛت ٛب ،اهٞاّ ٓ ٝشدٓبٗی ک ٚدس إٓ عشصٓیٖ ٛب صیبت ثغش ٓی ثشٗذ،ثٚ
گٞٓ ٚٗٞاصی ٓ ٝغبٝی اص إٓ اعتلبدٓ ٙیک٘٘ذ ،کٛ ٚشگض ٗ.ٚ
اَکؼبف ٔ تصٕر دیٍ ٔ دَیب  :ثش ث٘یبد ٓتٓ ٕٞوذع ٚدٗیبی اعالّ٘ٓ ،بعجبت ٓغِٔبٗبٕ ثب ثبٝسٛبی
دی٘ی  ٝرٜبٕ ٓبدی  ٝعکٞالس ؽبٕ ،ثب  ْٛداسای ثبكت ٓ٘طوی  ٝػوالٗی ٛغت٘ذ .ػجبدت ٗ ٝیبیؼ دس
ٓیبٕ ٓغِٔبٕ ٛبٛ ،ش گض آٜٗب سا ثغٞی دٗیب ثیضاسی تؾٞین  ٝتشؿیت ٗٔی ک٘ذ ،ثِک ٚثشای ؽبٕ ٓی
گٞیذ ک ٚدس صٗذگی اٗغبٕ عؼی  ٝتالػ یک پذیذٓ ٙؼو ، ٍٞاٗغبٗی  ٝارتٔبػی ثٞد ٝ ٙکٔبیی سٝصی
صالٍ دس رات خٞد هبػت  ٝػجبدت اعت .دس ٛیچ ٓ٘بثغ  ٝعیبم اعالٓی ثٗ ٚظش ٗٔی سعذ ک ٚدس
إٓ رب اٗغبٕ ٛب سا اص آٓٞصػ ،تؼِیْ ،کبس ،صصٔت  ٝگشكتبسی دس آٞس ارتٔبػی ٓبٗغ ؽذ ٙثبؽذٝ ،

اگش چیضی ٝ ْٛرٞد داسد ،اص ٓت ٕٞثش ٗخٞاعت ٚثِک ٚثش ٓج٘بی تلبعیش  ٝتؼبثیش اكشادی ثٓ ٚیبٕ آٓذٙ
اعت ک ٚثی٘ؼ اعالٓی سا ثشای ٓذت ٛبی خیِی هٞالٗی ،دس صٗذإ اكکبس  ٝثی٘ؼ كشدی خٞیؼ
هشاس داد ٝ ٙإٓ سا دس اٗظبس دیگشإ ٓ٘لی تجبسص داد ٙاٗذ ،ک ٚخٞد رلبیی اعت دس ثشاثش ایٖ ٚٔٛ
ٗؼٔبت  ٝثشکبت ٗیش ، ٝفالصیت  ٝظشكیت ٛبی یضداٗی .صتی ثبٝس ثش ایٖ اعت ،ثبٝس اٗغبٕ ٛب،
ثٝ ٚیژ ٙثبٝس ٛبی دی٘ی  ،اگش ثش ث٘یبد اف ٝ ٍٞؽیشاصٛ ٙبی ث٘یبدیٖ اخالهی إٓ ٓٞسد کبس ثشد
هشاسگیشد ،پیشٝإ ٛشگض ثٛ ٚیچگ ٚٗٞدؽٞاسی ٛب ،عش دچبس ٗخٞا٘ٛذ ؽذ .دس ػویذ ٙاٗغبٕ ٛب ٝاژٙ
ٛبی دیٖ  ٝدٗیب ،سٝس ٓ ٝبد ٙثب ٝفق إٓ ک ٚؽ٘بعٛ ٚبی رذاگبٗٛ ٚغت٘ذ ،آب داسای استجبه ثبٔٛی
ٞٔٛ ٝاسٗ ٙبگغغت٘ی ،کٔٗ ٚیتٞإ یکی سا ثـیش دیگشی داؽت  ٝیب ٓٞسد ٓطبُؼ ٝ ٚپژٛٝؼ هشاس
داد .صٗذگی دٗیٞی ثشای اٗغبٕ یک ٓٛٞجت اعت ک ٚثبیذ إٓ سا ث ٚگ ٚٗٞدسعت ٓ ٝؼو ٍٞعپشی
ٗٔٞد  ٝاص إٓ دسعت کبس گشكت ،صیشا ایٖ ٝاژ ٙصٓبٗی دس کتبة آعٔبٗی ٗیض خیِی ثب أٛیت رِٙٞ
داد ٙؽذ ٝ ٙصتی آكشیذگبس ث ٚإٓ عٞگ٘ذ یبد ٗٔٞد ٙاعت .ػجبدت خذاٗٝذی تٜ٘ب اص هشین ػجبدت ٝ
ٗیبیؼ ٗیغت ،ثِک ٚاص هشین اٗزبّ خذٓت اخالهی ث ٚاٗغبٕ ،خبٗٞاد ،ٙرٔؼیت  ٝکبك ٚثؾشیت اعت.
هشإٓ ٖٓ صیج کتبة صٗذگی ،اخالمٛ ،ذایت  ،عبی٘ظ  ٝتک٘بُٞژی ،کبس کشد ٛبی اٗغبٕ ٛب سا
فشف دس هبػت  ٝػجبدت خالفٔٗ ٚیک٘ذ ٝ ،یب  ْٛتٜ٘ب ثٓ ٚغؤُیت ٛبی ٓزٛجی اػ ٓتٞرٔٗ ٚی
عبصد ،ثِک ٚث ٚاٗغبٕ پیبّ ٓیذٛذ کٓ ٚغؤُیت ٓزٛجی ثذ ٕٝداؽتٖ اصغبط ٓغؤُیت ارتٔبػی ٝ
اٗغبٗی  ،گشایؼ ػویذتی  ٝثبٝس ٛبی دی٘ی اٗغبٕ ،ث ٚیک ٓضیو داسای خال  ٝثذٓ ٕٝضتٞا  ٝعیبم
تجذیَ خٞاٛذ ؽذ .کبس کشد ٛبی دٗیٞی اٗغبٕ ثش ث٘یبد اخالم صغ٘ ٚا ٝگ ٚٗٞپزیشكت ٝ ٚؿ٘بٓ٘ذ
ٓیؾٗٞذ ،صیشا ػویذ ٝ ٙثبٝس اٗغبٕ  ،ثشایؼ ؽیشاص ٙای سا ٓی آكشی٘ذ ک ٚدس چٜبس چٞة إٓ اٗزبّ
کبس ٛبٛ ،ش چ ٚثیؾتش اص پیؼ ٛ ،ذكٔ٘ذ ،اخالهی  ٝاٗغبٗی ٓیؾٗٞذ .ثبٝس ٓ٘ذإ ٝاهؼیٓ ٝ ،ؤٓ٘بٕ
ٞٔٛاس دس رغتزٞی إٓ ٛغت٘ذ ک ،ٚکشداس ،پ٘ذاس  ٝثی٘ؼ آٜٗب ثبیذ ٓطبثن سمب  ٝسؿجت آكشیذگبس
ثبؽذ ٔٛ ٝیؾ ٚثبیذ ثخیش خِن هللا ٓخت ّٞؽٗٞذ ٝ ،ؽخقیت ٓؼ٘ٞی ؽبٕ ثبیذ دس سٝص ٝا پغیٖ،
ٓٞسد اسصیبثی ٓخجت ٓ ٝکبكبت  ٝپبداػ دهین هشاس گیشٗذ.
اطالو ٔ اَکؼبف  :خذٓت گضاسی ث ٚاٗغبٕٞ٘ٔٛ ،ع  ٝکبك ٚثؾشیت ٝ ،استوبی عطش کیلیت
صٗذگی  ٚٔٛاٗغبٕ ٛبی ٓضیو پیشآ ،ٕٞثی٘ؼ ٓشکضی ػبُْ اعالّ سا تؾکیَ د٘ٛذ ٙاعت .ثغب اص
اٗغبٕ ٛبی دٗیب ػشة پیؼ اص اعالّ ،ث ٚایٖ ثبٝس ثٞدٗذ ک ٚصٗذگی اٗغبٕ ٛب  ٚٔٛثش ث٘یبد تقبدف ٝ
توذیش ،دس گشدػ اعت .آب ثب صنٞس تبسیخی صنشت ٓضٔذ( ؿ) ٖٓ ،صیج ٛبدی ٓغِٔبٗبٕ کٚ
اٗغبٕ سا ٖٓ صیج اؽشف آكشی٘یؼ ٗ ٚتٜ٘ب ٓؼشكی ٗٔٞد ،ثِک ٚر٘ٛیت اػ سا سٝؽٖ عبخت ک ٚاٗغبٕ
ٛب ثش عشٗٞؽت خٞد ثبیذ صبکْ ثبؽ٘ذ صیشا خذاٗٝذ ثشایؾبٕ ػوَ سا ٖٓ صیج ٝعیِ ٚدسک  ٝؽ٘بخت
خٞد ،ربٓؼ ٝ ٚکبئ٘بت ػطب كشٓٞد ٝ ٙإٓ سا ثبیذ ٓطبثن ؽشایو صٓبٕ ٓ ٝکبٕ ،ثکبس ثشٗذ تب ٗبری
ؽٗٞذ .یکی اص علبسؽبت دایٔی إٓ صنشت ،ثشای ٓغِٔبٗبٕ ایٖ ثٞد تب اص ؿشثب ،كوشا ،مؼلب ،ثیٙٞ
ٛب ،یتیٔبٕ ،اعشا ،اٗغبٕ ٛبی ٓ٘ضٝی  ٝكبهذ آکبٗبت ،ثبیذ ٓٞاظجت  ٝعشپشعتی ،فٞست گیشدٝ ،
فذه ٝ ٚرکبت سا ثخبهش تؼٔیَ  ٝتطجین ایٖ ثی٘ؼ دس ٓیبٕ  ٚٔٛثبٝسٓ٘ذإ ،سایذ عبخت .إٓ
صنشت ٓی كشٓٞد ک ٚپشداخت فذه ٝ ٚرکبت دس صویوت آش ،اصغبط ٓغؤُیت ارتٔبػی ثٞدٝ ٙ
اٗغبٕ ٛبی ؿ٘ی ثبیذ داؽتٛ ٚبی اهتقبدی  ٝعشٓبی ٚؽبٕ سا ثب دیگشإ عٜیْ ثغبصٗذ تب آٜٗب ٗیض اص
ٗؼٔت ٓبدی دس صٗذگی ؽبٕ ثی ثٜش ٙثبهی ٗٔبٗ٘ذ .هشإٓ ٓزیذ اٗغبٕ  ٝثبٝسٓ٘ذإ سا تؾٞین ٓی ک٘ذ
تب داسای عطش آگبٛی ارتٔبػی ثبؽ٘ذ ٝ ،اص ؽؼٞس ارتٔبػی ؽبٕ دس ساعتبی خذٓت ث ٚاٗغبٕ ٝ
ربٓؼٓ ٚقذس خذٓت ثذ ٕٝچ ٝ ٕٞچشا ،هشاس گیشٗذ  ٝدس ثِ٘ذ ثشدٕ عطش صٗذگی ارتٔبػی ٓ ،بُی
 ٝاهتقبدی اٗغبٕ ٛبی ٓضیو پیشآ ،ٕٞثٝ ٚیژٔٛ ٙغبیٛ ٚبٗ ،وؼ ٓخجت خٞد سا ثبصی ک٘٘ذٓ .ضیذ
ثشإٓ گلتٓ ٚیؾٞد ک ٚآصادی  ٝعشٓبی ٚكشدی ،صٓبٗی داسای اسصػ خٞاٛذ ثٞد ،اگش ث٘ٓ ٚظٞس کٔک

 ٝاعتؼبٗت ث ٚدیگشإ ثکبس ثشد ٙؽٞدٛ .ذف اص آصادی ٝاهؼی اعتوالٍ اٗغبٕ دس اٗتخبة ساٝ ٙ
سٝػ پیؾشكت ربٓؼ ٚثخبهش ایزبد عُٜٞت ٛب  ٝثٜجٞد صٗذگی ٓبدی ٓ ٝؼ٘ٞی ٓ ،ی ثبؽذ .اكشاد
ٓٞرٞد دس یک ربٓؼ ،ٚثٝ ٚیژ ٙآٜٗبیی ک ٚدس ٓوبّ ارتٔبػی  ٝهیبدت هشاس داسٗذ ،ثبیذ اهٔی٘بٕ ثذ٘ٛذ
ک ٚٔٛ ٚاٗغبٕ ٛبیی ک ٚدس إٓ ٓضیو صٗذگی ثغش ٓی ثشٗذ  ،داسای صوٞم ٓغبٝی ثٞد ٝ ٙاص اصتشاّ
 ٝػضت ٓغبٝی ،ثشخٞسداس ٛغت٘ذٓ .غُٞیت ػویذتی ٓ ٚٔٛغِٔبٗبٕ اعت تب دس عبختبس یک ربٓؼٚ
ػبدٍٓ ،شك ،ٚثب ٝهبس  ٝرٔؼگشا ،دس ٓغبػی ٓؾتشک هشاس داؽت ٚثبؽ٘ذٔٛ .چ٘بٕ ٓ ٚٔٛغِٔبٕ ٛب
ٓکِق ٛغت٘ذ تب داؽتٛ ٚبی ٓبدیٓ ،ؼ٘ٞی ،ػِْ ،صکٔت ،ػشكبٕ  ٝداؽتٛ ٚبی اخالهی ؽبٕ سا ثب
ٞ٘ٔٛع خٞد ،عٜیْ ثغبصٗذ  ٝثب ٔٛگبٕ داسای ثشخٞسد ٓغبٝی  ٝیکغبٕ ثبؽ٘ذ ٝ ،دس گغتشػ ٝ
اٗکؾبف یک ربٓؼٓ ٚغؤٍ ،ثب اػتٔبدٓ ٝ ،تغبٝی اُضوٞم ٗ ،وؼ اٗغبٗی  ٝاعالٓی ؽبٕ سا ثبصی
ک٘٘ذ .خذٓت ث ٚربٓؼ ٚثؾشی ٝ ،کبس کشد ٛبی سمبکبساٗ ،ٚث٘ٓ ٚظٞس تـییش  ٝتؼٞیل صبالت ٗب
ثغبٓبٕ اٗغبٕ  ٝربٓؼ ٚثؾشی ،یکی اص ٝیژگی ٛبی فضبث ٚکشاّ صنشت سع ٍٞخذا سا  ،تؾکیَ
ٓیذاد .آٜٗب هٞیب ً ػویذ ٙداؽت٘ذ ٞٔٛ ٝاس ٙعؼی ٓی ٝسصیذٗذ تب ٓطٔئٖ عبصٗذ ک ٚٔٛ ٚاٗغبٕ ٛبی
ٓٞرٞد دس یک ارتٔبع ،اص تغبٝی صوٞم ،ػذاُت ارتٔبػیٝ ،هبس ٝػضت  ٝصشٓت ،ثشخٞسداس
ثبؽ٘ذ  ٝثی ػذاُتی دس ثشاثش آٜٗب فٞست ٗگشكت ٚثبؽذ ،صیشا صبکْ ظبُْ دس سٝص ٓٞػٞد ث ٚػزاة
خذاٗٝذی ،گشكتبس خٞاٛذ ؽذ ٝ .آٜٗب ث ٚایٖ ؽی ،ٙٞؽبُٞد ٝ ٙؽیشاص ٙصٗذگی اخالهی آت ٓغِٔ ٚسا
ثٝ ٚر ٚخیِی ٛب اصغٖ ،گزاؽت٘ذ.
تٓذیت ػفمت ٔ اخاللیبت يٕاظجت  :دس عیبم ٓ ٝت ٕٞهشآٗی ٞٔٛاسٓ ٙی خٞاٗیْ ک ٚٔٛ ٚاٗغبٕ ٛب
اص سٝس ٝاصذ ثٝ ٚرٞد آٓذ ٙاٗذ ٝ ،ایٖ خٞد ٗؾبٕ د٘ٛذ ٙثی٘ؼ پِٞساُیغْ ،اتضبد  ٝاتلبم دس ٓیبٕ آت
ٓغِٔ ٝ ٚکبك ٚثؾشیت ٓی ثبؽذ ْٛ ٝ ،اٗؼکبط د٘ٛذ ٙإٓ اعت ک ٚٔٛ ٚاٗغبٕ دس سٝی صٓیٖ ثذٕٝ
آٗک ٚداسای کذآیٖ چؾْ اٗذاص ػویذتی  ٝثبٝس ٛبی دی٘ی ٛغت٘ذ ٚٔٛ ،ؽبٕ ثب ٔٛذیگش دس استجبه
ٛغت٘ذ ٝثٗ ٚیشٝی ٝاصذ یضداٗی ثبٝس داؽت ٝ ٚإٓ سا ث ٚپشعتؼ ٓیگیشٗذ ٚٔٛ .ادیبٕ ٓ ٝزاٛت ثغٞی
یک ثؾشیت ٝاصذ دس صشکت ٛغت٘ذ  ٝادیبٕ ٓختِق دٗیب کٞؽؼ ٓی ٗٔبی٘ذ تب ٔٛذیگش كٜٔی سا ثٚ
ٓیبٕ ثیبٝسٗذ ،ثذ ٕٝآٗک ٚداسای ؽیٛ ٙٞبی ٗب ٔٛگ ٕٞتؼجیش  ٝتلغیش اص ػویذ ٝ ٙثبٝس ٛغت٘ذْٛ ٝ ،
تٞصیذ  ٝیکتب پشعتی ،دس ٓیبٕ  ٚٔٛادیبٕ ٓؼٔ ٍٞثٞد ٝ ٙإٓ سا ؽی ٙٞدهین صٗذگی ػویذتی دی٘ی
ٓیذاٗ٘ذ .ثی٘ؼ ٗجٞت  ٝآبٓت  ٝعبیش ؽیٛ ٙٞبی دی٘ی  ٝآئیٖ پشعتی ،ثٓ ٚخبث ٚادآ ٚد٘ٛذ ٙهٞاٗیٖ ٝ
ٓوشسات ٗیشٝی اُٜی ،ث ٚؽٔ ٍٞثشداؽت ٛب ،ثبٝس ٛب ،تؼبثیش  ٝتلبعیش ،دس صٓش ٙمشٝسیبت
صٗذگی ارتٔبػی ث ٚؽٔبس ٓیشٗٝذ.
یکی اص اٛذاف ث٘یبدی آكشی٘ؼ اٗغبٕ ثش سٝی ایٖ کش ٙخبکی ،ثش اعبط  ٝث٘یبد اػتوبدات ٓزٛجی،
عؼی دس ساعتبی آكشی٘ؼ كنبی عُٜٞت آكشیٖ ثشای ٔٛذیگش ٓی ثبؽذ .ثٜجٞد ؽی ٙٞصٗذگی ٚٔٛ
اٗغبٕ ٛبٗ ،یض ٓغؤُیت ٓؾتشک اخالهی  ٚٔٛاكشاد ربٓؼٓ ٚی ثبؽذ ک ٚدس صویوت یکی اص ٝربیجی
اعت ک ٚثشایؼ ٖٓ صیج ثٜتشیٖ آكشی٘ؼ ،عپشد ٙؽذ ٙاعت .رٜت تضون ایٖ  ٚٔٛگلتٛ ٚبٓ ،ب اٗغبٕ
ٛب داسای ساٛ ٙب  ٝؽیٛ ٙٞبی ٗب ٔٛگٔٛ ٕٞکبسی  ٝیبسی ٛغتیْٓ ،بٗ٘ذ کٔک ٛبی ػِٔیٓ ،بدی،
ٓؼ٘ٞی ،اخالهی ،ارتٔبػی ،ػویذتی  ٝسٝصبٗی ٛغتیْ کٛ ٚش گض ٗجبیذ دسیؾ ٝسصیْ .آتیبصی کٚ
اٗغبٕ دس ثشاثش عبیش صٗذ ٙربٕ ٛب داسد ،كشاعت  ٝػوالٗیت ا ٝاعت ک ٚاص إٓ دس ثشاثش عبیش
ربٗٞسإ  ٝر٘ج٘ذٛ ٙب ،ثشخٞسداس اعت .کبئ٘بت ثٓ ٚخبثٓ ٚشکض صٗذگی ٓب ،دس اختیبس ٓب گزاؽت ٚؽذٙ
اعت ،ک ٚثبیذ اص إٓ ٓٞاظجت ٗٔٞد ٝ ،ایٖ دس صویوت ٛذایت ٓبُک ا ٝاعتٓ .ب اٗغبٕ ٛب ٓبُک
کبئ٘بت ٗیغتیْ ،ثِک ٚصبكع إٓ ٛغتیْ ٝ ،دس صلع ٗ ٝگٜذاؽت إٓ ثبیذ ٞٔٛاس ٙعؼی  ٝتالػ ثیذسیؾ
ٝسصیْ.

یبد يبٌ ثبػذ اس ايزٔس خطبیی َکُیى
گز کّ در خٕیغ ػکظتیى صذایی َکُیى
پز پزٔاَّ ػکظتٍ ُْز اَظبٌ َیظت ؛
گز ػکظتیى سغفهت يٍ ٔ يبیی َکُیى
یبديبٌ ثبػذ اگز ػبخّ گهی را چیذیى ؛
ٔلت پزپز ػذَغ طبس ٔ َٕایی َکُیى
یبديبٌ ثبػذ اگز خبطزيبٌ تُٓب يبَذ ؛
طهت عؼك سْز ثی طز ٔ پبیی َکُیى ...

( دکتز عهی ػزیعتی )

