
 

وین  ،اٍچَى یلش وی تیلگيُ ّن یَص لشِ لش، تیلس یذیگيِ ًی تیلو زاسیخی اٍص خلمی، یَسزی، زیلی، هذًیسی ٍ

لشًی ِ س هی؟ اٍصًی ییشگِ اٍسیة، اٍصگایوَ لش لشًی همساٍچیِ ی اٍصگِ چی؟ اٍصلیگیٌی تیلو داس؟ تًَگِ وین سثة عیة

 س هی؟ایوَ لش گِ وَزاسٍچیشوَول

ٌیك، یَلذٍصلشی خاسالق، یَسزی عظین، ـِلشی اٍلَغ، آسواًی ز اٍزویطی یاسٍغ، ضخصیر اصلی ،سَال یٌِ تیش

لشیذى سَخیشیة ُ ًیة لالگي، اٍسًی دٍلر اداسِ گِ اَیل چِ زیلی اٍی زیلیِ لشگ یمیي -ایل وین تَلگي؟ یمیي -سلَیاضی تازوَ

 وین؟ -ایل ًگي تَِ زطل

ی ُ دُ ضًَذ اٍصتیه دییِ جَاب تیشیص هوىي. اٍصتیه َسگیشدى اٍصتیه، ضَسی ل سلٌوَ لشگِ ایىىی سَال تَ

گي، سازمیي ِ وِ ایچیٌگیضدُ اٍصیٌی تیلو زا «.گِ سي دٍاُ ییشگِ تاسِ دى چیممي تالگِ، ل اٍص ایچیٌگ»تیشهمال ّن تاس: 

 .سی یاسیطی هحالِ ًیٌگ خیطاً ایىي، ایل لش تاسِ ویوس

گِ  لشًی ییشگِ اٍسیص حساتیِ لیه تاضم تَیَن لیه ٍ اٍلَغ . تَاٍصیچِ تَیَن دیش ،تیش ایل اٍصیچِ اٍلَغ ّش

یٌی اٍچیشگي ویطی ًیٌگ چشاغدی. تیشاٍِ لشًی زحمیش ایسگي هلر اٍصیٌی ّن خَاس ایسِ گن. چًَىِ اٍصُ لیگی ویش ستَلوَ

 .دیِ دُ لالاٍصی ّن لشاًغَ



 لَضیمی، -عادزی، وَی -شفعُ لیگی، اٍصیسی ایل اٍصِ ل»ی تیش سٍایر تاس: ُ دى ضًَذ دُ اٍزویص خلمی اٍصتیه

ب ِ یطٌ -لة ی ایل زثاسُ گلُ یذی. تًَذِ وی ایل خضاى تَلُ سِ، تًَذِ ة یطلیگیٌی سملَ ًیٌگ هسسمل زیلی، زاسیخی، طثیعسی

 .«دیُ تاس

ی ُ ًذتَ ،وِ یذی. طثیعیِ یذی، سیَهِ ًی ّن تیلو جگیِ سِ، ویلِ سِ، سیَهِ ًی تیلو اٍص اٍزویطی اٍصتیهاگشدُ 

ای ایلین ٍ »اسسِ یَلالیة ویسیطی هوىي. ضًَیٌگ اٍچَى ّن سیي  -دی ٍ سیىیيِ اٍصیٌی اًٍَزیة لَی اٍصتیهدُ  ویسیص

ًیة ِ اٍالدلشیٌگ فخشل -دى اٍالد حشفی تیش سَصًیٌگ ّش اٍصتیه دیگیي وِ تَ لشِ زیلذاضین! آٍاصیٌگ تاسیچِ ضًَچ

 «.یَسسیي

طی لشی زمذیشی اٍچَى اٍیلَِ جگی تَلگي تالِ ٍیمَدى اٍیغاًیطی، اٍص ویلا اٍصتیهی ایىي ُ وِ ضًَذ هاداهی

یازگي ِ دُ حاضشلٌ دُ اٍصتیه زیلی ساغی ضَ ٍصیشلیه ، زَغشیدى طٌی ایٌگ اٍال هعاسف ٍصیشلیگیضشٍس. تًَیٌگ اٍچَى ای

هل زاضی ِ ًیٌگ ز دی. تَ اساسِ دُ لَییل ًیٌگ اساسی هىسةِ زشتی -ش الصم. ًیگِ؟ چًَىِ زعلینِ لشیذى تاضل ههىسة دسسلی

زواًیذى هعیاسی  لش لی هسخصص لش صالحیر گی دسسلیه وسابُ د دی. اگشدُ اٍٍصتیه زیلیِ ایسِ دسسلیه وساتلشی تَل

دی. ِ لِ سٌ داس ًیٌگ اٍصی عیة لشیگِ هاس، سَادلی زیاسلٌوس ایىي، تًَیٌگ اٍچَى ایٌگ اٍال اٍصتیه ی طلةطخیذاگَ

 .دیُ گِ اٍصی تالسِ اٍس یلذیضیچًَىِ اٍصتیه اٍص ا

گِ  س ایىي، اًٍی عولًیلوَِ لُ عالالًِ فایذ لشدى زَغشی ٍ حمَق -لشیذُ لیذ ایسیلگي حك اگشدُ افغاًسساى لاًَى

ًِ دُ سَادلی  گِ، ٍ دُ زَغشی یاصیص، اٍلیص ٍ سَصلص س ایىي، ًِ آًِ زیلیزیلوَِ دُ فذاواسلیه وَسس آضیشیص

یذی. زا ِ سیض اٍچَى یَگیشیة خزهر لیلو ،لش سٌگیض لاًَىِ هوىي. زا اٍصیٌگیض جاى وَیذیشه لشگِ ایگِ تَلیص دسسلیه



 سٌگیضِ دُ آاللو وِ حممیٌگیضًی اٍص ٍلسی یذی. زاِ یٌگیضگِ ویشیة ویلوگحك ایطی -سٌگیضِ حممیٌگیضًی طلة لیلو

 .یدُ ٍیشِ سٌگیض ّن تَلِ دُ تَلودیگي اهیذ ،«یدِ ق تَلالخاس یگجِ ، ویلیدِ تَل یل ، علنیدِ تَل یلشین سَادلِ تال»

 اٍصتیهدُ  ًاچاسلیگی زَغشیسی لش حاضشگِ لذس هعاسف ٍصیشلیگی زواًیذى اٍصتیه زیلیذُ چاج ایسیلگي دسسلیه

دیگي تَلسِ، ایٌگ ُ لش چیمش هلی ی سَادسیض دسسُ دُ ضًَذ زیلی اٍصتیهاگش هعاسف ٍصیشلیگی » لشیذى تیشی: ضٌاس زیل

 ی.، دیگي ایذ«یويِ دُ اٍلیسو لش اساسی تَ دسسلیه یً لشینِ تَلِ زَسیة اٍص تال اٍصتیه ضٌاسی ٍ زیل ٍصتیهااٍال هیي 

س ایىي، آًِ زیلی زَغشی دُ زَغشی لَییلوَ ًیٌگ ًیگیضی هىسة جگی تَلگي یاش اٍالدیِ ًیٌگ ویلِ اٍصتیى

لشی  س ایىي، اًٍیٌگ ایشهاقی زَضًَسیشیلوَس ایىي، اٍصلیگی زَغشس ایىي، زاسیخی زَغشی اٍلیسیلوَزیلوَِ اٍسگ

خَاسصهی، طثاتر  -زیة تیشگيُ گِ الجثش یش دی. جْاىُ ًیة تاسِ یة، لَیاضی ًَسسیضلُ یذی. آسواًی زاسِ تاضلِ لَسیی

 -جْاًگطا ،اٍلَغ تیه -تیشًٍی، یَلذٍصضٌاس عالن -لة تیشگي ًی اثثاذ لیگی القِ اتي سیٌا، ییش دٍه -ًیٌگ دّاسی فٌی

تاتش  -صیة الٌساء، ًادسُ تیگین، ضاُ ٍ ضاعش -ن زَهاسیس، ضاعشُخاً -، وَسضچيیًَای -وَس، تَیَن هسفىشهیش زیا

چِ ِ دی. تاضمِ ًِ گِ ایل دی دیگي گح سشابِ ی دّالش چیمُ دى یٌِ ضًَذ هدی. اٍصتیِ زَز یَص گِ ًیٌگ اٍالدی صٍاللش وثی

 !تَلیطی هوىي هی؟

وِ یٌِ، یَق دیة جَاب  هی؟ افسَس هی؟ زاسیخیٌگیضدى خثشیٌگیض تاس سیضِ ی تیلً اجذادلشیٌگیض وین تَلگٌی

لیه،  زشاش لیه، ّیىل سیلگٌی، سسامِ ب چیمِ دُ تیشیٌچی تاس لاغاص سوشلٌذدُ ایطلِ هٌطم ؛سَال هوىي. یٌِ تیش تیشیطیٌگیض

لش تیشیٌچی تاس اٍص  صٌاعر لیه، آییٌِ ساصلیه وثی چیِ لیه، زَلو ، دّماًچیلشی عواسذ ساصلیه، سَ اًطأذ

ة وَسگي هی هی سیض؟ الالل ضَ حمذُ عوشیٌگیضدُ تیشاس هشزِ تَلسِ ّن اٍیلَ دى خثشداس زیلگٌیُ اجذادلشیٌگیض زاهاًیذى یش



 دُ فمط اٍصگي تَ دًیاِ س هی؟! اسصیوًیٌگ اٍصی ایوَ هداس؟ اٍصتی ی؟ تًَگِ وین عیةُ وِ یَق. ًیگِ ضًَذ سیض؟ افسَس

 لشِ ی تیچاسُ ویوسُ سیذُ ضًَذُ ٍالع آس سیض؟ دسِ لشگِ ًیوِ دیی دى ٍاصویچگي لیگی دى، اٍصتیه ة اٍصلیگیاٍیلًَی  هٌفعسی

ًی  لیگی سی ایىيِ ًیٌگ هعٌَی لیاف خلك لیگی ًیٌگ هْن تای لیگی هوىي. هلر سًوَِ گِ ایل گي ایل گیٌِ هٌمَسذِ تَلو

 .نُ سلیه ویشِ اًٍَزو

ى د ًگ، تَ ضشایطِ زیة تیشگي. اًٍَزوُ آسزیك تیش دٍس ایچیذُ ّوِ گِ تیشدیه ضشایط یش دى یٌگی دٍس هٌِ اٍى ییل

 اٍصتیهًیٌگ یگاًِ یَلی،  اٍچَى تًَگِ ایشیطیص هتاس. اٍصتی لش یازگيِ غشٍسیٌی زیىل ًیة اٍصلیگی ٍِ لُ عالالًِ فایذ

وَج ٍ  لشِ ضًَچ دُ دُ، آًِ زیلی یسگيچِ اَِ لیه دیش. تاضم سدى لَسلوَ دُ گدیشیص اٍص آًِ زیلی  لیه، ایسوس تَلگٌیذى عاس

َّس لیلسیي.  لشِ گِ حسی تطم گِ ٍ اًٍذُ سَصلص ًیصِ وِ، اًٍی اٍسگ نُ لی گدشیص ویش ددیل ٍ جشئر لشِ خَب، ضًَچ

 ش.لشیذى تیشی دی شلیشُ ٍ لذیوی زیل، سیِ اٍصتیه زیلی دًیاًیٌگ ایٌگ تایچًَى

یة ُ سی زاسُ دی. عىس حالذُ اًٍیٌگ زفىش دایشِ گِ زیضساق ییسِ تیل خطی تیلسِ، حمیمرًی ی آًِ زیلی ویطی اٍص

یسیص هوىي وِ، تاعث اَ لیه علوی ٍالعیر دیش. ضَ سِ زیة تَلوُ دى اجش تیشی -زفىشًی تیش دی. چًَىِ زیل ٍِ لال

 ی.ذیِ لیلِ آلو گي ویطی زفىشِ دی ٍ زیلی تَلوِ سیض تَل گي ویطی زیلِ زفىشی تَلو

ًیٌگ هشوة  یذیگي وَدن اٍص آًِ زیلیِ ة تیلوًی تاغلَ ًیٌگ ایدی ّلی تَزی»آلذیي افالطَى:  تًَذى عصشلش

، «دیِ ضگي تَلِ سی جایلِ ًیٌگ تای خشیٌ لشیذُ آًِ زیلی سی لسلنِ ًیٌگ هی دی. چًَىِ وَدنِ ًی اٍسگٌ ًحَی -صشف

دی. تَ ِ دُ هَجَد تَل سی اًٍیٌگ ٍجَدیِ آًِ زیلی خضیٌ ،دُ دیگي خیرِ الق دًیاگِ ویلِ ٍالع چم دیگي ایذی. دس

الق ٍجَدیذى اٍصیگِ ِ لیه چم دیگي تَ تایِ لِ دی. آًِ زیلی دیة ازِ گِ آلیة ویل الق اٍصی تیلي حیاذِ ًی چم لیه تای



گِ ًسثساً ِ دیگي تالِ علین آلدُ ز دیگي تالِ، تاضمِ تیش زیلِ دُ زعلین آل آًِ زیلی دی. ضًَیٌگ اٍچَى ّن اٍصِ گي تَلِ جای زٌل

 .دیِ سی ویٌگ تَلُ لی ٍ زفىش دایش لی، جشئر رواٍذ

گی زمشیثاً ُ ٍیشسِ تَزَى دًیادِ لش تیلي، لال اٍصتیهگی ُ سساًذاٍصتیىلش ٍ  نشـُگی زُ دِ لشی زشوی اٍصتیهافغاًسساى 

سی صفسیذُ ِ دیش. زیل عاللِ ٍاسط نشـُز -ك دیشلش تیلي زیلی، لاًی، دیٌی، زاسیخی تیش تَلگي خل شوی خلكـُهیلیَى ز ۰۳۳

ی ایىي، ُ وِ ضًَذ یذی. هاداهیِ ل لیه ٍ ایضگَلیه زَیغَلشیٌی هسسحىن ، ایٌاقلیه گی دٍسرُ سیذِ لش اٍسز ، هلرلش خلك

گِ  ٌیطیل لشیٌی هسسحىنِ لیه سضس ًیص دٍسرِ لش زیلی ٍ زاسیخیٌی اٍسگ لش ٍ زاجیه یازگي خطسَىِ ب ویلِ یاى یط -یاًوِ

ًی تیلیص فمط لش دی. اٍصگِ زیلِ گِ ایگِ تَلِ وَج زیل تیلسِ ضًَچِ ویٌگ زفىشدی. رازاً اًساى لٌچِ ِ خزهر لیلوسّ

 .دیُ لشیٌی اًٍذیش لیه اٍسٍغ دی ٍ ایٌاقُ لیه ویلسیش یخطی

اٍص زیلی، زاسیخی ٍ لش اٍچَى ّن  اٍصتیهدُ  دیه، ایٌذی افغاًسساى ًیِ اٍص ٍلسی ویلیة ّش تیش هیَُ خیطیة ییسگ

دى حشور تَلسِ  ی حك اساسی لاًَى زواًیذى تیشیلگي. فمط اٍصتیهُ ادتیازی هشوضیٌی آچیص ٍلسی ییسیة ویلذی. تًَذ

اها  .یدِ دیگي هشوض تَلِ ًیة آلِ لیضلشی اٍچَى اٍص آًِ زیلی ٍ زاسیخیٌی اٍسگ -ًیٌگ اٍغیل اٍصتیهییسش. تَ هشوض 

ی دی. تیشاق ِ آلس ،دُ ّن دُ ّن، اٍصلیگیٌی اًگلص یذی. اٍلش تیلینِ لیضلشی تیلي همسٌِ آلو -اٍص اٍغیل اٍصتیهچِ ِ حاضشگ

 .سدُ آلغِ سیلجیص ّن یَق ایوَ لشیِ تال اٍصتیهی ِ هُ ضًَگِ لش

گِ سیش  دى ٍصیش اٍیالذُ زَسسیي، اٍلسَال چیمیطی ّن اهش هحال تَلگٌی ّیچ وین اٍصتیهچِ ِ لشگ یمیي -یمیي

لشی آچیلوالذُ. ایٌذی ُ لش تطشِ ًذی. آلچاق وویسِ سیلِ تاضلِ لش وَزِ دى هطعَم سای یا یٌگی دٍس ضشافسس. اهایوَ

زیلوالذُ. اٍص اسا ایطاًچ ُ گِ صهیٌِ یش لشًی تشطشف ایسیص گِ، ضذیر لشیگِ اعسثاس تیشیص ًیٌگ هٌفعرلش ًیٌگ، لَملش هلر



لیه اٍص  لطوالذُ. ایشن، عذالر، زیٌگ لیگی آیذیي سهٌفعر ویلسیشهَش ّیچ وین اٍچَى ُ لیه، الذ ًوالذُ. صٍسٍاىِ اٍیغ

ًیٌگ هغضیٌی یاش ًسل چیمیة وَسهاغی الصم. دًیادُ ایٌگ هْن سثك حیاذ سثمی دیش. ّشوین لش اثثازی زاخوالذُ. تَ گح

 .تَلواغی ضشٍس -چِ وَسیٌیطی ٍ وَسیٌیطی -چِ تَلگٌی اٍص

زیطی الصم. چًَىِ ساغالم ُ گِ ّن اعسثاس لش لیگی یلي تیشگِ اًٍیٌگ ساغگِ تیلین تیشیص ت سیِ اٍص تال اٍصتیه

دُ ِ دیه، تالِ ساغالم ٍ زیٌچ تَلگي زمذیش دُ، خطسَى، زاجیه، ّضاسُ، تشادسلشیذى آسل لشی دی دیگيِ دُ ساغالم عمل تَل زي

وِ ِ ًگیض، الثسِ اًٍَزیة لَیس گِ وَچر ایىیة، تیشیٌی خشٍسش لیلیة، تیشیٌی یذی. لضاٍذ لیلیٌگ ایىىی جایِ لالو

گِ خشٍسش  سیِ تال اٍصتیه دی.ِ تیشیلیة، آرٍلِ تیشیلگي وَچر ساغالم، تا لَذ ٍ وَسون تَلیة اٍس دُ سَ ٍلسی

 .دىِ لی ٍ ساغالم تَلیة ییسیل لی، جشئر َّش -ن. ضًَذُ اٍ ایسُ هعٌَی دسسه ویش ن، هادی ٍُ ن، ضشایط ویشُ ویش

لشگِ لشضی لَسال دیش.  صیٌر ٍ دضوي -سیذُ صیةُ لش آس زأیٌچ، لیغَ آًلشیذُ هذدگاس، آدم لشیذُ تیلین، حیاذ یَل

 .نُ لشی ویش گی لشض ٍ فشض وثی اعسثاس تیشیصُ لشیذ گِ تَیَى سیِ تالِ زشتی لش آًِ ٍ اٍلسَچی -تاعث آزِ ضَ

ًی اٍسگي،  اٍالً اًٍیٌگ زیلی  ،ًگِ ی دیسِ شف عادزیٌی تیلـًُیٌگ ع ی خلكُ ّش لٌذ -لشیذى تیشی یًَاى فیلسَف

گی ُ د تلىِ اٍضِ صٌف ،سلشیگِ ایوَِ تال اٍصتیهلشدُ فمط  دیگي ساعرِ دى دسس اٍزیل زیلی اٍصتیهلشدُ  دیگي. هىسة

وِ لٌچِ وَج زیل تیلسِ، ضًَچِ وَج دٍسر  دى دسس اٍزیلطی الصم. چًَىِ، وین زیلی اٍصتیهلشگِ تیش دیه ِ تشچِ تال

 .دیِ یِ ضی ویٌگُ ًچِ وَج دًیا لشدی. ضَُ آسزسیش



دُ اهیش الىالم هیش علی ضیش ًَایی للن تیلي، والم تیلي عوش تَیی  ًی تای ایسص، لذسیٌی آضیشیص زیلی اٍصتیه

دى  زیلی اٍص اٍصتیهن. ُ زیص ویشِ زَغشی اٍسگ  ًیص،ِ ًی زَغشی اٍسگ ًیٌگ سٍحی اٍچَى تَ زیل ضذی. ًَاییُ وَس

 ن.ُ لیه ویش سِ ًی اًٍَزو لیگی سی ایىيِ ل ایشزُ ًیٌگ گَص اٍصتیهلشی ِ تال صتیهاًٍیطی الصم. ِ فخشل

 یاصٍٍچی: عضیضاهلل اسال

 

 

 


