هزٍری بز هفَْم ٍ َّیت هعواری اهزٍس ایزاى

4

علی درباى*  ،1احساى رسَلی،2حسیي ابَلپَر،3علیزضاسَّاًی
 -1زا٘كزٛی وبضقٙبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٔؿزسؾّیٕبٖ
Alidarban2014@yahoo.com
ٔ-2سضؼ آٔٛظقىس ٜؾٕبء زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٔؿزسؾّیٕبٖ
-3زا٘كزٛی وبضقٙبؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٔؿزسؾّیٕبٖ
ًٖٞٛ-4یبت ّٖٕی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس ٔؿزسؾّیٕبٖ

چکیدُ
ٛٞیت ٔم ِٝٛای اؾت و ٝؾبیم ٝای ث ٝثّٙسای تبضید زاضز .آٖ ظٔبٖ و ٝا٘ؿبٖ احؿبؼ وطز ثبیس ث ٝویؿتی  ٚچیؿتی ذٛز زض ثطاثط َجیٗت ٚ
ٔبٚضای َجیٗت پبؾد ٌٛیسٛٞ،یت ٔتِٛس قسٕٗٔ .بضی ث ٝضغٓ تفب ٚتٟبی ؾطظٔیٙی و ٝزض قىُ آٖ تبحیط فطاٚا٘ی زاقت ،ٝزاضای ٚیػٌیٟبی
شاتی ،پٛیب  ٚتسضیزی اؾت ،و ٝآ ٘طا ٛٞیت ٔی ٘بٔٙسٚ .اغ  ٜقٙبؾی ٛٞیتٔ ،ب ضا ث ٝا٘ؿبٖٕٗٔ ،بضی ِٛٔ ٚفٞ ٝبی تٕیعزٙٞس ٜآٖ ٔیطؾب٘س .
وّیتی و ٝلجالً ثب ٘بْ «ؾجه» ث ٝرٟبٖ زض ٚ ٖٚثط ٖٚا٘ؿبٖ تمؿیٓ ٔیكس ،أطٚظٙٗٔ ٜبی آٖ ثب تح َٛایزبز قس ٜزض ٖبِٓ  ٚآزْ ،ثب «ٔس
ٕٔٗبضی» ربیٍعیٗ  ٚزض زایط ٜی ؾالیك ٌصضای ٕٔٗبضاٖ ٔحجٛؼ  ٚاظ ٔٗٙبی لسیٕی ذٛز فطؾٍٟٙب فبنٌّ ٝطفت ٝاؾت ِٛٔ.فٞ ٝبی
تٕیعزٙٞس ٜی ٕٔٗبضی قبُٔ ا٘ؿبٖ  ٚثبٚضٞب ٔ ،ىبٖ  ٚظٔبٖ ٔیجبقٙس .زض ٔمبِ ٝحبيط ثٛٓٙٔ ٝض ضٚقٗ قسٖ حمیمت ٔفٛٞ ْٟٛیت،ؾٗی
قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ُٔبِٗ ٝاؾٙبزی ایٗ ٔف ْٟٛزض ؾ ٝثرف قبُٔ انُالحقٙبؾی  ٚثطضؾی ٔفبٞیٓ ٛٞیتٛٞ،یت زض ٕٔٗبضی ٚ ،ثحطاٖ
ٛٞیت زض ٕٔٗبضی ٔٗبنط ایطاٖ،زض حٛظٜٞبی ّٖ ْٛارتٕبٖی ّْٖٛ،ا٘ؿب٘یٕٗٔ ٚ،بضی  ٚقٟطؾبظیٛٔ ،ضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ،ثَٛٝضیو٘ ٝتبیذ
ث ٝزؾت آٔس ٜزض َطاحیٞبی ٔتىی ثط ٔؿئّٛٞ ٝیت ث ٝوبض ٌطفت ٝقٛز .ایٗ ٔمبِ ٝزض ٟ٘بیت ث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیضؾس وٛٞ ٝیت ثیف اظ آٖ وٝ
ُٔٗٛف ثٌ ٝصقت ٝثبقس ث ٝثیٙف افطاز ٔطتجٍ اؾت،ظٔبٖ حبَ ضا زضثط ٔیٌیطز  ٚتمبيب ثطای ثٟطٜٙٔسی اظ آٖ ضیك ٝزض ٘یبظٞبی فطزی ٚ
رٕٗی قٟط٘ٚساٖ زض ٔحیٍ قٟط زاضز.
ٍاژگاى کلیدیٕٗٔ:بضیٛٞ ،یت ،تبضید ،ایطاٖ

هقدهِ
ثعضٌبٖ حٛظٜٞبی ٔرتّف ّٖ ْٛارتٕبٖی زض َ َٛتبضید زض ٔٛضز ٔؿئّٛٞ ٝیت ثؿیبض ثحج وطزٜا٘س ٓ٘ ٚطیٞٝبیی ٔت ٔٛٙزازٜا٘س
و ٝثًٗب زض تًبز ثب یىسیٍط لطاض ٔیٌیط٘س و ٝایٗ ذٛز ٌٛاٞی اؾت ثط پیچیسٌی  ٚاثٟبْ ٔٛرٛز زض ٔجحج ٛٞیت.ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
اؾت ؤ ٝی ٌٛیٙس ٔفٛٞ ْٟٛیت اظ ٔجبحج ؾٕٔ ٚ ُٟت ٕٙزض ٖطن ّْٖٛ ٝارتٕبٖی  ٚؾیبؾی اؾت.ؾ ُٟاؾت ث ٝایٗ ٔٗٙب وٝ
ثطای ٍٕٞبٖ ٔحؿٛؼ ٔ ّْٛٗٔ ٚیٕ٘بیس ٕٔ ٚت ٕٙاؾت ظیطا ث ٝتٗجیط اضیه اضیىؿٞ ٖٛطچ ٝثیكتط زض ایٗ ٔٛئُّ ٔٛت ٘ٛقتٝ
ٔیقٛز ٘بٔفْٟٛتط  ٚزقٛاضتط ٔیقٛز.
زض احط ثٚ ٝرٛز آٔسٖ ثحطاٖٞبی ٛٞیت  ٚثٚٝاؾُ ٝذهٛنیت شاتی ٔفٛٞ ْٟٛیت ؤ ٝطتجب زض حبَ تغییط  ٚتح َٛاؾت ثًٗب
ضاٞىبضٞبیی ؾُحی ٔ ٚمُٗی ثٛٓٙٔ ٝض ایزبز ٛٞیت ث ٝوبض ثطزٔ ٜیقٛز.زض ٚالٕ اؾتفبز ٜاظ چٙیٗ ضٚـٞبیی تٟٙب تٕٞٛی اظ
ٛٞیت ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز.زض ایٗ ٔمبِ ٝثطآ٘یٓ ث ٝایٗ پطؾف پبؾد زٞیٓ ؤ ٝفٛٞ ْٟٛیت زض ٕٔٗبضی چیؿت  ٚثحطاٖٞبی ٛٞیتی
چ ٝپیبٔسٞبیی زض ٕٔٗبضی ٔٗبنط ایطاٖ زاقت ٝاؾت؟الظٔ ٝپبؾد ث ٝایٗ پطؾف ثبظ وطزٖ ٔفبٞیٓ  ٚپبؾد ث ٝپطؾفٞبی زیٍطی
اؾت و ٝاظ رّٕ ٝآٟ٘ب ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبض ٜوطز:
ٛٞیت چیؿت؟ٛٞیت وبشة ث ٝچٙٗٔ ٝبؾت؟آیب ثبیس ث ٝاحجبت زض ٔمٛٞ ِٝٛیت اٖتمبز زاقت یب ث ٝتغییط؟آیب اؾتفبز ٜاظ ٕ٘بزٞبی
ثبؾتب٘ی زض ٕٔٗبضی ٛٞیتظاؾت؟…ٚ
ذٛز ایٗ ٔفبٞیٓ  ٚپطؾفٞب ٘یع اظ ٔٓٙط ٔىبتت  ٚحٛظٜٞبی ٔرتّف زاضای تٗبضیف  ٚتٗبثیط ٔتٗسزی ٞؿتٙس و ٝایٗ أط ٘یع ثط
اثٟبْ ٔٛرٛز زض ایٗ ٔؿئّٔ ٝیافعایس.ایٗ اثٟبْ قبیس ث ٝایٗ زِیُ ثبقس وٛٞ ٝیت ذٛز ٛٞیت حبثتی ٘ساضز ٔ ٚطتجب زض حبَ تغییط ٚ
تح َٛاؾت  ٚزض ظٔبٖٞب ٔ ٚىبٖٞبی ٔرتّف  ٚاظ زیس رٛإٔ ٔرتّف  ٚفطًٞٙٞبی ثكطیٕٞ،چٙیٗ زض حٛظٜٞبی ٔرتّفی وٝ
ایٗ ٔؿئّ ٝزض آٖ ُٔطح ٔیقٛز ٔف ْٟٛذٛز ضا ٖٛو ٔیوٙس[.]1

اصطالح شٌاسی ٍ هفاّین ٍاژُ َّیت
ٕٞبَٖٛض و ٝزض ٔمسٔ ٝاقبض ٜقسٔ،فٚ ْٟٛاغٛٞ ٜیت زض حٛظٜٞب ٔ ٚىبتت ٔرتّف زاضای تٗبضیف  ٚاذتالفبتی اؾت و ٝثبیس ایٗ
ٔفبٞیٓ پیف اظ ٚاضز قسٖ ث ٝثحج ٛٞیت ایطا٘ی ٛٞ ٚیت ٕٔٗبضی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز تب ث ٝزضوی وّی اظ ٚاغٛٞ ٜیت ٚ
ٔٗٙبی آٖ زؾت یبثیٓ.
ایٗ ثرف اثتسا ث ٝانُالحقٙبؾی ٚاغٛٞ ٜیت ٔیپطزاظز  ٚؾپؽ ٔفبٞیٓ ٛٞیت ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٔیزٞس تب ثٝنٛضت تأٚیّی
ث ٝضیكٝیبثی ٔٗب٘ی ٛٞیت ثپطزاظز  ُّٖ ٚتغییطات  ٚچٙسٌبٍ٘ی ایٗ ٔف ْٟٛضا ٔٛضز ُٔبِٗ ٝلطاض زٞس.
«فط ًٙٞفبضؾی»ٔٗیٗ ٚاغٛٞ ٜیت ضا چٙیٗ تٗطیف وطز ٜاؾت :آ٘چ ٝوٛٔ ٝرت قٙبؾبیی قرم ثبقس یٗٙی آ٘چ ٝثبٖج تٕبیع
یه فطز اظ زیٍطی ثبقس

زضفطِ ًٙٞغبت  ٚانُالحبت فّؿفی ٔٛٓٙض اظ وّٕٛٞ ٝیت اقبض ٜث ٝشات  ٚتكرم  ٚایٗ ٕٞب٘ی ٔٛرٛزات اؾت ٘ ٚیع آٔسٜ
اؾتٚ :اغٖ ٜطثی ٛٞیت زاضای وبضثطز فّؿفی اؾت وٖ ٝجبضت اؾت اظ ز ٚچیع و ٝثب ٓٞزض ٚرٛز  ٚحمیمت یىی ثبقٙس ٞطچٙس وٝ
زاضای ثًٗی ٚر ٜٛافتطاق ثبقٙس .
ٕٞچٙیٗ،فطAmerican Heritage ًٙٞزض ٔٛضز ٚاغٛٞ ٜیت ثٛٔ ٝاضز ظیط اقبضٔ ٜیوٙس:
ٔ-۱كرهٞٝبیی و ٝثٚٝاؾُ ٝآٖ یه چیع ث ٝنطاحت لبثُ قٙبؾبیی اؾت؛
ٔ-۲زٕٖٝٛای اظ ضفتبضٞب ٚ ٚیػٌیٞبی قرهیتی و ٝثٚٝاؾُ ٝآٖ ًٌٖ ٛط ٜٚذبنی تكریم زازٔ ٜیقٛز؛
-۳ویفیت یب قطایُی و ٝثٚٝاؾُ ٝآٖ چیعی ٔؿبٚی چیعی لطاض زازٔ ٜیقٛز؛
ٚ-۴یػٌیٞبی فطز.
«فطٕٖ ًٙٞیس» ٘یع ٛٞیت ضا حمیمت قیء یب قرم ٔیزا٘س ؤ ٝكتُٕ ثط نفبت رٞٛطی ا ٚثبقسٕٞ.چٙیٗ ٔمبثُ ٚاغٛٞ ٜیت،
ِغبت قرهیت،شاتٞ،ؿتی ٚ ٚرٛز ضا آٚضز ٜاؾت.
اظ َطفیٛٞ”،یت ثٙٗٔ ٝبی آ٘چ ٝو ٝقرم ضا ٔیقٙبؾب٘س ٔی تٛا٘س ٔف ْٟٛزیٍطی ٘یع زض ثط زاقت ٝثبقسٚ.اغ ٜاٍّ٘یؿی آیس٘تیتی
ٔیتٛا٘س ایٗ ٔف ْٟٛضا ضٚقٗ وٙس،ایٗ ٚاغ ٜاظ ؾس ٜقب٘عزٚ ٓٞاضز ظثبٖ اٍّ٘یؿی قس  ٚقىُٞبی زیٍط آٖ زض ظثبٖٞبی اضٚپبیی اظ
ٚاغ ٜالتیٗ ٔتبذط ایس٘تیتبؼ ٌطفت ٝقس،ٜایس٘تیتبؼ ٔتكىُ اظ ز ٚثرف اؾت،ایسْ ثٙٗٔ ٝبی ٕٞبٖ  ٚا٘تیتبؼ ثٙٗٔ ٝبی
ٚرٛز(ٔٛرٛز ثٛزٖ) ٚثط ؾط  ٓٞثٙٗٔ ٝبی ٕٞبٖ ٔٛرٛز ثٛزٖ ٕٞ ٚب٘ی ُّٔك اؾت.زض ضیبيیبت ٔٗبزِٝای و ٝث ٝاظای ٕٝٞ
ٔمبزیط ٔتغیطٞبی ذس حبثت ثبقس آیس٘تیتی ٘بٔیسٔ ٜیقٛز”[.]2
ٕٞبَٖٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز،زض ثطضؾی ٔٗب٘ی ٔ ٚفبٞیٓ ٛٞیت زض فطًٞٙٞبی ِغت چ ٝفبضؾی  ٚچ ٝغیطفبضؾی ٔفٛٞ ْٟٛیت
ٖٕستب ث ٝزٙٗٔ ٚبؾت.زض ٔٗٙبی اٛٞ،َٚیت یه قی ء شات  ٚرٞٛط آٖ اؾت.وبضثطز ایٗ ٔٗٙب اظ ٛٞیت ثیكتط ثٖ ٝطفبٖ ثبظ
ٔیٌطزز یٗٙی ربیی و ٝشات ٌٞٛ ٚط تٕبْ اقیب،أٛض  ٚافٗبَ ث ٝذسا٘ٚس ثبظ ٔیٌطزز  ٚزض ٚالٕ ذسا٘ٚس ثٖٛٙ ٝاٖ شات ٌٞٛ ٚط
تٕبْ اقیب زض ٘ٓط ٌطفتٔ ٝیقٛز.زض ٌط ٜٚزٛٞ ْٚیت ثٙٗٔ ٝبی ٚیػٌیٞبیی وٛٔ ٝرت تٕبیع یه قیء اظ اقیبی زیٍط ٔیٌطزز
تّمی ٔیقٛز.زض َّٖ ْٛجیٗی ثیكتط اظ ایٗ ٔٗٙب اؾتفبزٔ ٜی قٛز .زض ایٗ تٗطیف ٔفٛٞ ْٟٛیت ثب وّٕبتی ٘ٓیط ذٛزیت،انبِت ٚ
قرهیت ٌٓٞطٔ ٜٚیٌطزز.
ثَٛٝضوّی ٔفٛٞ ْٟٛیت ضا زض ؾ ٝثبظ ٜظٔب٘ی پیف اظ ٔسضٖٔ ،سضٖ  ٚفطأسضٖ ٔیتٛاٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز.

الفَّ-یت در دٍراى پیش اس هدرى
زض ازثیبت ٖطفب٘ی ایطاٖ ٛٞیت زض ربٕٔتطیٗ ٔٗٙب ث ٝشات ُّٔك ٌفتٔ ٝیقٛز.اظایٗضٌ ٚب ٜثٙٗٔ ٝبی ٞؿتی ٚ ٚرٛز آٔس ٜاؾت،
ِٚی نسض إِتبِٟیٗ ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ اٖتجبض ٘ؿجی ثطای ٔٛرٛزات آٖ ٚرٛز ٔٙجؿٍ  ٚفیى ٔمسؼ ضا ٛٞیت ؾبضی٘ ٝبٔیس ٜاؾت.
ٛٞیت زض ایٗ ٔٗٙب(ٛٞیت ثی زض ٘ٓط ٌطفتٗ ٛٞیت ؾبضیٖ)ٝجبضت اؾت اظ ٔبٞیت و ٝثب تكرم ِحبِ قس.”ٜ

“لیهطی ضٔٚی زض ٔمسٔ ٝفهٛل اِحىٓ ٛٞیت ضا چٙیٗ تٗطیف ٔیوٙس:آ٘چ ٝقیئیت قی ث ٝآٖ اؾت ث ٝاٖتجبض تحمك حمیمت
ٌٛیٙس  ٚث ٝاٖتجبض تكرم ٛٞیت  ٚثب لُٕ ٘ٓط اظ ٞطیه ٔبٞیت ٌٛیٙس”.

ب-هفَْم َّیت اس دیدگاُ هدرًیتِ
ٔفٛٞ ْٟٛیت زض زٚضاٖ پیف اظ ٔسضٖ ثٝنٛضت أطٚظیٗ ُٔطح ٘جٛز.ثٌ ٝفتٞ ٝبیسٌط آزٔی تهٛیطی ثٛز و ٝاظ چكٓ ذسایبٖ یب
ذسا٘ٚس زیسٔ ٜی قس ٛٞ ٚیت أ ٚحه َٛوبضوطز یه ٘ٓبْ ٔمتسض  ٚاظ پیف تٗییٗ قس ٜثبٚضٞبی زیٙی  ٚآییٙی  ٚاؾُٛضٜای ثٛز.
ث ٝثیب٘ی زیٍط ٌصقت ٚ ٝاٍِٞٛبی ؾٙتی ثط أطٚظ حىٓ ٔیضا٘س٘س  ٚاو ٚ ٖٛٙأىبٖ آیٙس ٜضا پسیس ٔیآٚضز٘س.ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
ٌصقت ٝزض زٚضاٖ ؾٙتی ثؿیبض ٔ ٟٓزا٘ؿتٔ ٝیقٛز.أب زض زٚضٔ ٜسضٖ ٔفٛٞ ْٟٛیت زچبض زٌطٌ٘ٛی قس.ا٘ؿبٖ ٔسضٖ زیٍط
ٕ٘یتٛا٘ؿت ٛٞیت ذٛز ضا ثٕٞ ٝبٖ نٛضت ٌصقت ٝثپٙساضزٞ.بیسٌط ٔی ٌٛیس ٛٞیت ثطاثطی اؾت  ٚپطؾف اظ ٛٞیت ٍٙٞبٔی
ُٔطح ٔی قٛز و ٝثرٛاٞیٓ ز ٚچیع ٔتفبٚت ضا ثطاثط ٔٗطفی وٙیٓ.زض زٚضاٖ ٔسضٖ ٔٗیبضٞبی ٔٗیٗ ؾٙزف ؾٙتی ٛٞیت افطاز
ٔطزٚز اٖالْ قس  ٚزض ٘تیز ٝآٖ پطؾف اظ ٛٞیت ُٔطح قس.زض ایٗ زٚضأٖ ،ؿئّٛٞ ٝیت زض ثُٗ ٔ ٚتٗ ٌفتٕبٖٞبی ٘ٛیٗ ربی
ٔیٌیطز ٔ ٚؿئّٝای ث٘ ٝبْ فبُٖ قٙبؾبیی ُٔطح ٔیٌطزز ٔ ٚؿئّ ٝانبِت ا٘ؿبٖ قىُ ٔیٌیطز ثَٛٝضی و ٝا٘ؿبٖ زض ٔمبثّ ٝثب
َجیٗت ذٛزـ ضا ُٔطح ٔیوٙس.زض تفىط ٔسضٖ ٔؿئّ ٝایٗ یب آٖ ُٔطح ٘یؿت  ٚاذتالٌ ٕٔىٗ ٘یؿتٛٞ،یت ثبیس قفبف،ذبِم
٘ ٚبة ثبقسٛٞ.یت ا٘ؿب٘ی ثٖٛٙ ٝاٖ فبُٖ قٙبؾبیی ث ٝربیی ٔیضؾس و ٝا٘ؿبٖ ربیٍعیٗ ذسا ٔیقٛز.زض ایٗ تفىط ٛٞیت ٖجبضت
اؾت اظ ویفیتی و ٝش ٗٞثطای ثبظقٙبؾی آٖ اضظـ زیٍط ث ٝآٖ ٔیزٞس ٛٞ ٚیت اظ آٖ قیء ٘یؿت ثّى ٝاظ آٖ ش ٗٞفبُٖ قٙبؾب
اؾت.ثطاؾبؼ ایٗ تفىط ٔكره ٝا٘ؿبٖ ٖمُ اٚؾت ٞ ٚطوؽ ٞطآ٘چ ٝثب ٖمُ زض یبثس ثطای ٍٕٞبٖ زض  ٕٝٞاظٔ ٚ ٝٙأىٝٙ
ٔٗتجطٗٔ،مٔ ٚ َٛمج َٛاؾت چٔ ٖٛبٞیت  ٚفُطت ثكطی ٚاحس  ٚیىؿبٖ اؾت.
ا٘ؿبٖ ٔسضٖ تبثٕ لٛا٘یٗ  ٚلطاضزازٞبیی اؾت  ٚایٗ لطاضزازٞب تب ظٔب٘ی ٔطرٗیت زاض٘س و ٝلطاضزاز زیٍطی ربیٍعیٗ آٖ ٘كسٜ
ثبقس .زض ایٗ لطاضزازٞب ٘یه  ٚثس ُّٔك ٔٗٙی ٘ساضز ٘ ٚیه  ٚثس ضا اوخطیت تٗطیف ٔیوٙٙس.

ج-هفَْم َّیت پس اس هدرًیتِ
ٔفٛٞ ْٟٛیت زض احط تغییط  ٚا٘ؿساز ذٛز ضا ُٔطح ٔیوٙس.یىی اظ ایٗ تغییطات و ٝزض َ َٛزٚضاٖ ٔٗبنط اتفبق افتبز ٚ
پیآٔسٞبی آٖ ٛٙٞظ زیسٔ ٜیقٛز  ٚظٔیٝٙؾبظ پطؾفٞبی ظیبزی زض ظٔیٛٞ ٝٙیت قس تجسیُ قسٖ ربٔٗ ٝؾٙتی ث ٝربٔٗٝ
ٔسضٖ اؾت.ایٗ تمبثُ ؾٙت ٔ ٚسض٘یت ٝثب ز ٚرٟبٖثیٙی ٔرتّف ثبٖج ثٚ ٝرٛز آٔسٖ ٔفٟٔٛی رسیس اظ ٛٞیت ٔیقٛز،أب ایٗثبض
ٔؿئّ ٝوٕی ٔتفبٚت اؾتٔ.سض٘یت ٝزاضای ازٖبی رٟب٘ی اؾت ٚ،ؾط ٘عأ ثب تٕبْ ذطزٛٞ ٜیتٞبی ٔٛرٛز زض رٟبٖ،ثب آٖ ٕٝٞ
پیكی ٝٙتبضیری قبٖ زاضز.ثحطاٖ ٛٞیت ٔسضٖ زض وكٛضٞبیی ٔب٘ٙس ایطاٖ ثب آٖ ؾبثم ٝتبضیری ٚ ٚرٛز پبض ٜفطًٞٙٞبی لٔٛی ٚ
ّٔی ثغط٘ذ تط ٔ ٓٞیقٛزٖ.ال ٜٚثط آٖ ؾطٖت اضتجبَبت اربظٞ ٜیچ ٔمسٔ ٝچیٙی ثٔ ٝسض٘یتٕ٘ ٝیزٞس؛ثٝنٛضت ا٘مالثی  ٕٝٞچیع
ضا ٖٛو ٔیوٙس  ٚیه قج ٝض ٜنس ؾبِٔ ٝیپیٕبیس.ثٛٓٙٔ ٝض پبؾدٌٛیی ث ٝایٗ ثحطاٖ ٛٞیتی ایزبز قس ٜتٛؾٍ ٔسض٘یؿٓ،پؿت
ٔسض٘یؿٓ ٔتِٛس ٔیقٛز ٛٞ ٚیت ٔسضٖ ضا ث٘ ٝمس ٔیوكس.
فطأسضٖ ٔٗٙبی ٛٞیت ضا ظیط ؾؤاَ ٔیثطز أب ٕٞچٙبٖ لبئُ ثٙٗٔ ٝبی ٛٞیت اؾت.فطأسضٖ ث ٝوخطت زض ٛٞیت ٔٗتمس اؾت  ٚثٝ
ٛٞیت حبثت اٖتمبز ٘ساضز.ثطایٗاؾبؼٛٞ،یت رٟبٖ قٕ ٚ َٛحبثت ٘ساضیٓ ثّى ٝثب ٛٞیتٞب ٔٛارٞ ٝؿتیٓ.اٌط ٛٞیتٞبی ٔرتّف

قىُ ٔیٌیطز اؾبؾب ٕ٘یتٛاٖ زضثبض ٜچیعی ث٘ ٝبْ ٛٞیت ثحج وطز.زض ایٗ زٚض ٜظ٘سٌی ارتٕبٖی ٌطزـ  ٚقتبة ثیكتطی
ٔیٌیطز ٌ ٚؿتطٜای اظ ٛٞیتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛپیفضٚی ا٘ؿبٖ لطاض ٔیٌیطز  ٚا٘ؿبٖ زض فطنتٞبی وٛتب٘ ٜمفٞبی ٔرتّفی ضا ایفب
ٔیوٙسٕٞ.یٗ ٚالٗیت ثطذٛضزاضی اظ یه ٛٞیت یىپبضچ ٝضا زقٛاض  ٚحتی ٘بٕٔىٗ وطز ٜاؾت.
زض ایٗ تفىط ا٘ؿبٖٞب ثط یىسیٍط تأحیط ٔیٌصاض٘س  ٚاظ  ٓٞتأحیط ٔیپصیط٘س ٞ ٚیچچیع اظ پیف تٗییٗ قس ٜزض ٘عز آٟ٘ب ٘یؿت ٚ
ٞطٌ ٝ٘ٛانبِت شاتی اظ ٛٞیت ٔطزٚز ٞ ٚط تالقی ثطای تٗطیف ا٘حهبضی  ٚاثػوتیٛٞ ٛیت ثیٔٗٙب اؾتٛٞ.یت ث ٝفطز تٟٙب تّٗك
٘ساضز ٕٞ ٚیٗ َٛض ٛٞیت رٕٗی تٟٙب  ٚیٍب٘ٚ ٝرٛز ٘ساضز.اٌط فطز تٟٙب ٛٞیت ٘ساقت ٝثبقس ٛٞ ٚیت ا ٚزض رٕٕ  ٚزض
تفبٚتٌصاضیٞب  ٚثطٚظ اذتالفبت ؾبذت ٝقٛز،زض آٖ نٛضت ؾرٗ ٌفتٗ اظ ٛٞیت فُطی،شاتی  ٚانیُٙٗٔ،بزاض ٘رٛاٞس
ثٛز.زاضیٛـ قبیٍبٖ زض وتبة«افؿٖٛظزٌی رسیس»ٔی٘ٛیؿس ٔ:ب ذٛا٘ ٜبذٛا ٜزض قطف تىٛیٗ ا٘ؿبٖ چ ُٟتىٞ ٝؿتیٓ و ٝزیٍط
ث ٝیه ٛٞیت ذبل ٚ ٚیػ ٜتّٗك ٘ساضز  ٚچٙسٛٞیتی اؾت.ثٖ ٝجبضت زیٍط ٔٗبزالت زٚلُجی پیكیٗ و ٝزض ظٔب٘ی فطٍٙٞی ضا
ٔكرم  ٚاظ  ٓٞرسا ٔی وطز ٔب٘ٙس ٔب  ٚزیٍطاٖ،ذٛزی  ٚغیطذٛزی،قطق  ٚغطة ،قٕبَ  ٚرٛٙةٕٖ،یمب ضً٘ ثبذت ٝاؾت ظیطا
ایٗٞب  ٕٝٞ ٚزض تطویجبت ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٘ؿجتٞبی ٔتغیط زض ٔٞٝٔٛٓٙبیی وٞ ٝط زْ فطٔ ٚیپبقٙس  ٚزٚثبض ٜقىُ ٔیٌیط٘س اظ
ٔیبٖ ٔیض٘ٚس  ٚزٚثبضْ ٜبٞط ٔیق٘ٛس.
زض وتبة ٔمسؼ ٔیذٛا٘یٓ و ٝذسا٘ٚس ا٘ؿبٖ ضا ثٝنٛضت ذٛیف آفطیس،زضحبِیو ٝفٛیط ثبخ زض زٚضاٖ پؽ اظ ٔسضٖ چٙیٗ ثیبٖ
ٔیوٙس و ٝا٘ؿبٖ ذسا٘ٚس ضا ثٝنٛضت ذٛیف آفطیس.ثب تٛر ٝث ٝچٙیٗ اٖتمبزی و ٝا٘ؿبٖ ذبِك ذساؾت،وخطت ربیٌعیٗ ٚحست
ٔیٌطزز،ا٘ؿبٖ ذسای ذٛزٛٞ،یت ذٛز،لب٘ ٖٛذٛزٙٞ،زبضٞبی ذٛز ٕٗٔ…ٚبضی ذٛز ضا ٔیؾبظز.زض ٚالٕ ٖبِٓ وخطت ٖبِٓ
ٚاٌطایی اؾت.ا٘ؿبٖ وخطتٌطای فطأسضٖ زض پؽ یبفتٗ ٛٞیت ٌٓ قس٘ ٜیؿت،زض پی یبفتٗ ٛٞیت ٚیػٜای ثطای ذٛز اؾت.
ا٘ؿبٖ وخطتٌطا اظ ٞط ضٍ٘ی ثٍطیعز  ٚث ٝذٛز ثپطزاظز  ٚتفبٚت ذٛز ضا ثب زیٍطاٖ آقىبض وٙس ثب ٛٞیتتط اؾت.ثٖ ٝجبضتی ٛٞیت زض
ٖبِٓ ٚحست،ذسایی ثٛزٖ  ٚزض ٖبِٓ وخطت،ذٛز ثٛزٖ اؾت
٘تیز ٝآٖوٛٞ ٝیت ٔبٞیتی ٔتٙبلى زاضز ٕٞ ٚیٗ أط ثبٖج قس ٜتٗطیفی ربٕٔ ٔ ٚبٕ٘ اظ ٛٞیت ٚرٛز ٘ساقت ٝثبقس[.]3
تٙبلى زض ٛٞیت ؾٖ ٝبُٔ زاضز:
ٛٞ-۱یت ثَٛٝض ٓٞظٔبٖ یه ٖٙهط ایؿتب  ٚیه ٖٙهط پٛیب اؾت و ٝاظ یهؾ ٛثیبٍ٘ط تسا ٚ ْٚاؾتٕطاض اؾت  ٚاظ ؾٛی زیٍط زض
ٔٗطفی فطایٙس ثبظتِٛیس  ٚثبظتٗطیف اؾت؛
ٛٞ-۲یت چٙسٌب٘ ٝاؾت یٗٙی افطاز ٌ ٚطٜٞٚب اِعأب ث ٝیه ٛٞیت ٚاثؿت٘ ٝیؿتٙس؛
ٛٞ-۳یت ثبضزاض احؿبؼ  ٚاضظـ اؾت و ٝثب ضفتبض ٖمال٘ی تجبیٗ پیسا ٔیوٙس چطاو ٝضفتبض ٖمال٘ی ٔؿتّعْ ؾٛز ٞ ٚعی ٝٙاؾت.

َّیت هعواری
ٍٙٞبٔیوٚ ٝاضز ٔجحج ٛٞیت ٕٔٗبضی ٔیقٛیٓ ؾؤاالتی چٙیٗ ُٔطح ٔیقٛز وٖٙ ٝبنط ؾبظ٘سٛٞ ٜیت ٔحیُی ٔ ٚىب٘ی چٝ
ٞؿتٙس؟آیب ٕٔٗبضی ٛٞیتپصیط اؾت؟٘ىبت اثٟبْاٍ٘یع زض ٛٞیت ٕٔٗبضی چٞ ٝؿتٙس؟آیب ٕٔٗبضی زاضای ٛٞیتی حبثت اؾت؟…ٚ
زض ضاثُ ٝثب ٔؿئّٛٞ ٝیت ٔحیُی،نبحت٘ٓطاٖ ٔرتّف ٖمبیس ذٛز ضا ثیبٖ زاقتٝا٘س ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔرتّفی ثطای ایٗ ٔف ْٟٛزض
٘ٓط ٌطفتٝا٘س.ثَٛٝضٔخبَِ،یٙچ ثطای ٛٞیت ز ٚوبضوطز ٔ ٟٓزض ٘ٓط ٔیٌیطز:ا َٚوبضوطزی ؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا حؽ تكریم
٘بٔیس.ثٖ ٝجبضتی ٛٞیت ث ٝا٘ؿبٖ لسضت تكریم ٔیزٞس  ٚثٚ ٝی وٕه ٔیوٙس و ٝثتٛا٘س ٔحیٍ ضا ثرٛا٘س  ٚپیفثیٙی وٙس.اٌط
ٔحیٍ فبلس ٛٞیت یٗٙی حؽ تكریم  ٚتٕبیع ثبقس ٔحیٍ لبثُ ذٛا٘سٖ ٘یؿت.وبضوطز زِ ْٚیٙچ ثطای ٛٞیت ٔحیٍّٕٖ،ىطز
ٖبَفی ٛٞیت ٔحیٍ اؾت.
اِىؿب٘سض یىیزیٍط اظ ا٘سیكٕٙسا٘ی اؾت و ٝزض ظٔیٛٞ ٝٙیت ٔحیُی ث ٝاْٟبض٘ٓط پطزاذت ٝاؾت.ثٖ ٝمیسٚ ٜی ٛٞیت زض ٔحیٍ
ٍٙٞبٔی تزّی ٔیوٙس و ٝاضتجبٌ َجیٗی ُٙٔ ٚمی ثیٗ فطز ٔ ٚحیٍ حبنُ قس ٜثبقسٚ.ی ٔٗتمس اؾت و ٝثیٗ فطز ٔ ٚحیٍ
ظ٘سٌیاـ اضتجبٌ  ٚاحؿبؼ تّٗك ذبَط ثٚ ٝرٛز ٘رٛاٞس آٔس ٍٔط آ٘ى ٝلبزض ث ٝقٙبذت ٖٕیك  ٚتكریم آٖ ثبقس  ٚتٛاٖ زضن
تٕبیع آٖ ٘ؿجت ثٔ ٝحیُٟبی زیٍط ضا ٘یع زاقت ٝثبقس ٚ،ثسا٘س زض چ ٝظٔب٘ی  ٚث ٝچ ٝنٛضت پبؾد ٔٙبؾجی ث ٝوٙفٞبی ا٘زبْ
یبفت ٝزض آٖ ٔحیٍ ثسٞس.
قرم زیٍطی و ٝزض ظٔیٛٞ ٝٙیت ٔحیُی نبحت٘ٓط اؾت ٚاِتط ثٛض اؾت.اظ٘ٓط ٚیٛٞ،یت ٕٞبٖ تفبٚتٞبی وٛچه  ٚثعضٌی
اؾت و ٝثبٖج ثبظقٙبذت یه ٔىبٖ  ٚذٛا٘بیی ٔحیٍ ٔیقٛز  ٚحؽ زِجؿتٍی  ٚحؿبؾیت ٔحیٍ ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز .ذبل
ثٛزٖ ٞط ٔحیٍ ثٙٗٔ ٝی ارتٙبة اظ یىٛٙاذتیٚ،ر ٛت ٚ ٔٛٙرصاثیت اؾت  ٚزض ٘ح ٜٛلطاضٌیطی فًبٞب َ ٚطظ زؾتطؾی ث ٝفًبٞب
 ٚزض وبضثطیٞب ٘یع ٔیثبیس ٚرٛز زاقت ٝثبقس[.]3
ِٚف ٔٗتمس اؾت وٛٞ ٝیت ٔحیٍ ٘تیز ٝوٙف ٔتمبثُ ؾٛٔ ٝضز اؾت وٖ ٝجبضتا٘س اظ:
-۱تطویت ْبٞط  ٚوبِجسی ٕ٘بٞب؛
ّٕٖ-۲ىطزٞب  ٚفٗبِیتٞبی لبثُ ٔكبٞسٜ؛
ٔ-۳فبٞیٓ زض ٔحیٍ.
وبِٗ ثط إٞیت تفبٚت ٞط ٔحیٍ ثب ؾبیط ٔحیُٟب تأویس زاضز.اٛٞ ٚیت ضا تٛر ٝث ٝقرهیت فطزی ٞط ٔحیٍ  ٚپطٞیع اظ
یىٛٙاذتی  ٚتكبثٔ ٝحیُٟبی قٟطی اظ َطیك ث ٝرّ ٜٛزضآٚضزٖ ٚیػٌیٞبی ذبل ٞط ٔحیٍ تٗطیف ٔیوٙس۱۱.
زض ٚالٕ ٕٔٗبضی ث ٝذٛزی ذٛز پسیسٜای اؾت و ٝاظ نطاحت زض تٗطیف  ٚتزعی ٚ ٝتحّیُ ٔیٌطیعز  ٚزض ز٘یبی پیچیس ٜأطٚظ
ایٗ ٔمٛٞ ِٝٛیتی ثؽ پیچیسٜتط ٔ ٚجٟٓتط اظ ٌصقت ٝیبفت ٝاؾت.

٘ؿجت ٕٔٗبضی ثب ٛٞیت چیؿت؟ ٚآیب ٔیتٛاٖ ٕٔٗبضی ثب ٛٞیت ذّك وطز؟ثطای پبؾد ث ٝایٗ پطؾف اظ ز ٚزیسٌبٔ ٜیتٛاٖ ثٝ
ٕٔٗبضی ٍ٘ب ٜوطزٍ٘.ب ٜاٍ٘ َٚبٖ ٜبْ اؾت وٕٗٔ ٝبضی ضا ثٙٗٔ ٝبی ؾبذتٗ،تحیس فًب،ایزب ؾطپٙب ٚ ٜتٗبضیفی اظ ایٗ زؾت زض ٘ٓط
ٔیٌیطز و ٝربیی ثطای ثحج ٛٞیت زض ٕٔٗبضی ثبلی ٕ٘ی ٌصاضز.ثطای ثبظ وطزٖ ثحج ٛٞیت زض ٕٔٗبضی ثبیس اظ زیسٌب ٜزیٍطی
ثٔ ٝؿئٍّ٘ ٝب ٜوطز  ٚثحج چیؿتی  ٚویؿتی ٕٔٗبضی ضا اظ آٖ ٘مُٓ٘ٝط ُٔطح وطز.اٌط ثٕٗٔ ٝبضی ثٖٛٙ ٝاٖ یه احط ٙٞطی ٍ٘بٜ
وٙیٓ  ٚا٘ؿبٖ ضا ذبِك احط ٙٞطی زض ٘ٓط ثٍیطیٓ اظ آٖ رٟت و ٝا٘ؿبٖ ٔسٖی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س حمیمت ٞؿتی ضا وكف وٙس ٚ
آٖ ضا زض احط ٙٞطی ٔتزّی ؾبظز  ٚث ٝثیبٖ آٚضز  ٚاحط ٙٞطی حبنُ ف ٟٓا٘ؿبٖ  ٚتزّی حمیمت وكف قس ٜاظ ؾٛی اٚؾت،
ٔیتٛاٖ ث ٝثحج ٛٞیت زض ٕٔٗبضی پطزاذت[.]4
ٕٔٗٛال ٛٞیت یه احط ٕٔٗبضی ضا ثب ٔیعاٖ ایسٜٞب  ٚاحطات ثطٌطفت ٝاظ ٚیػٌیٞبی فطٍٙٞی ٔٛرٛز زض آٖ احط ٔیؾٙزٙس.ایٗ ضٚـ
ثب آ٘ى ٝاظ یه نحت ٘ؿجی ثطذٛضزاض اؾت أب زض ربٞبیی ٘بوبفی ٌٕ ٚطاٜوٙٙس٘ ٜیع ٔیقٛز.
ٞطٌب ٜثطای ثطضؾی ٛٞیت آحبض ٕٔٗبضی زض وٙبض تٛلٕ زض ثطزاقتٗ ٔیطاث ٔحیُی فطٍٙٞیٛٔ،ي ٔٛوبضوطز آٟ٘ب ضا ٘یع ٔس٘ٓط لطاض
زٞیٓ،ثٟتط ذٛاٞیٓ تٛا٘ؿت ث ٝاضظیبثی ٔؿئّ ٝثپطزاظیٓ  ٚآٌٖبٔ ٜیتٛا٘یٓ حتی آحبضی ضا ثب ٛٞیت ثیبثیٓ ؤ ٝؿتمُ اظ ٔیطاث
ٔحیُی  ٚفطٍٙٞی ٔىبٖ آٖ آحبض ثبقس.اظایٗضٖٛ ٚأُ زیٍطی ٘یع ثبیس زض تىٛیٗ ٛٞیت ٕٔٗبضی ٔساذّ ٝزاقت ٝثبقس تب فمساٖ
چٙبٖ ٕٟٔی ٘تٛا٘س ٟٔط ثیٛٞیتی ثط ٔٛرٛزیت احط ٕٔٗبضی ظ٘س .ایٗ ٖٛأُ ٕٞبٖٞبیی ٞؿتٙس و ٝتٕبْ آحبض ٚاالی ٕٔٗبضی چٝ
آٟ٘ب و ٝاظ پیكیٙیبٖ ثط ربی ٔب٘س ٚ ٜچ ٝآٟ٘ب وٗٔ ٝبنط٘س  ٚچ ٝآٟ٘بیی و ٝثب ٌصقت ٝپی٘ٛس زاض٘س  ٚچ ٝآٟ٘بیی و ٝفٗآٚضی ضا
ٕٞچٕٛ٘ ٖٛزی اظ ز٘یبی أطٚظ  ٚفطزا اضائٔ ٝیوٙٙس ث ٝیه ا٘ساظ ٜاظ آٟ٘ب ثطذٛضزاض٘س ٖ ٚجبضتا٘س اظ:ظیجبیی،زا٘ف،انبِت َطح،
رٞٛط َطح[.]5
ظٔبٖ ٘یع ٔؤِف ٝثؿیبض اؾبؾی أب ذبضد اظ وٙتطَ ا٘ؿبٖ اؾت ٞ ٚطیه اظ ٖٛأُ فٛق ذٛز ٔمطٚو ظٔبٖ ٞؿتٙس.اظایٗض ٚاٌط زض
رؿتٚرٛی ٛٞیت زض ٕٔٗبضی أطٚظ ٞؿتیٓ ٔیثبیؿت آٖ ضا زض اضتجبٌ ثب ظٔبٖ حبيط ثؿٙزیٓ.

بحزاى َّیت در هعواری هعاصز ایزاى
ٕٞبَٖٛض و ٝزض ثرفٞبی لجُ ثیبٖ قس ٔؿئّٛٞ ٝیت  ٚپطؾف اظ آٖ زض احط ا٘ؿساز  ٚثحطاٖ ثٚ ٝرٛز ٔیآیس.پؽ اظ ٚضٚز
ٔسض٘یت ٝث ٝایطاٖ تمبثُ زٗٔ ٚیبض ؾٙزف ؾٙتی ٔ ٚسضٖ ثطضٚی ٕٔٗبضی تأحیط ٌصاقت  ٚرٛاةٞبی ٔتفبٚت ایٗ ز ٚزیسٌب ٜزض
ٔٛضز چیؿتی  ٚویؿتی ٕٔٗبضی ثحطاٖ ٛٞیتی ضا زض ایطاٖ  ٚؾطظٔیٗٞبی ٔكبث ٝآٖ ایزبز وطز.اظ زٚض ٜنفٛی زض پی تٛؾٗٝ
نٗٙتی  ٚارتٕبٖی اضٚپب ضاثُٝای یهؾٛی ٝثیٗ ایطاٖ  ٚاضٚپب پسیس آٔس  ٚالتجبؼ  ٚاٍِٛثطزاضی اظ ثًٗی ٔٓبٞط آٖ تٛؾٍ ایطا٘یبٖ
آغبظ قس و ٝزض ایٗ زٚض ٜثیكتط ثط ٙٞطٞبی ا٘تعاٖی ٔب٘ٙس ٘مبقی ٍ٘ ٚبضٌطی تأحیط ٌصاقت.
زض ٚالٕ پ یف اظ ٚضٚز ٔسض٘یت ٝث ٝایطاٖ،ایطا٘یبٖ زغسغ ٝایٗ ضا ٘ساقتٙس و ٝچ ٝچیع ضا اظ وزب ثٍیط٘س،ثطای آ٘ى ٝش ٚ ٗٞفىطی
ِٔٛس زاقتٙس.اٌط چیعی ضا اظ وؿی ٔیٌطفتٙس ث ٝؾطٖت ُٔبثك ٘یبظٞب  ٚاٖتمبزات ذٛیف آٖ ضا چٙبٖ زٌطٌٔ ٖٛیوطز٘س  ٚثٝ
آٖ ٛٞیت ٔیثركیس٘س و ٝآٖ احط زلیمب ث ٝحٛظ ٜتٕسٖ ایطاٖ تّٗك ٔیٌطفت و ٕٝ٘ٛ٘ ٝآٖ ضا ٔیتٛاٖ زض ٕٔٗبضی ٞربٔٙكی ٚ
ؾبؾب٘ی  ٚحتی ثًٗی اظ آحبض ٕٔٗبضی زٚض ٜلبربض ٔكبٞس ٜوطز.

ٕٔٗبض ؾٙتی ٘ٛآٚضی ضا زض تىٕیُ تسضیزی ث ٝزؾت آٚضزٕٗٔ.بض ؾٙتی ث ٝا٘ساظ ٜتٛاٖ ذٛز اضظقی ضا ثط اضظـٞبی ٕٔٗبضی
ٔیافعایس  ٚازٖبی ذّك اِؿبٖ٘ ٝساضز.ا٘ؿبٖ ٔسضٖ ٘ٛآٚضی ضا زض زٌطٌ ٖٛوطزٖ پسیسٜٞب  ٚربیٍعیٗ وطزٖ رسیس ث ٝربی ٔٛرٛز
ث ٝوبض ٔی ٌیطزٕٗٔ.بضی ٔسضٖ ٕٔٗبضی ٖهیبٖ  ٚثسٖت اؾت  ٚثٙٗٔ ٝبی ٖبْ ٔحه َٛتىخط ان ٚ َٛلطاضزازٞبی ٖهط رسیس
اؾت وٞ ٝطاظٌبٞی تحتتأحیط ٔؤِفٞٝبی ٔتغیط  ٚپٛیبی ضٚظٌبض ٔسضٖ قىّی ٘ ٚ ٛتبظ ٜث ٝذٛز ٔیٌیطز  ٚؾبذت رسیسی ضا
َّت ٔیوٙسٕٗٔ.بضی ٔسضٖ ٕٔٗبضی ٛٞیتٞبی پٛیب ٌ ٚصضای ٖهط رسیس اؾت.ایٗ ٛٞیتٞبی پٛیب ٌ ٚصضا زض ؾبیط ٙٞطٞب ٚ
ازثیبت ٘یع آحبضی ثٝرب ٔیٌصاض٘سِٚ،ی تٟٙب زض ٕٔٗبضی اؾت و ٝثّٖ ٝت ٔب٘سٌبضی احط ٘ٓٞ ٚكیٙی ثٙبٞب اذتالٌ ٛٞیتٞب  ٚثٝ
تٗجیطی زیٍط ثیٛٞیتی ٕٔٗبضی ث ٝچكٓ ٔیآیس.
زض ٚالٕ ٕٔٗبضی ٔسضٖ ٔب٘ٙس وٛزوی ؤ ٝیذٛاٞس  ٕٝٞأىب٘بت رؿٕی ذٛز ضا ثیبظٔبیس ٌب ٜپبٞبی ذٛز ضا ثب ؾطٖت غطیجی
تىبٖ ٔیزٞس یب نسای ذٛز ضا ثٝنٛضت غیطلبثُ تحّٕی ثبال ٔیثطز ،تٗبزَ والؾیه رٙجٞٝبی ٔرتّف ٕٔٗبضی ضا وٙبض ٌصاقتٝ
ٞ ٚط ثبض ث ٝیه قبذ ٝترههی ثب یه ٔؿئّ ٝذبل تٛر ٝاغطاق آٔیع وطز ٜاؾتٔ.ب اظ زٚض قبٞس ٔبرطا ثٛزیٓ ٔ ٚتٛر٘ ٝكسیٓ
چٙیٗ ضفتبضٞبیی ثطای یه وٛزن ٔطحّ ٝقٙبذت ٔحؿٛة ٔیقٛز ِٚی ثطای ٔب رٙج ٝتمّیسی زاضز[.]6
ثطای ٘فٛش ٌ ٚؿتطـ ٕٔٗبضی ٘بقی اظ تفىط ٔسض٘یؿٓ زض ایطاٖ  ٚثٖ ٝجبضت ثٟتط ثطای ٘فٛش ٌ ٚؿتطـ  ٚتمّیس  ٚتىطاض ٕٔٗبضی
ثیٍب٘(ٝغطثی)زض ایطاٖ ٔی تٛاٖ زٚض ٜلبربض ضا ثٖٛٙ ٝاٖ ٔجسأ ظٔب٘ی شوط وطز.ضٚاد ٕٔٗبضی ثیٍب٘ ٝزض ایطاٖ و ٝاظ زٚض ٜلبربض آغبظ
قس ٜثٛز پصیطـ ٖبِٕب٘ ٚ ٝآٌبٞب٘٘ ٚ ٝمبزا٘٘ ٝجٛز ثّى ٝایٗ پصیطـ ٘بقی اظ ذٛزثبذتٍی ؾطاٖ وكٛض زض ثطاثط ثیٍب٘ ٝثٛز و ٝثٝ
فطً٘ ؾفط وطزٔ ٚ ٜؿحٛض تٛؾٗ ٝنٗٙتی آٟ٘ب قس ٚ ٜث٘ ٝحٛی زچبض اظذٛزثیٍبٍ٘ی  ٚثحطاٖ ٛٞیت قس ٜثٛز٘سِ.صا زض پی احطاظ
ٛٞیتی ثطای ذٛیف ثٛز٘س و ٝتٛؾٍ آٖ ذٛز ضا ٖمتٔب٘س ٜلبفّ ٝپیكطفت  ٚتٕسٖ ٘سا٘ٙس ٚ.زض ایٗ ضا ٜاظ زؾت ظزٖ ثٞ ٝیچ
وبضی و ٝآٟ٘ب ضا ث ٝاٍِٞٛب  ٚایسٜٞبی غطثیقبٖ قجیٝتط ٔیوطز ارتٙبة ٕ٘یوطز٘س ٚ،چ ٝأطی ضاحتتط اظ ِجبؼ  ٚغصا ٛٔ ٚؾیمی
ٕٗٔ ٚبضی ٔیتٛا٘ؿت تمّیس قٛز؟
أب پؽ اظ ٚضٚز ٔسض٘یتٕٗٔ،ٝبضی ٔب ثط ؾط یه زٚضاٞی لطاض ٌطفت:اظ یه َطف قیفت ٚ ٝزِجبذتٕٗٔ ٝبضی غطة ثٛز  ٚاظ َطف
زیٍط قبٞس ٔطي  ٚاظ زؾت ضفتٗ ٕٔٗبضی ؾٙتی ٌ ٚصقت ٝپط افتربضـ ثٛز،زضحبِیو ٝچیعی اظ ذٛزـ ثطای اضائ ٝزض ز٘یبی
ٔٗبنط ٘ساقت.ایٗچٙیٗ قس و ٝثحطاٖ ٛٞیت ٔ ٚؿئّٛٞ ٝیت ّٔی زض ایطاٖ ُٔطح قس،.ایٗ ٔؿئّ ٝثب تٛر ٝثٍ٘ ٔٛ٘ ٝب ٜحىٔٛت
پّٟٛی ا َٚثٛٞ ٝیت ّٔی ث ٝاٚد ذٛز ضؾیس ؤ ٝهبزیك آٖ ضا زض ٕٔٗبضی ایٗ زٚض ٜثٚ ٝيٛح ٔیتٛاٖ ٔكبٞس ٜوطز.
ضٚقٙفىطاٖ زض ایٗ زٚض ٜؾٗی ٔی وطز٘س و ٝایٗ أیسٚاضی ضا زض ٔطزْ ایزبز وٙٙس ؤ ٝب فطظ٘ساٖ چٙیٗ ٘یبوب٘ی ٞؿتیٓ  ٚثبیس
ذٛز ضا اظ اؾبضت  ٚفمط  ّْٓ ٚضٞبیی ثركیٓ.ثٙبثطایٗ قط ٔٚث ٝرؿتٚرٛی ضیكٞٝبی ا٘حُبٌ  ٚزضٔب٘سٌی زض ذٛز زض ٖٕك
تبضید وطز٘س.
زض ایٗ ظٔبٖ ثٛز ؤ ٝب ثٝنٛضت زؾتپبچ ٚ ٝقتبةظز ٜتهٕیٓ ثٛ٘ ٝؾبظی ٌطفتیٓ تب ثیف اظ ایٗ اظ غطة ٖمت ٘یفتیٓ.زض ٚالٕ
ضٚاٖ غطة ظزٔ ٜب زض آٖ زٚضاٖ زچبض چٙبٖ حمبضتی ثٛز و ٝیب تٕبْ ٌصقت ٝذٛز ضا ٘فی ٔیوطز  ٚیب ث ٝپیطٚی وبُٔ اظ ظ٘سٌی
غطة ٔیپطزاذت  ٚیب زچبض ر ٖٛٙثعضيٕ٘بیی قس  ٚتبضید ذٛز ضا ؾطٔٙكأ  ٕٝٞذٛثیٞب  ٚپیكطفتٞب زا٘ؿت  ٚتٟٙب ضا٘ ٜزبت
ضا ثبظٌكت ث ٝآٖ ٌصقت ٝتهٛض ٔیوطز،غبفُ اظ آ٘ى ٝتىطاض تبضیری ثطای ایزبز ٛٞیت أىبٖپصیط ٘یؿت چ ٖٛثب تىطاض تبضید
ٔٗٙبی آٖ تىطاض ٕ٘یقٛز  ٚتٟٙب نٛضتی ؾُحی اظ تبضید ضا ٔیتٛاٖ تىطاض وطز و ٝآٖ  ٓٞثطای ایزبز ٛٞیت وبفی ٘یؿت  ٚزض
رٟبٖ أطٚظ و ٝانبِت ث ٝتغییط  ٚتح َٛاؾت ایٗ ٘ٛٞ ٔٛیت ثركی ٔطزٚز  ٚغیط ؾبظ٘س ٜاؾت[.]7

ٔب اظ ِحبِ ٛٞیتی  ٚفطٍٙٞی زچبض ثالت ىّیفی  ٚؾطزضٌٕی ٞؿتیٓ ،قبیس ث ٝایٗ زِیُ وٛٙٞ ٝظ ث ٝزضن زضؾتی اظ ٔفٚ ْٟٛالٗی
ٛٞیت زؾت ٘یبفتٝایٓ  ٚیب ثٖ ٝجبضتی آٖ ضا اظ یبز ثطز ٜایٓ ،چطاو ٝپیكیٙیبٖ ٔب ث ٝایٗ ٔؿئّٚ ٝالف ثٛز٘س  ٚآحبضی ثٝرب
ٌصاقتٝا٘س وٓٞ ٝاو ٖٛٙثركی اظ ٛٞیت فطٍٙٞی ٔب ضا ٔیؾبظ٘سٌ.صقتٍبٖ ٔب زاضای ٖ٘ٛی ٕٔٗبضی ثٛز٘س وٕٗٔ ٝبض ح َٛآٖ ثٝ
وبض  ٚذاللیت ٔیپطزاذت.زض آٖ ظٔبٖ،انبِت ثٕٗٔ ٝبضی ثٛز ٘ ٝثٕٗٔ ٝبض  ٚثٖ ٝجبضتیٕٗٔ،بضی زاقتیٓ ٘ٝ
ٕٔٗبضیٞب،ثٙبثطایٗ،تٕبیعی ایزبز ٕ٘ی قس وٛٞ ٝیتی ذّك قٛز چطاوٛٞ ٝیت ظاز ٜتٕبیعٞبؾت.ظٔب٘ی و ٝغطة ٌفت<<ٔٗ فىط
ٔیو ٓٙپؽ ٞؿتٓ>>ٕٗٔ،بضی حٔ َٛحٛض ٕٔٗبض ذّك قس ٕٗٔ ٚبضیٞب ربیٍعیٗ ٕٔٗبضی قس٘س.اظ ایٗ ث ٝثٗس ضٚی ٕٔٗبضی
اؾٓ ٌصاقتٙس ٌ ٚفتٙس ٕٔٗبضی پؿتٔسضٖٕٗٔ،بضیٞبی تهٕٗٔ ،بضی زیىب٘ؿتطاوكٕٗٗٔ،بضیظاٞب ٞسیسٕٗٔ،بضی فطا٘ه ٌطی یب
حتی ٕٔٗبضیٞبی فیّیپ رب٘ؿٔ.…ٚ ٖٛب ایٗ ٕٔٗبضی ٞب ضا اظ زٚض زیسیٓ  ٚآ٘چ ٝضا و ٝزیسیٓ آٔٛظـ زازیٓ ثس ٖٚآ٘ى ٝآٔٛذتٝ
ثبقیٓ،قط ٔٚث ٝؾبذتٗ وطزیٓ  ٚقجٕٗٔٝبضیٞبیی ؾبذتیٓ حٔ َٛحٛض آٖ ٕٔٗبضیٞبی ٕٔٗبضٔساض غطة،زضحبِی وٕٞ ٝچٙبٖ
ثٛٞ ٝیت اٖتمبز زاقتیٓ ٝ٘،ثٛٞ ٝیتٞب  ٚثٖٛ٘ ٝی ٛٞیت ٌصقت ٝذٛز ضا انیُ ٔیزا٘ؿتیٓ ٘ٛٞ ٝیتٞبی ٔٗبنط ضا .اظایٗض ٚثطای
ایٗو ٝثْ ٝبٞط ثٛٞ ٝیتٞبی ایزبز قس ٜانبِت ثجركیٓ قط ٔٚث ٝتطویت وطزیٓ ٖٙ ٚبنطی قجی ٝثٖٙ ٝبنط ٛٞیتی ٌصقتٔٝبٖ
ضا ثب ٖٙبنطی قجی ٝثٖٙ ٝبنط ٛٞیتی ٔٗبنط غطة تّفیك وطزیٓ  ٚآٖ ضا ٕٔٗبضی ٔٗبنط ایطا٘ی ٘بْ ٟ٘بزیٓ و ٝایٗ أط ٘ ٝظازٜ
ٕٔٗبضی ثّى ٝظاز ٜفطٗٔ ًٙٞبنطاٖ ثٛز،چطاو ٝفطٔ ًٙٞب فطٍٙٞی تّفیمی ٛٞ ٚیت فطٍٙٞیٔبٖ ثٛٞ ٝیتی زوٛضاتی ٛتجسیُ قسٜ
اؾت[.]8
ٚالٗیت آٖ اؾت وٛٞ ٝیت ٛٞ ٚیتٕٙسی ث ٝاحطاظ ٛٞیت  ٚاؾبؾب ثطذٛضزاضی ٔحیٍ ظ٘سٌی اظ ایٗ ْطفیت،اضتجبَی چٙساٖ ثب
تهٛیط ٌصقت ٝپسیس ٜثٖٛٙ ٝاٖ ٔجٙبی ٛٞیت ٔىب٘ی ٘ساضزٞ.یچ تبضیری تىطاضپصیط ٘یؿتٔ ٍُٞ”.یٌٛیس ضٚیسازٞبی تبضیری
ٕٞیك ٝزٚثبض ضٚی ٔیزٞس:ثبض ا َٚثٝنٛضت تطاغیه  ٚثبض ز ْٚث ٝنٛضت وٕیهٞ.ط وٛقكی ثطای تىطاض آٌبٞب٘ ٝنٛضتٞبی
تبضیری ٌصقت ٝرع ثٝنٛضت ز٘ ْٚرٛاٞس ثٛز” ،ظیطا ٔٗٙبی آٖ تىطاضپصیط ٘یؿت.اظایٗض ٚتىطاض آٖ رع ّٔغٕٝای ٘بؾبظ اظ تٙبلى
نٛضت ٙٗٔ ٚب ٘رٛاٞس ثٛز[.]9
زض ٚالٕ ثبظٌكت ثٌ ٝصقت ٝث ٝایٗ ٔٗٙب ٘یؿت و ٝثیبییٓ  ٚاظ اثعاضٞبیی اؾتفبز ٜوٙیٓ و٘ ٝیبوبٖ ٔب ثطای ظ٘سٌی اظ آٟ٘ب اؾتفبزٜ
ٔیوطز٘س،چ ٖٛثب زیٍط قسٖ ظ٘سٌیٔبٖ زیٍط ٘ ٝآٖ اثعاضٞب ضا زاضیٓ  ٝ٘ ٚتٛاٖ اؾتفبز ٜاظ آٟ٘ب  ٚاٌط چٙیٗ وٙیٓ زچبض تًبزی
ٔیقٛیٓ و ٝثًٗب ث ٝآٖ زچبضیٓ.اظ یهؾ ٛثٙب ث ٝاضظـٞبی أطٚظی ٔیذٛاٞیٓ یىؿط ٜپیكطفت  ٚتىبُٔ  ٚتطلی ثبقیٓ  ٚاظ
ؾٛی زیٍط ثٔ ٝحبْفٝوبضی  ٚحتی اضتزبٔ زچبض ٔیقٛیٓ[.]11
“ ٛٞیت ثیف اظ آٖوُٛٗٔ ٝف ثٌ ٝصقت ٝاؾت ثب تٛلٗبت افطاز ٔطتجٍ اؾت،ظٔبٖ حبَ ضا زضثط ٔیٌیطز  ٚتمبيب ثطای ثٟطٜ
ٔٙسی اظ آٖ،ضیك ٝزض ٘یبظٞبی فطزی  ٚرٕٗی قٟط٘ٚساٖ زض ٔحیٍ قٟط زاضز”.
انٛال اضظـ یه ٕٔٗبضی زض ٞط زٚض ٜث ٝایٗ اؾت و ٝآٖ ثٙب ثتٛا٘س پبؾدٌٛی ٚالٗی ٘یبظٞبی ظٔبٖ ذٛز ثبقس.حبَ اٌط لطاض ثبقس
ٔب زض وٙبض یه احط تبضیری ثٙبیی احساث وٙیٓ آیب ثطای احتطاْ  ٚاضظـٌصای  ٚحفّ ٛٞیت آٖ ثٙب ٔیثبیؿت ؾبذتٕبٖ رسیس
ُٔبثك ٕٞبٖ ٔٗیطاٞب ثِ ٝحبِ فطْ،قىُ  ٚحتی اؾتفبز ٜاظ ٕٞبٖ ٔهبِح ؾبذت ٝقٛز؟زض ایٗ نٛضت یبزٔبٖٞبی زٚضٔ ٜب ثطای
آیٙسٌبٖ چ ٝذٛاٞس ثٛز؟
ٕٔٗبضی  ٚظ٘سٌی آیی ٝٙتٕبْ ٕ٘بی یىسیٍط٘س.اٌط أطٚظ نحجت اظ تمّیس زض ٕٔٗبضی ٔیوٙیٓ ٚث ٝیمیٗ زض ظ٘سٌی ٔب ٚرٛز زاضز.
اٌط نحجت اظ فطیت ٔی وٙیٓ تزّی آٖ زض ظ٘سٌی ارتٕبٖی ٔب ٔكٟٛز اؾت  ٚاٌط اظ ؾطٌكتٍی زض ٕٔٗبضی قىٔ ٜٛیوٙیٓ ٍٔط

زض ظ٘سٌی زچبض آٖ ٘یؿتیٓ؟ٕٔٗبضی زٚض٘ ٕ٘یٌٛیس  ٚا٘ٗىبؼ آضظٞٚبی ربٔٗ ٚ ٝثٝذهٛل نبحجبٖ ذٛز اؾت.ایٗ ٛٞیتی
اؾت و ٝثٚ ٝرٛز آٔسٜ؛ذٛا ٜظقت ثبقس ذٛا ٜظیجب،ذٛة ثبقس یب ثس[. ]11

٘تیزٝ
ایٗ ٔمبِ ٝزض پی چیؿتی ٛٞیت ثٖٛٙ ٝاٖ ٚیػٌی ٞبی شاتی ،پٛیب  ٚتسضیزی ٕٔٗبضی ثٛزٛٞ .یت زض ٔٗٙبی ٖطفب٘ی آٖ ٔب ضا ثٝ
شات ٔمسؼ ذسا٘ٚس  ٚفیى ضؾب٘ی زْ ث ٝزْ آٖ ٔی ضؾب٘سٙٗٔ .بیی و ٝزض اٖ ٛٞیت ا٘ؿبٖ  ٚفٗبِیت ٞبی اِٛٛٔ ،ٚز آٖ فیًبٖ
اِٟی ٛٞ ٚیت ؾبضی ٝتّمی ٔی قٛزٕٞ .چٙیٗ ٔكرم قس و ٝثبٚض ،ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ اظ ٔؤِفٞ ٝبی ٔؤحط زض ٛٞیت ٔی ثبقٙس.
ا٘ؿبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؤِف  ٚزضن وٙٙسٕٗٔ ٜبضی ث ٝپكتٛا٘ ٝی ثبٚضٞبی رسیس ا٘ؿبٖ ٔساضا٘ ٚ ٝثب اتىب ث ٝذاللیت ،اثسأٛ٘ ،آٚضی ٚ
شٚقٍ٘ ،بٔ ٜتفبٚتی ثٔ ٝبؾٛای ذٛز ضا ضٚی ٔیع وبض ٙٞطٔٙساٖ لطاض زاز ٚ ،اظ تمّیسٞبی فىطی پیكیٗ ضٞب وطز .ثس٘جبَ آٖ ،ؾجه
 ٚظثبٖ ٞبی ٔرتّف ٙٞطی ٕٗٔ ٚبضی ،ذٛز ضا اظ انٚ ٚ َٛیػٌی ٞبی ویفی پیكیٗ زٚض ٕ٘ٛزِ .صا ضٍ٘بضٍ٘ی  ٚظٚزٌصضی ؾجه
ٞب ًٟ٘ ٚت ٞبٔ ،كره ٝی ثبضظ  ٚحبوٓ ثط ٖطن ٝی ٕٔٗبضی رسیس ٌطزیس .أطٚظٛٞ ٜیت ثركی ٔؿتمُ زا٘ؿتٔ ٝی قٛز و ٝاظ
ثیط ٚ ٖٚتٛؾٍ ا٘ؿبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ٔؤِف ٔرتبض  ٚآظاز ٕٔٗبضی ،ث ٝآٖ افعٚزٔ ٜی قٛز.
زض ایٗ پػٞٚف ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ْطف حبٚی رٟب ٖ پسیساض ،ثٖٛٙ ٝاٖ زیٍط ٔؤِفٞ ٝبی تبحیطٌصاض ،ث ٝثحج ٛٞیت ضاٜ
یبفتٙس .ظیطا زض ٘ٓط ا٘سیكٕٙساٖ ،فٗبِیت ٞبی ا٘ؿب٘ی اظ رّٕٕٗٔ ٝبضی زض َ َٛظٔبٖ  ٚزض ٔىبٖ ٔٗٙب ٔی یبثٙس؛ ٔؤِفٞ ٝبیی وٝ
زض ٌصقتٔ ٝجتٙی ثط ٘ ٔٛویفی  ٚتطویجی اظ ٖیٙیبت  ٚشٙٞیبت ثٛزِٚ ،ی زض ٖبِٓ رسیس زض چٕجط ٜی ٖیٙیبت لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ایٗ ٖٙبنط ثطای ٕٔٗبضی ایطا٘ی ،ث ٝرع ٚیػٌی ٞبی رغطافیبیی ،قبُٔ ٔفبٞیٓ ویفی ٕٞب٘ٙس قبٖطاٌ٘ ٝی ،پیچیسٌی  ٚت ٛزض تٛ
ثٛزٖ ٔ ......ٚی ثبقٙس و ٝقٙبذت آٟ٘ب ٔی تٛا٘س ٔٛئ ٔٛمبِ ٝی ٔؿتمّی ضا قبُٔ قٛز.
اظ آٖ چ ٝآٔس ٔی تٛاٖ زضیبفت وٛ ٞ ٝیت ،أطی نّت ٕ٘ی ثبقس  ٚزض َ َٛظٔبٖ ثب ا٘ؿبٖ  ٚثبٚضٞبیف ٔتحٔ َٛی قٛزٛٞ .یت
ٖ ٚبُٔ تكرم ،اٌط زض حهبض ذٛز ٔحجٛؼ ٌطزز ٔی ٔیطز .پؽ ثبیس ثب ا٘ؿبٖ ٔتح َٛقٛزَ .جك تٗطیفٛٞ ،یت زاضای
ٔرتهبتی اؾت وٕٞ ٝچ٘ ٖٛد قبذ ٝی ٘جبت ٔب ضا ث ٝانُ  ٚضیكٞ ٝبی شاتی ٌ ٚصقت ٝذٛز ٚنُ ٔی وٙسِٚ ،ی ظٔب٘ ٝثط اؾبؼ
٘یبظٞبی ضٚظ ثّٛضٞبی ٔتفبٚتی ثٌ ٝطز آٖ ضقت ٝتكىیُ ٔی زٞس ،ؤ ٝكتطوبت ٔب ثب ٕٔٗبضی رٟبٖ ضا قبُٔ ٔی قٛز.
ٔكتطوبت ٔ ٚرتهبتی و ٝثب اؾتٙبز ثط قٗط حبفّ پبیب٘ی ٘ساض٘س.
ٌٕبٖ ٔجط و ٝث ٝپبیبٖ ضؾیس وبض ٔغبٖ
ٞعاض ثبز٘ ٜبذٛضز ٜزض ضي تبن اؾت(تمٛائی.)1391 ،
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