سٗاّطْبسی ٍشگ
ٍغيجی کٔ تذت ػْ٘اُ سٗاّطْبسی ٍشگ ٍغبىؼٔ ٍی فشٍبئیذ ٍشث٘ط ثٔ ّذ٘ٓ ثش خ٘سد ٍب ثب داؽ ػضیضاَّبُ است.
ٕش اص چْذ گبٕی خجش ف٘ ت ینی اص ثستگبُ  ،دٗستبُ ٗ ّضدینبَّبُ خ٘اة غفيت سا اص سشٍبُ ٍی پشاّذ ٗ .اگش آُ ػضیض اص دست سفتٔ ینی
اص افشاد خبّ٘ادٓ ٍب ثبضذ ثٔ ٗیژٓ َٕسشٍ ،ی ت٘اّذ  ،ض٘ك ضذیذی ّیض ثش ٍب ٗاسد مْذ.
دس د٘صٓ سٗاّطْبسی  ،فطبسٕبی سٗاّی ٗ ٍطنالت ثٔ دستٔ ٕبی ٍختيف تقسیٌ ٍی ضّ٘ذ مٔ دس ثؼضی ٍ٘اقغ آدٍی ثب استفبدٓ اص
ت٘اُ ٗ استؼذاد خ٘د یب دیگشی ٍ ،ی ت٘اّذ آّٖب سا دو مشدٓ یب تغییش دٕذ ٗ ثؼضی ٍسبئو ّیض ٕست مٔ غشفبً ثبیذ آّٖب سا تذَو مشد.
اٍب ٍشگ اص ٍق٘ىٔ دًٗ است .یؼْی ٍب َّی ت٘اّیٌ آُ سا دزف مْیٌ .ثٖتش است ثگ٘ئیٌ مٔ سٌٖ ٕش مس اص ٍشگ ػبدالّٔ ث٘دٓ ٗ سٌٖ
ٕیچ مس ضبیغ َّی ض٘د .خیيی چیضٕب ٗ ،اتفبقبتٍَ ،نِ است مٔ ّػیت ٍب ّط٘د ٗ ،ىی آس٘دٓ خبعش ثبیذ ث٘د مٔ دتی اگش سشٍبُ
ضي٘ؽ ثبضذ ٗ ّت٘اّیٌ ثٔ ٍشگ فنش مْیٌ یب ثشای آُ ثشّبٍٔ سیضی مْیٌ  ،ثبصٌٕ سٌٖ ٗ ّ٘ثتَبُ دس دفتش دی قیً٘ ٍذف٘ػ است .پس ٍی
ت٘اُ گفت مٔ ٍشگ دتَی است ٗ چُ٘ ثٔ « ٗج٘د» ٍب ٍشث٘ط ٍی ض٘د  ،اسبسی ٗ ثیطتش اٗقبت تْص صاست.
● ثب ٍسئئ ٍشگ خ٘د ٗ ػضیضاَّبُ چگّ٘ٔ مْبس ثیبییٌ؟!
 ) ۱ثٔ جبی ایْنٔ َٕ٘اسٓ اص اسبسی تشیِ ٍسئئ صّذگیَبُ فشاس مْیٌ  ،یب خ٘د سا ثٔ فشاٍ٘ضی ثضّیٌ یب خ٘د سا ثٔ چیض دیگشی سشگشً
مْیٌ .ثٖتش آُ است مٔ دس ع٘ه صّذگی دذاقو ینجبس غَیَبّٔ ثب آُ سٗثشٗ ض٘یٌ ٗ تنيیف خ٘د سا ثب آُ سٗضِ سبصیٌ .اگش اص ّظش ٍذت٘ایی
ثٔ ٍشگ َّی اّذیطیٌ  ٗ ،ثشای صّذگی ثشّبٍٔ َّی سیضیٌ  ،دذاقو دس ٍ٘سد چگّ٘گی ثشخ٘سد خ٘دٍبُ ٗ ثستگبَّبُ ثب ٍشگ ثشّبٍٔ سیضی
مْیٌ.
 ) ۲دس آٍ٘صٓ ٕبی دیْی دسٍ٘سد ّ٘ضتِ ٗغیت ّبٍٔ  ،یبد ٍشگ  ،گزس ثٔ قجشستبُ ٗ  ....ثبسٕب ضْیذٓ ایٌ .دبال ثیبئیٌ ثب َٕسش ٗ فشصّذاُ،
ثشادس ٗ خ٘إش ٗ ٗاىذیِ خ٘د ثشّبٍٔ ٍشگ خ٘د ٗ سبیش افشاد خبّ٘ادٓ سا ٍشٗس مْیٌ .ثبیذ ٍغَئِ ثبضیٌ مٔ ٍی ت٘اّیٌ دس ایِ خػ٘ظ،
ثشّبٍٔ ثشیض یٌ  ،چُ٘ فقظ ٗ فقظ یل ٍجٖ٘ه داسیٌ ٗ ٍب ثقی ٍسبئو ٍؼيً٘ ٗ آضنبس است ٗ .آُ ٍجٖ٘ه ّیض ّ٘ثت ٍشگ ٍب دس ساثغٔ ثب دیگش
ػضیضاَّبُ ٕست ( .مٔ اىجتٔ صیبد ٌٕ ٌٍٖ ّیست)  ٌٍٖ .ایِ است مٔ ٍسئئ ٍشگ ق٘ی ٗ ٗاضخ ٗج٘د داسد ٗ آٍبدٓ ثشّبٍٔ سیضی ٕست.
 )۳اص آّجب مٔ اغيت اٗقبت ثٔ ْٕگبً پیطبٍذ ٍشگ ػضیضاُ ،ثٔ ػيت ٕیجبّبت ضذیذ  ٗ ،تبىَبت سٗدی تػَیٌ گیشی ٍطنو است  ،گْجبّذُ
ثؼضی ٍ٘اسد دس ثشّبٍٔ سیضی ٍشگ خ٘د یب ػضیضاَّبُ ضشٗسی است.
اىف) چُ٘ ٍؼَ٘ال ٍشگ اص ٍب اجبصٓ دض٘س َّی گیشد تب ثٔ ٍبّْذ ػشٗسی  ،تذاسك ثجیٌْ  .ىزا ثٖتش است ٍجيغی ثشای چْیِ ٍشاسَی دس
ّظش ثگیشیٌ.
ة) تنيیف ثذٕی  ،دفتش چٔ ٕبی قسظ  ،سشٍبیٔ گزاسیٖب ،دیُ٘  ،اٍ٘اه ٍْق٘ه ٗ غیش ٍْق٘ه سا سٗضِ سبصیٌ ٗ ثٔ جبی ثبصٍبّذگبُ
خ٘دٍبُ ثشای خ٘دٍبُ دالىیت ٕبی الصً سا ثغيجیٌ.
ج ) میفیت ٍشاسٌ ٕب  ،خیشات ٕب ّ٘ ،ع سخْشاّی ٍ ،ذاح ٕب ٍ ،سبئو ٍشث٘ط ثٔ تٖیٔ قجش ٗ  ...سا ٍطخع مْیٌ .ثٖتش است ٍتْی مٔ
دبغو تجشثٔ ٍب دس صّذگی ٕست سا تٖیٔ مْیٌ تب سخْشاُ اص صثبُ ٍب ثشای ٍستَؼیِ قشائت مْذ (.ثٔ ػْ٘اُ قسَتی اص ٗغیت ّبٍٔ)
د ) ّذ٘ٓ اعالع سسبّی ثٔ دٗستبُ سا دس ثشّبٍٔ ثگْجبّیٌ  ،اگش خ٘دٍبُ سيیقٔ خ٘ثی داسیٌ ٍی ت٘اّیٌ دذاقو دس ٍ٘سد خ٘دٍبُ اػالٍیٔ
تشدیٌ تٖیٔ ٗ جبی تبسیخ آُ سا خبىی ثگزاسیٌ( ثٖتش است اص جَالتی ٍبّْذ « ٍشگ صٗد ْٕگبً » ٍ « ،شگ ّب ثْٖگبً» ٗ یب « ٍشگ ّبگٖبّی»
دس اػالٍیٔ تشدیٌ استفبدٓ ّنْیٌ ،چُ٘ ٍَنِ است اٍش ثش ٍب ٍطتجٔ ض٘د ٗ فنش مْیٌ مٔ ٍشگ صٍبُ خبغی داسد).
ٕـ ) اص آّجب مٔ ثٔ ْٕگبً داؽ ػضیضاَّبُ  ،ثشُٗ سیضی ٕیجبّبت ٗ غَٖب اجتْبة ّبپزیش است ،دس ٍ٘سد میفیت گشیٔ مشدُ ٗ یب ّذ٘ٓ سشٗ غذا
مشدُ ٗ ثی تبثی  ،اص ٌٕ امُْ٘ ،فنشی مْیٌ.
 )۵خیيی خ٘د سا ٍ٘ظف ثٔ گفتِ یل اٍش ٍذبه ّنْیٌٍ .ثالً ثٔ ْٕگبً غذجت دس ٍ٘سد ٍشگ ،ثسیبس ضْیذٓ ٍی ض٘د مٔ اص جَئ « خذا
ّنْٔ» استفبدٓ ٍی ض٘د .اىجتٔ افشاد ٍْغقی تش ایِ جَئ سا ػقالّی تش ٍی گ٘یْذ  .ثذیِ غ٘ست «:ثؼذ اص غذ سبه یب دٗیست سبه  »...یب
ایْنٔ « اگش یل سٗصی ٍشگ فشا سسیذ»  .مٔ ایِ ٌٕ اگشچٔ اص جَئ« خذا ّنْٔ » ثٖتش استٗ ،ىی ثبصٌٕ ٕیچ مس دتی خذا یل چْیِ
ق٘ىی سا ٍجْی ثش صّذگی ع٘الّی ثٔ ٍب ّذادٓ است .ىزا ثٖتش است اص ادثیبت سٗاُ تشی دس ساثغٔ ثب ٍشگ استفبدٓ مْیٌ.
ضبیذ ثب خ٘اّذُ ٍتِ ثبال تب ایْجب مَی تؼجت مْیٌ  ٗ ،فنش مْیٌ ایِ دشفٖب مَی یب دتی خیيی غیش ٍْغقی استٗ .ىی ثب خ٘اّذُ ٍغيت
ریو ضبیذ تب اّذاصٓ ای ثت٘اّیٌ ّ٘ ،ع دیگش دیذُ ٗ اّذیطیذُ سا ّیض تجشثٔ مْیٌ.

اص ّظش سٗاّطْبختی ٗقتی ٍشگ ػضیضاَّبُ اتفبق ٍی افتذ ٍ ۴ ،شدئ ٍت٘اىی ثٔ تشتیت اتفبق ٍی افتذ مٔ ثبیذ اص ایِ ٍشادو ػج٘س مشد.
ٍ ) ۱شدئ اّنبس
ٍ ) ۲شدٔ خطٌ
ٍ )۳شدئ غٌ
ٍ )۴شدٔ پزیشش
 ) ۱دس ٍشدئ اّنبس ،قج٘ه ٍشگ ػضیضٍبُ ثسیبس غیش ٍَنِ خ٘د سا ّطبُ ٍی دٕذ .ایِ ٍسئئ ٍخػ٘غبً دس د٘ادثی مٔ ٍْجش ثٔ ٍشگ
ٍغضی ٍی ض٘د ثیطتش ٍطٖ٘د است .ثی دىیو ّیست ثیطتش ثبصٍبّذگبُ فشدی مٔ ٍشگ ٍغضی ضذٓ است ،ثب إذاء اػضبء ٍ٘افقت َّی
مْْذ .چُ٘ اّنبس ٗاقؼیت ٍشگ ینی اص ٍشادو است .ثشّبٍٔ ای مٔ دس ثبال ثٔ آُ اضبسٓ مشدیٌ مَل ٍ٘ثشی ثٔ ٍب ٍی مْذ مٔ ایِ ٍشادو سا
ثٔ خػ٘ظ ٍشدئ اّنبس سا ثٔ سشػت سپشی مْیٌ.
 )۲دس ٍشدئ خطٌ  ،دس ایْجب اگشچٔ ٍشگ ػضیضٍبُ سا ثبٗس مشدیٌ ٗىی ّسجت ثٔ ػيو آُ خطٌ ٍی گیشیٌ ٗ جبىت ایِ است مٔ ایِ خطٌ
سا ٍَنِ است ثٔ دیگشاُ ّیض اّتقبه دٕیٌ .ایِ ٍسئئ سا ثیطتش دس چْیِ د٘ادثی ضبٕذ ٕستیٌ  :تػبدفبت ساّْذگی ؛ سنتٔ ٕبیی مٔ ثٔ
خبعش یل ثگ٘ ٍگ٘ پیص آٍذٓ؛ یب دس اتبق ػَو جشادی مٔ ٍَنِ است ثب پضضل سش دػ٘ا ثشداسیٌ  .ىزا ثٔ ْٕگبٍی مٔ دس ایِ ٍشدئ
ٕستیٌ ٍَ ،نِ اس ت دشفٖبی ّبضبیست ثٔ ٍسججیِ ثضّیٌ یب دست ثٔ اّتقبً یب سفتبسٕبی تٖذیذ مْْذٓ ثضّیٌ .اگش فشدی ثٔ ػيت تػبدف
ثبػث ٍشگ مسی ضذٓ است  ،ثٖتش آُ است مٔ دس ایِ ٍشدئ  ،اقذاٍی ثٔ گشفتِ سضبیت اص ثبصٍبّذگبُ ٍت٘فی ّنْذ مٔ ّتیجٔ ػنس
خ٘إذ گشفت .اگش ٌٕ ٍسججی ثشای ٍشگ ػضیضاُ ّیبثیٌ ٍَنِ است خذایی ّبمشدٓ  ،ضشٗع ثٔ ضنبیت اص خذا ثنْیٌ ٍ ،ثال « خذایب چشا ثبیذ
ایْغ٘س ٍی ضذ یب  . »...ثشّبٍٔ سیضی ٍشگ مٔ دس ایِ یبدداضت اضبسٓ ضذ ٍ٘ ،جت ػج٘س سشیغ اص ٍشدئ خطٌ ٍی ض٘د.
ٍ )۳شدئ غٌ ّ ،سجت ثٔ سبیش ٍشادو قجو ع٘الّی تش استٗ .ىی دذامثش ّجبیذ اص ضص ٍبٓ ثیطتش ض٘د .دس غیش ایِ غ٘ست ٍ ،سئئ
افسشدگی ٗ دسٍبُ آُ ثبیذ دس ّظش گشفتٔ ض٘د .ثشّبٍٔ سیضی ثشای ٍشگ  ،مَل فشاٗاّی دس جٖت م٘تبٓ ضذُ ایِ ٍشدئ ٍی مْذ.
تَشمض صدایی ّیض تنْینی ٕست مٔ ٍی ت٘اّذ دس ایِ صٍیْٔ ثٔ فشد غَگیِ مَل مْذ ٗ آُ ایْست مٔ ثٔ جبی تَشمض ثش سٗی خبعشاتی مٔ ثب
ٍت٘فی داضتٔ ایٌ .دّیبی دیذ خ٘د سا ٗسیغ مْیٌ ٗ ٗقت ثیطتشی ثب صّذگبُ ثگزاسیٌ  ،یؼْی مسبّی مٔ ْٕ٘ص ّ٘ثت اص دست سفتْطبُ
ّشسیذٓ است .ثیطتش اٗقبت فقظ یل داؽ ػضیض دیذٓ ایٌ ٗ ایِ فشغت خ٘ثی است مٔ ثیطتش ثٔ دیگش ػضیضاَّبُ ّضدیل ض٘یٌ ٗ قذس آّٖب سا
ثذاّیٌ.
ٍ ) ۴شدئ پزیشش مٔ اص دیذ ػًَ٘  ،ثٔ اضتجبٓ فشاٍ٘ضی ٍشدگبُ ّبً گزاضتٔ ٍی ض٘دٍ ،شدئ آخش دس ساثغٔ ثب ٍشگ ػضیضاُ استَٕٔ .
ثبیذ ثٔ ایِ ٍشدئ ثشسْذ ٗىی ثشّبٍٔ سیضی دس ٍ٘سد ٍشگ اٗالً ثبػث تسٖیو ایِ سّٗذ ٍی ض٘د ؛ ثبّیبً ٍ٘جت سشػت آُ ٍی ض٘د ؛ ثبىثبً
ػ٘اسؼ ٍْفی ّبضی اص داؽ ػضیضاُ سا اص ثیِ ٍی ثشد،ثٔ ػالٗٓ ایْنٔ ثٔ ٍب دس خ٘دضْبسی ثیْص ٍی دٕذ.
استفبدٓ دیگشی مٔ اص ایِ ٍشادو ٍی ض٘د ّ ،ذ٘ٓ تسيی دادُ ثٔ ثبصٍبّذگبُ ٗ داؽ دیذگبُ است .اگش ٍب ثب ایِ ٍشادو آضْب ثبضیٌ  ،ثٔ
ّذ٘ ٍ٘ثش ٗ ٍفیذی ثب ثبصٍبّذگبُ َٕذسدی ٍی مْیٌ.
اىف) ثٔ فشد داؽ دیذٓ ٍخػ٘غبً دس ٍشادو ّخست ّ ،ػیذت ّنْیٌ ٍثال ایْنٔ «ایِ ضتشی ٕست مٔ دس خبّٔ َٕٔ ٍی خ٘اثٔ » یب ایْنٔ «
ت٘ ثبیذ غج٘س ثبضی  ،ت٘ ثبیذ تنیٔ گبٓ ثبضی »َٕ .چْیِ ثٔ اٗ ّگ٘ئیٌ « ت٘ غَگیِ ّجبش  ،اٗ االُ دس ثٖطت جبیص خ٘ة است » .
ة ) ثیطتشیِ مَل ٍب ثٔ داؽ دیذگبُ اثشاص َٕذسدی ثب جَالتی ٍبّْذ « :ف٘ت ػضیضتبُ ثشای ٍب ّیض ثسیبس ٍتبثش مْْذٓ ث٘د» یب « ٗاقؼب داؽ
ثضسگی ثشای ضَب ث٘دٓ »یب « االُ ىذظبت سختی ثبیذ ثشای ضَب ثبضذ».
ج ) ضبیذ ثت٘اُ گفت سن٘ت ٗ دس آغ٘ش گشفتِ داؽ دیذٓ ،مَل ثسیبس ٍ٘ثشی ثٔ اٗ دس عی مشدُ ٍشادو چٖبسگبّٔ پزیشش ٍشگ است.
د )مَل ثٔ داؽ دیذٓ دس جٖت مبسٕبی اجشایی ٍتؼذد اص قجیو ،مبسٕبی پضضنی قبّّ٘یَٕ ،بْٕگی جٖت غذٗس ٍج٘ص ٗ مفِ ٗ دفِ،
َٕبْٕگی ٍشاسَبت ٗ  ، ....ثسیبس دس تسنیِ داؽ دیذٓ ٍ٘ثش است.
ٕـ ) دس ٍشدئ سً٘ یؼْی غٌ  ،مٔ ٍؼَ٘الً ٍشاسَبت تَبً ضذٓ ٗ ضشمت مْْذٓ گبُ ّیض دٗس فشد سا خي٘ت مشدٓ اّذ ٗ ثیطتش ثؼذ اص ٕفتٌ
یب چٖيٌ َّ٘د پیذا ٍی مْذ ،ثٖتش است مٔ ثٔ ایِ افشاد سش ثضّیٌ  ،یب آّٖب سا ثٔ ٍْضه دػ٘ت مْیٌ َٕ .چْیِ ثب غذجت ٕبی ضْبختی
،فيسفی یب ت٘غیٔ ٕبی دیْی ٗ ّػیذت ٕبیی سا مٔ دس ثْذ (اىف ) آٗسدٓ ضذٍٓ ،ی ت٘اّیٌ ٍشدئ خشٗج اص غٌ ٗ پزیشش سا سٖو مْیٌ .ثٔ
ضشعی مٔ ثستش ٍْبسجی اص ّظش ٍذیغی فشإٌ مشدٓ ثبضیٌ.

دس خبتَٔ ثبیذ ثٔ ایِ ٍ٘ض٘ع اضبسٓ مْیٌ مٔ ثشّبٍٔ سیضی ثشای ٍشگ مٔ دس اٗائو ایِ یبدداضت ت٘ضیخ دادٓ ضذ .اٗال ػج٘س اص چٖبس ٍشدئ
م ْبس آٍذُ ثب ٍشگ ػضیضاُ سا تسٖیو ٍی مْذ  .ثبّیبً پشداختِ ثٔ ایِ ثشّبٍٔ ّ ،بخ٘دآگبٓ ٍب سا ثٔ س٘ی فيسفٔ صّذگی ٗ ٍشگ ٍی مطبّذ ٗ
ٍی ت٘اّذ ثبػث تغییش دس سٗیٔ صّذگی ٍب ض٘د .ثب ایِ ثشّبٍٔ ٍب ٍت٘جٔ ایِ ّنتٔ ٌٍٖ ٍی ض٘یٌ مٔ آسصٕٗب ٗ ثشّبٍٔ ٕبی خیبىی ٗ صیبدی
ثشای إذا ف ّٔ چْذاُ سٗضِ آیْذٓ خ٘د داسیٌ  ،ىینِ ٍشگ سا مٔ مبٍال عجیؼی ٗ دس مْبس ٍبست ٗ ٍَٖتشیِ ٍشدئ صّذگی سا تطنیو ٍی
دٕذ  ،غیش ٍْػفبّٔ ّبدیذٓ ٍی گیشیٌ.
ٍشگ سا ٌٕ امُْ٘ ثشای خ٘د ٗ ػضیضاَّبُ ثب ثشّبٍٔ قجيی ثپزیشیٌ  ،قجو اص آّنٔ ثذُٗ آٍبدگیٍ ،ب سا فشاگیشد.
ٗ چٔ ّغض است ایِ فشٍبیص ّجی ٍنشً اسالً(ظ) مٔ ٍی فشٍبیْذ :
ٍ٘ت٘ قجو اُ تَ٘ت٘

