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ثب عالم خذهت دّعتبى.قجل اص اسایَ هقبلَ اص ؽوب خْاُؾوٌذم اگش کغی دس ثیي دّعتبى تدشثَ ای
دس هْسد هشگ یب زبلتِبی ًضدیک هشگ ػیٌب" هؾبُذٍ کشدٍ دس قغوت ًظشات ایي پغت ثٌْیغذ یب ثَ
هي ایویل ثضًذ تب ثتْاًین هْاسد هتٌْع آًشا دس اختیبس داؽتَ ثبؽین.دس ایٌدب یک ًظش خذیذ سا ُن دس هْسد
هشگ اسایَ کشدٍ ام  .خْاُؼ هی کٌن قغوت ًظشات سا خبلی ًگزاسیذ .ؽبیذ ؽوب دس هْسد هيلت یک
پغت اىالػبتی داسیذ کَ ثٌذٍ ًذاؽتَ ثبؽن ّ یب تدشثیبتی داسیذ کَ دّعت داسیذ دیگشاى ُن اعتابدٍ
کٌٌذ .پظ دس ثخؼ ًظشات هٌتظش دّعتبى ػضیض ُغتین.
هشگ ،کلوَ ای کَ دس هیبى اًغبًِبی ایي دّسٍ ّ صهبى کوتش کغی اعت کَ ثب ؽٌیذى آى پؾتؼ
ًلشصد .آیب ثشاعتی هشگ ایٌقذس ّزؾتٌبک اعت کَ اًغبًِب ایٌيْس اص آى هی تشعٌذ .چَ اتابقی دس
ٌُگبم هشگ ثشای فشد هی افتذ ؟ سّذ چَ هشازلی سا ثؼذ اص هشگ ىی هی کٌذ؟ساص ّاقؼی پذیذٍ هشگ
چیغت؟
ثضسگتشیي ػبهلی کَ عجت تشط اًغبى اص هشگ اعت  ،ثی اىالػی ّ یب ازیبًب" هغبیل خشافی دس هْسد
آى اعت .الجتَ هب هی تْاًین دس هْسد هشگ تب زذ دسک خْد ثسث کٌین .چْى افْال" ّاقؼیتِبیی دس
دًیبی سّزی ّ اثؼبد دیگش ّخْد داسد کَ قبثل دسک هب ّ ؽجیَ عبصی آى ثب ًوًَْ ُبی هبدی
ًیغت.ػبسفبى ّ اًغبًِبی هقذط ُن کَ ثَ اثؼبد ثبالتش دعت یبفتَ اًذ  ،ثذلیل ایٌکَ تْفیف کبهل ایي
اثؼبد ثب کلوبت صه یٌی هؾکل اعت ً ،وی تْاًٌذ آًشا ثشای هشدم ػبدی ثَ صثبى هبدی ثیبى کٌٌذ .دس ّاقغ
دسک کبهل ایي پذیذٍ صهبًی هیغش اعت کَ فشد دقیقب" دس ُوبى اثغبد قشاس گیشد ّ تدبسة سّزی سا
آؽکبسا لوظ کٌذ.
ثشاعتی ثشای اهْات کَ دسگْسعتبًِب ػلی الظبُش ثَ آساهی خاتَ اًذ چَ اتابقبتی هی افتذ؟ آیب عشّ
فذاُبیی ثب فشکبًظ خبؿ هْخْد اعت کَ هب ثب سًح ّ هسذّدٍ ؽٌْایی خْد قبدس ثَ ؽٌیذى آى
ًیغتین؟
اگش هجسث قجلی سا دس هْسد کبلجذُبی هختلف اًغبى هيبلؼَ کشدٍ ثبؽیذ  ،هالزظَ فشهْدیذ کَ اثؼبد
ّخْدی اًغبى ّ هکبًیغن ُغتی ّی چگًَْ اعتً .کتَ ای کَ ثبیذ گات ایي اعت کَ اًغبى ثشای
تکبهل ثبیذ ّ ثبیذ کَ اصتوبم ایي کبلجذُب ثگزسد ّ عيْذ استؼبؽی هشثْه ثَ ایي کبلجذُب سا دسک کٌذ.
ُذف افلی هشاقجَ ُن ُویي اعت .یؼٌی ؽخـ هشاقجَ هی کٌذ ّ کن کن عير استؼبؽی خْد سا
ثبال ثشدٍ اص اثؼبد استؼبؽی گًْبگْى هی گزسد تب ثَ ثبالتشیي آًِب کَ ُوبى کبلجذ فْ ػلی اعت دعت
یبثذ ّ قبدس ثَ دسک ایي کبلجذ ؽْد .ػبسفبى ّ اًغبًِبی کبهل اص ُش هزُت ّ هشاهی اص ایي هشازل ػجْس
هی کٌٌذ .دقت ؽْد کَ فشد ثبیذ اص توبم عيْذ ػجْس کٌذ تب ثَ ثبالتشیي عير ّخْدی دعت یبثذ.
گبُب" هوکي اعت افشادی ثَ عيسی اص ایي عيْذ دعت یبثٌذ.هثال" تب کبلجذ ًغیبًی (زبلت تْقف
فکش) ثشعٌذ کَ زبلت خال ّ ثی فکشی کبهل اعت ّ خقْفیبت خبؿ خْد سا داسدّ .لی ثبیذ گات کَ
زتی اگش فشدی ثَ ایي هشزلَ ُن ثشعذ یک ػبسف یب ًغبى کبهل ًیغت " .اًغبى کبهل کغی اعت کَ
اص عير کبلجذ ًغیبًی ُن ػجْس کٌذ ّ ثَ هشّاسیذ آثی ثشعذ ّ ثؼذ قبدس ثَ هؾبُذٍ تثجیت آى ّ
گغتشػ آى ثْدٍ ثبؽذ .دس ایي زبلت افيالزب" ُوَ چیض خلٍْ ای اص ًْس خذا ّ اص خٌظ ُویي هشّاسیذ
آثی دیذٍ هی ؽْد .دس ایي زبلت ّاثغتگی سّذ ثَ کبلجذ فقو اص ىشیق ُویي هشّاسیذ آثی اعت .تٌِب
سؽتَ ای کَ اًغبى کبهل سا ثَ صهیي ثٌذ هی کٌذ ّ فشد زتی ثب اسادٍ خْد قبدس ثَ گغغتي ایي سؽتَ ّ
پشّاص سّذ ثَ اثذیت اعت(هشگ آگبُبًَ).دس ایٌدب هب هشگ سا دس دّ زبلت ثشسعی هی کٌین:
-1هشزلَ سعیذى هشگ ّ تسْالت ًبؽی اص آى
-2هشازل ثؼذ اص هشگ ّ اثؼبدی کَ ثبیذ ىی ؽْد.
ثبیذ ثَ ایي هِن اؽبسٍ کشد کَ اًغبًِبی ػبدی کَ ایي عيْذ (کبلجذُب) سا تدشثَ ًکشدٍ اًذ  ،ثبیذ ثؼذ
اص هشگ آًشا تدشثَ کٌٌذ ّ ثغتَ ثَ هیضاى ّاثغتگی ّ ًیض کبسهبُبیی کَ اًجبؽتَ کشدٍ اًذ  ،دس عيْذ
هختلف هی هبًٌذ تب عير هْسد ًظش تقایَ ؽْد ّ فشد ثتْاًذ ثَ هشازل ثبالتش فؼْد کٌذ .هتبعابًَ

افشاد صیبدی ُغتٌذ کَ دس ثشخی عيْذ ثذلیل فشاّاًی کبسهب ّ ػذم تقایَ تب هذتِب ی ثغیبس ثغیبس
صیبدی کَ ؽبیذ ثب هقیبعبت صهیٌی فذُب ّ فذُب عبل ثبؽذ هی هبًٌذ تب ّقتی کَ ؽبیغتگی ّسّد
ثَ عيْذ دیگش سا پیذا کٌٌذ.ثِتشیي ّ عشیؼتشیي زبلتی کَ هب قبدس ثَ تقایَ ایي کبلجذُب ُغتین ُویي
صًذگی هبدی ّ صهیٌی اعت  .ثَ ُویي خبىش گاتَ هی ؽْد کَ صًذگی هبدی ًؼوتی اعت کَ ثَ فشد
ثشای تکبهل دادٍ هی ؽْد .یک لسظَ صهبى دس دًیبی فیضیکی ؽبیذ ثب فذُب عبل د سدًیبی سّزی
ثشاثشی کٌذ(.التَ پبساهتش صهبى سا دس دًیبی دیگش ًذاسین ّلی ثشای دسک فسیر هؼبدل صهبًی گاتَ هی
ؽْد).خولَ هؼشّف ((ثویشیذ قجل اص آًکَ ثویشیذ)) ُن دقیقب" ثَ ُویي هِن اؽبسٍ داسد.
پظ ثب کوک ایي ًکتَ هِن هی تْاى گات کَ ((دس دًیبی دیگش اسّازی ّخْد داسًذ کَ فذُب عبل
اعت دس عيْذ پبییي ثَ عش هی ثشًذ ّ ٌُْص ًتْاًغتَ اًذ(ؽبیذ افال" ًتْاًٌذ-هثل افشاد کَ هلؼْى
اثذی ُغتٌذ)ؽبیغتگی فؼْد ثَ عيْذ ثبالتش سا داؽتَ ثبؽٌذ.
اهب ثبیذ دس اثتذا گات کَ دس لسظَ هشگ چَ اتابقی هی افتذ  .هب ثشای تْمیر ایي هِن ثَ گاتَ
داًؾوٌذاى سّزی اعتٌبد هی کٌین .ؽخـ دس لسظبت اّلیَ هشگ آسام آسام اص اؽیبئ هبدی ّ افشادی
کَ اىشاف اّ ُغتٌذ دّس هی گشدد ّ دس ایي زبلت ّ ی دس زبل ّسّد ُش چَ ثیؾتش ثَ دًیبی سّزی
اعت .اؽخبفی کَ دس زبل هشگ ُغتٌذ  ،اقْام ّ دّعتبًی سا کَ کٌبس آًِب ًؾغتَ اًذ هی ثیٌٌذ ّ
زتی فذای آًِب سا هی ؽًٌْذ اهب کن کن قیبفَ ُب ّ اؽکبل ّ تقبّیش هسْ ّ هسْتش هی گشدد ّ فذاُب
مؼیف ّ مؼیاتش هی ؽْد تب ایٌکَ فشد ًَ فذایی هی ؽٌْد ّ ًَ تقْیشی هی ثیٌذ ّ دس ایي زبلت سّذ
افيالزب" اص دًیبی هبدی خبسج ؽذٍ ّ گاتَ هی ؽْد کَ ػالین زیبتی دس افشاد اص ثیي سفتَ ّ فشد هشدٍ
اعت .
ثگزاسیذ لسظَ هشگ سا دقیقتش تْفیف کٌین.هي هشگ افشاد سا ثَ عَ گشٍّ تقغین هی کٌن :
-1ػذٍ ای کَ هشگی آعْدٍ داسًذ
-2ػذٍ ای کَ هشگی عخت داسًذ ّ تؾٌدبت صیبدی سا تسول هی کٌٌذ
-3ػذٍ ای کَ هشگ ًبگِبًی داسًذ(هثل عکتَ یب تقبدفبت ًبگِبًی)
اعشاس هشگ 2
دس هجسث کبلجذُبی اًغبًی تْمیر دادین کَ کبلجذ اتشی ّاعيَ ای ثیي ثذى فیضیکی ثب کبلجذُبی
ثبالتش اعت .ثيْس کلی هی تْاى گات کَ دس ّاقغ ُش کبلجذ ّاعيَ ای ثیي کبلجذُبی قجلی ثب کبلجذ ثب
عير استؼبؽی ثبالتش اعت .
کبلجذ اتشیک پبییٌتش  ،ثب ًقؼ ّاعيَ ای کَ ثیي کبلجذ فیضیکی ثب کبلجذُبی ثبالتش داسد  ،عجت ساثيَ
سّذ ثب کبلجذ فیضیکی اعت ّ ُویي اهش زیبت سا ثَ ایي کبلجذ صهخت خبسی هی عبصد ّ اگش ایي استجبه
ثيْس کبهل قيغ گشدد  ،دیگش ُیچ ساثيَ ای ثیي سّذ ّ خغن فیضیکی ّخْد ًخْاُذ داؽت  .دس ّاقغ
ُویي کبلجذ اتشیک  ،دسدُب ّ یب لزتِبی خغوبًی سا ثَ سّذ هٌتقل هی عبصد.
پظ هی تْاى گات کَ (( :تب صهبًی کَ زتی رسٍ ای ّ سؽتَ ای استجبه ثیي کبلجذ اتشی ثب کبلجذ فیضیکی
هْخْد ثبؽذ ُ ،ش آعیجی کَ ثَ خغن فیضیکی ّاسد گشدد ثَ سّذ اًتقبل دادٍ هی ؽْد ّ سّذ سا هتبثش
هی کٌذ )).
ایي یک ّاقؼیت خیلی هِن اعت کَ خیلی ثبیذ ثَ آى تْخَ کشد .یؼٌی زتی ثؼذ اص هشگ ُن  ،ثذلیل
استجبه سیغوبًِبی اتشیک ثب کبلجذ فیضیکی ُش آعیجی کَ ثَ خغن فیضیکی ّاسد ؽْد سّذ ُن ازغبط
دسد هی کٌذ  .اگش ّاثغتگی فشد ثَ هبدٍ ثغیبس صیبد ثبؽذ  ،سّذ ایي دسد سا گبُب" تب صهبى هتالؽی ؽذى
کبهل کبلجذ فیضیکی ازغبط هی کٌذ ،هثل ایٌکَ فشدی ًبظش ثش ّخْد خْد ثبؽذ ّ ثتذسیح تکَ تکَ اص
ّخْد اّ ثشداسًذ ّ اّ دسد سا ازغبط کٌذ .ؽبیذ ثَ ایي خبىش ثبؽذ کَ گاتَ ؽذٍ ثَ ثذى هشدٍ آعیت
ًشعبًیذ یب اًذام هشدٍ سا ّلْ ایٌکَ عگ هشدٍ ُن ثبؽذ ًجبیذ ثشیذ.

اهب اکٌْى ثَ تْمیر اًْاع هشگ هی پشداصین :
 -1ػذٍ ای کَ هشگ آعْدٍ داسًذ
افشادی ُغتٌذ کَ ّاثغتگی چٌذاًی ثَ دًیبی هبدی ًذاسًذ .زبال ایي ّاثغتگی ُن دسخبت هختلای
داسد  .اگش فشد ّاثغتگی ًغجتب" کوی داؽتَ ثبؽذ هْقغ ّقْع هشگ تؼذاد کوتشی سیغوبًِبی اثیشی
هتقل ثَ کبلجذ فیضیکی ثبقی هی هبًذ ّ لزا گغغتگی سیغوبًِبی اثیشی کَ ٌُگبم هشگ ثشای فشد سش
هی دُذ کوتش خْاُذ ثْد ّ دسد کوتشی ازغبط هی ؽْد.
ثشای اًغبًِبی خْة کَ سّذ ّاالیی داسًذ  ،سّذ زتی قجل اص هشگ ُن تؼلق چٌذاًی ثَ کبلجذ فیضیکی
ًذاسد ّ ُوبًيْس پیؾتش گاتین فقو اص ىشیق هشّاسیذ آثی هتقل اعت کَ آى ُن ثب یک اسادٍ ثذّى ُیچ
تبلن ّ دسدی خذا هی ؽْد ّ سّذ ثَ اثذیت پشّاص هی کٌذ.
عْاهی هْکتبًبًذا دس کتبة هشگ خْد هی گْیذ... " :ثب ُوغش یکی اص هشیذاًن ثؼذ اص هشگ ؽُْشػ
فسجت هی کشدمّ .ی ّاقؼَ ثغیبس خبلجی کَ دس زیي هشگ ؽُْشػ دیذٍ ثْد سا ثشاین ایي چٌیي
تؼشیف کشد.صهبًی کَ پشاًب  ،یب ًیشّی زیبتی اص ثذى ؽُْشػ خبسج ؽذٍ دس کٌبس ثغتش اّ ًؾغتَ ثْدٍ
اعتّ .ی ًْس آثی دسخؾبى ّ صیجبیی سا هی ثیٌذ کَ اص چؾن ؽُْشػ ثیشّى هی آیذ ّ ثَ عوت
پٌدشٍ زشکت هی کٌذ ّ اص آى فنب خبسج هی ؽْد."...
--2ػذٍ ای کَ هشگی عخت داسًذ ّ تؾٌدبت صیبدی سا تسول هی کٌٌذ
افشادی کَ دس پبکغبصی دسّى ّ پشّسػ ًاظ خْیؼ تالؽی ًکشدٍ اًذ ّ توبم ػوش خْد سا ثَ فابت
صؽت ّ ثذ اًغبًی پشداختَ اًذ چيْس هوکي اعت هشگی آعْدٍ داؽتَ ثبؽٌذ.
دس ایٌسبلت سؽتَ ُبی کبلجذ اتشیک ثب خغن فیضیکی آًچٌبى قْی اعت کَ ثَ آعبًی خذا ًوی ؽْد.
دس ایي زبلت آصاد گؾتي سّذ اص ثذى دس ٌُگبم هشگ ثَ کٌذی فْست هی پزیشد ّ فشد تقالی صیبدی هی
کٌذ کَ ثَ خغن فیضیکی ثبصگشدد ّ خیلی دّعت داسد کَ هدذدا" ثلٌذ ؽْد ّ ثَ دًیبی هبدی ثبصگشدد
ّلی دس ّاقغ دیگش ایي اهکبى ّخْد ًذاسد چْى پشاًب دس زبل خشّج اص ثذى اعت ّ دس ایي زبلت دیگش
فشفتِب پبیبى یبفتَ ّ اهکبًی ثشای ثبصگؾت ّخْد ًذاسد .دس زیي تقالی فشد ثشای ثبصگؾت ًیشّیی
ًبؽٌبختَ تالػ هی کٌذ کَ سیغوبًِبی اثیشی سا ُش چَ ثیؾتش ثگغالًذ .ایي دسگیشی ثیي فشد ّ ًیشّی
ًبؽٌبختَ خِت خذایی سّذ اص ثذى گبُب" سّصُب  ،هبُِب ّ زتی عبلِب ثَ ىْل هی اًدبهذ(ثغتَ ثَ
دسخَ هؼٌْی فشد) .دس ایي ّمؼیت ًْػی گغیختگی دس سیغوبًِبی اثیشی ثْخْد هی آیذ کَ فشد سا
ؽذیذا" هتبثش هی کٌذ.
فشك کٌیذ فشدی دس زبل تشک دًیبی هبدی اعت .ػالم زیبتی دس ّی اصثیي سفتَ ّلی ٌُْص توبعِبیی
ثذى کبلجذ فیضیکی ّ اتشیک ّخْد داسد .ثؼذ اص ثَ خبکغپبسی فشد ثب گزس صهبى ؽبُذ تدضیَ ثذى فیضیکی
خْد اعت ّ دسد صیبدی ازغبط هی کٌذ ّ فشیبدُبی دُؾتٌبکی عش هی دُذ کَ دس هسذّدٍ ؽٌْایی
هب ًیغت ّ هب(اًغبًِبی صًذٍ) قبدس ثَ دسک آى ًیغتین ّ ػلی الظبُش ُوَ چیض سا عبکت ّ آسام هی
ثیٌین .فشد هشدٍ دسد سا تب صهبى خذا ؽذى آخشیي سیغوبى اثیشی اص ثذى ازغبط هی کٌذ  .ثؼذ اص
دسگیشی ّ تقال ّقتی فشد ؽبُذ تدضیَ آخشیي رسٍ ثذى خْد اعت ّ دیگش خض هؾتی اعتخْاى چیضی
ثبقی ًوی هبًذ .ثؼذ اص گزس اص ایي هشزلَ کبس توبم ًؾذٍ ّ فشد ثبیذ خِبًِبی دیگش سا ُن ثگزساًذ کَ
ازیبًب" ثذلیل ػذم تقایَ کبلجذُبی هختلف خْد (قجال دس هْسد کبلجذُب تْمیر دادٍ ؽذٍ ) دس چٌیي
خِبًِبیی ُن ثب دسد ّ سًح خبؿ خْد هْاخَ اعت ّ آًقذس دس یک عير هی هبًذ کَ ؽشایو ّسّد ثَ
عير دیگش سا داؽتَ ثبؽذ.

اعشاس هشگ 3
افشادی کَ هشگ ًبگِبًی داسًذدس ایي هْاسد اخبصٍ دُیذ کَ هيبلجی سا اص کتبة خٌبة اعتبد ػلیخْاٍ کتبة ((سّذ ّ هؼوبی هشگ)) رکش
کٌن ...(( :دس هشگِبی ًبگِبًی ؽشایو ثگًَْ ای دیگش اعت  .دس ایي هْاسد  ،عغتی یب گغیختگی
ساثيَ ثیي ثذى ّ سّاًپْػ ّخْد ًذاسد ،ثلکَ ّاقؼَ هشگ ًبگِبًی اداهَ زیبت ثذى سا هتْقف هی
عبصد.ثِویي خِت خذا ؽذى عیبالت سّاًپْػ اص خغذ ثؼذ اص هشگ آغبص هی گشدد.سّزی کَ دفؼتب"
صًذگی هبدی سا ّداع گاتَ اعت  ،گْیی دس زبلت گیدی قشاس داسد ّ دس ػیي زبل خْد سا هبًٌذ گزؽتَ
صًذٍ خغوبًی تقْس هی کٌذ .ایي تقْس ُّوی ُوچٌبى اداهَ هی یبثذ تب سّذ هْقؼیت ّاقؼی خْد سا
دسک ًوبیذ)).
ایؾبى دس اداهَ ثیبى هی کٌٌذ کَ  (( :پٌذاس چٌبى اسّاذ ساخغ ثَ ّمغ ثیٌبثیٌؾبى هیبى زیبت خغوبًی
ّ زیبت سّزبًی ،اص خولَ هْاسدی اعت کَ اسصػ هيبلؼَ فشاّاى داسد.اسّازی کَ ثذى عیبلؾبى سا
ثدبی ثذى هبدی فشك هی کٌٌذ ّ توبم ازغبعبت صًذگبًی هبدی سا دسک هی ًوبیٌذ ،ثَ هقتنبی
ػبدات ّ هؼلْهبت ّ خلق ّ خْی پیؾشفت اخالقیؾبى ّ ،قبیؼی ثغیبس هتٌْع ّ هتابّت ػشمَ هی
داسًذ.الجتَ ایي ّمغ ثشای اسّازی کَ ثَ تشقیبت دس صًذگی هبدی ًبیل آهذٍ ثبؽٌذ  ،صهبًی کْتبٍ اداهَ
خْاُذ داؽت  ،چْى دس آى ساثيَ سّذ ثب هبدٍ عغت ثْدٍ ثقغوی کَ زتی ًبگِبًی تشیي هشگ ،
خذایی سّذ اص ثذى سا تغشیغ هی ًوبیذ .اهب دس هْسد دیگشاى یؼٌی اسّازی کَ ُیچگًَْ هذاسج تشقی سا
ىی ًکشدٍ ثبؽٌذ  ،چٌیي ّمؼی هوکي اعت هذتِب ُوچٌبى اداهَ داؽتَ ثبؽذ)).
دس ّاقغ ایي اسّاذ ثذلیل ایٌکَ ٌُْص هْقؼیت سّزی خْد سا دسک ًکشدٍ اًذ گبُب" دسثیي صًذگبى قشاس هی
گیشًذ ّلی ّقتی هیجیٌٌذ کَ قبدس ثَ ایدبد اثشات هبدی ًیغتٌذ ّ دیگشاى فذای آًِب سا ًوی ؽًٌْذ کن
کن ثب ًباهیذی ثَ تسول ؽشایو هی پشداصًذ تب ایٌکَ هْقؼیت خْد سا کبهال" دسک کٌٌذ.
دس ایٌدب ایؾبى ثَ ّمؼیت سّذ افشادی کَ خْدکؾی کشدٍ اًذ هی پشداصًذ ّ هی افضایٌذ ... (( :چٌیي
اسّازی دس ؽشایيی پشصزوت تش ّ سًح آّستش قشاس خْاٌُذ داؽت .دس ایٌگًَْ اسّاذ ،سّاًپْػ کَ ثب
خغذ هتشّکَ توبط داسد ،کلیَ تؾٌدبت ٌُگبم هشگ ّ اص ُن گغیختگی ُبی ثؼذی خغذ سا ثَ سّذ
هٌتقل هی عبصد دس ًتیدَ سًدِبی ُْلٌبک ثش سّذ ّاسد هی گشدد)) .
دس ایٌدب ثَ رکش یک ًوًَْ ّاقؼی اص ایي ًْع هشگ هی پشداصین.اعتبد ػلیخْاٍ کَ خْد یک ّاعيَ
سّزی (هذیْم ) اص ًْع کتبثت ُن ُغتٌذ دس یک خلغَ استجبه ثب اسّاذ ثب سّزی کَ خْد سا هسوْدً ...بم
ًِبدٍ استجبه گشفتَ اًذ ّ ایؾبى دس هْسد هشگ ًبگِبًی خْد هيبلجی ػشمَ داؽتَ اًذ .اهب قجل اص آى
ؽبیذ ػذٍ ای دس ثبة هغئلَ استجبه ثب اسّاذ ؽک داؽتَ ثبؽٌذ ّ آًشا قجْل ًکٌٌذ اهب ثبیذ ثگْین کَ
فست ایي هيبلت اهشّصٍ کبهال" تبییذ ؽذٍ ّ داًؾوٌذاى غشثی ّ خبسخی ثب کوک عٌغْسُبی فْ
الؼبدٍ زغبط ّ ّعبیل ثغیبس دقیق کَ ؽبیذ آیٌذٍ آًِب سا هؼشفی کٌن ثب ایي هْخْدات استجبه ثشقشاس
هی کٌٌذ ّ افيالزب" ّخْد آًِب سا عٌظ هی کٌٌذ.
اگش تبسیخچَ استجبه ثب اسّاذ سا ُن هيبلؼَ کٌیذ هی ثیٌیذ کَ داًؾوٌذاى ثغیبس هؼشّف کَ ثشًذٍ خْایض
ًْثل ثْدٍ اًذ ّ زتی ؽِشت خِبًی داؽتَ اًذ ّ اکثشا" ُن ثغیبس ؽکبک ثْدٍ اًذ ثؼذ اص تسقیقبت
ػلوی ّ ثیيشفبًَ خْد فست آًشا کبهال" تبییذ کشدٍ اًذ(ّیلیبم کشّکظ-ؽبسل سیؾَ-ؽشّدیٌگشّ .)...اص
ًظش ػلوی ُن ثب تْخَ ثَ ًقؼ ّاعيَ ای اکتْپالعن -کَ سّذ ازنبس ؽذٍ ثب اسادٍ خْد قبدس ثَ تغییش
استؼبػ ایي هبدٍ ّاعيَ هيبثق استؼبػ سّذ خْد اعت ّ قبدس اعت ثَ کوک ایي هبدٍ ّاعيَ ثب
تشکیت ػدیت ّ غشیجی کَ داسد دس فْست قْی ثْدى هذیْم گبُب" تظبُشات هبدی ایدبد کٌذ ّ زتی ثَ
صثبى هبدی تکلن کٌذ – ایي اهش کبهال" تبییذ ؽذٍ اعت .اگش ثؼذا" فشفتی ثبؽذ دس ایي صهیٌَ ثیؾتش
عخي خْاُین گات.
ّ اهب ًوًَْ آّسدٍ ؽذٍ دس کتبة"خْاة،سّیب،سّذ" اعتبد ػلیخْاٍ(( :عالم ،هي هسوْدُ ...غتن.هی
خْاُن ساخغ ثَ تقبدف ّ هشگ خْدم ثشایتبى ثگْین.هي قجل اص فْت دس فکش صًذگی هؼوْلی خْد ثْدم ّ
ثشًبهَ ُبیی خِت تذاّم آى داؽتن ّ چْى خْاى ثْدم ،ثَ ُیچْخَ ثَ هشگ ًوی اًذیؾیذم .لزا ثَ

ٌُگبم تقبدف ثَ عختی ثب هشگ هْاخَ ؽذم ّ ًوی تْاًغتن ثبّس کٌن کَ چٌبى هشگی داؽتَ ثبؽن
.دس آى لسظبت خیلی ثَ هي عخت گزؽت .اثتذا هثل آدهِبی هٌگ ثْدم ّ ًوی داًغتن چَ اتابقبتی
ثشاین افتبدٍ اعت .چْى فسٌَ هؾوئض کٌٌذٍ ای سا دس هقبثل خْد هی دیذم ّ ثَ ؽذت ّزؾت کشدٍ
ثْدم.هذتی دس عشدسگوی ػدیجی غْىَ ّس ثْدم ً.وی داًن چَ هقذاس اص صهبى گزؽتَ ثْد کَ ازغبط
کشدم ثبیذ هْقؼیت خْد سا دسک کٌن.ثَ هسل ایي ازغبط  ،خْد سا دس تبسیکی ػدیجی یبفتن .
ازغبعن چٌبى ثْد کَ آى تبسیکی ُوبًٌذ اثشی هشا دسثشگشفتَ ّ اص هي ػجْس هی کٌذ.تٌِب چیضی کَ دس
آى صهبى آسصّ داؽتن ایي ثْد کَ اص آى تبسیکی ًدبت پیذا کٌنً.وی داًن چَ هذت دس آى ّمغ ثْدم کَ
سّؽٌبیی سا اص دّس ازغبط کشدم ّ آى سّؽٌبیی کن کن ًضدیک تش ّ ّامر تش هی ؽذ .ازغبط هی
کشدم ًوی تْاًن ثَ چیضی فکش کٌن  ،گْیی دچبس ًْػی ثی فکشی ؽذٍ ثْدم  .ثؼذ ًبگِبى خْد سا دس
هیبى خوؼی یبفتن ّ هتْخَ ؽذم افکبسم کن کن هٌغدن تش ّ سّؽي تش هی ؽْد .افشادی سا هی دیذم
کَ هشا ازبىَ کشدٍ ثْدًذ  .ػدیت ایٌکَ پذسم ُن کَ چِبس عبل پیؼ فْت ؽذٍ ثْد دس هیبى آًِب ثْد.
ّقتی آى خوغ ًضدیک تش ّ ّامر تش ؽذًذ  ،هتْخَ ؽذم کَ یکی اص آًِب اص دّعتبى هتْفبی پذس هي
ّچٌذ تي اص اقْا م دسگزؽتَ هب هی ثبؽٌذّ.قتی آًِب تؼدت هشا دیذًذ ثب هِشثبًی ثَ هي گاتٌذ ":تْ
اکٌْى ثذى هبدی خْد سا تشک کشدٍ ای ّ زبال دس خِبى اسّاذ ُغتی!" هي اص دیذاس ّ گاتبس آًِب تؼدت
کشدٍ ّ ًوی تْاًغتن ّخْد ّ گاتبس آًِب سا ثبّس داؽتَ ثبؽن ! اهب آًِب افشاس داؽتٌذ کَ ُوگی زقیقی
ُغتٌذ ّ ّخْد داسًذ! الجتَ هي ازغبط خغتگی صیبدی هی کشدم ّ چٌبى ثْد کَ گْیی خْاة آلْدٍ
ثْدم.پظ خشیبًبتی سا کَ ثشاین اتاب افتبد هبًٌذ سّیب تقْس هی کشدم ّ هؾکل هی تْاًغتن آًِب سا
زقیقی ثذاًن.اهب پظ اص هذتی کَ صهبى آى سا ًوی داًن  ،کن کن ّاقؼیت هشگ خْد سا دسک کشدٍ ّ
داًغتن کَ ثَ ّاقغ خغن هبدی خْد سا تشک کشدٍ ام  .اص آى پظ ثْد کَ هشازل صیبدی سا دس ایٌدب ىی
کشدم  .دس ّاقغ ُشچَ ثیؾتش ثَ زقیقت ّخْد سّزی خْد تْخَ پیذا هی کشدم  ،ثیؾتش صًذگی صهیٌی سا
فشاهْػ هی کشدم.
هي فسجتِبی صیبدی داسم کَ گاتي آى سا ثشایتبى هایذ هی داًن  ،اهب اکٌْى ًوی تْاًن ثیؾتش ثب ؽوب دس
استجبه ثبؽن .پظ اگش ثبس دیگش اص هي دسخْاعت استجبه کٌیذ  ،هيبلت هایذی ثشایتبى خْاُن داؽت.)).
هالقبت ثب افشاد دیگش
ُوبًيْس کَ دس ثبال ُن هيبلؼَ کشدیذ  ،فشد ثؼذ اص هشگ ثب افشادی هالقبت داؽتَ اعت .الجتَ دس ثشخی
ًوًَْ ُب ی لسظبت ًضدیک هشگ فشد اص هالقبت ثب هْخْدی ًبؽٌبختَ کَ ثٌظش خْد سّذ ًجْدٍ فسجت
هی کٌذ.گاتَ هی ؽْد کَ دس خیلی ایي هْخْدات افيالزب" هسبفظ ُغتٌذ کَ ثشای تغِیل خشّج
سّذ ثَ کوک فشد دس زبل هْت هی آیٌذ.
اعشاس هشگ 4
ثَ غی ش اص هؾبُذٍ اقْام ّ آؽٌبیبى کَ دس ًوًَْ قجل رکش ؽذ  ،گبُب" هْخْدی ًْساًی دس لسظَ هشگ
هؾبُذٍ هی ؽْد.
دس کتبة ((صًذگی پظ اص صًذگی)) دکتش هْدی ثیبى ؽذٍ اعت افشادی کَ ثؼذ اص هشگ ثب یک هْخْد
ًْساًی ثشخْسد داؽتَ اًذ  ،دس تؾخیـ ایي هْخْد ًْساًی هتابّت ثْدٍ اًذ .هثال" افشاد هغیسی ایي
ّخْد سا زنشت هغیح یب زْاسیْى دیذٍ ثْدًذ  ،فشد یِْدی آًشا ثقْست یک فشؽتَ تْفیف هی کٌذ ّ
ایي یؼٌی کَ تْفیف هْخْد ًْساًی ثَ صهیٌَ هزُجی ّ ػقیذٍ فشد ثغتگی داؽتَ اعت.
دس کل ثبیذ گات کَ ّخَ هؾتشک توبم ایي افشاد(افشادی کَ اص ًظش پضؽکی هشدٍ هسغْة ؽذٍ اًذ
ّلی ثيشص ػدیجی صًذٍ ؽذٍ اًذ) کَ چٌیي هْخْدی سا هالقبت کشدٍ اًذ ایي ثْدٍ کَ آًشا ثقْست یک
فشعتبدٍ یب ساٌُوب دیذٍ اًذ .هْخْدی کَ ُیچ اػتقبد هزُجی خبفی ًذاؽتَ اعت.
دس ثیبى دلیل فْ آقبی دکتش هْدی دس خبی دیگش رکش کشدٍ اعت :
" هشدی کَ ُ یچ ػقبیذ ّ اػتقبدات هزُجی ًذاؽت آًشا فقو یک ((هْخْد ًْساًی)) ًبهیذُ .ویي ػجبست
تْعو یک ثبًْی هْهي هغیسی ًیض هْسد اعتابدٍ قشاس گشفتَ اعت.اّ ُیچ مشّستی ًوی دیذ کَ آًشا
((زنشت هغیر)) ثٌبهذ".

ثؼذا" دس یک هقبلَ دیگش دسثبسٍ ایي هْخْد ػدیت ثقْست هؼشفی کتبة هيبلجی رکش خْاُن کشد.
ایي هْخْد اکثشا" اص ىشیق استجبه تلَ پبتیکی اص فشد هی پشعذ کَ کتبة دکتش هْدی رکش ؽذٍ کَ دس
صثبى هبدی هی تْاى آًشا ثقْست "ایب آهبدگی هشدى سا داسی" یب "آًچَ دس ىْل صًذگی خْد اًدبم دادٍ
ای ثگْ" ثیبى کشد .الجتَ دس هْاسد رکش ؽذٍ اص ىشف دکتش هْدی هغلوب" افشادی ثْدٍ اًذ کَ اص ًظش
پضؽکبى هشدٍ هسغْة هی ؽذًذ ّلی ثقْست هؼدضٍ آعبیی صًذٍ ؽذٍ اًذ ّ ایي ّقبیغ سا ثیبى هی
کٌٌذ.الجتَ ایي ًْع پشعؼ هيشذ ؽذٍ تْعو هْخْد ًْساًی زبلت هسکْهیت ًذاؽتَ اعت چشا کَ
افشاد زیي پشعیذى ایي عْال ازغبط ػؾق ّ هسجت صیبدی کشدٍ اًذ.
خبلت ایٌدبعت کَ عْاهی هْکتبًبًذا دس یکی اص عخٌشاًیِبی خْد کَ ثقْست کتبثی کْچک ُن
دسآهذٍ هی گْیذ " :سّصی دس زبل هشاقجَ ًْسی دسخؾبى سا دیذم کَ سّؽٌبیی اػ هؼبدل هیلیًِْب
خْسؽیذ ثْد .صهبًی کَ ثَ آى خیشٍ ؽذم ،ازغبط کشدم کَ اّ هشا ثغْی خْد هی کؾذ .تشط ّ
ُشاط ػدیجی ثش توبم ّخْدم غلجَ کشد  ،خشیبى پشاًب دس ثذًن هتْقف ؽذ ّ ثی ُْػ ؽذم .هذتی
گزؽت ّ هي ُوچٌبى دس گْؽَ ای افتبدٍ ثْدم تب ایٌکَ ثَ ُْػ آهذم ّ خْد سا دسًِبیت ؽبدی ّ
عشّس هؾبُذٍ کشدم.فِویذم هشگ سا صهبًی تدشثَ کشدٍ ام کَ آى ًْس دسخؾبى ّ صیجب سا دیذٍ ثْدم.اص
آى ٌُگبم دیگش ُشگض اص هشگ  ،تشط ّ ّاُوَ ای ًذاؽتن".
رکش ایي ًکتَ هِن الصم اعت کَ قشاس ًیغت یک اًغبى پغت ّ ؽشّس ُن ثؼذ اص هشگ ثب یک هْخْد
ًْساًی ثب ػؾق فشاّاى ثشخْسد کٌذ.
عْاهی هْکتبًبًذا دس خبی دیگش عخٌبى خْد ثیبى هی کٌذ کَ دس ٌُگبم هشگ افشاد پغت ّ ؽشّس ،
اسّاذ پغت ّ ؽشّسی ثَ اعتقجبل ّی هی آیٌذ ّ اّ سا اص دسّى کبًبلی تبسیک ّ هخْف ػجْس هی دٌُذ.
توشکض فکش دس دًیبی دیگش
دس ایٌدب ثشای ایٌکَ هْمْع خْة سّؽي ؽْد الصم دیذم کَ اص کتبة ((اقیبًْط)) آقبی ((ػلی سزین
ثخؼ)) ثیبى کٌن .الصم ثَ رکش اعت کَ ایؾبى داسای قذست ثشًّاکٌی سّزی ثْد ٍ اًذ ّ هؾبُذات
خْد سا دس کتبة خْد ثیبى خْد ثیبى داؽتَ اًذ :
" ثَ یبد داسم یکی اص ثشًّاکٌی ُبی اسادی اّلیَ ام ثْد  ،پظ اص اًدبم ػول توشکض فکش ّ دسخْاعت اص
پشّسدگبس اػظن ّ سػبیت عبیش هْاسد ثشًّاکٌی سّذ  ،ازغبط کشدم کَ آسام آسام  ،سّزن اص خغن خذا
هی ؽْد ّ لسظبتی ثؼذ ثْد کَ سّزبگ دس کٌبس خغذ خْیؼ ایغتبدٍ ثْدم ٌُْ.ص تشط کَ یکی اص
هْاسد کبهال" خشاة کٌٌذٍ ػول ثشًّاکٌی سّذ اعت دس ّخْدم ثْد ّهي ُش چَ عؼی هی کشدم کَ
تشط خْد سا کبهال" اص یبد ثجشم ،ثبص ُن هْفقیت چٌذاًی کغت ًوی کشدم.پظ اص خشّج اص خغن ثغْی
آیٌَ قذی کَ دس کٌبس اتب قشاس داؽت سفتن ،اص دیذى قیبفَ خْد دس آیٌَ ثَ ىشص ػدیجی ّزؾت کشدم.
ُوَ قغوتِبی فْستن  ،هتْسم ثْد ّ عشم ؽبیذ دّ ،عَ ثشاثش اًذاصٍ ّاقؼی اػ هی ًوْد .دس ثشاثش
آیٌَ ایغتبدم ّ ثَ چِشٍ خْد دس آیٌَ خیشٍ ؽذم.اثتذا خیلی تشعیذم ّلی ثب القبئبتی کَ سّذ زبهی ثَ
هي هی ًوْد  ،فِویذم کَ ُوَ ایٌِب زبکی اص کبهل ًجْدى توشکض فکشین هی ثبؽذ.
اّ ثَ هي القب فکش کشد کَ ثب توشکض فکش عؼی کي ُوَ چیض سا ثَ زبلت ػبدی ثبصگشداًی ّ هي ثب ًگبٍ
کشدى ثَ تک تک اػنبی فْستن ؽشّع ثَ توشکضی قْی کشدم.گًَْ ُبین سا کَ ثيشص ّزؾتٌبکی هتْسم
ثْد ثَ زبلت ػبدی ثبصگشداًیذم ّ لجِبین سا کَ خیلی ًبٌُدبس ثْد  ،آُغتَ  ،آُغتَ ثَ فْست اّلیَ
ثشگشداًیذم ّ خالفَ ایٌکَ ثب فکش کشدى ثَ ایٌکَ چِشٍ هي چگًَْ ثْدٍ اعت چِشٍ صؽت ّ هتْسم ثؼذ اص
ثشًّاکٌی ام سا زبلت دادٍ ّ ثؾکل اّلیَ خْیؼ ثبصگشداًیذم ّ ایي ًؾبًذٌُذٍ آى اعت کَ دس آى خِبى
ُوَ کبسُب ثب توشکض فکش اًدبم هی پزیشد ّ اگش ؽخقی داسای فکش ّ توشکض قْی ثبؽذ  ،خیلی اص
هؾکالتؼ دس آى خِبى زل اعت".
ایؾبى دس اداهَ هی گْیٌذ ّ " :دس ایٌدب الصم اعت کَ ثگْین  :افْال توشکض فکش ثب آساهؼ دسّى ّ
آساهؼ سّزی استجبه هغتقین داسد ّ ؽخـ داسای آساهؼ دسّى ًوی ؽْد هگش آًکَ پبکی سّذ کغت
ًوْدٍ ّ دغذٍ فکشی ّ ؽْسػ فکش دس خْد ازغبط ًکٌذ  ،چشا کَ یک ؽخـ ثذ کَ داسای افکبس

ًبپغٌذ ّ سّزی ًبٌُدبس هی ثبؽذ غیشهوکي اعت کَ افکبس ًبخْؽبیٌذ ّ ًبپغٌذ اّ اخبصٍ توشکض فکش ثَ
اّ ثذٌُذ ّ ایي زبفل ًوی گشدد هگش ثب سّزی پبک دس عبیَ آساهؼ دسّى ّ اًدبم کبسُبی پبک ّ ًیک".
اص ایي گاتبسُب هی ؽْد فِویذ کَ فشدی کَ ثذلیل اػوبل ًبؽبیغت ّ تاکش ثَ هبدیبت ،توشکض سّزی
ًذاسد دس دًیبی دگیش دچبس چَ هؾکالت ّزؾتٌبکی هی ؽْد.
ؽبیذ ث شای خْد ؽوب ُن دس ػبلن خْاة پیؼ آهذٍ کَ گبُب" دیْ یب هْخْدی ػدیت ؽوب سا دًجبل هی
کٌذ ّلی ؽوب ثغیبس کٌذ زشکت هی کٌیذ ّ قبدس ثَ فشاس ًیغتیذ کَ ایي ُن اص ًظش هي ثَ ػذم توشکض
ثبصهی گشدد.
اعشاس هشگ 5
تْفیف دًیبی ثؼذ اص هشگ
ثبیذ گات کَ ّعؼت دس خِبًِبی ثؼذ اص هشگ قبثل عٌدؼ ًیغت چشاکَ افال" اًذاصٍ ّ هسذّدٍ هؼٌی
ًذاسد چْى ایٌِب اص ّیژگیِبی هبدٍ ُغتٌذ .
.

هی تْاى گات کَ دس دًیبی دیگش عجضٍ ُب ّ دسختبى ّ هٌبظشی ّخْد داسًذ کَ اًتِبیی ثشای آًِب ًیغت

ثشای ایٌکَ فست هيبلجی کَ ثٌذٍ هی ًْیغن تبییذ ؽْد عؼی هی کٌن کَ اص کتت اعبتیذ هؼشّف ّ
ًْاثغ سّزی کَ دس خِبى هْسد تبییذ ّ ؽٌبختَ ؽذٍ ُغتٌذ اعتابدٍ کٌن ّ هيوئي ثبؽیذ کَ کالم آًِب
هؼتجش اعت .
خبًن((ثتی ؽبیي)) یک ّاعيَ سّزی ّ ؽابثخؼ ثغیبس قذستوٌذ ّ هؼشّف دس عير خِبى اعت.هي
ثَ ؽوب پیؾٌِبد هی کٌن کَ عشی کتبثِبی ثتی ؽبیي سا زتوب" تِیَ ّ هيبلؼَ کٌیذ .هيبلت ثغیبس
ػدیت ّ خبلجی دس ثبة صًذگی پشهبخشای ایي ؽابثخؼ هؼشّف ّخْد داسد کَ ًکبت ثغیبسی دس آى
ًِاتَ اعت.
خبًن ثتی ؽبیي دس کتبة ((ؽابثخؾی سّزی)) خْد تشخوَ خبًن (ًبُیذ ایشاى ًژاد) هی گْیٌذ:
" هشد خْاًی توبط گشفت(هٌظْس استجبه سّزی ثب خبًن ثتی ؽبیي) ّ گات کَ ثالفبفلَ ثؼذ اص هشگؼ
چَ اتابقی افتبد.خْدػ سا دس ثبالی کٍْ ثلٌذی دیذٍ  ،اًگبس ُلیکْپتشی اّ سا ثَ آًدب اّسدٍ ثبؽذً.وی
داًغت چگًَْ آًدب آهذٍ  ،صیشا ًوی داًغتَ کَ هشدٍ اعت .ثالفبفلَ ػوْیؼ سا دیذٍ کَ اص ساٍ فکش ثَ
اّ گاتَ کَ زبال اّ دس ثؼذ دیگش اعت .اًگبس هثل صهبًی کَ آدم ثَ دًیب هی آیذ  .افشاد دس خبُبی گًْبگْى
ّاسد هی ؽًْذ ّلی دس ثؼنی هْاسد کبهال" هؾتشک ُغتٌذ  .ایي هشد خْاى هٌظشٍ اىشافؼ سا ثغیبس
صیجب تْفیف هی کشد .دس پظ کُْی کَ سّی آى ایغتبدٍ ثْد  ،علغلَ کٍْ ُب ّ دسٍ ُب یی کَ ثب ثخبس
ّ هَ آثی سًگ پْؽیذٍ ؽذٍ ثْد  ،دیذٍ هی ؽذ .دسخَ ُْا هثل یک سّص تبثغتبًی خْة ثْد .گشچَ گشم
دلچغجی ثْد ّلی خْسؽیذی ُن ّخْد ًذاؽت  .ایي هْخت گیدی افشاد دس ّسّد ثَ ثؼذ دیگش هی
ؽْد .عجضٍ ُب هثل عجضٍ ُب ی صهیي ُغتٌذ  ،فقو سًگؾبى دسخؾبى تش اعت .سًگ ُب هْخت
ؽگاتی اّ ؽذًذ .ثغیبس خبلت ثْدًذ .دسعت هثل ُوبى ثبغی کَ هي دس ثؼذی دیگش هی ثیٌن .افشاد
هتابّت ُویي گضاسػ سًگ ُبی ؽگات اًگیض سا هی دٌُذ ".
الجتَ دسک کبهل خِبًِبی ثؼذ اص هشگ ّ عيْذ ثبالتش آى هیغش ًیغت  .پشّفغْس ((لیت ّیت)) اعتبد
د اًؾگبٍ عليٌتی لٌذى هی گْیذ  (( :اص توبم پیچیذگیِبی ىجیؼت هؾکل تشیي ّ دّسدعت تشیي آًِب
فنبعت .چشاکَ فنب خْدػ عبختوبًی داسد کَ ثش سّی ؽکل ُش هْخْد صًذٍ ای اثش هی گزاسد)) .
گاتَ ُبی فْ
دس اى ًیغت.

دس زبلی اعت کَ هب فکش هی کٌین کَ فنب یک خبی خبلی (خال) اعت ّ ُیچ چیضی

ثتی ؽبیي دس خبی دیگش کتبة خْد هی گْیذ" :اص آى خبیی کَ هغضُب ّ ادساک ُب هٌبعت ثب ایي فنبی
خْد هب دگشگْى ؽذٍ اعت  ،دسًتیدَ هب قبدس ثَ دیذى فنبُبی دیگش ًیغتین ّ .لی ثب تاکش ،تقْس

سیبمی اص آًِب داسین."...
سّذ دس دًیبی دیگش دس ثٌذ قْاًیي ُوبى عير هشثْىَ اعت ّ اص قْاًیي فیضیکی خجشی ًیغت.
اعبتیذ سّزی کَ ثؼنب" ثب اثؼبد دیگش توبط هی گیشًذ ؽْاُذی سا ثیبى هی کٌٌذ کَ ىی آى فشد ثؼذ
اص هشگ دس هسلی ثغیبس ثبص ّ ثضسگ قشاس گشفتَ کَ ُیچگًَْ خقْفیبت هبدی ًذاؽتَ اعت ّ ثؼذ اس آى
هشزلَ هْقؼیت ّی دس عير دیگش هؾخـ ؽذٍ اعت.
آًِب ثیبى هی کٌٌذ کَ سّذ فشد ثذلیل ّاثغتگی ُبی کن ّثیؾی کَ ٌُْص ثؼذ اص هشگ داسد هتوبیل ثَ
دیذى ثغتگبى خْد اعت ّلی ثبیذ دس عيْذ دیگش ثَ ّی ایي اخبصٍ دادٍ ؽْد .
آًِب دس عيْذ اّلیَ ثؼذ اص هشگ اص خبًَ ُبیی عخي هی گْیٌذ کَ دس آًِب ثَ ثبغِبی ثی اًتِب ثبص هی
ؽْد ّ ساُِبیی کَ اگشچَ ثغیبس ىْالًی ُغتٌذ دس چؾن ثِن صدًی عپشی هی ؽًْذ.
ایي داًؾوٌذاى ثیبى هی کٌٌذ کَ اسّازی ّخْد داسًذ کَ دس سًح ّ ػزاة ُغتٌذ ّ ثب کلوبت صهیٌی
ًوی تْاى سًدِبی آًبى سا تْفیف کشد ّ ایي دقیقب" ًتیدَ اػوبلی ثْدٍ کَ دس دّساى صًذگی صهیٌی
اًدبى دادٍ اًذ.
آًِب ثیبى هی کٌٌذ کَ ثؼذ اص تالػ ثیِْدٍ ای کَ ایي اسّاذ ثؼذ اص هشگ ثشای ثبصگؾت ثَ کبلجذ فیضیکی
اًدبم هی دٌُذ ّ ،اسد هشزلَ تبصٍ ای اص ػزاة هی ؽًْذ ثَ ایي فْست کَ خْد سا دس تبسیکی ثغیبس
ؽذیذی ازغبط هی کٌٌذ کَ یک ازغبط عشهبی ثغیبس ػدیت سا داسًذ ّ دس آى کْچکتشیي سّصًَ ای
اص ًْس ّخْد ًذاسد.
ثشػکظ ّمؼیت اسّاذ پبک سا ثغیبس خْة کَ ثب کلوبت صهیٌی قبثل تْفیف ًیغت ثیبى کشدٍ اًذ .دس
عشصهیٌِبی ثغیبس صیجب کَ ثب صثبى هبدی قبثل ثیبى ًیغت  .آًِب ًدْاُبی ثغیبس صیجب ّ دلپزیشی هی
ؽًْذ کَ قبثل ثیبى ًیغت.
دس ػبلن اثیشی  ،فشد داسای یک خغن اثیشی اعت کَ ثؼلت ًشهی ّ ليبفت ثیؼ اص زذ  ،ثی ًِبیت
اًؼيبف پزیش اعت ثيْسیکَ ثب ّصػ ًغیوی تغییش ؽکل هی دُذ اهب دس ػیي زبل ّزذت خْد سا
ُویؾَ زاظ هی کٌذ .آًِب ایي عير سا عيسی ثیبى هی کٌٌذ کَ ىی آى سّذ ثشای ّسّد ثَ عيْذ
ثبالتش آهبدٍ هی ؽْد ّ پیؾشفت ّ فؼْد ّی ثَ هشاتت هؼٌْی ّ اػوبلی کَ دس دًیب اًدبم دادٍ ثغتگی
داسد.
اهب دسثبة خِبًِبی ثبالتش اخبصٍ ثذُیذ کَ چٌذ خولَ ای اص کتبة ((اقیبًْط)) آقبی سزین ثخؼ(هذیْم
سّزی) ثیبى کٌن کَ دس یک استجبه سّزی ثَ ّی القب ؽذٍ :
" خِبى چبسم خِبًی اعت کَ اًغبى توبیالت صهیٌی اػ سا تب زذ صیبدی ثَ فشاهْؽی عپشدٍ ّ ثغیبس
پبک ّ ػبسی اص گٌبٍ گؾتَ اعت.
دس ایي خِبى اص آى توبیالت ّ دسخْاعتِبی صهیٌی کَ ؽوب اًغبًِب دس ّخْدتبى ؽؼلَ ّس اعت خجشی
ًیغت.
دس ایي هکبى ُش سّذ ثَ فکش ًیبیؼ ّعتبیؼ رات پبک پشّسدگبس یکتب ّ تْاًبعت.
هب ُوَ دس ایي هکبى ثَ آى چیضُبیی دعت یبفتَ این کَ دس ظشف فکشی ّ ػقلی ؽوب اًغبًِبی
صهیٌی ًوی گٌدذ .هب سا ثب ؽوب صهیٌیبى ُویي ثظ کَ ثگْین خذا اص یکذیگشین ّ ؽوب تب ثَ ایي هکبى ساٍ
دساصی دس پیؼ سّ داسیذ...
...سعی ذى ثَ ایي هشزلَ ثشای ُوَ اًغبًِب یکغبى ًیغت ّ ثشای هي هذت ثغیبس صیبدی عپشی گؾت
تب ثَ ایي خِبى چِبسم پبی ًِبدم...دس هْسد خِبًِبی ثبالتش ّ ،فاؼ سا ؽٌیذٍ ام ّلی تبکٌْى ثَ آى
هکبًِب گبم ًٌِبدٍ ام .هي ٌُْص ؽبیغتگی قذم ًِبدى ثَ آى خِبًِب سا داسا ًوی ثبؽن .ؽوب تبکٌْى خض

کبسُبی هشثْه ثَ خغوتبى چَ هی تْاًغتیذ اًدبم دُیذ؟ّ...لی دس آى هکبًِب غیش اص ًْس ّؽیشیٌی
تدلی ّخْد اّ چیض دیگشی ًیغتُ .وبى خبلق یکتب ّ یگبًَ سا هی گْین.
ؽوب ًوی تْاًیذ آًچَ سا هی گْین دسک کٌیذ ّ ثب ؽٌیذى یب خْاًذى کلوبت هي ثَ آى اهْس ّاقف ّ آگبٍ
گشدیذ .اگش هبیل ُغتیذ کَ اص ساص خِبًِبی ُاتگبًَ آگبٍ گشدیذ  ،ثبیذ ثیؼ اص پیؼ سعتگبس گشدیذ".
دّعتبى ػضیض دس ایٌدب هدوْػَ هجبزث هشگ سا ثَ پبیبى هی ثشین .اهیذّسام کَ تْاًغتَ ثبؽذ تب
زذّدی ؽوب سا قبًغ کٌذ ّ خلٍْ ای اص خِبى دیگش سا ثٌوبیبًذ.
دس آیٌذٍ هجبزث ثغیبس خبلت دیگشی سا ثیبى هی کٌن کَ ػٌبّیي آى ثؼذا" رکش هی ؽْد.
موٌب" چشا دس قغوت ًظشات دس هْسد یک هْمْع کغی ثسث ًوی کٌذ ّ ًظش هْافق یب هخبلف خْد سا
ثیبى ًوی کٌذ؟
ؽبیذ ؽوب اىالػبتی داسیذ کَ دّعت داسیذ دیگشاى ثذاًٌذ یب ازیبًب" ثب هْاسدی هْافق یب هخبلف
ُغتیذ ّ دالیلی ثشای آى داسیذ

