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زنده باد زندگی به همان ترتیبی که جریان دارد...

مهدی سلیمی

لجل اظ ّط چیع ثبیس زیس وِ پطزاذتي ثِ تبضید ازثیبت ٍ اؾبؾبً گًَِای گصقتًِگطی -وِ هَظَع ولی ایي پطًٍسُ
فىطی ؾت -ثط هجٌبی وسام ظطٍضت قىل هیگیطز؟ ثَیػُ اوٌَى وِ ؾیبؾت جَاهغ هؼبصط هسام ثِ هب گَقعز هیوٌس
وِ گصقتِ یه اهط فطاهَـ قسُ اؾت .پؿتهسضًیؿن زض قتبة ٍ تغییط هساٍم ٍ ثیتَجْی ثِ هؿئلِ تبضید آغبظ هی-
قَز .چٌبًىِ ایطاچطًَؼ ایي ٍظؼیت ضا ثسضؾتی تكطیح هیوٌس« :اوٌَى چیعّب چٌبى ثِ ؾطػت تغییط هیوٌٌس وِ ثِ
ًظط هیضؾس وِ توبم چیعّب ّط ضٍظ جسیستط هیقًَس ٍ ثِ زًجبل آى اهط تبظُ هؼٌی ذَز ضا هیثبظز .چطا وِ ّیچ چیع
وٌِْ یب لسیوی زض همبثل آى ٍجَز ًساضز .زیگط ثطای هب تفبٍت هیبى اهط ًَ ٍ وٌِْ اّویتی ًساضز .اظ آًجب وِ ایي
تفبٍت جَّط تبضید اؾت پؽ هب ثب ایي ضٍـ ،اًسیكیسى زضثبضُ تبضید ضا هتَلف هیوٌین» .اهب ثبیس پصیطفت وِ ّوِ
ایي تغییطات ثِ ططظ ضاظآهیعی زض ضٍثٌبی جَاهغ پؿت هسضى ضخ هیزٌّسّ .ط چِ ایي ضٍثٌبّب ثیكتط ظبّطقبى
ػَض هیقَز هب ثیكتط اظ لجل زض ایي ػصط یبئؿگی غطق هیقَین ٍ ثِ ًبچبض هتمبػس هیگطزین وِ آلتطًبتیَ زیگطی
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ٍجَز ًساضز چَى ٍالؼیت ضٍثٌبیی ،جؼلی ٍ زؾتىبضی قسُ چٌیي ًكبى هی زّس ٍ ،ایي ثبػج تَلف اًسیكِ هیقَز.
ثسٍى تبضید ًگطی ٍ قطح اوٌَى زض یه ثؿتط تبضیری وِ ثط آى ضفتِ اؾت هب ّیچ زضوی اظ اًسیكِ وًٌَی ذَز
ًرَاّین زاقت .ثَیػُ زض ثبة ازثیبت ضئبلیؿتی وِ پیًَسی جساًكسًی ثب همَلِ تبضید زاضز .اوٌَى هب زض جْبًی ظًسگی
هی وٌین وِ زض آى تبضیری اًسیكیسى فطاهَـ قسُ اؾت .تصبٍیط هب اظ توبم ضذسازّبی تبضیری تَؾط ٍاًوَزُ ّب
ؾبذتِ قسُ اًس ،تصبٍیطی اغلت ؾطگطم وٌٌسُ .پطزاذتي ثِ همَلِ تبضید ازثیبت زلیمبً ثِ ذبطط ّویي ظطٍضت گصقتِ
ًگطی اؾت .ازثیبت زض طَل تبضید ذَیف ضٍایتْبی گًَبگًَی ثِ ذَز گطفتِ اؾت ٍ ثطای پطزاذتي ثِ ضٍایت
زضؾتتط هب ًیبظ ثِ وٌىبـ زض فطم ّبی گصقتِ زاضین .اظ ططفی زیگط فْن ایي ًىتِ ظطٍضیؿت وِ اگط فطم ّبی
ضٍایی ؾٌتی زیگط لبثلیت ثبظًوبیی اهط ضٍظهطُ هسضى ضا ًساضًس ثِ زلیل هؿتؼول قسى آًْب ًیؿت .ثلىِ ثِ ایي ػلت
اؾت وِ اؾتحبلِ ای زض هفَْم ذَز ظًسگی ضٍظهطُ ضٍی زازُ اؾت وِ جَّط ٍالؼی ظًسگی ضا ذبضد اظ زؾتطؼ
ثبظًوبیی ًگِ هیزاضزّ .ویي هؿئلِ اؾت وِ هب ضا ثِ ظطٍضت ثبظتؼطیف ضئبلیؿن اًتمبزی ٍ ٍجِ توبیع آى ثب ضئبلیؿن
ؾطحی یب ضٍثٌبیی هیضؾبًس .ثطای ّویي ثبیس گفت وبض ازثیبت وكف جَّط اصلی ٍالؼیت ظًسگی اؾت ،یؼٌی هؿئلِ
صطفب ًحَُ ثبظًوبیی ًیؿت ثلىِ هؿئلِ هحتَایی اؾت وِ ثبیس زغسغِ ازثیبت اًتمبزی ثبقس .ثِ لَل ثطقت «ٍالؼیت
تغییط هیوٌس ٍ ثطای ثبظًوبیی آى اقىبل ثبظًوبیی ًیع ثبیس تغییط یبثس».
ثطای پطزاذتي ثِ هؿئلِ ضئبلیؿن اًتمبزی زض ازثیبت هب ًیبظ ثِ تؼطیف ظیجبیی قٌبؾبًِ آى زاضین تب ثتَاًین ثبضزیگط ثِ
ثبظ تؼطیف ایي هؿئلِ ثپطزاظین .هي ایٌجب ثب ٍفبزاضی ثِ ظیجبیی قٌبؾی هبضوؿیؿتی ٍ اًتمبزی ٍ زیسگبُ افطازی
ّوچَى آزٍضًَ ٍ هبضوَظُ اثؼبزی اظ ظیجبیی قٌبؾی ضئبلیؿن اًتمبزی ضا ثیبى هیوٌن وِ ثِ ػمیسُ هي ٍظیفِ اصلی
ازثیبت هؼبصط پطزاذتي ثِ چٌیي همَلِ ّبیؿت.
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زض اثتسا ثطای تؼطیف ضئبلیؿن اًتمبزی هیتَاى ًگبّی ثِ ثٌیبز ًظطی ٍ تؼطیف ظیجبقٌبذتی آى اًساذت .ضئبلیؿن
اًتمبزی ٍجِ توبیعی اؾبؾی ثب فلؿفِ ایسئبلیؿن زاضز وِ ثبیس آًطا ثِ ذبطط ؾپطز .ثسیي قطح وِ زض فلؿفِ ایسئبلیؿن
اهط ظیجب صَضتی اظ شّي اؾت وِ هطبثك ثب هخبل(ایسُ) ثبقس .یؼٌی زض ایي حبلت اهط ظیجب ثِ صَضت هؼطفت قٌبؾبًِ
تؼطیف هیگطزز .شّيِ قٌبؾبیی زض پؽ احط اؾت وِ ظیجبیی ضا هٌطجك ثط ایسُ هیزاًس ٍ آًطا ثِ صَضت ثبظًوبیبًِ زض
وبض ذَز تطؾین هیوٌس .اهط ظیجب زض ایي حبلت ثبظًوبیی شّي قٌبؾب ٍ ؾَثػوتیَ زض لبلت یه احط ٌّطی اؾت ٍ احط
ٌّطی اؾبؾبً تملیسی اظ ایسُ ًبة ٍ زض ؾطحی ًبظلتط اظ آى تؼطیف هیگطزز .ظیجبیی زض ایي حبلت اهطیؿت ؾَثػوتیَ
وِ تَؾط یه شّي ظیجب ثط احط ًفَش هیوٌس .ثِ ظثبى فلؿفی هیتَاى گفت ظیجبیی زض ایسئبلیؿن یؼٌی «ٍحست هخبل ٍ
صَضت» یب «تجلی وبهل هخبل زض قئی ذبل» .حبصل چٌیي ًگبّی ػلن ظیجبییقٌبؾیای اؾت وِ وبهال ؾَثػوتیَ
ثَزُ ٍ یه اهط شٌّی اؾت وِ ظیجبیی زض ٌّط ضا ثِ ظیجبیی زض ٍالؼیت ضجحبى هیزّس .زض اصل ایٌجب ظیجبییقٌبؾی
همَلِ هؼطفتقٌبذتی اؾت ٍ اظ ثطضؾی ّؿتیقٌبؾبًِ آى زٍضی هیگعیٌس .قبیس ایي تفبٍت ضا زض هخبلی ؾبزُ ثتَاى
ًكبى زاز ،هخال زض تفبٍت ثیي ًمبقی چْطُای ثِ ًحَ ظیجب ٍ ًمبقی چْطُ ظیجبٍ .فبزاضی ثِ ٍالؼیت چیعّب ثِ جبی
ایسُ ضاّیؿت وِ اظ ذالل آى اظ پٌساضگطایی ایسئبلیؿتی ثِ هبزُ ثبٍضی ٍ فلؿفِ هبتطیبلیؿتی ػجَض هیوٌین .یؼٌی
ظیجبیی ًِ زض تصَیط صَضت ظیجب ثلىِ زض ًحَُ ثیبى ضٍاثط ػیٌی چیعّبؾت.
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ثب تؼبضیف ثبال هیتَاى گفت« :آظازی اظ ّؿتی پیبم ایسئَلَغیه فلؿفِ ّگل ثَز ٍ آظازی زض ّؿتی پیبم فلؿفِ
هبضوؿیؿتی .آظازی اظ ّؿتی ضیكِ ًظطی توبم ایسئَلَغیؿتْب ثِ حؿبة هیآیس» .هبضوؽ هؼتمس اؾت وِ تمؿین وبض
فمط اظ لحظِ ای ثطاؾتی تمؿین وبض هی قَز وِ تمؿین وبض هیبى وبض شٌّی ٍ وبض یسی پسیساض هیگطززً .رؿتیي قىل
ایسئَلَغیؿتّب یؼٌی وكیكبىّ ،ن ظهبى ثب ایي تمؿین آغبظ هیقَز .اظ ایي لحظِ ثِ ثؼس آگبّی هیتَاًس ذَزـ ضا
گَل ثعًس وِ چیعی جع آگبّی وطزاض هَجَز اؾت .ایي وِ ٍالؼب چیعی ضا ًوَزاض هیؾبظز ثی آًىِ چیعی ٍالؼی
ًوَزاض وٌس .اظ ایي هطحلِ ثِ ثؼس آگبّی زض هَلؼیتی ؾت وِ ذَز ضا اظ جْبى ٍاضّبًس ٍ ثِ تىَیي ًظطیِ ًبة  ،یعزاى
قٌبؾی ،فلؿفِ ػلن ٍ اذالق ٍ هبًٌس ایٌْب زؾت یبظز .ازثیبت ضئبلیؿتی زض حمیمت ٍفبزاضی ثِ جْبى ػیٌی اؾت ًِ اظ
ثطای تىَیي ٍ ًوَزاض وطزى یه ًظطیِ ًبة زض ثبة ظًسگی .پیكتط وِ هیضٍین هیتَاًین ثِ طَض وبهل زضیبثین اگط
هحَض ازثیبت هؿلط(ثِ هبًٌس ازثیبت اذاللی) ثیبى یه ایسُ ًبة زض همبم یه پیبم اذاللی ؾت ،ازثیبت اًتمبزی زض
اصل ٍفبزاضی ثِ ضٍاثط ػیٌی چیعّبؾت وِ ثب تَلیس آگبّی وبشة ثسٍى ّیچ ثؿتط ػیٌی ٍ ٍالؼی ثطای آى ثِ همبثلِ
ثطهی ذیعز .ایي گفتِ ثطای آى اؾت وِ ثبیس لجل اظ ّط چیع ازثیبت اًتمبزی ضا اظ اًگ ایسئبلیؿتی ثَزى ًجبت زاز ٍ
ؾپؽ ثِ قطح جعئیبت آى پطزاذت.

2
یىی اظ هْوتطیي ًَع ًگبُ ّب ثطای ثطضؾی ولی ازثیبت تؼییي جبیگبُ ضاٍی آى اؾت چطا وِ ضاٍی ثیكتط هَالغ
چىیسُ ؾري هَلف ضا ثیبى هیوٌس .ثِ ػمیسُ آزٍضًَ ایي جبیگبُ ضاٍی اؾت وِ زض ضهبى اًىبضًكسًی ؾت ٍ ّویي
هَظَع ّویكِ هحتَای ضهبى ضا ثِ گًَِ ای قطح حَازث ٍ ضٍایت ٍالغگطایبًِ ًعزیه هیؾبظز .حتی اگط ضهبى
ثطذبؾتِ اظ فبًتعی ضاٍی ثبقس ثبظ ثِ ًحَی ثِ ٍالؼیت اًعوبهی ضاٍی ٍفبزاض هیهبًس .ایي ججطی ؾت وِ ظثبى زض
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اصل ثط ضهبى ٍاضز وطزُ اؾت ٍ ثِ ظػن آزٍضًَ ضهبى ضا ٍازاض هی ؾبظز تب ظبّط گعاضـ ضا زض ذَز حفظ وٌس .ثطای
تكطیح ثیكتط هیتَاى هخبل جَیؽ ضا (ثِ ػٌَاى ًمیعِ) آٍضز وِ ثطای غلجِ ثط ایي زؾت ٍالغگطایی ضهبى ثط ػلیِ
ظثبى گفتبضی ػصیبى هیوٌس .هحتَای ضهبى ّویكِ ٍالؼی ٍ زضن پصیط اؾت ،اهب ایي ظثبى گفتبضی هؿلط ٍ ضٍایت
گًَِ اؾت وِ وخطت ضٍایتْبی ٍالؼیت ظًسگی ضا ثِ ثبظًوبیی گَقِ ای اظ آى تملیل هی زّس ٍ زؾت آذط چیعی زض
حس ضهبًْبی اذاللی ثبلی هی هبًٌس .ایي ًباگبّی ًؿجت ثِ پیچیسگیّبی ٍالؼیت ٍ تملیل آى ثِ ظثبى گفتبضی ضٍایت
هساض ،اوخط هَالغ ضئبلیؿن ضا زض ضهبى ثِ ظًسگیٌبهِّبی ازثی ؾطحی ٍ هجتصل تملیل زازُ اؾت وِ ضاٍی قبى فىط هی
وٌٌس وِ جْبى ٌَّظ ثط هساض اصل تفطز هی چطذس ٍ آزهی هیتَاًس ٍالؼیت ضا ثِ زضیچِ ًگبُ قرصی ذَیف تملیل
زّس .زض ایي حبلت ضهبى زض ثطاثط لسضت ثطتط ٍالؼیت ؾط ذن هیوٌسٍ ،الؼیتی وِ زگطگًَی آى ثَاؾطِ اهط قرصی ٍ
ذیبلی اهىبى پصیط ًیؿت ثلىِ تٌْب ثِ قیَُ ای اًعوبهی زض ذَز ٍالؼیت هیؿط اؾت.
زلیمتط وِ ثبقین ،ایي قَضـ ٍ ػصیبى جَیؽ ثط ػلیِ ظثبى گفتبضی زض حمیمت ًِ ثط ػلیِ ٍالغ گطایی ثلىِ زض همبثلِ
ثب پیبهی صَضت هی گیطز وِ ضهبًْب زض تالقٌس آًطا ثِ ذَاًٌسُ هٌتمل وٌٌس .پیبهی وِ زض ًْبیت ثؿیبض ایسئَلَغیىی
ػول هی وٌس .ثبیس لجَل وٌین پیبم «ظًسگی ذَة اؾت» یه آگبّی وبشة اؾت وِ زض اصل ّیچ ضثطی ثِ ٍالؼیت
ذَز ظًسگی ًساضز .ظًسگی ثكست اظ ّن گؿیرتِ ٍ هتكىل اظ ّعاضاى ضٍایتی ؾت وِ ثی آًىِ پیبهی ضا ثرَاّس ثِ
ًوبیف ثگصاضز جطیبى زاضزً ٍ .مف ضهبى ًِ حىبیت ٍالؼیتی وِ ذَز اظ لجل جبضیؿت ثلىِ آقٌبظزایی اظ ٍالؼیتی
اؾت وِ ّوگبى آًطا ثبٍض وطزُ اًس .ثبض اًتمبزی ازثیبت ًِ زض تحطیف ٍالؼیت ٍ ًِ زض ذیبل پطزاظی ثلىِ زض ثِ ًوبیف
گصاقتي ٍالؼیتی ؾت وِ ّویكِ اظ آى چكن پَقی قسُ اؾت .ثطای هخبل جطیبى ظًسگی زض لصط وبفىب وبهالً ٍالؼی
اؾت ،هیتَاى گفت ٍالؼی تطیي ٍ زلیك تطیي ضٍاثط ثَضٍوطاتیه زض آًجب حبون اؾت ،ظثبى گفتبضی هكرصی هلْن
اظ زضٍى لصط توبم قْط ضا زض ثطگطفتِ اؾت ٍ اتفبلب َّقوٌسی وبفىب زض ثی هحتَا ؾبذتي ّویي ظثبى ٍالؼی اؾت،
یؼٌی ًكبى زازى ایي هؿئلِ وِ زض لصط ثب توبم ًظن ٍالؼی گًَِ اـ اتفبلی صَضت ًوی گیطز .ضاٍی ازثیبت اًتمبزی
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هؿبحی ؾت وِ وؿی حبظط ثِ پصیطفتي اٍ ًیؿت ،گفتوبى هؿلط اٍ ضا ًوی ذَاّس ٍ حبل ایي ضاٍی وسام ثرف اظ
ٍالؼیت قْط ضا ذَاّس زیس ٍلتی وِ ٌَّظ زض آى جصة ٍ ّعن ًكسُ اؾت؟ ایي ازثیبت گًَِ ای ؾلت اؾت ،طغیبى
ثط ػلیِ ایسئَلَغی هؿلطی وِ لصس تحطیف ٍالؼیت ضا زاضز .ضئبلیؿن اًتمبزی ثبظگطزاًسى ٍالؼیت ثِ اصل ذَیف
اؾت .اهب ثب ضػبیت ایي ًىتِ هْوتط وِ آزٍضًَ ثِ هب گَقعز هیوٌسّ« :ط چِ ضٍیِ ی ؾطحی فطایٌس ظًسگی اجتوبػی
فكطزُ تط ٍ یىسؾت تط هی قَز ،جَّط ٍالؼی ظًسگی ضا ثیف اظ پیف پٌْبى هی ؾبظز .اگط ضهبى ثرَاّس ثِ هیطاث
ٍالغ گطایبًِ ذَز ٍفبزاض ثوبًس ٍ ٍالؼیت اهَض ضا ثیبى وٌس ،ثبیس آى ًَع ٍالغگطایی ضا ضّب ؾبظز وِ صطفب ثب تجسیس
تَلیس ظبّط ٍالؼیتً ،مف ایي ظبّط زض اؾتتبض ٍالؼیت ضا تحىین هی وٌس»ّ .ویكِ لسضت ضهبى ثِ ذبطط ّویي هبّیت
تربصویف زض همبثل صَضت ظبّط ٍالؼیت اؾت ،گبُ اگط ضهبى اًتعاع گًَِ ٍ ذیبلی جلَُ هی وٌس ًِ ثِ ذبطط
ًبٍالؼی ثَزًف ثلىِ ثِ ذبطط اثْبم ٍ هجَْالتی ؾت وِ زض ثطي ٍالؼیت وكف وطزُ ٍ ثِ ًوبیف هیگصاضز ٍ ایي
زلیمب هْوتطیي ٍظیفِ ضئبلیؿن اًتمبزی ؾت .زض ایي حبلت اؾت وِ آقٌبیی ظزایی ،ثیگبًگی ٍ فبصلِ گصاضی اظ
ٍالؼیت ظبّطی ثِ قگطزی ظیجبییقٌبذتی ثطای ضهبى تجسیل هی قَز ٍ .چیعی وِ زض تؼبلی ایٌچٌیي ظیجبیی قٌبؾی
ای اًؼىبؼ پیسا هی وٌس ،ظزٍزى افؿَى اظ جْبى اؾت ٍ همبثلِ ثب اظ ذَزثیگبًگی ای وِ ول ٍالؼیت اجتوبػی ضا زض
ذَز ثلؼیسُ اؾت .پؽ هیتَاى گفت ازثیبت اًتمبزی ًِ قؼبض گًَِ ٍ پیبم آٍض ثلىِ ًوبیف هَلؼیت ّبی فطاهَـ قسُ
زض ثطي ذَز ظًسگی ؾت.
پؽ ضئبلیؿن اًتمبزی زض ایي ًگبُ هربلفتیؾت ثط ػلیِ ػلن گطایی پَظیتیَیؿتی ًبتَضالیؿن ٍ ضٍح ثبٍضی ضهبًتیؿیؿن
ازثیبت ثَضغٍایی .ضػبیت ٍالؼیت ثٌیبزیي ؾجه ظًسگی ثِ ّوبى تطتیجی وِ جطیبى زاضز – ثِ زٍض اظ ّط گًَِ زضٍؽ ٍ
زاؾتبى پطزاظیٍ -ظیفِ اصلی ازثیبتی اؾت وِ اظ آى ثِ ػٌَاى ضئبلیؿن اًتمبزی یبز هیوٌین.
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یىی زیگط اظ اثؼبز ضئبلیؿن اًتمبزی وِ زض قطح ٍ ثؿط ثیكتط آى ثِ هب ووه هی وٌس ثؼس ضٍاًكٌبذتی آى اؾت .اظ
ایي ًمطِ ًگبُ هبضوَظُ زض وتبة «اضٍؼ ٍ توسى» ضاّىبضی لبثل تَجِ ثطای یه ظیجبییقٌبؾی اًتمبزی ثیبى هیوٌس.
چٌبًىِ هی زاًین فطٍیس زٍ اصل هتوبیعی ضا تؼطیف هی وٌس وِ یىی زض ضاؾتبی غطایع اًؿبًی ٍ ثط اؾبؼ لصت ػول
هی وٌس ٍ آى زیگطی اصل ٍالؼیتی اؾت وِ زض آى اصل لصت یب ضیكِ ّبی غطیعی ایي اصل ثِ ًفغ یه فطٌّگ
زضؾت ؾطوَة هیگطزز .زؾت آذط فطٍیس توسى ضا حبصل زؾت وكیسى اًؿبًْب اظ اصل لصت ذَیف ٍ ٍفبزاضی ثِ
اصل ٍالؼیت تؼطیف هیوٌس ٍ ایي ؾطوَة ضا هٌطمی ٍ زضؾت هی پٌساضز .زض ایي ًگبُ ضٍاًكٌبذتی ایي قجِْ ثِ
ٍجَز هی آیس وِ آیب ضئبلیؿن اًتمبزی زض ازثیبت ثِ وسام اصل ٍفبزاض هی هبًس .تؼییي ایي جبیگبُ ثبضزیگط هب ضا ثِ
تفبٍتْبی ضئبلیؿن اًتمبزی ثب ٍالغ ًوبیی هجتصل ٍ ضٍثٌبیی زض ٌّط آگبُ هی ؾبظز .گفتٌی ؾت زض تمبثل ثیي «اصل
ٍالؼیت» ٍ «اصل لصت» فطٍیسی هی تَاى ٌّط اًتمبزی ضا ثِ اصل لصت ٍفبزاض زاًؿت .اصَال ضئبلیؿن ثِ ػٌَاى فطهی
زض ٌّط تؼطیف قسُ اؾت وِ ثِ اصل ٍالؼیت ٍفبزاض هی هبًس .اهب ثبیس زیس ذَز ٍالؼیت چیؿت؟ ٍ وجب هی تَاى
ٍالؼی ثَز ٍ زض ػیي حبل ثِ ًمس آى پطزاذت؟ ایٌجب ثبیس تؼطیف فطم ٍ هحتَای ذَز ضئبلیؿن ضا ثبظثیٌی وطز ،یؼٌی
هٌظَض هب اظ ضئبلیؿن ًِ تؼبضیف اظ پیف هَجَز ثلىِ یه ظیجبیی قٌبؾی اًتمبزی اؾت وِ هكرصب زض ًظطیبت
هبضوَظُ ثب آى ضٍثطٍ هیقَینٌّ« .ط اظ ًگبُ هبضوَظُ هجتٌی ثط لسضتی اؾت وِ ٍالؼی تط اظ ٍالؼیت هَجَز اؾت» .زض
ایي ًگبُ اٍ ظیجبیی قٌبؾی ضئبلیؿتی ضا پبیِ ضیعی هی وٌس وِ هیگَیس «ٌّط ًیطٍیی اؾت وِ هیتَاًس ثب جسا وطزى
فطز اظ ٍظغ هَجَز ٍ ثٌْجبض ٍ زض ًمف ّكساضزٌّسُ ٍ آگبّی ثرف ظبّط قَز .لسضتی وِ آًتبگًَیؿتی اؾت ٍ
ثبػج هیقَز فطز اظ ٌّجبضّب فطاضٍی وٌس» .ثب ایٌحبل ایي لسضت یب ًیطٍی آًتبگًَیؿتی وِ ثِ ٍالؼیت تحویل هی
قَز تٌْب هیتَاًس اظ ذَز ٍالؼیت ًكبت گطفتِ ثبقس .چطا وِ ٌّط اظ ططیك تؼطیف یه ٍالؼیت جسیس ٍ جْبًی ثْتط ٍ
هلوَؼ تط هیتَاًس اظ ٍالؼیت ؾطوَثگط هَجَز فطاضٍی وطزُ ٍ آًطا ثبظتؼطیف وٌس .تب ایٌجب تؼطیف ظیجبیی قٌبؾی
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هبضوَظُ ضا ثب تملیل ثبض آضهبًگطایبًِ آى هی پصیطین ،چطا وِ ثطای ثبظتؼطیف ٌّط ضئبلیؿتی ،هبضوَظُ ظطفی ًؿجتب
هٌبؾت تط اظ تؼطیف لَوبچ اظ ضئبلیؿن اؾت وِ آًطا ثِ ػٌَاى تٌْب قىل ٍ فطهی هی زاًس وِ هیتَاًس ًمف ضّبیی
ثرف زض جبهؼِ طجمبتی ضا ایفب وٌس.
زض ایي تؼطیف یؼٌی ثب پصیطفتي ایٌىِ ٌّط ضئبلیؿتی اؾبؾب ًمف آًتبگًَیؿتی زاقتِ ٍ ثط ػلیِ ٌّجبضّبی جؼلی ٍ
ؾبذتگی هی قَضز ،هیتَاى گفت ضئبلیؿن اًتمبزی لعٍهب زض ًحَُ قىل ٍ هحتَای ذَز ثب ؾیبؾت پیًَس ًوی ذَضز
چطا وِ اگط اهط ؾیبؾی ضا ثِ لَل هبضوَظُ ًفی ًٍمط تبم ٍ توبم ثساًین زض ایي حبلت ٌّط یب اهط ظیجبیی قٌبذتی ثِ
ذبطط هبّیتف ثِ ػٌَاى یه ًیطٍی آًتبگًَیؿتی زض همبثل ٍظؼیت هَجَز غیط لبثل تفىیه اظ اهط ؾیبؾی اؾت.
حبل هؿئلِ ثط ؾط ثبظتؼطیف فطم ٍ هحتَای ضئبلیؿن اؾت .ضئبلیؿن اًتمبزی زض حمیمت ثب پصیطفتي ذَز ثِ ػٌَاى یه
اهط ؾیبؾی ثِ ایي گفتِ ٍفبزاض هیهبًس وِ حتی زضًٍیتطیي ٍ قرصیتطیي هطاٍزات آزهی ثب ًفؽاـ ،ثب ثسى ذَیف
ًیع ثِ ّیچضٍ هؿتمل اظ هیبًجیگطی ٍالؼیت اجتوبػی هحمك ًوی قَز.
زؾت آذط ثِ طَض ذالصِ هیتَاى ًَقت ضئبلیؿن اًتمبزی زض لبلت ازثیبتی ٍالؼی ،ػیٌی ،غیطآضهبًگطایبًًِ ٍ ،بپیبم-
آٍض چیعی جع ػطیبًی هیل ًَیؿٌسُ ًؿجت ثِ قطایط اصیل ظًسگی ٍ اجتوبػی ًیؿت .آًجب وِ ًَیؿٌسُ ذَز ضا ًمطِ
تطٍهبی ظًسگی زض هی یبثس ٍ تیعتطیي اًتمبزّب ضا ثط ٍظؼیت ضٍظهطُ هَجَز ٍاضز وطزُ ٍ ثِ ٍالؼیت اصیل ظًسگی
هیپطزاظز ،یؼٌی ظًسگی ثِ ّوبى تطتیجی وِ زض جطیبى اؾت .ایي ازثیبت زض ػیي ٍالؼی ثَزىِ ذَز پبی زض جبزُ ّبی
اًحطافی فطٌّگ هیگصاضز ٍ ثسیي ططیك ثِ جبی اصل زضٍغیي فطٌّگ هحَض ٍالؼیت ثِ اصل اًتمبزی ٍ لصت اًمالثی
ذَیف ٍفبزاض هیهبًس .ثب ایي تؼبضیف هیتَاى ال ثِ الی تبضید زًجبل جبزُ ّبی اًحطافی ٍ ازثیبت اللیتی گكت وِ
ثب ٍفبزاضی ثِ ٍالؼیت ذَیف جبزٍگًَِ ػول هیوٌٌس(-هبًٌس ضئبلیؿن اًتمبزی غالهحؿیي ؾبػسی وِ ًَیؿٌسُ ایي
ؾطَض زض همبلِ ای زیگط ثِ تكطیح آى ذَاّس پطزاذت) .ازثیبتی زض لبلت جبزٍی هخجت یب افؿًَی وِ ضیكِ زض
ٍالؼیت زاقتِ ٍ ثی ّیچ ضٍایت قؼبضگًَِ ای ٍ ثب تحلیل ضٍاثط ػیٌی اجتوبػی هیگَیس «چٌیي وي تب چٌبى قَز» ٍ
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ثط ػلیِ جبزٍی هٌفی یب ّوبى تبثَّبی ازثیبت هؿلط ٍ غیطٍالؼی هیقَضز وِ هسام اظ تطؼ ثِ زاهبى زضٍؽ ٍ ذیبل
پٌبُ ثطزُ ٍ ثب هحبفظِ وبضی توبم زض ذَز ایي جولِ ضا تىطاض هیوٌس وِ «چٌیي ًىي ٍگطًِ چٌبى هیقَز»...
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