صحبتهای شیوا و ارزشمند پروفسور رضا در انجمن مهندس – تورنتو ،دسامبر 2014
ثسیبض ذٛضجرت  ٚسؼبزتٕٙس ٞستٓ تب ضجی ضا زض حضٛض ثعضٌبٖ  ٚفطٞیرتٍب٘ی سپطی و ،ٓٙوسب٘ی وٝ
٘بْ ایطاٖ ضا زض ایٗ وطٛض پیططفت ٝثطٙٔٚس وطز٘سٚ .الؼب سپبسٍعاض ٞستٓ ثطای زػٛتی و ٝفطٔٛزیس ٔ ٚطا اظ ٌٛض-ٝ
ٌیطی  ٚػعِت٘طیٙی ثیط ٖٚآٚضزیس  ٚثط ایٗ ضٟط ظیجب ]تٛض٘ت [ٛذٛا٘سیس .رب زاضز اظ تالش ضٕب ثطای تطىیُ
چٙیٗ ٔحیظ ضبیست ٝایطا٘ی زض ایٗ والٖ ضٟط و ٝزاضای ضٕبض ظیبزی ٔٛسسبت ػّٕی ،فٙبٚضی  ٚزا٘طٍبٜٞبی
ٔؼتجط ٔیثبضس تطىط و .ٓٙفؼبِیتٞبی ثسیبض اضظ٘سٜای تٛسظ اػضبی ا٘زٕٗ ٟٔٙسسی ایطا٘یبٖ ا٘زبْ ضس ٜاست .ایٗ
أط ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٔحیغی و ٝػّٓ  ٚفٙبٚضی حطف ا َٚضا ٔیظ٘س ،ایٗ ا٘زٕٗ ثب وبضضٙبسبٖ ایٗ ّٕٔىت ٓٞ
زاستبٖ  ٓٞ ٚضبٖ ضسٜا٘س ٕٞ ٚبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض ٌصضت ٝظٔیٞٝٙبی ا٘تمبَ زا٘ص ث ٝوطٛض ػعیعٔبٖ ایطاٖ فطا ٓٞوطزٜ
ثٛز٘س ،زض آیٙس٘ ٜیع ایٗ أط ٔ ٟٓضا ا٘زبْ ذٛاٙٞس زاز.
ثؼس اظ غحجتٞبی ٌفت ٝضس ٜزض ٔٛضز ایٙزب٘ت ،اظ ضٕب زٚستبٖ اربظٔ ٜیذٛا ٓٞؤ ٝغّت ضا زض ٔٛضز
ذٛز وٛتب ٜو ٚ ٓٙثب ظثبٖ لبغط زض ٔٛضز ػعیعاٖ حبضط ٔغبِجی ضا ثیبٖ ٕ٘بیٓ .ث ٝثبٚض ٔٗ تبسیس ٔطوعی ث٘ ٝبْ
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ایطاٖ زض وطٛض وب٘بزا وبض ثسیبض اضظضٕٙسی است  ٗٔ ٚآضظ ٚزاضْ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝوطٛضٞبی غطثی ٔب٘ٙس آٔطیىب ٚ
وب٘بزا زض ػّٓ  ٚفٙبٚضی سطآٔس ٞستٙس ،وبستیٞبی ٔٛرٛز زض سطظٔیٗ ٔب ایطاٖ و ٝزاضای پیطی ٝٙتبضیری
اضظضٕٙسی است ،ثٕٞ ٝت ضٕب ػعیعاٖ ضٚظ ث ٝضٚظ وٕتط ضس ٚ ٜزض رٟت ذسٔت ثٔ ٝطزْ ایطاٖ ٌبْ ثطزاضیس .ثٝ
ثبٚض ٔٗ ایٗ ذسٔبت ٔیتٛا٘س فبضؽ اظ سیبست  ٚزِٚت ایطاٖ ثٛز ٚ ٜثطای ٔطزٔی ثبضس ؤ ٝب ضا پطٚضا٘سٜا٘س  ٚایٗ
تبضید زضذطبٖ ضا ثٔ ٝب اضائ ٝوطزٜا٘س .ػال ٜٚثط ذسٔتی و ٝضٕب ثٔ ٝطزْ سطظٔیٗ ذٛز ٔیوٙیس ٔیتٛا٘یس ایٗ
ذسٔبت ضا ث ٝغٛضت ٔتمبثُ زض ایٗ وطٛض ا٘زبْ زٞیس .فط ًٙٞایطاٖ زض ظٔیٞٝٙبی ٙٞط  ٚازثیبت سبِیبٖ سبَ است
و ٝپیطتبظ ثٛز ٜاست .ایٗ ٘ىت ٝضا ٔیتٛاٖ زض ضؼط ثّٙس ٔطبٞس ٜوطز ،ظٔیٝٙای و ٝث ٝرطات ٔی تٛاٖ ٌفت
وطٛضٞبیی ٘ظیط أطیىب  ٚوب٘بزا پیطیٝٙای زض آٖ ٘ساض٘س.
وتبة " ٍ٘بٞی ث ٝضؼط سٙتی ٔؼبغط" ضا و ٝزٚستبٖ تٟی ٝوطز٘س زض ثبة ایٗ ٔٛضٛع غحجت وطزٜ
است .زض وتبة ٘مسٞب ٔٛضٛع فطٚ ًٙٞضٟط فط ًٙٞضا تطىیُ ٔیزٞس .زض ایٗ وتبة آٚضز ٜضس ٜاست وٝ
ٔؼطفت ضا ٔیتٛاٖ ث ٝغٛضت ضٟطی تػٛض وطز و ٝسبذتٕبٖٞبی ظیجب ،ضاٜٞبی ذٛة ،ضبٞطاٜٞبی ثعضي زاضز.
ضٟط ٔؼطفت ضبُٔ ز ٚلغت ػمُ  ٚػطك است .لغت ػمُ زض حمیمت لغت زا٘ص  ٚػّٓ است .ایٗ لغت ضبٞطا-ٜ
ٞب  ٚضاٜٞب است و ٝضبُٔ أٛضی ٔب٘ٙس فؼبِیتٞبی ػّٕیٟٙٔ ،سسی ،پعضىی است .أب زض اعطاف لغت ػطك
أٛضی ٔب٘ٙس ٔٛسیمی ،ضؼط٘ ،مبضیٙٞ ٚ ،ط ٚرٛز زاضز .تطویت ایٗ ز ٚلغت و ٝایٗ ضٟط ٔؼطفت ضا ثٚ ٝرٛز ٔی-
آٚضز ٘ ٚجبیس إٞیت ٞط یه اظ ایٗ لغتٞب ضا فطأٛش وطز.
ٞطوسی اظ ٔب تٛا٘ست ٝاست یب لبثّیت ایٗ ضا زاضز و ٝثب تٛر ٝث ٝتٛا٘بییٞبی ذٛز اظ لغت ػّٓ ثٟطٜٙٔس
ضٛز .أٛضی ٔب٘ٙس تحمیمبت زا٘طٍبٞیٔ ،غبِؼبت ٔٙغمی ،ضیبضیٟٙٔ ،سسی  ٚپعضىی زض ایٗ زست ٝلطاض ٔیٌیط٘س.
ِٚی إٞیت ٔٛضٛع زض ایٗ است و٘ ٝجبیس لغت ػطك ضا فطأٛش وٙیٓ ٕٟٔ ٚتط اظ آٖ ،إٞیت ضؼط زض ایٗ زستٝ
ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض زٞیٓ.
لغت ضؼط ٙٞ ٚط زض ایطاٖ زاضای پیطی ٚ ٝٙتسا ْٚثیطتطی است .ایٗ رب٘ت ث ٝػّت ٘ساضتٗ ترػع الظْ
لػس ٚضٚز ث ٝایٗ ػطغ ٝضا ٘ساضْ .فمظ اظ ثبة یبزآٚضی ث ٝثرصٞبیی اظ ضؼط ثّٙس فبضسی اضبضاتی ٔیو .ٓٙثب تٛرٝ
ثیطتط ث ٝضؼطٞبی ثّٙس فبضسی فطظ٘ساٖ ضٕب ٔیتٛا٘ٙس ظثبٖ فبضسی ضا ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاض٘س  ٚایٗ أط سجت ٔیضٛز ایٗ
ٌٙزیٌ ٝٙطا٘جٟب ضا ث ٝوب٘بزا و ٝوطٛض زٔ ٕٝٞ ْٚبست ٞسی ٝوٙٙس .ایٗ ضؼطٞب ثٕٞ ٝت آلبی ٟٔٙسس ثّٙسی أطت
اظ ٔیبٖ یبززاضتٟبیی و ٗٔ ٝزاضتٓ ثب سطػت تحسیٗ آٚضی فطا ٓٞآٚضز ٜضس ٜاست.
ضؼطٞبی ٌطزآٚضی ضس ٜزض ایٙزب ثط اسبس سّیم ٝضرػی ٔٗ ثٛز ٜاست .زض ٔٛضز ضؼطٞب ٔٗ لػس ٘ساضْ
و ٝته ته ِغتٞب ضا ٔب٘ٙس ِغت٘بٔ ٝفبضسی ثطای ضٕب تٛضیح ز ٓٞچ ٖٛو ٝضٕب ث ٝذٛثی ثٔ ٝغبِت ٚالف
ٞستیس .فمظ ثطای وسب٘ی ؤٕ ٝىٗ است آضٙبیی وٕتطی زاضت ٝثبضٙس ٔیتٛاٖ فطزٚسی ضا ٔخبَ ظز .أ ٚتؼّك ثٝ
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٘بحی ٝفطزٚس است .زض سطظٔیٗ ایطاٖٚ ،ازی ثعضٌی اظ سرٗ ٌٛیبٖ رٟبٖ ٔؼطفت ٚرٛز زاض٘س و ٝزض ػطغٝ
سرٗ تبذتٝا٘سٔ .یتٛاٖ ث ٝرطات ثٍٛیٓ و ٝزض ٔیبٖ ا٘ج ٜٛسرٛٙضاٖ ،فطزٚسی اظ  ٕٝٞسطآٔستط ثٛز ٜاست ٞ ٚیچ-
وس ٘تٛا٘ست ٝث ٝا٘ ٚعزیه ضٛز .ثعضٌب٘ی زض تبضید ایطاٖ تبییس وطزٜا٘س و ٝتٟٙب حبفظ  ٚسؼسی تٛا٘ستٝا٘س اظ ٘ظط
ضؼطی ث ٝفطزٚسی ٘عزیه ض٘ٛسِٚ .ی ٔٗ ػمیس ٜزاضْ و ٝضبػطاٖ ٔؼبغطی ٞ ٓٞستٙس و ٝزض ایٗ  ٠٢٢ ،٠٢٢سبَ
ٌصضت ٝثی٘ظیط ثٛزٜا٘س ،ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ ثّٔ ٝه اِطؼطای ثٟبض اضبض ٜوطز و ٝزض ٙٞطوالٔی ثی ٘ظیط ثٛزٜ
است .ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ٔیتٛاٖ ث ٝایٗ ضؼط اضبض ٜوطز و٧ٝ
ثیبٔــــٛظ  ٚثط ٛٙظ ٞط زا٘طی

ثیبثـــــی ظ ٞط زا٘طی ضأطی

ظٔب٘ـــــی ٔیبسبی ظ آٔٛذتٗ

اٌط ربٖ ٕٞی ذٛاٞی افطٚذتٗ

"ثیبٔٛظ  ٚثط ٛٙظ ٞط زا٘طی" ثٕٞ ٝبٖ ٔغّجی اضبض ٜزاضز و ٝزض اثتسا ث ٝآٖ پطزاذت ٝضس .ایٗ زا٘ص ٔی-
تٛا٘س ضبُٔ تٕبْ ػّ ٚ ْٛزا٘صٕٞ ،چٙیٗ ٙٞط  ٚازثیبت ثبضس .ثب تٛر ٝثٔ ٝػطع ز ْٚایٗ ضؼط ٔیتٛاٖ ٔتٛر٘ ٝىتٝای
ظطیف ضس" ٧ظٔب٘ی ٔیبسبی ظ آٔٛذتٗ" ثطای ایٙى" ٝاٌط ربٖ ٕٞی ذٛاٞی افطٚذتٗ" ایٗ اثیبت ثیبٍ٘ط آٖ است
و ٝاٌ ط زض عّت ٔؼطفت ٞستی ٔ ٚیرٛای ٚرٛزت اظ ٘ٛض ٌ ٚطٔبی زا٘ص سطضبض ضٛز ثبیس ٕٛٞاض ٜزض عت
آٔٛذتٗ ثبضی .ایٗ ضؼط ضا ٔی تٛاٖ ثطای وبٟ٘ٙٔ ٖٛسسیٗ ٌفت و ٠٢ ٝسبَ است زض تالش ٔستٕط ثطای ضٚضٗ
ٍ٘ ٝزاضتٗ چطاؽ زا٘ص ٟٔٙسسی است٘ .ىت ٝلبثُ تٛر ٝایٗ است و ٝایٗ تالش ذسٔت ثعضٌی است و ٝایٗ اػضب
ث ٝربٔؼ ٝایطا٘ی ا٘زبْ ٔیزٙٞس .ثٙبثطایٗ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝتسّظ زض ا٘تمبَ ٔغبِت اظ إٞیت ثبالیی ثطذٛضزاض است،
ٔٙؼغف ثٛزٖ زض آٔٛذتٗ  ٓٞثطای وبُٔ ضسٖ ایٗ چطذ ٝا٘تمبَ ػّٓ الظْ است .ثٙبثطایٗ اٌط ٕٛٞعٙبٖ ٔب زض
ایطاٖ وٓ وٓ أىبٖ پصیطاتط ضسٖ ضا ایزبز وٙٙس ،ضطایظ ا٘تمبَ پیبْٞبی ٔب ٟٔیبتط ذٛاٞس ضس.
زض ایٗ ٔیبٖ ضٕٙب ثب ٍ٘ب ٜزلیك ٔیثیٙیٓ و ٝسؼسی ٘یع ثٕٞ ٝیٗ ز ٚلغت اضبض ٜوطز ٜاست .ثسیٗ غٛضت
و ٝثب آٔٛذتٗ ػّ( ْٛأٛضی و ٝوبٟ٘ٙٔ ٖٛسسیٗ ا٘زبْ زاز ٜاست) ظٔبٖ فطا ٌطفتٗ ٙٞط  ٚضؼط فطا ٓٞآٔس ٜاست.
ٔب ا٘سبٖٞب ثطای ایٙى٘ ٝیبظٞبی ذٛز ضا ثطعطف وٙیٓ ٌبٞی ٘یبظ ث ٝیبز ذسا زاضیٌٓ ،بٞی استفبز ٜاظ ػٌّ ٚ ْٛبٞی
استفبز ٜاظ ٙٞط  ٚضؼط.
ظٔب٘ی زضس ػّٓ  ٚثحج تٙعیُ

و ٝثبضس ٘فس ا٘سبٖ ضا وٕبِی

ظٔب٘ی ضؼط  ٚضغط٘ذ  ٚحىبیت

و ٝذــبعط ضا ثٛز زفغ ٔالِی

ذسایست آ٘ى ٝشات ثی ٘ظیطش

ٍ٘طزز ٞطٌع اظ حبِی ث ٝحبِی
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أب ثطای آٔٛذتٕٟٗٔ ،تطیٗ آٔٛظش ایٗ است و ٝثبیس ٔخُ ػبضك ٔ ٚؼطٛق یب ٔطیس ٔ ٚطاز ثبضیس .اٌط
ٔیذٛاٞیس ػّ ْٛفٙبٚضی  ٚوبضٞبی ثعضٌی و ٝزض وطٛضٞبی غطثیٔ ،ب٘ٙس وب٘بزا ا٘زبْ ٔیضٛز تٛسظ فطظ٘ساٖ ضٕب
پیٍیطی ضٛز ثبیس ػمُ  ٚوٕبَ ثب  ٓٞتطویت ض٘ٛسٛٔ .ال٘ب ایٗ ٔف ْٟٛضا ثسیبض ظیجب ثیبٖ ٔیوٙس٧
ػطك ٌطزی ػطك ضا زا٘ی رٕبَ

ػمـُ ٌطزی ػمُ ضا زا٘ی وٕبَ

اٌط ثطای ٙٞط ٔیضٚی ثبیستی ثب ٙٞط اِفت پیسا وٙی چٙبٖؤ ٝیثیٙیٓ ٔٛسیمیساٖٞب چغٛض غطق زض
ٔٛسیمی ٔیض٘ٛس  ٚظ٘سٌیضبٖ ضا ٚلف وبضٞبی ٙٞطی ذٛز ٔیوٙٙس .زض ظ٘سٌی وسب٘ی و ٝز٘جبَ ایٗ ٔفبٞیٓ ٔی-
ض٘ٚس ذٛز ضا ٚلف ٔیوٙٙس .چٙبٖوٛٔ ٝال٘ب ایٗ ٔٛضٛع ضا ث ٝضىّی ثبالتط ثیبٖ ٔیوٙس .أ ٚیٌٛیس ثطای ایٙىٝ
حمیمت ٚرٛز چیعی ٔبٚضا اِغجیؼ ٝزضن وٙی ثبیس ثب آٖ چیع یىی ثطٛی٧
زیسٖ ٞط چیع ضا ضطط است ایٗ

پس لیبٔت ض ٛلیبٔت ضا ثجــیٗ

ثٙبثطایٗ آٟ٘بیی و ٝزض یه ضضتٝای و ٝتسّظ ٘ساض٘س ضٕب ضا ٘مس وٙٙسٌ ،فتبض ذٛز ضا ثب ٘بسعا ٕٞطأ ٜی-
وٙٙس٘ .ىت ٟٓٔ ٝایٗ است و ٝث ٝحطفٞبی آٟ٘ب ٘جبیس تٛر ٝوطز .فمظ ثبیس ث ٝحطف وسب٘ی تٛر ٝوطز وٕٝٞ ٝ
ٚرٛزضبٖ ثب ذٛز یىی ضس ٜاست .ایٗ ثساٖ ٔؼٙب است و ٝثبیس زض ٞط ظٔیٝٙای ثب غجط ث ٝسٛی یبزٌیطی آٖ پیص
ضفتٔ .تبسفب٘٘ ٝىت ٝفطاٌیطی و ٝزض  ٕٝٞربی ز٘یب ث ٝذػٛظ زض ایطاٖ ٚرٛز زاضز ایٗ است و ٝزض یبزٌیطی
ػزّٔ ٝیوٙٙس  ٚتػٛض ٔیوٙٙس و ٝثٔ ٝغبِت یبز ٌطفت ٝاضطاف وبُٔ زاض٘س .حبَ ٕٔىٗ است و ٝزض ایٗ أط ٞیچ
ػٕسی ٘ ٓٞساضت ٝثبضٙسٔ .یذٛاستٓ ػطؼ و ٓٙیٛٔ ٝلؼیت ثسیبض ٚاالیی زض ز٘یب پیص آٔس ٜو ٝوطٛضٞبیی و ٝثٝ
اغغالح ػمت ٔب٘س ٜثٛز٘س ثسالیّی آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙس ث ٝسطػت پیططفت وٙٙس .زیس ٜضس ٜو ٝچمسض رٛاٖٞبی
وطٛضٞبی زیٍ ٝزض وب٘بزا زض حبَ تحػیُ ٞستٙس٘ .ىت ٝثسیبض ٔ ٟٓزض ٔٛضز رٛا٘بٖ ایطاٖ ایٗ است و ٝاظ ٌٙزی-ٝٙ
ای ایٙتط٘ت و ٝزض اذتیبضآٟ٘ب لطاض ٌطفت ٝاست ث٘ ٝح ٛاحسٗ  ٚثطای حطوتٞبی ٔفیس استفبز ٜوٙٙس.
ضبیس ٙٞط ث٘ ٝظط ذیّیٞب رع ّٔعٔٚبت ظ٘سٌی ٔحسٛة ٘طٛز أب ٔٗ اػتمبز زاضْ و ٝایٙغٛض ٕ٘یثبضسٔ .خال
ٔسؼٛز سؼس سّٕبٖ ٔیٌٛیس اٌط ٙٞط  ٚازثیبت ٘جٛز ٔٗ ظ٘سٕ٘ ٜیٔب٘سْ .ایٗ ضبػط ثعضي ثب ایٗ استؼساز ثّٙس سیعزٜ
سبَ ضا زض حجس ٌصضا٘س ٜثٛز.
"و ٝیعزاٖ ظ ٘بچیع ،چیع آفطیس" ٕٞیٗ ضا ػبِٕبٖ ویٟبٖضٙبسی لطٖ ٌ ٠٢فتٝا٘س .اٚایُ لطٖ  ٠٢یه
وطیص ثّژیىی و ٝضیبضیساٖ  ٓٞثٛز ٜاست ایٗ ٔغّت ضا ثیبٖ وطز ٜاست و ٝز٘یب ٘بٌٟبٖ پسیس آٔس ٚ ٜچٍٝ٘ٛ
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ثٛرٛز آٔس ٜاست .اِجت ٝایٗ تئٛضی ػّٕی ا ٚاست ٌ ٚفت اظ یه ٘مغ ٝپسیس آٔس ٜاست .ث ٝضؼط فطزٚسی ٍ٘بٔ ٜی-
وٙیٓ ،اِجتٕ٘ ٝیذٛا ٓٞثٍٛیٓ و ٝفطزٚسی ٔب٘ٙس ایٗ آلبی وطیص ضیبضیساٖ ،ػبِٓ ثٛز" .پسیس آٔس ایٗ ٌٙجس
تیعض "ٚپسیس آٔس یه ػػبض٘ ٜبٌٟب٘ی زض آٖ است٘ ،بٌٟبٖ پسیس آٔس ایٗ ٌٙجس تیعض ٧ٚچ ٖٛوٟىطبٖٞب ضا أطٚظ
ٍ٘بٔ ٜیوٙٙسٔ ،یٌٛیٙس و ٝوٟىطبٖٞب ث ٝسطػت اظ ٔ ٓٞیٌطیع٘س ،ػّٓ حبثت وطز ،ٜآظٔبیص ٘طبٖ زاز ٜاست
و ٝسطػت یب ضتبثی و ٝأطٚظ ٜوٟىطبٖٞب اظ ٔ ٓٞیٌطیع٘سٔ ،مساضی ثیطتط اظ زیطٚظ ٔیثبضس .ثٙبثطایٗ ایٗ آلبی
ضیبضیساٖ ٔخال زض  ٦٢ ،٥٢سبَ پیص ث ٝتئٛضی ا٘فزبض ثعضي ( )Big Bangاضبض ٜوطز ٜاست .اٌط زیطٚظ وٛچىتط
ثٛز ،ٜضٚظ پیص وٛچىتط ،ثٙبثطایٗ اٌط ث ٝػمت ثطٌطزیٓ  ٚثب وبٔپیٛتط حسبة وٙیٓ ،ثٔ ٤١ ٝیّیبضز سبَ ٌصضتٝ
ٔیضسیٓ .حبال ایٗ ٕٔىٗ است وٓ یب ظیبز ضٛز ِٚی اغُ ٔغّت حبثت است.
ز٘ ٚىت ٝزض ایٙزب لبثُ تٛر ٝاست؛ یىی ایٙى ٝػػبض ٜایٗ ٔٛضٛع اظ ٕٞبٖ ربیی است و ٝزیطٚظ
وٟىطبٖٞب اظ آ٘زب ثب سطػت وٕتط زض حبَ تح َٛثٛزٜا٘س  ٚأطٚظ زض حبَ حطوت سطیغتط ٞستٙس .ثٙبثطایٗ ضٚظی
ا٘فزبض ثعضي ضخ زاز ٜو ٝلجُ اظ آٖ حطوتی ٚرٛز ٘ساضت ٝاستٔ .غّت ز ْٚزضثبضٔ ٜفٟٔٛی است وٚ ٝضای ظبٞط
ضؼطٞبی فطزٚسی ٚرٛز زاضز .ایٗ ثساٖ ٔؼٙی است و ٝضؼطٞبی فطزٚسی فطای وطتی ٌطفتٗ  ٚر ًٙوطزٖ
است .ایٙزب٘ت ز ٚرّس وتبة زض ضاثغ ٝثب پژٞٚطی زض ا٘سیطٞٝبی فطزٚسی ٍ٘بضش وطزٜاْ ٗٔ .تب ایٗ  ٤٣ ،٤٢سبَ
پیص زضس ػّٕی ٔیٌفتٓ .حبال و ٝوٙبض ضفتٓ ،تػٕیٓ ٌطفتٓ ذسٔتی ث ٝایطاٖ  ٚرٛاٖٞبی ایطا٘ی ا٘زبْ ز ،ٓٞاظ
ایٗ ض ٚذٛا٘سٖ ایٗ وتبةٞب ضا ث ٝػعیعاٖ تٛغیٔ ٝیو.ٓٙ
فطزٚسی چمسض ظیجب ٔیٌٛیس:
٘ ٝآٖ ض٘ذ  ٚتیٕـــبض ثٍعایسش

ٌ٘ ٝطـــــت ظٔب٘ ٝثفطسبیسش

ٌ٘ ٝطت ظٔب٘ ٝثفطسبیسش یؼٙی ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض عی سبِیبٖ عٛال٘ی اظ ػٕط رٟبٖ حٛازث ٌ٘ٛبٌ٘ٛی
ضخ زاز ٜاست ٞ ٚعاضاٖ ٘فط زض رًٞٙب وطت ٝضسٚ ٚ ٜیطا٘یٞبی ظیبزی پسیس آٔسٜاستٛٙٞ ،ظ ػبِٓ ث ٝحیبت ٚ
حطوت ذٛز ازأٔ ٝیزٞس .ثٙبثطایٗ ایٗ تٛغیف حبٚی تؼطیف ػّٕی ٔغّجی ثّٙس  ٚحمیمی است.
ٔٗ ثبٚض زاضْ وٞ ٝطوس تٛا٘بیی ذٛا٘سٖ زاضز ،ثبیس ضبٙٞبٔ ،ٝحبفظ  ٚسؼسی ضا ثرٛا٘س  ٚلسضی  ٓٞثط آٖ تبُٔ
وٙس .ثرػٛظ زاستبٖ ضستٓ  ٚاسفٙسیبض ضا ثرٛا٘س .ایٙزب٘ت ٔغّجی ضا تحت ػٛٙاٖ زاستبٖ ضستٓ  ٚاسفٙسیبض ٍ٘بضش
وطزٜاْ و ٝأیسٚاضْ ظ٘س ٜثٕب٘سْ  ٚتب پبیبٖ أسبَ زض تٟطاٖ چبح و.ٓٙ
زض زاستبٖ ضستٓ  ٚاسفٙسیبض ،ضستٓ ٕ٘ ٝ٘ٛیه رٛإ٘طز  ٚپّٟٛاٖ ثعضي ایطا٘ی است  ٚوبض أ ٚطزٔی ٚ
رٟبٖ پّٟٛاٖ است .زض اسغٛضٜٞب زض ظٔبٖ ا ٚیه رٟبٖ پّٟٛاٖ زیٍط ٚرٛز زاضز ،ث٘ ٝبْ اسفٙسیبض .اسفٙسیبض پسط
ٌطتبست پبزضب ٜایطاٖ ظٔیٗ است ِٚ ٚیؼٟس ٞ ٓٞست  ٚزض حمیمت اسفٙسیبض سٛزای فطٔب٘طٚایی ٘ظبٔی  ٓٞزاضز
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چ ٖٛو ٝپسضش ثعضي اضتص زاضاٖ است .ػال ٜٚثط ایٗ ،اسفٙسیبض یه ثعضٌی  ٚأیطی ٔصٞجی  ٓٞثب ذٛز زاضز،
چطا و ٝزض افسب٘ٞٝب ایٗ عٛض آٔس ٜو ٝظضتطت زض ظٔبٖ ٌطتبست ظٟٛض ٔیىٙس ٌ ٚطتبست  ٓٞزیٗ ثٟی ضا ٔی-
پصیطز  ٚپسطش ضا  ٓٞضٚییٗ تٗ ٔیوٙس٘ .ىت ٝاغّی زض ایٗ است و ٝزض ایٗ اسغٛضٜٞب ،ضرػیت اسفٙسیبض یه
ضً٘ ٔصٞجی  ٓٞزاضز .پسضش آظٔٙس است ٔ ٚیذٛاٞس پبزضبٞی ذٛزش تسا ْٚپیسا وٙس  ٚتبد  ٚترت ث ٝایٗ
ظٚزی ثِٚ ٝیؼٟسش ٘طسس .ثٙبثطایٗ ثؼس اظ ثٟب٘ٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝپسطش ٔیٌٛیس اٌط ت ٛضستٓ ضا زست ثستٝ
ثیبٚضی ،ت ٛضا رب٘طیٗ ذٛزْ ٔیو .ٓٙأب سٛاَ زض ایٗ است و ٝزست ثست ٝچطا؟ ثطای ایٙى ٝایطاٖ یه اثط لسضتی
ثٛز زض آٖ ظٔبٖ ٚ ،سیستبٖ زض زست زستٍب ٜظاَ  ٚضستٓ ثٛز .آٟ٘ب اظ لطاض ٔؼّ ْٛایٙزٛض و ٝزض افسب٘ٞٝب آٔسٜ
است اظ ظٔب٘ی وِٟ ٝطاست وطت ٝضس ٌ ٚطتبست سط وبض آٔس وٕی ث ٝحىٔٛت ٔطوعی ثیاػتٙبیی ٔیوطز٘س ،زض
غٛضتی و ٝزض زٚضاٖ پبزضبٞبٖ ویب٘ی٘ ،سجت ث ٝآٟ٘ب ذیّی اظٟبض اضازت ٚوٕه ٔیوطز٘س .ثٙبثطایٗ ث ٝایٗ ثٟب٘ٝ
ٌطتبست زِص پط ثٛز  ٚپسطش ضا تطغیت ٔیوٙس ٔ ٚیٌٛیس ت ٛثط ٚث ٝآ٘زب  ٚػّت ایٙىٔ ٝیآیس ثب ضستٓ
غحجت ٔیوٙس زض ثبة ٕٞیٗ ٔٛضٛع است .اغُ ایٗ زاستبٖ ٞعاض  ٚپٙزب ٜثیت است وٞ ٝطچ ٝتالش وطزْ وٝ
آٖ ضا ذالغ ٝتط و ،ٓٙاظ آ٘زب و ٝزلیك ٛٔ ٚرع ٘ٛضت ٝضس ،ٜزیسْ ٕ٘یتٛاٖ آ٘طا وٛتبٞتط وطز  ٚایٗ ٕ٘ٝ٘ٛ
سرٙسا٘ی فطزٚسی است .ثٞ ٝط حبَ ایٗ ز ٚثب  ٓٞغحجت ٔیوٙٙس .زض ایٗ غحجت ،اسفٙسیبض ضستٓ ضا تحمیط ٔی-
وٙس ،چ ٖٛذٛز ضا ٕ٘بیٙس ٜضب ٚ ٜپیغٕجط ٔیسا٘س  ٚث ٝایٗ تطتیت ا٘سوی پب ضا فطاتط ٔیٍصاضز .اسفٙسیبض ث ٝضستٓ ٔی
ٌٛیس٧
ثٌ ٝیـتی فع ٖٚظیٗ ٘ساضز ٘ژاز

و ٝزسـتبٖ ثس ٌٞٛط اظ زی ٛظاز

آٖ ظٔبٖ ٘ژاز ذیّی ٔ ٟٓثٛز ٜاست ثٙبثطایٗ ٔیذٛاٞس ثٍٛیس و٘ ٝژاز ت ٛوسی ٘یست .ثٌ ٝیتی فع ٖٚظیٗ
٘ساضز ٘ژاز ٧اسفٙسیبض اظ ربی ثّٙس  ٚاظ ربیٍب ٜپسط ضب ٜغحجت ٔیىٙس ،ضستٓ ؤ ٝیثیٙس ا ٚذیّی ثب ٌستبذی رٛاة
ٔیزٞسٔ ،ی ٌٛیس٧
ٔطا ثـــٛز ایٗ ٔطظ  ٚآثـبز ثْٛ

وٌ ٝطتبست آٍٙٞطی ثُس ث ٝضْٚ

چ٘ ٝبظی ثسیٗ تبد ٌطتبســـجی

ثسیٗ تبظ ٜآیــیٗ ِٟطاســــجی

تػٛض وٙیس ضٕب زض ایطاٖ ذسٔت ٔیوٙیس ٔ ٚخال یه آٔطیىبیی یب ایطا٘ی ٔیآیس  ٚاظ آ٘زب ؤ ٝسضوی اظ
ٞبضٚاضز یب زا٘طٍب ٜتٛض٘ت ٚ ٛیب ربٞبی زیٌٍ ٝطفت ٝاست ،ثطای ذٛز اضرحیتی لبئُ ٔیضٛز زض غٛضتی و ٝایٗ
ثعضٌی ثبیس ث ٝضیطٚ ٝرٛزی ٚاضز ضٛز .ضطایغی و ٝت ٛضا رصة وطز ٚ ٜت ٛذٛزت ضا ضٚی ایٟٙب ثعضي وطزی٧
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"چ٘ ٝبظی ث ٝایٗ تبد ٌطتبسجی" ،ثؼس ٔیٌٛیس و" ٝظ ٔٗ ٞط چ ٝذٛاٞی ت ٛپیٕبٖ و ،"ٓٙتٞ ٛط چی ٔیذٛاٞی
ٔٗ ث ٝتٔ ٛیز ٧ٓٞحطٚتٔ ،مبْ ،ت ٛضا ٔیثطْ  ٚذٛزْ پبزضبٞت ٔیو ٚ ٓٙتبد ایطاٖ ضا سطت ٔیٌصاضْ ٕٝٞ .ایٗ
وبضٞب ضا ثطایت ٔیو ٚ ٓٙیه وبض ضا ٕ٘یو ٚ ٓٙآٖ ایٙى ٝثٙس ثط پبی ذٛز ٕ٘یٍصاضْ و٘ ٝطبٖ اظ زست زازٖ
آظازی ٔٗ ٞست.
ٍٔط ثٙس وع ثٙس ػـــــــبضی ثٛز

ضىستی ثٛز ظضـــــت وبضی ثٛز

٘جیـــــــٙس ٔطا ثٙس ثط پبی وس

و ٝضٚضٗ ضٚا٘ٓ ثط ایٗ است  ٚثس

ثبیس ث ٝضٕب یبزآٚضی و ٓٙو ٝسیستبٖ زض آٖ ظٔبٖ غٙیتط اظ ایطاٖ اثط لسضت ثٛز ٜاست .چ ٖٛضستٓ
رًٞٙبیی ؤ ٝیوطز ٔبَ ظیبزی ثسست ٔیآٚضز .ضٕٙب زض ضبٙٞبٔ ٝاضبضٜٞبیی ٞست و ٝأ ٚبَ زٚست ثٛزٜ
است .ثعضٌی ضبٙٞبٔ ٝایٗ است و ٝضؼفٞبی لٟطٔبٖٞب ضا ٘ ٓٞطبٖ ٔیزٞس .فطزٚسی ثیٙص ػزیجی زاضزٙٞ ،طٞب ٚ
ضؼفٞب ضا ٕٞعٔبٖ ٘طبٖ ٔیزٞس .ثٞ ٝط حبَ ضستٓ ٔیٌٛیس وٞ ٗٔ ٝط چ ٝثرٛاٞی ث ٝتٔ ٛیزِٚ ٓٞیىٗ استمالَ
ذٛزْ ضا ٕ٘یتٛا٘ٓ ثس .ٓٞاستمالَ حطف أطٚظ ٔبست  ٚأ ٚیٌٛیس٘ ٧جیٙس ٔطا ثٙس ثط پبی وسٕ٘ ،یٌٛیس ٔصٞجٓ
ٌفتٕ٘ ،ٝیٌٛیس پسضْ ٌفت" .ٝو ٝضٚضٗ ضٚا٘ٓ زض ایٗ است  ٚثس" یؼٙی ٔٗ ذٛزْ ایٙغٛض ٔیذٛا.ٓٞ
زض وتبثی و ٝث ٝػٛٙاٖ ضؼط سٙتی ٔؼبغط ٘ٛضت ٝاْ ،اظ ثؼضی اظ ضبػطاٖ ٔؼبغط زض آٖ غحجت ضس ٜاست.
اِجت ٝایٙزب ٘ٛضتٓ سٙتی ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝضؼط ٘ ٛذٛزش یه زاستبٖ ٔفػّی است .چ ٖٛایٙزب غحجت ضس وٝ
ٞطوساْ اظ ٔب یه استؼساز عجیؼی زاضیٓ .ثسثرتی ایطاٖ ایٗ است و ٝاستؼسازٞب پطٚضش پیسا ٕ٘یوطز  ٚرٛ
فطٍٙٞیاش ضؼیف ثٛز ٜاست .ر ٛفطٍٙٞی ایطاٖ ١٢٢سبَ ضوٛز زاضت ٚ ٝاظ ظٔبٖ ضب ٜػجبس ث ٝثؼس تب ظٔبٖ
ٔططٚعیت ضاوس ثٛز ٜاست .اٌط ٔططٚعیت ضا ٔستخٙی وٙیٓ ،ثبیس ثٍٛییٓ ایطاٖ  ٠٢٢سبَ زض ضوٛز ثٛز ٜاست.
ثطای ضوٛز فطٍٙٞی ایطاٖ اِجت ٝوتبةٞب ٘ٛضت ٝا٘سٔ ،مبالت ٔی٘ٛیسٙس ،رًٞٙب ضا ٔیآٚض٘س ،سیبستٕساضاٖ
ضا تٙجیٔ ٝیوٙٙس ِٚی ٔٗ یه زِیُ اضبف ٝوطزٜاْ ثط ایٗ زِیُٞب  ٚآٖ ضا ثطای ضٕب ػطؼ ٔیو ٓٙو ٝث ٝاغغالح
زست ذبِی ٘یبٔس ٜثبضٓ .ث ٝػمیس ٗٔ ٜیه زِیُ ثعضٌی و ٝضوٛز  ٠٢٢سبَ ایطاٖ ضا زض پی آٚضز ،ثی ذجطی اظ
رٟبٖ ثٛز .ایٙى ٝػطؼ ٔیو ٓٙضٕب ضا ستبیص ٔیو ،ٓٙضٕب اظ سفطایی ٞستیس و ٝاظ رٟبٖ ،اعالػبت پیسا ٔیوٙیس،
ذجط ٔیٌیطیس ،رٟبٖ غطة ضا ٔیضٙبسیس  ٚغطة ضا ث ٝآٟ٘ب ]ٔطزْ ایطاٖ[ آ٘غٛضی وٞ ٝست ،ثطازضا٘ ،ٝپسضا٘،ٝ
ػبِٕب٘٘ ٝطبٖ ٔیزٞیس  ٚزِیّی و ٝػال ٜٚثط زِیُٞبی زیٍط ث ٝضٕب ػطؼ ٔیى ٓٙایٗ است و ٝزض لطٖ ٞفس ٓٞزض
اضٚپب ا٘مالة ػظیٕی پسیساض ضس .ایٗ ا٘مالة ػظیٓ وٓ وٓ ا٘مالة ٔبضیٙی ضا پسیس آٚضز و ٝغٙؼتی ٔ ٚبضیٙی ضسٖ
اضٚپب ضا ثبػج ضس .ایٗ ا٘مالة ػظیٓ ثٛز و ٤١٢٢ ٝسبَ اظ ظٔبٖ ثغّٕیٛس ،ػّٕبء ٞیبت ثغّٕیٛس ضا ز٘جبَ ٔی-
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وطز٘س ،یؼٙی ذٛضضیس ث ٝزٚض ظٔیٗ ٔیٌطزز .ایٗ یه تفىطی ثٛز و ٝذیّی ذٛز پطستیٞب زضز٘جبِص آٚضز وٝ
ثطط ٕٟٔتطیٗ است  ٚز٘یب ٔطوعش ظٔیٗ است .ایٗ ٘ظطی ٝضا ٌبِیّ ،ٝوپّط ،وپط٘یه زض ٕٞبٖ اٚایُ غس،٤٤ ٜ
 ٤٣٢٢ضىستٙس  ٚثب تزطث٘ ٝطبٖ زاز٘س و ٝایٗ عٛض ٘یست ،ذٛضضیس زٚض ظٔیٗ ٕ٘یٌطزز  ٚظٔیٗ ٔطوع ز٘یب ٘یست،
 ٚثؼىس ظٔیٗ ٙٔ ٚظ ٝٔٛضٕسی ث ٝزٚض ذٛضضیس ٔیٌطز٘س .ایٗ ذجط ثسیبض ٔ ٟٓضا ایطاٖ ]زض آٖ ثط٘ [ٝٞطٙیس .أب
زض  ٢٢سبَ اذیط ایطاٖ یه تىب٘ی ذٛضز ٚ ،ٜتحػیُ وطزٜٞبیی و] ٝث ٝغطة[ آٔس٘س  ٚضفتٙس  ٚتالش وطز٘س ،زض
ایٗ ٔسیط وٕه وطز ٜا٘س .أطٚظ ٚسیّ ٝثسیبض فطإٞتط اظ  ١٢٢پیص ٞست  ٚاظ ٕٟٔتطیٗ آٟ٘ب ٚسبیُ ٘مّیٚ ٝ
ایٙتط٘ت ٞست .أب وسی اٌط ثتٛا٘س ایٗ رٛا٘بٖ ضا ٞطیبض وٙس و ٝاظ ایٗ أىب٘بت استفبز ٜثٟی ٝٙثىٙٙس ،وبض ٕٟٔی
غٛضت ٌطفت ٝاست.
زض غس تب زٚیست سبَ اذیط ،زض غطة ثعضٌبٖ ظیبزی پیسا ضس٘سٔ .بوس َٛاٍّ٘یسی تٕبْ ٔسبیُ ٔربثطات
ضا ظیط ٚض ٚوطز ،ازیس ٚ ٖٛفٛضز زض آٔطیىب وبضٞبی ثعضي وطز٘سٞ .ب٘طی پب٘ىط(Henri Poincaré) ٜ
ضیبضیساٖ زض فطا٘س ٝوبض ثسیبض ثعضٌی وطز و ٝثؼس اظ چٙس سبَ ثب ا٘یطتیٗ ربیعٛ٘ ٜثُ ٌطفت .حتی ٌٛت ٝزض
إِٓبٖ  ٚزض ازثیبت زضذطبٖ ثٛز٘س.
]زض تبِیف وتبة  [ٚزض ا٘تربة اضؼبض ٗٔ ،ضؼط ضبٞبٖ  ٚرًٙآٚضاٖ ضا وٙبض ٌصاضتٓ .سّیمٓٞ ٗٔ ٝ
سّیمٔ ٝغّك وٕ٘ ٝیثبضس  ٚلسض ٔسّٓ ذیّی  ٓٞاضتجب ٜزض آٖ ٞست .زض ضؼطا  ٓٞذیّیٞب ضا وٙبض ٌصاضتٓ ِٚی اظ
ثعضٌب٘ی و٘ ٝتٛا٘ستٓ وٙبض ثٍصاضْ ،ذطاسب٘ی ٘بٔساض ّٔه اِطؼطای ثٟبض ثٛز .زض ایٗ  ٤٢ ،٣٢سبَ و ٝزض ٔٛضٛع
ضؼط  ٚضیبضی ثسیبض وبض وطزٜاْٛٔ ،ضٛع ثٟبض ضا ذیّی ثعضيتط اظ آ٘چ ٝوٞ ٝست تطریع زازْ .ایٗ ّٔه
اِطؼطای ثٟبض ظٔب٘ی  ٓٞزض حجس ضضبضب ٜثٛز  ٚزض آٖ ظٔبٖ ٔٗ زض زثیطستبٖ ثٛزْ  ٚیبزْ ٞست .فطٚغی ضئیس
اِٛظضا ثٛز  ٚا ُٞضؼط  ٚازة .زض ظٔبٖ حجسِ ثٟبض ،ث ٝاٌ ٚفت یه ضؼطی ثٍ ٚ ٛثٟبض  ٓٞایٗ غعَٚاض ٜضا سطٚز٧
لسضت ضبٞـــبٖ ظ تسّیٓ فمیطاٖ ثیص ٘یست

لػط سّغـــبٖ أٗتط اظ وّج ٝزضٚیص ٘یست

عـــبٞط آٖ زأٗ وع ٚزست أیسی زٚض ٘ٝ

لبزض آٖ سّغبٖ وع ٚلّت فمـیطی ضیص ٘یست

ٌط ظ ذٍ٘ ٗٔ ٖٛـــیٗ ضب ٜضٍ٘یٗ ٔیضٛز

ٌ ٛثطیع آٖ ذ ٖٛؤ ٝمساض ٍ٘یٙی ثیص ٘یست

ٌط زِـت ثب ٔٗ ٘جبضس لػط تزطیص است ثٙس

ٚض زِت ثب ٔٗ ثٛز ظ٘ساٖ وٓ اظ تزطیص ٘یست

ٔٗ ٘یٓ سّـٕبٖ  ٚث ٛاحٕـــس ِٚی ظ٘ساٖ ٔٗ

ٔتط اظ ظ٘ساٖ ٘بی  ٚلّؼـــــ ٝثٙسیص ٘یست
لبتُ ٔٗ زض رٟبٖ رع ػطك وبفطویص ٘یست

ثطوس ای لبضی ٔ ٝٙثٟتبٖ ث ٝذ ٗٔ ٖٛاظ آ٘ه
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ٔٙظٛضش ػطك ثٚ ٝعٗ  ٚایطاٖ ٞست .ثٞ ٝط حبَ ،ایٗ ضا عجیؼتب زض وتبة ٔٗ ٔیتٛا٘یس ز٘جبَ ثفطٔبییس.
ّٔه اِطؼطای ثٟبض ضػت  ٚچٙس سبَ ثیطتط ػٕط ٘ىطز  ٚاٚاذط ػٕط ،ذٛز ا ٚیؼٙی زض ز ٠٢ ٝٞثطای ٔؼبِز ٝسُ
ث ٝسٛئیس ضفت ٝثٛز .رٛاٖتطیٗ زذتطش ث ٝاسٓ پطٚا٘ ٓٞ ٝثب ا ٚضفتٝثٛز .پطٚا٘ ٝثٟبض تٟٙب فطظ٘سی اظ ثٟبض ٞست وٝ
زض آٔطیىب ظ٘سٌی ٔیوٙس .زض آٖ وتبة ٘ٛضتٓ و ٝعجیؼی است ثٟبض ضؼط آظازی ظیبز ٔیٌفتٝاست] .ث ٝعٛض ٔخبَ
زض یىی اظ آٟ٘ب ثٟبض چٙیٗ ٔیٌٛیس٧
 ...ای آظازی ذزـــست ٝآظازی

اظ ٚغُ ت ٛضٚی ثط ٍ٘ــطزا٘ٓ

یب آ٘ىٔ ٝطا ث٘ ٝعز ذٛز ذــٛا٘ی

یب آ٘ى ٝت ٛضا ث٘ ٝعز ذٛز ذٛا٘ٓ

زض ػطغـــٌ ٝیط  ٚزاض آظازی

فطســٛز ث ٝتٗ ،زضضت ذفتب٘ٓ

ٚلتی ضٕب  ٢٢سبَ ٔؼّٕی وٙیس  ٚیه ذٛضز ٓٞ ٜثب ضیبضیبت آضٙب ثبضیس ،وٕی ا٘ساظٌٜیطی ضٕب ثٟتط
ٔیضٛزٌٕ .بٖ ٔیو ٓٙو٘ ٝظیط ایٗ سرٙبٖ اظ ثٟبض ٔ ٚسؼٛز سؼس زض ازثیبت وطٛضٞبی غطثی وٓ پیسا ٔیضٛز.
ػطؼ ٔیوطزْ و ٝایٗ پطٚا٘ ٝذب٘ٓ ثٟبض رٛاٖ ثٛز  ٚپسضش  ٓٞزض حبَ ٔطي ثٛز ٜاست ،عجیؼتب
ضؼطٞبی پسض ثطایص آسبٖ ٘جٛز ٜاست ِٚی أ ٚیآیس  ٚزض آٔطیىب ظ٘سٌی ٔیوٙس .ذٛزش  ٚثچٞٝبیص ث ٝزا٘طٍبٜ
ٔیض٘ٚس .زض  ٤٦٣٢سیبٜٞب چ ٖٛثب سفیسٞب ٔسبٚی ٘جٛز٘س ٔطتت زاز  ٚفطیبز ثٛزٔ .بضتیٗ ِٛتطوی ًٙاػالْ وطز وٝ
ٔٗ زض ظٔب٘ی ٔطرع اظ ٔحُ ظ٘سٌیٓ پیبزٔ ٜیآیٓ تب ٚاضٍٙتٗ ،ثطای احمبق حك ٘ژاز ذٛزْ .پطٚا٘ ٝذب٘ٓ ٚاضٍٙتٗ
ثٛز  ٚیه ذسٔ ٝسیب ٜزاضت ٝاست .آٖ ذسٔ ٝسیب ٜث ٝأ ٚیٌٛیس ؤ ٗٔ ٝیذٛا ٓٞچٙس ضٚظ ٔطذػی ثط .ْٚأ ٚی-
ٌٛیس و ٝثطای وٕه ثِٛ ٝتطویٔ ًٙب یه حّج حمٛلٕبٖ ضا ٔؼٕٛال ث ٝوّیسب ٔیزٞیٓ .اظ ایٗ ض ٚایٗ ]پطٚا٘[ٝ
ذب٘ٓ ٔمساضی آٌبٔ ٜیضٛز و ٝچ ٝچیعی زاضز غٛضت ٔیٌیطز  ٚا ٓٞ ٚزض ٔٙعَ یىی اظ ثستٍبٖ ٕٞبٖ ذسٔٝ
سیبٞص ،یه یب ز ٚضت ٔیٔب٘س  ٚثب آٟ٘ب ٕٞطأ ٜیطٛز.
ٔٗ ایٙزب فىط وطزْ و ٝث ٝربی آٖ ضؼطٞبی ثّٙس آظازی ّٔه اِطؼطای ثٟبض ؤ ٝب٘ٛس ضسٖ ثب آٖ آسبٖ
٘یست یه ضؼط اظ ٔٛال٘ب ضا پیسا وٛٔ .ٓٙال٘ب ٔیفطٔبیس٧
ربٖ ٞط یه ٔطزٜای اظ ٌٛض تٗ

ثطرٟس ظآٚاظضــبٖ ا٘سض وفــٗ

ٔغّــك آٖ آٚاظ ذٛز اظ ض ٝثٛز

ٌط چ ٝاظ حّمــــ ْٛػجساهلل ثٛز

ذٛا ٜاظ ٘ٛض پســیٗ ثستبٖ ت ٛآٖ

ٞیچ فطلی ٘یست ذٛا ٜاظ ضٕؼساٖ
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غسای حك ،حك ثٔ ٝؼٙبی ػّٕی ،اظ تٕبْ ٔٛرٛزات ظ٘س ٜظٔیٗ ثطٔیآیسٚ ،ایٗ عجیؼت  ٚحمیمت است.
سپس ثطای ضإٙٞبیی ٔستٕؼیٗ زِیُ ٔی آٚضز و ٝاٌط ضٕب چطاؽ ضا ٔیذٛاٞیس و ٝاظ آٖ ٘ٛض ثٍیطیس ،ثبیس ث٘ ٝسای
عجیؼت ٌٛش فطا زٞیس .ثٙبثطایٗ اٌط آٖ غسای حك ضا ثطٛٙیس ثیساض ذٛاٞیس ضس .ثٙس ٜفىط ٔیى ٓٙایٗ تطرٕٝ
ضؼطٞبی ثٟبض ثٛز ٜاست و ٝآٖ زذتطش پطٚا٘ ٝضا ثیساض وطز ٜاست  ٚثؼس اظ پٙزب ٜسبَ ا ٚضا ثب رٙجص سیبٜ
پٛستبٖ ٕٞطا ٜوطز ٜاست .ایٟٙب ٔرتػطی اظ ٔغبِت ٞست و ٝزض ایٗ وتبة ث ٝضضت ٝتحطیط زض آٔس ٜاست.
چٙس زلیمٝای ثبظ (ٌطچ ٝضٕب ضا ذست ٝوطزْ) ٘ىبتی ضا ٔیذٛا ٓٞذسٔتتبٖ ػطؼ و ٓٙزض ٔٛضز ایٗ
وتبة ] ٍ٘بٞی ث ٝضؼط سٙتی ٔؼبغط[  ٗٔ .تػٛض وطزْ عجیؼتب ٚلتی ٔیٌٛیٓ ٔؼبغط ثبیس اظ زیٍطاٖ ٘ ٓٞبْ ثجطْ .اظ
ثمیٔ ٝؼبغطیٗٞ ،ط وساْ ضا زض یىی ز ٚغفح٘ ٝبْ ثطزٜاْ ِٚیىٗ چ ٖٛذب٘ٓ سیٕیٗ ثٟجٟب٘ی ثب ٔٗ یه ٔىبتجبتی زض
لسیٓ زاضتٙس ،ایٗ ثٛز و ٝثطای ا ٚحسٚز  ٠٢غفحٝای ٘ٛضتٓ.
٘ىت ٝلبثُ شوط زیٍط ایٗ است و ٝاستؼسازٞبی ایطا٘ی ثسیبض ٚسیغ ٞستٙس  ٚضٕب ٞط ربیی ثطٚیس،
ٟٔبرطیٗ ایطا٘ی زض ربی ربی ز٘یب یه ا٘زٕٙی زضست وطز ا٘س ،زض زا٘طٍب ٜزضس ٔیزٙٞسٟٙٔ ،سسیٗ لبثّی ٞستٙس،
ثبظضٌب٘بٖ ٔٛفك  ٚعجیتٞبی حبشلی ٞستٙس .پس ایٗ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝاستؼسازٞب ثٛزٞ ٚ ٜست  ٚایٗ استؼسازٞب
 ٓٞز ٚلغت پطٚضش زاز ٜاست .یىی لغت ػمُ  ٚزیٍطی لغت ػطك و ٝیىی اظ ایٗ لغجٟبی ػطك ،لغت ضؼط
ثٛز ٜاست .ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛیىی اظ ضبػطا٘ی و ٝثب ٔٗ زٚست ثٛز ٜاست ضبزضٚاٖ ضػسی اشضذطی ٔیثبضس وٝ
تجطیعی ثٛز  ٚپسض ٔ ٚبزضش  ٓٞزض ظٔبٖ ٘بغطاِسیٗ ضب ٜاظ تفطش ث ٝآ٘زب ضفت ٝثٛز٘س  ٚایٗ زض ٤٤سبٍِی یىی زٚ
غعَ ذیّی ذٛة ٌفت ٝثٛز و ٝزض ٔزّٝای چبح ضس ٜثٛز  ٚایٗ زض شٔ ٗٔ ٗٞب٘س ٜاست .غعِص ایٗ ثٛز:
ذٛش است ٘بِ٘ ٝبی ٛ٘ ٚای ظیط  ٚثٕی

زٔی ذزست ٚ ٝزض غحجت ذزست ٝزٔی

ظسجـــع ٜفطضی  ٚاظ سط ٚسبیجب٘ی سجع

ظ ٔی غجــٛحی  ٚاظ اثط ٘ٛثٟبض ٕ٘ی

ایٗ ضا ثبیس ث ٝرٛاٖٞبی أطٚظ ثٍٛییٓ:
ث ٝغیط حیطت  ٚحسطت ٕ٘یظ٘ی ضلٕی

چطا ث ٝزفتط ػطك ای ذسای ِٛح  ٚلّٓ

رٛاٖٞب ذسای ِٛح  ٚلّٓ ٞستٙسِٛ ،ح زاض٘س ،لّٓ زاض٘س ،ایٙتط٘ت زاض٘س٧
ث ٝػطك وٛش و ٝزض ذبعط ت ٛض٘ ٜىٙس

٘ٔ ٝبرطای ٚرٛزی ٘ٚ ٝحطت ػـسٔی

ث ٝغیط آ٘ىٔ ٝطا یبض غٍٕســـبضی ٘یست

ث ٝذبعـــــطْ ٘جٛز اظ ظٔب٘ٞ ٝیچ غٕی
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ظ ضیطٌیطی چطٕبٖ آٛٞی حـــــطٔی

اسیط ضس زَ ضػسی ث ٝیه ٍ٘ب ٚ ٜػزت

چ ٖٛضػسی زض پبضیس ثٌ ٗٔ ٝفت و ٝایٗ غعَ ضا زض ٞزس ٜسبٍِی ٌفت ٗٔ ٚ ٝزیسْ و ٝا ٚچ ٝاستؼساز ثّٙسی
زاضز.
سؼسی ٔیٌٛیس:
ت ٛزض وٕٙس ٘یبیی و ٝآٛٞی حطٔی

وٕٙس سؼسی اٌط ضیط ثیط ٝغیس وٙس

ِٚی ضؼط ضػسی ثط ػىسص ضا ٔیٌٛیس .اٌط اظ حبفظ ثرٛا ٓٞضؼطی پیسا و ٓٙآذطش یه چیعی ٔی-
ٌٛیس و ٝتمّیس ایٗٞب ٘یست ،تمّیس ضؼط سؼسی ٘یست .ضؼط ثسیبض ظیجبیی است ٔ ٚفٟٔٛص ایٗ است و ٝچطا ضؼط
ٔٗ ضا ٕ٘یذط٘س ٕ٘ ٚیذٛا٘ٙس .اٌط حبفظ ایٙزٛض سبزٔ ٜیٍفتٔ ،جتصَ ثٛز أب ثجیٙیس چمسض ظیجب ٔیٍٛیس  ٚتؼطیف ٚ
تحسیٗ ضبٞب٘ ٝای ٔیفطٔبیس٧.
و ٝوطز غس ضىط افطب٘ی اظ ٘ی لّٕی

چطا ث ٝیه ٘ی لٙسش ٕ٘یذط٘س آٖضا

ضػسی لػیسٜٞبی ذٛة زاضز  ٚپیص اظ ٔٗ سفیط ی٘ٛسى ٛزض پبضیس ثٛز .آٖ ٔٛلغ ٔیثبیستی و ٝیه
ضئیسی ثطای ی٘ٛسى ٛسبظٔبٖ ُّٔ ا٘تربة ٔیضس  ٚث ٝضػسی اظ عطف زِٚت ٔب اِمب ضس ٜثٛز ث ٝوسی و ٝآٔطیىب
ثطای ضیبست ٔیذٛاٞس ،ضای ثسٞس أب ضػسی فطٔبٖ٘بپصیطی وطز .ا ٚزیس وٕ٘ ٝبیٙس ٜایتبِیب ٔیذٛاٞس ضئیس ضٛز ٚ
ث ٝایطاٖ  ٚضطق  ٓٞذیّی ػالل ٝزاضز  ٚا ٚضا ثطای ایٗ ٔمبْ سعاٚاضتط زیس  ٚث ٝا ٚضای زازٚ .لتی ایٗ وبض ضا وطز
ٔؼعِٚص وطز٘س ،آٔس تٟطاٖ یه ٔستی ث ٝاغغالح ذب٘٘ٝطیٗ ثٛز .زض آٖ ٔست یه لػیس ٜثعضي سطٚز وٗٔ ٝ
یه لسٕتی اظ آٖضا ٔیذٛا٘ٓ .ثجیٙیس چ ٝلػیس ٜلطٍٙی سطٚز ٜاست٧
ٞط چٙس ضٚظٌبض ث ٝوبٔٓ ٘یست

ضبزْ وٕٞ ًٙ٘ ٝط٘ ٜبٔٓ ٘یست

ذٛضضـــیس ضٚضٗ ٙٞطْ ضا ثبن

ظیٗ ثطف پَط فطب٘س ٜث ٝثبٔٓ ٘یست

تب ذیٕــــ ٝسیب ٜستٓ ثط پبست

ضبزی ث ٝظیط ســجع ذیبٔٓ ٘یست

رع ٚحطــتی ظ اسٓ سٙب ثط زَ

رع ٘فطتی ظ ضسٓ سالٔٓ ٘یــست

ٞط ذبْ ذبٔ ٝضا سرٗ چْٛٔ ٖٛ

ٕٞسٌ ًٙفت ٝچ ٛضذبٔٓ ٘یست
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ثط ِت فســـب٘ ٝرٓ  ٚربٔٓ ٘یست

ظاٖ زْ و ٝزَ چ ٛربْ رٟبٖ ثیٗ ضس

پی نوشت:
سرٙطا٘ی پطٚفسٛض ضضب ثسیبض ٔٛضز تٛر ٝحبضطاٖ زض رّس ٝلطاض ٌطفت .ایطبٖ زض ازأ ٝثط٘بٔ ٝثؼضی ضؼطٞبی
ثّٙس فبضسی ضا ضىبفت ٚ ٝثطضسی وطز٘س  ٚثب فطاخ ٘ظطی  ٚضٛخ عجؼی اػضبی ا٘زٕٗ ٟٔٙسس ضا ثٚ ٝرس آٚضز٘س.
ٔتبسفب٘ ٝث ٝزِیُ اضىبالت فٙی زض زٚضثیٗ ضجظ ثط٘بٔ ،ٝازأ ٝغحجت ٞبی ایطبٖ ضجظ ٘طس ٜو ٝاظ ایٗ ثبثت اظ
 ٕٝٞزٚستبٖ پٛظش ٔیرٛاٞیٓ.
ٚیسئ ٛسرٙطا٘ی استبز فضُ اهلل ضضب زض ا٘زٕٗ ٟٔٙسس ،زض ضجى ٝیٛتیٛة وب٘ ٖٛث ٝآزضس ظیط زض زستطس
ػاللٕٙساٖ ٔیجبضس٧

www.youtube.com/watch?v=PXESc-pN6Hc

پیبز ٜسبظی ٔتٗ ٚ ٚیطایص ٧حٕیس زٞىطزی ٗٔٛٞ ،زٞىطزی  ٚالزٖ فطٚغی
ٚیطایص ٟ٘بییٔ ٧حجٛة ثّٙسی
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