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فكو دهل

فيؽفه قير ةِیاد اُطیـۀ ؼـیاؼى ٌـكاىـسه ٌـيى

ؿهیط دهنتور ُذیب اهلل ةِیاد گظار ه رهتع زـغب هوَ ،فـعآهردن هـاو فهعو ـ ؼیاؼى ؿام را ـ
نه ٌُىوف ةه تاٌیَ قير اُط ـ ةارها « اُطیـه قير آفعیَ» صواُطن اُط .ایـام تانیط ٍُودن اُط
نه ایَ «اُطیـه» ةا «فيؽفه قير ار تتاط ُاگؽؽتِى دارد» .افغهم ةعآم ایـام «اُطیـه ٌكاىسه
ٌيى» را از «ؼیاؼت ٌكاىسه ٌيى » تفهیم ٍُودن تانیط داؿته اُط نه هطف «اُطیـه ه
ؼیاؼت ٌكاىسه ٌيى»« ،قعف صتً دِگ ُتودن» ةيهه «تٍال َعقه هاو ادتٍاَى ،اكتكادو،
فعهِگى ه ؼیاؼى» را ازتوا ٌیٍِایط .ةِاةعیَ اُطیـه ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى ادعاو هًایف
گظار از فعهِگ دِگ ةه فعهِگ قير را در ٌُع دارُط.
تومیر ه تفؽیع ٌؽایو فوق ٌتازحى ٍَیق ه گؽتعدۀ َيٍى را ایذاب ٌیٍِایِط .ایَ ٌتسث
ٌتتطو ،قعف ٌیتواُط ةٍحاةه آغاز تيلى گعدد.
ٌوموع اقيى فيؽفه ؼیاؼى را ةسث پیعاٌوم چگوُگى تٌِیً زیاة ؼیاؼى ةع ٌتاُى اقوك
اصالكى ه ٌاهیت افغار ه هؼایو دؼتیاةى ةه ایَ ٌأٌوك تـهیو ٌیطهط .ةِاةعیَ ٌؽئيه كطرة
ؼیاؼى ،چگوُگى ٌـعهَیت ه ٌاهیتِ هؼایو دؼتیاةى ةه آم ،هٍچِام ٌؽایو ٌعةوط ةه
َطاىت ،ةعاةعو ،آزادو ه ؼایع ٌتاُى صیع ه قالح ٍَوٌى از ٌؽایو ٌورد ةسث فيؽفه ؼیاؼى
ٌسؽوب ٌیگعدُط .یهى از ٌؽایو ٌعةوط ةه صیع ه قالح ٍَوٌى ٌورد ةسثِ فيؽفه ؼیاؼى،
ةسث رهو ٌفهول قير اؼت .از چِیَ دیطگاهى قير را ٌى ةایط چِیَ تُعیف نعد:
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قير زاىتیؽت ٌِتخ از اىتغال َاٌو آگان ه صعدٌِط اُؽاُى ةه اَتطاك در زو تِاكل هاو
معهرو در زاك ةعهز ٌیام رهُط هاو ٌتغییع ه رهةه تهاٌو اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى،
ؼیاؼى ه هٍچِام زفي ٌسیه زیؽت یم داٌُه ه ُیغ دواٌٍ ٌضتيف ه ةهً ٌعتته ةـعو
ةضاوع زیؽت ٌٍهَ ةاهٍى وى پعهؼه كاُوٍُِط تاریضى تغییع ه تهاٌو ادتٍاَى.

در راةىه ةه تُعیف فوق ٌؽایو ذیو را كاةو ةسث ٌیطاًُ:
زعنت ،تغییع ه تهاٌو كاُوم وتیُت اؼت .اُواع ٌادو ه ٌُِوو هؽتىٌ ،سكوك پعهؼه
ٌتطاهل ه اُتها ُاپظیع زعنت ،تغییع ه تهاٌو دهراُى (ٌارپیچى) از ؼادن ةه ٌغيق ه از ادُى ةه
اَال اؼتَ .واٌو ایَ زعنت ،تغییع ه تهاٌو در ذاة ،در اقو ه در درهم تٍال اُواع هؽتى
هدود دارُط ؛ زیعا پعهؼه ٌتطاهل ه ةطهم اُلىاع زعنت ،تغییع ه تهاٌو ٌظنور ٌسكوك
تاجیعاة ٌتلاةو ِ رهُط ها هگعایـاة(ٌوافقٌ ،وازو ه ٌضاىفِ) اُط نه از ادغا و ذاتى ه درهُى
هٍام ُوع از هؽتى ُاؿى ٌیگعدُط .هویت ٌـضف یم ُوع از هؽتى ٍُیتواُؽت اُؽذال
داؿته ةاؿط اگع ٌیام ادغاو ذاتى ه درهُى آم ُوَى از هؽتى ،هٍچِام ٌیام گعایـاة ه رهُط
هاو ُاؿى از ایَ ادغا ،تُادك ؼیاك؛ ُؽتى ه ٌٍهَ ه هٍضواُى ه هٍغیؽتى وتیُى ٌتتِى ةع
آم ةعكعار ٍُى ةود .ةِاةعیَ زاىت اقيى تـَـضـُف هویت یم ُوع از هؽتىٌ ،سكوك تُادك،
هٍضواُى ه هٍغیؽتى وتیُى ٌیام ادغا ه رهُط هاو درهُى آم ُوع از هؽتى در پعهؼه
تغییعاة ه تسوالة دهراُى (ٌارپیچى) اؼت .ةه ٌلكط ةیام رهؿِتع ٌفاهیً افادن فوق ٌى
ةایط ؼه گـعایؾ ه ؼه زـاىت را هـً در «وتیُت ُاب» ه هً در «داٌُه» تومیر ٍُائیً نه از ذاة
ه دوهع هعیم از اُواع ٌـضف هؽتى ـ اًَ از ٌادو ه ٌُِوو ـ ُاؿى ٌیگعدُط.
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كتو از تومیر گعایؾ ها ه زاىت هاو ؼه گاُه ٌظنور ٌى ةایط تظنار داد نه ایَ گعایؾ ها ه
زاىت ها در داٌُه ةِاةع ُلؾ َاٌو آگان ه صعد هرز اُؽاُى ـ در ٌلایؽه ةا وتیُت ُاب ـ
ٌنٍومٌ ،ستوو ه نیفیت دطیط نؽب ٌیٍِایِط .ةطیَ ٌيسوظ ةذاؼت گعایؾ هاو ؼه گاُه
در داٌُه :ارتذاَىٌ ،سافٌه نار ه تعكیضوا صواُطن ؿطن ه هٍچِام ةه َوض زاىت هاو
تُادك ،هٍضواُى ه هٍغیؽتى صود اُگیضتۀ وتیُىٌ ،فاهیً ادتٍاَى ـ ؼیاؼى اَتطاكٌ ،عدل
ؼاالرو (دٌونعاؼى) ه قير ةهار گعفته ؿوُط .زیعا اُؽام ادتٍاَى ه ةضكوص اُؽام صعد
هرز ،تالش ه رؼاىت دارد تا وتیُت را اُؽاُى ؼازد .افغهم ةع آم ،ةه ایَ زلیلت ُیغ ٌى ةایط
توده داؿت نه گعایؾ ها ه زاىت هاو ٌظنور ةاهً ارتتاط ارگاُیم ه اُطاٌوار داؿتهُ ،ه
ةىور ٌذغا ازهً ،ةيهه هٍیـه ةه ٌحاةه ادغاو ةهً ٌعتته یم نُو هازط هدود داؿته ه در ٍَو
ه َهػ اىٍُو ایَ نو هازط تتارز ٌیٍِایِط.

اىف ـ گعایؾ ها ه زاىت هاو ؼه گاُه در وتیُت ُاب:

در اقو ،در ذاة ه در درهم هعیم از اُواع هؽتى ادغاو ؼه گاُۀ ذیو ةا رهُط ها ه گعایؾ
هاو ٌضتف صویؾ ٌودود اُط:

 ۱ـ گعایؾ هاو ردُت ةه هویت ُفى ؿطن:
ادغاو اقيى تـهیو دهِطن هویت كتيى یم ُوع از هؽتى (هویت ُفى ؿطن وى پعهؼه دهر
كتيى تهاٌو) ،هٍچِام گعایـاة ه رهُط هاو ُاؿى از آُام در ؼاصتار ه در درهم ُوع ه هویت
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نِوُى (هویت ٌوىود پعهؼه تغییع ه تهاٌو دهر كتيى ه هویت ٌؽيه دهر دارو) هدود ه
زنور داُتى دارُط .ایَ ادغا ه رهُط هاو ُاؿى از آُام وى پعهؼه تغییع ه تهاٌو دهر كتيى ،ةه
تطریخ ةؽوو مُـف ه اُسالك راُطن ؿطن ،ؼعاُذال از ٌومٍ گعایؾ ٌؽيه نِار زدن ؿطن ه در
تطهال پعهؼه تهاٌو از دهر ه هویت كتيى ةه دهر ه هویت دطیط ةٍحاةه یم گعایؾ مُیف ه
داُتى اُتلاك یافته اُط .ةِاةعیَ ادغا ه رهُط هاو ٌظنور ٌتِاؼب ةه هدود ه زنور ؿام،
گعایؾ ه تٍایو ةعگـت (ردُت دهةارن) ةه دهر ه هویت كتيى ُفى ؿطن را تتارز ٌیطهِط .در
قورة تطاهل كاُوٍُِط پعهؼه تهاٌو وى دهر دطیط ،ایَ ادغا ه رهُط ها اؼتساىه گعدیطن ه در
ُتیذه هدود ه زنور آُها از ٌیام ادغا ه رهُط هاو درهُى ٌؽيه هویت دطیطٌِ ،تفى
ٌیـوُط.

 ۲ـ گعایؾ هاو جتاة دهِطن هویت ٌودود:
ادغا اقيى ،رهُط ها ه گعایؾ هاو نه در دهر ه هویت ُفى ؿطن وى پعهؼه كتيى تغییع ه
تهاٌو ،در درهم آم ُوع از هؽتى ُىفه ةؽته ،دواُه زدن ه ةا تسعک ه پویایى صویؾ ُه تِها
صود ةىور تطریذى تغییع ه تهاٌو (نٍى ه نیفى) یافته ،ةيهه هٍغٌام ةا آم زٌیِه هاو تـهو
ه اُؽذال درهُى ُوع دطیط از هؽتى ةا هویت دطیط (ُو) را تطارک ٍُودن ه ؼع اُذال ةا ُفى
ُوع ه هویت كتيى (نهِه) ،ایَ هویت « ُو» ه ٌضتكاة درهُى آم را هاكُیت ةضـیطن ،هارد
دهر دطیطو از زُذیعن تهاٌو ٍُودن اُط .ایَ ادغا ،رهُط ها ه گعایؾ هاو ُاؿى از آُام نه در
دهر كتيى تغییع ه تهاٌو ،ره ةؽوو تغییع ه تهاٌو ه در ُتیذه ره ةؽوو تـهو ه اُؽذال
هویت دطیط داؿتِط ،ةُط از اُتلاك ةه دهر ه هویت دطیط ،ةه ٌحاةه َاٌو جتاة در زفي هویت
اُؽذال یافته ٌودود ٍَو ٍُودن ،در ههيه ُضؽت تٍایالة ٌتِى ةع تسلق اُسالك ناٌو ادغا ه
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گعایؾ هاو ٌیعاجى دهر ه هویت ُفى ؿطۀ كتيى را در اؼتلاٌت ةعگـت ُاپظیعو پعهؼه تهاٌو
تتارز دادن ه در ههيه ُهایى ،تٍایالتى را در تلاةو ةا تٍُیق ه اُهـاف پعهؼه دارو تغییع ه
تهاٌو تتارز ٌیطهِط.

 ۳ـ گعایؾ هاو رهةه تهاٌو ه زایؾ هویت ُو:
ادغاو اقيى نه وى تطاهل پعهؼه دارو تغییع ه تهاٌو ،در درهم ُوع ه هویت ٌودود از
هؽتى ُىفه ةؽته ،دواُه زدن ه توأل ةا زعنت ،تغییع ه ةاىِطگى تطریذى ،ره ةؽوو ُفى هویت
ٌودود ،تـهو ،تهاٌو ه اُؽذال هویت دطیط دارُط .ایَ ادغا ،رهُط ها ه گعایـاة ُاؿى آز
آم در اةتطاو زایؾ ه ةاالیؾ صویؾ ٌوازو ةه ادغاو اقيى هویت دهِطن ٌودود ،گعایؾ
ةعگـت ُاپظیعو ةه هویت ُفى ؿطن را تلویت ٍُودن ه وى ةاىِطگى صویؾ در تلاةو ةا ادغا،
رهُط ها ه گعایـهاو زافي زاىت ه هویت ٌودود ،گعایؾ ره ةه تهاٌو را در اؼتلاٌت تـهو
ه تسلق هویت « ُو » ،تتارز ه تلویت ٌیٍِایِط.
ادغاو ؼه گاُۀ فوق ،رهُط ها ه گعایؾ هاو ُاؿى از آُام ،هاكُیت هاو درهُى ه ذاتى تٍال
اُواع از هؽتى اُط نه وى ادهار ٌضتيف تهاٌو ،ةه ایَ اُواع ،هویت ٌـضف ٌیتضـِط .ؼواك
ایِؽت نه ةاهدود ادغاو ةا گعایؾ ٌتناد در درهم اُواَى از هؽتى چگوُه ه چعا هویت
ٌـضف آُام وى یم دهر ٌـضف تغییع ه تهاٌوٌ ،سفوظ ةاكى ٌیٍاُِط .ةعاو تومیر ایَ
ٌؽئيه الزل اؼت رهو ؼه زاىتى رهؿِى اُطاصته ؿود نه صود از ذاة اُواع هؽتى ه از
چگوُگى همُیت َیِى درهُى آُام ُاؿى ٌیگعدُط:

 ۱ـ زاىت تُادك:
5

ٌكاىسه ٌيى :اُطیـه ؼیاؼى گظار از فعهِگ دِگ ةه فعهِگ قير

فلیع ٌسٍط هدام

زاىتى ٌِتخ از تاجیعاة ٌتلاةو رهُط ها ه گعایـاة ُاؿى ازادغاو درهُى ه ذاتى یم ُوع از
هؽتى ةع هٍطیگع اؼت نه َيعغً ایَ تاجیعاة ٌتلاةو ،تُادك ٌیام آُها ه در ُتیذه هویت آم
ُوع از هؽتى در یم ٌعزيۀ از تغییع ه تهاٌو زفي ٌیگعدد.
تُادك ٌىيق ٌیام ادغاو ٌضتيف تـهیو دهِطن یم ُوَى از هؽتى ،ةیام زاىتِ آم ُوَى از
هؽتى ٌظنور اؼت نه ٌسكيه تاجیع ٌتلاةو گعایـاة ه رهُط هاو درهُى آمٌ ،ؽاهو ةه قفع
ةاؿط .درچِیَ زاىتى ؛ زـعنت ،تغییع ه تهاٌو ةـىور ناٌو كىٍ گعدیطن ه ؼهوم ٌىيق ةع كعار
ٌیگعدد .چوم تطاهل ِ ةطهم اُلىاع زعنت ،تغییع ه تهاٌو اقو ه كاُوم وتیُى اؼت ،تُـادك
ٌىيق ٌیـام تاجیع ٌتلاةو ادـغا ه رهُط هـاو درهُى اُواع ٌتغییع ه رهةـه تهاٌو هؽتى (ؼهوم
ٌىيق یا كىٍ ناٌو پعهؼه تغییع ه تهاٌو) ُاٌٍهَ اؼت .ةطیَ ٌيسوظ در راةىه ةه یم ُوع
هؽتى ةا هویت ٌـضف ،قعف ٌیتوام از تُادك ُؽتى ه ٌٍهَ زعف ةه ٌیام آهرد ه تُادك
ٌىيق ٍُیتواُط تكورو ةیؾ ةاؿط .یُِى ةا هدود تطاهل ةطهم اُلىاع تغییعاة نٍى ه نیفى
ادغا ه رهُط هاو درهُى یم ُوع از هؽتى ه تاجیعاة ٌتلاك آُام ةع هٍطیگع ،ةِاةع هدود تُادك
ُؽتى ه ٌٍهَ ،تغییع یاةِطن ه ؼیاك ،هویت آم ُوع از هؽتى در یم دهر از تهاٌو پایطار ةاكى
ٌیٍاُط.

 ۲ـ هٍضواُى:
هویت یم ُوع از هؽتى ،وى هع دهر از پعهؼه ٌتطاهل ه اُتها ُاپظیع تغییع ه تهاٌو،
ٌسكوك تسلق یافته پعهؼه تغییع ه تهاٌو دهر كتيى اؼت .زفي ایَ هویت ٌـضف وى
پعهؼه یم دهر ٌُیَ تهاٌو ـ ةا هدود تغییعاة نٍى ه نیفى ادغا ه رهُط هاو درهُى آم ـ
ٌٍهَ ٍُى ةود اگع تُادك ُؽتى ه ٌٍهَ ،تغییع یاةِطن ه ؼیاك ٌیام ادغا ه رهُط هاو درهُى
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ایَ ُوع از هؽتى ،وى آغاز ه اُذال ایَ دهر از تهاٌو ،پیوؼته ةعكعار ةاكى ٍُى ٌاُط .تطاهل
ةعكعارو زاىت تُادك ُؽتى ه ٌٍهَ ،تغییع یاةِطن ه ؼیاك ٌیام ادغاو ٌتـهيه یم ُوَى از
هؽتى ٌسكوك هٍضواُى پیاپى ه ٌؽتٍع ایَ ادغا ،هٍچِام رهُط ها ه گعایـاة ُاؿى از آُام
اؼت نه ٌتتِى ةع ایَ هٍضواُى رهاةه معهر ٌیام آُام پیوؼته تذطیط ٌیگعدد .پػ هٍضواُى
زاىتى اؼت نه وى آم تُادك ُؽتى ه ٌٍهَ ،تغییعیاةِطن ه ؼیاك ٌیام ادغاو اقيى اُواع
ٌـضف از هؽتى ،هٍچِام ٌیام گعایـاة ه رهُط هاو ُاؿى از ایَ ادغا توأل ةا تذطیط رهاةه
معهر ٌیام آُام ،ةىور پیاپى ه ٌؽتٍع ٌٍهَ ٌیگعدد.

 ۳ـ هٍغیؽتى:
زاىت هٍضواُى ٌؽتٍع ه پیاپى ٌیام ادغا ه رهُط هاو درهُى اُواع ٌضتيف هؽتى،
هٍغیؽتى وتیُى ٌیام ایَ ادغا ،رهُط ها ه گعایـهاو ُاؿى از آُام را در پعهؼه ٌتطاهل ه
اُتها ُاپظیع تغییع ،تهاٌو ه تسوك وتیُى ٌٍهَ ٌى ؼازد نه ایَ هٍغیؽتى ةه ُوةۀ صود
ٌتنٍَ تطاهل پـعهؼه وتیُى تـغییع ه تـهاٌـو (دهراُى ـ از پاییَ ةه ةا ال ،از ادُى ةه اَال ـ ؛
تطریذى ه آرال) ٌى ةاؿط.
پػ تُادك ُؽتى ه ٌٍهَ ،تغییع یاةِطن ه ؼیاك ،تذطیط پیاپى ه ٌؽتٍع هٍضواُى ه
هٍغیؽتى ٌتطاهل ٌیام ادغا ه رهُط هاو ره ةه اُسالك هویت كتيى ،جتاة دهِطن هویت فُيى ه
ةاىِطن ةؽوو تـهو ه اُؽذال هویت ٌتهاٌو ةُطو ،پعهؼه تغییع ه تهاٌو اُتها ُاپظیع
هؽتى ٌادو ه ٌُِوو ه هكوع تسوالة نیفى وى ایَ پعهؼه را ةىور وتیُى ٌٍهَ ٌیؽاز د.

ُتیذه ایِهه:
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ةا آغاز پعهؼه وتیُى تغییع ه تهاٌو ٌاهیت یم ُوع از هؽتى ،پعهؼه تغییع ُؽتى تُادك
ٌودود ٌیام ادغاو درهُى ه رهُط هاو ُاؿى از آم ُیغ ةىور تطریذى ه ؼیاك آغاز گعدیطن ه
اُهـاف ٌى یاةط .چِیَ زاىتى ٌسكوك هٍضواُى پیاپى ه ٌؽتٍع ٌیام ادغا ه رهُط هاو
درهُى آم ُوع از هؽتى ةودن ه هٍغیؽتى ٌیام ادغا ،گعایـاة ه رهُط هاو ٌظنور را ٌٍهَ
ؼاصته ،پعهؼه آغاز ؿطن تغییعاة را ةىور ؼازُطن ،آرال ه تطریذى (وتیُى) در اؼتلاٌت
توىط ُوع دطیط از هؽتى ةا هویت ه نیفیت ٌتهاٌو ،ؼٍت ٌیطهط نه چِیَ هویت ،پعهؼه
دطیطو از تُادك ،هٍضواُى ه هٍغیؽتى ٌیام ادغاو ٌتـهيه ه رهُط هاو درهُى صویؾ راوى
دهر دطیط تغییع ه تهاٌو ةعكعار ٌیٍِایط.
اگع وى پعهؼه وتیُى تغییع ه تهاٌو ٌاهیت یم ُوع از هؽتى ،تُادك ٌیام ادغاو درهُى ه
گعایـاة ه رهُط هاو ُاؿى از آُامُ ،ه ةىور وتیُى (ُه ةىور تطریذى ه ؼیاك) ةيهه در اجع َيو
ه اُگیغُطن هاو َارمى ةا نهاىت ٌواده ه یا ةا ؿتاب ةعهً ٌى صورد ،هٍضواُى ه هٍغیؽتى
ٌیام ادغاو در زاك تغییع ه رهُط هاو ٌودود درهُى آم ُیغ ةعهً صوردن ،پعهؼه آغاز ؿطن ةه
ةسعام ٌواده ه در ُتیذه تلاةو غیع وتیُى ٌیام ادغا ه رهُط هاو درهُى آغاز ه ؼعاُذال
پعهؼه تغییع ه تهاٌو از ٌؽیع وتیُى ه كاُوٍُِط صویؾ ٌِسعف ه ةه فؽاد نـاُیطن ٌى ؿود.

ب ـ گعایؾ ها ه زاىت هاو ؼه گاُه در داٌُه:

چوم اُؽام َـاىى تـعیَ ٌسكوك ه دـاٌُه دـغء َـاىى وتیُت اؼت ؛ پعهؼه معهرو تغییع ه
تهاٌو اُؽام هداٌُه ُیغ ُوع َاىى ،پیچیطن ه ةغعُخ پعهؼه تغییع ه تهاٌو وتیُى اؼت.
زیعااُؽام ةٍحاةه َاٌو آگان ،اُطیـور ه صعد هرز دریَ پعهؼه هارد گعدیطن اجع ٌیگظارد.
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تغییع ه تهاٌو داٌُه ُتیذه تغییع ه تهاٌو ؼاصتار هاو درهُى ٌادو ه ٌُِوو (اكتكادو،
ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى) آم داٌُه اؼت .زیعا گعایـها ه رهُط هاو ٌضاىف هٌتناد
ٌودود در درهم ؼاصتار هاو ٌظنور َاٌو اؼاؼى تغییع ه تسوك ٌورد ةسث ٌسؽوب
ٌیگعدُط .پػ تغییع ه تهاٌو ٌُيوك ٍَيهعد ؼاصتارهاو ذاتى ه درهُى داٌُه ه گعایـها ه
رهُط هاو ُاؿى از آُام ةودن ه ُاٌوس داٌُه ُیغ اؼت ؛ ةطیَ ٌيسوظ تُادك ٌىيق ٌیام ایَ
گعاؿها ه رهُط ها (ؼهوم یا كىٍ ناٌو پعهؼه تغییع ه تهاٌو داٌُه) ُاٌٍهَ ٌى ةاؿطَ .يى
اىعغً تطاهل پعهؼه تغییع ه تهاٌو داٌُه ،هویت ٌـضف آم وى یم دهر ٌُیِى از تهاٌو
تاریضى ٍُى تواُؽت اُؽذال داؿته ةاؿط اگع داٌُه ٌظنور از جتاة ُؽتى ةعصوردار ُتاؿط.
ایَ جتاة ُؽتى قعف ٌیتواُط وى پعهؼه زٌاُى یى هدود داؿته ةاؿط نه ٌیام ؼاصتار هاو
اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى هویت دهِطن داٌُه ٌظنور ه رهُط ها ه گعایؾ هاو
ُاؿى از آُام تُادك ؼیاكُ ،ؽتى ه ٌٍهَ ،هٍچِام هٍضواُى ه هٍغؼتى ٌُلوكِ (ةا در
ٌُعداؿت ایَ اقو نه پعهؼه تغییع ه تهاٌو َلو ،اُطیـه ه صعد اُؽاُى ه ادتٍاَى تاةٍ
پعهؼه تغییع ه تهاٌو اُؽام ه داٌُه اؼت) ٌتِاؼب ةا تُادك ٌظنورٌ ،ودود ةاؿط .ةِاةعیَ
زاىت اقيى تـضف هویت یم داٌُه وى ٌعزيه ٌُیِى از تهاٌو تاریضىٌ ،سكوك تُادك
ُؽتى ،هٍضواُى ه هٍغیؽتى ٌیام ؼاصتار هاو ٌادو ه ٌُِوو آم داٌُه ه رهُط ها ه
گعایـهاو ُاؿى از ؼاصتار هاو ٌظنور اؼت .ةایط گفت نه ایَ گعایؾ ها ه زاىت هاو
ٌتغییع ،از ؼاصتار هاو ذاتى ه َیِى درهُى در زاك تغییع داٌُه ُاؿى گعدیطن نه توأل ةا
تغییع ه تهاٌو آُام ،ؿاصف هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى داٌُه ُیغ ٌتغییع
ه ؼعاُذال ٌتسوك گعدیطن ،ةا ُفى هویت كتيى ،داٌُه هویت دطیط را تتارز دادن ،هارد دهر
ةعیَ تهاٌو تاریضى ٌیگعدد .
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ةایط گفت نه تغییع ه تهاٌو ؿاصف هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى ةع تغییع
ه تهاٌو َِكع اُؽاُى داٌُه اجع گظاؿته ،ةاَث تغییع ه تهاٌو ؿاصف هاو اُؽاُى هو
ٌیگعدُط .هٍچِام َِكع اُؽاُى صود ُیغ ةع پعهؼه تغییع ه تهاٌو ؿاصف ادتٍاَى،
اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى داٌُه اجع ٌتلاةو ٌیگظارد .ةِاةعیَ تطكیق پیعاٌوم َِكع
اُؽاُى ه ؿاصف هاو ٌُعف آمٌ ،ى ةایط ةا در ٌُعداؿت ؼىر تغییع ه تهاٌو ؿاصف هاو
ادتٍاَى ـ تاریضى قورة گیعد .یُِى اُؽام داٌُه كیوداىى در انحع دهاةٌ ،تفاهة از
اُؽام داٌُه ؼعٌایه دارو اؼت ،زیعا ٌضتكاة ه ؿاصف هاو ٌتفاهة ٌادو ه ٌُِوو ایَ
دهداٌُه ٌتفاهة ،ةع تٍاٌى اُؽام هاو دواٌٍ ٌظنور اجع گظاؿتهَِ ،اقع ٌتفاهة را در
تهویَ ادتٍاَى ؿضكیت آُام ،داگغیَ ٌى ؼازُط  .درک درؼت ایَ ٌؽئيه ،هً در تطكیق
پیعاٌوم پعهؼه هاو تاریضى ه هً در تٌِیً ه تٍُیو اكطاٌاة ؼیاؼى ،از اهٍیت ةغرگ
ةعصوردار اؼت.
ةه ٌٌِور ةیام رهؿِتع ٌؽایو فوق ،دریَ دا ُیغ ٌى ةایط ٌضتكاة ؼه گعایؾ ه ؼه زاىتى
وتیُى تومیر گعدُط نه در پعهؼه تغییع ه تهاٌو ؼاصتار هاو ٌادو ه ٌُِوو داٌُه (ةىور
ٌحاك داٌُه یى نه در ٌعزيه تهاٌو تاریضى ؼعٌایه دارو كعار دارد) تتارز ٍُودن ه ةه داٌُه
ٌظنور هویت ٌى ةضـِط:

 ۱ـ گعایـها ه رهُط هاو ارتذاَى:
ةا گظار داٌُه از ٌعزيه ُفى ؿطن تهاٌو تاریضى (ةىور ٌحاك ٌعزـيه فیوداىى) ةه ٌعزيه ةُطو
(ةىور ٌحاك ٌعزيه ؼعٌایه دارو) ،تٍال ؼاصتارهاو اقيى هویت دهِطۀ ٌعزيه ُفى ؿطن،
رهُطها ه گعایـاة ُاؿى از ایَ ؼاصتار ها ةه یم ةارگى ه ةىور ناٌو از ٌیام ُعفته ،ةيهه از
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زاىت اقيى هویت دهِطن داٌُه ُفى گعدیطن ،ةٍحاةه ٌیعاجى از هویت كتيى ،در ؼاصتارها،
گعایؾ ها ه رهُط هاو درهُى هویت « ُو » ،ةا داؿتَ ُلؾ داُتى ،اُتلاك ٌى یاةِط .ةضكوص
ؼاصتار هاو فعهِگى هویت ُفى ؿطن ،گعایؾ ها ه رهُط هاو فهعو ـ َلیطتى ُاؿى از آُام ،در
پعهؼه تغییعاة وى ٌعزيه دطیط ،در ةعاةع ؼاصتار هاو فعهِگى هویت دهِطن ایَ ٌعزيه از
صود ؼضت داُى ُـام دادن در ةعاةع پیـعفت ؼاصتار هاو اكتكادو ،ادتٍاَى ،ؼیاؼى ه
گعایـها ه رهُط هاو ُاؿى از آُام ٌواٍُ ایذاد ٌیٍِایِط.
ةه ٌيسوظ فوق ؼاصتارها و اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى ٌیعاجى ٌظنور نه
ُلؾ ٌتِاؼب ةه هدـود ه زنور ؿام در هویت داٌُه دهر دطیط دارُط ،گعایؾ ه تٍایو ردُت
دهةارن ةه «ةهـت ةعیَ» صویؾ (ٌعزيه ادتٍاَى ـ تاریضى ُفى ؿطن) را تتارز ٌیطهِط .در
قورة تطاهل كاُوٍُِط پعهؼه تغییع ه تهاٌو ادتٍاَى ـ اكتكادو وى دهر دطیط ،ایَ
ؼاصتار ها ةه ٌعهر زٌام اؼتساىه گعدیطن ،رهُط ها ه گعایـهاو ُاؿى از آُام ُیغ پیوؼته ةه
تسيیو رفته ؼعاُذال زایو ٌیگعدُط.
ةایط گفت نه رهُط ها ه گعایـاة ادتٍاَى ـ ارتذاَى یم دؼت ه دریم ؼىر ُتودن ةيهه
داراو الیه هاو ٌضتيف «افعاوى»« ،اَتطاىى» ه «ؼازؿهار» ٌى ةاؿِط .تفهیم ایَ الیه ها از
هٍطیگع ه چگوُگى ةعصورد ةا آُام ،یهى از ٌؽایو َيٍى ةا اهٍیتِ ٌورد ةسث در داٌُه
ؿِاؼى ؼیاؼىٌ ،سؽوب ٌیگعدد.

 ۲ـ گعایـها ه رهُط هاو ٌسافٌه نار:
ؼاصتارهاو اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى ه گعایـها ه رهُط هاو ُاؿى از آُام
نه وى تطاهل پعهؼه تغییع ه تهاٌو ٌعزيه ادتٍاَى ـ افتكادو ُفى ؿطن كتيى (ةىور ٌحاك
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فیوداىى) در درهم ایَ ٌعزيه ُىفه ةؽته ،دواُه زدن ه ةا تسعک ه پویایى صویؾ ُه تِها صود
ةىور تطریذى تغییع ه تهاٌو (نٍى ه نیفى) یافته ،ةيهه هٍغٌام ةا آم زٌیِه هاو تـهو ه
اُؽذال درهُى هویت ٌعزيه تاریضى ادتٍاَى ـ اكتكادو دطیط (ةىور ٌحاك ؼعٌایه دارو) را
تطارک ٍُودن ه ؼع اُذال ةا ُفى هویت كتيى (نهِه ـ فیوداىى) ،ایَ هویت تاریضى (ُو ـ ؼعٌایه
دارو) ه ٌضتكاة درهُى آم را هاكُیت ةضـیطن ،هارد دهر دطیطو از زُذیعن تهاٌو
ادتٍاَى ـ تاریضى ٍُودن اُط .ایَ ؼاصتار ها ،رهُط ها ه گعایؾ هاو ُاؿى از آُام نه در دهر
كتيى تغییع ه تهاٌو ادتٍاَى ـ تاریضى ،ره ةؽوو تغییع ه تهاٌو ه در ُتیذه ره ةؽوو تـهو
ه اُؽذال هویت فورٌاؼیوم ادتٍاَى ـ اكتكادو دطیط داؿتِط ،ةُط از اُتلاك ةه ٌعزيه
نِوُى تاریضى ،تهٍیو هویت دطیط ه ٌؽتسیو ٍُودم گعایؾ ها ه رهُط هاو ارتذاَى ،صود
از « ُهنت » ةه « ُهاد » تتطیو گعدیطن ،ةه ٌحاةه َاٌو جتاة در زفي هویت اُؽذال یافته
ٌودود ه ؼاصتار هاو تـهیو دهِطن اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى آم ٍَو
ٌیٍِایِط .رهُطها ه گعایـهاو ٌسافٌه نار نه در ههيه ُضؽت ه آغاز ٌعزيه نِوُى تهاٌو
تاریضى (ُو ـ ؼعٌایه دارو) ،تٍایالة ٌتِى ةع تسلق اُسالك ه زهاك ناٌو ؼاصتار ها ه گعایؾ
هاو ٌیعاجى دهر ه هویت ُفى ؿطۀ كتيى (ارتذاَى ـ فیوداىى) را در اؼتلاٌت ةعگـت ُاپظیعو
پعهؼه تهاٌو ادتٍاَى ـ اكتكادو تسلق ٌى ةضـِط ،در ههيه ُهایى ایَ ٌعزيۀ از تهاٌو
ادتٍاَى ـ تاریضى ،تٍایالة ٌسافٌه ناراُه در تلاةو ه تناد ةا تطاهل ه تٍُیق پعهؼـه دـارو
تغییع ه تـهاٌو ادتـٍـاَى (ُىفه ةِطو ،دواُه زدمُ ،نخ یافتَ ه رؿط ه گؽتعش ؼاصتار هاو
اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى ةاىِطن) را تتارز ٌیطهِط.
ؼاصتار هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى ٌسافٌه نار ،گعایؾ ها ه رهُط هاو
ُـاؿى از آُـامُ ،یغ یم دؼت ه در یـم ؼىر ُتـودن ةـيهه داراو الیه هـاو ؼـه گاُۀ « افعاوى »« ،
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اَتطاىى » ه « ؼازؿهار » ٌى ةاؿِط نه ٌى ةایط در ٌساؼته آرایؾ ُیعهها ادتٍاَى ـ اكتكادو
ه رهتعو ؼیاؼى داٌُه ،در ٌُع گعفته ؿوُط.

 ۳ـ گعایـها ه رهُط هاو رهةه تغییع ه تهاٌو:

َتارة از ؼاصتار هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى ،هٍچِام گعایؾ ها ه رهُط
هاو ُاؿى از آُام اُط نه وى تطاهل پعهؼه تغییع ه تهاٌو ٌعزيه تاریضى ادتٍاَى ـ اكتكادو
دارو (ةىور ٌحاك ؼعٌایه دارو)ُ ،ىفه ةؽته ،دواُه زدنُ ،نر یافته ه توأل ةا زعنت ،تغییع ه
ةاىِطگى تطریذى ،تٍایالة ه گعایؾ هاو ُفى هویت ایَ ٌعزيه ه تـهو ه اُؽذال هویت ةا
نیفیت دطیط ادتٍاَى ـ اكتكادو را تتارز ٌیطهِط .ایَ ؼاصتار ها ،رهُط ها ه گعایـاة ُاؿى
آز آُام در اةتطاو زایؾ ه ةاالیؾ صویؾ ٌوازو ةه ؼاصتار هاو اقيى هویت دهِطن ٌعزيه
تاریضى ادتٍاَى ـ اكتكادو ٌودود (ؼعٌایه دارو) ،گعایؾ ةعگـت ُاپظیعو ةه هویت ُفى
ؿطن (ةىور ٌحاك فورٌاؼیوم ادتٍاَى ـ اكتكادو فیوداىى) را تلویت ٍُودن ه وى پعهؼه
ةاىِطگى صویؾ در تلاةو ةا ؼاصتار هاو ادتٍاَى ـ اكتكادو زافي هویت ٌودود (ؼعٌایه
دارو) ،گعایؾ ره ةه تهاٌو را دهت تـهو ه اُؽذال هویت ٌعزيه تاریضى دطیط تع « ُو »
ادتٍاَى ـ اكتكادو تتارز ه تلویت ٌیٍِایِط .تا ؼعاُذال هًیفه ه رؼاىت تاریضى ؿام را
دهت ُفى هویت ٌودود ه تـهو ه اُؽذال هویت دطیط تسلق ةضـِط.
ؼـاصتارهـاو ادتٍـاَى ـ اكتكـادو دـاٌُه ،هٍچِام رهُـط هــا ه گـعایؾ هاو ؼه گاُۀ فوق
اىظنع ُاؿى از آُام ،هاكُیت هاو درهُى ه ذاتى داٌُه ةودنَ ،یِى ه ٌؽتلو از ذهَ اُؽام
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هاو ٌِفعد ه گعهن هاو ادتٍاَى اُط ،نه وى ادهار ٌضتيف تهاٌو تاریضى ادتٍاَى ـ
اكتكادو ،ةه ایَ دواٌٍ هویت ٌـضف ٌیتضـِط.
ةا درک ٌؽایو اهً فوق ،ةذاؼت انِوم ایَ ؼواك ةاؼش یاةط نه ةا ٌودودیت گعایؾ ها ه
رهُط هاو ٌضاىف ه ٌتناد در درهم ؼاصتار هاو ادتٍاَى ـ اكتكادو ،چگوُه ه چعا هویت
ٌـضف دواٌٍ ،وى یم دهر ٌـضف تغییع ه تهاٌو ادتٍاَى ـ اكتكادو تاریضى
(قورتتِطو ادتٍاَى ـ اكتكادو)ٌ ،سفوظ ةاكى ٌیٍاُِط .زفي هویت ٌظنور وى پعهؼه
تغییع ه تهاٌو ،در یم ٌعزيه ٌـضف تاریضى ،قعف ٌیتواُط ٌسكوك جتاة ُؽتى ؼاصتار
هاو درهُى اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى داٌُه ٌظنور دریَ ٌعزيۀ از تهاٌو
تاریضى ةاؿط .پػ نطال َواٌو ةاَث ایَ جتاة ُؽتى ٌیگعدُط ؟.
ةعاو تومیر ایَ ٌؽئيه الزل اؼت رهو ؼه زاىتى رهؿِى اُطاصته ؿود نه صود از ذاة
دواٌٍ درٌعازو ٌُیَ تاریضى تهاٌو ادتٍاَى ـ اكتكادو ه از چگوُگى همُیت َیِى
درهُى آُام ُاؿى ٌیگعدُط.

 ۱ـ زاىت اَتطاك:
زاىت رَایت زط ٌیاُه در پعهؼه ُنخ ه تتارز اُطیـه ه ٍَو اُؽام ِ (یا گعهن هاو
ادتٍاَى) صعد هرز (ٌ ،)۱تتِى ةع اؼتِتاج هاكُیت هاو ٌودود ادتٍاَى ـ اكتكادو ةودن ه
اقيى اؼت نه ةا َواوف ه ازؽاؼاة ذهِى ؿضكى ،گعههىٌ ،سيى ،ؼٍتى ،زةاُى،
ٌظهتىُ ،ژادو ه . . .ـ نه ٌغایع هاكُیت هاو ٌودود « ادتٍاَى ـ اكتكادو » اُط ـ ةیگاُه ةودن ه
ٌى ةایط َواوف ه ازؽاؼاة ٌظنور دایگان ؿام را دریَ اقو ه در ٌتَ ایَ هاكُیت ها
دریاةِط .ةطیَ ٌيسوظ:
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ـ ٌى ةایط ذهَ اُؽاُى ـ ه گعهن هاو ادتٍاَى ـ كتو از هٍه هدود ه زنور َیِى هاكُیت هاو
ٌودود (ؼاصتار هاو ٌادو ه ٌُِوو ٌتٍایو ةه ردُت دهةارن ةه گظؿته ُفى ؿطنٌ ،سافٌه نار
ه ره ةه تهاٌـو ،گـعایؾ هـا ه رهُط هـاو ُاؿى از آُـام) را ـ ةطهم اُهار ـ آُىوریهه « هؽت » اُط،
ةپظیعُط .هعُوع ةعصورد ذهِى ةا هاكُیت هاو ٌظنور ه داُـیَ ؼاصتَ ةعداؿت هاو ذهِى
ةذاو ایَ هاكُیت هـا ،پعهؼه وتیُى تغییع ه تهاٌو را اصالك ٍُودن ،ایَ پعهؼه ه در ٌذٍوع ـ
ةطهم اؼتحِا ـ داٌُه را ةه فؽاد ؼوق ٌیٍِایط.
ـ زعنت تغییع ه تهاٌو ُاٌوس داٌُه ه ُاؿى از هاكُیت هاو درهُى آم ةودن ه ٌىيق اُط .در
زاىیهه ؼهوم ،داصوردم ها ه ىغغش هاو ادتٍاَى ةه َلبُ :ؽتىٌ ،ؤكت ه گظرا اُط .درک ه
كتوك ایَ هاكُیت از ةایؽته هاو ذهَ اُؽام ِ ـ ه گعهن هاو ادتٍاَى ـ صعد هرز ٌسؽوب
ٌیگعدد .اُؽام ـ ه گعهن هاو ادتٍاَى ـ صعد هرز ٌیتواُط ةا در ٌُعداؿت ٌوامٍ ه ٌِافٍ ٌٍهَ
صویؾ ـ نه قعف در ٌِافٍ ٌذٍوع داٌُه ٌنٍع اؼت ـ ایَ پعهؼه را در زط وتیُى آم تؽعیٍ ه
یا ةىى ؼازُط .تٍایالة افعاوى ةضاوع ردُت ةه َلب ه یا دازدم پعهؼه تغییع ه تهاٌو،
هٍچِام ةٌٍِور تازاُطم آم ،پعهؼه ٌظنور را از ةؽتع زعنت وتیُى آم ٌِسعف ؼاصته ،ةؽوو
فادُۀ تضعیب هٍه ؼاصتار هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى ـ ةطهم اؼتحِا ـ ٌى
نـاُط.
اُؽام ـ ه گعهن هاو ادتٍاَى ـ صعد هرز ٌى ةایط توأل ةا تالش ٌُلوك ةضاوع زفي ه تلویت
ٌوامٍ (ارتذاَىٌ ،سافٌه نار ه یا رهةه تهاٌو) صویؾ ،هدود ه زنور َیِى ؼاصتار هاو
ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى ٌوامٍ ٌغایع ،گعایـاة ه رهُط هاو ُاؿى از آُام را
ـ ٌتعا از تٍایالة ذهِى ؿام ـ ةپظیعُط نه در ىسٌاة زٌاُى پعهؼه َیِى تغییعاة ادتٍاَى «
هؽت » گعدیطن ه « هاكُیت » یافته اُط َ .طل پغیعش هاكُیت هاو تسلق یافته ه توؼو ةه كهع ه
15
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صـوُت ةعاو زظف آُامٌ ،غایع پعهؼه وتیُى ه ٌتناد ةا ٌاهیت اُؽام ـ ه گعههاو ادتٍاَى ـ
صعد هرز (ةا درک ایَ زلیلت نه اُؽام ،داٌُه ه صعد اُؽاُى ه ادتٍاَى صود ٌسكوك زعنت،
تغییع ه تهاٌو وتیُى اُط) ٌى ةاؿط.

 ۲ـ زاىت ٌعدل ؼاالرو (دٌونعاؼى):
َاٌو اؼاؼى در پعهؼه تـهو ه تغییع ؼاصتار هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه
ؼیاؼى یم داٌُه را در ٌعازو ٌضتيف تهاٌو ادتٍاَى ـ افتكادو آمٌ ،عدل تـهیو
ٌیطهِطٌ .عدٌى نه صود ةٍحاةه ٌودود ادتٍاَى در تٍال اةُاد ٌادو ه ٌُِوو هؽتى ادتٍاَى
ـ تاریضى ؿام ؛ ٌسكوك زعنت ،تغییع ه تهاٌو اُط .ةطیَ ٌيسوظ نیفیت ٌفهول ٌعدل را ٌى
ةایط در پیوُط آم ةا ٌعازو تاریضى تهاٌو ادتٍاَى ـ اكتكادو در ٌُع داؿت .در غیع آم اتها
رهو ةعداؿت هاو ذهِى دریَ زٌیِه ه اؼتِتاج ٌتتِى ةع چِیَ ةعداؿت ها ،اُطیـه ه ٍَو
اُؽاُى را ةه گٍعاهى ٌیهـاُط .درک ایَ ٌؽئيه در داٌُه ؿِاؼى ؼیاؼى از اهٍیت ةا ارزش
ةيِط ةعصوردار اؼت .ةطیَ ٌيسوظ هع ُیعهو ؼیاؼى نه ٌوىود هاكُیت هاو ادتٍاَى،
اكتكادو ه فعهِگى داٌُه در ٌلىٍ ٌُیِى از تهاٌو تاریضى آم ُتاؿط ه یا اتهایى رهو
ةضـهاو از ایَ هاكُیت ها (ؼاصتار هاو اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى داٌُه) ُطاؿته
ةاؿطُ ،یعهو ؼیاؼى ةیگاُه ةا داٌُه اؼت.
ُیعههاو ؼیاؼى ٌـوىـود هاكُیت هـاو ادتٍاَى ،اكتكادو ه فعهِگى دـاٌُه كتو از هٍه
ٌى ةایط ُه تِها ةا تهٍیو ؿِاصت صویؾ از هیژگى هاو ایَ هاكُیت ها ،دایگان صویؾ را ـ
ٌتتِى ةع یهى از گعایؾ هاو ؼه گاُۀ :ردُت ةه گظؿته ،زفي همُیت ٌودود ه یا تالش در
اؼتلاٌت ُفى همُیت ٌودود ه تلویت زعنت ،تغییع ه تهاٌو ـ در همُیت ؼیاؼى داٌُه
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ٌظنور ٌُیَ ؼازد ،ةيهه دهاُتیِى یى ه ٌتتِى ةعآم اُطیـه ؼیاؼى ه ؼیاؼت هاو ٍَيى اش
را ُیغ تومیر ٍُودن ةتواُط تا ةع ةِیاد آم درؼتى ٌومُگیعو اش را اؼتطالك ٍُودن ،ةضـهاو
از ٌعدل را َلب صواؼت ها ه گعایؾ هاو ؿام ةهـاُِط .رَایت ُؽتت ه تِاؼب نٍیت هاو
ٌعدٌى در َلب گعایؾ هاو ؼه گاُه فوق (هٍضواُى هٍطیگع) ه كتوك هاكُیت آمٌ ،ى ةایط
ؼٍت زعنت ادتٍاَى ه اكتكادو را اؼتلاٌت دهط.
پیؾ آهِگ ؼیاؼى نه ُتواُط ةضؾ هاو از ٌعدل را َلب صواؼت ها ه گعایؾ هاو
ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ؼیاؼى صویؾ (ردُت پؽِط یا ٌسافٌه نار ه یا هً رهةه
تغییع ه تهاٌو) ةهـاُط ،ةىور وتیُى زق زیؽتَ را صود از صویؾ ؼيب ٍُودن اؼت .

 ۳ـ زاىت قير
تطاهل ٌؽتٍع زاالة اَتطاك ه ٌعدل ؼاالرو دراُطیـه ه ٍَو اُؽام ِ ـ گعهن هاو ادتٍاَى ـ
صعد هرز نه صود ةضـى از داٌُه ،هٍچِام ٌتأجع از ؼاصتار هاو ٌادو ه ٌُِوو آم ه ُیغ ٌؤجع
ةع ایَ ؼاصتار ها ةودن ،زٌیِه هاو َیِى ه وتیُى هٍغیؽتى ٌیام گعهن هاو ةهً ٌعتته
ادتٍاَى ه ؼاصتار هاو ٌادو ه ٌُِوو داٌُۀ را وى پعهؼه ٌتطاهل ه اُتها ُاپظیع تغییع ه
تهاٌو ،تطارک ه ٌعَى ٌیطارُطَ .واٌو هٍیَ هٍغیؽتى ،ةِیاد هاو اؼتلعار زاىت قير را
تنٍیَ ٌیٍِایِط .پػ قير زاىتیؽت ٌِتخ از اىتغال َاٌو آگان ه صعدٌِط اُؽاُى ةه اَتطاك در
زو تِاكل هاو معهرو در زاك ةعهز ٌیام رهُط هاو ٌتغییع ه رهةه تهاٌو اكتكادو،
ادتٍاَى ،فعهِگى ،ؼیاؼى ه هٍچِام زفي ٌسیه زیؽت یم داٌُه ه ُیغ دواٌٍ ٌضتيف ه
ةهً ٌعتته ةـعو ةضاوع زیؽت ٌٍهَ ةاهٍى وى پعهؼه كاُوٍُِط تاریضى تغییع ه تهاٌو
ادتٍاَى.
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اَتطاكٌ ،عدل ؼاالرو ه قير زٌیِه هاو َیِى تطاهل پعهؼه تغییع ه تهاٌو اُتها ُاپظیع
داٌُه ه هكوع تسوالة نیفى وى ایَ پعهؼه را ةىور وتیُى ُیغٌٍهَ ٌیؽازُط  .در َیَ زاك
ةا تغییع ه تسوك اُؽام ه داٌُه ٌاهیت ه ٌفهول اَتطاكٌ ،عدل ؼاالرو ه قير ُیغ ٌتسوك
گعدیطن غِا نؽب ٌیٍِایِط .یُِى اَتطاكٌ ،عدل ؼاالرو ه قير اگع از یم ؼو اقو ٌاهیوو
زاىت ٌتغییع ه ٌتسوك اُؽام ه داٌُۀ را تـهیو ٌیطهِط ،از ؼوو دیگع تغییع ه تهاٌو
اُؽام ه داٌُه صودٌنٍوم ه ٌستوو ٌفاهیً ٌظنور را ٌتسوك ؼاصته ،غِا ٌى ةضـِط .ةِاةع
هٍیَ اقو اؼت نه ایَ ٌفاهیً هٍیـه ه وى تطاهل تاریضى ،در زوزن اُطیـه یى ه اصالكى
اُؽام ه داٌُه ،دایگان ةعگغیطن ه رفیٍ دارُط.
چوم اُؽام در پعهؼه تاریضى تغییع ه تهاٌو ادتٍاَى ،هٍیـه هدود ه زنور دارد ،تالش
ٌیٍِایط تا ٌتتِى ةع َالیق فعدو ه یا گعههى صویؾ ةع چگوُگى ایَ پعهؼه اجع ةگظارد .هعگان
اُؽام ه یا گعههاو اُؽاُى اهٍیت َِكع تطریخ در اُهـاف زاىت تُادك ٌیام رهُط هاو
اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ؼیاؼى (پعهؼه تغییع ه تهاٌو وتیُى داٌُه) را ـ ةِاةع َطل
نفایت ـ درک ٍُِودن ه وى ایَ پعهؼه در ةعاةع هٍغیؽتى ٌٍهَ رهُط هاو ـ در زاك تغییع ه رهةه
تهاٌو ـ ٌظنور ةا توؼو ةه صـوُت ٌواٍُ ایذاد ه یا ةى اَتِا ةه صكيت تطریذى ،ةا ٌسعک ها
ه اُگیغُطن هاو ٌكِوَى پعهؼه تطریذى ه ؼیاك ةعهً صوردم تُادك ٌٍهَ ه اُهـاف آم را
ؿتاب ةضـیطن ،هٍغیؽتى ٌیام رهُط هاو در زاك تغییع ه تهاٌو را ٌضتو ؼاصته ،ةِیاد هاو
اؼتلعار زاىت قير را تنُیف ٍُودن ،ةسعام ادتٍاَى را در اؼتلاٌت صـوُت ،اُفذار ه
فادُه (دِگ) ؼوق ٌیٍِایط ،نه تسلق آم مایُاة ةغرگ ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه
ؼیاؼى را ةاَث ٌیگعدد .ةِاةعیَ هً در رهاةه ه ٌِاؼتاة ٌیام اُؽاُهاو ٌِفعد ،هً در رهاةه
ه ٌِاؼتاة ادتٍاَى ه هً در رهاةه ه ٌِاؼتاة ٌیام دواٌٍ ةـعو ،دِگ پطیطن َارمى
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اؼت .ةطیَ ٌيسوظ ه ةا در ٌُعداؿت َواكب ُاٌىيوب آم ديوگیعو از هكوع ه تلتیر دِگ
هٍیـه وى تطاهل تاریضى ،در زومه اُطیـه یى ه اصالكى اُؽام ه دواٌٍ ةـعو ٌىعح ةودن ه
صواهط ةود.
هٍچِام ٌیتایط تظنار داد نه :ةِاةع َیِیت اقو وتیُى زاىت اَتطاك در رهاةه ٌیام ؼاصتار
هاو ٌادو ه ٌُِوو داٌُه ،گعایؾ ها ه رهُط هاو ُاؿى آز آُام ،تاٌیَ َطاىت در رهاةه ه
ٌِاؼتاة اُؽاُى هادتٍاَى اىغاٌى ٌى گعدد .یُِى ةطهم تاٌیَ َطاىت در رهاةه ه ٌِاؼتاة
اُؽاُى ه ادتٍاَى ،تسلق قير ٌٍهَ ُیؽت.
چوم قير ٌسكوك تُادك ُؽتى ه ؼیاك ٌیام رهُط هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ه فعهِگى
دواٌٍ ٌضتيف ةهً ٌعتته ةـعو ُیغ اؼت ؛ ةِاةعیَ ةا تهاٌو دواٌٍ ةـعو ه ةا گؽتعش رهاةه
ٌیام آُهاُ ،ه تِها ٌفهول قير غِا نؽب ٌیٍِایط ةيهه صكيت قير ُیغ از ٌسيى ةؽوو
ٌِىلوو هدهاُى ؿطم گؽتعش ٌى یاةط .ةطیَ ٌيسوظ ٌفهول قير ؛ ٌاهیت ه صكيت آم،
اهطاف ٌنٍع در كتاك قير ،ؿاصف هاو ُاكل ه تهطیط نِِطن قير ،ؿیون ها ه تطاةیع
دؼتیاةى ةه اٌع قير ،در پعهؼه تهاٌو دواٌٍ ةـعو ه گؽتعش رهاةه ٌیام آُام ،یهذا ةا ایَ
پعهؼه ٌتسوك گعدیطن ،غِا یافته ه دهاُى گعدیطن اُط.
اٌعهز قير ُه تِها صكيت دهاُى نؽب ٍُودن ةيهه از ىساظ ٌفهول صویؾ ُیغ دیگع قعف ةه
ٌُِاو ُتود ةعصورد ه صـوُت ٌُاٌى ُتودن ةيهه قير هاكُى ه پایطارُ ،تود اُواع صـوُت اًَ
از صـوُت ؼیاؼى ،اكتكادو ،ادتٍاَى ،فعهِگى ه ٌسیه زیؽتى (ديوگیعو از تضعیب
ؼالٌتى ٌسیه زیؽت ه آىودم آم) را ُیغ ؿاٌو ٌیگعدد .هدود ه زنور صـوُت (نه صود
ُاكل َطاىت اؼت) در َعقه هاو فوق اىظنع زیاة ادتٍاَى ـ اكتكادو یم داٌُه ه در
ٌیام دواٌٍ ةـعوَ ،يو ه َواٌو ةِیادو تسعیم دِگ ةودن ه صـوُت ٌُاٌى ه دِگ ٌُيوك
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ایَ َيو ٌسؽوب ٌیگعدُط .ةِاةعیَ تا زٌاُیهه ایَ َيو ه َواٌو هدود داؿته ةاؿط ،اٌهام
تاٌیَ قير پایطار ٌٍهَ ه ٌیؽع ةودن ٍُیتواُطٌ .فهول قير را در گؽتعن دؼتیاةى ةه چِیَ
اهطافى ٌى ةایط درک نعد ه اُطیـه ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى دؼتیاةى ةه چِیَ اهطافى را در
َعقه ٌيى افادن ٌیٍِایط .نؽیهه ٌفهول قير ه ٌكاىسه ٌيى را در چِیَ گؽتعۀ درک ٍُى
ٍُایط ةه توهً ؼادن اُگارو ٌتتال ةودن از درک ٍَیق ه َيٍى ایَ ٌفهول ُاتوام اؼت .زیعا كىٍ
ةعصورد ٌُاٌى ه اُفاذ آتؾ ةػ ،ةٍحاةه ٌؽهِى اؼت ةعاو تؽهیَ ٌؤكتى نه ةه هیچ قورة
َيو ه َواٌو اؼاؼى ٌعض ه درد ُاؿى از آم را درٌام ٍُودن ُتواُؽته ه ةا زایو ؿطم اجعاة
ٌؽهَ ،ارگاُیغل ٌكاب ،دهةارن ه ةه تهعار از ؿطة درد ُاؿى از َيو ه َواٌو ٌظنور ،درهً
ٌى پیچط .ةه هٍیَ َيت پعهؼه قير از ؼعد ؼازو فنا ه همُیت دِگى ،كىٍ دِگ ه اُفاذ
آتؾ ةػ ،آغاز ه تا زٌاُى اداٌه ٌى یاةط نه ٌیام صواؼت هاو ؼیاؼى ،اكتكادو ،ادتٍاَى،
فعهِگى ه ٌسیه زیؽتى افعاد ه گعهن هاو ٌتضاقً ادتٍاَى هیا دواٌٍ ٌتضاقً ،ةا توقو
ةه یم ٌیهاُیغل ه وعزاىٍُو اقوىى ه َادالُه توازم ،تُادك ه هٍضواُى ٌُلوك ،دهةارن
ةعكعار گعدد.
ةه ٌيسوظ فوق ،دؼتیاةى ةه قير هاكُى ه پایطار در دواٌٍ ٌكاب ةه دِگ ،اٌع آُى ُتودن
ةيهه پعهؼه دراز ٌطتى را ازتوا ٌیٍِایط نه از ٌعازو ذیو ٌتـهو اؼت.

 ۱ـ كىٍ دِگ ه ةعكعارو قير:
ٌعزيۀ را ازتوا ٌیٍِایط نه در دعیام آم ٌذٍوع اُطیـه ها ،تطاةیع ،ؼاصتار ها ه ؼایع هؼایو
ٌُىوف ةه ؼعد ؼازو فناو دِگى ،كىٍ اؿهاك فغیهى ،ادتٍاَى ،اكتكادو ،رهاُى ه
فعهِگى دِگ ةودن ه رهو ةعكعارو « آتؾ ةػ » در تٍال ایَ َعقه ها تانیط دارد .وى ایَ
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ٌعزيه هٍه اُطیـه ها ،تطاةیع ،ؼاصتار ها ه هؼایو ٌُىوف ةه كىٍ تـطد در َعقه هاو فوق
ةودن ه ةع تاٌیَ اٌِیت فغیهى افعاد ،گعههاو ادتٍاَى ه ٌيت ها ٌُارة ٌیٍِایط .وى ایَ
تطاةیعَواٌو ةِیادو دِگ دؼت ُاصوردن ةاكى ٌیٍاُط .یُِى ایَ ٌعزيه ٌُىوف ةه تؽهیَ
درد اؼتُ ،ه ؿِاصت ه اٌساو َواٌو ٌعض ه درد ُاؿى از آم.

 ۲ـ زفي قير :
ٌعزيۀ را ازتوا ٌیٍِایط نه وى آم ٌذٍوع اُطیـه ها ،تطاةیع ،ؼاصتار ها ه ؼایع هؼایو،
صكيت ةازدارُطن داؿته ه ٌُىوف ةه ديوگیعو از درگیعو ٌذطد اؿهاك فغیهى ،ادتٍاَى،
اكتكادو ،فعهِگى ه رهاُى دِگ ٌى ةاؿِطٌُ .ارة ةع چگوُگى رَایت توافلاة آتؾ ةػ
ةوؼیيه دواُب ٌتضاقً كتيى ه توًیف كواو زفي قير از دٍيه ٌـضكاة ایَ ٌعزيه اُط.

 ۳ـ اٍَار قير:
ووالُى تعیَ ه پیچیطن تعیَ ٌعزيه در پعهؼه تاٌیَ قير ٌسؽوب ٌیگعدد .وى ایَ ٌعزيه
ٌذٍوع اُطیـه ها ،تطاةیع ،ؼاصتار ها ه ؼایع هؼایوٌُ ،ىوف ةه ؿِاصت َیِى َيو ه َواٌو
ةِیادو اؿهاك فغیهى ،ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه رهاُى دِگ ةودن ،هًیفه رفٍ
اؼاؼى ه ریـه یى ایَ َيو ه َواٌو ،ةازؼازو ،اٍَار ه دتعام ٌذطد صعاةى هاو ُاؿى از
دِگ در َعقه هاو ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى هرهاُى را تا ٌعزيه آٌادن ٍُودم داٌُه
ةضاوع ؼوق آم ةؽوو پعهؼه اُهـاف اكتكادو ـ ادتٍاَى اداٌه ٌى یاةط .یُِى وى ایَ ٌعزيه
ٌى ةایط پعهؼه گظار از فعهِگ دِگ ةه فعهِگ قير تهٍیو گعدد  .وى ایَ ٌعزيه ٌى ةایط
اُطیـه هاو ٌُىوف ةه تسعیم ه تـویق دِگ ةى اغتتار ؼاصته ؿود  .ؼاصتارهاو ؼیاؼى،
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زلوكى ،ادتٍاَى ه فعهِگى نه ةٍحایه آالة ه هؼایو ؼتً ،تتُیل ،تفعكه ه ؼعنوب ةهار
ٌیعفتِطٌ ،نٍسو ه ةذاو آُها ؼاصتار هاو ُو ةا ٌاهیت دٌونعاتیم تاؼیػ ه ةهار اُطاصته
ؿوُط .
ٌیام ٌعازو ؼه گاُه فوق از ىساظ زٌاُى ٍُیتوام صه فاقيى تعؼیً ٍُود .آُها ٌیتواُِط
هٍغٌام ه یا در زٌام هاو ٌتطاصو ةاهً آغاز ه اداٌه یاةِط هىى ادعاو هًایف ٌعةوط ةه ده
ٌعزيه نه در اهك تظنار یافته نوتان ٌطة ةودن در زاىیهه ادعاو هًایف ٌعةوط ةه ٌعزيه ؼوٌى
دراز ٌطة ٌسؽوب ٌیگعدد .افغهم ةع آم ،تسلق پعهؼه قيرٌ ،ؽتيغل ؿعنت تٍال دواُب
ٌتضاقً ه یا زط اكو دواُب ٍَطن ٌتضاقً ٌى ةاؿط نه ةتواُِط ُلؾ تُییَ نِِطن در تسلق
ایَ پعهؼه ه دؼت یاةى ةه قير پایطار را ایفا ٍُایِط.
ةیام اُطیـه یى ـ ؼیاؼى پعهؼه تسلق ٌعازو ؼه گاُۀ فوق ،تُییَ اهطاف ،تـضیف افغار ه
هؼایو ه وعیله هاو ةهارةعد آُام ةٌٍِور دؼتیاةى ةه ایَ اهطاف نه در ٌذٍوع دؼتیاةى ةه اٌع
قير هاكُى ه پایطار را ٌٍهَ ه ٌیؽع ؼازد ،اُطیـه ؼیاؼى ٌُىوف ةه قير ٌسؽوب
ٌیگعدد.
اُطیـه ؼیاؼى ٌىاةق ةه تُعیف ریٍوم آرهم ُویؽِطۀ فعاُؽوو َتارة اؼت از« :نوؿؾ
ةعاو تُییَ اهطافى [ؼیاؼى] نه ةه اُطازۀ ٌُلوىى ازتٍاك تسلق دارد ه ُیغ تُییَ افغار هاو
نه در زط ٌُلوىى ٌیتوام اُتٌار داؿت ٌودب دؼتیاةى ةه آم اهطاف ةـوُط» (.)۲
ةا توده ةه تُعیف فوقٌ ،یتوام تظنار داد نه اُطیـۀ ؼیاؼى ةع فيؽفۀ ؼیاؼى اتها داؿته
هىى از فيؽفه ؼیاؼى ةضاوعو ٌتٍایغ اؼت نه قعف در ٌسطهدۀ َالیق َال ه اُتغاَى توكف
ٍُِودن ةيهه دِته هاو ٍَيى تعو را ازتوا ٌیٍِایط .یُِى اُطیـه ؼیاؼى ةه ایَ ٌؽئيه توده
دارد نه زُطگى ؼیاؼى را چگوُه ةع ةِتاد نطال اقوك فيؽفى ـ ؼیاؼى ،ؼازٌام دهطٌ .حالً:
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تُعیف قير ةا تومیر ٌاهیت افغار ه هؼایو دؼتیاةى ةه آم ،نار فيؽفه ؼیاؼى اؼت ،اٌا ةا
اتها ةه هٍیَ تُعیف ه تومیر ،ةیام نيى ایَ ٌؽئيه ؿاٌو زوزن اُطیـه ؼیاؼى ٌیگعدد نه:
چگوُه ه ةا اؼتفادن از نطال هؼایو اٌع دؼتیاةى ةه قير ؼازٌام دادن ؿود تا رؼیطم ةه ایَ
هطف را ةىور ٌُلوك ٌٍهَ ؼازد .
اُطیـه ؼیاؼى اگعچه َِاقعو از ٌُعیه ؼیاؼى را در تعنیب صویؾ دارد ،اٌا ٌتفاهة از آم
اؼت .زیعا ٌُعیه ؼیاؼى ةا ةهارةعد رهؿهاو اجتاتى َيول ،ةه تسيیو ه تتیَ ِ اغيتاً ادغا توده
داؿته ،ةه تذویغ تغییع هاكُیت ادتٍاَى ه ؼیاؼى ه ٍَو در كتاك آم ؼعهنار ُطارد .در
زاىیهه اُطیـه ؼیاؼى تومیر َيٍى هاكُیت ادتٍاَى ه ؼیاؼى را در نيیت آم چِام در
ٌُعداؿته نه راةىه اُطاٌوار ٌیام ادغاو پعانِطن آُعا ةعٌال ،تغییع هاكُیت را تذویغ ه ٍَو در
كتاك آُعا توأل ةا تائیط ه یا ؼعزُؾ اصالكى ،توقیه ٍُایط)۳( .

اُطیـه ؼیاؼى ةاهدود داؿتَ هٍؽاُى در ةعصى ٌواردو ،ایطیوىوژو ؼیاؼى ُیؽت ،زیعا
ٌاُِط ایطیوىوژو ؼیاؼى ٌذٍوَۀ از زلایق ٌىيق ه تغییعُاپظیع تيلى ُـطن ه ةه تُتط ه
اواَت ٌظهتى گوُه ٍُى اُذاٌط ،ةيهه ٌذٍوَۀ از اُطیـه هاو ٌتسوك ٌعتته ةهً را ؿاٌو
ٌیگعدد نه ٌى ةایط ٌتتِى ةع اكِاع ،اَتلاد را ةعاُگیغد .چوم اُطیـه هاو ؼیاؼى توأل ةا
ؿِاصت ه تومیر َيٍى هاكُیت ،تغییع آُعا ُیغ در ةعاةع صویؾ كعار ٌیطهِط ،ةِاةعیَ اُطیـه
هاو ؼیاؼى انحعاً ٌیتواُِط دِتؾ هاو ؼیاؼى را در زوك صویؾ ایذاد ه آُام را ؼٍت دهِط.
ةطیَ ٌيسوظ « :اُطیـٍِط ؼیاؼى نؽى ُیؽت نه قعفاً داراو ٌذٍوَۀ از آرأ ه اهطاف ةاؿط
ه افغار رؼیطم ةه آم هطف ها را ةه دؼت دهط ،ةيهه ةایط ةتواُط در ةارۀ آرأ ه َلایط صود ةه ؿیوۀ
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َلالُى ه ٌِىلى اؼتطالك نِط ،تا زطو نه اُطیـه هاو اه دیگع قعفاً آرأ ه تعدیساة ؿضكى
ةـٍار ُعهد)۴( » .
ةِاةع ٌفهول ٌتسوك ؿطۀ نِوُى قير ،انِوم قير ةع اٌِیت ٌيى اتها دارد .ةطهم تاٌیَ
اٌِیت ٌيى ،تاٌیَ قير هاكُى ه پایطار ٌٍهَ ةودن ٍُیتواُط  .اٌِیت ٌيى در ةُط داصيى آم
ةطهم اٌِیت ٌُاٌى (اٌِیت دامٌ ،اك ه ُواٌیػ افعاد داٌُه در ةعاةع زٍالة ازتٍاىى دِایت
نارام ،تعهریؽت ها ه ؼایع تذاهزنارام) ،اٌِیت ؼیاؼى (تاٌیَ زلوق ؼیاؼى افعاد اًَ از
آزادو هاو ؼیاؼى ه ؿعنت َادالُه ؿام در ؼاصتار هاو ٌعنغو ه ٌسيى كطرة ه ادارن دهىتى
هٍچِام ازغاب ه ؼازٌاُهاو ادتٍاَى) ،اٌِیت اكتكادو (اٌهام اؼتضطال ةه نار ،اُتضاب
آزاداُۀ ؿغو ةضاوع تاٌیَ ٌُیـت ه رفان ٌـعهع) ه اٌِیت ادتٍاَى (تاٌیَ ُیازهاو اؼاؼى
ةـعو :غظاٌ ،ؽهَ ،قست ،آٌوزش ،زٍایت از ارزش هاو فعهِگى افعاد ه گعهن هاو
ادتٍاَى هٍچِام ٌسافٌه آُام در ةعاةع اُواع ؼتً ه ؿهِذه هاو دؽٍى ه رهزى ه پانیغن
ُگهطاؿتَ ٌسیه زیؽت ه ديوگیعو آز اُواع آىودگى آم) ه در ُهایت ةطهم تاٌیَ زلوق ه
آزادو هاو ةِیادو ةـعو رهئیت ٍُى یاةط .ةه هٍیَ ٌيسوظ دهىت هایى نه هًایف ه ٌؽوىیت
هاو صویؾ را در َعقه هاو فوق ةه درؼتى ایفا ٍُودن ٍُیتواُِط ،دهىت هاو فاكط نارایى
ةعاو تاٌیَ اٌِیت ٌيى ه در ُتیذه دهىت هاو ُاتوام ةعاو تاٌیَ قير پایطار ٌسؽوب
گعدیطنٌ ،ـعهَیت صویؾ را ةٍحاةه دهىت ٌطرم زفي ٍُودن ٍُیتواُِط .كادر گعدیطم یم
دهىت ةه اُذال هًاىف فوق اىظنع اٌع ذهِى ُتودن ةيهه چِیَ دهىتى ٌسكوك پعهؼه پیچطن ه
َیِى تهاٌو ادتٍاَى ـ اكتكادو اؼت نه ٌى ةایط وى ایَ پعهؼه ٌاهیت ٌتهاٌو « دهىت ـ
ٌيت » تهویَ یافته ةاؿط .ةه هٍیَ ٌيسوظ پعهؼه تهویَ قير ةا پعهؼه تـهو دهىت ـ ٌيت
ٌعتته ٌیگعدد.
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ٌؽئيه اتهاو قير ةع اٌِیت ٌيى در ةُط صاردى آم ةا ةعداؿت نِوُىُ ،ه تِها زفي تٍاٌیت
ارمى ،زانٍیت ٌيى ه اؼتلالك ؼیاؼى یم نـور را از تُعض دهك صاردى ،ؿاٌو ٌیگعدد
ةيهه اٌادگى یم نـور را ةعاو زٍيه ٌُاٌى ةع نـور دیگع ،اَغال ٌضفیاُه ُیعههاو ٌؽير
ادیع ةوؼیيه یگ نـور ةٌٍِور اصالك اٌِیت داصيى نـور دیگع ه یا زٍایت ٌاىى،
ىوژؼتیهى ه تؽيیساتى گعهن هاو تضعیتى ه تعهرؼتى داصيى یم نـور ةوؼیيه گـور دیگع،
كاچاق ٌواد ٌضطر ه تذهیغاة ٌُاٌى ،هٍچِام تضعیب ه آىودن ؼاصتَ ٌسیه زیؽت ةوؼیيه
یم نـور ه گؽتعش اجعاة ُاٌىيوب ه زیاُتار آم ةه دغعافیاو تست زانٍیت نـور دیگع،
تهطیطو ةعاو اٌِیت ٌيى یم نـور ةوؼیيه نـور دیگع ه در ُتیذه تهطیطو ةعاو زُطگى
قير آٌیغ نـور دیگع ه َواٌو تسعیم دِگ ٌسؽوب ٌیگعدُط.
افعهم ةع آم در ُتیذۀ تؽعیٍ پعهؼۀ دهاُى ؿطم ه گؽتعش رهاةه ٌیام دهىت ها ،قير ُیغ
ٌاهیت فعا ٌيى نؽب ٍُودن اؼت .ةِاةعیَ قير دهاُى ُیغ ٍُیتواُط ةطهم تسفي ه تاٌیَ
اٌِیت دهاُى تكور گعدد .ةه هٍیَ ٌيسوظ َِاقع ٌضو اٌِیت دهاُىَ ،يو ه اُگیغن هاو
تسعیم دِگ ه در ُتیذه صىع ةعاو قير دهاُى ٌسؽوب ٌیگعدُط .تالش َيِى ه زتى
اكطاٌاة ٌـهوک ةعصى نـور ها ةعاو دؼتیاةى ةه ؼالح هاو نـتار دٍُى اًَ از اؼيسه
اتوٌى ،نٍیاهو ه ةیوىوژیهى ،تعهریغل ةیَ اىٍييى ،دعایً ؼازٌام ةافته ةیَ اىٍييى ٌِذٍيه
ٌافیاو ةیَ اىٍييى ٌواد ٌضطر ه ؼازٌام هاو ةیَ اىٍييى كاچاق اُؽام ،اؼيسهٌ ،واد ه فَ
آهرو اؼيسه اتوٌى ،تعهیخ ؼازٌاُیافته افهار ،اُطیـه ها ه َلایط تعهرؼتى هٍه صىع ةعاو
اٌِیت ه قير دهاُى ٌسؽوب ٌیگعدُط.
هٍچِام تطاهل آىودگى ٌسیه زیؽت ةه ُااٌِى زیاة اُؽام در نعن زٌیَ ٌِذع ٌیگعدد.
ؼوراخ ؿطم الیۀ اهزهم در اجع گاز هاو گيضاُه یى ةاَث گعل ؿطم تطریذى نعن زٌیَ گعدیطن نه
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ةا آب ؿطم یش هاو كىتى ،ؼىر آب ةسع ها ةيِط رفته ةاَث ٌیگعدد نه ةضؾ هاو ةغرگى از
زٌیَ زیع آب گعدُط .هٍچِام ةا گعل ؿطم هواو زٌیَ دِگو ها از ةیَ رفته ،رهد صاُه ها صـم
ه آىودگى آب ه هوا ،زٌیِه هاو ؿیوع اٌعاض را ٌؽاَط ؼاصته ،ؼىر ٌعگ ه ٌیع اُؽاُها ه
ؼایع ٌودوداة زُطن نعن زٌیَ را ةاال ٌیتعد .ةِاةعیَ گؽتعش رهُط آىودگى ٌسیه زیؽت قير
ه اٌِیت داٌُه دهاُى را ةا صىع ٌواده ٌیؽازد .ةطیَ ٌيسوظ در ٌلاةيه ةا هع تهطیط ةه قير ه
اٌِیت ةیَ اىٍييى (دهاُى ،كارن یىٌِ ،ىله یى ه داصيى) ،ؿوراو اٌِیت ٌيو ٌتسط ةعصاؼته ه
ةه ٍُایِطگى از داٌُه دهاُى اكطال ٍُودن ه در قورتیهه ایذاب ٍُایط از كطرة ُیغ اؼتفادن
ٌیٍِایط .معهر اؼت دریِذا ةه ایَ زلیلت تيش ُیغ اؿارن گعدد نه ةعصى از كطرة هاو دهاُى ةا
اؼتفادن ُا دایغ از ٌاهیت دهاُى قير ه تودیهاة ُارها از آم ،هٍچِام ةى توده ةه َواٌو
ریـه یى دِگ ،اهطاف ه اٍَاك تذاهزگعاُه ؿام را ةع زعیً نـور هاو ٌؽتلوٌ ،ؽتور
ؼاصته از آم در دهت اغفاك ذهِیت هاو َاٌه ؿهعهُطام نـور صویؾ ه ذهِیت هاو َاٌه
دهاُى ةهعن ٌى ةعُط.
ةادرک از ٌفهول قير ه ٌاهیت اُطیـه ؼیاؼى ،ایِم در اُىتاق ةا آم فعاهردن هاو فهعو ـ
ؼیاؼى ؿهیط دهنتور ُذیب اهلل رئیػ زغب هوَ ه رئیػ دٍهور ؼاةق افغاُؽتام را در راةىه
ةه دؼتیاةى ةه قير در نـور ٌاٌ ،ورد تطكیق كعار ٌیطهیً:
ؿهیط دهنتور ُذیب اهلل رهتع زغب هوَ ه رئیػ دٍهور ؼاةق افغاُؽتام فعآهردن هاو
فهعو صویؾ را در راةىه ةه دؼتیاةى ةه قير در نـور ٌا « ،اُطیـه » ٌیضواُط .ةىور ٌحاك
ایـام ةا توامٍ ،وى یهى از ةیاُیه هاو ؿام در زٌیِه چِیَ گفته اُط « :ایَ اُطیـۀ قير آفعیَ
نه ةوؼیيه صود ٌعدل ةودود آٌطن ةكورة هعچه ةیـتع َلوك ه كيوب ٌعدل را تؽضیع ٌیهِط.
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ُیعه ه داذةه ایـَ اُـطیـه ،غـيته ُـاپـظیـعو ه كـاةيیـت زیؽت آم در پـیـوُـط ُاگؽؽتِى ةا رهام
ٌعدل كعار دارد.)۵( » .
چعا دهنتور ُذیب اهلل ایَ فعآهردن ها و فهعو را اُطیـه ؼیاؼى ٌیضواُطُط:
ـ اُطیـه ٌكاىسه ٌيى ٌىاةق ةه دیاىهتیم اُطیـه ه هاكُیت ،از یم ؼو صود ٌسكوك
اهماع َیِى ادتٍاَى ـ اكتكادو داٌُه افغاُى ةودن ه از ؼوو دیگع ٌاُِط هع اُطیـۀ
ؼیاؼى دیگع ةع تغییع اهماع ٌظگور تانیط دارد ه ةه ٌٌِور تغییع اهماع ٌظنور ُه تِها
ٌذٍوَه آرأ ه اهطافى ٌُلوك ه كاةو تسلق را در راةىه ةه دؼتیاةى ةه قير ارائه ٌیطارد ،ةيهه
هؼایو ه افغار ؼیاؼى ،اكتكادو ه فعهِگى ٌُلوىى را ُیغ ٌُیَ ٌى ؼازد نه ةا ةهارةعد آُها
ٌیتوام در زط ٌُلوىى دؼتیاةى ةه اٌع قير را اُتٌار داؿت.
ـ چوم قير در زٌعۀ ٌفاهیً صیع ه قالح ٍَوٌى ،یهى از ٌتازث فيؽفه ؼیاؼى را تـهیو
ٌیطهط ،اُطیـه ٌكاىسه ٌيى ُیغ ٌاُِط هع اُطیـه ؼیاؼى دیگع ةا فيؽفه ؼیاؼى كعاةت دارد.
ةا هٍیَ ةعداؿت ةود نه دهنتور ُذیب اهلل تانیط ٌیٍِود« :ایَ ؼیاؼت ةا وعز تفهع ُویَ
ؼیاؼى ه فيؽفه قير ارتتاط ُاگؽؽتِى دارد)۶( ».
ـ اُطیـه ٌكاىسه ٌيى تسيیو ه تتیَ ٌسل ُتودن ةيهه توأل ةا تسيیو ه تتیَ ٌلاقط صویؾ،
ٌاُِط هع اُطیـه ؼیاؼى دیگع ،پیوؼته ران ه رهش دؼتیاةى ةه ایَ ٌلاقط ه هؼایو ٌورد
اؼتفادن در زٌیِه را تذویغ ٍُودن ه در كتاك آم ةه ٍَو هاٌیطارد.
ـ اُطیـه ٌكاىسه ٌيى ٌاُِط هع اُطیـه ؼیاؼى دیگع ُه تِها ةا هاكُیت هاو ادتٍاَى ـ
اكتكادو داٌُه افغاُى ؼعهنار دارد ةيهه در ةعصورد ةا ایَ هاكُیت ها ةیىعف ٍُاُطن ٌىاةق
ةه اقوك صویؾ ةه اُتلاد ،تكسیر ،تهٍیو ،تعدیط ه یا تائیط آم ٌى پعدازد.
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ـ اُطیـه ٌكاىسه ٌيى همُیت ؼیاؼى ،ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ٌُاٌى داٌُه
افغاُى ،هٍچِام رهاةه ه ٌِاؼتاة آم را ةا نـور هاو هٍؽایه ه دهامُ ،ه دطا از هً ةيهه در
نيیت آم ٌورد ةعؼى كعار دادن ،رهاةه ارگاُیم (اُطاٌوار) ٌیام آُام را همازت دادن ،در
ُتیذه ؼیؽتً ةهً ٌعتته از اُطیـه هاو ؼیاؼى را ةٍحاةه ُضؽتیَ دؼتگان تفهع ؼیاؼى در
تاریش اُطیـه هاو ؼیاؼى افغاُؽتام ارائه ٌیطاردٌ .تتِى ةع هٍیَ اقو دهنتور ُذیب اهلل
تانیط ٌیطاؿتِط نه « :ایَ ؼیاؼت تٍال َعقه هاو زُطگى ادتٍاَى یُِى ادتٍاَى،
فعهِگى ،ؼاصتار هاو ٌُاٌى ه ایذاد دهىت دارو دطیط را در ةع ٌیگیعد)۷( » .
ـ ؿهیط دهنتور ُذیب اهلل ُه تِها اُطیـه ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى را ةٍحاةه ؼیؽتً از آرأ در
َعقه هاو ٌضتيف ادتٍاَى ،اكتكادو ،فعهِگى ه ٌُاٌى ةه هطف دؼتیاةى ةه قير پایطار
ٌىعح ٍُودُط ه آم را در پعاتیم پیوؼته وى ؼاىهاو ۱۳۶۵ـ  ۱۳۷۱غِا ةضـیطُط ،ةيهه ةىور
گؽتعدن ه پیگیع از ایَ آرأ ه َلایط صویؾ ةىور َلالُى ه ٌِىلى در داصو زغب ،در پارىٍام
افغاُؽتام ،از وعیق رؼاُه هاو گعههى داصيى ه صاردى ،در ؼازٌام ٌيو ه ؼایع ٌذاٌٍ ةیَ
اىٍييى دفاع ٍُودن قست ه زلاُیت آُعا تا زطو ٌؽتطىو ؼاصتِط نه ایَ اُطیـه ها «قعفاً آرأ
ه تعدیساة ؿضكى» ایـام ٌسؽوب ٍُیگعدد ه ایِم در زوك آم دِتؾ هاو هؼیٍ ؼیاؼى ه
ادتٍاَى ُه تِها در افغاُؽتام ةيهه (َيى اىعغً ؼهوة تووئه آٌیغ در ةعاةع وعاح هزادگان ایَ
اُطیـه) در ؼایع ُلاط دهام ایذاد گعدیطن اؼت.
چوم ؼازٌام ٌيو ٌتسط ةِاةع دالیو ٌتُطد ،وى ؼاىهاو اَالل ،پعهؼه غِا ه تٍُیو اُطیـه
ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى ةوؼیيه دهنتور ُذیب اهلل ه زغب هوَ ،در ٌؽئيه زو ٌُنيه افغاُؽتام
دصیو گعداُیطن ؿط ه در پعهؼۀ تسلق ؼیاؼت ٌتتِى ةع ایَ اُطیـه ؿعنت ٍُود ،ةا اُتتان از
ایَ پعهؼه ه تٍُیً آم درؼایع نـورهاو ةا اهماع ٌـاةه ةه افغاُؽتام ،ةه ایَ اُطیـه صكيت
28

ٌكاىسه ٌيى :اُطیـه ؼیاؼى گظار از فعهِگ دِگ ةه فعهِگ قير

فلیع ٌسٍط هدام

دهاُى ةضـیطن اؼت .ایِم دِتؾ ٌكاىسه ٌيى ةه دِتؾ دهاُى ٌتطك گعدیطن اؼت نه انحعاً
تست رهتعو ؼازٌام ٌيو پیؾ ةعدن ٌى ؿود.
دهنتور ُذیب اهلل هٍیـه از «اُطیـه ه ؼیاؼت ٌكاىسه ٌيى» ةا تفهیم از هٍطیگع یاد
ٌیٍِودٌ .حالً در ةیاُیه صویؾ وى دهٌیَ ادالس نٍؽیوم َاىى ٌكاىسه ٌيىٌ ،ؤرخ  ۶ؼعوام
 ۱۳۶۶چِیَ گفته اُط « :اُطیـه ه ؼیاؼت ٌكاىسه ٌيى َالكٍِطو ٌَیٍى را در صارج از
نـور ،در ٌيو ٌتسط ،در ؼازٌام نِفعاُػ اؼالٌى ،در ٌظانعاة افغاُؽتام ه پانؽتام در
ژیِو ،در گعدهٍایى هاو ازغاب دهؼت ه ةعادر ه در ؼازٌاُهاو ادتٍاَى ةیَ اىٍييى ةودود
آهردن اؼت .در هٍه دا ةه زلاُیت اُتضاب ٌا ةه ُفٍ قير ،اَتلاد ةیـتع ٌیگعدد» .ةِاةعیَ
اكطاٌاة ٍَيى ٌتتِى ةع اُطیـه ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى در اهماع ه ازواك ٌـضف ،در َعقه
هـاو ٌضتيف زیاة ادتٍـاَى ،اكتكادو ،فعهِگىٌُ ،اٌى ه ٌِاؼتاة صاردى « ،ؼیاؼت
ٌكاىسه ٌيى » ٌسؽوب ٌیگعدد.
ةا درٌُعداؿت ٍَق ه پهِاو غِاو ٌفهول قير ،دؼتیاةى ةه آم در نـور دِگ زدۀ ةا
همُیت ٌحو افغاُؽتام (در فكو اهك ایَ ٌذٍوَه تومیر گعدیط) اگع از یم ؼو معهر تيلى
ٌیـط ه ٌیـود از داُب دیگع هًیفه دؿوار ،پیچیطن ه دراز ٌطة ٌسؽوب ٌیگعدیط ه
ٌیگعدد .ةا توده ةه هٍیَ زلیلت ةود نه :هطف اُطیـه ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى قعف صتً دِگ
ُه ،ةيهه ادعاو هًایف گظار از فعهِگ دِگ ةه فعهِگ قير را در ٌُع دارد .ةه هٍیَ ٌيسوظ
دهنتور ُذیب اهلل ؼیاؼت ٌتتِى ةع هٍیَ اُطیـه (ؼیاؼت ٌكاىسه ٌيى) را ؼیاؼت دراز
ٌطة (اؼتعاتژیم) ٌیضواُطُط.
ُلؾ َاٌو اُؽاُى در اٌع تسلق اُطیـه هاو ؼیاؼى ه ؼیاؼت ها ،تُییَ نِِطن اؼت .هیچ
اُطیـه ؼیاؼى ه ؼیاؼت هاو ٌتتِى آم ،ةطهم ٌودودیت َاٌو آگان ه ٌُتلط ه ٌؤٌَ ةه
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آرٌاُهاو صویؾٍُ ،یتواُط تسلق یاةط .ةا در ٌُعداؿت ایَ اقو ةایط تظنار ٍُود نه چوم
ٌنٍوم اؼاؼى اُطیـۀ ؼیاؼى ٌكاىسه ٌيى را اقو هاو «قاىر» ةودم ه «ٌيى» ةودم ایَ
اُطیـه (ٌيى ةودم :هً از ىساظ صاؼتگان ه هً از ىساظ ٍَيهعد آم) تـهیو ٌیطهِط .دؼتیاةى
ةه آرٌاُهاو ٌىعهزه ةوؼیيه ایَ اُطیـه قعف ةوؼیيه نادر هاو «قاىر» ه «ٌيى» قورة
گعفته ٌیتواُط .زیعا تٍُیو ؼیاؼت ها ه تاؼیػ ؼاصتار هاو ؼیاؼى ،ادتٍاَى ه فعهِگى
«قاىر» ه «ٌيى» ةه نادر هاو آگانٌُ ،تلط ه ٌؤٌَ ةه رؼاىت صویؾ ،هٍچِام ةا تلوا معهرة
اؼت ،تا اؼتُطاد هاو ٌُِوو ه فغیهى اتتاعً ،عفیت هاو اكتكادو دؼت داؿته (از ٌِاةٍ
داصيى ه ٌؽاَط صاردى) هؼاصتار هاو ؼیاؼى ،ادتٍاَى ه َيٍى را در اؼتلاٌت هاو فوق
ةهار ةعدن ،پعهؼه را آگاهاُه ،هطفٍِطَ ،ادالُه ه ةا ٌؤجعیت هعچه ةیـتع ؼازٌاُطهى ه ٌُارة
ٍُایط .یُِى ایَ ٌاٌؤك ةطهم زنور ةا اىفُو ُیعهو پیـآهِگ ٌتـهو هآگانٌُ ،تلطٌ ،وٌَ
ه ةا هكف ٌُكيِر ه ٌيى ،نه پعهؼه را رهتعو ٍُایطٌٍ ،هَ ُیؽت.

یادداؿت ها:
 ۱ـ توام درک زلیلت ؼاصتار هاو وتیُت (ٌِذٍيه داٌُه) ه چگوُگى ٍَيهعد ه گعایـاة ذاتى ه
درهُى ایَ ؼاصتارها ه رهُط هاو ُاؿى از آُام ةوؼیيه َاٌو آگان اُؽاُى ه ؼازٌام دهى آگاهاُۀ
اُطیـه ه ٍَو فعدو ه ادتٍاَى ٌتتِى ةع ایَ درک ةضاوع تلویت گعایـهاو ه رهُط هاو ٌىيوب ه
تنُیف گعایـهاو ُاٌىيوب ٌظنورٍَ ،و صعدٌِطاُه اؼت .پػ اُطیـه ه ٍَو صعدٌِطاُه افعاد ه
گعهن هاو ادتٍاَى ُه تاةٍ اٌیاك ذهِى ه ؼيیلوو ةیگاُه ه ٌؽتلو آُام از هاكُیت ،ةيهه ُاؿى ه در
ٌسطهدن از هاكُیت هاو ٌظنور اُط.
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 ۲ـ ریٍوم آرهم ،ةا ُلو از تاریش اُطیـه هاو ؼیاؼى كعم ةیؽتً ،ديط اهك قفسه  ،۱۶اجع زؽیَ ةـیعیه.
 ۳ـ ر .ک :زؽیَ ةـیعیه ،تاریش اُطیـه هاو ؼیاؼى كعم ةیؽتً ،قفساة  ۱۷ه . ۱۸
 ۴ـ هٍاُذا ؛ قفسه .۱۶
 ۵ـ دهنتور ُذیب اهلل ؛ ةیاُیه در دهٌیَ ادالس نٍیؽوم َاىى ٌكاىسه ٌيىٌ ،ؤرخ  ۶ؼعوام ،۱۳۶۶
ةعگعفته از ٌذٍوَه ُـع ؿطن ةه ٌِاؼتت ؼوٌیَ ؼاىگعد ؿهادة دهنتور ُذیب اهلل.
 ۶ـ دهنتور ُذیب اهلل ؛ ةیاُیه در ادالس نٍیؽوم َاىى ٌكاىسه ٌيىٌُِ ،لطۀ ٌؤرخ  ۲۶دطو  ۱۳۶۶؛
ةعگعفته از ٌذٍوَه ُـع ؿطن ةٍِاؼتت ؼوٌیَ ؼاىگعد ؿهادة ایـام ؛ قفسه .۲۱
 ۷ـ دهنتور ُذیب اهلل ؛ ةیاُیه در ادالس نٍیؽوم َاىى ٌكاىسه ٌيىٌ ،ؤرخ  ۲۶دطو  ،۱۳۶۶ةعگعفته
از ٌذٍوَه ُـع ؿطن ةه ٌِاؼتت ؼوٌیَ ؼاىگعد ؿهادة ایـام ؛ قفسه .۲۳
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