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هٗوبضی چیؿت؟ ایي ؾئَال اظ اؾبؼ زض هَضز ّیچیه اظ ٖلَم هُطح ًویقَزٍ ،ایي ثساى هٌٗبؾت وِ قبیس
هبّیت ٍ َّیت ثؿیبضی اظ ٖلَم ثط زاًكزَیبى ٍ ثط ّوگبى پَقیسُ ًجبقس .اهب زض ذهَل هٗوبضی ٍ ثؿیبضی
اظ ضقتِّبی ٌّط ،زض ٍّلِ اٍل چیؿتی ٍ هَيَٖیت آًْب ،حتی اظ زاًكزَیبى ّوبى ضقتِ ًیع هَضز ؾئَال
اؾت .ثطای هخبلّ ،وِ ووبثیف هیزاًٌس وِ فیعیه ثِ چِ همَلِای هیپطزاظز ٍ یب ٖلن قیوی اظ چِ ؾري
هیگَیسٍ ،لی زاًكزَی هٗوبضی ّوَاضُ ثبیس رؿتزَگط ایي هٌٗبی ثٌیبزیي ثبقس.
ثِ چِ چیع یه ثٌب ،هٗوبضیِ آى هیگَیٌس؟ آًچِ هیذَاّن زض ایٌزب اضائِ وٌن ،حبنل تزطثِای اؾت وِ
قبیس ثطای ّوِ هٗوبضّب فطنت ثِ زؾت آٍضزًف فطاّن ًیبیس ٍ .ایي فطنت ،زض ٍالٕ ًگبّی غضف زض ََل
ثیؿت ؾبل ثِ ؾیٌوب ٍ ٖویكتط زیسى هٗوبضی زیسى هٗوبضی اظ ظاٍیِ ؾیٌوبؾت .زض ٖبلن ؾیٌوب انُالحی
ٍرَز زاضز وِ «هبؾىِ» ًبم زاضز ٍ ظهبًی ثِ وبض هیضٍز وِ ؾَغُ پكت چیعی پٌْبى قسُ ٍ ثطای زیسًف ثبیس
زٍضثیي ضا ربثِرب وطز ٍ ظاٍیِ هُلَثتطی اًتربة ًوَز تب ؾَغُ اظ حبلت «هبؾىِ» ذبضد قَز .ثب تَرِ ثِ ایي
ویفیت زض ؾیٌوب ،ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسین وِ هیقَز ثِ ضاّْبیی ضؾیس وِ هَئَ هٗوبضی اظ حبلت هبؾىِ
ذبضد قَز .اگط نطفبً اظ زضیچِ هٗوبضی ثِ هٗوبضی ًگبُ وٌین ،ظٍایبیی وِ پیف ضٍ ذَاّین زاقت «هبؾىِ»
اؾت؛ ثبیس اظ ظٍایبی زیگطی ٍاضز قس.
یه ثٌب ،چِ هطاتجی هیتَاًس زاقتِ ثبقس؟ تمؿینثٌسیای وِ ثِ ًٓط هي هیضؾس ،چٌیي اؾت :ثطای
ثٌبّبیی وِ ثب آى هَارْین ؾِ هطتجِ هیتَاى زض ًٓط گطفت .هطتجِ اٍل ،ؾبزُتطیي ٍ اثتساییتطیي نَضت ثٌب،
یٌٗی «ؾطپٌبُ» اؾت .اًؿبى اظ لحبِ رؿوبًی ،هَرَزی ثؿیبض حؿبؼ اؾت ٍ تبة همبٍهت زض همبثل َٖاضو
هحیُی چَى ؾطهب ٍ گطهب ٍ  ...ضا ًساضز ،ثٌبثطایي ؾبذت ؾطپٌبُ اٍ ضا اظ ایي َٖاضو َجیٗی ههَى هیزاضز .زض
ایي هطتجِ ،ثٌب تٌْب یه چْبضزیَاضی اؾت وِ اًؿبى زض ّوبى ثِ ّوِ اهَض ذَز هیپطزاظز ٍ زیگط تفىیىی
ٍرَز ًساضز .یٌٗی ثطای هخبل ،اتبق ًكیوي ،آقپعذبًِ ،اتبق ذَاة ٍ اًَأ ٍ الؿبم ٖولىطزّبیی وِ زض یه
ًؿجت هَظٍى زض وٌبض ّن ،یه ثٌبی ذَة ضا ایزبز هیوٌٌسٍ ،رَز ًساضز .زض هطتجِ «ؾطپٌبُ» ،زض هَضز ًَٔ
اؾتفبزُ اظ ههبلح ؾبذتوبًی ًیع چٌیي اؾت وِ ٖوَهبً ههبلح ضا زض َجیٗیتطیي نَضتی وِ هیتَاًس هَضز
اؾتفبزُ لطاض ثگیطز ،ثِ وبض هیگیطًس؛ هخالً ؾٌگْب ضا ثِ ّوبى نَضت َجیٗی ثط ضٍی ّن هیچیٌٌس ٍ ؾطپٌبّی
ثِ ٍرَز هیآٍضًس .اظ تٌِّبی زضذت ثیّیچ تغییط ٍ تهطفی اؾتفبزُ هیوٌٌس .ذبن ضا زض َجیٗیتطیي حبلت
فمٍ ثب آة هرلٌَ هیوٌٌس ٍ ؾطپٌبّی گلی ثِ ٍرَز هیآٍضًس .زض ضٍؾتبّب ًوًَِ چٌیي ؾطپٌبّْبیی ضا

هیتَاًین ثجیٌین وِ ههبلح آى اظ اَطاف هحل ذَز ثٌب ثِ زؾت آهسُ اؾتً .ىتِ زیگط ایٌىِ لَاٖس ٍ هٗبزالت
ٖلوی زض ایي هطحلِ ربیی ًساضز ٍ زض ٍالٕ فیعیه ،قیوی ٍ هىبًیه ًمكی زض ؾبذت ٍ ؾطپٌبُ ایفب ًویوٌٌس.
گبُ زیَاض اظ حس لعٍم يرینتط اؾت یب ؾمف ثب تیطّبی لَُضتط یب ًبظوتط اظ حس پَقیسُ قسُ اؾت .ثِ ّویي
رْت هیثیٌین وِ ثطذی اظ آًْب زض ََل لطٍى ٍ اٖهبض ثِ ربی هبًسُاًس ٍ ثطذی ظٍز اظ هیبى ضفتِاًسً .ىتِ
زیگط ایٌىِ ؾطپٌبُ ثِ ًؿجت هحیٍ اَطاف ٍ هٌُجك ثب قطایٍ َجیٗی آى ؾبذتِ هیقَز .ثطای هخبل زض قطایٍ
ؾطهبی قسیس هحیٍ ،ؾطپٌبُ ثسٍى وَچىتطیي ضٍظًِ ایزبز هیقَز .زض نَضت گطهب ٍ تبثف قسیس آفتبة،
ًَضگیط ٍ ضٍظى ؾطپٌبُ ،ثؿیبض وَچه اؾت .ؾطپٌبُ زض هحل ثبزّبی لَی ٍ تَفٌسُ ،پكت ثِ ثبز ؾبذتِ هیقَز
ٍ ّ ...وِ هَاضز یبز قسُ حىبیت اظ آى زاضز وِ اًؿبى زض ایي هطحلِ یب زض ظهبًی وِ ثٌب ضا تٌْب ثِ هخبثِ ؾطپٌبُ
هیقٌبؾس ،زض نسز ثطلطاضی هٌبؾجبت هؿبلوت آهیع ثب َجیٗت یب تحت وٌتطل زض آٍضزى آى ًیؿت؛ ثِ ّویي
رْت ؾطپٌبّْب زض ّوِ ًمبٌ رْبى قجبّتْبی ثؿیبضی ثب ّن زاضًس چطا وِ پبؾرگَی ًیبظّب ٍ ٍرِ هكتطن
ّوِ اًؿبًْب زض ّوِ ًمبٌ وطُ ظهیي ّؿتٌس ٍ آى ٍرِ ،فیعیه اًؿبى اؾت وِ زض همبثل َٖاضو َجیٗی
ٍاوٌف هكبثِ ًكبى هیزّس .اگط تفبٍتی زض ؾطپٌبّْبی رْبى زیسُ هیقَز ،ثیكتط ثِ ًَٔ ههبلح هَرَز زض
هحیٍ ٍ یب ًَٔ تْسیسّبی هحیُی ثؿتگی زاضز.
هطتجِ زٍم ،هطتجِ ؾبذتوبى ؾبظی اؾت .زض ایي هطحلِ ،اًؿبى ثِ رْت توىٌی وِ یبفتِ اؾت ،ایي
اهىبى ضا هییبثس وِ ثب تسثیط ٍ زضایت ،فًبی هُلَة ٍ هُجَٖتطی ثطای ظًسگی ثؿبظز .زض ایٌزبؾت وِ ثِ
یىجبضُ ثٌب پیكطفت هیوٌس .ثط ذالف هطحلِ ؾطپٌبّی وِ ههبلح ثب ووتطیي تهطف زض آى نَضت هیگیطز وِ
همبٍهتط ،ظیجبتط ٍ ثب نطفِتط قَز؛ زض ایي هطحلِ یبفتِّبی فیعیه ،قیوی ٍ هىبًیه ٍ زیگط ٖلَم ًیع ثِ ووه
اًؿبى هیآیٌس ثٌب ضا همبٍهتط هیوٌٌس .ؾپؽ تفىیىْبیی ثِ رْت ٖولىطز زض فًبی ثٌب ثِ ٍرَز هیآیس .زیگط
ربی ذَاة ٍ ذَضان ٍ ًگْساض یبحكبم ٍ اًؿبى زض یه چْبض زیَاضی ًیؿت ثلىِ ثِ ًؿجت اؾتفبزُ ٍ
ٖولىطزّبی هتفبٍت ،لؿوتْبی هزعایی زض ثٌب ثِ ٍرَز هیآیس .اًؿبى زض ایي هطحلِ ثب َجیٗت هٌبؾجبت
هؿبلوتآهیعی ثطلطاض هیؾبظز ٍ تٌبؾت هَظًٍی ایزبز هیوٌس .اظ ثبز قسیس ،اؾتفبزُ هفیسی هیثطز (ؾبذت
ثبزگیط) ،اظ تبثف ذَضقیس ،حساوخط ضٍقٌبیی رطیبى هٌبؾت َّا ضا هیگیطز ٍ اظ زیگط هٓبّط َجیٗی ثیكتطیي
ثْطُ ضا هیرَیس .زض ًْبیت ،زض هطتجِ ؾبذتوبىؾبظی ،یه ثٌب ثِ هخبثِ هبقیي ثؿیبض زلیمی هیتَاًس توبم ًیبظّب
ٍ حَایذ وؿبًی ضا وِ اظ آى اؾتفبزُ هیوٌٌس هطتفٕ ؾبظزً .یبظّبی رؿوی اًؿبى ٍ هٌبؾجبت ارتوبٖی ٍ
التهبزی ٍی ضز ًَٔ ؾبذتوبىؾبظی تأحیط هیگصاضز.
ثٌبثطایي ،ثِ ؾجت تفبٍت گًَبگًَی حَایذ اًؿبًْب ثِ ًؿجت ظهبى ،هىبى ٍ هٌبؾجبت التهبزی ،ارتوبٖی،
ؾیبؾی ٍ فطٌّگی آًْب ،ویفیت َْْض ًیبظّبیكبى هتفبٍت اؾت ٍ زض ًتیزِ ؾبذتوبىؾبظی ًیع ثب ّویي قطایٍ
اًُجبق هییبثس .اهب ّوِ ایي هؿبئل ٌَّظ زض حیُِ هٗوبضی ًیؿت .یٌٗی هوىي اؾت ایي ثٌبّب زلیك ،زضؾت،
همطٍى ثِ نطفِ ٍ وبهالً هٌُجك ثط یبفتِّبی ٖلوی ثبقٌس ٍ ًیبظّبی اًؿبى ضا وبهالً هطتفٕ ؾبظًس ٍلی فبلس
هٗوبضی ثبقٌس.
ثِ ًٓط هي ،اگط ثگَیین «هٗوبضی اللین گطم ٍ ذكه» ،غلٍ اؾت؛ ثْتط اؾت ثگَیین «ؾبذتوبى ؾبظی
اللین گطم ٍ ذكه»؛ اظ ایي رْت وِ اللین ثب ؾبذتوبىؾبظی ًؿجت زاضز ًِ ثب هٗوبضی .زض هَضز ٖولىطز ّن
ّویي ََض اؾت .ؾبذتوبى ثب ًَٔ حَایذ ثكطی وِ ثِ ًؿجت ظهبى ٍ هىبى هتفبٍت اؾتً ،ؿجت زاضز ایي
زؾتگبُ ثبیس ًؿجت ثِ هتغیطّبیی وِ ثطایف ٍرَز زاضز ،هٌُٗف ثبقس .یٌٗی هطتجِ ؾبذتوبىؾبظیً ،ؿجت ثِ
قطایٍ ظهبى ٍ هىبى هٌفٗل اؾت.

زض هطتجِ ؾطپٌبُؾبظی ،هربَتً ،بظلتطیي ٍرِ ٍرَز اًؿبى ،یٌٗی ًیبظّبی حیَاًی اٍؾت .یٌٗی ؾطپٌبُ
فمٍ قبیؿتِ ایي قأى اظ ٍرَز اًؿبى اؾت ،زض حبلی وِ ثكط قئَى زیگطی ًیع زاضز وِ زض ایي هطحلِ فًبی
هتٌبؾت ثب آًْب زض اذتیبض ٍی لطاض ًویگیطز.
زض هطتجِ ؾبذتوبىؾبظی ،وسام ٍرِ اًؿبى هربَت لطاض هیگیطز؟ ثب ووی تأهل زض هییبثین وِ ثِ ٍرِ
«اًؿبى ،حیَاى ًبَك» تَرِ هیقَز؛ حیَاًی وِ اّل ٖمل اؾت ،هسًیالُجٕ ٍ ثِ ََض ارتوبٖی ظًسگی
ویوٌس .اهب ثب ٍرَز اًؿبى ثِ ّویي هطاتت ذتن ًیقَز ٍ هطاحل هتٗبلیتطی ًیع زاضز.
اًؿبى زض هطتجِ ٍاالتط اظ هَرَز هسًیالُجٕ ،هَرَزی ثب َجٕ ّوسالًِ اؾت؛ هطتجِای هتٗبلی وِ زض
هجبحج اٖتمبزی ٍ ازثیبت وكَض هب ،هَرَزی ثب َجٕ ّوسالًِ اؾت ،هطتجِای هتٗبلی وِ هجبحج اٖتمبزی ٍ
ازثیبت وكَض هب ،ثطٍقٌی ثیبى قسُ اؾت .حمیمت ٍرَزی اًؿبى ،چیعی اؾت وِ ثِ ظهبى ٍ هىبى تٗلك ًساضز؛
ثِ ٖبلوی وِ هب اوٌَى زضن هیوٌین هتٗلك ًیؿت ثلىِ اظ هىبًی زیگط اؾت .آیِ «اًب للِّ» یٌٗی «هب اظ اٍ
ّؿتین» ٍ اظ ًعز اٍ آهسُاین ٍ «اًب الیِ ضارَٗى» یٌٗی «زٍثبضُ ثِ ؾَی اٍ ثبظ هیگطزین» .اگط اًؿبى اظ ًعز
وؿی یب ربیی آهسُ ٍ ثساى رب تٗلك زاقتِ ثبقس ٍ لطاض ثبقس ثبظ ّن ثِ ّوبى هىبى ضرٗت وٌس ،یٌٗی زض ایٌزب
غطیت اؾت ٍ زض غطثت ثِ ؾط هیثطز .زض حمیمت زض آیِ «اًب للِّ ٍ اًب الیِ ضارَٗى» ثِ اًؿبى گَقعز قسُ اؾت
وِ ٌٍَف ربی زیگطی اؾت ٍ اّل ایي زًیب ًیؿت ٍ لطاض اؾت وِ زٍثبضُ ثِ ّوبى ٍَي هطارٗت وٌس ٍ اظ
ّویي ضٍؾت وِ پیبهجط هیفطهبیٌس« :حتالََي هي االیوبى» ،زٍؾت زاقتي ٍ حتّ ایي ٍَي ،اظ ایوبى اؾت.
ثِ لَل هَالًب:
ایي ٍَي ،ههط ٍ ٖطاق ٍ قبم ًیؿت
ایي ٍَي ربیی اؾت وَ ضا ًبم ًیؿت
ٍ حبفّ ًیع ّویي هًوَى ضا زاضز:
هي هله ثَزم ٍ فطزٍؼ ثطیي ربین ثَز
آزم آٍضز زض ایي زیط ذطاة آثبزم
ّوِ ایٌْب قىَُ زٍضی اظ ٍَي اؾت ٍ ّوِ پیبهجطاى ًیع تٗلك اًؿبى ضا ثِ رْبًی زیگط ثِ ٍی گَقعز
وطزُاًس.
ثسیي ؾجت اًؿبىِ هٗتمسّ ،وَاضُ ثِ زًجبل ًكبًِّبیی اؾت وِ تٗلك اٍ ضا ثِ رْبًی زیگط ثِ احجبت
ثطؾبًس .حبل ،هي ًویگَین وِ حتوبً هخل هي هٗتمس ثِ ایي هؿبئل ثبقیس ٍلی هیگَین ثبیس اهتحبى وٌین ٍ
ثجیٌین وِ ٍالٗبً اّل زًیب ّؿتین یب ًیؿتین.
اظ ًكبًِّبی تٗلك اًؿبى ثِ رْبًی زیگط ایٌىِّ ،وَاضُ آضظٍی چیعّبیی زض زل هیپطٍضز وِ زض ایي
رْبى ًسیسُ اؾت .پؽ اٍ چٌیي تزطثِای ضا اظ وزب آٍضزُ اؾت؟ چطا اًؿبى اگط هیل ثِ ظیجبیی زاضز ،ظیجبیی
هُلك اؾت؛ ٍ اگط حطٍت َلت هیوٌس زض ًْبیتِ آى ّنٌَّ ،ظ گوكسُای زاضز .یٌٗی اًؿبى زض رؿتزَی
ظیجبییٖ ،لنٖ ،عت ،لسضت ،حطٍت ٍ غٌب ثِ هفَْم هُلك اؾت .ایٌزب رْبى ًؿجیبت اؾت ٍ چیعی ثِ هفَْم
هُلك زض ایي رْبى ٍرَز ًساضز .پؽ حتوبً اًؿبى ایي هُلكّب ضا زض ربی زیگطی تزطثِ وطزُ اؾت .حبل ،ایي
هَرَز ٖزیت ٍ غطیت وِ اًؿبى ًبم گطفتِ ،چَى ضٍظگبضی اًُؽ ثب حمیمت ٍ ذساًٍس زاقتِ ٍ اوٌَى اظ آًزب زٍض
افتبزُ اؾت ،زچبض ًؿیبى قسُ ٍ هََي ذَیف ضا فطاهَـ وطزُ اؾت؛ هبًٌس قبّعازُای وِ تبد ٍ ترت اظ وف
زازُ ٍ اظ زیبض ذَیف ضاًسُ قسُ اؾت .توبیالت ،ضفتبض ٍ هٌف اٍ قْعازٍُاض اؾت ،اهب زض ایي زیبض رع پَؾتیٌی
وٌِْ چیعی ًساضز .پؽ پبؾد ایي هیل زضًٍی ضا ٍ ایي زضز زٍضی اظ ٍَي ضا زض وزب ثبیس رؿت؟ اظ ایي ظهبى،

ثِ حَظُ ثحج هٗوبضی ٍاضز هیقَین .هٗوبضی یٌٗی پبؾد ثِ ًیبظی وِ ثِ ٖبلن زیگط هطثٌَ اؾت ٍ زض ایي
رْبى هحولی ًساضز.
هربَت هٗوبضی قأًی زیگط اظ ٍرَز اًؿبى اؾت؛ قأًی وِ ؾیط ثِ ثبَي ٖبلن هیوٌس؛ ایي ٖبلن ضا
ٍَي ذَیف ًویثیٌس ٍ ضٍ ثِ ؾَی ٌٍَی حمیمی زاضز .ایي حبلت زض ٍرَز اًؿبى هٌكأ َْْض ًیبظّبیی اؾت
وِ ثب ًیبظّبی َجیٗی ٍ هٗوَلی ٍی هتفبٍت اؾت .وَتبُ ؾري ایٌىِ اًؿبى زض هطتجِ «هٗوبضی» قأًی
هتفبٍت ثب اًؿبى زض هطحلِ «ؾبذتوبىؾبظی» ٍ «ؾطپٌبُؾبظی» زاضز ٍ َجٗبً ًیبظّب ٍ ضاُ حلّبیف ّن
هتفبٍتاًس .الجتِ هطتجِّبی ؾبذتوبىؾبظی ٍ هٗوبضی وبهالً رسای ّن ًیؿتٌس ،ثلىِ هطاتت ََلی زاضًس .یٌٗی
اگط ثٌبیی هٗوبضی زاقتِ ثبقس ،حتوبً اظ لحبِ ؾبذتوبىؾبظی ًیع ثٌبیی هٗوبضی زاقتِ ثبقس ،حتوبً اظ لحبِ
ؾبذتوبىؾبظی ًیع ثٌبی زلیمی اؾت .زض هٗوبضی (هخالً هٗوبضی ایطاى) هیثیٌین وِ ثطای فطز قبولِای زض ًٓط
گطفتِ قسُ وِ اؾبؾبً هٗوبضی ثطای پبؾد ثِ آى ٍاضز نحٌِ هیقَزٍ ،اال هطتجِ ؾبذتوبىؾبظی وفبیت هیوطز.
اًؿبى ثِ ًؿجت توىي ٍ ثْطُهٌسی اظ رٌجِّبی گًَبگَى هخل التهبزٖ ،لن ،آضاهف ؾیبؾی ٍ ، ...
فطنت ثیكتطی ثطای تأهل زض ایي هطتجِ ذَاّس زاقت .یٌٗی زض زٍضاًْبیی وِ ثكط ثِ آقَثْبی ؾیبؾی ـ
ارتوبٖی هجتال ثَزُ اؾت ،آحبض هٗوبضی ظیبزی پسیس ًیبهسُ اؾت .آى قبولِ ،هبًٌس گلی اؾت وِ زض قطایٍ
ظیؿت هحیُی ٍیػُای ضقس هیوٌس ٍ اگط قطایٍ فطاّن ًجبقس ثِ قىل ثصض ثبلی هیهبًس.
ثطهجٌبی آًچِ تب وٌَى اضائِ قسُ ،هجبحخی چَى اللین ،ههبلح ٍ ٖولىطز زض حَظُ هٗوبضی ًیؿت .یٌٗی
هیتَاى ثب تفىطی ٍاحس زض اللیوْبی گًَبگَى ثب ههبلح هرتلف ،ثٌبّبیی ؾبذت وِ ّوگی زض یه زؾتگبُ
ًَاذتِ قسُ ثبقٌس ،یٌٗی حىبیت اظ یه هٗوبضی ثىٌٌس .هخالً زض هیساى ًمف رْبى ،ثٌبّبیی چَى هؿزس قید
لُفاهللٖ ،بلی لبپَ ٍ ؾطزض لیهطیِ ،اظ لحبِ ًَٔ ٖولىطز ٍ ههبلح ثب یىسیگط وبهالً تفبٍت زاضًس .اهب زض هطتجِ
هٗوبضی ّوِ اظ یه ذبًَازُاًس؛ ًغوِّبیی ّؿتٌس زض یه زؾتگبُ هَؾیمی.
اهطٍظُ ،ثؿیبضی ثط ایي ثبٍضًس وِ زض آؾتبًِ لطى ثیؿت ٍ یىن زًیب هتحَل قسُ اؾت ٍ ٖهط اتجبَبت،
ٍیػگیّبی ثؿیبض هتفبٍتی ثب گصقتِ زاضز؛ گَیی اًؿبى تغییط هبّیت زازُ اؾت ٍ زیگط اًؿبى زیطٍظ ًیؿت .ثِ
ّویي زلیل اؾت وِ اًؿبى ثب زیسى زؾتبٍضزّبی گصقتگبى(اّطم ههط ،قبّىبضّبی زٍضُ نفَیِ زض انفْبى ٍ
 )...هتٗزت هیقَز؛ ظیطا ثِ ؾجت تىٌَلَغی رسیس ذَز ضا تَاًوٌستط اظ اًؿبى اٖهبض گصقتِ هیثیٌس ٍ فىط
هیوٌس حمیمت ٍرَزی اٍ ثب اًؿبًْبی پیكیي هتفبٍت اؾتٍ .لی آیب ٍالٗبً چٌیي اؾت؟
هٗوبضی ،ثِ اٖتجبض هجبحخی وِ ٌَٖاى قس ،زض حجؽ ظهبى ٍ هىبى زض ًویآیس .آًچِ زض حجؽ ظهبى ٍ
هىبى اؾت ،هطتجِ ؾبذتوبىؾبظی اؾت .الجتِ ّط ؾبذتوبىِ حبنل هٗوبضی ،ثبالذطُ ؾبذتوبى اؾت ٍ ثبیس ثِ
ٖولىطزی پبؾد زّس ٍ فمٍ اظ ایي حیج زض ظهبى ٍ هىبى هحجَؼ هیقَز.
ٍلتی هیگَیین هٗوبضی زض حجؽ ظهبى ٍ هىبى ًیؿت ،یٌٗی ثب هىبًی اظ ٍرَز هب ًؿجت زاضز وِ آى
ّن زض ظهبى ٍ هىبى ًویگٌزس ٍ اظ ایي رْت ثب هطزم ضٍظگبضاى گصقتِ اقتطان ٍرْی زاضین ٍ آى ّوبى قأى
یبز قسُ اؾت .شوط هخبلْبیی زض ایي ثبضُ ضاّگكب ذَاّس ثَز .ثطای ًوًَِ ؾربٍت ،یه نفت حؿٌِ اًؿبًی
اؾت ٍ همجَل ّوِ اؾت .حبل چَى زض اشّبى هب ایي نفت ثب ًبم حبتن َبیی گطُ ذَضزُ اؾت ،ثساى هٌٗب
ًیؿت وِ ّط وؽ ذَاؾت ثركف ٍ اًفبلی وٌس ثبیس ثِ یه لطى پیف اظ اؾالم ثبظگطزز ٍ ّوبى اٖوبل ذبتن
ضا اًزبم زّس .زض ظهبى ٍ هىبى هب ّن هیتَاى ؾربٍت زاقت ٍ الجتِ ثب اًزبم ایي ٖول ثِ یبز حبتن َبیی ّن
افتبز .یب هخالً قزبٖت ًیع چٌیي اؾت؛ یٌٗی حمیمی اؾت فبض٘ اظ ظهبى ٍ هىبى .پؽ زیسین وِ هفبّیوی چَى
ؾربٍت ٍ قزبٖت فیًفؿِ اظ ظهبى ٍ هىبى آظاز ّؿتٌس ،اهب زض لجبؼ ظهبى ٍ هىبى َْْض هیوٌٌس.

زض ٍرَز اًؿبى ،آى ثرف وِ هتٌبؾت ثب قطایٍ ظهبى ٍ هىبى اؾت تغییط هیوٌس ،اهب آى ثرف زیگط
وِ اظ حجؽ ظهبى ٍ هىبى آظاز اؾت تغییط ًویوٌس .هٗوبضی ثب ّویي ثرف ٍرَز اًؿبى تٌبؾت زاضز .پؽ
هٗوبضی آى قأى اظ ثٌبؾت وِ هكوَل ظهبى ٍ هىبى ًیؿت ٍلی زض لجبؼ ظهبى ٍ هىبى َْْض یبفتِ اؾت.
قبیس ثب ایي زیس ثتَاًین اظ هٗوبضی گصقتِ وكَض ذَزهبى زض ثطاثط اتْبهبتی وِ هب زضؼ ذَاًسُّبی هٗوبضی
ٍاضز هیوٌین ،زفبٔ هیوٌین.
ثٌیبز ٌّط ؾیٌوب ثط لهِ یب زضام ًْبز قسُ اؾت .اًؿبى زض ظًسگی ضٍظهطُ ذَز ًیع ثب لهِ ٍ زضام ؾطٍوبض
زاضز ٍ ثِ ّویي زلیل ؾیٌوب ؾٗی هیوٌس ثب تَؾل ثِ زضام ،ثب اًؿبًْب اضتجبٌ ثطلطاض وٌس .حبل ثِ وبلجس قىبفی
یه لهِ هیپطزاظین :لهِ ذبضوي ،اظ افؿبًِّبی لسیوی هبزضثعضگْب .زض ایي لهِ ذبضوي پیط ٍ فمیطی ّط ضٍظ
ثِ ثیبثبى هیضٍز ٍ پكتِ ذبضی روٕآٍضی هیوٌس تب قت آى ضا زض ثبظاض قْط ثفطٍقس .اهب یه ضٍظ وِ ثِ ثیبثبى
هیضٍز ،ثب اٍلیي زاؾی وِ ثِ ثَتِ ذبضی هیظًس ،هبض ثعضگی اظ ظیط ثَتِ ثیطٍى هیآیس .هبض ثِ ؾري زض هیآیس ٍ
هیگَیس :تَ هطا ًىف ،هي ّن گٌزی ضا وِ زض ایٌزب پٌْبى اؾت ،ثِ تَ هیزّن .ذبضوي اٍ ضا ًویوكس ٍ ایي
ثبض ثِ ربی پكتِ ذبض ،ذوطُ اقطفی ثِ ذبًِ هیثطز .حبل هبرطا پؽ اظ یبفتي گٌذ تغییط هییبثس .اٍ هیتَاًس ثِ
ّوِ ثگَیس وِ چِ قسُ اؾت ٍ ثِ یىجبضُ تغییط ضٍـ زّس ،یب ایٌىِ هٗمَلتط ضفتبض وٌس ٍ فٗالً فمٍ ثِ اًساظُ
هبیحتبد ضٍظاًِاـ اظ اقطفیّب ذطد وٌس .الجتِ حتوبً هَاًٗی ّن ثطای اٍ ایزبز هیقَز ،یٌٗی وؿبًی ّن هوىي
اؾت َوٕ وٌٌس ٍ ذُطاتی ثطایف ثیبفطیٌٌس ٍ  ...هٌَٓض اظ ّوِ ایي هجبحج ایي ثَز وِ هبرطای لهِ تبظُ ثٗس اظ
یبفتي گٌذ آغبظ هیقَز .یٌٗی توبم لهِ اظ آى «اهب» قىل هیگیطز .لجل اظ ایي «اهب» ٍيٗیت زیگطی ٍرَز
زاقت ٍ ثٗس اظ آى ًیع ٍيٗیتی زیگط .ثِ ٖجبضت زیگط ،لهِ یب زضام اظ ایٌزب آغبظ هیقَز .حَازث غیط هتٗبضف
ظًسگی اًؿبًْبّ ،وبى «اهب»ی لهِّبؾت ،یٌٗی لجل اظ حبزحِ «حیبت غیط زضاهبتیه» اؾت ٍ ثٗس اظ حبزحِ
«حیبت زضاهبتیه» آغبظ هیقَز.
زض ثرف غیط زضاهبتیه وِ ثرف ٖوسُ ظًسگی ٖوَم هطزم هبؾتّ ،وِ چیع تىطاض هیقَز ٍ ٖبزت
اؾت؛ ّوِ چیع لبثل هحبؾجِ ٍ پیفثیٌی اؾت ،ثِ ایي گًَِ حیبت انُالحبً هیگَیین «حیبت غیط
زضاهبتیه» .اهب ثِ هحى ایٌىِ ٍالِٗ یب حبزحِای ظًسگی ضا اظ هَاضز گطزـ ّط ضٍظُاـ ذبضد وٌس ٍ زیگط
اٍيبٔ لبثل هحبؾجِ ٍ پیفثیٌی ًجبقس ،لهِ ثِ ٍرَز ًویآیس ،فیلن ّن ؾبذتِ ًویقَز .زض حیبت غیط
زضاهبتیه ،ذبضوي ،وؿی هخل ّعاضاى ذبضوي زیگط اؾت وِ زض ََل حیبت ثكط ٍرَز زاقتِاًس؛ یب آزهْبی
پیبزُضٍ ّوِ هخل ّن ّؿتٌس ٍ تٌْب فطق اًساهی زاضًس .اهب اگط یه زٍؾت لسیوی ضا هیبى آًْب ثجیٌین ،ثطایوبى
هتفبٍت ذَاّس ثَز ظیطا ثب اٍ ظًسگی وطزُاین ٍ اٍلبتی ّن ثب اٍ زض یه حیبت زضاهبتیه ثِ ؾط ثطزُاین ٍ ّویي
هَرت ضفبلت ٍ هحجت هیبى هب قسُ اؾت.
زض حیبت زضاهبتیه ،نفبت ٍالٗی اًؿبًْب َْْض هییبثس .هخالً ذبضوي اظ لحِٓای وِ هبض اظ ظیط ثتِ
ثیطٍى هیآیس ،اگط قزبٔ ثبقس قزبٖتف َْْض پیسا هیوٌس؛ اگط تطؾَ ثبقس ،تطؾَ ثَزًف َّیسا هیقَز ٍ
ّویيََض نفبتی هخل زضایت ،شوبٍت ٍ  ...اهىبى َْْض ٍثطٍظ هییبثس .زض حبلی وِ زض قطایٍ حیبت غیط
زضاهبتیه ّیچوسام اظ ایي نفبت ثِ ََض وبهل َْْض ٍ ثطٍظ ًساضًس .یٌٗی زض ٍرَز اًؿبى یه قبولِ هرفی
اؾت .هطزم ثب هرفی ًوَزى قرهیتی وِ زض پؽ ٍرَزقبى لطاض زاضز ٍ ثب انُالحبتی وِ زض ضفتبض ذَز
هیوٌٌس ،هیوَقٌس ثِ قرهیتی وِ هیپؿٌسًس ثطؾٌس؛ اهب ٍلتی زض هَلٗیت زضاهبتیه لطاض هیگیطًس ،آى
قرهیت ًْبًی ْبّط هیقَز .یٌٗی زیگط ًویتَاًس هرفی وٌٌس وِ تطؾَ ّؿتٌس یب قزبٔ ّؿتٌس ،ؾربٍتوٌس

ّؿتٌس یب ذؿیؽاًس ٍ ّ . ...طیهّ ،ط ذهَنیتی وِ زاقتِ ثبقٌس زض قطایٍ زضاهبتیه َْْض ٍ ثطٍظ هییبثس.
اهب زض قطایٍ غیط زضاهبتیهّ ،وِ آزهْبیی ذَة ٍ هحتطم ثِ ًٓط هیآیٌس ،ظیطا ّوِ آزهْب «هرفی قسُ»
ّؿتٌس.
آیب تب ثِ حبل ثِ ٌّگبم ضاًٌسگی ثِ ایي ًىتِ پی ثطزُایس وِ ثؿیبضی اظ هؿیطّبی هٗوَلی وِ َی
وطزُایس ضا ثِ یبز ًساضیس؛ یٌٗی توبم ضاُ ضا ثسٍى تَرِ ٍ تأهل َی وطزُایس .اهب اگط زچبض حیبت زضاهبتیه قسُ
ثبقیس ،هخالً زض هؿیطی تهبزف وطزُ ثبقیس ـ ثِ ًؿجت قست تهبزف ـ چیعّبیی اظ هؿیط زض ذبَطتبى هیهبًس
وِ زض اٍلبت ٖبزی قبیس ّیچگبُ ثِ آًْب تَرِ ًىطزُ ثبقیس .اتفبلبتی وِ زض حیبت زضاهبتیه ٍ غیط زضاهبتیه
ضخ هیزٌّس ،اظ رْبت گًَبگَى لبثل همبیؿِاًس .هخالً هَئَ ظهبى زض قطایٍ حیبت زضاهبتیه یب غیط زضاهبتیه
تفبٍت زاضز .هیزاًین وِ ظهبى زاضای ؾِ ثرف گصقتِ ،حبل ٍ آیٌسُ اؾت .زض قطایٍ حیبت غیط زضاهبتیه
اًؿبى یب ثِ گصقتِ هیًگطز ٍ یب ضٍ ثِ آیٌسُ زاضز ٍ زض ًتیزِ زضوی اظ ظهبى حبل ًساضز .ثِ ٖجبضت زیگط ،ظهبى
ثِ زٍ لؿوت گصقتِ ٍ آیٌسُ تمؿین هیقَز ٍ ظهبى حبل فمٍ ًمُِ اتهبل ایي زٍ اؾت .اًؿبى یب زض حؿطت
گصقتِ اؾت ٍ یب ثطای آیٌسُ ًمكِ هیوكس.
زض قطایٍ حیبت زضاهبتیه ثب ؾِ ظهبى گصقتِ ٍ حبل ٍ آیٌسُ ؾطٍوبض زاضین .اهب ثِ هیعاى قست زضاهی
وِ ثطای هب ضخ زازُ اؾت ،گَیی زض همبثل گصقتِ ٍ آیٌسُ لٌع ٍایس لطاض گطفتِ ثبقس .یٌٗی آیٌسُ ثِ پطؾپىتیَ
وكساضی تجسیل هیقَز وِ ّط لسض ّن ًعزیىتط ثبقس ثٗیس ٍ زؾت ًیبفتٌی اؾت .گصقتِ ًیع پطؾپىتیَ زٍض ٍ
وكساضی اؾت وِ اظ زؾتطؼ شّي زٍض اؾت .ظهبًی وِ حبزحِای غیط هٗوَلی ثطای اًؿبى ضخ هیزّس ٍ حیبت
زضاهبتیه آغبظ هیقَز ،اًؿبى هخل گصقتًِ ،مكِّبی ثؿیبضی ثطای آیٌسُ ًویوكس یب ذیلی ثِ هطٍض ذبَطات
گصقتِ ًوی پطزاظز ٍ تٌْب زض ایي لحٓبت اؾت وِ اًؿبى زض ظهبى حبل فمٍ زض قطایٍ حیبت زضهبتیه اٖتجبض
هییبثس.
اهب زض ذهَل هىبى .ثطای هخبل قوب زض ذبًِ ذَز هوىي اؾت ثِ ثؿیبضی اظ اقیبء تَرْی ًساقتِ
ثبقیس اهب هْوبًی وِ ثِ ذبًِ قوب هیآیس چَى ًفؽ آهسًف ثطای اٍ ًَٖی حیبت زضاهبتیه ضلن ظزُ اؾت ،ثِ
چیعّبیی تَرِ هیوٌس وِ قوب آًْب ضا ًویثیٌیس؛ هخل ظیجبیی تبثلَی ذبًِ قوب ٍ ًَضی وِ اظ پٌزطُ ثِ زضٍى
هیتبثس .ثِ ٖجبضت زیگط اٍ ذبًِ قوب ضا هیثیٌس زض نَضتی وِ قوب وِ زض آى ظًسگی هیوٌیس ،آى ضا ًویثیٌیس.
ایي هَخَل زض هَضز ذَز قوب ّنٍ ،لتی ثِ هىبى زیگطی هیضٍیس ،نبزق اؾت .ثِ ٖجبضت زیگط ،زض قطایٍ حیبت
غیط زضاهبتیه ثب رؿووبى زض یه هىبى ثِ ؾط هیثطین ٍلی زض ذیبل زض هىبًْبی زیگط ّؿتین.
گبّی ایي گًَِ اؾتمطاض زض ربی زیگط ثِ لسضی قسیس اؾت وِ اًؿبى ضا اظ زًیبی ٍالٗی هٌفه هیوٌس؟
هخالً نسای تلفي ضا هیقٌَز ،نسای ظًگ زض ضا ًویقٌَز ٍ  ...ثب آًىِ ثیساض اؾت گَقْبیف ًویقًٌَس .اٍ زض
وزب ثِ ؾط هیثطز؟ هب زض هحبٍضُ فبضؾی ثِ چٌیي قرهی هیگَیین« :وزبیی؟» یٌٗی ایٌزب ًیؿتی ٍ زض ربی
زیگطی ّؿتی .اٍ اظ رْت فیعیىی زض ایي هىبى فیعیىی ّؿت ،اهب اظ لحبِ ضٍحی زض ایٌزب ًیؿت .ایي زض
قطایٍ حیبت غیط زضاهبتیه اؾت ظیطا زض قطایٍ حیبت زضاهبتیه اًؿبى ّن ذَزـ ٍ ّن تَرْف زض هىبًی
وِ ثِ ؾط هیثطز ،حبيط اؾت ٍ چیعّبیی ضا هیثیٌس وِ زض قطایٍ حیبت غیط زضاهبتیه ّیچگبُ ثِ آًْب تَرِ
ًویوطزُ اؾت.
همبیؿِ ایي زٍ گًَِ حیبت ضا اظ رْبت هرتلف هیتَاى اًزبم زاز .ثطای هخبل ،هٗوَالً فطٍزگبّْب اظ
هىبًْبیی ّؿتٌس وِ زض آًْب افطاز حیبت زضاهبتیه هییبثٌس .ظیطا اظ هساض ضٍظهطُقبى ذبضد قسُاًس .زض ایي
هىبى ،قرم هتَرِ توبم افٗبل ،فًبّب ،هىبًْب ،هَلٗیتْب ٍ  ...هیقَز ٍ زض ظهبى حبل ثؿط هیثطز .زض حبلی

وِ ثطای وبضوٌبى فطٍزگبُ ایي چٌیي ًیؿت .ثرف اٍضغاًؽ ثیوبضؾتبىّب ّن ّویي حبلت ضا زاضز؛ هطیى ٍ
اَطافیبًف هًُطة ٍ پطیكبىاًس ،زض حبلی وِ ذسهِ ثیوبضؾتبى زض حیي ووه ثِ ثیوبض ثب ّن لُیفِ ّن
هیگَیٌس ،چَى آًْب ثطذالف وؿی وِ هطارِٗ وطزُ اؾت زض حیبت غیط زضاهبتیه ثِ ؾط هیثطًس.
غطو اظ شوط ایي هُبلت ایي ثَز وِ تأهل زض همبیؿِ حیبت زضاهبتیه ٍ حیبت غیط زضاهبتیه هیتَاًس
ثؿیبضی اظ هؿبئل ضا ضٍقي وٌسَ .جٕ اًؿبى زض انل ثِ حیبت غیط زضاهبتیه توبیل زاضز ٍ اظ حًَض زض حیبت
زضاهبتیه پطّیع هیوٌس .ظیطا ایي گًَِ حیبت فكبض ظیبزی ثط اًؿبى ٍاضز هیؾبظز .ثٌبثطایي َجٕ اٍلیِ اًؿبى
هیلی ثِ حیبت زضاهبتیه ًساضز ٍ ثیكتط زٍؾت زاضز قبّس حیبت زضاهبتیه ثبقس تب آًىِ ذَزـ زچبض آى قَز.
حیبت زضاهبتیه لبثل ثطًبهِضیعی ًیؿت ،ظیطا ثطای ثطًبهِضیعی زلیك ،وٌتطل ثط اضوبى پسیسُ الظم اؾتٍ .لتی
تٗساز هتغیطّب اظ حسی ثیكتط هیقَز ،زیگط اهىبى ثطًبهِضیعی ٍرَز ًساضز .ثِ ّویي زلیل رَاهٗی وِ
هیذَاٌّس ثَؾیلِ ثطًبهِضیعی زلیك ثؿتط پیكطفت افطاز ضا فطاّن وٌٌس ،ثِ زًجبل اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ ّوِ هٌبثٕ ٍ
وٌتطل ّوِ هتغیطّب ّؿتٌس تب زض ربهِٗ آضاهف ایزبز وطزُ ٍ زض همبثل َٖاهلی وِ آى ضا هرتل هیؾبظًس،
ؾسّب ٍ هَاًٗی ثِ ٍرَز آٍضًس؛ هخالً «ثیوِ» ضا ایزبز هیوٌٌس وِ هبًٌس ؾسی يطثِّبی حیبت زضاهبتیه ضا
وناحط وٌس.
اهب ثؿیبضی اظ هفبّین ٍ احَال ،تٌْب زض قطایٍ حیبت زضاهبتیه اهىبى َْْض ٍ ثطٍظ هییبثٌس .هخالً ّوبى
قزبٖت ـ قزبٖت انیل ٍ ضیكِزاض ـ وِ تب پیف اظ حیبت زضاهبتیه هرفی ثَز .ثِ ٖجبضتی ،قرهیت اًؿبى
ثِ ٌَٖاى هَرَزی پیچیسُ فمٍ زض قطایٍ ٖبزی ،هب حمیمتبً زض هىبى ثِ ؾط ًویثطین ٍ یب انالً زض ظهبى حبل
ًیؿتین .هب ٍلتی هیتَاًین ایي گًَِ اهَض ضا زضیبثین وِ زض ظهبى حبل ظًسگی وٌین ٍ ثِ هىبى تَرِ ًوبیین ٍ
ایي هَوَل ثِ اؾتمطاض زض حیبت زضاهبتیه اؾت.
حبل ثبیس ثگَیین وِ هؿبئل َطح قسُ چِ اضتجبَی ثب هٗوبضی زاضز .هب اظ ثٌبیی وِ هیؾبظین ،اًتٓبض
زاضین فطاتط اظ ضفٕ ًیبظّبیوبى یٌٗی ٖولىطز هتٌبؾت ٍ  ...ثبقس .ظیطا هیذَاّین ثِ هب تٗبزل ٍ تٌبؾت ثجركس ٍ
هٗوبضاى ْبّطاً ؾٗی هیوٌٌس ایي هؿبئل ضا ضٖبیت وٌٌس .ثِ ٍیػُ هٗوبضاى هٗبنط ضارٕ ثِ ایي هَئَ هُبلت
ثؿیبضی ًَقتِ ٍ ازٖبّبی ظیبزی َطح وطزُاًسٍ .لی ٍلتی ثٌبیی ثب ّوِ ایي هكرهبت ثطای اًؿبى ؾبذتِ
هیقَز ،اٍ آى ضا ًویثیٌس ،ظیطا اغلت اٍلبت زض ذبًِ ذَز ،زض حیبت غیط زضاهبتیه ثِ ؾط هیثطز ٍ اظ هحیٍ
اَطاف ثیذجط اؾت .زض ثؿیبضی اض ثٌبّبیی وِ تهَیط آًْب ضا زض وتبثْب هیثیٌین ،وؿبًی ظًسگی هیوٌٌس وِ آًْب
ضا ًویثیٌٌس؛ یٌٗی ّوِ آى ازٖبّب ٍ حطفْب هغفَل ٍالٕ هیقَز.

پرسش و پاسخ
 شوا گفتید کِ اًساى هیل بِ حیات غیر دراهاتیک دارد ٍ ،ایي شرایط ّن خَد بِ خَد ایجاد شدُ
است .پس دیگر چِ هشکلی در هیاى است؟

ـ ایي حطف زضؾت اؾت« .اًؿبى ثِ ََض َجیٗی ثِ حیبت غیط زضاهبتیه توبیل زاضز» .اهب ذَاؾتِّب ٍ
تَلٗبت هٗوبضاى اظ ؾبذتي ثٌب ٍلتی ثطآٍضزُ هیقَز وِ ؾبوٌبى آى ثٌب ،آى ضا ثیٌٌس .اگط آًْب زض حیبت غیط
زضاهبتیه ثِ ؾط ثطًس ،ثٌب ضا ذَة ًویثیٌٌس ٍ زض چٌیي هَالٗی اؾت وِ آى ضٍح اًؿبًی وِ گَیی اظ ربیی زیگط
آهسُ ٍ زض ایٌزب غطیت اؾت ،هغفَل ٍالٕ هیقَز ٍ اؾبؾبً هیساًی ثطای ٖطو اًسام هٗوبضی ٍرَز ًساضز.
 بدیي ترتیب تأکید شوا بر دٍام حیات دراهاتیک است.
ـ ثلِّ ،ن زٍام ٍ ّن رٌؽ احطی وِ هٗوبضی هیتَاًس ثگصاضز.

 بِ ًظر هیرسد کِ هدت حیات دراهاتیک برای کَدکاى باید بیشتر باشد.

ـ ّویيََض اؾتٍ .لتی ثِ ذبَطات ذَز ضرَٔ هیوٌیس هیثیٌیس وِ اظ زٍضاى وَزوی ٍ ًَرَاًی ثِ
زلیل ایٌىِ ثیكتط زض هٗطو حیبت زضاهبتیه ثَزُایس ،ذبَطات ثیكتطی زاضیس.
 آیا هیتَاى هعواری را در یک جولِ کَتاُ تعریف کرد؟
ـ ثطای پبؾد گفتي ثِ ایي ؾئَال ،ثبیس آًچِ ضا وِ لجالً گفتن ،یبزآٍض قَم .یٌٗی ایٌىِ ثبیس هربَت ثٌب
ضا زض هطتجِّبی ؾطپٌبُؾبظی ،ؾبذتوبىؾبظی ٍ هٗوبضی ثكٌبؾینّ .وبىََض وِ گفتینٍ ،رِ هربَت هطتجِ
هٗوبضیٍ ،رْی اؾت وِ زض ایي زًیب زض غطثت ثِ ؾط هیثطز .هٗوبضی پبؾرگَی ایي ٍرِ اؾت ٍ اگط ثٌب ،ضًگ
ٍ ثَیی اظ آى ٍَي هألَف زاقتِ ثبقس ،اًؿبى زض آى آضاهف هییبثس.
 اگر کسی بِ چٌیي هسائلی اعتقاد ًداشِ باشد ،تکلیف چیست؟
ـ ثسى هب ثِ آة ًیبظ زاضز ،ذَاُ هب ثِ آى ٖمیسُ زاقتِ ثبقین یب ذیطً .یبظ ثِ ظیجبیی زض فُطت اًؿبى اؾت
ٍ اگط وؿی ثِ ایي َٖالن اٖتمبز ًساضًسّ ،وبى هطحلِ ؾبذتوبىؾبظی ثطای اٍ وبفی اؾت.
 لطفاً در خصَص حیات دراهاتیک هطالب بیشتری بفرهایید.
ـ اظ زیگط هَيَٖبت لبثل ثطضؾی زض ایي ظهیٌِ ،ایي اؾت وِ اقیبء اظ حیبت زضاهبتیه ضًگ هیپصیطًس؛
یٌٗی اگط زض ربیی ثطای قوب حبزحِ ًبگَاض ٍ حیبت زضاهبتیه ًب هُجَٖی ضخ زازُ ثبقس ،قوب اظ آى هحل
ضٍیگطزاى ّؿتیس ٍ ربیی ضا وِ زض آى لحٓبت ذَقی زاقتِایس ،زٍؾت زاضیس .زض تجلیغبت تزبضی ّن اظ ایي
لًیِ اؾتفبزُ هیقَز؛ هخالً قیكِ وَوبوَال اضظـ تجلیغبتی ذبنی ًساضز .حبل ثبیس زیس وِ هٗوبضی ثب ایي
ویفیت اظ حیبت زضاهبتیه ًؿجت زاضز یب ذیط .فًبّبی هٗوبضی هوىي اؾت ثط اؾبؼ حیبت زضاهبتیه
اقربل ،رلَُّبی گًَبگَى زاقتِ ثبقٌس .هخالً ثطای وؿی تألنآٍض ٍ ثطای زیگطی هؿطت ثرف ٍ ضٍحافعا
ثبقٌس.
 چِ ًسبتی از عور اًساى باید ٍاجد «حیات غیر دراهاتیک» ٍ چِ ًسبتی از آى باید ٍاجد «حیات
دراهاتیک» باشد؟

ـ هبرطارَتطیي اًؿبًْب ،قبیس زض هزؤَ ثیف اظ یه یب زٍ ؾبٖت اظ ٖوط ذَز ضا زض حیبت زضاهبتیه ثِ
ؾط ًویثطًس .حبل زض ایٌزب انالحبتی ضا زض هیبى ایي روٕ لطاضزاز هیوٌین ٍ آى «حیبت زضاهبتیه افمی»
اؾت .ثسیي هٌٗب وِ زض ایي زًیب حیبت زضاهبتیه هوىي اؾت ثِ ََض ضٍظهطُ ثطای هب اتفبق ثیفتس .ظهیي
ثرَضین ،ثلٌس قَین ،قبز قَینّ ،یزبىظزُ قَین ٍ  ...اهب هب ثِ هخبثِ اًؿبى ،ظهبًی زض ربیی ثِ ؾط هیثطزین ٍ
زٍض هساضی هی گكتین ٍ ًبگْبى یه ٌٖهط زضاهبتیه هب ضا اظ هساض ذبضد وطز ٍ تب ظهبًی وِ زض هساض رسیس لطاض
ًگیطین ،زچبض حیبت زضاهبتیه ّؿتین ٍ پبیبى آى ًیع زض ّوبى آیِ «اًب هلل ٍ اًب الیِ ضارَٗى» ٍٖسُ قسُ اؾت.
اظ ظهبًی وِ اًؿبى لَؼ ًعٍلی ضا َی وطز ،تب ظهبًی وِ ثِ همهس ًْبیی ذَیف ضرٗت وٌس ،زچبض ًَٖی حیبت
زضاهبتیه اؾت وِ ّطگع لُٕ ًویقَز ٍ زض ََل ظًسگی اًؿبى تساٍم هییبثس .اًؿبى هیل ثِ ثبظگكت ثِ ٍَي
زاضز ٍ ثِ زًجبل ؾٗبزت اظ زؾت ضفتِ اؾت .اٍ زض ایي رْبى ،ثط اؾبؼ ّویي هیل ٍ ُٖف ثِ تىبپَ ٍ تالـ
هیپطزاظز .فلؿفِ «اغتٌبم فطنت» یب «زم غٌیوت قوطزى» ٖطفب ًیع ثِ هٌَٓض ثْب زازى ثِ ّویي حیبت
زضاهبتیه اؾت .حًطت ٖلی (ٔ) ًیع هیفطهبیٌس« :حبل ضا زضیبثیس ٍ گصقتِ ضا ضّب وٌیس ،ظیطا قوب لسضت تهطف
زض گصقتِ ضا ًساضیس».
زض ثحج لجلی گفتین وِ هربَت هٗوبضی آى قبولِ هبؾت وِ ّوَاضُ زچبض حیبت زضاهبتیه اؾت.
ًیبظّبی آى اظ ضاُ هٗوبضی هطتفٕ هیقَز ًِ اظ َطیك ؾبذتوبىؾبظی.

ؾبذتوبًْبی اهطٍظی ثب ایٌىِ اظ ثٌبّبیی وِ زض گصقتِ ؾبذتِ هیقس ،اظ رْت ؾبذتوبىؾبظی ذیلی
ثْتطًس ،اًؿبى ضا زچبض افؿطزگی هیوٌٌس ،چطا وِ ثِ ایي قبولِ ٍرَز اًؿبى زض آًْب تَرِ ًویقَز .ایٌزبؾت
وِ هیثیٌین فمٍ هٗوبضی پبؾرگَی ایي ًیبظّبی زضًٍی اؾت ٍ اظ آًزب وِ ضقتِ هب هٗوبضی اؾت ثبیس ثیف اظ
زیگطاى ایي قبولِ ضا ثكٌبؾین ٍ ًیبظّبی آى ضا زضیبثین .ثعضگتطیي اٖتجبض گصقتِ ،هٗوبضی آى اؾت .هٗوبضی
گصقتِ پبؾد ثِ ًیبظ ًؿبًی اؾت وِ اّل ایي ٖبلن ًیؿت.
 اهرٍزُ شاّد جٌبشی در هعواری ّستین کِ هیخَاّد پٌجرُ را ٍاقعاً بِ شکل پٌجرُ ًشاى بدّد
ٍ یا زهیي ٍ  ...را .در ایي خصَص چِ ًظری دارید؟

ـ ایٌْب هیذَاٌّس ثِ گًَِای اقٌبظزایی وٌٌس ٍ ٍيٗیت ضا ََضی تغییط زٌّس وِ زیگطاى ثجیٌٌس .ظیطا
یىی اظ زالیلی وِ ثبٖج هیقَز هب فًب ضا هكبّسُ ًىٌینٖ ،بزت اؾت .اهب ایٌْب تالقْبی هصثَحبًِای اؾت،
ظیطا هكىل زض ربی زیگط اؾت.
 چرا ها اهرٍزُ در حال ٍ َّا دادى بِ فضاّا هَفق ًیستین؟
ـ ایي گطفتبضی ول ربهِٗ هٗوبضی زًیبؾت ٍ ؾئَال هْوی اؾت وِ رَاثف ّن وَتبُ اؾت:
وی تَاًس وِ قَز ّؿتی ثرف
شات ًب یبفتِ اظ ّؿتی ثرف
یٌٗی ٍلتی ذَزهبى زچبض آى احَال ًجبقین ،چگًَِ هیتَاًین آى ضا زض ؾٌگ ایزبز وٌین؟ ایٌزبؾت وِ
ثِ ًمف ٖوسُ هٗوبض زض هٗوبضی هیضؾینٌّ .طهٌس ثٌب ثِ ؾیط هٌَٗیای وِ زاضز ـ یٌٗی احَال ذَزـ ـ احط
ذَز ضا هیآفطیٌس؛ اهطی وِ ثب احَال اٍ تٌبؾت زاضز.
 بِ ًظرم در بعضی فضاّا هیتَاًد حیات دراهاتیک ٍاقع شَد؛ هثالً گٌبد هسجد اهام در اصفْاى،
یا هسجد شیخ لطفاهلل ٍ ٍ ...لی فکر ًویکٌن در هَرد خاًِ بشَد یک فضای دراهاتیک خلق کرد.

ـ ٌّطهٌساى اهطٍظ ثِ زًجبل رلت هربَت ثیكتطًس ،زض حبلی وِ ٌّط زض گصقتِ ثط اؾبؼ ّوبى قبولِ
قىل هی گطفتِ اؾت ٍ ثِ ّویي زلیل زض حجؽ ٍ زض لفؽ ظهبى ًیؿت .قٗط حبفّ اظ پؽ ّكتهس ؾبل ٌَّظ
ّن ظثبى حبل ّوِ وؿبًی اؾت وِ ثب آى الفتی زاضًس؛ هؿزس اهبم ّن غعل ٖلی اوجط انفْبًی اؾتّ ،وبى
ویفیت ضا ّن زاضز.
تب ًگطزی آقٌب ظیي پطزُ ضهعی ًكٌَی
گَـ ًبهحطم ًجبقس ربی پیغبم ؾطٍـ
ثطای ٌّطهٌساى گصقتِ ،ثِ ذالف اهطٍظیبى ،وخطت ٍ وویّت انالً اّویت ًساقتِ اؾت .هوىي اؾت زض
ظهبى ذَزقبى ّن ثب آزهْبی غبفلی ؾطٍوبض زاقتِاًسٍ ،لی احط آًْب ثِ پٌِْ تبضید ثبلی ذَاّس هبًس .اگط اؾتبز
ٖلی اوجط انفْبًی زض ظهبى هب هیظیؿت ،حتوبً اظ ّویي ههبلح رسیس ًیع اؾتفبزُ هیوطز ٍ اظ زؾتبٍضزّبی
ٖلن رسیس ثْطُ هیرؿت؛ ٍلی ًىتِ انلی ایٌزبؾت وِ هربَت ٍی حتوبً ّوبى قبولِ اًؿبًْب ثَز.

