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 امنيتجامعه

اي وٝ خلٛكبً دس  ثـش ثؼذ اص سٚيٍشدا٘ي ٚ فبكّٝ

ي اَٚ لشٖ ثيؼتٓ اص ديٗ ٚ ٔؼٙٛيت ٚ اخالق ٚ  ٘يٕٝ

عٛس وّي اص أٛس ٔبٚسايي داؿت، دٚثبسٜ ثٝ ػٕت  ثٝ

تشيٗ ػّت ايٗ  ٔؼٙٛيت ٚ ديٗ ٚ ػشفبٖ ثبصٌـت. ٟٔٓ

ٌشايي  ي ٔبدي ثؼت سػيذٖ دس ٚسعٝ ثٗثبصٌـت، ثٝ 

اي اػت وٝ  ٌٛ٘ٝ ثٛد؛ زشا وٝ التضبي آفشيٙؾ ا٘ؼبٖ ثٝ

ٌشايي أشي غيش ٕٔىٗ ديذ، ثب  خب وٝ دػتيبثي ثٝ ضميمت سا دس ٔبديثٝ ٔؼٙٛيت ٚ ضك ٚ ضميمت تٕبيُ داسد؛ ِزا اص آٖ

سٚضي خٛد سا اص ايٗ عشيك تأٔيٗ ٕ٘بيذ. ٕٞيٗ سٚي اؿتيبق فشاٚاٖ ثٝ ٔؼبئُ ٔؼٙٛي ٚ ػشفب٘ي سٚي آٚسد تب ثتٛا٘ذ ٘يبصٞبي 

آٚسدٖ ثٝ ضميمت ٔٛخت ؿذ تب افشادي وٝ ثيـتش ثٝ ثبعُ ٌشايؾ داؿتٙذ، ثٝ فىش ؿجيٝ ػبصي ٚ خبيٍضيٙي ثشاي 

ٔؼٙبي ثبعُ، وبرة ٚ ثٝ تؼجيشي خذيذ، ٘ٛپذيذ ٚ ٘ٛظٟٛس  ٚيظٜ خٛا٘بٖ سا ثٝ ػٛي ٞبي ا٘ؼب٘ي ثيفتٙذ ٚ افشاد ثٝ ٌشايؾ

 ٞبي ٘ٛظٟٛس اؿبسٜ وشد. ٞب يب ػشفبٖ تٛاٖ ثٝ خشيبٖ فشلٝ ٔي دٞٙذ. اص ايٗ ٔيبٖ ٌشايؾ

ثرشاي خرزة    وٙٙذ تب اص ايٗ اثضاسٞب ٞب ٚ ٔىبتت غيش اِٟي ػؼي ٔي اي، ايٗ فشلٝ أشٚصٜ ثب افضايؾ استجبعبت ٚ تجّيغبت سػب٘ٝ

 افشاد ٟ٘بيت اػتفبدٜ سا ثشدٜ ٚ ثٝ اٞذاف خٛد دػت يبثٙذ.

ا٘تظبٔي دس زٙذ ػبَ اخيش ٕٞٛاسٜ ثشاي ٔمبثّٝ ثب ايٗ خشيربٖ ترالؽ ٕ٘رٛدٜ اػرت، ثريؾ اص ٞرش زيرض ثرٝ         ايٗ وٝ ٘يشٚي 

عٛس ورٝ ثبٚسٞربي ديٙري ٚ ٌرشايؾ افرشاد ثرٝ ٔؼٙٛيرت         ٌشدد. ٕٞبٖ پيبٔذٞبي ٔٙفي آٖ ثش أٙيت ٚ اضؼبع أٙيت ثبص ٔي

وٝ سيـٝ دس ثبعُ داسد، افرضايؾ خرشْ ٚ    ٞبي ٘ٛظٟٛس ؿٛد، ٌشايؾ ثٝ ٔؼٙٛيت ضميمي ٔٛخت وبٞؾ خشايٓ دس خبٔؼٝ ٔي

 ٞبي اختٕبػي سا ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت.  ؿىٙي ٚ ٘بٞٙدبسي خٙبيت، لبٖ٘ٛ
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ٕ٘بيب٘ٙرذ؛    خذيرذ ٔري   ٔؼتمُ ثٛدٜ ٚ ػشٜا٘ذ ٚ ٌبٜ يه ٞب ٌبٜ ثشآٔذٜ ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ اديبٖ ثضسي ٚ والػيه يب ػٙتي ايٗ فشلٝ

ٔرذسٖ،  ٚيرظٜ دس خٛأرغ   زٙيٗ ٘يؼتٙذ. ػُّ ظٟٛس ٚ پيذايي ٚ وثشت آٟ٘ب ثٝا٘ذ ٚ ٌبٜ ٌبٜ زٖٛ اديبٖ والػيه ػبصٔبٖ يبفتٝ

. ثذٖٚ ؿه آؿرٙبيي ٚ ٘مرذ ٚ ثشسػري فمرظ زٙرذ      ثؼيبسي اص خبٔؼٝ ؿٙبػبٖ ٚ ديٗ پظٚٞبٖ سا ثٝ خٛد ٔـغَٛ وشدٜ اػت

ترٛاٖ دػرت ورٓ     ٌٙدرذ؛ أرب ٔري    اختلبف ضدٓ صيبدي اص ٔغبِت داسد وٝ دس ايٗ ٘ٛؿتبس ٕ٘ي ٞب ٘يبص ثٝ ٔٛسد اص ايٗ فشلٝ

 ٞب سا ثيبٖ ٕ٘ٛد.  ثشخي اص ٚخٜٛ ٔـتشن آٖ
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ٝ  ٞب تطميك وٙيذ، ٔي ٞؼتٙذ، ٚلتي دس ٔٛسد آٖ« ٔطٛس ا٘ؼبٖ»يب « أُب٘يؼتي»ٞب   اغّت ايٗ فشلٝ .1 ي زيضٞربيي   ثيٙيذ ٕٞر

آسأرؾ، خّؼرٝ، تٟٙربيي،    «. ا٘ؼبٖ ثٕبٞٛ ا٘ؼبٖ»ٌٛيٙذ ٔشثٛط ثٝ ا٘ؼبٖ اػت، ٘ٝ ا٘ؼبٖ ثشاي سػيذٖ ثٝ خذا، ثّىٝ  وٝ ٔي

ٖ  ٔذيتيـٗ، تٕشوض، خٛدآٌبٞي ٚ ضتي وٙٙرذ. يؼٙري    ٞرب ترشٚيح ٔري    خٛدخذايي ٚ... ٔؼبئّي اػت وٝ ٞشوذاْ اص ايٗ ػشفرب

 (.ثشاي خٛد )٘فغ اؽ ٕٞٝ

ثبؿذ. ثطر  ايرٗ    ٞب ٔي ٞؼتٙذ. تٙبػخ يىي اص اػتمبدات ٔـتشن ٔيبٖ آٖ« ؼبدٔضذ »ٚ « ٌشا ٙبػخت»ٞب ػٕذتبً  ايٗ فشلٝ. 2

تٛا٘ذ ثٝ ضيبت د٘يٛي خرٛد دس ثرذٖ    ٌيشد ٚ پغ اص ٔشي ٔي اػت وٝ آيب ٘فغ ضيٛا٘ي ٚ ا٘ؼب٘ي تٟٙب ثٝ يه ثذٖ تؼّك ٔي

ؼٙي ٚلتي ٘فغ ثب ٔشي اص ثرذٖ خرٛد خرذا ؿرذ،     يب خؼٓ ديٍشي ادأٝ دٞذ؟ عشفذاساٖ تٙبػخ ثٝ ديذٌبٜ دْٚ ثبٚس داس٘ذ؛ ي

ٞبي ديٍش ا٘ؼب٘ي يب ضيٛا٘ي يب ٘جبتي ٚ يب خٕبدي تؼّك يبثرذ. ايرٗ ػميرذٜ ثرب ثرشاٞيٗ       تٛا٘ذ دس ثذٖ كٛست پي دس پي ٔيثٝ

٘رذ  سٚ سٚش ٚ خؼٓ ثب ٞٓ اص ثيٗ ٔري  ي،ي صٔب٘ ٞب ٞٓ ٔؼتمذ٘ذ وٝ دس يه دٚسٜ ػمّي ٚ آيبت لشآ٘ي ٔٙبفبت داسد. ثشخي اص آٖ

 ٘يؼتٙذ. ؿٛ٘ذ؛ يؼٙي ثٝ ٔؼبد لبئُ ٚ تٕبْ ٔي

ٞب ثب ؿشيؼت  ي فشلٝ ثٛدٖ اػت. ػٕذٜ« ٌشيض ؿشيؼت»ٚ « ػتيض ؿشيؼت»ٞبي ٘ٛظٟٛس  . ػٛٔيٗ ٚيظٌي ٔـتشن ٔيبٖ فشل3ٝ

 وتربة »ٞؼتٙذ. ثش خالف اػرالْ ورٝ   « سٞجشٔطٛس»ٚ « ٔطٛس ؿخق»ٞب ػٕذتبً  وٙٙذ. ايٗ فشلٝ ٚيظٜ ثب اػالْ ٔجبسصٜ ٔي ٚ ثٝ

ٞب ٘ٝ فمظ اص ؿشيؼت اػالْ، ثّىٝ اص ؿشيؼت يٟٛد ٚ ٔؼيطيت ٞرٓ فرشاس    اػت. ايٗ« لبٖ٘ٛ ٔطٛس»ٚ « ٚضي ٔطٛس»، «ٔطٛس

، ٔؼيطيت خذيذ ثب سٚيىشد كٟيٛ٘يؼتي ٚ ضتي ٌشايـبت ػشفب٘ي ٘ظيش ثٛديؼرٓ،   پشػتي، ٚٞبثيت وٙٙذ. ثٟبئيت، ؿيغبٖ ٔي

 بي ٔؼٙٛي ٘ٛظٟٛسي ٞؼتٙذ وٝ سٚيىشدي ػّجي ٘ؼجت ثٝ ديٗ داس٘ذ.ٞ يٌٛب ثب ٌشايـبت خبف، اٚؿٛ، ٔذيتيـٗ ٚ... فشلٝ

ٞبػت. زٖٛ سٞجش فشلٝ  وبسٞبي آٖ تشيٗ ساٜ يىي اص ٟٔٓ« ٔغضي ؿٛيٚ  ؿؼت»ٞؼتٙذ ٚ « ػتيض ػمُ»ٞبي ٘ٛظٟٛس  . فشل4ٝ

 اٚ اعبػت وٙٙذ. خٛاٞذ ٔذيشيت وٙذ ٚ ٕٞٝ ثبيذ ثذٖٚ تؼمُ اص ٔي

ٞربي اختٕربػي دٚس وٙٙرذ.     اص فضبي اختٕبػي ٚ فضبي فؼبِيرت « ا٘ضٚاعّجي»ٞب ػٕٛٔبً ػؼي داس٘ذ ا٘ؼبٖ سا اص عشيك  . اي5ٗ

ٞب ثرب ايرٗ ٞرذف ثرٝ تجّيرا آٟ٘رب        يٌٛب، ٔذيتيـٗ، تٕشوض، خّؼبت خبف خٛدي ٚ آساْ وشدٖ خٛد، ٔٛاسدي ٞؼتٙذ وٝ آٖ

ٌٛيٙذ ٍٔرش ٕ٘ربص    وٙٙذ. آٟ٘ب ٔي ٞبي ٔختّف اػتفبدٜ ٔي . يؼٙي اص ضشثٝپشداص٘ذ. اِجتٝ ثشاي فشيت ٔشدْ، ؿٍشد ٞٓ داس٘ذ ٔي

 دٞذ!   وٙذ؟ يٌٛب ٞٓ ثٝ فشد آسأؾ ٔي فشد سا آساْ ٕ٘ي

إِرب،،   االسم، عري  اِؼبدٜ سا تجّيا وٙٙذ. ٔثُ عي ػشي وبسٞبي خبسقوٙٙذ يه ٞؼتٙذ. يؼٙي تالؽ ٔي« وشأت ٔطٛس. »6

 وٙٙذ.   اِؼبدٜ تطت ػٙٛاٖ ػشفبٖ يبد ٔي ٞب اص ايٗ وبسٞبي خبسق ثشخي اص ايٗ فشلٝ. ...ٚ ٞب ٞبي آػٕب٘ي، ثـمبة پش٘ذٜ ص٘ذٌي

ٞبي آػٕب٘ي ثيبيٙذ سٚضـبٖ سا ثب خٛد ثجش٘رذ.   ٘فش خٛدوـي وشد٘ذ تب ثـمبة پش٘ذٜ 313« ٔؼجذ» ي ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس فشلٝ ثٝ

ٝ عشص ٚضـتٙبوي وـتٙذ ثشاي ايرٗ ورٝ ثرٝ    ٞب ثٝ لذسي ؿؼت ٚ ؿٛي ٔغضي ؿذٜ ثٛد٘ذ وٝ خٛدؿبٖ سا ثب صٖ ٚ ثسٝ ث آٖ

 ّٔطك ؿٛ٘ذ! ٞبي فضبيي ثـمبة پش٘ذٜ

ٞب ثٝ د٘جبَ آٖ ٞؼتٙذ ٚ ثٝ كٛست ٔؼرتميٓ   . تالؽ ثشاي فشٚپبؿي ٘ظبْ خب٘ٛادٜ، ٔٛضٛػي اػت وٝ ثؼيبسي اص ايٗ فشل7ٝ



ٛ »تٛاٖ ثٝ ػشفربٖ دسٚغريٗ    وٙٙذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔي يب غيش ٔؼتميٓ سٚاثظ خٙؼي خبسج اص ٘ظبْ خب٘ٛادٜ سا تجّيا ٔي « اٚؿر

دا٘رذ. اٚؿرٛ دس يىري اص     سػريذٖ ػـرك ٔري   اؿبسٜ وشد وٝ ثب اصدٚاج ثٝ ؿذت ٔخبِف اػرت؛ زرٖٛ آٖ سا ٔرب٘غ اص ثرٝ  ٕرش     

دس «. خٛسد. ٔٗ اص اصدٚاج دَ خٛؿي ٘ذاسْ ٔٗ ػشاپب عشفذاس ػـمٓ، زٖٛ ػـك ؿىؼت ٔي»ٌٛيذ:  ٞبي خٛد ٔي ػخٙشا٘ي

ٝ    ٞير خبيي « اؿٛ»ؿٟش ػشفب٘ي  ي خرٛد   ثشاي اصدٚاج ٚخٛد ٘ذاسد. تٕبْ ايٗ ٔٛاسد دس ضبِي اػرت ورٝ اٚؿرٛ اص دٚ ٔؼـرٛل

ي ايٗ ػخٗ آٖ اػت وٝ داؿتٗ سٚاثظ خٙؼي دس غيش اصدٚاج ٞير ا ش ٔٙفي دس پري   ػخٙبٖ صيبدي ٘مُ وشدٜ اػت. الصٔٝ

 ٘ذاسد!
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ايٓ ػٝ ٔؤِفٝ سا ثشاي ثـش تأٔيٗ  ا٘ذ وٝ ٔب آٔذٜ ثٝ كٛست ضٕٙي ٔذػي ٞبي ٘ٛظٟٛس ثٝ كشاضت يب ٞب ٚ ٔؼٙٛيت ٍٕٞي فشلٝ

 ي اٚ سا پبػخ دٞيٓ: وٙيٓ ٚ ػٝ ٘يبص ػٕذٜ

ٞبي ٔب ػُٕ وٙذ، ص٘ذٌي ؿربدي خٛاٞرذ    ٞب ٚ تئٛسي آٚسيٓ. وؼي وٝ ثٝ تىٙيه . ؿبدي ٚ ٘ـبط سا ثشاي اٚ ثٝ اسٔغبٖ ٔي1 

 داؿت.

 وٙيٓ. اٚ سا اص اضغشاة ٚ دِٟشٜ دٚس ٔي آٚسيٓ ٚ . آسأؾ ٚ عٕأ٘يٙٝ ثٝ اسٔغبٖ ٔي2

ٖ    وّي ٔبٞيت ادػبيي ايٗ فشلٝدٞيٓ.  ثٝ عٛس . ثٝ اٚ أيذ ثٝ ص٘ذٌي ٔي3 ؿرٙبختي اػرت. ايرٗ    ٞرب دس ضميمرت ٔربٞيتي سٚا

ٗ   ٞب تلشيص ٔي فشلٝ ٞربي سػرٕي    وٙٙذ وٝ ثشاي ؿبد ثٛدٖ ٚ أيذٚاس ثٛدٖ ثٝ ص٘ذٌي ٘يبصي ثٝ اػتمبد ثٝ خذا ٚ ٔؼربد ٚ دير

تٛا٘يذ اػتمبدي ٞٓ ثٝ ٚخٛد خذا ٚ ٔؼبد ٘ذاؿتٝ ثبؿريذ؛ ِٚري ص٘رذٌي ٔؼٙرٛي ٚ آساْ ٚ ثرب ٘ـربعي داؿرتٝ         . ؿٕب ٔي٘يؼت

 ثبؿيذ!
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سػرذ   ٞبي اختٕبػي ثؼيبس پيسيرذٜ ثرٛدٜ ٚ زٙرذ ػربّٔي اػرت. ثرٝ ٘ظرش ٔري         ٞبي ٘ٛظٟٛس ٔب٘ٙذ ػبيش پذيذٜ ي فشلٝ پذيذٜ

ٞب، ػُّ ٚ ػٛأُ سٚضي ٚ سٚا٘ي اػت. ثشخي اص ػُّ سٚضي ٚ سٚا٘ري   ٌيشي ٚ پيذايؾ ايٗ فشلٝ ػٛأُ ؿىُتشيٗ ػُّ ٚ  ٟٔٓ

ؿٛد؛ ثبالخشٜ ا٘ؼبٖ ٔخلٛكبً دس د٘يبي ٔرذسٖ ٚ   ٞب ٔي ٞب ٚ فشلٝ ٌيشي ٚ سٚي آٚسدٖ ثـش ثٝ ػٛي ايٗ ٔؼٙٛيت ثبػ  ؿىُ

ي ورٝ دس اختيربس داؿرت پبػرخي ثرشاي آٖ وٕجٛدٞرب       ديذ وٝ ثب أىب٘ربت  ٞب ٚ وٕجٛدٞبيي دس ٚخٛد خٛدؽ ٔي خذيذ خُّ

 يبفت.   ٕ٘ي

ي خب٘ٛادٜ ٚ ضتي ٔؼبئُ ٔختّف ػيبػي، التلبدي ٚ اختٕبػي خألٞربيي داؿرت ورٝ     دس ٔؼبئُ ص٘ذٌي سٚصٔشٜ ٚ دس ضٛصٜ

ثرشٚص ٚ  داد. دس زٙيٗ فضبيي عجيؼي اػت وٝ صٔيٙرٝ ثرشاي    ٞب دس اختيبس اٚ لشاس ٕ٘ي وٙٙذٜ ثشاي آٖ ػّٓ خذيذ پبػخي لب٘غ

ٌٛيي ثٝ ٔؼربئُ سٚضري ٚ سٚا٘ري ٚ ٘يبصٞربي دسٚ٘ري       ؿٛد وٝ ٔذػي پبػخ ٞبيي فشاٞٓ ٔي ٌيشي خشيبٖ ٞب ٚ ؿىُ عشش ايذٜ

 افشاد ٞؼتٙذ.

ٞبي ٘ٛپذيذ سا عجيؼري لّٕرذاد ٕ٘رٛد؛ أرب ثرذٖٚ ؿره        تٛاٖ ٔٙـب، ظٟٛس ٚ ثشٚص ٔؼٙٛيت اٌش زٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ٔي

ٌرٛيي   ٞب ٞش زٙذ ٔذػي پبػخ ثبؿذ. ايٗ فشلٝ ٘جٛدٜ، ثّىٝ ثؼيبس ٞذفٕٙذ ٚ ٔذيشيت ؿذٜ ٔي ٞب عجيؼي ي آٖ تشٚيح ٚ اؿبػٝ



ثٝ ٘يبصٞبي عجيؼي ٚ سفغ ٔـىالتي ٞؼتٙذ وٝ ثشاي ثـش ايدبد ؿذٜ اػت، أب ثب ٞرذف تخشيرت ٔؼٙٛيرت ضميمري ترشٚيح      

ٙذ اػت. يؼٙري ثرب ايرٗ ٞرذف تِٛيرذ      ٞب ٘يض وبٔالً ضؼبة ؿذٜ ٚ ٞذفٕتٛاٖ ٌفت پيذايي ثشخي اص ايٗ ؿٛ٘ذ ٚ ضتي ٔي ٔي

ا٘ذ وٝ ثٝ صػٓ خٛد خّٛي سؿذ تلبػذي ٔؼٙٛيت ضميمي ٚ اػالٔي سا ثٍيش٘ذ. ايٗ سا ثؼريبسي اص ٔشاورض غشثري ارػربٖ      ؿذٜ

 ا٘ذ.   ٞبي فىشؿبٖ ثيبٖ وشدٜ ٕ٘ٛدٜ ٚ دس اتبق

خٛدؽ ٕٔىٗ خٛاٞذ ثرٛد. يؼٙري تِٛيرذ    ا٘ذ وٝ ٔجبسصٜ ثب ٔؼٙٛيت، ثب اػتفبدٜ اص اثضاسي اص خٙغ  ٞب ثٝ ايٗ ٘تيدٝ سػيذٜ آٖ

ٞربي ٘ٛظٟرٛس دس    ٞبيي ثٝ ٘بْ ديٗ أب ثش ػّيٝ ديٗ! ثٝ ٕٞيٗ دِيُ اػت وٝ اغّت لشيت ثٝ اتفبق ٔؼٙٛيرت  ٞب ٚ فشلٝ خشيبٖ

ي اكَٛ ٚ ٔجب٘ي ِيجشاِيؼٓ سا ٔؼتمذ٘ذ. اِجتٝ ٘ٝ ثٝ ٘ربْ ِيجشاِيؼرٓ،    ثبؿٙذ. ٕٞٝ زبسزٛة تفىش ِيجشاِيؼتي ٚ اٚٔب٘يؼتي ٔي

ٞربي خذيرذ دس د٘يرب ٚ ٔخلٛكربً دس      ىٝ ثٝ ٘بْ ٔؼٙٛيت ٚ ديٗ. ٚالؼيت ايٗ اػت وٝ پيذايي ٚ پبيبيي ثشخري اص ٔؼٙٛيرت  ثّ

 وـٛس ٔب وبٔالً ٔذيشيت ؿذٜ اػت.

ٞبيـبٖ ثٝ كرشاضت اص ترشٚيح    وٙٙذ ٚ سػب٘ٝ ٞب ثٛدخٝ تؼييٗ ٔي ٔشاوض ػيبػي ٚ اعالػبتي غشة سػٕبً ثشاي تشٚيح ايٗ فشلٝ

ٌٛيٙذ. ثؼيبس سٚؿٗ اػت ثـشي وٝ سٚ ثٝ ػٛي ديٗ آٚسدٜ اػرت ٚ دس   ٞب دس خٕٟٛسي اػالٔي ػخٗ ٔي شلٝثشخي اص ايٗ ف

خؼتدٛي أٛسي اػت وٝ خألٞبي ٚخٛدي ٚ ٔؼٙٛي اٚ سا پبػخ دٞذ، يبفتٗ ديٗ ضميمي اص ٔيبٖ ػٝ يب پٙح ديٗ ثرشاي اٚ  

ترٛاٖ ا٘تظربس    ٌبٜ ٕ٘ي يٗ ضميمي سا ا٘تخبة وٙذ، آٖوبس زٙذاٖ دؿٛاسي ٘يؼت؛ أب اٌش ثخٛاٞذ ثيٗ ػٝ يب پٙح ٞضاس ديٗ، د

 داؿت وٝ ثٝ ػِٟٛت ثتٛا٘ذ ساٜ سا اص زبٜ تـخيق دٞذ.

  
 هاينوظهور:بنديمعنويتدسته

 دػتٝ تمؼيٓ ٕ٘ٛد: 6تٛاٖ ثٝ  ٞبي ٘ٛظٟٛس سا ثٝ اػتجبس پزيشؽ يب ػذْ پزيشؽ ثبٚسٞبي ديٙي ٔي ٔؼٙٛيت

 پشػتي ؿيغبٖٞبي  ٞبي اِطبدي ٔثُ ٌشٜٚ ٌشٜٚ.1

ٞرب   ثيٙيٓ وٝ ٔجب٘ي آٖ ٞب ػٕيك ؿٛيٓ، ٔي ٞبي ٔزٞجي ٘ذاس٘ذ ِٚي اٌش دس ٔجب٘ي آٖ ٞبيي وٝ ثٝ ظبٞش ٔٙبفبتي ثب آييٗ ٌشٜٚ.2

 تٛاٖ دس ايٗ دػتٝ لشاس داد. ٞبيي ٔب٘ٙذ يٌٛب سا ٔي ٞبي ٔزٞجي اػت؛ ٌشٜٚ دس تؼبسم ثب آييٗ

ورٝ ثرٝ ؿرذت ٔترأ ش اص     « ػيه»آٚس٘ذ؛ ٔب٘ٙذ  ٔٙبػه ٔزٞجي ٞٓ سٚي ٔيٞبيي وٝ ٔٙـب، ؿشلي داس٘ذ ٚ ثٝ ثؼضي  ٌشٜٚ.3

 پزيش٘ذ أب ٔٙـب، ديٙي ثشاي آٖ لبئُ ٘يؼتٙذ. اػالْ ٚ ٞٙذٚئيؼٓ اػت. ايٗ ٌشٜٚ ظٛاٞش ديٙي سا ٔي

ػّرْٛ  ٞرب ٔترأ ش اص    ثبؿٙذ. ايٗ ٌشٜٚ ٞبي ٔؼيطي غيش پشٚتؼتبٖ ٔي ٞبيي وٝ ٔٙـب، غيش اػالٔي داس٘ذ ٚ ؿبُٔ ػشفبٖ ٌشٜٚ.4

 ؿٙبختي ٞؼتٙذ. فشا سٚاٖ

ٞبي ٔتلٛفٝ اص خّٕٝ رٞجيٝ، ٌٙبثبديرٝ ٚ   ٞبيي وٝ اص ٔزاٞت اػالٔي ٔتأ ش٘ذ، ِٚي تفىشي اِتمبعي داس٘ذ؛ ٔب٘ٙذ فشلٝ ٌشٜٚ.5

 دٞٙذ. وٙٙذ ٔؼّٕبٖ ٞؼتٙذ ِٚي خب٘مبٜ داس٘ذ ٚ دس آ٘دب اػٕبَ ٚ ٔٙبػه خٛد سا ا٘دبْ ٔي ... وٝ ادػب ٔي

 ا٘ذ، ِٚي ثش آييٗ ايٗ ٔزاٞت ثبلي ٕ٘ب٘ذ٘ذ؛ ٔب٘ٙذ ثٟبئيت. زاٞت اػالٔي ٔٙـؼت ؿذٜٞبيي وٝ اص ٔ ٌشٜٚ.6

  
 ٞب ثش اػبع ضضٛس اختٕبػي ثٝ دٚ دػتٝ لبثُ تمؼيٓ ٞؼتٙذ: ايٗ ٌشٜٕٚٞسٙيٗ 

 ثبؿٙذ. ٞبي خٛد ٚ خزة ٔخبعت ٔي ٞبيي وٝ ثٝ د٘جبَ تشٚيح ٚ تجّيا آٔٛصٜ . ٌش1ٜٚ

 وٙٙذ.   دا٘ٙذ ٚ ثشاي تجّيا آييٗ خٛد الذاْ ٕ٘ي ٛت ٔيٞبيي وٝ ضيبت خٛد سا دس ػى . ٌش2ٜٚ
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ي ٟٔذوٛدوي ٌشفترٝ ترب پيرش ٔرشد ٚ پيرشصٖ       ي ٔشدْ ٞؼتٙذ. اص وٛزه تب ثضسي؛ اص ثسٝ ٞب، ٕٞٝ ي ٞذف ايٗ ٌشٜٚ خبٔؼٝ

ٞب ٔثُ خٛا٘بٖ، دا٘ـدٛيبٖ ٚ ٔخلٛكبً عيف ثرب٘ٛاٖ ٚ دخترشاٖ،    ٌشٜٚػبِي وٝ دس خب٘ٝ ٞؼتٙذ؛ ثب ايٗ ٚخٛد ثشخي اص وٟٗ

ثبؿٙذ. ؿرؼش تٛضيرذي ٔرٛسد اػرتفبدٜ دس      ٞب ٔي ي ٞذف ايٟٙب ٞؼتٙذ ٚ ثب٘ٛاٖ ثيـتش لشثب٘ي ايٗ فشلٝ دس خظ ٔمذْ خبٔؼٝ

ٞرب   ٛػظ ايرٗ ٌرشٜٚ  ؿذ، ت ؛ ؿشٚع ٔي«يىي ثٛد يىي ٘جٛد/ غيش اص خذا ٞير وغ ٘جٛد»ي ػٙتي ايشاٖ وٝ ثب  ٞبي للٝ وتبة

 ، تجذيُ ؿذ!«يىي ثٛد يىي ٘جٛد/ يه پذس آػٕب٘ي ثٛد»ثٝ: 

وٙٙذ ٚ ثب اػرتفبدٜ اص اثضاسٞربي    ؿٙبختي اػتفبدٜ ٔيسٚاٖ ٞبي ٞٙشي ٚ آٟ٘ب ثشاي تجّيا ٚ اِمب، تفىشات خٛد، اص تٕبٔي سٚؽ

وٙٙذ.  خزة ٔي خٛا٘بٖ سا ثٝ ػٕت خٛدخلٛف ٞب، ػخٙبٖ خزاة ٚ... افشاد ٚ ثٝ ٞب، ٘ـب٘ٝ ٞب، داػتبٖ ثبصي ٔختّف ٕٞسٖٛ

ٞرب ٚ ٔىبترت ٌٕرشاٜ ثيـرتش دس لبِرت ٞٙرش،        فشلٝ يىي اص ثٟتشيٗ اثضاسٞبي خزة ٔخبعت اػت؛ افىبس ٚ اػتمبدات ايٗٞٙش 

ٌشايي)ٔٙظرٛس   ٞربي ٔجترزَ ثرب اؿرؼبس پرٛذ      ؿٛد. اؿبػٝ ٚ ٌؼتشؽ سٚ ثٝ افرضٖٚ ٔٛػريمي   ٚيظٜ فيّٓ ٚ ٔٛػيمي اسائٝ ٔي ثٝ

ٞبي ؿريغبٖ   عّجذ(، فشٚؽ ٘ـب٘ٝ اي سا ٔي ٞبي آٖ ثط  ٔفلُ ٚ خذاٌب٘ٝ يشصٔيٙي اػت وٝ ؿٙبخت ٚيظٌيٞبي ص ٔٛػيمي

ٞب ٚ تٕبيالت ا٘ؼربٖ، اص خّٕرٝ اثضاسٞربي ٔرٛسد      ٞبي خزاة ٔتٙبػت ثب خٛاػت ٞب ٚ داػتبٖ پشػتي دس ثبصاسٞب ٚ تأِيف سٔبٖ

 ٞبػت.   ي ايٗ ٌشٜٚ اػتفبدٜ

ثخـري ٌشفترٝ ٚ ثرب ٔغرشش ٕ٘رٛدٖ       يبثي، ثٝ خٛد طػرت ٞٛيرت   ُ اص ٘يبص خٛا٘بٖ ثٝ ٞٛيتٞب ثب آٌبٞي وبٔ سٞجشاٖ ايٗ فشلٝ

 وٙٙذ. ثيٙيِ ٔٛسد ٘ظش خٛد، آ٘بٖ سا ثٝ خٛد خزة ٔي ٞبيي خبف ٚ خٟبٖ اسصؽ

 تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صيش اؿبسٜ ٕ٘ٛد: ؿٛد، ٔي ٞب ٔي ٞب ٚ ٔؼّه ٌٛ٘ٝ فشلٝ اص ديٍش ػٛأّي وٝ ٔٛخت ٌشايؾ افشاد خبٔؼٝ ثٝ ايٗ

ٔطٛسي ٚ ٔشوضي ا٘ؼبٖ، لبئُ ثٛدٖ ثٝ ٘ؼجيت اخرالق ٚ   تٛخٝ افشاعي ثٝ ا٘ؼبٖ، اػتمبد ثٝ خبيٍبٜ ٌيشي دس ؿشيؼت، ُٟػ

ثرٝ ٘يبصٞربي سٚضري ٚ     آصادي ا٘ؼبٖ دس تـخيق خٛة ٚ ثذ، ثشلشاسي استجبط ثب افشاد ثب صثبٖ ػبدٜ ٚ ثب ٔطجت فشاٚاٖ، تٛخٝ

 ...ٚ  ٟ٘بيت، عجيؼت ٌشايي ٞبي ؿٟٛا٘ي ثي اػتٝخٛيي ثب خٛ ي ا٘ؼبٖ، تجّيا ِزت سٚا٘ي سٚصٔشٜ
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خلٛف ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ خٛا٘بٖ ثٝ اػتفبدٜ اص ايٙتش٘ت، ثبػر   آػبي ٔشدْ ثٝ ػيُ ٍٕٞب٘ي ؿذٖ اػتفبدٜ اص سايب٘ٝ ٚ ٌشايؾ ثشق

ت ايٙتش٘تري ؿربٞذ   ٞب ثٝ ضضٛس خذي دس فضبي ٔدبصي ؿذٜ ٚ دس خبي خبي ٔطلرٛال  ضشيق ؿذٖ ػشدٔذاساٖ ايٗ فشلٝ

ٞربي   ٌشا سا ثرب اخرتالف دس ؿريٜٛ    ٞبي ٔؼٙٛيت تٛاٖ سٚؽ اكّي تجّيغبت ٚ خزة خشيبٖ ٞب ٞؼتيٓ. ٔي خٛدٕ٘بيي ايٗ فشلٝ

آٚسد؛ أرب   ػبصي، سٚؿي غيشٔؼتميٓ ٚ دس ِفبفٝ دا٘ؼت وٝ ٌض٘ذٞبي ؿىؼت دس خزة افشاد سا تب ضذ صيبدي پبييٗ ٔي پيبدٜ

 ٌيشد تب افشاد سا ٕٞسٙبٖ ٚفبداس ٚ ٚاثؼتٝ ٍ٘بٜ داس٘ذ. ٞبي ٔؼتميٓ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔي ٌبٜ سٚؽ پغ اص عي ٔشاضّي آٖ

ٞربي   اي ثب يه سٞجش خرٛد خٛا٘رذٜ، آٔرٛصؽ    ٌٛيٙذ وٝ ٔب فشلٝ ٞؼتيٓ، ِٚي دس ٚالغ فشلٝ ٞب ٞير ٌبٜ ٕ٘ي سٞجشاٖ ايٗ فشلٝ

وٙٙرذ. اٌرش    يبس ٚػيؼي دس فضربي ٔدربصي ٔري   پٟٙب٘ي ٚ ٔٙبػه خذيذ ثٝ ٕٞشاٜ خشافبت ٞؼتٙذ وٝ ٔتأػفب٘ٝ تجّيغبت ثؼ



ٞرب   ؿٛد وٝ اٌش خٛاٞبٖ ٔٛفميت ٞؼتي ثبيذ ثٝ ايٗ ٌرشٜٚ  ٞبي ٔختّف ثشٚد، ثٝ اٚ اِمب، ٔي ٞب ٚ ػبيت خٛا٘ي ثٝ د٘جبَ ػجه

ي التلبدي ٚ اػتمبدي ثشاي خزة دس اٚ ايدبد ؿرذٜ ٚ ايرٗ ٌٛ٘رٝ ؿرىُ ٞشٔري ٘يرض ثرٝ خرٛد          ٌبٜ اٍ٘يضٜ ٔتلُ ؿٛي، آٖ

 ٌيشد. ٔي

ٝ  يه سٞجش دس فضبي ٔدبصي ؿىُ ٔي ٞربي   ٕ٘بيرذ ٚ ضشورت   ي ٕٞىربسي سا فرشاٞٓ ٔري    ٌيشد ٚ خزة خٛد سا آغبص ٚ صٔيٙر

ؿٛ٘ذ ٚ اص ايرٗ   ثيٙٙذ ٚ خزة ٔي ي صيبدي آٔٛصؽ ٔي ؿٛد؛ دس ٞش خب٘ٝ ػذٜ خبٍ٘ي ؿىُ ٌشفتٝ ٚ دػٛت خبٍ٘ي ؿشٚع ٔي

ٓ ٞبي  آيذ ٚ دس ايٗ ضشوت ٞبي ٔختّفي ثيشٖٚ ٔي ٞب فشلٝ خب٘ٝ ترش ٔـرىالت لضربيي ثرٝ      خبٍ٘ي ثٝ ٚخٛد آٔذٜ، ثشايـبٖ ور

 وٙٙذ. ساضتي فؼبِيت ٔي آيذ ٚ ثٝ ٚخٛد ٔي

 ٞبي ٘ٛپذيذ: ٞب ثٝ فشلٝ تشيٗ ػبُٔ خزة آٖ ٞبي ؿخليتي ٚ اػتمبدي لشثب٘يبٖ، ٟٔٓ ٚيظٌي

ٞبي ٘ٛپذيذ دس ٌشايؾ افشاد ثؼيبس ٔؤ ش اػت، أب آٖ زٝ اص إٞيت  ٞبي خزاة تٛػظ سٞجشاٖ فشلٝ اٌش زٝ اػتفبدٜ اص ؿيٜٛ

ٝ  ٞبي ٟ٘فتٝ دس لشثب٘يبٖ اػت وٝ آٖ ثبؿذ، ٚيظٌي ثيـتشي ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ لبثُ تأُٔ ٔي ٞرب ػرٛق    ٞب سا ثٝ ػٕت ايٗ فشلر

 دٞذ.     ٔي

ديٍرش   ٞبي ٘ٛظٟٛس ٚ وبرة سا ٔيُ ثٝ ٔتفبٚت ثٛدٖ دا٘ؼت، ثٝ ثيب٘ي يؾ ٌشٚ٘ذٌبٖ ثٝ فشلٝتشيٗ ػّت ٌشا ؿبيذ ثتٛاٖ ٟٔٓ

ؿرٛ٘ذ،   ٞرب ٔري   اي اص خٛا٘بٖ وٝ ٔيُ ثٝ ٔتفبٚت ثٛدٖ اص ثميٝ افشاد داس٘ذ، ثٝ للذ خّت تٛخٝ ديٍشاٖ، ٚاسد ايٗ ٔىترت  ػذٜ

ٝ     دا٘ٙذ اػبػبً ٘ذاس٘ذ ٚ ٕ٘ي ٞب ٞير ٌٛ٘ٝ اعالػي ضبَ آٖ وٝ اص ضميمت آٖ ٞرب زيؼرت. ٕٞسٙريٗ     خٟربٖ ثيٙري ايرٗ فشلر

ٔـبٞذٜ ٕ٘رٛد ورٝ ثرٝ     ٞب تٛاٖ ثشخي اص افشادي وٝ ثٝ د٘جبَ استجبعبت ٘بٔـشٚع ٚ ِٟٛ ٚ ِؼت ٞؼتٙذ سا ٞٓ دس ايٗ ٌشٜٚ ٔي

 .ا٘ذ وشدٜ ٞبي صٚد ٌزس، ثٝ ايٗ ٔىبتت ٌشايؾ پيذا د٘جبَ دػت يبثي ثٝ ِزت

ٞرب   آٖ يبثٙرذ؛  ٞبيي ٔب٘ٙذ ؿيغبٖ پشػتي ٌشايؾ ٔري  ثٝ وؼت لذست، ثٝ فشلٝثشخي اص افشاد ٘يض ٞؼتٙذ وٝ ثٝ دِيُ تٕبيُ 

لرذست خرٛيؾ سا ثرٝ ثشخري اص      تٛا٘ذ ثخـري اص  ٞبػت ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٔي ٔؼتمذ٘ذ وٝ ؿيغبٖ ٔظٟش يه ػشي اص لذست

وٙٙرذ ثرب    پيشٚا٘ؾ ا٘تمبَ دٞذ؛ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ثشخي اص وؼب٘ي وٝ ضغ لذست عّجي دس ٚخٛدؿبٖ پشسً٘ اػت، تلٛس ٔي

  صيبدي پبػخ دادٜ خٛاٞذ ؿذ.ٞب تب ضذ ٚسٚد ثٝ ايٗ ٔىبتت ضغ آٖ

ٖ   دِيُ ٔـىالت ػميذتي ٚ فىشي وٝ ٔٙـب، آٖ ثشخي ٘يض ثٝ ٝ     ٔؼشفت ؿرٙبختي آ ٞرب ٌرشايؾ پيرذا     ٞبػرت، ثرٝ ايرٗ فشلر

س آٟ٘ب، دزبس ايشادي اػبػري  ؿٙبػب٘ٝ ٘يؼت، اػتمبد ثٝ ٘جٛت ٚ ٚضي د ٔؼشفت  ٌٛ٘ٝ افشاد ثٝ خذاٚ٘ذ، ٍ٘بٍٜ٘بٜ ايٗ وٙٙذ؛ ٔي

    ٝ ٝ    اػت، ثشاي آٟ٘ب دس ٘ظبْ اسصؿي، تٛخيٟي ثشاي اخالليبت ٚخٛد ٘ذاسد ٚ تٕربْ ايرٗ ػٛأرُ دس فشلر ٚيرظٜ   ٞربي ٘ٛپذيرذ ثر

 ؿٛد وٝ دس آٟ٘ب ٘ٝ ٔؼبد، ٘ٝ تٛضيذ ٚ ٘ٝ ٞير اسصؽ ديٍشي ٔؼٙب ٘ذاسد. پشػتي خٕغ ٔي ؿيغبٖ

خُٟ ثٝ ػشفبٖ ضميمي ٚ ٕٞيٗ عرٛس ٘بآٌربٞي    ٞبي وبرة ٚ دسٚغيٗ، ثٝ فشلٝيىي ديٍش اص ػٛأُ ثؼيبس ٟٔٓ ٌشايؾ افشاد 

وٙٙرذ ورٝ    سا اص ٔيبٖ وؼب٘ي ا٘تخبة ٔري  ٞب دس اغّت ٔٛاسد اػضبي خٛد ٞبي ٘ٛظٟٛس اػت. ايٗ فشلٝ فشلٝ ٘ؼجت ثٝ ٕٞيٗ

 ايٕبٖ ضؼيفي داس٘ذ ٚ يب اص ِطبػ ؿخليتي داساي ضؼف ٞؼتٙذ.

 ٔٙي خبٔؼٝ:  ٞبي ٘ٛپذيذ ديٙي دس ٘با ٘مؾ فشلٝ

ٞبي  ٚ آػيت ٌزاس٘ذ، ٔٛخت افضايؾ خـٛ٘ت داساي افىبس خغش٘بوي ٞؼتٙذ ٚ ثب تأ يشاتي وٝ ثش خٛا٘بٖ ٔي ٞب ثشخي اص فشلٝ

سػب٘ذ وٝ  ٌشداٖ، ٔـشٚثبت اِىّي ٚ ... فشد سا ثٝ خبيي ٔيؿٛ٘ذ. اػتفبدٜ اص ٔٛاد ٔخذس ٚ سٚاٖ اختٕبػي دس ػغص خبٔؼٝ ٔي



ايرٗ   ٚ اػٕبَ ٔٙبفي اخالق دس ػغص خبٔؼٝ ٚ دس ٔؼشم ديذ ػْٕٛ اثبيي ٘ذاسد. ثشخي اص ـٛ٘تاص دػت صدٖ ثٝ ٞشٌٛ٘ٝ خ

 ؿرٛ٘ذ ورٝ ػرالٜٚ ثرش     ٞبي ٘بٔٙبػت ٚ تغييشات ظبٞشي دس زٟشٜ ٚ ٔٛٞبي خٛد ثٝ ؿىّي ٚاسد اختٕربع ٔري   افشاد ثب پٛؿؾ

  ٝ ٙرذٚثبسي ٚ ثرذضدبثي سا دس خبٔؼرٝ سٚاج    ث داسد؛ اص خّٕرٝ ثري   ظبٞشي صؿت ٚ ص٘ٙذٜ، تأ يشات ػٛئي ثش ػبيش افرشاد خبٔؼر

ٚ اػٕربِي ٕٞسرٖٛ لترُ، خٛدوـري، تدربٚص ثرٝ ػٙرف ٚ ٘ظربيش آٖ اص خّٕرٝ           سٚا٘ري  -ٞبي سٚضي  دٞذ. ؿيٛع ثيٕبسي ٔي

 ٌزاس٘ذ. ٞب اص خٛد ثٝ خب ٔي ٞبي اختٕبػي اػت وٝ افشاد دس ايٗ ٌشٜٚ آػيت

ٞبي ٔختّظ ٚ ؿجب٘ٝ ٚ ا٘دبْ اػٕبَ خالف ؿشع دس  ثشٌضاسي ٟٕٔب٘ي ؿٛد، ٔـبٞذٜ ٔي ٞب اص ديٍش ٔؼضالتي وٝ دس ايٗ ٌشٜٚ

 ٞب ٚ ٔىبتت اػت. ٞبي خزة خٛا٘بٖ ٔؼتؼذ ٚ تجّيا افىبس ٚ اػتمبدات ايٗ فشلٝ ٞبػت وٝ خٛد يىي اص ساٜ ايٗ ٟٕٔب٘ي

ٞب، ا٘طشاف  داْ فشيت ايٗ فشلٝ وٝ لشاس ٌشفتٗ دس اػت فمظ ثٝ ايٗ ٚالؼيت اؿبسٜ وٙيٌٓيشي وٙيٓ، وبفي زٝ ثيبٖ ٕ٘ٛديٓ ٘تيدٝثخٛاٞيٓ اص آٖاٌش

 ٌٕشاٞي اػت. ي اص كشاط ٔؼتميٓ ٞذايت ديٗ ٚ ٔؼٙٛيت ساػتيٗ ٚ غّغيذٖ دس ٚسعٝ

 

 

 


