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ضٚایتی ٔطزْضٙاذتی اظ پٙج ساَ تجطتٝء ظیستٝ

1

زوتط یعزاٖ ٔٙصٛضیاٖ ،زا٘طیاض زا٘طٍا ٜذٛاضظٔی
چ ٝذٛب است آزْ وتاتی ترٛا٘س و ٝت ٝوٕه آٖ تتٛا٘س ت ٝترطی اظ تجطتٞٝای ظیستٝء ذٛز ٔؼٙایی تاظ ٜتثرطس  ٚتٝ
ضٙاذتی ٘ ٛاظ آٖٞا تطسس .وتاب «ٔطزٍْ٘اضی سفط» ت ٝلّٓ زوتط ٘ؼٕتاهلل فاضّی تطای ٔٗ فطصتی تٛز تا ت ٝتجطتٞٝا ٚ
آٔٛذتٞٝایٓ اظ چٟاض ساَ ظ٘سٌی  ٚتحصیُ زض تطیتا٘یا اظ ٔٙظطی تاظ ٜتٍٙطٌْٛ .یی زٚتاض ٜت ٝجعیط ٜتیآفتاب سفط
وطزْ ،أا ایٗ تاض ٕٞسفطی تیعتیٗ ٘ ٚىتٝسٙج زاضتٓ ؤ ٝطزْضٙاس ٔ ٚطزٍْ٘اض تٛز  ٚتا ضإٙٞایی ا ٚتٛا٘ستٓ آٖ
سطظٔیٗ ضا اظ زضیچٝء «ٔغاِؼات فطٍٙٞی» تثی ٚ ٓٙت ٝآٌاٞی ٔتفاٚتی تطسٓ.
وتاب «ٔطزٍْ٘اضی سفط :تٛصیفٞا  ٚتحّیُٞای ا٘ساٖضٙاذتی اظ فط ٚ ًٙٞجأؼ ٝأطٚظ غطب» سفط٘أٝای ٔفصُ ٚ
تحّیّی تا ضٚیىطز ٔطزْضٙاذتی است و ٝزوتط فاضّی آٖ ضا زض  02فصُ  790 ٚصفحٛ٘ ٝضت ٝاستٔ .جٕٛػٝای اظ
ٔطاٞسات ایطاٖ و ٝعی پٙج ساَ تحصیُ زض «ٔسضسٔ ٝغاِؼات ضطق  ٚافطیما» 0زض ِٙسٖ  ٚسفط ت ٝچٙس وطٛض  -اظ جّٕٝ
أطیىا  ٚایتاِیا – ت ٝضضتٝء تحطیط زض آٚضز ٜاست .ایٗ اثط  ٓٞسفط٘أ ٝاست  ٓٞ ٚظ٘سٌی٘أ ٝذٛز٘ٛضت .اظ سٛی زیٍط
یه «ٌعاضش ٔطزٍْ٘اضا٘ »3ٝتا «سثه ضٚایی ٚ »4تط اساس «زازٜٞای ذٛزظ٘سٌی٘أٝایٔ »5حسٛب ٔیضٛز .أا اظ ایٗ
ٚاغٌاٖ ترصصی ٍ٘طاٖ ٘طٛیس٘ .ثط سّیس  ٚضٚاٖ وتابٕٞ ،طا ٜتا عٙعی ٔالیٓ و ٝزض ترطٟای ٔرتّف آٖ پطاوٙسٜ
استٔ ،تٙی ذٛشذٛاٖ ،آٌاٞی ترص  ٚسطٌطْوٙٙس ٜزض اذتیاض ٔراعة لطاض ٔیزٞس.
اساساً آ٘چ ٝایٗ اثط ضا اظ آثاض ٔطاتٔ ٝتٕایع ٔیساظز ضٚیىطز ٔطزْضٙاذتی ٘ٛیسٙس ٜتٕٝٞ ٝء ضذسازٞا ،پسیسٜٞای
اجتٕاػی ،ساذتٕاٖٞا ،ذیاتاٖٞاٟ٘ ،ازٞا ،ضسا٘ٞٝا ٙٔ ٚاسثات فطٍٙٞی  ٚآٔٛظضی عی سفطی پٙجساِ ٝاست .زض ٟ٘ایت
ٔحص َٛآٖ ٘ ٝیه سفط٘أٝء ٔؼِٕٛی ،تّى ٝیه «ٔطزٍْ٘اضی سفط» است  ٚتٕٞ ٝیٗ زِیُ ػٛٙاٖ وتاب تا ٔحتٛایص
وأالً ساظٌاض ٕٞ ٚرٛاٖ است .تطای ذٛا٘ٙسٜای ٔثُ ٔٗ و ٝتجطتٝای ٔطات ٝتا ٘ٛیسٙس ٜزاضز ،ایٗ تحّیُٞای ػٕیك
فطصتی تٛز تطای زیسٖ آٖ تجطتٞٝا اظ ٔٙظطی تاظ .ٜتٕٞ ٝیٗ زِیُ ،وتاب ضا ؤ ٝیذٛا٘سْ زض ترطٟای ٔرتّف آٖ تا
ٙٔ 1صٛضیاٖ ،یعزاٖ ( )1394ضٚایتی ٔطزْضٙاذتی اظ پٙج ساَ تجطتٝی ظیستٔ ،ٝطٚضی تط وتاب «ٔطزٍْ٘اضی سفط :تٛصیفٞا ٚ
تحّیُٞای ا٘ساٖضٙاذتی اظ فط ٚ ًٙٞجأؼ ٝأطٚظ غطب» ،اثط زوتط ٘ؼٕت اهلل فاضّیِ ،یع٘ا ،ترص تطي سپیس 15 ،آشض .94
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ذٛز ٔیٌفتٓ تایس ٔطزْضٙاس ٔ ٚطزٍْ٘اض تاضی و ٝت ٝایٗ ٘ىتٞٝا تٛج ٝوٙیٔ .ثالً ٓٞ ٗٔ ،ت ٝیٛضن سفط وطز ٜتٛزْ،
أا ترص ػٕسٜای اظ آ٘چ ٝزوتط فاضّی آ٘جا زیس ٚ ٜزض فصُ پٙجٓ وتاب ٘ٛضت ٝتٛز اظ چطٕٓ پٟٙاٖ ٔا٘س ٜتٛزٓٞ ٗٔ .
ٔجسٕٞ ٝای فطاٚا٘ی زض ٌٛض ٚ ٝوٙاض ضٟطٞای آٖ جعیط ٜزیس ٜتٛزْ ،أا ٔجسٕٞٝا والٔی تا ٔٗ سرٗ ٍ٘فتٙس! سٛاض
چطخ  ٚفّه «ال٘سٖ آی ٓٞ »6ضس ٜتٛزْ ،أا آٞستٍی حطوت  ٚضىُ  ٚضٕایُ آٖ پیاْ ٔطرصی تطایٓ ٘ساضت .تٝ
وٕه ایٗ اثط فٕٟیسْ چٍ ٝ٘ٛایٗ چطخ  ٚفّه جٛاٖ تٛا٘ست ٝتطای ِٙسِٖ وٟٙساَ تٕ٘ ٝازی جٟا٘ی تثسیُ ضٛزِٙ .سٖ ضا
زیس ٜتٛزْ أا ٟٔاضت یه ٔطزْ ضٙاس ضا ٘ساضتٓ و ٝتف ٕٟٓچٍ ٝ٘ٛایٗ ضٟط تا آ٘ىٞ ٝط ضٚظ پیطتط ٔیضٛزٌ ،طفتاض
٘اتٛا٘ی  ٚاظ واض افتازٌی ٘طس ٚ ٜچٍ ٝ٘ٛتٛا٘ست ٝوٟٙساَ تٕا٘س ،أا جٛاٖ  ٚپٛیا ظ٘سٌی وٙس .زض آٖ چٟاض ساَ چٙس
تاضی ت ٝتیٕاضستاٖ ضفت ٝتٛزْ ،أا چٙاٖ زض ز٘یای شٙٞی ذٛیص ٌطفتاض تٛزْ و ٝتسیاضی اظ ٚالؼیتٞا اظ ٍ٘ا ٓٞپٟٙاٖ ٔا٘س.
ت ٝیه ٔطزْضٙاس ذثط٘ ٜیاظ زاضتٓ تا تٟتط زیسٖ ضا ت ٗٔ ٝتیأٛظز.
تٙاتطایٗ ،ایٗ وتاب تطایٓ سفطی زٚتاض ٜت ٝالّیٓ  ٚجأؼٝای تٛز و ٝچٟاض ساَ زض آٖ ظیست ٝتٛزْ .اِثت ٗٔ ٝفمظ یىی اظ
ٔراعثاٖ ایٗ اثطْ  ٚاظ ٔٙظط تجطتٝء ذٛز ت ٝآٖ ٍ٘طیستٓٔ .راعثاٖ آٖ ٕٝٞء وسا٘ی ٞستٙس ؤ ٝیذٛاٙٞس ز٘یای پیطأٖٛ
ذٛز ضا زلیمتط  ٚػٕیمتط تٍٙط٘سٞ .ط چٙس ایٗ ٔتٗ سطضاض اظ اعالػات ٔفیسٙٔ ،سجٓ ٔ ٚس٘ٚی اظ تاضید ،جفطافیا  ٚجأؼٝء
تطیتا٘یاست ،أا جصاتیتص زِیُ زیٍطی زاضز .ت٘ ٝظطْ جصاتیت آٖ ٘ٔ ٝتاثط اظ ظٔاٖ ٔ ٚىاٖ ضذسازٞاستٚ ٝ٘ ،اتست ٝتٝ
ٔٛضٛع آٖٞا .تّىٔ ٝطٍ٘ ٖٛٞطش تحّیّی  ٚتفسیطی ٘ٛیسٙس ٜت ٝجٟاٖ پیطأ ٖٛذٛز است .اعٕیٙاٖ زاضْ اٌط ِٔٛف تٝ
ٞط وطٛض زیٍطی سفط وطز ٜتٛز ،تاظ  ٓٞضٚایتی ذٛا٘س٘ی زض آٖ سفط٘أ ٝت ٝثثت ٔیضسیس .ظیطا آ٘چ ٝتیص اظ ظٔاٖ ٚ
ٔىاٖ  ٚضذسازٞا إٞیت زاضز ،چٍٍ٘ ٝ٘ٛطیستٗ ت ٝآٟ٘است و ٝتطای ذٛا٘ٙس ٜتیٙطی  ٚتصیطتی تاظ ٜت ٝاضٔغاٖ ٔیآٚضز.
تٙاتطایٗٔ ،راعة وتاب فمظ وسا٘ی ٘یستٙس و ٝا ُٞسفط ٔ ٚطتاق آضٙایی تا فطًٞٙٞا  ٚسطظٔیٗٞای زیٍط٘س .حتی
وسا٘ی وٞ ٝطٌع ضٟط  ٚزیاض ذٛز ضا تطن ٘ىطزٜا٘س  ٚاضتیاق چٙسا٘ی تطای آضٙایی تا فطًٞٙٞای زیٍط ٘ساض٘س اظ آٖ
تٟط ٜذٛاٙٞس تطز .ظیطا تا ذٛا٘سٖ آٖ ٔیتٛاٖ ت ٝتؼطیف تاظٜای اظ ٔف« ْٟٛسفط» ضسیس .سفط تٔ ٝثاتٝء ضیٜٛای اظ ظیستٗ.
سفط تٔ ٝثاتٝء ضىُ زیٍطی اظ تٛزٖ  ٚضسٖ .فطصتی تطای زٚتاض ٜزیسٖ «ذٛز» « ٚزیٍطی» .تطای ٞط ِحظ ٛ٘ ٝضسٖ.
پیٛست ٚ ٝتیٚلف .ٝسفطی و ٝزض آٖ ٌطچ ٝضٚظٞای ظ٘سٌی تىطاضی است أا ٔالَاٍ٘یع ٘یست .ضٚظٞا ضثی ٝیىسیٍط٘س،
أا ٞط ضٚظ ٔٙحصط ت ٝفطز است .ظیطا ٞط ِحظٝء آٖ زض زض ٖٚذٛز تا تِٛسی زیٍط ٕٞطا ٜاست .اصالً تا ایٗ ٍ٘طش ظٔاٖ
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ضىُ زیٍطی ذٛاٞس یافت« :تطای ٕٝٞء وسا٘ی و ٝػطك ضا تا ِحظٞٝای ظ٘سٌی زض آٔیرتٝا٘س ظٔاٖ ٘ ٝتٙس  ٝ٘ ٚوٙس
ٔی ٌصضز ،تّىٞ ٝط ِحظ ٝاتسیتی است ٚسؼت یافت ٝت ٝپٟٙای ٚجٛز»( .ظ)187 .
ایٗ وتاب تٔ ٝا ٔیآٔٛظز چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘یٓ زض ذا٘ٔ ،ٝحّ ٚ ٝضٟط ذٛز سفط وٙیٓ .وافیست ت ٝز٘یای اعطافٕاٖ تا ٍ٘اٞی
غضف تٍٙطیٓ .سفط سیط  ٚسّٛوی زض٘ٚی است و ٝاِثت ٝتٛزٖ زض جغطافیایی جسیس فطصت تٟتطی تطای آٖ فطآٞ
ٔیآٚضز .تٙاتطایٗ ،تؼطیف سفط زض اثط حاضط تسیاض ٚسیؼتطاظ ٔؼٙای ٔتسا َٚآٖ است .سفط آٖ ٘یست و ٝسٛاض اتٛتٛس،
لغاض یا ٛٞاپیٕا ضٛیٓ  ٚپا ت ٝسطظٔیٗ زیٍطی تٍصاضیٓ .زض ایٗ ٍ٘طش «ٔىاٖ ٔمصس ٞیچ ٔسافطی ٘یست» .حتی آزْ
ٔیتٛا٘س زض تستط تیٕاضی سفط وٙس .فصُ س ْٛوتاب تا ػٛٙاٖ «ٔطزٍْ٘اضی یه تیٕاضی  ٚتیٕاضی یه ٔطزٍْ٘اض»
ٕ٘ٝ٘ٛای اظ ایٗ سفط استٛ٘ .ع ٔٛاجٟٝء ٘ٛیسٙس ٜتا تیٕاضی ،جطاحی  ٚتستطی ضسٖ زض تیٕاضستاٖ ،و٘ ٝطاٖ ٔیزٞس
چٍِ ٝ٘ٛحظٞٝای سرت ظ٘سٌی ٔیتٛا٘س ٔٙثؼی اِٟاْترص تطای آٔٛذتٗ تاضس .ت ٝضطط آ٘ى ٝآزْ ٚلتی زض آٖ ضطایظ
لطاض ٔیٌیطز ت ٝظٔیٗ  ٚظٔاٖ ٘اسعا ٍ٘ٛیس  ٚاظ سط٘ٛضت ضىایت ٘ىٙس ٔ ٚطتة ٘پطسس و« ٝچطا ٔٗ؟» .تّى ٝفؼاال٘ٚ ٝ
آٌاٞا٘ ٝتا آٖ ضٚتط ٚضٛز .ذٛزش ضا زض ٔطوع ػآِ ٘ثیٙس  ٚتصٛض ٘ىٙس  ٕٝٞجٟا٘یاٖ ٔٛظفٙس فمظ زضز ا ٚضا تسىیٗ
زٙٞس .ت ٝآزْ ٞای اعطاف ذٛز  ٓٞتٍٙطز .ت ٝتیٕاضاٖ زیٍط ،تٕٞ ٝطاٞا٘طاٖ ،ت ٝپعضىاٖ ،پطستاضاٖ  ٚزضٛاضی واضی وٝ
ا٘جاْ ٔی زٙٞس .تّ ٝتیٕاضی  ٓٞفطصتی تطای آٔٛذتٗ است ت ٝضطط آ٘ى ٝتتٛا٘یٓ آٖ ضا ت ٝزضستی تحّیُ وٙیٓ و ٝت ٝتؼثیط
٘ٛیسٙس ٚ ٜت٘ ٝمُ اظ «ٚاٖ غ٘پ» ٔیتٛا٘س تطایٕاٖ ٘ٛػی «ٔٙاسه ٌصض» تاضس .یؼٙی اظ ٔطحّٝای تٔ ٝطحّٝء زیٍطی اظ
ظ٘سٌی ٚاضز ٔیضٛیٓ« :تیٕاضیٞای تعضي زض ٔماعغ ذاظ سٙی ٘یع ٘ٛػی ٔٙاسه ٌصض ٞستٙس .ا٘ساٖ زض ع َٛحیات
ذٛز ت ٝظٔاٟ٘ایی ٘یاظ زاضز و ٝذٛز ضا تٔ ٝطحّ ٝزیٍط ظ٘سٌی ٔٙتمُ وٙسٌ .اٞی یه حازث ،ٝظ٘ساٖ یا تیٕاضستاٖ ایٗ فضا
ضا فطأ ٓٞیوٙٙس .ت ٝعٛض وّیِ ،حظات زضٛاض ظ٘سٌی ،ت ٝتؼثیط اٍّ٘یسی ٞا «اضع تایٓ» – ٔا٘ٙس عالق ،تیٕاضی،
ٚضضىستٍی ،اظ زست زازٖ ػعیعی  ٚغیطٔ -ٜیتٛا٘ٙس ٌاْ ٞایی ت ٝسٛی ضٞایی ا٘ساٖ اظ ضٚظٔطٌی  ٚزضٛاضیٞای
ظ٘سٌی تاضٙس .زض ایٗ ِحظات است و ٝحس ا٘سا٘یت زض ٔا تمٛیت ٔی ضٛز  ٚػٕك ٔی یاتسٔ ٚ ،ا ضا تطای ٚضٚز تٝ
ٔطاحُ زیٍط ظ٘سٌی ٟٔیا ٔیساظز( ».ظ.)179 .
زض ٔجٕٛع ،وتاب حاضط تیاٍ٘ط ایٗ ٚالؼیت است وٍ٘ ٝأ ٜطزْضٙاذتی ت ٝپسیسٜٞا  ٚضذسازٞا تٔ ٝا وٕه ٔیوٙس
حسالُ ت ٝچٟاض زستاٚضز تطسیٓ٘ .رست ،ذٛز ضا تٟتط تطٙاسیٓ .ظیطا تا ٍ٘طیستٗ ت ٝزیٍطاٖ است و ٝفطصتی تطای وطف
ذٛز ٔییاتیٓ .ز ْٚآ٘ى ٝظٔی ٝٙای تطای ٌفتٍ ٚ ٛزیاِٛي فطا ٓٞآٚضیٌٓ .فتٍٛیی و ٝتٟٙا ضا ٜضسیسٖ ت« ٝفٕٟی ٕٞسال٘»ٝ
است .س ْٛآ٘ى ٝزا٘ص ٍ٘ ٚطضی تغثیمی زض اذتیاضٔاٖ لطاض ذٛاٞس ٌطفت وٕٞ ٝچِٙ ٖٛعی تطای زٚتاض ٜزیسٖ جٟاٖ تٝ

4

واضٔاٖ ذٛاٞس آٔس .سطا٘جاْ ت ٝضٙاذتی اظ «زیٍطی» ٔیضسیٓ ؤ ٝستمُ اظ پیصفطضٞا  ٚپیطساٚضیٞای ٔاست .تٝ
ایٗ تطتیة ،اظ وّیطٞٝا ضٞا ٔیضٛیٓ ٌ ٚأی ت ٝسٛی «آٌاٞی ٘اب» تط ٔیزاضیٓ.
سرٗ پایا٘ی
وتاب «ٔطزٍْ٘اضی سفط» تیص اظ آ٘ى ٝضٚایت ظ٘سٌی زا٘طجٛیی ٘ٛیسٙس ٜتاضس ،زستٙأٝای تطای یازٌیطی «ٍ٘اٜ
ٔطزْضٙاذتی» ت ٝجأؼ ٝاست .تا ٘ثطی ساز ،ٜسّیس  ٚصٕیٕی ِٙع تاظٜای زض اذتیاض ذٛا٘ٙس ٜلطاض ٔیزٞس تا ت ٝوٕه آٖ
تتٛا٘س ت ٝتجطتٞٝای ظیستٝء ذٛز زٚتاض ٜتٍٙطز  ٚت ٝآٖ ٔؼٙایی تاظ ٜترطسٛ٘ .یسٙس ٜتٔ ٝراعة ٕ٘یٌٛیس تیا  ٚتٙطیٗ تا
تطایت زاستا٘ٓ ضا تؼطیف و .ٓٙتّىٔ ٝیذٛاٞس ٕ٘ٝ٘ٛای اظ یه ٍ٘ا ٜفؼاَ ،ا٘تمازی  ٚػٕیك ضا اظ تجطتٞٝای ظ٘سٌی تٝ
ٕ٘ایص تٍصاضز .تیص اظ آ٘ى ٝترٛاٞس ض٘ٛٙسٜء ضٚایتص تاضیٓٔ ،یذٛاٞس ٔا ٛ٘ ٓٞیسٙسٜء ضٚایت ذٛزٔاٖ تاضیٓ .زض
ٔمسٔٝء فصُ پٙجٓ و ٝزضتاضٜء سفطی یه ضٚظ ٜت ٝضٟط یٛضن است ٔیذٛا٘یٓ« :سفط یه ضٚظ ٜسفط ٘أٛ٘ ٝضتٗ
٘ساضز .ایٗ تاٚضی است و ٕٝٞ ٝتاٚض زاض٘س .اظ جّٕ ٝذٛزْ! أا اٌط لّٓ ضا تطزاضت ٚ ٝآ٘چ ٝضا زض یه ضٚظ ظ٘سٌی اتفاق
ٔیافتس تٛٙیسیٓ ،زض ٔی یاتیٓ و ٝ٘ ٝتٟٙا سفط یه ضٚظ ،ٜتّىٞ ٝط ِحظ ٝظ٘سٌی اضظش ٘ٛضتٗ زاضز .تٟٙا تا ثثت ِحظات
ظ٘سٌی است ؤ ٝی تٛا٘یٓ ٌصض ظٔاٖ  ٚظ٘سٌی ضا ٔا٘سٌاض ٔ ٚؼٙازاض وٙیٓٔ ٚ ،یتٛا٘یٓ یه ِحظ ،ٝیه ساػت  ٚیه
ضٚظ ضا ت ٝیه ػٕط تثسیُ وٙیٓ .زض آٖ صٛضت ٞط ِحظ ٝظ٘سٌی حىایت ػٕطی است ٚ ،یه ػٕط ظ٘سٌی ضا ٔیتٛاٖ ٚ
تٟتط است تٍٛیٓ تایس ٘ٛضت( ».ظ.)055 .
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