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سخنرانی دکتر محمذ مهذی مظاهری
معاون محترم فرهنگی دانشگاه و رئیس منطقه چهار
بسن اهلل الزحوي الزحین الحوداهلل الذی علن ببلقلن علن االًسبى هب لن یعلن ّ الصالٍ ّ السالم علی رسوْل اهلل ّ
آلَ ّ سبسَ العببد ّ اهٌب الزحوي فی البالد.
ثب سپبس اص اِغبف خذا٘ٚذی سجحبٖ ٌ ٚشأیذاضت یبد  ٚخبعش ٜأبْ ساحُ ػظیٓ اِطأنٖ  ٚضأٟذای ٌأشاٖ
لذس ا٘مالة اسالٔی لجُ اص ثیبٖ ٞش سخٗ ٔبیّٓ اص  ٕٝٞػضیضاٖ ٕٞ ٚىبسا٘ی و ٝدس تٕٟیذات ٔ ٚمذٔبت ثشٌضاسی ایٗ
ٕٞبیص ّٔی ثب ػٛٙاٖ ضٟش٘ٚذ ٔسئ َٛصحٕت وطیذ ٜا٘ذ ٕٞىبساٖ دس ٚاحذ خٛساسٍبٖ  ٚدس ٔٙغمأٟ٘ ٚ 4 ٝأبد ٔمأبْ
ٔؼظٓ سٞجشی  ٚدیٍش ٕٞىبسا٘ی و ٝدس ٔشاوض ٔختّف ٞستٙذ  ٚاسبٔی آٟ٘ب دس ریُ ٘ٛضتٞ ٝب  ٚثٙشٞأبیی وأٛٔ ٝخأٛد
ٞست ٔ ٚخصٛصبً اص اسبتیذ  ٚدا٘طدٛیب٘ی و ٝثب حضٛس  ٚاسسبَ ٔمبِ ٝدس ٔطبسوت ایٗ ٕٞبیص س ٟٓلبثُ تأٛخٟی
داضت ٝا٘ذ ثٛٙث ٝخٛدْ تمذیش  ٚتطىش ٔی وٕٞ .ٓٙچٙیٗ ػشض تمذیش  ٚتطىش اص سئیس ٔحتشْ ٞیئأت أٙأبی دا٘طأٍبٜ
آیت اهلل ٞبضٕی سفسٙدب٘ی  ٚسئیس ٔحتشْ دا٘طٍب ٜسا  ٓٞحضٛس دس خّس ،ٝػضیضاٖ حبضش ٕٞ ٚىبسا٘ی و ٝصحٕأت
وطیذ ٜا٘ذ اص خب٘ت ایٗ ػضیضاٖ ػشض ٔی و .ٓٙثٙذ ٜاص ٔمذٔ ٝثحثٓ و ٝتٙظیٓ وشد ٜث.ٛدْ دس ساثغ ٝثب فشیضأ ٝثأضسي
أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثش ٔجٙبی لشآٖ وشیٓ ػشض و ٓٙثب تٛخأ ٝثأ٘ ٝىأبت ثّٙأذی وأ ٝدس پیأبْ ٔمأبْ ٔؼظأٓ
ٔشخؼیت ثٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ىبت ٚافی  ٚوبفی و ٝحضشات لجُ اص ثٙذٔ ٜغشح وشد٘ذ ثب تٛخ ٝثٔ ٝحذٚدیت صٔأبٖ ٞأٓ
وٚ ٝخٛد داسد اص ایٗ لسٕت ثحثٓ ػجٛس ٔی ؤٕ ٚ ٓٙىٗ است ث ٝصٛست ٔىتٛة دس اختیبس دٚسأتبٖ  ٚسأتبد صیأش
سثظ لشاس ثذٞیٓ و ٝاٖ ضبء اهلل ثؼذاً استفبد ٜضٛد .فمظ ث ٝایٗ ٘ىت ٝثسٙذٔ ٜی و ٓٙوأ ٝدس ٔسإّٔبت دیٙأی ٔأب حأس
پشستص و ٝضٟیذ ٔغٟشی ث ٝػٛٙاٖ حس دیٙی اص ا ٚیبد ٔی وٙٙذ  ٚایٗ تؼجیش سا دس وتت خٛدضبٖ صیبد ث ٝوبس ٔی ثش٘ذ
دس  ٕٝٞافشاد ثطش ٚخٛد داضت ٝاست ،ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝا٘سبٖ ٞب اص اثتذا ٛٔ ٓٞحذ ثٛد٘ذ  ٚاٌش ا٘حشافبتی پیص آٔأذٜ
ثؼذٞبست .آغبصیٗ ایٗ ا٘حشافبت و ٝتٛسظ ایطبٖ دس ثحث حس دیٙی دلیمبً ٔٛضىبفی ضذ ٜایٗ پشستص ،ایٗ ػجبدت،
ایٗ حس دیٙی ث ٝتؼجیش ایٗ ضٟیذ ثضسٌٛاس ٔخصٛظ خذاست  ٚسش ِٛح ٝثش٘بٔٞ ٝبی تشثیتی ا٘جیبء  ٓٞثحث پشستص
 ٚػجبدت است .اِجتٔ ٝی دا٘یٓ و ٝپیبٔجشاٖ پشستص سا اثتىبس ٘ىشد٘ذ ثّى ٝآٔذ٘ذ سٚش ٛ٘ ٚع پشسأتص سا ثأ ٝثٙأذٌبٖ
خذا یبد دٙٞذ ٔ ٟٓسٚش پشستص استٛ٘ ،ع ػجبدت است و ٝاص خّٕ ٝآٟ٘ب ٔجٙبی چ ٝدس ل ٚ َٛچ ٝدس ػُٕ یىی أش
ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش است ضٕب ٔی دا٘یذ ایٗ ػجبدت ٞبی ٔب چ ٝػّٕی ایٟٙب اػٕبَ پش ٔحتأٛایی اسأت  ٚدلیمأبً
آ٘چ ٝسا ؤ ٝب دس ػُٕ پشستص  ٚػجبدتٕبٖ ا٘دبْ ٔی دٞیٓ دلیمبً ٔحتٛا ٔسبٚی است ثب آ٘چ ٝسا و ٝدس ل ٚ َٛثیبٖ ثبیذ
ػُٕ وٙیٓ  ٚثیبٖ وٙیٓ چ ٝپشستص لِٛی  ٚچ ٝپشستص ػّٕی ٔحتٛاٞبی ٚاحذ ٔ ٚسبٚی داس٘ذ .اِجت ٝضىُ  ٚلبِجطبٖ
ٔختّف است و ٝایٗ سا  ٓٞث ٝػٛٙاٖ ایٙى ٝثحث أشٚصیٗ ٔب ثب ػٛٙاٖ أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٔٗ ٘ىأبتی سا دس
خٕغ دا٘طٍبٞیبٖ ٞستیٓ ،دٚستبٖ ٔسئ َٛوب٘ٞ ٖٛبی ضٟش٘ٚذ ٔسئ َٛحضٛس داس٘أذ ٔأی خأٛاٞیٓ اص ثحأث تئأٛسی
خبسج ثطٛیٓ ٘ ٗٔ ٚىبت وبسثشدی  ٚػّٕیبتی سا ث ٝػٛٙاٖ ٔسئِٛیتی وٕٞ ٝشا ٜضٕب ػضیضاٖ داسْ دس ٔحذٚدٚ ٜلأت ٚ
صٔبٖ ٔغشح و.ٓٙ
اٚالً ٔب ثبیذ ث ٝضشٚست تشٚیح فش ًٙٞأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثش پبیٞ ٝبی ػّٕی  ٚپژٞٚطی دلت وٙیٓ چأٖٛ
دس ٔحیظ والسیه  ٚدا٘طٍبٞی داسیٓ صحجت ٔی وٙیٓ ٔخبعجبٖ ٔب  ٓٞاسأبتیذ  ٚدا٘طأدٛیبٖ ٕٞ ٚأبٖ عأٛسی وأٝ
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ٔغشح ضذ فشٞیختٍبٖ  ٚلطش تحصیُ وشد ٜاختٕبع ٞستٙذ .اِجت ٝدس ایٗ صٔیٚ ٝٙظیف ٝدا٘طأٍب ٚ ٜحأٛصٞ ٜأبی ػّٕیأٝ
سٍٙیٗ ٞست االٖ دٚستبٖ ٔب دس ستبد صیش سثظ ثبیذ تٛضیح ثذٙٞذ ،پبسخ ثذٙٞذ چٙذ عشح پژٞٚطأی دس ایأٗ صٔیٙأٝ
ػُٕ ضذ ٜاست؟ ٔیذاٖ ٞبی آٔبسی ایٗ عشح ٞبی پژٞٚطی دس اسأتبٖ ٞأبی ٔختّأف ثأ ٝچأ ٝضأی ٜٛای اسأت؟ ٚ
ٔحتٛاٞب٘ ،تبیح  ٚسٚیىشدٞبی ایٗ پژٞٚص ٞب چمذس ثب ٔ ٓٞغبثمت داسد؟ اِجت ٝثٙأذ ٜاٌأش فشصأت وأشدْ دس لسإٔت
پبیب٘ی ثحثٓ یىی اص پژٞٚص ٞبی ثسیبس خٛثی سا ؤ ٝیذاٖ آٔبسی ٚسیؼی دس یىأی اص اسأتبٖ ٞأبی وطأٛس داضأتٚ ٝ
تٛسظ خٛد حٛص ٜفشٍٙٞی دا٘طٍب ٜا٘دبْ ضذ ٚ ٜدس فصُ ٘بٔ ٝػّٕأی -پژٞٚطأی ٔغبِؼأبت ٔیأبٖ فشٍٙٞأی ٞأٓ تأب
حذٚدی ٔٙؼىس ضذٌ ،ٜزسی  ٓٞث ٝآٖ خٛا ٓٞداضت .ثٙبثشایٗ ٘ىت ٝا َٚضشٚست تشٚیح ایٗ فش ًٙٞثأضسي اسأت
دس أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ث ٝپبی ٝػّٕی  ٚپژٞٚطی ٔ ٚب سٚحی ٝدا٘طأدٛیبٖ  ٚاسأبتیذ سا ثبیأذ ثأذا٘یٓ وأ ٝثأب
ٔحتٛای ٔٙغك ،ػّٓ  ٚپژٞٚص لشیٗ  ٚسبصٌبس است ِزا ایٗ ضی ٜٛسا  ٓٞثبیذ ث ٝآٖ دلت وٙیٓ  ٚحتٕبً ا٘تظبسی و ٝاص
وأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب٘ٞ ٖٛأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبی ضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأٟش٘ٚذ ٔسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأئَٛ
ٔی سٚد ایٗ است و ٝدس ایٗ ٘ٛع ٕٞبیص ٞب ،ایٗ ٘ٛع ٔجبحث ٘ ٚطست ٞبی تخصصی سا اٖ ضبء اهلل ثبیأذ لأٛت ٚ
لذست ثجخطٙذ .اِجتٔ ٝب دس آغبصیٗ ٞفت ٝاخالس سشاسشی ٕ٘بص سا  ٓٞداضتیٓ دس لضٚیٗ و ٝثب حضأٛس سئأیس ٔحتأشْ
ستبد البٕٔ٘ ٝبص وطٛس ثبص افتتبح ضذ ،ا٘ٚدب  ٓٞثٙذ ٜتنویذ سٚی ایٗ ثحث س ٚداضتٓ اِجت ٝثٙذ ٜػشض ٔی و ٚ ٓٙافتخبس
ٔی وٙیٓ و ٝدا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی حٛصٔ ٜؼب٘ٚت فشٍٙٞی دس ٔجب٘ی ػّٕی  ٚپژٞٚطی دس حٛص ٜلشآٖ ،ػتشت ٕ٘ ٚبص ثٝ
داٚسی داٚساٖ ثیش ٖٚاص دا٘طٍبٕٞ ٜیط ٝپیطتبص ثٛد ٜاست  ٚخٛدضبٖ  ٓٞاػالٖ ٔی وٙٙذ .خٟبد دا٘طٍبٞیٟ٘ ،بد ٔمبْ
ٔؼظٓ سٞجشیٚ ،صاست فش ٚ ًٙٞاسضبد ،داٚسای و ٝخبسج اص دا٘طٍبٞ ٜستٙذ ،ایأٗ ٔمأبْ ٞأبیی وأ ٝدس حأٛصٕ٘ ٜأبص،
ػتشت ،لشآٖ ٕ٘ ٚبیطٍبٞ ٜبی ثیٗ إِّّی ٔغشح ٔی وٙٙذ اتفبلبً یىی اص پبیٞ ٝبی آٖ دس حٛصٔ ٜؼب٘ٚت فشٍٙٞی ٕٞیٗ
ثحث ػّٕی  ٚپژٞٚطی٘ ،طت ٞبی تخصصی است .دس ٕٞبٖ ثحث ٕ٘بص ثیص اص  063وبس پژٞٚطأی  ٚپبیأبٖ ٘بٔأٝ
ٞبی دا٘طدٛیی دس ٔمبعغ تحصیالت تىٕیّی فمظ دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی وبس ضذ و ٝثؼضی اص آٟ٘ب دس سبیت ستبد
ػبِی البٕٔ٘ ٝبص ٔٙؼىس ٔی ضٛد.
فمظ دسدا٘طٍب ٜآصاداسالٔی وبسضذو ٝثؼضی اصآٟ٘ب دسسبیت البٕٔ٘ ٝبص ٔٙؼىس ضذٔٚ.دٕٛػٚ ٝصاستخب٘ٞ ٝأب
ٟ٘ٚبدٞبی وطٛس و ٝثیص اص 03سبصٔبٖ ٟ٘بد ٚ ٚصاستخب٘ ٝو ٝحضٛس پیذا ٔی وٙٙذ دس اخالس سبالٕ٘٘ ٝبص ٔ ،دٕٛػأٝ
 ٕٝٞآٟ٘ب ث٘ ٝیٕی اصٔدٕٛػٞ ٝبی اسائ ٝضذ ٜدا٘طٍب ٜآصاد ٕ٘ ٓٞی سسذ  ٚایٗ تؼجیشی است ؤ ٝؼب ٖٚپژٞٚطی البٔٝ
ٕ٘بص فشٔٛد٘ذ.
ٔب اِجت ٝوٓ ِغفی ٞب  ،ثی ٟٔشی ٞب و٘ ٝسجت ث ٝدا٘طٍب ٜآصاد ٔی ضٛدٔطبٞذِٚ ٜی ا٘تظبسٔبٖ ایٗ است ایٗ ٘ب
ٟٔشثب٘ی ٞب دس حٛص ٜسیبست ثبلی ثٕب٘ذ ٘ ٝدسحٛص ٜدیٗ ٚفش ًٙٞداٚسی ضٛدٚ.ایٗ خفبست ٚظّٓ است ثأ ٝحأٛصٜ
دیٗ ٚفش ،ًٙٞوبسوشد ٚسٚیىشد خٛدش ساداسدٚوبسضٕب ٓٞوبٔالً دسخطبٖ ٚسٚضٗ است.داٚساٖ ٔ ٓٞب ٘یستیٓ اصثیشٖٚ
اص دا٘طٍبٞ ٜستٙذ و ٝاظٟبس ٘ظشٔی وٙٙذ.اِج ت ٝدٚستبٖ ٔب ثبیذ دسحٛص ٜفشٍٙٞی ٔٚستذِٟبیی و ٝداس٘ذ ثأذ ٖٚاغٕأبض
ث ٝایٗ ٔجب٘ی ؤ ٝغشح ضذوبس خٛدضبٖ ٚسٚیىشد اصّی خٛدضبٖ ساثب لٛت ٔٚتب٘ت یب ثبػمُ ٔٚأذاسا ا٘طأبءاهلل ادأأٝ
دٙٞذ.
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٘ىت ٝد:ْٚپشٞیض اصافشاط ٚتفشیظ است ،عجؼب" ٔ ٓٞغشح ضذ دسپیبْ ٙٔ ٓٞؼىس ثٛد.وسأب٘ی وأٔ ٝأشٚج ایأٗ فشیضأٝ
ثضسي ٞستٙذایٗ دٚفشض اٌشدسػُٕ خٛدضبٖ دچبسافشاط ٚتفشیظ ثبضٙذ س ٜث ٝخبیی ٕ٘أی ثش٘ذٔخصٛصأب"دسحأٛصٜ
ػمال٘یت دسدا٘طأٍبٟٞب سٚیىأشد خأٛدش ساداسدخأبسج اصخبٔؼأ ٝثیش٘ٚأی اسأت اِجتأ ٝخبٔؼأ ٝثیش٘ٚأی ٚدا٘طأٍبٞی
تنثیشٚتنثشٔتمبثُ ساثشٕٞذیٍشداس٘ذ.تؼجیش أبْ سافشأٛش ٘ىٙیٓ.أبْ فشٔٛد٘ذ:وبسخب٘ٞ ٝبی ا٘سبٖ سأبصی حأٛص ٜخبٔؼأٝ
دا٘طٍبٞ ٜستٙذ .ثٙبثشایٗ دس ایٗ تؼبُٔ حتٕبً تنثیش  ٚتبثش حٛص ٜدا٘طٍبٞ ٜب ثش لطش ثیش٘ٚی یؼٙی ٔشدْ ثبیأذ لأٛی تأش،
ثٟتشٚ ،سیغ تش ٔ ٚؼٙبداستش ثبضذ ایٗ ثحث سفؼت ضٟیذ ثضسٌٛاس آیت اهلل ٔغٟشی ٔغشح ٔی وٙذ .دس أش ثٔ ٝؼشٚف ٚ
ٟ٘ی اص ٔٙىش  ٚخٛدضبٖ ثحث اػتذاَ دیٙی ٔ ٚیب٘ ٝسٚی دیٙی و ٝثبص ایطبٖ ٔغشح ٔی وٙذ ثبیذ سأش ِٛحأ ٝوأبس ایأٗ
حٛص ٜوب٘ٞ ٖٛبی ضٟش٘ٚذ ٔسئ َٛلشاس ٌیشد .دٚستبٖ ٔب ث٘ ٝطست  ٚثشخبست دس ایٗ اخالس ٞب ٘جبیذ اوتفب وٙذ ثبیذ
ٔیب٘ی وبسثشدی سا ثش٘ٚذ ،ثٍیش٘ذ  ٚاخشا  ٚػُٕ ....ػشض و ٓٙو ٝسش ِٛحٔ ٝیب٘طبٖ لشاس دٙٞذ ٞیچ ر ٗٞاخاللیٞ ،یچ
ا٘ذیط ٝپٛیبیی ٕ٘ی تٛا٘ذ ثب ٘ب ثٙٞ ٝدبسی ٔب ٕٞب ًٙٞثبضذ  ٚافشاط  ٚتفشیظ ٘یست سٚش تغییش ضٟیذ ٔغٟشی است.
سفؼت اسالٔی  ٚاػتذاَ ٔ ٚیب٘ ٝسٚی دیٙی ٔخصٛصبً دس ایٗ أش ثحث ٔتمبثُ تٛخیٟی است٘ .ىت ٝدیٍش ضٙبسأبیی ٚ
ٔؼ شفی ٔؼبسیف ٙٔ ٚىشات است اِجت ٗٔ ٝث ٝدٚستبٖ ػشض ٔی و ٓٙدس ٔذایٗ ٔختّأف ٔؼأبسف ٙٔ ٚىأشات ٔطأتشن
است.
حبال خبی ثخطص ایٙدب ٘یست ،حٛصّ ٝثحث ٘ ٓٞیست ِزا ٕ٘ی تٛا٘یٓ ایٗ ثحث سا خیّی حبال دس اختٕأبع ٌأبٞی
ٌفتٔ ٝی ضٛد ایٗ ث ٝدیٗ خٛدش آٖ ث ٝدیٗ خٛدش .ثؼضی اص دٚستبٖ ضٕب ٔؼشٚف ٔی وٙیذ ٙٔ ٚىش ٔی وٙیأذ أأش
ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ایٟٙب دس ٔجب٘ی دیٗ خٛدضبٖ ٔی خٛاٙٞذ ص٘ذٌی وٙٙذ .ثٙذ ٜاتفبلبً ػشض ٔی وأ ٓٙوأ ٝایأٗ
فشیض ٝخضء ٔطتشوبٖ است یؼٙی اٌش ثٔ ٝصبدیك ٚاسد ضذیٓ ایٗ ٔؼبسیف ٙٔ ٚىشات ٔطتشن دس ادیبٖ ٔختّف ثسأیبس
صیبد است ٘ ٚمبط افتشاق ٔحذٚٚد است .خٛة ایٗ ثحث ٛٔ ٚضىبفی سٚی ثحث خٟت ث ٝحٛص ٜپژٞٚص اِجت ٝدلیمبً
ثستٍی داسد .ایٗ  ٓٞیه ٘ىت ٝثبیذ ثٙذ٘ ٜبچبسْ سشفصُ ٞب سا ثبیذٔجب٘ی ػجٛس وٚ ٓٙایٗ تؼجیش ضٟیذ ثضسٌٛاس آیت اهلل
ٔغٟشی سا دساثیب٘ی اصحبفظ ٔغشح ٔی وٙٙذوٝ
ثأأأب ػمأأأُ ٚفٟأأأٓ دا٘أأأص

داد ٜسأأأأأخٗ تأأأأأٛاٖ صد

ایٗ ٕٞبٖ ثحث است و ٗٔ ٝتٛد ٚسٔ ٝمج ِٝٛػشض وشدْ یؼٙی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ٚأی اص ٔٙىأش ٔجأب٘ی ایأٗ
ٞبست اص دیذٌب ٜایٗ ثضسي
ثأأأب ػمأأأُ ٚفٟأأأٓ دا٘أأأص

داد ٜسأأأأأخٗ تأأأأأٛاٖ صد

چ ٖٛخّٕأٌ ٝطأت حبصأُ

ٌأأأٛی اص ٔیأأأبٖ تأأأٛاٖ صد

ایٗ خط٘ٛت ٘یست اٌش ایٗ اتفبلبت ثیبفتذ ایٗ  ٓٞدس تٕبضبٌش ساصضٟیذ ٔغٟشی خٛة ٔیط ٝث ٝآٖ پشداخت
أب ایٗ ٘ىت ٝو ٝدستحمیك ٔی خٛاستٓ ػشض و ٓٙثیب٘ٓ ساتٕبْ و ٓٙایٗ است و ٝیه پضٞٚص خٛثی سا حٛصٔ ٜؼب٘ٚت
فشٍٙٞی دسیىی اصاستبٖ ٞبی ثضسي ا٘دبْ داد ٜحبصُ ٚوبسوشد ا ٖٚسأٗ ایٗ خب ٔغشح ٔی و ٓٙاصُ ا ٖٚسادٚستبٖ
ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝپضٞٚص ٌشٔغبِؼبت ٔ یبٖ فشٍٙٞی ثٔ ٝؼب٘ٚت فشٍٙٞی ث ٝا ٖٚفصُ ٘بٔ ٝػّٕی پژٞٚص ثجیٙٙذ اتفبلأب ثأب
چٙذیٗ پضٞٚص ٕٞخٛا٘ی داس ٗٔ ٜاخٕب٘ب ػشض ٔی و٘ ٓٙتبیح حبصُ اص پژٞٚص وأ ٝا٘دأبْ ضأذ ٜدسٔمبثأُ اخأشاء
تٕبیُ خبٔؼ ٝاٚالً ٔؼغٛف است ث ٝأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ٚی اص ٔٙىشصذ ثسیبس لبثُ تٛخ ٝپس تٕبیُ خبٔؼأٚ ٝخأٛد داسد
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ا ٖٚسٚضٟبی ٔ ٟٓاست و ٝػشض وشدْ ٘ىت ٝدیٍش تست و ٝاِجت ٝحبال أأش ثأٔ ٝؼأشٚف دسصأذش ثأبالخش ٜدس ایأٗ
پژٞٚص اصٟ٘ی اصٔٙىش یه اػذاد اسلبْ لبثُ تٛخ٘ ٝطبٖ ٔی دٞذ ثب ایٗ حبَ تٕبیُ ٚخٛد دادسد ٘ىت ٝدیٍش ایٗ اسأت
و٘ ٝسجت ث ٝاصُ فشیض ٝأش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ٚی اصٔٙىش ٍ٘شش ٔ ثجت است ٚثب دیٍش پژٞٚص ٞب ٕٞخأٛا٘ی داسد لبثأُ
تٛخ ٝایٗ است و ٝدِیُ الذاْ أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ٚی اصٔٙىشسا و ٗٔ ٝسیضش ٕ٘ی و ٓٙایٟٙب خذاست دسچٙأذیٗ ثحأث
ٔغشح وشد٘ذ و ٝلبثُ تٛخ ٓٞ ٝاست ثباتفبلب ٔجب٘ی فمٟی سثبیی ٔبٕٞ ٓٞخٛا٘ی داس٘ذ اصخّٕ ٝآٟ٘ب ایٗ است وأ ٝایأٗ
الذاْ چٔ ٖٛط شٚػیت داسد ٚچ ٖٛدستٛس دیٙی است ٔبث ٝآٖ اٞتٟبْ ٔی ٚسصیٓ یؼٙی تٛی پأژٞٚص حبصأُ وأبسوشد
پژٞٚص چ ٖٛأشثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ٚی اصٔٙىش یه ٔم ِٝٛدیٙی ٚثحث ضشػی است ثبص ث ٝآٖ اٞتٟبْ ٔی ٚسصیٓ ٚأب دالیُ
استمبء سالٔت اختٕبػی سادسپی داسد ایٗ د ٚفشیض ٝی ثضسي ٘ىت ٝدیٍش اصالح ٚآسبیص خبٔؼ ٝاست٘ .ىت ٝی دیٍش
وٕه ث ٝدیٍشاٖ دس خٌّٛیشی اص ا٘حشافبت است ٘ ٚىت ٝدیٍش خٌّٛیشی اص ٌسأتشش اص فسأبد اختٕأبػی دسخٛأأغ
ٚتشویجی اص ایٗ دالیُ و ٝثٙذ ٜػشض وشدْ ٛٔ ٓٞخٛد است دس آٔبس .ثٙبثشایٗ دیٙی ٚضشػی ثٛدٖ ٚایأٗ ٚدالیأُ وأٝ
ػشض وشدْ ثبیذ ث ٝآٖ دلت وٙیذ .یه ٘ىت ٓٞ ٝداضتٗ احسبس ٔثجت ٘سجت ثٔ ٝخبعت ،ایٗ ثحث دس دا٘طٍب ٜخیّی
لبثُ تٛخ ٝاست .داضتٗ احسبس ٔثجت ٘سجت ثٔ ٝخبعتٔ .خبعجیٗ دس دا٘طٍب ٜػٕذتبً یه لطش خٛاٖ ،پٛیب ،دا٘طدٛ
ٚتحصیُ وشدٟ٘ ٚ ٜبیتبً اسبتیذ ٔحتشْ  ٚثضسٌٛاس ٚوبسٔٙذاٖ دا٘طٍبٞ ٜستٙذ .اِجت ٝایٗ ثب ضبخصٟبی وٓ  ٚصیأبدی وأٝ
ػشض وشدْ أش ثٔ ٝؼشٚف دس ستج ٝثبالتش ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش دس ستج ٝپبییٗ تش است ٔطتشن لشاس ٔی ٌیشد٘ .ىت ٝی لبثأُ
تٛخ ٝدیٍش دس ایٗ ٘ٛع پژٞٚص ٞب ایٗ است و ٝدالیُ ٚاوٙص ٔٙفی ثشخأی افأشاد دس ٔمبثأُ ایأٗ فشیضأ ٝچیسأت؟
ثیطتشیٗ ٕٟٔ ٚتشیٗ دِیّی ٚاوٙص ٔٙفی ٘سجت ث ٝایٗ ثحث سا ؤ ٝغشح ٔی وٙٙذ ،سفتبس ٘بپسٙذ دس آٔشاٖ ثٔ ٝؼأشٚف
٘ ٚبٞیبٖ اص ٔٙىش است ٚ .ایٗ ٕٞبٖ ٘ىت ٝای است و ٝآلبی ٔغٟشی ث ٝػٛٙاٖ اػتذاَ دیٙیٔ ،یب٘ ٝسٚی دیٙی  ٚپشٞیأض
اص افشاط ٚتفشیظ ٔغشح وشد٘ذ .ایٗ  ٓٞدس٘تید ٝپژٞٚص چشا ٚاوٙص ٔٙفأی احیب٘أبً ٞسأت؟ دس ایأٗ پأژٞٚص دِیأُ
سفتبس ٞبی احتٕبِی ٘بپسٙذ آٔشاٖ ثٔ ٝؼشٚف ٘ ٚبٞیبٖ اص ٔٙىش ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاست و ٝثبیذ سٚی ایٗ وبس ٔدذا
وب٘ٞ ٖٛبی ضٟش٘ٚذ ٔسئ َٛدلت وٙٙذ ٔٛسد٘ .ىت ٝی دیٍش لبثُ تٛخ ٝاست آٌبٞی ثبال ٚ ٚاال اص ٔفأبٞیٓ ٔ ٚصأبدیك
فشیض ٝی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىشی ؤ ٝخبعجیٗ دس ایٗ پژٞٚص داضتٙذ .یؼٙی ٔیضاٖ آٌبٞی  ٚاعالػأبت آٟ٘أب
٘سجت ث ٝاصُ ایٗ فشیضتیٗ ثسیبس ٚاال  ٚثبال  ٚلبثُ تٛخ ٝاست  ٚصٛست آٖ سا دس خبٔؼأٞ ٝأٓ ػأشض وأشدْ وأٝ
ٔغشح وشدْ ،ثٙبثشایٗ ث ٝعٛس وّی ٔیضاٖ تٕبیُ ثشای ا٘دبْ فشیض ٟٓٔ ٝاست ٕٟٔتشیٗ دِیُ آٖ  ٓٞفشٚػیأت ایأٗ دٚ
فشیض ٝی ثضسي است أب سا ٜوبسٞبیی و ٝپیطٟٙبد ضذ ٜدس سشفصُ ٞب ػٛٙاٖ ٔی وأ ،ٓٙاٚالً ثبیأذ ایأٗ ٚظیفأ ٝسا ثأٝ
وسب٘ی ثذٞیٓ و ٝثٔ ٝب٘ٙذ پذس دِسٛص ػُٕ وٙٙذ  ٚتالش آٟ٘ب اص سٚی اػٕبَ ضخصی ٘جبضأذ .ثأشای ایأٗ د ٚفشیضأٝ
ثضسي ٞذفطبٖ ثٟجٛد سفتبس اختٕبػی ٚفشدی اضخبظ تّمی ضٛد٘ .ىت ٝد٘ ْٚبٞیبٖ اص ٔٙىش ثبیأذ ضأشایظ ایأٗ وأبس سا
داضت ٝثبضٙذ؛ ضشایظ اِٚی  ٚػّٕی ایٗ د ٚفشیض ٝثضسي سا و ٝث ٝضٟش٘ٚذ ٔسئ َٛسثظ پیذا ٔی وٙذ .آٔٛصش صأحیح
آٔشاٖ ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش است .یؼٙی آضٙبیی آ٘بٖ ثب ٔسبئُ ضشػی ،دس ایٗ ساثغ ٝدس اختیبس ٔٗ  ٚضٕب ٘یسأت
وٞ ٝش وبسی و ٝثخٛاٞیٓ ا٘دب ْ دٞیٓ ،دیٗ چٟبس چٛثطبٖ سٚضٗ وشد ٜچٟبس چٛث ٝسا ثبیذ ػُٕ وٙیٓ  ٚالغیش  ٚثٙأذٜ
ػشض ٔی و ٓٙآضٙبیی ایٗ ٞب ثب ٔجب٘ی اختٕبػی ،ثب ٔجب٘ی سٚا٘طٙبسی ،ثب ٔجب٘ی خبٔؼ ٝضٙبسی .دٚسأتبٖ ٔأب دسوأبٖ٘ٛ
ضٟش٘ٚذ ٔسئٛٔ َٛظف ا٘ذ ث ٝایٗ حمٛق .ستبد دس ایٙدب ثبیذ خٟت افضایص سغح آٌبٞی ٔخبعجبٖ ٘سأجت ثأ ٝفٛایأذ
ا٘دبْ ایٗ د ٚفشیض ٚ ٝػٛالت تشن ایٗ د ٚفشیضٚ ٝتالش دس خٟت افضایص سغح وٕی ٚویفی  ٚآٌبٞی ایٗ ػضیضاٖ
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ثش٘بٔ ٝسیضی داضت ٝثبضذ٘ .ىت ٟٓٔ ٝحس ٔسئِٛیت پزیشی است و ٝدس خبٔؼ ٝثبیذ تحشیه ضٛد  ٚخیّی ٔ ٟٓاسأت.
اٌش حس ٔسئِٛیت پزیشی سا دس افشاد تحشیه وٙی ٓ ٞش وس خٛدش سا دسخبٔؼٔ ٝسئ َٛخٛدش ثذا٘ذ٘ ،مُ ثّٙأذ اص
پیبٔجش اوشْ(ظ) ٕٞیٗ ساثغ ٝسا ٔغشح ٔی وٙذ اِجت ٝسسبّ٘ٔ ٝی ٔ ٚغجٛػبت ٚظیف ٝضبٖ سأٍٙیٗ اسأت ،دا٘طأٍبٞ ٜأب
ا٘تمبدات  ٚثبٚسٞبی ٔزٞجی ٔشدْ ثبیذ تمٛیت ضٛد ،اتفبلبً وبس آٟ٘بست یؼٙی اػٕبَ ثضسي آٟ٘بسأت  ٚحبوٕیأت ٞأٓ
ثبیذ وبسی ثىٙذ و ٝرٙٞیت افشاد اصالح ضٛد .اٌش پیطی ٝٙرٙٞی ثٛد ٜدس ٔٛسد افشاد ٘سجت ث ٝسٚضٟبی آٟ٘ب ثبیذ تٕٟیذ
ضٛد ٚخجشاٖ ضٛد ٚ ،اٌش آٔشاٖ ث ٝإِؼشٚف ٘ ٚبٞیبٖ اص ٔٙىش ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ خٟت ٔٛفك ثبضذ .ایٗ ٘ىت ٟٓٔ ٝسا ثٝ
دٚستبٖ پژٞٚص آٔٛصش  ٚسٚسبئ ٚاحذٞب ٌ ٚبٟٔبی ض ٟش٘ٚذ ٔسئ َٛػشض ٔی و ٓٙثبیذ ثشٚیٓ ث ٝسشاؽ پبیبٖ ٘بٔأٝ
ٞبیی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙا٘ذ  ٚحٕبیت اص ایٗ پبیبٖ ٘بٔٞ ٝب دس ثؼذ ٔبدی  ٓٞ ٚدس ثؼذ ٔؼٛٙیٔ .ؼب٘ٚت فشٍٙٞی آٔبدٌی
خٛدضبٖ سا دس ایٗ خٟت لجالً اػالْ وشد ٚ ٜثٙذ٘ ٜیض ایٙدب ٘یض تبویذ ٔی و.ٓٙ

