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 ی اٍکطایي ثِ ثْبًِ
 چْبضم( ی پبضُ: تط اظ ضساهپطیبلیؿن جَّطی)

 هْسی گطایلَ

 

ثركی کِ ثتَاًس گؿتطـِ افقی  زاًٌس کِ اهطٍظ کطهلیي اظ آى ًیطٍی هفَْم ذَثی هی چِ غطة ٍ چِ ذَز ضٍؾیِ ثِ

ثْطُ اؾت؛ پؽ جسایی لَّبًؿکک ٍ زًٍتؿکک ثکِ     هیبًجی کٌس ثی ٍ هکبًی قسضتف ضا زض یک حقیقت ذَزهجیّيْ

ِ       کٌس تب پسیسُ ضا زض ّوبى تطاظ اهٌیتی غطة کوک هی هؼٌکی   ای ًگبُ زاضز ککِ زض آى حتکب پیکطٍظی ضٍؾکیِ تٌْکب ثک

ِ  هب حبضطین"جبثجبیی کَچکی زض هطظِ ثطٍظ تٌف اؾت:   ؛جْکبىِ چٌکسقیجی ضا ثپکصیطین    ، ٍ ضاؾتف ًبچکبضین، کک

ایکي   "قکَز   زض هککبى تؼطیکم هکی    ثکَزىِ هکب تٌْکب    هبًٌکس قیکت  ثَزًف  ایٌکِ ضٍؾیِ ًیع ثپصیطز کِ قیتهكطٍط ثِ 

ّکبی ّوکعازـ پکیف اظ     هؼٌبی آى اؾت کِ ّط زٍ ؾَ زض ایي حقیقت ککِ اٍککطایي ٍ زیگکط ؾکطظهیي     ٍضؼیت ثِ

یکس ّؿکتٌس  ٍ ضاؾکتف    ّکبیی ذَزثٌیبزنًکس، ّوس   ٍ ًِ ّؿتٌسُ گیتبؾیبؾیّطچیع جبیی ثطای ظزٍذَضزّبی اهٌیتی ٍ 

هلکت زض ّوکبى اًگکبضِـ     ک ٍ ًِ یک کكَض کک یب حتب زٍلت پیوبى اهٌیتیحقیقت زاضز کِ اٍکطایي اظ ثید ٍ ثُي یک 

ّبیی اظ آى ّن جکع ثکب    ضٍایی حقَقیِ جساییِ ثرف ًگبُْ ثٌیبز زضًرؿتیي اؾت، ٍ ثطیيثَزُ ثَضغٍاییِ ایي هفَْم کک 

ُ    گیطیِ پیكسؾتی ّب ثب گَاُ سًی ًیؿت؛ ضٍؼثبظثیٌیِ ثٌسّبی ّوبى پیوبى ثطضؾی ی غکطة   ّکبی اهپطیبلیؿکتیِ چٌکسثبض

زٌّس ٍ ایي گَاّبى اظ ظهبى پیَؾت کطیوکِ ثکِ ضٍؾکیِ     قکٌی، ؾعاٍاضیِ ایي جسایی ضا ثِ جْبى ًكبى هی زض پیوبى

ی ًجبقکس، ّونٌکبى   ا ؾت ٍ حتب اگط پبؾدِ پصیطفتٌی ًوبیٌس؛ ثبایٌْوِ ایي تٌْب یک ضٍیکطز حقَقی ٍکن ثجب هی ثیف

جغطافیبیی جْبى پطظٍضتط اظ آى اؾت کِ ؾبهبى حقَقیِ گصقتِ اظ  ّبی اهٌیتی ٍ ؾیبؾی ثبیؿتگیِ ثطذی زگطگكت

ؾت کِ اهپطیبلیؿن پیف آٍضزُ ٍ ایؿتبض ضساهپطیبلیؿتی ًیع زض آى پیكبپیف ثِ ضٍؾیِ  پؽ هْبض آى ثطآیس: هَقؼیتی

ِ ّونَى پطؾكی اهٌیتی یب  ضٍز تب ثب آًنِ ثطای ضٍؾیِ گطایس ٍ هی هی زض ضقبثکت ثکب  آهطیککب     گیتبؾیبؾکی ای  ثطًبهک

تکط ثکِ ؾطؾکرتی     تط ٍ جْکبًی  اًساظی فطاخ افعایی کٌس  ضاؾتی ٍقتی اظ چكن طَض ایسئَلَغیک ّن قَز، ثِ هیططح 

ّکبی   ًگکطین، قکبیس ایکي حقیقکت ککِ ثؿکیبضی اظ ؾکطظهیي        ی جْبى چٌسقیجی هی غطة زض ثطاثط ظٍضِ ظایف اًگبضُ

ّبیی ذَزثٌیبز ثلکِ اثعاضّبیی اهٌیتی ٍ ایصایی ّؿتٌس کِ هیکبى زٍ ؾکَی هکطظ     ًكؿتِ زض هطظّبی تٌف ًِ ثَزٍثبـ

س؛ اهب ایي هَضَػی ًیؿت کِ تٌْب ثکِ چیکعی چکَى اؾکتق       قًَس، اّویت ذَز ضا اظ زؾت ثسّ یزؾت ه ثِ زؾت
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قکَین ککِ اگکط     بی کُطزاینتی ٍ تُطکبیتی ضٍثطٍ هیّ زٍ ظزى اًگیعی اظ ًَعِ ؾنگ هلی ثبظثنطَز؛ آًجب ثب اذتگیِ زّكت

آیکس ککِ حقیقتکی     ؾبزگی ثب ایي ٍاقؼیت کٌکبض هکی   اـ ثیٌساظین ثِ ی ًَالِ ی کَچکی ضا زض کبؾِ قسُ ی ثعک اثػُ

ًیطٍّکبی  ی هیبى زٍ ثٌبگَـ اٍ ٍجَز ًساضز؛  زض فبصلِ ک کكوکف ؾیبؾی ٍ اهٌیتیّبی ی تط اظ زاللت هؼٌبثرف

 ّبی ثبیؿتگیکِ کک ٍ هي ّن تب آًجب  کٌٌس طَضطجیؼی ثِ ضٍؾیِ اتصب  کَتبُ هی کِ اکٌَى ثِبى جْضساهپطیبلیؿت 

ّکبی ایکسئَلَغیک     ّوعازپٌکساضی ضٍم ککک   جبّکب هکی   کٌٌس، گبُ ّوطاُ آًْب تکب ثؼیکی   جْبى ظٍض هیٍاقؼیت  ؾیبؾیِ

ِ  ایکي ًکتکِ، ثکَیػُ     ، ٍقکَز  زاضًس کِ اظ کطهلیي ثِ اضٍپبی ذبٍضی صبزض هکی ّبیی  زضًگ ثب ؾیبؾت ثی  اکٌکَى کک

ُ حق هلل  قَضثرتبًِ ٍاالیکف یبفتکِ ٍ ثکبظثُطز ثکِ آى زض ثبظقٌبؾکیِ جکسایی        ی ػقیکستی هبضکؿیؿکنْ   ثِ یک ثطًْکبز

کٌس کِ گکبُ اظ   ، ثِ آًْب کوک هیلَّبًؿک ٍ زًٍتؿک ثِ یک کبضکطز ذَزثٌیبز ایسئَلَغیک تجسیل قسُ اؾت

ٍ ًکِ ثکط شاتیکت  حکقِ جکسایی اًگكکت       قکٌی غکطة   پیوبىیی ثیكتط ثط ذَز ضٍؾیِ کک کِ زض تَجیِ ضٍایی ایي جسا

هْتسی ٍ اؾکیَز  ٍضی ٍ  پیكِثبضظاًی ٍ آؾیبی ثبذتطی کِ اٍثبقی چَى  ذَقجرتبًِ زض گصاضز کک پیكی ثگیطًس  هی

قکًَس ٍ   ٍؾَؾکِ هکی  حق هلکل  ّب کوتط زض ثطاثط کكفِ ایسئَلَغیک  ضا فطاٍاى ثِ ذَز زیسُ اؾت، ضساهپطیبلیؿت

؛ زضؾکت ثکِ ّوکبى زلیکل ککِ      ایکطاى اؾکت   اًقک ة ؾکَثػکتیَ   ّبی ثیف اظ ّطچیع اظ ثطکتّن  ثٌس آگبّی ًیني ای

ی لَّبًؿک ٍ زًٍتؿک ّکن ًبثجبؾکت ٍ ایکي     زضثبضُحق هلل هلت ثبقس، کبضثؿت  ک اٍکطایي ًتَاًؿت یک زٍلت

  اظیٌطٍ تکب  لحبظ هفَْهی ًبؾبظ اؾت ثِثبضُ  ی ًکجتی کِ ثطای تبضید هؼبصط جْبى زاقتِ اؾت، زضیي ضبثیِ ثب ّوِ

ُ  ضٍیکسازْ  ایکي  ؾیبؾیِبگیتّبی  ّبی اهٌیتی ٍ زاللت آًجب کِ ٍاقؼیت ای ثکطای ؾکٌجف ٍ    سُی هفْکَهیِ ثؿکٌ   گؿکتط

بى یؿتبضِ ثبظقٌبؾکیِ اٍککطایي ذکبٍضی ثِؿک    زض اذَاٌّس  هی زّس، اگط ّب هی ثِ زؾت  ضساهپطیبلیؿت جسایی اضظیبثیِ

 ٌکس ٍاًَْنثبیؿتٌس، ثْتط اؾت ثطای تَجیِ  ؾعاٍاضیِ حقَقیِ جساییِ آى، حق هلل ضا  پیكتبظِ ذَزییک ججِْ یب ؾٌگطِ 

 ی قَضٍی ثؿٌسُ کٌٌس    قسىِ ثركی اظ اهپطاتَضی فطٍپبقیسُ ی پیوبىِ ضؾویِ ًبظط ثط اٍکطایي ٍ ثِ ثطضؾیِ زضًٍِ

ِ قٌبؾیِ ذَزثرَزیِ ٍاقؼیکت ثک  ثبظ ایياهب ایي ّوعازپٌساضی ایسئَلَغیک،  زض یکک  ضًٍکسّبی آى   سٍى ایٌکک

ِ  ثِّبی ثیسضًگ گیتبؾیبؾی هیبًجی قًَس،  حقیقت  فطاگفتوبًی ٍ آظاز اظ زاللت  گطیکع  تکبضید ای غبفلگیطًکسُ   گًَک

ّبی ذبٍضی اٍکطایي زض زٍ ؾکپْط   چٌساى زٍض، جسایی ثرف ؛ هبًٌس چٌس ّوتبی تبضیریِ ًبکبم یب ثِکبمِ ًِّن ّؿت

ضٍز ٍ ّونَى ّویكِ اضیطاضِ فؼلیت تطاظ ؾیبؾکی ؾکجت    زٍ ؾَی ًبّوؿبظ پیف هی یب قبیس زٍ تطاظِ گًَبگَى زض

ذکَضین،   هیکبًجیِ ضٍیکبضٍیی ضٍؾکیِ ٍ ًکبتَ ثطهکی      ّکبی ثکی   قَز؛ آًجب ککِ ثکِ ٍاقؼیکت    زیگطی هی هبًسى آى ًبزیسُ

ـِ ذکبٍضِی ًکبتَ ثکط ضًٍکس ض        کوبًی اظ ؾٌجف ضًگیي ٍیکسازّب  ّب زض ثبظقٌبؾِی ایؿتبِض ضٍؾکِی جلکَگیطی اظ گؿکتط

ؾکت    صیطفتٌیپک تبثس کِ ثَیػُ زض ثؿتطِ ؾیبؾت جْبًیِ اهپطیبلیؿن ثطای ثبظؾبظیِ اقلینِ جٌکگ ؾکطز زض اضٍپکب     ثبظهی
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ِ        ّطضٍی فْن ایٌککِ پکػٍاک ضسضٍؾکیِ جکساییِ اٍککطایيِ      ثِ ی  ذکبٍضی زض شٌّیکت اضٍپکب تکب چکِ اًکساظُ ذَاؾکت

ٍکن ضٍقي ثَز کِ کبضظاض ضٍاًیِ ثبیسى ثطای ٍاًوبییِ ذیطِ تبظـِ ضٍؾکیِ   آهطیکبؾت، کبض زقَاضی ًیؿت ٍ ثیف

ٍ  ضفکت  ّبی گصقتِ، زض ّویي ؾَ پیف هکی  ثِ اٍکطایي زض ّفتِ کَقکیس تکب ثکب ثکطاًگیرتيِ      هکی  ، آًنٌبًککِ گکَیی ا

گصقکتِ  ؾکت:   ًبپکصیطی  تأکیس هي ثط فطٍکبؾتاهب ، اٍ ضا ثِ ؾَی گعیٌف ّویي گعیٌِ ّل زّس؛ ثیكتطِ پَتیي ّطچِ

ُ    ؾت، ثِ ای ثَضغٍایی اظ ضٍاییِ حقَقی ضٍیساز کِ زغسغِ ای جکع ثبظقٌبؾکی جکسایی ایکي زٍ      گوکبًن ضٍؾکیِ چکبض

یِ جع ًیطٍی ًظبهی زاًؿت ضٍؾ کطز، چَى هی ضٍی ّویي ًبچبضگی کبض هی توبم ثب ظضًگیِ ثبیسىثرف ًساقت ٍ 

ؾؿتی چکَى  ی  کبؾتی ضا ثب ًْبزُایي ًساضز ٍ  اضٍپبثطای پیكجطز ؾیبؾت ضسغطثی زض ای  ػٌصط ایجبثیذَز، ّیچ 

ِ  کٌکس   پُکط هکی  ّبیی اظ ثطذی کكَضّبی اضٍپبی ذبٍضی  تجبض ضٍؾیِ کویٌِ ٍ  زلیکل تکَاى   ّوکیي  ثک ، ّونکَى  افعایکی ا

ؾکت ککِ    ذَز هطظپصیط اؾت؛ ایکي حقیقتکی   ٍ ذَزثِ (extensive) ای گؿتطُ ضٍیساز زض هکبى، یک  افقیاًجؿبطی 

ی آًْب ّوَاضُ اظ ؾَی ؾٌجكگطاىِ ضس  جطیکبى   ذیعًسُ ک ًَ ک اظ ًیطٍیزلیل  ّویي ّب ًیع ثساى آگبٌّس ٍ ثِ ذَز ضٍؼ

بی قلوطٍّک  اظ آضایكکی پیًَکس هفْکَهی زاضز، یؼٌکی ثکب      جْکبىِ چٌکسقیجی  پکطزاظیِ   ثب اًگبضُ ّباصلی ٍ حتب ضٍؾگطا

ّبی  ّوبًٌسؾبظی ؾبیٌس  کِ ثِ هطظّبی گؿتطـ هکبًی ذَز ضؾیسُ ٍ زض آًجبّب ثِ یکسیگط هیًبپصیط  تحَیل ّنِ ث

ي زض ی کطهلی ثٌیبزثَزىِ قسضت  ًَیبفتِ ّبی تعاضی ٍ قَضایی ثط ّویي گؿتطُ ی اهطٍظ ٍ اهپطاتَضی ضایج هیبى ضٍؾیِ

اظ ضا ؾیبؾکت ضٍؾکیِ    ثطای پطّیع اظ فطٍکبؾکت یکب ّوعازپٌکساضی ایکسئَلَغیک،       گبُّبیی اؾتَاضًس چٌیي تحلیل

ّوکبى  تکطیي ًوًَکِ    زه سؾکتی : ٌکس کٌ هکی تط هیبًجی ٍ اضظقگصاضی  ؾٌج ثیٌیِ ک ى ؾَی یک ضٍیکطز یب قبیس جْبى

یبؾکیِ  ّکبی ؾ  کِ یکجَض فیبی تٌفؽ ثکطای ککٌف  اؾت « تطاظهٌسیِ ًیطٍّبی جْبًی»ی  تحلیلیِ زیطیٌِی  قبلجَاضُ

ِ   ؿت کِ ثب ّوِیّبی کٌس، ٍ ایي یبزآٍض کوًَیؿت ّبی چیطُ فطاّن هی يِ گفتوبىجبیگعی ی  ی ًقسّبیكبى  ثکِ تجطثک

 زضزاًؿتٌس   ظیبىِ ّط پَیفِ اًق ثی هی ی جْبى ثِ ضٍؾیِ ؾَؾیبلیؿن، فطٍپبقی قَضٍی ضا ثبظآضاییِ اضتجبػی ًقكِ

ایؿکتبض ؾکَغُ   قًَس،  هیبًجی هیی زیسگبّیِ پیكسازُ  ثطًْبزُیک کِ زض آى ضٍیسازّبی تبضیری ثب  ّب ؾٌجفایي 

ُ  زیکسگبُ  هیکبًجی  ذکَز آى  ّطگع ثِ قَز،  زض ثطاثط ٍاقؼیتی کِ ثیسضًگ زض ثطاثطـ گؿتطزُ هی فطٍکبؾکتٌی   کٌٌکس

قکَز، جبییککِ    زاًؿکتِ هکی  حقیقکت ایٌْوکبى    اًقک ةِ ّویكکِ ثکب   ًیؿت، یؼٌی ثِ تطاظی ککِ زض آى صکسٍض قکسضت    

یبثیِ تبضیریِ آى کک پیف اظ ّطچیع اثت یی تْسیسکٌٌسُ اؾکت ککِ اظ    کک ٍ ضاؾتف ّطگًَِ فؼلیت قسضتهکبًوٌسیِ 

ُ  : چیعی چَى تجسیل یک اًقک ة ثکِ یکک ؾکبهبى ؾیبؾکی      کبّس آى هیحقیقت  قست   ثٌکسی اقتصکبزی؛    یکب چْکط

پبیکِ ثکطای گکعاضـِ ضفتکبض      طیيکٌٌسُ ضا ًساضًس ٍ ثک  ّب اهطٍظ ایي هطجغِ هیبًجی ضٍؾیِ، ضٍؾگطاّب ٍ ضساهپطیبلیؿت

آٍضز؛  ک ثؿتط گفتگَی هٌیقکی فکطاّن هکی   اًساظًس کِ هیبى آًْب ٍ زقوٌبًكبى ی ای ضا ثِ کبض هی ذَز ّوبى فبّوِ

قکَز ضا هٌککط    ذَاًکسُ هکی   اضٍپبافکبض ػوَهی تَاى کبضثطزّبی اقٌبػی ایي اقتطاک فبّوِ زض ثطاثط آًنِ  الجتِ ًوی
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، ًكکبى اظ  ایِ ضٍؾیِ ضا تب هطظِ هكرصی پصیطفتِ اؾکت  بؾی قسضت  قلوطٍیی ٍ گؿتطُقس، ٍ ایٌکِ غطة ٍاقؼیت  ؾی

 زّس؛ ثب ّویي پصیطـ ثَز ککِ ثبیکسى   ثِ ضٍؾیِ هی آى زاضز کِ اظ ایي اقتطاک آگبُ اؾت ٍ زض آى اهتیبظّبیی ّن

ِ  تکک ضٍی صٌسلیِ آظهکَىِ  آضام  آضامپَتیي ضا ، ضٍؾیِذیط تبظـ ثب ؾیبؾت  القبیِ ضٍظافعٍى  ثبظقٌبؾکیِ   ایِ گعیٌک

ضا ثکِ آى صکبزض کٌکس؛     اضٍپکبی ذکبٍضی   ی ًساقتِ ّؿتیِتَاًس  ؛ چطا؟ چَى ضٍؾیِ ًویثرف ًكبًسزٍ اؾتق   آى 

ُ   جکبى ًکِ   ىآٍ پطؾف اصکلی زض  ؾت  ؾطاًجبم یک ثطَّت  آگبّی آًجبچَى ثطای ضٍؾیِ ًیع   ىآی  یکبفتي زٍثکبض

ُ ثکب جکسایی ایکي زٍ ثرکف، ٍ اًفؼکب         اؾکت  اـ کطزّبی ؾیبؾکی، اهٌیتکی ٍ ًظکبهی   ثبظپطزاظیِ کبضثلکِ   زاض ذٌکس

 قکْطًٍساى ثگَیکس   ثتَاًکس چكکن زض چكکن    ی اٍکطایي زض ثطاثطِ آى کک تب جبیی کِ ظلٌؿککی فکطزای آى ضٍظ   بهؼِج

اٍکطایي زض زؾت ًیؿت کک ایي ٍاقؼیکت ککِ اضٍپکبی ذکبٍضی      ّبیی اظ تصوین ضٍؾیِ ثطای پیكطٍی ثیكتط زض ًكبًِ

الیطفیي ثکطای جلکَگیطی اظ گؿکتطـ ًکبتَ ثکِ       چیعی ثیف اظ یک چبلف اهٌیتی، یک ؾس  ثبظزاضًسُ یب هطظِ هطضی

زٍ  ضساهپطیبلیؿت  ّبی ضّجطاى ٍ ؾبظهبى قس؛زضگیط تثجیت ًیطٍّبی  ؾَی ذبٍض ٍ ضٍؾیِ ثِ ثبذتط ًرَاّس ثَز، اظ

ِ ؾب   ّكت ثب پصیطـِ ایٌکِ ضٍیسازّبی ،زض ایؿتبضی یکؿطُ ؾلجی ،اقسُ ًیعثرفِ جس ُ    گصقکت ی  ثکِ یکک زقکَاض

هَجَزیکت  چٌکس   فقک  ؾکت ٍ ذکَز آًْکب ّکن      ی غطة ثب یکک ثُؼکس  گیتبقکٌبذتی فطٍکبؾکتٌی     ؾبذتِ زؾت اهٌیتیِ

ط ایٌجب ثیف اظ ّط ظهکبى زیگک   ، ثط ایي ٍاقؼیت هْط تأییس ظزًس ساً هطظیِ زضگیط زض ایي کكوکف اهٌیتی جغطافیبییِ

یکک ثُؼکس     هکطظیِ آى ؾکطاًجبم   ٍ پیَؾتبضِ ثطٍىقٌبذتی  ثٌسی کیف قَهیت ٍ ذ قَز کِ چطا ٍ چگًَِ  ضٍقي هی

ُ  کِ زضؾت زض ّوبى تطاظِ ًبگَّطیٌی گؿتطـ هی ؿتی هکبًوٌسی زگطضیرتِ ُ  یبثس کِ زض آى اًگکبض  ی ی چیکعٍاض

 چٌسقیجی جْبىّبیی چَى  پطزاظی ذَز آى جْبى زض هفَْمّوگبًیِ ی  زؾت فبّوِ ثِ جْبى چیؿتیک  زگطگكت 

  قَز ًْبزُ هی پیف

گؿکتطـ  جبی  ایطاى، ثِقَز:  تط هی هکبًوٌسیِ صسٍض اًق ة ایطاى هقبیؿِ کٌیس، ضٍقيضا ثب  ٍاقؼیت ایيگط ا

ثکِ ذکَز   ای ًعزیکک   قَهی ٍ فطقِ ّبی گطایفگیتبقٌبذتیِ  جسایفِذیَط  کطزى ثطجؿتِ افقی قسضت اظ ضّگصضِ

ضا ٍ ّوبًٌساًكبى اهلل ٍ اًصبضاهلل ٍ ثؿیج هطزهی  حعةّبیی چَى  پَیفتب کَقس  ٍاضٍى هی زض کكَضّبی هٌیقِ، ثِ

، چَى ًجطزّبی آًْب تجسیل کٌس ؾطاؾطجْبًی تط ٍ ؾپؽ ی،ػطاق ک ؾطاؾط ،یوٌی ک ؾطاؾط ی،لجٌبً ک ؾطاؾط ثِ پسیساضّبی

 ثبقکٌسگیِ ککِ پیكکبپیف ثکِ     گبُ  حقیقتی ّؿکتٌس  جلَُس، ٌثؿیبض ثیف اظ آًکِ ٍاقؼیتی اهٌیتی ثبق اًق ة ایطاىثطای 

یکب ذیکَط    هؿکتقل  ّکبی  هلکت ثکَضغٍاییِ  ی  قبلجَاضُ ّونَىقأى جْبًی زازُ اؾت: آًْب ثطای اٍ ًِ  ْبآًایِ  هٌیقِ

طٍَا اػتجبضی قکبئن  حقیقتی جْبًثنطًَسگبى  پیف ثؿبى، ثلکِ اـ ای ٍ گیتبؾیبؾی ّبی اهٌیتی ثب ّوبٍضزاىِ فطقِ زضگیطی

ِ         تطزیسی ًیؿت کِ ثِ شات زاضًس؛  ّکبی   لجٌبى ٍ ػکطا  ٍ یوکي ٍ     ًیکع زضؾکت هبًٌکس اٍککطایي چیکعی جکع تطاقک
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ِ   ؛ اًقک ة جَزًسّبی جْبًی ً قسضت ّبی اهٌیتیِ ٍ هیساى یبضگیطیّبی اهپطیبلیؿتیِ جْبى  ثٌسی ثرف جکبی   ایکطاى ثک

ّبی قیؼی ٍ فبضؾکی ٍ ایطاًسٍؾکتبًِ زض    هکبًوٌسیی  پبیبًِ ذَیكتيتقَیت   آًْب اظ ضّگصضیِ ًبثَزگثبظقٌبؾیِ ایي 

ثیف اظ ّط اًقک ة زیگکط    ثبضُ ٍ زضیي سٌآًْب صبزض ک ثِ اًؿبًؿبظضا ّونَى ایوبًی  ثَزى تب کَقیس ٍاضٍىْ ثِ آًْب،

آى، اظ گکطاًفِ   قکسضت   (intensive) قسّتوٌس ثطًَْنٌسُ ٍ اثجبتی ضا ثبیس اظ ؾطقت   ذساز  ضاؾت کبضآٍض ثَزُ تبضید

ُ   هکبىِثٌیبزی کِ فق  زض ؾیحِ یک  :قٌبذتکبًًَوٌس  آى،  ّونکَى  یبثکس ثلککِ    گؿکتطـ ًوکی   پیكکبپیف ثطًْکبز

ُ کٌس(؛  آفطیٌس )صبزض هی هکبى ضا هی ه ْجبًگ  هؤؾؽِ کیْبىْ ای ٍ افقکیِ   ٍ آًنِ هكطٍػیت  اضظیبثیِ افعایفِ گؿکتط

ُ  ثركس، هیبًجیِ ّویي  ثِ هب هیٍاقؼیتی فطاحقَقی یک قسضت ضا ثؿبىِ   ی ذکَز  هفْکَمِ هکبًوٌکسی    ضٍیکساز ثطًٌْکس

گوکبًن ککِ حتکب اًقک ة اکتجکط ّکن زض اًجکبم ایکي هْکن ًبککبم هبًکس ٍ ؾکطاًجبم جْکبًگیطِی               ّطچٌس هي هیاؾت؛ 

چَى ثؿتط ایکي گفتکبض   گَّطظزایی کطز، اهب  زض گؿتطـ گیتبقٌبذتیِ قلوطٍی یک اضزٍگبُ ؾیبؾیْ ؾَؾیبلیؿن ضا

ّکبی   ة ضا ثب قلوطٍگکصاضی ی اکتجطیِ صسٍضِ جْبًی اًق  تَاى اًگبضُ هَضَع هی ضٍقٌی ثیكتطِثطای  ،ضٍؾیِ اؾت

، ًیؿکت فطٍکبؾکتٌی  ّطگع ثکِ یکُوکی    تٌْب ًِزٍهی ٍ ثب اطویٌبى زاٍضی کطز کِ  ػصطِ تقؿینِ جْبى ؾٌجیس اؾتبلیٌیِ

ؾکت، فؼلیتکی ککِ گکبُ ذکَز       ثلکِ اضظیبثی یب ؾٌجف آى ًیع جع ثِ هیبًجیِ یکُوی، فؼلیت  اًقک ة اکتجکط، ًكکسًی   

 پَییکس   زض جْت  تجبّیِ آى هیّبی هکبًوٌسیِ پبؾساقت ؾبهبىِ ثطآهسُ اظ اًق ة،  زض ثطذَضز ثب ضطٍضتاؾتبلیي 

ُ   پیَؾتِ ظًسُ ًگبُ زاقت ٍٍ ثلکِ ثیكتط یک اًق ة ضا ؾی ؾب   قَز هگط هیاهب  ی آى زض یکک   اظ تجکبّیِ یکؿکط

هیکبًجیِ   قَز ثلکِ ثکسٍى  تٌْب هی ٍ ًِقَز،  فطض هي ثط ایي اؾت کِ هی پطّیرت؟ ی قسضت  گؿتطـِ افقی ؾبهبًِ

زض  ،قکسضت  کبضکطزّکبی  اضظیکبثیِ قَز، ّط اذ قوٌکسیِ   کِ ثب اًق ة صبزض هی یثِ هیلق ایوبى ی جبٍزاًِفؼلیت  

ٍ ّکیچ  ّکیچ اضکیطاضی اظ جبًکت ٍاقؼیکت ثیطًٍکی       ٍ ؛اؾت اّطیويػولیِ ثبظقٌبؾیِ قسضت   ػقلِ ٍاپؿیي ؾٌجفْ

کِ ظیکط ظٍضِ ایکي    سثِ زؾت زّای  ی ؾَغُ ثطای تجطئِ ای تَاًس زلیل اذ قیِ ثؿٌسُ ّطگع ًویای  ضطٍضت  تبضیری

یکجکبضُ ٍ  ضا  اهٌیت ٍ هٌفؼکت هلکی   ی جْبًطٍای ذ طَز  اثعاضیِ فبّوِ ،ضطٍضت، ثطای قٌبذت  جْبى ٍ ضًٍسّبی آى

   کٌس هی حقیقت  آىحیَضیِ  قَْز اًق ة ٍ زاًفِثركی چَى  هیبًجیِ توبهیتجبیگعیي  ثبظگكتْ ثی

ضتط اظ گصقکتِ زض  پؽ کبضی ثؽ زقکَا  اظیي ،جساقسُّبی  ّبی ضساهپطیبلیؿتی زض ثرف کبضگعاضاى ؾیبؾت

ّبی اهٌیتی ذیکَط توکبؼِ ًیطٍّکبی     قطط زض زؾتَض زاضًس ٍ آى ایٌکِ ثبیس ؾِ اٍکطایي ضا کِ اکٌَى ثب تغییط پیف

ٍ  ّبی اهٌیتکی لکت هکطظ    اضزٍگبُاًس، اظ فطٍکبؾت  هؿتوطِ گیتبؾیبؾی ثِ  ی گیتی پسیساض قسُ زضگیط جْبًی ثط پٌِْ

ِ  یتٌظین جوؼّبی  یکجبضُ زض قکلَاضُ فطٍهطزىِ ّکبی قکَهیِ فکطاضٍز ًجکبت      ای هبًٌس اقلین قوب  ػطا  یب هجوَػک

قکًَس، زضؾکت هبًٌکس     زض تکطاظ اهٌیتکی پطزاذتکِ هکی    تٌْب ّبیی کِ  هیبًجیِ آًْب ثب ؾیبؾت زٌّس؛ اهب ّوعازپٌساضیِ ثی
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زّکس ککِ    ًكبى هکی  گطفتِ اؾت، ًبتَ زض پیفّبی اهٌیتیِ  ذَز اظ ضّگصض زاللتضٍیکطزی کِ کیِم ثطای تؼطیم 

ایٌجب اًگكت اتْبم ثیف اظ آًکِ ثکِ  ٍ ؛ ای فطٍهُطزُ اؾت ططظ ًَهیسکٌٌسُ ی چٌبى هقبٍهتی ثِ ی ثبیؿتِ ؾَثػکتیَیتِ

ایکي   ٍى ٍ پكکت  زضؾب   کِ ّكتاؾت  زض جْبى ای یضظهًیطٍّبی فکطی ٍ  ی آى ّوِ ؾَیِ ، ثپَتیي ثبقسَی ؾ

ضٍظگبض  تطِ ذَقرینٍلَ  ضت یک قس ؾٌگط تیطاًساظی زضؾیح ضا اظ هقسؼ ًجطز  ی اًگبضُآًکِ  جٌگیسًس ثیججِْ 

کكکیسىِ   ثیکطٍى  زضضا َز ضؾکبلت ذک  چیکع   پیف اظ ّکط کِ  ثنطک كٌس اظ اًؿبىِ جْبًطٍاییًَیيِ هفَْم آفطیٌف  ثِ تطاظ

  قٌبؾکس  ثکبظهی جْکبى  اقتصکبزی ٍ ؾیبؾکی    ّکبی  فؼلیکت  ضآٍااظ ظیکط   گیتکی زض ّط جبی  ذَیف شات  ثِ قبئنّؿتی 

ضؾس کِ ثبیس ذیی زض اضٍپبی ذبٍضی ثؿکبى هکطظ اهٌیتکیِ     ثِ تفبّن هی ثبضُ زضیيضٍؾیِ ثب ًبتَ کِ ٍقتی ؾت  ثسیْی

ّکبی   ًؿبًی ضا ثط ػْسُ ًرَاّس گطفت ٍ ایي ثركکی اظ ٍاقؼیکت  آًْب اًگبقتِ قَز، زیگط هؿئَلیت ایي پػهطزگیِ ا

؛ چٌبًککِ  ؾکت  ّبیی چَى جْکبى چٌکسقیجی   الولل زض اًگبضُ ّبی ػلویِ ؾپْط ؾیبؾت ثیي پطزاظی ی هفَْم ثیطحوبًِ

ب ثؿ ًگطین، چِ هیپصیط ًیؿت ثِ ایي پسیساضّب  گفتن، حتب ٍقتی اظ ایؿتبضِ حقیقتی کِ یکؿطُ ثِ ؾیبؾت  ٍاقغ تحَیل

طَض گصضا ثبظقٌبؾین، یؼٌی ثکسٍى   گبُ ایي ثیطحوی ضا زض توبهیتی کِ ثب هیبًجیِ ّوبى حقیقت قکل گطفتِ اؾت ثِ

ّکبی   ی ضساهپطیبلیؿکتی ثبیؿکتین؛ ایکي هطثکَط ثکِ ٍاقؼیکت      فطٍکبؾت ثِ یک پسیکساض ضساهپطیبلیؿکتی، زض ایؿکتبض   

ای ًیع ؾٌجیسُ  ّط زضًگ اًق ثی ٍ صسٍضیکِ زض  اًکبضًبپصیطی چَى ضٍؾیِ ٍ چیي زض ثطاثط اضتجبع غطة اؾت

ی ضٍؾیِ زض جٌگ زاذلی ؾَضیِ اظ ؾکَی ًیطٍّکبی    کطزىِ هساذلِ ی زضًٍی زض قیَُ هبًٌس آًنِقًَس، چیعی  هی

پیوکبى اهٌیتکی زض ککطهلیي،    زٍ ضٍقي اؾت کِ ًیطٍّبی ضساهپطیبلیؿتی اٍککطایي ثکب اهیکبی آى    ؛ هقبٍهت زیسین

جْکبًی ثبقکٌس ککِ زض آى ثکِ ؾکط       ثركکیسى ثکِ ظیؿکت    جبی آًکِ ًیطٍی هقبٍهتی ثکطای ّؿکتی   تطجیح زازًس کِ ثِ

ای کِ هقبٍهت ضا ثِ یک ًیطٍی جْکبًی   ثِ ثطآٍضزّبی ؾیبؾی ثبقٌس  اًکبضًبپصیط ٍاقؼیتثطًس، ثركی اظ ّویي  هی

ؾت کِ ّوِ  تٌْب ثِ ایي زلیل ثبظقٌبذتٌیزٍگبُ  اًکبضًبپصیطِ ضساهپطیبلیؿن کٌس، ایي تقَیت  جغطافیبییِ اض تجسیل هی

ِ         هی ِ   زاًین ّویٌَک زض زٍ ؾَی اضٍپکب ّکیچ هٌجکِغ صکسٍضی ککک هبًٌکس آًنکِ ثک ّکبی ؾکپْط    ی ذطاثککبضی  ضغکنِ ّوک

 ّوکبى جَقکس ککک زض ککبض ًیؿکت ٍ زض ؾکیحِ       ثركکِی اقتصکبزی ٍ اجتوکبػی ثکِ اًقک ة، ٌّکَظ زض ایکطاى هکی         ًظبم

ؾکت ککِ تجکسیل ککل اضٍپکبی       ثکسیْی ؛ اًکبضًبپصیط، ضساهپطیبلیؿن ثْتط اظ ذَز  اهپطیبلیؿن اؾکت  فؼ ًّبی  ٍاقؼیت

ای چَى یوي، پؽ اظ هطگ اًقک ة اکتجکط زض پبیکبى جٌکگ جْکبًی زٍم       گؿتطِ ضظهٌسُ ّؿتی ی ّؿتٌسُذبٍضی ثِ 

ّکبی جساؾکطِ    بزگی گصقکت ککِ ضساهپطیبلیؿکت   اظ ثطاثط ایي حقیقت ًیع ثِ ؾک   تَاى اهب ًوی ؛یؿتزقَاضثؽ کبض 

ایکي یکب   کٌس، تي ثِ تغییطًبپکصیطثَزىِ   ایي زقَاضُ ثِ جْبى ظٍض هیػظوت  اّطیوٌیِ اظ آًنِ  پصیطاتط ثؿیبضاٍکطایي 
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