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ایه وىىتاؿ ػؿ اٍل ومؼی امت تـ ػیؼگاٌی کً چىؼی پیو ػؿ ممالً ای ربت ؾىىان «مؿىاػاؿی و صك صیات» ػؿ
یکی اف رلالت مىتيـ گـػیؼ 2 .ػؿ آن ممالً ّمه تيـیش حبج مؿىاػاؿی یا تی مؿىا تىػن صیات و تاحیـ آن ػؿ تؿییه
صمىق تيـ هنایتاً ایه اٍل پؾیـفتً می ىىػ کً فاؿـ اف مؿىای صیات ظلی تىان تـای اونان صك صیات و تً تَثَؽ آن
ك صك لـاؿ ظلی گیـػ .اگـ مؿىا اف صیات
مایـ صمىق ؿا لائل ىؼ .تً تؿثیـ ػیگـ عاؿد اف مؿىایِ صیات ،صیات متؿ َّل ِ
صؾف ىىػ ػیگـ صیاتی تالی ظلی ماوؼ .علً اونان ٌا اف صك صیات مؿىا ػاؿ تـعىؿػاؿوؼ و ػؿ ایه ؿاتطً مؾٌة تً
ؾىىان ؾاملِ اؿاػیِ مؿىا خبوِ صیات ،متؿّلَك صك صیات امت .ػؿ والؽ اونان مؾٌثی مؿىای صیاتو ویق مؾٌثی امت
و ػؿوتیزً ظلی تىان اف صیات غیـ مؾٌثی فـػ مؾٌثی مغه گفت چـا کً صیات او غیـ لاتل تفکیک اف مؾٌة امت و
محایت اف صك صیات تؼون حلاظ مؾٌة ؾؼم محایت اف صیات امت .تـ اماك ایه ػیؼگاي تا تىرً تً ایىکً صك
صیات ،تً صیات مؿىا ػاؿ تؿّلك می گیـػ ،تـای یافنت هبتـیه مؿىا تـای صیات ؿاٌی رق ؿرىؼ تً مىاتؽ واب ػیىی و
الثتً اؿاػي تيـیؿی عؼاووؼ (تً ؾىىان اٍّلی تـیه مىثؽ) ورىػ وؼاؿػ .وگاؿوؼگان آن ممالً ػؿ هنایت تا پؾیـه مؿىای
امالمی اف صیات ،صیات ؿا وفغً ای اف ؿوس اذلی می ػاوىؼ کً وقػ اونان اماوت امت و ایه اونان تا آصلا ػاؿای
صمىق امت کً تتىاوؼ اف ؾهؼي صفع و اصلام منىولیت ٌایو ػؿ لثال ایه مؿىا اف صیات تـآیؼّ .مه ایىکً صیات تا
مـگ فالؼ مؿىا ظلی ىىػ تّلکً واؿػ مـصّلً ػیگـی کً صیات اعـوی امت می گـػػ .ایه مؿىا اف صیات آحاؿ ویژي ای
ػؿ ضلىي تؿّلك صمىق تً اونان ٌا تً اؾتثاؿ ایمان آوان تً علـاي ػاؿػ و اونان ٌا ؿا تـ اماك مؿىای صیات آهنا لاتل
تفکیک می ػاوؼ تا آصلایی کً صتی ىىامایی صك صیات تـای افـاػی کً تً مؿىای امالمی صیات ،تاوؿ وؼاؿوؼ (اؾم اف
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 .ایه ممالً ػؿ مشاؿي « ۶۹مؼؿمً صمىق» ( ويـیً کاوىن وکالی ػاػگنتـی اٍفهان) ػؿ فـوؿػیه  ۱۳۹۱مىتيـ گـػیؼي امت.
 .وىیؼ تاتایی و منؿىػ ؿاؾی« ،مؿىاػاؿی و صك صیات» ماٌىامً مؿـفت ،مال تینتم ،مشاؿي  ،۱۶۵ىهـیىؿ ۱۳۹۰
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کفاؿ صـتی یا غیـ صـتی) ؿا وً تـ اماك وفل صیات آوان یا مؿىای آوان اف صیات ،تّلکً تىها تـ اماك علیه مؿىای
3

امالمی اف صیات لاتل پؾیـه می ػاوؼ و ایىکً غیـ منّلمان صك صیات ػاؿػ ؿا آمىفي ای امالمی می ىىامؼ.
اما تپـػافیم تً ومؼ و تـؿمی ایه ػیؼگاي:

نخ
تع
بش
گفتار ست :معنادار بىدن حیاتومعنای مذهبی اسحیات رد یین حقىق ز
اونان تـ مثىای تاوؿ ٌا ،ػاوو ٌا ،ذبـتً ٌا ،فـٌىگ و مىت و مؾٌة و اوّاؼ و اصىال میامی و ارتماؾی و
التَاػی و  ...پیـامىن عىػ اف ٌىگامی کً لؼؿت اػؿاک و لؼؿت اوتغاتو ىکىفا می ىىػ ،واچاؿاً تً صیات و
فوؼگی عىػ و الثتً ػیگـان مؿىا می ػٌؼ .تً وػـ ظلی ؿمؼ کً تتىان ػؿ ایه امـ تـػیؼی تً عىػ ؿاي ػاػ .اف طـف ػیگـ
علیه مؿىای ما اف فوؼگی امت کً مىياء تؿییه صمىق و امتیافاتی علچىن صك فیننت ،صك ػاوننت و ...می ىىػ .ػؿ
والؽ ایىکً چً مؿىایی تً صیات تؼٌیم ،ػؿ تؿییه مَاػیك ،ػامىً و لّلمـو صمىق اونان ٌا تاحیـ عىاٌؼ گؾاىت.
اما چً مؿىایی اف صیات ػؿمت امت؟ ایه ػلیماً علان ميکّلی امت کً اف اتتؼای آفـیىو و پیؼایو اونان تً ؾىىان
مىرىػی ٍاصة عِـػ و اؿاػي ورىػ ػاىتً امتٌ .ـ ىغٌ و ٌـ لىم و ٌـ لثیّلً و ٌـ فـٌىگ و متؼوی تنتً تً
مؿىایی کً تً صیات و فوؼگی ػاػي ،گـوٌی ؿا وارؼ صك صیات و گـوٌی ؿا فالؼ صك صیات ػاونتً امت .مؾٌة ٌم
ػؿ ایه میاوً ػؿ تؿییه مؿىای صیات تاحیـ ؾمؼي ای ػاىتً امت و اماماً ػؿ طىل فوؼگی تيـ ،تیيتـیه مؿاوی صیات
اف مؾاٌة گـفتً ىؼي امت .اف ایىـو ایه ایؼي مطـس ىؼي کً صیات تؼون مؾٌة تی مؿىامت و صیات تؼون مؿىا
علچىن ؾؼم صیات امت.
اما پـميی کً ایىزا تـوف می کىؼ ایه امت کً کؼام مؿىای مؾٌثی اف صیات؟ شلکه امت تگىییم مؿىای امالمی اف
صیات .تاف پـمو ایه امت کً کؼام مؿىای امالمی اف صیات؟ آیا مؿىایی کً ؾـفای منّلمان تً صیات می ػٌىؼ
مىؿػ وػـ امت؟ یا مؿىایی کً صکمای اىـالی؟ یا صکمای ميایی؟ یا آوچً ىیؿً می گىیؼ مىؿػ وػـ امت؟ و ...اگـ
پامظ مىؿػ آعـ امت تاف پـمو ایه امت کً کؼام تیىو ىیؿی؟ مؿىای امساؾیّلی تً صیات مىؿػ وػـ امت یا مؿىای
رؿفـی و احىی ؾيـی؟ اگـ ایه مىؿػ آعـ امت تاف مىال ایه امت کً آیا آن مؿىایی کً مثتىی امت تـ تفنیـ ػیه
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 .تـای مطالؿً کامّلتـ و ػلیك ایه ػیؼگاي تً ممالً «مؿىا ػاؿی وصك صیات» ؿرىؼ ىىػ.
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مطاتك تا ؾمالویت امـوفیه ،مىؿػ وػـ امت یا آن مؿىایی اف فوؼگی کً مىطثك امت تـ وگاي مثتىی تـ مفاٌیم و تّلمّیات
مىتی و لؼیمی تً رهان امـوف؟ و...
می تیىیم کً تافي اول کاؿ امت؟ کؼام مؿىا ٍضیش امت؟
فـُ کىیم گفتیم مؿىایی اف صیات ٍضیش امت کً ىیؿً احىی ؾيـی ػؿ مفهىم مىتی آن تً آن مؿتمؼ امت .تاف ایه
مىال مطـس می ىىػ کً تً چً ػلیل ایه مؿىا مـرش تـ مایـ مؿاوی امت .فکـ ظلی کىم ٌیچ ػلیل ؽاتاً ؾمّلی تـای
تىریً آن تتىان اؿائً کـػ اال ػالیّلی مثتىی تـ ایمان لثّلی و اولیً تً آن مؾٌة یا مکتة .ػؿ والؽ ػالیّلمان علان
ػالیل ػؿون گـوٌی و تً لىلی ػالیل لثیّلً امت 4.تـ فـُ کً ػلیّلی اؿائً کـػیم ،اگـ ایه ػلیل ػؿ فمـي ميهىؿات و
ممثىالت مؿتمؼان تً مؾٌة مىؿػ وػـ تاىؼ ،منّلم ًا راؿی ماعنت و ربمیل آن مؿىا تـ افـاػی کً تً آن مؿتمؼ وینتىؼ،
مىَفاوً طلىاٌؼ تىػ 5 .چـا کً لاؾؼي «آوچً تـعىػ می پنىؼی تـ ػیگـان ٌم تِپنىؼ و آوچً تـ عىػ ظلی پنىؼی تـ
ػیگـان مَپَنىؼ» ؿا آىکاؿا ومِ ظلىػي امت .اگـ ما ظلی پؾیـیم تاتؽ و متاحـ اف مؿىایی تاىیم کً ٍاصثان مؾٌة یا
مکتة ػیگـ اف صیات اؿائً می کىىؼ و ایىـا غّلم تً عىػ می ػاویم چـا ػیگـان تایؼ تاتؽ و متاحـ اف صمىلی تاىىؼ کً
تـ اماك مؿىای ما اف صیات تؿییه می ىىػ ،ایه ٌم یک غّلم امت .مگـ ایىکً افـاػ رامؿً ،یا علگی مؿتمؼ تً یک
مؿىا اف صیات تاىىؼ ،یا ایىکً ىغٌ تپؾیـػ ػؿ رامؿً ای کً مؿىای متفاوتی اف صیات اؿائً می کىؼ ،فوؼگی کىؼ.
اونان ٌا یکنان ظلی اوؼیيىؼ و ػؿ وتیزً یکنان ٌم اوتغاب و تَمیم گیـی ظلی کىىؼ .آمىعتً ٌا و ویامىعتً ٌای
متفاوت ،ذبـتً ٌای گىواگىن و زلیط ٌای سلتّلف فوؼگی ،ػیه و مؾٌة و غیـي و غیـي و غیـي ػؿ ضلىي اوؼیيیؼن و
زلتىای اوؼیيً اونان تاحیـ می گؾاؿػ و ایه تاحیـ صىفي اؿاػي و اوتغاب و تَمیم گیـی ؿا ویق متاحـ می مافػ و علیه
ٌم مىياء تؿؼػ ػؿ مؿاوی صیات می ىىػ.
ایه مؿاوی متؿؼػ اف صیات و ؾؼم ؿؾایت لاؾؼي اوَاف اف مىی مؿتمؼان تً ایه مؿاوی علىاؿي مىرة رىگ ٌفتاػ و
ػو مّلت تىػي امت .اؿائً مؿىای مؾٌثی اف صیات ؾالوي تـ ایىکً اف حلاظ مثىایی تا اىکال مىارً امت ،اف حلاظ آحاؿ

4

۵۷

 .تىگـیؼ تً ممالً وگاؿوؼي تا ؾىىان «وػـیً صمىق تيـ امالمی ،تاینتً ٌا و چالو ٌا» مؼؿمً صمىق (عربوامً کاوىن وکالی ػاػگنتـی اٍفهان) مشاؿي

فـوؿػیه .۱۳۹۰
5

 .ظلی گىیم آن مؿىا ؾاػالوً وینت (ایه منالً رؼاگاوً ای امت) می گىیم تـریش یک مؿىای مؾٌثی تـ مایـ مؿاوی و راؿی ماعنت آن تـ غیـ مؿتمؼان تً آن

مىَفاوً وینت،
www.niknameh.ir
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و وتایذ صاٍّلً ٌم تً ٌیچ ؾىىان ؿاٌگيا وینت و ایه ؿا تاؿیظ فوؼگی تيـ ويان می ػٌؼ و خباطـ پامظ تً علیه
6

ّـوؿت ویق تىػي کً ایؼي صمىق تيـ مؿاٍـ ىکل گـفتً امت.

اگـ ػالیل واػؿمتی مؿىای مؾٌثی اف صیات ؿا عالًٍ کىیم ایه می ىىػ کً
نخ

ست :مؿىای مؾٌثی اف صیات لاتل تفنیـ ٌای متؿؼػ امت و ػؿ ؾمل امکان اؿائً مؿىای واصؼ ورىػ وؼاؿػ.

دوم :تـریش یکی اف ایه مؿاوی تـ ػیگـ مؿاوی مثتىی تـ ػالیل ػؿون گـوٌی امت یؿىی ػالیّلی کً پیامؼ ایمان ػاىنت
لثّلی تً یکنـی اٍىل امت .یؿىی متکی تـ ميهىؿات و ممثىالتی امت کً تىها ػؿ صىفي یک ػیه و مؾٌة و
مکتة و ایؼئىلىژی عاً ميهىؿ و ممثىل ٌنتىؼ.
سىم :راؿی ماعنت و ربمیل یک مؿىای مؾٌثی تـ مـػماوی کً مؿتمؼ تً آن وینتىؼ مغایـ تا لاؾؼي «واپنىؼ تىػن آوچً
تـ عىػ ظلی پنىؼی تـ ػیگـان پنىؼیه» امت و ػؿ وتیزً عالف اوَاف امت.
چهارم :تً وتایذ عىػ تی تىرً امت و وافی ّـوؿتی امت کً خباطـ آن صمىق تيـ مؿاٍـ ىکل گـفتً امت.
تع
بش
گفتار دوم :معنای واقعی حیاتو یین حقىق ز
ٌىگامی یک مؿىا اف صیات می تىاوؼ رهاويمىل و علً پؾیـ تاىؼ کً تا اتکا تـ ػالیل فـا مؾٌثی و فـا گـوٌی اؿائً
ىىػ .الثتً مىػىؿ ایه وینت کً افـاػ خباطـ ّـوؿت و اف مـ واچاؿی آوـا تپؾیـوؼ و تـ ؿوی آن تىافك کىىؼ ،تّلکً
مىػىؿ ایه امت کً ٌـ اوناوی ػؿ ٌـ فمان و مکاوی ػؿمتی آن ؿا تپؾیـػ و اِؾمال آوـا غیـ مىَفاوً وؼاوؼ .فماوی می
تىان چىیه مؿىایی ؿا اؿائً کـػ کً اف چاؿچىتً ی تاوؿٌای ؽٌىی و پىؼاؿٌای مىتی و لىمی و  ...عاؿد ىىیم و
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 .ػؿ وػام تیه ادلّلّلی صمىق تيـ تاله ىؼي تا حلاظ مؿىایی صؼالّلی اف صیات کً علان صیات تیىلىژیک و اٍطالصاً صیات ماػی امت ،صك صیات تـای علگان

ػؿ وػـ گـفتً ىىػ .ػؿ ایه مؿىا اف صیات ػؿمت امت کً مؾٌة و ؾمایؼ ىغٌ ػؿ وػـ گـفتً ظلی ىىػ و صمىق ٍـفىػـ اف مؾٌة ىىامایی می ىىوؼ اما وتیزً
آن وفی مؾٌة و اؾتماػات ٌم وینت .تـ ؾکل ایه وػام تاله کـػي امتاوؼاؿػ ٌایی اؿائً کىؼ کً دبىرة آن ٌـ اوناوی تتىاوؼ صیات ىـافتمىؼاوً ای ػاىتً تاىؼ کً
ػؿ آن اؾتماػات و مؾٌة او ویق زلتـم مشـػي ىىػ .تـای مطالؿً ػلیمتـ مثاصخی ػؿ فمیىً صك صیات و افاػی مؾٌة تىگـیؼ تً :میؼ زلمؼ لاؿی میؼ فاطمی ،صمىق
تيـ ػؿ رهان مؿاٍـ(ػفتـ ػوم) ،مىمنً مطالؿات و پژوٌو ٌای صمىلی ىهـ ػاوو ۳۷ ٌٍ .۱۳۸۸ ،تا  ۶۶و ٌٍ  ۱۶۵تا ۱۹۹
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تکیً عىػمان ؿا تـ منّلمّات ؾمّلی و تـ والؿیت ٌای ؾیىی و منّلم عاؿد اف ؽٌه مان لـاؿ ػٌیم .والؿیت ٌایی مخل
تفاوت ػؿ ماعتاؿٌای ژوتیکی مىرىػات یا تفاوت ٌای اػؿاکی آهنا و امخال آن.
تـ ایه مثىا تً ٌىگام تؿییه و ىىامایی صمىق تيـ ،آن مؿىایی اف صیاتٌ ،م اف وػـ مىطمی ػؿمت و ٌم اف وػـ ؾمّلی
کاؿماف و ؿاٌگيا امت کً واغـ و متکی تـ یک والؿیت ؾیىی و منّلم و غیـ لاتل تـػیؼ تاىؼ .ایه والؿیت می تىاوؼ
علان ران ػاىنت و امکان فیننت تاىؼ ،یا تً تؿثیـ هبتـ تىفیك و وؿمت ران ػاىنت و فوؼگی کـػن .ػؿ ایه ٍىؿت
ولتی می گىییم صیات چینت؟ مؿىای آن می ىىػ« :تىفیك ران ػاىنت و فـٍت فیننت» .ػؿ وتیزً صمىلی کً تً
ػوثال آن ىىامایی می ىىػ ٌم امکان فینت مىمه ؿا فـاٌم می کىؼ و ٌم امکان فینت غیـ مىمه ؿا 7 .ایه مؿىا اف
صیات مایـ مىرىػات ؾامل اف لثیل صیىاوات و گیاٌان و غیـي ؿا ویق ٍاصة صك صیات می کىؼ .علیه کً مىرىػی
ػؿ ایه ؾامل ران یافت و فـٍت فینت پیؼا کـػ ،صك صیات و صمىق مـتثط تا آن ؿا ػاؿا می ىىػ .پؾیـه ایه مؿىا
اف صیات (یؿىی تىفیك ران ػاىنت و فـٍت فیننت) ػؿ فـٌىگ و اػتیات ایـاوی و متىن ػیىی ما ویق ماتمً ای تنیاؿ
ػؿاف ػاؿػ .تـای ظلىوً ایه مجّلً مىنىب تً اتىاحلنه عَـَلاوی ؾاؿف لـن چهاؿم ٌزـی امت و می گىیىؼ تـ مـ ػؿ

عاوماي وی وىىتً ىؼي تىػي کًٌ« :ـ آوکل تؼیه ػؿگاي واؿػ ىؼ ،واوو ػٌیؼ و اف ایماوو مپؿكیؼ ،چً آوکل کً تً
ػؿگاي صك «رلّ و اؾّلی » تً ران اؿفػ تً وان اؿفػ» ػؿ ایه مجّلً تً وّىسٍ ،ـف ران ػاىنت مثىای تـعىؿػاؿ

تىػن اف صك ػاونتً ىؼي امت .یا مخالً ػؿ ایه ىؿـ فـػومی «میافاؿ مىؿی کً ػاوً کو امت /کً ران ػاؿػ و ران
8

ىیـیه عىه امت» ٍـف ران ػاىنت ،آفاػی اف آفاؿ ؿا تً علـاي ػاؿػ.

7

 .ػؿ صمیمت مؿىای مؾٌثی اف صیات ػؿ تؿییه و ىىامایی صك صیات رایگاٌی وؼاؿػ لیکه ٌـ اوناوی پل اف ػاؿا ىؼن ایه صك می تىاوؼ علگام تا ىکىفا ىؼن

لىای اػؿاکی و اؿاػی اه ،تً صیات عىػ ٍثغً ای مؾٌثی یا غیـ مؾٌثی تؼٌؼ.

ٌؼف یا ٌؼف ٌای فوؼگی و علچىیه چگىوگی فیننت تا ایىکً ػؿ مؿىا ػٌی تً

صیات مىحـ ٌنتىؼ ،اما تً ػالیّلی کً ػؿ گفتاؿ طلنت آمؼ تىها تایؼ ػؿ صىفي عَىٍی و ىغَی فوؼگی زلؼوػ ىىوؼ چـا کً ػؿ وػـ ػاىنت چىیه امىؿی ػؿ صىفي
ؾمىمی و ػؿ تؿییه صمىق تيـ وً تىها مىطماً واػؿمت امت تّلکً وتایذ واػؿمتی ؿا ویق ػؿ پی ػاؿػ.
8

 .ػؿ تـعی متىن ػیىی ٌم ،اف مجّلً ػؿ آن مغه مؿـوف امام ؾّلی تً مالک اىتـ کً «مـػم یا تـاػؿان ػیىی تى ٌنتىؼ یا علاوىؼان تى ػؿ عّلمت -

 ...اِمّا اطً لک

فی الؼّیه او وػیـً لک فی اخلّلك  »...تً وػـ می ؿمؼ مثىای هبـي مىؼ تىػن ؿؾایای غیـ منّلمان اف صمىق ،وً لطف امالمی یا مؿىای امالمی اف صیات ،تّلکً تـاتـی
آوان ػؿ ران ػاىنت تً ؾىىان اونان امت کً پامؼاىت صمىق ایيان ؿا تؿهؼی تـ ؾهؼي صاکم امالمی لـاؿ ػاػي امت .یا مخالً ػؿ آن تؿثیـ فیثای لـآن کً لتل یک

اونان تیگىاي ؿا تً مزنلً لتل علً تيـیت و فوؼگی خبيیؼن تً یک اونان ؿا تً مزنلً فوؼگی خبيیؼن تً علً تيـیت می ػاوؼ ( «مَه لَتل وفناً تغیـ وفل او فناػ فی
االؿُ فکاوّما لَتل الىاك مجیؿاً و مه اصیا ٌا فکاوّما اصیا الىاك مجیؿاً » مىؿي مائؼي ،آیً  .)۳۲ػؿ آن آیً ویق مؿىای صیات اونان غاٌـاً علان ران ػاىنت و امکان
فیننت امت و وً لقوماً منّلمان تىػن و یا مىمه تىػن ،چـا کً تطىؿ مطّلك اف «وفل» و «الىاك» مغه می ؿوػ و لیؼی اف ایمان تـ آن ظلی افقایؼ.
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ػؿ ایه میان اونان تً ؾىىان مىرىػی کً تـعىؿػاؿ اف تىاوایی ؽٌىی تکامل یافتً تـی ونثت تً مایـ مىرىػات کـي
فمیه امت و لؼؿت اػؿاک و آگاٌی اف رهان پیـامىن عىػ و علچىیه لؼؿت اؿاػي و اوتغاب  9ؿا ػاؿػ 10 ،تا اؿفه و
ػاؿای کـامت و ىان ؽاتی ىىاعتً می ىىػ 11 .اف ایىـو ٌىگامی کً یک مىرىػِ ػاؿای ژوىم اوناوی تىفیك ران ػاىنت
و فـٍت فیننت پیؼا می کىؼ ،ػؿ والؽ یک مىرىػ ىـیف و تا کـامت و اؿفمشىؼ پا تً ؾـًٍ ورىػ گؾاىتً امت کً
تطىؿ عىػخبىػ خباطـ ران ػاىنت و فـٍت فیننت یافتىو صك صیات اوناوی ٌم پیؼا می کىؼ .صك صیاتی کً می
تىان آوـا صك ران ػاىنت و فوؼي تىػن و فوؼگی کـػن و فیننت ىـافتمىؼاوً و علـاي تا کـامت ٌم وامیؼ .ایه مىرىػ
تً ػوثال ػاؿا ىؼن ایه صك ،تـعىؿػاؿ اف آفاػی اوؼیيیؼن و ػاوننت و اوتغاب کـػن و علچىیه هبـي مىؼ اف صؼالل
ٌای فوؼگی اوناوی و تطىؿ کّلی ػاؿوؼي آفاػی ٌا و مَىویت ٌا و امتیافات و صؼالل ٌایی می ىىػ کً اف لىافم یا اف
پیامؼ ٌای صك صیات اوناوی ٌنتىؼ .ایه مىرىػ اوناوی تً حلاظ ماعتاؿ ژوتیکی کً ػاؿػ اف علان حلػً اوؿماػ وطفً و
پیىوؼ مّلىل رىنی وـ و مّلىل رىنی ماػي ٍاصة وؿمت ران و فـٍت فیننت تً ؾىىان اونان می گـػػ  ،12کً ٌـ
حلػً تا تکامل عىػ لؼؿت اوؼیيیؼن ،آگاي ىؼن و اؿاػي کـػن عىیو ؿا کامل ماعتً و امتؿؼاػ ٌا و امکاوات
تالمىي عىػ ؿا تالفؿل می مافػ .ػؿ وتیزً ایه صمىق اف علان حلػً پیؼایو و ران یافنت تً اونان تؿّلك می یاتؼ.

سخ
ن پایانی:
ولتی اف صك صیات مغه می گىییم ،متؿّلَك ایه صك ،یک صیات مؿىا ػاؿ امت .ػاوو و ذبـتً ،آمىعتً ٌا و
ویامىعتً ٌا و اوّاؼ و اصىال التَاػی ،میامی و  ...علگی ػؿ مؿىاػاػن تً صیات تاحیـ گؾاؿ ٌنتىؼ .تا ایه صال
9

 .یک والؿیت ؾیىی و علً پؾیـ.

10

 .و تً تؿثیـ امالمی عّلیفً عؼا یا راويیه عؼا ػؿ فمیه امت

11

 .یؿىی تـ عالف وػـیً صمىق تيـ امالمی کً ػؿ آن کـامت تً اوناوی کً ػاؿای مؿىای عاٍی اف صیات امت تؿّلك می گیـػ ،عامتگاي کـامت و اؿفمشىؼی

اونان ػؿ رایگاٌی امت کً او ػؿ ؾامل تً ؾىىان مىرىػ ٍاصة اؿاػي و اػؿاک ػاؿا ىؼي امت.
12

 .یک والؿیت ؾیىی و علً پؾیـ .تـای مخال گفتً می ىىػ اف وػـ ژوتیکی  ۹۷ػؿ ٍؼ ژن ٌای ىامپاوقي تا ژن ٌای اونان مياتً امت اما تطىؿ طثیؿی ٌیچ گاي

اف پیىوؼ مّلىل ٌای رىنی وـ و ماػي یک ىامپاوقي یک اونان متىلؼ ظلی ىىػ یا تالؿکل .ػؿ ماػي  ۱اؾالمیً رهاوی ژوىم اوناوی و صمىق تيـ (مَىب – ۱۹۹۷
یىونکى) ویق تاکیؼ ىؼي کً « :ژوىم اوناوی تـ وصؼت تىیاػیه علً اؾْای عاوىاػي تيـی و ىىاعت کـامت ؽاتی و تىىؼ آهنا تاکیؼ می کىؼ  .تً مفهىم ظلاػیه ژوىم
اوناوی میـاث ميتـک تيـیت امت» لاتل ػمتـك ػؿhttp://portal.unesco.org/en/ :
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مؿىای مؾٌثی ،ایؼئىلىژیک یا مکتثی اف صیات ؾّلیـغم ایىکً ػؿ چاؿچىب پىؼاؿٌا و تاوؿ ٌای آن مؾٌة یا
ایؼئىلىژی می تىاوؼ ٍضیش تاىؼ ،اما تـریش آن تـ مایـ مؿاوی و یا ؾمىمیت ػاػن آن تً ػیگـاوی کً آن مؿىا ؿا ظلی
پؾیـوؼ یا مؿىای ػیگـی ؿا تـای فوؼگی تؿـیف می کىىؼ ،تً ػالیّلی کً ػؿ منت ایه وىىتاؿ آمؼ ،واػؿمت و تاطل و اف
حلاظ وتیزً ٌای صاٍّلً ٌم غیـ ؿاٌگيا امت و ػؿ والؽ یک وىؼ تافگيت تً ؾمة و تؼاوم خبو وّؽ ماتك
عىاٌؼ تىػ .تً وػـ می ؿمؼ صك صیات تً مؿىایی اف صیات تؿّلك می گیـػ کً متْمهِ ػاىنت وؿمت ران و فـٍت
فیننت تـای اونان امت .یؿىی مؿىایی کً متکی تـ والؿیت ٌای ؾیىی و منّلم امت .مؿىایی کً می تىاوؼ ٌم ؿاٌگيا
و ٌم مىَفاوً و ٌم مثتىی تـ ػالیل فـا مؾٌثی و فـا گـوٌی تاىؼ .مىرىػی کً اف ژوىم اوناوی تـعىؿػاؿ امت
فماوی کً ایه مؿىا اف صیات ؿا ػاؿا ىىػ یؿىی ٍاصة ران و فـٍت فیننت گـػػٍ ،اصة صك ران ػاىنت و فـٍت
فیننت ىـافتمىؼاوً کً عاً اونان امت ویق می ىىػ و تً تثؽ آن ػاؿوؼي صمىق و آفاػی ٌایی کً وتیزً یا الفمً آن
ٌنتىؼ.
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