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عکُالسیغن چیغت؟
َ عکُالس چٍ کغی اعت؟
چشا با گفتى ایى کلمٍ دس دل بؼضی افشاد آتؼ بٍ عغیاو هیافتذ؟
آیا ایى بذیى هؼًی هغت کٍ ؽًاخت کاهلی اص عکُالسیغن يذاسيذ؟
َ یا عکُالسیغن همچُو فاؽیغن َ ياصیغن َ یا دیگش ایذئُلُژیها صيًذٌ ،خُوخُاس َ يابُدگش
اعت؟

َ یا عکُالسیغن بٍ هفهُم ضذیت با آییى آعمايی َ صیش پا گزاؽتى اصُل َاعاعات دیًی َ
هزهبی اعت؟
دس ایى همالٍ عؼی ؽذٌ بذَو هیچ يُع َابغتگی َخايبذاسی بش ایى هفهُم پشداختٍ ؽُد َ بؼذ اص
هغالؼٍ َ ؽًُد ،دٌها خلذ کتاب َ هبازث پیشاهُو ایى هبسث خُاعتن تا خالصٍی اص دیذگاٌ سا بٍ
يتیدٍ َازذی بشعاين.
عکُالسیغن َاژٌای ايگلیغی اعت کٍ اص سیؾٍی التیى ، sueeculumبٍ هؼًای ایى خهاو ،گشفتٍؽذٌ
اعت .عکُالسیغن يُػی ایذئُلُژی اعت کٍ سیؾٍ دس اخالق عبیؼی داسد َ هبتًی بش َزی َ اهُس
فشا عبیؼی يیغت .ایى يظام فلغفی سا اَلیى باس خُسج اچ خی .هُل یُن دس زذَد عال  6481م.
بٍعُس سعمی دس ايگلغتاو هغشذ کشد.
یکی اص سیؾٍهای پیذایؼ چًیى بیًؾی يغبت بٍ دیىَ ،ضؼیت کلیغا دس لشَوَعغی بُد .پذساو
سَزايی کلیغا ،دس ایى دَساو ،فشصت خُبی بشای تشَیح خشافات َ هستُیات آییى تسشیفؽذٌ
هغیسیت پیذاکشدٌ َ دس کمال لذست ،عشگشم کاس خُد بُديذ؛ دسزالیکٍ اگش کلیغا دس زذ تُاو
خُد دسعت ػمل هیکشد َ یک يظشیٍ َ تؼشیف صسیر اص دیى اسائٍ هیداد َ تُخٍ بٍ اهُس ديیا سا
بٍعُس هغلك ،ياهمذط يمیؽمشد ،ؽایذ ياهی اص عکُالسیغن پذیذاس يمیگؾت َ ادیاو آعمايی با
چًیى َاکًؾی سَبٍسَ يمیؽذيذ.
دس زمیمت پیذایؼ ایذئُلُژیهای همچُو عکُالسیغن ،ايغاوگشایی ،خشدگشایی ََ ...اکًؼهای
اعت کٍ دس بشابش خشافات َ عُ اعتفادٌهای دیًی َ هزهبی لذ ػلن کشدٌ َ عکُالسیغن ابضاس َ
پلٍهای سعیذو بٍ همصذ دگشايذیؾی َ غایتا دهُکشاعی اعت.

عکُالس کیغت؟
 اگش ؽخصی بپزیشد کٍ َلتی َاسد ػشصٍ عیاعت هیؽُد بٍ لضاَت ػمُهی َ آسای
ػمُهی ازتشام بگزاسد َ داَس يهایی سا ،لايُيی بذايذ کٍ اص عشف هشدم ايتخابؽذٌ َ اص
عشف هشدم لابل تؼذیل َ تغییش باؽذ آو ؽخص عکُالس اعت َ .یا ایًکٍ خهؼ بٍ
عمت هذسيیتٍ َ کًاس گزاؽتى عًتها َ باَسها َ یا هش پذیذٌای کٍ هًبغ فشا عبیؼی
داؽتٍ باؽذ.
 يظام عیاعی کؾُس ها افغايغتاو ،دهُکشاعی اعت َ ها هلضم بٍ سػایت اسصػهای
دهُکشاعی همچُو آسای ػمُهی ،زمُق ؽهشَيذی ،زمُق بؾش ،آصادی بیاو َ...
هغتین َ تالػ عکُالسیغن يیض بش اػمال اسصػهای دهُکشاعی اعت.
باایىَخُد بؼضی َاژگاو دس خُاهغ اسصؽی هیؽُيذ بذیى هؼًی کٍ ها با هاهیت دسَيی َ
ا
خصلت يهفتٍ آو بٍ تفاهن سعیذٌاین اها با ظاهش َ چاسچُب بشَيی آو هؾکلداسین هثال بیؾتشی
اص هغلماياو کٍ ضذیت ؽذیذی با عکُالسیغن داسيذ بٍ يسُ غیشهغتمین عکُالسيذ بٍ دلیل ایًکٍ
تى بٍ سػایت اسصػهای عکُالسیغن دادٌايذ .اگش بشایؾاو گفتٍ ؽُد کٍ تى بٍ سػایت اسصػهای
عکُالسیغتی دادٌایذ ،عشخی گُيٍهایؾاو َ سگهای گشديؾاو بشخغتٍ خُاهذ ؽذ .اها اگش بسث
آسای ػمُهی ،زمُق بؾش ،خشدگشایی ،ايغاوگشایی ،آصادی بیاو َ ...دس هیاو بیایذ با تمام تُاو اص آو
پؾتُايی هیکًًذ.
ا
ا
هش ایذئُلُژی کاهل يیغت َ هش ایذئُلُژی کاهال يالص يیغت .لهزا ایذئُلُژیها هؼمُال عٍ
يگاٌ سا بٍ خُد خلب هیکًًذ ( افشاعی ،هتؼادل َ تفشیغی ) بش همیى اعاط ػذٌی اص
عیکُالسیغت های افشاعی دسصذد تضؼیف کشدو دیى َ باعل خُايذو هش آيچیضیکٍ هًبغ الهی
داسد هغتًذ َ ایى يگاٌ بیؾتش دس ابتذا ظهُس عکُالسیغن هغشذ بُد َ اهشَصٌ عکُالسیغن هذاساگش
ؽذٌ َ دیگش عکُالسیغت ها دسصذد تضؼیف کشدو ادیاو الهی يیغتًذ َ هباسصاتؾاو هبتًی بش ایى

اعت کٍ بیى زمیمت صهیًی َ زمیمت هاَسائی تفکیک لائل ؽُيذ َ بٍػباستدیگش عیاعت اهش
الهی يیغت َ عیاعت سا یک فشایًذ ياؽی اص لشاسداد اختماػی ايغاوها هیدايًذ َ عیاعت اص کًؼ
َ َاکًؼهای اختماػی ايغاوها صادٌ هیؽُد َ يگاٌ هتؼادل عکُالسیغت ها دیى سا بٍػًُاو یک
َالؼیت ايکاسياپزیش دس خهت سام عاختى يفظ ايغايی هیپزیشيذ هؾشَط بش ایًکٍ َاسد ػشصٍ
عیاعت ،التصاد َ عایش تبادالت کٍ بشآیًذ سَابظ ايغايی داسد يؾُد.
زال عؤالی هغشذ هیؽُد کٍ آیا با خذا کشدو عیاعت اص دیى ها عکُالس ؽذٌاین؟
خالصٍ کالم خیش!
ا
بٍصُست تفغیشی اَال بایذ سَؽى ؽُد کٍ ها چٍ يُع تؼشیفی اص عیاعت داسین َ يیاص اعت کٍ َاژٌ
ا
عیاعت بٍ بسث گشفتٍ َ بؼذا بٍ پاعخ اخمالی آو بپشداصین.
عیاعت چیغت؟
اص عیاعت تؼشیفهای هختلفی صُست گشفتٍ کٍ ها دس ایى همالٍ هختصش بٍ چًذ تؼشیف آو بشای
سَؽى ؽذو بسث هیپشداصین:
غیشهغلماوها با دیذگاهای سئالیغتی عیاعت سا پیکاس افشاد ،گشٌَها َ دَلتها با یکذیگش بش عش
لذست هیدايًذ.يُیغًذگايی چُو هاکظ َبش ،هاکیاَلی ،هابض ،دیُیذ اپتش َ بشخی دیگش ،عیاعت
سا تالػ دس بٍ دعت آَسدو لذست ،زفظ َ افضایؼ آو هیدايًذ .عبك ایى تؼشیف ،ايغاو هُخُدی
بذعشؽت اعت َ بٍ لُل (هابض) ،ايغاو ها گشگ همذیگشيذ.
الف – تؼشیف عیاعت اص دیذگاٌ دايؾمًذاو غیشهغلماو
 -6بٍ دعت آَسدو لذست اص هش ساٌ همکى (يیکُلُهاکیاَلی)

دس ایى تؼشیف هش َعیلٍی سا بشای بٍ دعت آَسدو لذست تُخٍ هیکًذ هثل زیلٍ َ يیشيگ َ
فشیب ،خًگ ،لتل َ هش آو خًایتی کٍ ساٌ سعیذو بٍ لذست سا هیغش کًذ هُسداعتفادٌ لشاسگشفتٍ َ
هغلُب اعت.
 -2زکُهت کشدو بش ايغاوها (کایتايُهُعکا)
دس ایى تؼشیف همچًاو تأکیذ بش فشهايشَایی اعت َ زفظ فشهايشَایی سا بٍ هشگُيٍ همکى اص
َیژگیهای ههن عیاعتمذاس خُايذٌ اعت.
ب – تؼشیف عیاعت اص دیذگاٌ دايؾمًذاو هغلماو
 -6ابُيصش فاسابی ،عیاعت سا هذایت خلك بٍعُی خالك ،دس هذیًٍ فاضلٍ ،تُعظ سهبش بیاو
هیکًذ .هذیًٍ فاضلٍ اَ هذیًٍای اعت کٍ بٍَعیلٍ بهتشیى َ هغتؼذتشیى کغی کٍ هذفؼ تشلی َ
عؼادت فشدی َ خمؼی اعت ،اداسٌ هیؽُد.
 -2اص دیذگاٌ غضالی ،عیاعت ابضاسی اعت کٍ ايغاو سا بٍ خذاَيذ هیسعايذ َ يداتدهًذٌ اَ دس
ديیا َ آخشت اعت.
اص تؼاسف فُق يتیدٍ هیگیشم کٍ اگش هًظُسهاو اص عیاعت ،هذایت خلك بٍعُی خالك باؽذ پظ
عیاعت خضئی اص دیى بُدٌ َ ابضاس ههن َ فؼال دیى هسغُب هیؽُد َ اها اگش عیاعت سا ابضاسی
بشای تبادالت بیى ايغايی با سَیکشد غشبی بٍ هؼًی يیشيگ ،فشیب ،دسَؽ ،چال َ کغب هًافغ اص
هش ساٌ همکى بپزیشین پظ عًخیت با دیى َ اخاللیات يذاؽتٍ َ يمیتُاو سابغٍی سا هیاو عیاعت
َ آییى آعمايی کٍ هدمُػٍی اص دعتُسات اخاللی َ ايغايی اعت بشلشاس کشد.
َ اها اگش با خذا کشدو عیاعتهای هُخُد اهشَصی کٍ هدمُػٍی اص ابضاسهای غیشايغايی َ اخاللی
اعت اص دیى خذا کًین ،عکُالس ؽُین ایى هن ػاداليٍ يیغت!

پظيیاص اعت کٍ عیاعت سا بٍ دَدعتٍ تمغین کًین:
الف – عیاعت دیًی
عیاعت دیًی هدمُػٍی اص دعتُسات ايغايی َ اخاللی اعت کٍ هًبغ آعمايی َ فشا عبیؼی داسد َ
هذف آو هذایت خلك َ َصل ؽذو بٍ ( خذاَيذ ) اعت.
ب – عیاعت َضؼی
عیاعت َضؼی هدمُػٍ اص تصاهین ،يگشػها َ ػملکشد هایکٍ هبتًی بش اَضاعَازُال عیاعی َ
اختماػی اتخار هیؽُد َ هذف آو سعیذو بٍ يتیدٍ هغلُب اعت.
دس اداهٍ چگُيٍ هیؽُد با عیاعت دیًی َ دعتُسات ؽشػی با خهايی دس استباط بُد کٍ بیؾتشیى
هضیًٍاػ سا صشف خمغآَسی اعالػات َ هضیًٍهای اعتخباساتی َ يظاهی بشای کغب هًافغ
هیکًذ َ یا با سَیکشد اخاللی َ ايغايی َ باَسهای دیًی َ ػشفی چگُيٍ هیتُاو با چالؼهای
فشاسَی خهاو همچُو ( تشَسیضم ،لاچاق هُاد هخذس َ ايغاو ،هؾکالت هسیظ صیغتی ،سکُد
التصادی ،کمبُد آب ؽیشیى ،تًؼهای هشصی ،هؼضل ههاخشت ،بیماسیهای فشاهشصی َ) ...
هباسصٌ کشد.
َ چگُيٍ هیتُاو باعیاعت اخاللی َ ايغايی دس هباالت خهايی باعیاعتهای يفغ علب َاسد
ػشصٍی عیاعت خاسخی ،دیپلماعی َ دادَعتذ ؽذ؟
دسيتیدٍ خذا کشدو عیاعت َضؼی اص دیى بٍ هؼًی بیدیًی يبُدٌ َ هفهُم اهشَصی عکُالسیغن بٍ
هؼًی کًاس گزاؽتى دیى َ ضذیت با آییى الهی َ دیى يیغت َ عیاعت اهشی اعت کٍ اص کًؼ َ
َاکًؼهای ايغايی صادٌ هیؽُد اص آيدائی کٍ يفظ ايغايی يفغ علب َ خُدپغًذ اعت هیعلبذ
تا دس همٍی کاسصاسها ايصاف سا هذيظش گشفتٍ َ با يگاٌ َالؼی َ سئالیغتی با خهاو خُیؼ سابغٍ
بشلشاس يماین.
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