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الذیيسفیغفش(ػشدثیش) 


خالل

حدیث سی سال ّوکاری ٍ رفاقت
ػخت تشیيکبسًَ،ؿتيهطلجیدسسػبییکؿخقٍاالهمبماػت.ایيدغذغِکًِکٌذحك

هطلتساثذسػتیٍآىطَسکِثبیؼتٍِؿبیؼتِاٍػتاداًکٌی،تبپبیبىکبسرّيًَیؼٌذُساسّب

ًویکٌذ.رٌّیکِهطبلتٍهؼبیلصیبدیسادس طَلػیػبلّوکبسیٍسفبلتتٌگبتٌگٍ

هیثبیؼتی توبمآىاًذٍختِریلیوتسا دس چٌذ
كویوی دسخَدرخیشُ کشدُاػتٍاهشٍص  
یبدػتکنٍظیفِایػٌگیياػت .

کلوٍِیبكفحِخالكِکٌذکبسیًضدیکثِهحبل،
هیتَاىگفتًِ،تٌْب
هحوذهیشصاییاصخولِؿخلیتّبیًبدسیاػتکِثباطویٌبىکبهل 
داًـکذُ ػلَم اختوبػی ثلکِ داًـگبُ تْشاى ًیض ًظیش آى سا کوتش ثخَد دیذُ اػت ًِ .ثِ ایي
ًِثذلیلایيکِثیؼتػبلػکبىداسگشٍُ

خبطشکِدُػبلهذیشیتداًـکذُساثؼْذُداؿتِ ،
اًدويخوؼیتؿٌبػیساپبیِگزاسیکشدٍُ یباًدبمٍظبیفػٌگیي

خوؼیتؿٌبػیثَدُ،یب
دیگش .
ایٌْب،ثخؾکَچکیاصخذهبتیاػتکِدکتشهیشصاییًضدیکثِپٌدبُػبلاصػوشهفیذخَد
یثؼیبسثضسگتشٍخذهتثؼیبسهْنتشیسا


ّبکشدُاػت.هحوذهیشصاییٍظیفِ

ساكشفاًدبمآى
ثِ اًدبم سػبًذُ ٍ آى ٍظیفِی هؼلوی ثِ هؼٌبی ٍالؼی کلوِ اػت .اٍ ًِ تٌْب هؼلن ثیثذیل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

ایيًَؿتِیکجبس ثِكَستخالكِؿذُدسسٍصًبهِاطالػبتثِچبحسػیذٍُلیدسایيؿوبسُهتيکبهلآى

اسایِؿذُاػت.
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خوؼیتؿٌبػی اػت ٍ كذّب ًیشٍی هتخلق سا پشٍسؽ دادُ ،ثلکِ هْنتش اص آى هبًٌذ پذس

فمیذؽهؼلناخالقٍلشآىًیضثَدُاػت،کِتلفیكایيػِحؼي،یؼٌیػلن،اخالقٍدیي،
تَاًؼتِاٍساثِیکؿخلیتهثبلصدًیتجذیلکٌذ .
خَؿجختبًِداًـگبُتْشاىٍداًـکذُػلَماختوبػیثخلَف،دسطَلػوشًِچٌذاىثلٌذ
ثیهبًٌذکنًذاؿتِاػت.دس ّویيداًـکذُافشاداػتثٌبییچَىغالهحؼیي
خَدؿخلیتّبی 

حـوتاهلل طجیجی ،هحوَد

كذیمی ٍ ًبم آؿٌبیی چَى هْذی اهبًیً ،بدس افـبس ًبدسی ،
سٍحاالهیٌی ٍ هذیشاى الیمی هثل احؼبى ًشالی ٍ ثؼیبسی دیگش ثَدُ ٍ ّؼتٌذ کِ صحوبت ٍ

خذهبت اسصؿوٌذ ثیدسیغ ّشیک اص آىّب دس ػشكِ ػلن ٍ اخالق ثبػث افتخبس ٍ ػشثلٌذی
هیؿًَذ .
داًـکذٍُداًـگبُؿذٍُ 
هْنهحوذهیشصایی،كشفًظش اصتخللؾکِدسثبالتشیيػطحاصآى

ٍلیٍیظگیاكلیٍ 
هیدّذ،خللت
ّوِػشكِّبپبیجٌذیخَدساثِآىدس ػولًـبىدادٍُ  

ثْشهٌذاػتٍدس 
هشٍت،خَاًوشدیٍؿدبػتدسثیبىحمبیكٍهوبسػتاٍدساثشگزاسیآىاػت .
دکتش هیشصاییثذلیلداؿتيّویيخللتّویـِدستیشسعحوالتافشادحؼَدً،بهتؼبدل
ثَدُاػتٍثِّویيدلیلثبكذهبتٍآػیتّبیصیبدیدػتٍپٌدًِشمکشدٍُ

ٍکَتِثیيًیض

گیشیّبی ؿدبػبًِ اٍ دس ثشاثش تلویوبت غلط ٍ همبثلِ اٍ ثب ثیبًبت
ٌَّص ّن هیکٌذ .هَضغ 
ًؼٌدیذُ ،صثبًضد خبف ٍػبم اػت .هیشصایی دس طی ػبلیبى ثخَثی ًـبى داد کِ دس همبثل ّش
هیکٌذٍثب
هغبلطِگشاًِ ّویـِاٍلیيکؼیاػتکِلذػلن  

ػخيٍسفتبسًبسٍاٍغیشػلوی ٍ
هیتَاًذهتَخِاٍ ؿَد،
ثذٍىدسًظشگشفتيهَلؼیتؿخلیاؽٍكذهبتیکِ  

ؿدبػتتوبم
کٌذ.اٍهٌتظشًویهبًذتباصاٍثِػٌَاىیکپیـکؼَتٍیب

ًظشؽساثبكشاحتتوبمثیبى  
هی
ّشصهبًیکِالصمثبؿذخَدؽثیهحبثبٍاسدکبسصاس

كبحتًظشخَاػتِؿَدتباػالمًظشکٌذ .
هیپشداصد .کوتش کؼی سا
هیکٌذ ٍ ثب ػشثلٌذی ّضیٌِّبیؾ سا ًیض  
هیؿَد ٍ ًظشؽ سا اػالم  

هیتَاى
دیذُامکِدس خیشخَاّیٍهٌلفثَدىاٍتشدیذداؿتِثبؿذ.ثشایحلّشًَعهـکلی 

ثباطویٌبىسٍیاٍحؼبةکشدّ.شگضًذیذمًظشیخبًتداساًِاسایِدّذ.ایيًکتِصهبًیثِهي

هیکـیذ .دسصهبىاٍّوِ
ثبثت ؿذکِاٍ هؼئَلیتػٌگیيّیبتهویض داًـکذُسا ثِدٍؽ  
ؿبّذ ثَدین کِ تمشیجبً کؼی ًجَد اص ًتیدِ صحوبت اٍ ثیثْشُ هبًذُ ثبؿذ .اٍ ػختتشیي ٍ
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چبسچَةّبیؿٌبختِؿذُػلویٍاكَلاخاللیػذٍل

تشیيپشًٍذُّبساثذٍىایٌکِاص


پیچیذُ
دػتٍپبگیش
ٍخنّبی 
اصپیچ 

ِحكداسثشػذ.هْبستیکِاٍ دس ػجَس 

هیکشدتبحكث
کٌذهذیشیت 
ًبهِّبیًِچٌذاىهتؼبسفثبسؿتِػلَماختوبػیّیبتهویض داؿتثش ّیچکغ پَؿیذُ
آئیي 

ًیؼت .تمشیجبً دسطَلّـت ػبلیکِایيهؼئَلیتساثؼْذُاٍگزاؿتِثَدًذ،ثدض یکیدٍ
هَسد،پشًٍذُایًجَدکِاًٍتَاًؼتِثبؿذثِػالهتثِهملذهطلَةثشػبًذّ.ویـِثذًجبلایي

ثَدتبًَالقساطَسیثشطشفکٌذکِّیچخذؿِایثِاكَلٍلَاًیيٍاسدًـَد.داًـگبُّن

ثِّویيثبٍسسػیذُثَدًٍظشاتاٍساكبئتداًؼتٍِثذٍىفَتٍلتتبئیذهیکشد .
هذاسیاػت.اٍّیچٍلتّذفسا


اخالق
ثذٍىتشدیذثشخؼتِتشیيٍیظگیهحوذ هیشصایی

تَخیِگش ٍػیلِ ًکشدُ اػت .کبسی کِ هتأػفبًِ اهشٍص ثؼیبس سایح ؿذُ اػت .اّذافؾ ػوذتبً

خیشخَاّبًٍِػبمگشاػتّ.شکبسیاصدػتؾثشثیبیذثذٍىّیچاًتظبسیثشایّشکؼیکِثبؿذ
هیدّذ.دیذگبُاٍهلذاقثحكایياثیبتصیجباصحضشتهَالًباػتکِهیفشهبیٌذ :
اًدبم 

ثبساىکِؿذیهپشعایيخبًِکیؼتػمفحشمٍهؼدذٍهیخبًِیکیؼت 
ثبساىکِؿـذیپیـبلـِّبساهــوـبسخبمٍلذحٍکبػٍِپیوبًِیکیؼـت 

كذالتدسگفتبسٍػؼِكذساصٍیظگیّبیدیگشاٍػت.ثبسّبدیذمکِپغاصاًدبمیک

کشدٍثشػکغاگشًویتَاًؼت

کبسهثجتػبمالوٌفؼِچِؿَسٍؿؼفیدسٍخَدؽغلیبى هی

کبسی ثشای کؼی اًدبم دّذ چِ تأثش ٍ تأػف ػویمی ّوشاُ ثب حؼشت دس چْشُاؽ ًوبیبى
صدًیاػت.توبمػؼیٍتالؽاؽایياػتکِکؼیسااص


داسیاٍهثبل

ؿذ.خللتهشدم

هی
هیؿَددیگش
،اهبصهبًیکِثبػولیغیشاخاللیٍیبًظشیبتلوینغلطیسٍثشٍ  

خَدًشًدبًذ
گـبیذٍّشآًچِالصماػتگفتِؿَدساثیدلْشُثِصثبى

ػشاصپبًویؿٌبػذٍلتثِػخي 
هی

هیساًذ .

هیکٌذٍاصایيًظشدسکٌبساٍثَدىحکنؿشکتدس
سفتبسؽساّویـِثبؿشایطّوبٌّگ  
کالعدسعسا داسدّ.ویـِ هیؿَداصهشامٍهٌؾاٍ دسعگشفتٍ آهَخت.ؿیشیيتشیي
هیکٌذ.خبطشاتٍتدبسثی
لحظبتثباٍثَدىصهبًیاػتکِاٍاصتدبسةٍخبطشاتؾكحجت 
کِثبحالٍتیکِدسػخياٍػت،كشفًظشاصؿیشیيیبتلخثَدىّویـِدلچؼت،پٌذآهیضٍ
هولَاصهؼٌبٍدسعاػت .اًدبمکبسّبیهغشضبًِدسلبهَعاًٍیؼت .خلَفًیتٍاػتمالل


 42نامۀ انسانشناسی ،سال پانزدهم ،شماره  ،62بهار و تابستان 4933

اٍهَجهیصًذ.ثبسّبؿذُ،هخلَكبًدسطیػبلیبًیکِسیبػت

دستلویوبتدساػوبلٍسفتبس
داًـکذُساثؼْذُداؿت،تلویوبتیثشخالفهیلثؼضیاصاػضبءٍ افشادگشفتٍگبّیّن
ّنایيؿوبتتّبثِحذیؿذیذؿذ

ثِثذتشیيؿکلاصطشفسلجبیؾؿوبتتؿذٍآخشیيثبس
ػفبًِایيثذخلمیّبکِسیـِ

کِاداهِکبس ساثشایؾهـکلکشدُثَدٍلیّشگضتؼلینًـذ.هتأ
تدشثِگی هؼذٍدی ًَ خبػتِ کِ ػوذتبً اص حشثِ ػیبػت ثشای سػیذى ثِ

کَتِثیٌی ٍ کن
دس  
هیؿذ کبس سا ثدبیی سػبًذ کِ یکجبس دیگش ؿبیؼتِػبالسی
هیثشدًذّ ،ذایت  
اّذافـبى ثْشُ  
لشثبًی ػیبػت ؿذ .دسیغ ٍ كذ افؼَع کِ ثب فـبس سییغ ٍلت داًـگبُ اٍ ّن هدجَس ثِ
کٌبسُگیشی ٍ اػتؼفبء ؿذ! کِ الجتِ حبكل ایي ػَء هذیشیت ثشٍص ثحشاىّبیی ثَد کِ آساهؾ
داًـکذُسادچبستٌؾٍتالطنکشدٍتبدٍثبسُآساهؾثِداًـکذُثبصگشدد! ّناًشطیصیبدی
كشفؿذٍ ّنصهبىصیبدیاصدػتسفتٍّنكذهبتاخاللیػٌگیٌیثِداًـکذٍُاسد
آىػَءهذیشیتّبثِدلیلاداهِکنٍثیؾّوبىساُثِطَسکبهلاص

ّنػبیِ

ؿذ،کِالجتٌَِّص
ػشداًـکذُدٍسًـذُاػت!ثِلَلؿیخاخل :

« گرت هولکت باید آراستِ

هدُ کار هعظن بِ ًَ خاستِ».

ٍلیخَؿجختبًِثؼذّبدیذمکِثشخیاصّوبىافشادیکِثباٍػشثِهخبلفتثشداؿتِثَدًذ
ثِاؿتجبُخَدپیثشدُ،ثبهشاخؼِثِاٍاصکشدُخَداظْبسًذاهتٍپـیوبًیکشدًذٍاٍّنثب
فشٍتٌیخبفخَدؽآىّبساهَسدػطَفتلشاسداد.

فشخبم کالم ،دکتش هحوذ هیشصایی یکی از هعدٍد سرهایِّای بسرگ داًشکدُ علَم
اجتواعی ٍ داًشگاُ تْراى است کِ بایستی در حفظ ٍ بْرُبرداری از آى ًْایت کَشش
اًجام شَد.

«آىّا کِ خَاًدُام ّوِ از یاد هي برفت

اال حدیث دٍست کِ تکرار هیکٌن»
پبیبى

