چشا فَسجبل ؟؟؟؟؟
سٍصگبسی اٍسیبًب فبالچی دس جَاة ػَال کَدکی کِ دشػیذُ ثَد
"صًذگی چیؼز ؟" دغ اص ػبلْب سحقیق دش خغش ،دس ًْبیز ثِ ایي دبػخ
سػیذ "صًذگی  ،جٌگ ٍ دیگش ّیچ ".
اگش ایي سا ثشَاى دبػخی هٌبػت ثِ سوبهی سالؿْب ٍ هجبدالر اًؼبى ثب فشاص ٍ فشٍدّبی صًذگی داًؼز ،
آًگبُ هیشَاى فَسجبل سا ثؼٌَاى ثشؿی اص صًذگی ٍ ػشصِ ای هٌبػت ثشای سوشیي ،آهَصؽ ٍ آصهَدى ٍ
سکشاس ّش سٍصُ آى سَػظ اًؼبى هشوذى سصَس کشد .اًؼبى خشدهٌذ ثؼیبس ػشیغ دی ثشد کِ فَسجبل
ثِ ّوبى صیجبیی ٍگبّی ثِ ّوبى ثی سحوی صًذگی اػز.
فَسجبل ٍسصؿی گشٍّی اػز کِ ثب خصَصیبر اجشوبػی اًؼبى هغبثقز داسد  ،دس ایي ٍسصؽ هَفقیز

جوغ دس گشٍ دسخـؾ فشدی  ،گشٍّی ٍ سیوی اػز .گَاسدیَال هیگَیذ "ثضسگششیي هؼبلِ هب
ثؼٌَاى یک سین ّ ،وضیؼشی اػز  " .ساص هَفقیز سین ّبی خَد سا ًِ دس سبکشیک ّبی دیچیذُ
ثلکِ دس هْبسر ّوضیؼشی سین خَد هیذاًذ  ،آًْب ثؼٌَاى یک سین حشفِ ای ثیـششیي اٍقبر خَد سا دس
ّشل  ،کوخ  ،ػفشّب  ،غزا خَسدى ٍ غیشُ دس کٌبس یکذیگش هیگزساًٌذ ٍ اگش ثبصیکٌی داسای هْبسر ّبی
صًذگی ًجبؿذ ثؼٌَاى یک ػٌصش ًبػبصگبس ؿٌبخشِ ٍ عشد هیـَد ّ ،وبًگًَِ کِ دس صًذگی  ،اجشوبع
ػٌبصش ًبػبصگبس سا عشد هیکٌذ.
ثٌبثش ایي فَسجبلیؼز جَاى دس چٌیي فضبیی سؿذ کشدُ ٍ خَد سا ثب اسصؽ ّبی اجشوبع ػبصگبس هیکٌذ ٍ
ایي دسع ثضسگ ّوضیؼشی سا اص فَسجبل هی آهَصد .

دس فَسجبل هیشَاى اص کَچکششیي ؿبًغ ّب ثضسگششیي فشصز ّب سا ػبخز .
ّش سین ٍ ّشثبصیکٌی ثِ ػْن خَد ؿبًغ هَفقیز ٍ دیشٍصی داسد ٍ ثب سوشیي ثیـشش ٍ سالؽ هذاٍم ٍ
ّوبٌّگی ،دس کٌبس ّن هیشَاًشذ احشوبل ایي هَفقیز سا ثیـشش کٌٌذ .
فشاهَؽ ًکشدُ این لؼشش ػیشی ثبؿگبُ کَچکی دس ؿْشی کَچک ثَد کِ سَاًؼز ثب اسحبد ثبصیکٌبى
ػخشکَؽ ٍ ثب اًگیضُ خَد ٍ دسایز هشثی ثب سجشثِ اؽ قْشهبى لیگ اًگلیغ کِ حقیقشب ثضسگششیي
لیگ فَسجبل دًیب اػز ؿَد.

ػشبسُ ّبی ثضسگ دًیبی فَسجبل ،هبًٌذ دلِ  ،هبسادًٍب  ،کشایف  ،سًٍبلذٍ  ،هؼی ٍ ...اص اقـبس کن ثضبػز
جبهؼِ ثب ػؼی ٍ سالؽ ٍ هوبسػز سَاًؼشِ اًذ خَد سا ثِ اٍج ٍ ثبالسشیي دسجبر ثشػبًٌذ ٍ ایي فشصز
سا فَسجبل دس اخشیبس آًْب گزاؿشِ اػز .

فَسجبل اص جولِ ٍسصؿْبی سیوی دش سؼذاد اػز  .حضَس یبصدُ ثبصیکي اص ّش سین ٍ ػِ داٍس ثغَس ػٌشی
 ،دس ٍاقغ ًفشار صیبدی سا دسگیش ایي ثبصی هیکٌذ  .ثب احشؼبة سین دـشیجبى ٍ سوبؿبچیبى ٍ اػذبًؼشّب
ٍ دیگشاى ثیـشش اص دیؾ ثِ ثضسگی ٍ سؼذد ایي جبهؼِ دی خَاّین ثشد .
ثٌبثشایي ثی دلیل ًیؼز کِ فَسجبلیؼز ّب اص ؿْشر ٍ هحجَثیز ثشخَسداس هیـًَذ ٍ دس کبًَى سَجِ
قشاس هیگیشًذ .آًْب کؼبًی ّؼشٌذ کِ آهبل ٍ آسصٍّبی عشفذاساى خَد سا ثِ هٌصِ ظَْس هیشػبًٌذ ٍ
سحقق هیجخـٌذ ٍ اص دغ آى ؿبدی هی آفشیٌٌذ  .آًْب دالٍساى ٍ جٌگجَیبى هذسى ٍ اهشٍصی ای
ّؼشٌذ کِ ثب دزیشؽ ػخشی ٍ سوشیٌبر عبقز فشػب  ،ثشای غشٍس ٍ ػشافشاصی سین ٍ جبهؼِ دـشیجبى
خَد هجبسصُ هیکٌٌذ ٍ هَسد ػشبیؾ ٍ قذسداًی هشدم خَد قشاس هیگیشًذ.
آًْب اهشٍصُ جبًـیٌبى سػشن ٍ آسؽ ٍ ّشکَل ٍ ایلیبد ٍ سیچبسد ؿیش دل ٍ قْشهبًبى افؼبًِ ای ّش
جبهؼِ ای ّؼشٌذ .

دس فَسجبل اًضجبط  ،سٍاثظ دسٍى گشٍّی ٍ ػلؼلِ هشاست ثشقشاس اػز ٍ فَسجبلیؼز جَاى دس ػیؼشوی
هـبثِ ثب آًچِ دس جبهؼِ ًیبص داسد ٍ ثب آى هَاجِ هیـَد ،سؿذ هیکٌذ.
ًظن ٍ اًضجبط ثِ لحبػ ٍقز ؿٌبػی ٍ ،ظیفِ ؿٌبػی ٍ هؼئَلیز دزیشی ٍ دس سوبهی اسکبى الصهِ ایي
ٍسصؽ اػز ٍ ّیچ ثبصیکٌی حشی ثب اػشؼذاد ثبال ،ثذٍى اًضجبط فشدی ٍ سیوی اهکبى دیـشفز ًذاسد.
ّوچٌیي ثبصیکي اص اثشذا هی آهَصد کِ هشثی ،کبدشبى  ،هذیش ٍ ػشدشػز ٍ ثبصیکٌبى دیـکؼَر ٍ
عشفذاساى ٍ اسثبة جشایذ جبیگبُ قبثل احششاهی داسًذ ٍ ثبیذ خَد سا ثب آًْب ٍ خَاػشِ ّبیـبى ٍفق دّذ
ٍ دزیشا ثبؿذ .ایي هؼبئل ثب سَجِ ثِ ػجک صًذگی ٍ سشثیز ًؼل جذیذ ثؼیبس حبئض اّویز اػز ٍ اص
جولِ هْبسسْبی اػبػی صًذگی یک فشد هحؼَة هیـَد.
فَسجبل ػشؿبس اص لحظبسی اػز کِ دس آى ثبیذ سصویوبر خلق الؼبػِ ٍ ثذیغ ٍ خالقبًِ گشفز.
فَسجبل دس دػشِ هْبسر ّبی ثبص قشاس هیگیشد  ،یؼٌی فبکشَسّب ٍ ػَاهل ثؼیبسی دس اجشای آى دخیل
اػز  .ثبصیکٌی کِ صبحت سَح اػز ثبیذ دس کوششیي صهبى ثش اػبع هَقؼیز خَد ّ ،ن سیوی ّب ،
ثبصیکٌبى حشیف  ،آًچِ هشثی خَاػشِ  ،ؿشایظ صهیي ٍ آة ٍ َّا  ،صذای سوبؿبچیبى ٍ ثؼیبسی اص
ػَاهل دیگش ثْششیي سصوین سا ثگیشدً .شیجِ یک هؼبثقِ ،هبًٌذ صًذگی ٍاقؼی  ،اص دل ّویي
سصویوبر فشدی ٍ سیوی ٍ اجشای آًْب ثیشٍى هیآیذ.
ثب سَجِ ثِ ػشػز سٍص افضٍى صًذگی  ،ایي هْبسر سصوین گیشی ٍ ایي کٌششل رّي قبثلیشی اًکبس ًبدزیش
دس صًذگی اجشوبػی یک فَسجبلیؼز خَاّذ ثَد ٍ آًشا ثِ یبدگبس اص فَسجبل خَاّذ داؿز .

فَسجبل ثِ لحبػ فیضیکی اص جولِ ٍسصؽ ّبیی اػز کِ عیف ٍػیؼی اص ًیبص ّب ٍ سَاًبیی ّبی جؼوبًی
سا دس ثش هی گیشد.
سقشیجب سوبهی ػیؼشن ّبی اًشطی ٍ ػضالر دس ایي ٍسصؽ فؼبل ّؼشٌذ ٍ ثذى ٍسصؿکبس ثِ لحبػ قلجی
،ػشٍقی  ،ػضالًی ٍ اػکلشی ثبیذ دس ثْششیي ؿشایظ قشاس داؿشِ ثبؿذ .ثبصیکٌی کِ دس عَل هؼبثقِ
حذٍد  21کیلَهشش هیذٍد ٍ ثبس ّب ٍ ثبسّب دس کـوکؾ ٍ جٌگ ّبی فیضیکی ؿشکز هیکٌذ قغؼب ثِ
لحبػ آهبدگی ثذًی ٍ ػالهز ثبیذ دس ثبالسشیي ؿشایظ هوکٌِ ثبؿذ.
ضشثبى قلت ثؼیبسی اص فَسجبلیؼز ّب دس صهبى اػششاحز کوشش اص  05ضشثبى دس دقیقِ اػز کِ ًـبًگش
ػالهز قلت ٍ ػشٍقی ثبصیکي ثَدُ ٍ ّوَاسُ دس صًذگی خَد حشی دس ػبل ّبی ثبصًـؼشگی اص هضایبی
آى ثْشُ هی ثشًذ.
فَسجبل ًِ سٌْب اص ًظش جؼوبًی ثلکِ ثِ لحبػ رٌّی ٍ سٍحی ّن هَجت سقَیز ثبصیکي هیـَد .
اًؼبى اجشوبػی اهشٍص هیذاًذ کِ ثشای دیـشفز ثبیذ داسای سَاًبییْبی سٍحی ٍ رٌّی ثبالیی ثبؿذ ٍ
ثشَاًذ خَد سا اص ایي ًظش هذیشیز کٌذ.
خالقیز  ،هیل ثِ دیـشفز  ،اًگیضُ  ،کٌششل ٍ غلجِ ثش اػششع ،اسادُ قَی ٍ سؼلین ًبدزیشی  ،سوشکض
ثش سٍی اّذاف  ،اسسجبط ػبلن ٍ هذیشیز سٍاثظ ػبعفی ،هیل ثِ دیشٍصی  ،دزیشؽ ٍ هذیشیز صحیح
ؿکؼز ٍ دیشٍصی  ،ػخشکَؿی ٍ ثؼیبسی اص ػَاهل دیگش سٍحی ٍ رٌّی دس فَسجبلیؼز سقَیز
هیـَد ٍ فشاسش اص فَسجبل اٍ سا ثشای هَاجِْ ثب صًذگی ٍاقؼی ٍ اػشفبدُ اص ایي هْبسر ّب دس جْز
دیـشفز آهبدُ هیکٌذ.
فَسجبل ثذٍى کبس سیوی ثی هؼٌی اػز .

دس جَاهغ هذسى  team work ،اص جولِ اػبػی سشیي فبکشَسّب ٍ هْبسسْبی اًؼبًی هحؼَة هیـَد .
ثغَسیکِ ؿشکز ّبی ثضسگ دسٌّگبم اػشخذام ًیشٍّبی خَد ایي ٍیظگی سا اص جولِ ثبالسشیي هضایبی
یک فشد دس ًظش هی گیشًذ .
کبسسیوی یک هْبسر اکشؼبثی اػز  ،ثبصیکي جَاى دغ اص حضَس دس سین فَسجبل سحز آهَصؽ هؼشقین
ٍ غیش هؼشقین ایي هْبسر قشاس هی گیشد .
سبسیخ فَسجبل سین ّبی ثؼیبسی سا ثیبد هی آٍسد کِ ػلی سغن حضَس ػشبسگبى ثضسگ ثذلیل ًذاؿشي کبس
سیوی ٍ ثْشُ ًجشدى اص آى ًبهَفق ثَدُ اًذ .
کبس گشٍّی ساص ثقبی اًؼبى ًخؼشیي ثَدُ ٍ ساص دیـشفز اًؼبى خشدهٌذ خَاّذ ثَد ٍ ثِ لغف فَسجبل
هیشَاى ّش سٍص ایي هْبسر سا کؼت کشد ٍ اسسقب داد ٍ ؿبیذ ػلز آفشیٌؾ فَسجبل سَػظ اًؼبى
خشدهٌذ ّویي ثَدُ ثبؿذ .
فَسجبل هحذٍدیشی ًذاسد .
فَسجبل دهَکشار اػز  ،ػشؿبس اص آصادی ٍ آصادی علجی اػز  ،جٌؼیز ٍ ًظاد دس آى ًقـی ًذاسد
قَاًیي ثشای ّوِ یکؼبى اػز  ،حشی صهبى ٍ هکبى ّن ًوی سَاًذ فَسجبل سا هحذٍد کٌذ .دس ّش جب ٍ
ّش صهبى ٍ ّش هکبى هیشَاى اص آى لزر ثشد .
سَح فَسجبل اص جولِ قَیششیي چؼت ّبی دًیبػز  ،آػبًشش اص ّش دذیذُ دیگشی اًؼبًْب سا ثْن هشصل
هیکٌذ ٍ دس کٌبس ّن ًگِ هیذاسد  .جوغ دٍػشبى ٍ یب فبهیل  ،کَدک ٍ کٌْؼبل  ،غشیجِ ٍ آؿٌب صى ٍ
هشد دس کٌبس ّن اص فَسجبل لزر هی ثشًذ .
ایي جٌگ سوبم ػیبس دس خَد صلحی ثِ اسهغبى هی آٍسد .
فَسجبل صلح آهیضسشیي جٌگ اًؼبى اػز .
آسسب هٌْبجی
هذیش فٌی آکبدهی فَسجبل سٍػشَف

