ًین ًگبّی ثِ هزاسن جطي آة در آضیبًِ
_______________________________________________________________
قجل اس ثزگشاری هزاسن جطي آة ،درثبرُ فلسفِ ثزگشاری آى در فزٌّگ کْي سزسهیٌوبى ثزای ثچِ ّب تَضیحبت کَتبّی دادُ
ضذ.
چزاکِ هعتقذین کَدکبى اس اثتذا ثبیذ ثب هقَلِ ّبی فزٌّگیَّ -یتی خَیص آضٌب ضًَذ تب در ثشرگسبلی دچبر دگزضیفتگیْبی
سطحی ًگزدًذ.
ثب ثچِ ّب اس فَایذ آة گفتین ،درثبرُ ٍظبیفوبى ًسجت ثِ حفظ ٍ ًگْذاری آى ٍ رٍضْبی هصزف ثْیٌِ ایي عٌصز حیبتی گفتگَ
کزدین.
در رٍس هَعَد  98/5/02استخزّب تب ًیوِ آة ضذًذ ٍ ثب فزسًذاًوبى ثِ تَافق رسیذین کِ ثب ّوبى هقذار هحذٍد آةّ ،وگی آة
ثبسی کٌین ،چزا کِ هیخَاّین ثب ّن ثبضین ،لذت ثجزین ،ضبد ثبضین ٍ ،ثبسی کٌین ٍ در عیي حبل آة را ثی رٍیِ هصزف ًکٌین ٍ ّذر
ًذّین .یبدآٍر ضذین کِ ّز کس خَدش هسئَل سبک ٍ حَلِ ٍ لَاسم ضخصی اش هی ثبضذ ٍ ّوِ ثبیذ سعی کٌٌذ خَدضبى ثِ
تٌْبیی لجبسْبیطبى را تعَیض کٌٌذ .ثب هزاقجت ٍ ثزًبهِ ریشی دقیق هسئَلیي ثچِ ّب ثب تَجِ ٍ دقت ثِ ضزایظ یکذیگز ثب ّن آة
ثبسی کزدًذ ،دٍیذًذ ٍ خٌذیذًذ ٍ در ایي رًٍذ ّوِ هزثیبى ٍ هسئَلیي آضیبًِ را ًیش ثب خَد ّوزاُ کزدًذ .....یک تعبهل خَدجَش
سبلن ٍ پز ًطبط .....غذا سیز سبیجبى حیبط ٍ رٍی الستیکْبی رًگی ّوزاُ ثب ضزثت خٌک ثِ ثچِ ّب ثسیبر چسجیذ .در پبیبى ّز
کذام لجبسْبیطبى را پَضیذًذ ،هَّبیطبى را ضبًِ کزدًذ ٍ آهبدُ ثزگطت ضذًذ.
چٌیي ضذ کِ کَدکبًوبى ثب دقت ٍ ّوکبری ثِ اهَر ضخصی اضبى رسیذًذ ،ثِ یکذیگز صذهِ ًشدًذّ ،وگی لذت ثزدًذ  ...آة را
ّذر ًذادًذ ،اهب آة ثبسی کزدًذ ٍ ثِ ایي تزتیت یک جطي کْي را ثب توبم آداة هزثَط ثِ آى ثزگشار ًوَدًذ ... .رٍس ثعذ هزاجعِ ای
داضتین اس سبسهبى آة ،ثِ تصَر ایٌکِ هب ّز رٍس استخزّبی ثبدی را ثب آة ضزة ضْزی پز هی کٌین ٍ ثچِ ّب ثبسی هی کٌٌذ!! ٍقتی
ثزایطبى تَضیح دادین ٍ فلسفِ ثزگشاری ایي جطي را در ایزاى قذین یبدآٍر ضذین ،هطتبقبًِ اس ثزًبهِ هب استقجبل ٍ تقذیز کزدًذ.
آًْب هعتقذ ثَدًذ اگز هسئَلیي دیگز ًیش ایٌگًَِ فکز ٍ عول هی کزدًذ ،خصَصب آًْب کِ ثب کَدکبى سز ٍ کبر دارًذ ،حبال جبهعِ اهبى
درگیز هطکالت اهزٍس ًجَد .آًْب ًیش چَى هب ثِ ثزخَردّبی صحیح ٍ آهَسش ّبی عویق دٍراى کَدکی هی اًذیطیذًذ تب در آیٌذُ
ضبّذ حضَر ضْزًٍذاًی هسئَل ٍ ّوزاُ ثبضین ...
در پبیبى ایي دیذار هسئَلیي هذکَر ،آضیبًِ را ثِ ّوکبری ٍ ّوزاّی ثب ثزًبهِ ّبی سبسهبى آة دعَت کزدًذ.

