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   استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

 ٢٠٢٢نومبر  ٢۶

  
  داکتر محمد کريم فارغی

 !گردند، عوضی ھا به ارزش مبدل می شوند وقتی ارزش ھا عوض می
، سادگی و بی آاليشی ی چون دوستی، محبت، اخالص، صميميتئی اين جمله قيمت دار اينست که وقتی ارزش ھاامعن

دھند، ديگر اين دومی ھا ارزش ھای مسلط   استفاده میءجايش را به رقابت، ھم چشمی، دروغ، چند رنگی، تملق و سو

  .گردند در زندگی مردم می

 :چند مثال ازين واقعيت ھا و ارزش ھای حقيقی و عوضی خدمت شما می آورم

 ديد، داکتر با تمام احساس و دانشی که داشت، متوجه مريض میدر گذشته ھا وقتی مريضی داخل اتاق معاينه می گر

ش تجسم کند، بعد به اظھارات  انطباع اولی برای تشخيص در ذھنظاھری او گرديد تا از سيما، طرز راه رفتن و حالت

 ۀخسپس با نظر داشت امکانات مريض و شدت مرض او نس. داد  الزم را انجام میۀداد و بعد ھم معاين مريض گوش می

کرد تشخيص الزم را ھر چه  الزم برايش می نوشت، اين يک ارزش مسلط در آن زمان بود و ھر طبيب کوشش می

  .زود تر انجام دھد و مريض ھر چه زود تر شفا ياب گردد

حال اين ارزش ھا عوض گرديده اند و داکتر ھا در برخورد اول به عوض احتمال شدت و يا خفيف بودن مريضی، 

حب ھا به تشريحات مريض که وقت داکتر صاگردند و به عوض گوش دادن   حالت اقتصادی مريض میمتوجه لباس و

کنند زمينه ھای ترتيب چک  طور خالصه می پرسند، چه کديت؟ کجايت درد دارد؟ و بعد تالش میه کند ب را تلف می

 ۀسھمی که از معاينسفيد از مريض را برابر کنند، اگر گفت درد و سوزش معده دارم، داکتر صاحب در ذھنش 

 معلومات الزم برای ۀرسد، مجسم می کند، نه التھاب معده، حاالت روحی روانی مريض و ارائ اندوسکوپی برايش می

 نمی کند، بلکه به ءآسان ساختن و پذيرفتن مشکالت ماحول مريض ، او ديگر خالف گذشته به تنھا فيس از مريض اکتفا

گرداند، اين عوضی ھا ارزش متداول زمان ما گرديده اند زيرا اگر  تفيد میفکر بزنسی است که چند برابر او را مس

داکتر اين ارزش ھا را مراعات نکند، پول موتر جديد و آپارتمان در شھرک آريا و يا مکان ھای ديگر از کجا ميسر 
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ورد پذيرش خواھد شد، عروسی پسرش را ھرچه با شکوه تر کی انجام خواھد داد و ھزاران ارزشمندی ديگر که م

  ....  اين ارزش ھا را دارند فرقی نمی کند که ھمه عوضی اندۀجامعه گرديده است، چون ھم

ديروز ھا شوھران به فکر آرامش فکری و مادی ھمسر و فرزندان بودند و صفا و صميميت، وفا و تعھد، ارزش ھای 

 تا نزد خانم و فرزندان شان بروند، خانم ھای قبول شده برايشان بود و بی صبرانه منتظر می بودند از کار فارغ گردند

را با  شان مھم ترين و زيبا ترين زن ھا نزد شان بود، ولی حال اين ارزش ھا عوض گرديده، آنھا بھترين اوقات شان

کنند و در تالش خوشحال ساختن آمر ھايشان اند تا برايشان اضافه کاری بدھند تا  دختران جوان در دفتر شان سپری می

دانند چه قسم پيشامد کنند، بگذرانند، ديگر از آن  يشتری را با اين خانم ھای جوان که ھم تحصيل دارند و ھم میوقت ب

کند و   سپری میش را در منزل و کار اوالدت، انتقاد از خانمی که تمام وقتصفا و صميميت و روا داری خبری نيس

جديد چون مرتب بودن، خوش تيپ بودن و با ادبيات بلند فرصت رسيدن به سر و وضع خود را ندارد، به ارزش ھای 

  .گردد کند و خالف اين حالت برای شان غير قابل تحمل می حرف زدن جايش را عوض می

سفانه برای اکثريت أ خود سراغ نموده می توانيم که متۀمثال ھای زيادی را در مورد عوض شدن ارزش ھا در جامع

  .کند وه میقابل قبول و در حکم تقاضای وقت جل

يم ولی اگر برای ما قابل پذيرش نباشند و بيگانه ئسفانه اين ما ھستيم که عوضی ھا را می پذيريم و با آن کنار می آأمت

  ... تلقی گردند، ديگر وجود نخواھد داشت

 پول دھند آماده نيستند تا عوض نشويد به شما ی که پول میئگردد و آنھا امروز ارزش ھمه چيز با پول محاسبه می

خير آنچه می خواھند أمل و بدون تأدانند از شما چه می خواھند ولی اين ما ھستيم که بدون ت بپردازند، آنھا خوب می

ما می توانيم با کمتر کردن خواھشات و آرزو ھای خود، .  پذيرش ھر نوع توقعات آنھا می شويمۀانجام می دھيم و آماد

  .ن بکوبيمميخی در تابوت استعمار گران و استثمار گرا

  ،ما با صادق ماندن و الفت داشتن به انسانيت می توانيم قوت دل و وجدان خود را ميسر گردانيم و شجاع و نترس بمانيم

 .... دور است، تالش کنيم اين ارزشمندی را از خود کنيمه حفظ ارزش ھای اصيل از توان وجدان ھای ضعيف ب

 


