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  :تشاددا"

اتقوم دنس نMرد ،دوشHم هتفرگ م>مصت تکرح مان یور هک>نامز ات
R

 ] رارق ەدافتسا دروم »تلادع و حلص Tم تکرح« مان 
  .د[\گ

 

 همدقم

 یارب b[\مآ حلص تشونo یانب و Tم بmاصم عفر ،kbونک نارح_ و تالfشم لح یارب Tم ت>لوئسم و Mabرات تلاسر کرد ا_

rاغفا ەدنیآ یاه لسrث ەداعا ،ناتسwو روشک رد ت>نما و تا xا>س ماظن ل>کشz تبم لومش همه}b _یارب مدرم یار و ەدارا ه 

  ،ک>مدا�ا یاهدا�ن ،اههناسر ،kbدم هعماج b[�لاعف ،�{هذم ،zا>س نا�رزب زا یرامش ،روشک رد تنوشخ و گنج ه_ نداد ناmا~

 Tم نا�Mج یراذگ ساسا ه_ م>مصت ەد�\سگ یاه تروشم و kbزیار زا س� ،درم و نز زا معا ،ناتسrاغفا �وصخ روتکس و

 یاه نارح_ زا روشک تاجن رد zا>س عمجم کm ناونع_ ات ،دنا هتفرگ »تلادع و حلص Tم تکرح« مانب یرکفو zا>س

   .دنیامن ادا ار دوخ Tم ت>لوئسم یراج

 ەدmدرگ یراذگ نا>�ب روشک رد Tم تدحو و �امتجا تلادع ،رادmا~ ت>نما و حلص b[�مات فده ه_ تلادع و حلص Tم تکرح

 فده ه_ Tم نال� لmاسم نوما[\پ نآ zاسا یاه ەا�دmد و تلادع و حلص Tم تکرح zاسا فادها و ��م طخ .تسا

 :ددرگ ] هmارا روش�م نیا رد شخ_ تشه رد لmذ zا>س یاه فقوم و لوصا رب لمتشم ناتسrاغفا یا>لع عفانم b[�مات

 

 لوا شخ-

Cدنز اAنت هن ناتس;اغفا رد یراج یا5 نارح-
D

 تارطخ ا- ار ناAج و هقطنم تاOث و تMنما هLل- ،ناتس;اغفا مدرم ٔەدنیآ و 

 .تسا هتخاس ورSور یدج تاد"دAت و

 .تسا هتشاذگ اجرب ام روشک و هعماج رب یرگنارMو تا[\ثات نآ فلتخم داع_ا و لاfشا رد تنوشخ و گنج ههد را�چ موادت

 ا_ ار روشک هک تسا تنوشخ و هعزانم Tصا یاه دما>پ زا ناتسrاغفا یداصتقا و �{ینما ماظن �zا¡ورف و zا>س تسسگ

  .تسا ەدومن هجاوم b£لتخم یاه نارح_
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 مدرم ک�\شم یاه kbا§�ق ا_ هط_ار رد kbدوشخ_ان و Mabرات یافج کm ا�نت هن ،ناتسrاغفا ]السا یرو�مج ماظن طوقس

 Tلملا b[�ب هعماج و هقطنم ،ناتسrاغفا ک�\شم و �kا>ح عفانم ه¨ل_ ،ەدوب هتشذگ ههد ود رد Tلملا b[�ب ناراfمه و ناتسrاغفا

 بHصم یدMژارت نیا �ªراخ و Tخاد لماوع ات دنراد قح ناتسrاغفا مدرم .تسا هتخاس ور§ور یدج تادmد�ت و تارطخ ا_ ار

    .دنشا_ Tلملا b[�ب و Tم حطس رد ¬kوگخسا~ و د_اسح فافش دنور کm دهاش و ەدرک ¬kاسانش ار را_

 �{ینما و ی�°" نارح_ ش�\سگ و zا>س نارح_ قیمعت بجوم ،ناwلاط ��bفاm طلسx و ناتسrاغفا ]السا یرو�مج ماظن طوقس

 طخ رMز روشک مدرم دص رد دون دودح رد و ەدوب Tخاد ەدش اج>ب و رجا�م روشک ت>عمج موس کm ب�Mق .تسا ەدmدرگ

±دنز رقف
²

 هق_اس م� ی�°" نارح_ ا_ ار ناتسrاغفا ،´>لقا تا[\یغت b£نم تا[\ثات دما>پ ناونع_ ³اس کشخ ،ەوالع ه_ .دننک ] 

 ه_ ،روشک ناوج یو[\ن و اهزغم رارف ،Tعف ەرادا kbا�ج یاوزنا و ،zا>س ماظن ت>عو�°م نادقف .تسا هتخاس هجاوم یا

xدشmمج ناوت و ەدومن کم� نارح_ نیا دµ م یارب ار امwد�ت ا_ ەزراmاغفا رد یراج ی�°" نارح_ و �{ینما تادrل>لحت ه_ ناتس 

 .تسا ەدرب

 جنر و درد ،رقف ،یز�Mنوخ همادا ب·س ا�نت هن �{با>ن و �{س¶رورت یاهد�\ن ناد>م ه_ ناتسrاغفا ندش لmدwت و تنوشخ موادت

 نامزاس مmارج و ردخم داوم ،b{ما ان و مزMرورت فعاضم دmد�ت ا_ ار kbا�ج هعماج و هقطنم ه¨ل_ ،ەدmدرگ ناتسrاغفا مدرم

mجا یاه ترجا�م ل>س ،هتفاwب زا و یرا�]b فر��b اه نارح_ نیا ندرک را�م ءانب .تسا هتخاس ور§ور یداصتقا یاه تصرف 

  .دwلط ] ار هwناج همه �اسم هک تسا نا�ج و هقطنم یاه روشک ،ناتسrاغفا مدرم ک�\شم ت>لوئسم و تعفنم کش نود_

 هعجاف ندرک را�م دصقم ه_ zا>س دعاسم یاضف یروآ مهارف و لما� ت>لاجعتسا ا_ تسخن ما� رد دmا_ �اسم نیا اما

 Tلملا b[�ب و Tخاد داع_ا و zا>س تالfشم ´mاد لح یارب اه شالت نامز b[�ع رد .دوش زکرمتم روشک رد یداصتقا و ی�°"

 تموکح و ماظن داجmا و رادmا~ حلص رارقتسا ه_ هتس"او ناتسrاغفا نارح_ ´mاد عفر .دوش هتفرگ o زا دmا_ ناتسrاغفا نارح_

  .تسا یرالاس مدرم و b{ید یاه شزرا و لوصا ه_ «تم ،Tم لومش همه

 

 مود شخ-

 .تسا نکمم \]اغفالا \efب ەدنزاس یا5 وگتفگ ەار زا طقف هLل- ،هن _اظن ەار زا روشک \]ونک یا5 نارح- راد"اX لح

 گنج و روز ەار زا تردق ندروا تسد_ هک دهد ] ناشr هتشذگ ههد را�چ رد اه تموکح لاوز و رو�ظ زا ام µمج ه§�جت

 ماوق و ماود روشک نادنور�ش همه قوقح و �امتجا تلادع b[�مات ،مدرم یارا ه_ هعجارم نود_ دناوت ´ن و تسHن لح ەار

 ه_ ار روشک و ەدmدرگ هعزانم و گنج موادت ه_ رجنم ورگ و �kزح ت>م�اح ل>محت و تردق راصحنا ضوع رد .دmامن اد>پ

 شمارا و تاwث ەداعا ه_ هک ا�نت هن بوکo و تنوشخ لامعا ا_ مدرم ��bخاس شوماخ .درب ] ورف kbاماس"ان و نارح_ قمع

 �{با>ن T>محت یاه گنج زاس هنیمز و ەدmدرگ Tخاد رگنارMو یاه گنج ه_ ندز نماد و ک�Mحت بجوم ه¨ل_ ،دنک ´ن کم�

 .دنا هتخادرپ ارنآ b[�گنس هنÁMه و ەدومن ه§�جت دوجو مامت ا_ ارنا ناتسrاغفا مدرم هک دوش ]
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 یاهوگتفگ ق�Mط زا ،روشک رد zا>س تاwث و حلص ه_ ند>سر و هعزانم و تنوشخ ه_ نداد ناmا~ ەار ا�نت هک مMروا_ نیا رب ام

 ت>م�اح ،لالقتسا زا تظافح ام .تسا °Hم روشک و هعماج b{یع یاه ت>عقاو شریذ~ و kbاغفالا b[�ب هناقداص و م>قتسم

 لصا کm ار روشک نادنور�ش ]امت kbاسrا قوقح زا تmامح و تmاعر و Tم تدحو ،نوناق ت>م�اح ،�bرا ت>مامت ،Tم

 مدرم دmاwن هک مMروا_ نیا رب و م>ناد ´ن روشک لضعم لح ەار ار گنج اما ،ددرگ b[�مات یا هنÁMگ ره رد دmا_ هک م>ناد ] zاسا

 ،لح ەار هناmÄ ث>ح_ ،zا>س لح ەار کm دوبن رد دوخ یدا>�ب قوقح و یدازآ زا عافد و دوخ زا عافد یارب هک دنوش روبجم

  .دنوش لسوتم گنج همادا ه_

 تلم ەدارا ه_ «تم ماظن کm دنمزا>ن ´تح و یدا>�ب تروص_ هک  هنالداع حلص ه_ ند>سر یارب ەدنزاس یاه شالت مامت زا ءانب

 همه یارب ]اظن b[�نچ هک مMراد قیمع روا_  .م>نک ] تmامح ،تسا روشک نادنور�ش zاسا یاه یدازآ و قوقح ه_ دنبا~ و

±دنز ،درم و نز زا معا ،ناتسrاغفا مدرم
²

 ناwلاط زا ،ظاحل نید_  .دزاس ] مهارف نام یدادجا b[�مزo رد ار راقو ا_ و نوئصم 

 ەرÇاذم و حلص یارب روشک و مدرم یا>لع عفانم ه_ د�عت و یرذگدوخ ا_ و هناقداص م>هاوخ ] روشک zا>س یاه حانج مامت و

 ا_ و kbاغفالا b[�ب تارÇاذم ەار زا افÈ لومش همه و عو�°م ماظن داجmا ،حلص ´mاد رارقتسا ارMز ،دنرادرب مدق kbاغفالا b[�ب

 .تسا نکمم Tلملا b[�ب هعماج و هقطنم تmامح

 تلود« ل>کشx و تنوشخ و گنج ´mاد عطق یارب »zا>س قفاوت« کm ه_ ند>سر و kbاغفالا b[�ب تارÇاذم ی[\گo زا 

 اضما ه_ ۲۰۲۰ یرو�\ف رد هک ناwلاط و ا�Mfمآ b[�ب هحود حلص همانتقفاوم روآ مازلا  تاد�عت ساسا رب دmا_ »]السا دmدج

 نارب و هتشاد ناعذا نآ تادهعت ه_ ش¶Íخ یدنÌیا~ رب نونک ات همانتقفاوم نیا b[�فرط هک هک>ئاجنآ زا .د[\گ تروص ،د>سر

  .دنیامن لمع نآ ه_ دmا_ و دراذگ ] بناجود ره ەدهع ه_ ار ت>لوئسم را_ کm رما نیا ،دنزرو ] د>Çات

 zا>س ماظن داجmا و رادmا~ حلص رب b{تبم zا>س قفاوت کm ه_ ند>سر فده ه_ حلص kbاغفالا b[�ب تارÇاذم یروف ی[\گo زا

 گنج شکمشک ناد>م ه_ روشک و ەدش ی[\گولج �\شHب یز�Mنوخ و گنج زا ات تسا یروف تÍMلوا کm تلم ەدارأ رب «تم

 دmا_  مدرم یار زا هتساخرب ماظن داجmا و رادmا~ حلص رب b{تبم zا>س قفاوت کm ه_ ند>سر .ددرگن لدwم T>محت و �{با>ن یاه

 و هقطنم یوس زا نآ ققحت و ەدmدرگ لدwم Tلملا b[�ب هعماج و هقطنم ،kbاغفا یاه فرط zاسا تÍMلوا و ]ازلا د�عت ه_

 .د[\گ رارق تmامح دروم و b[�مضت kbا�ج هعماج

 حانج همه ات دmامن ] مهارف نآ لوقعم و �£طنم zررب و فلتخم و توافتم یاه ەا�دmد ح�ط یارب ار هنیمز حلص یاهوگتفگ

 همه zا>س ماظن یانب یارب ک�\شم م>مصت ه_ هج>Ðن رد و اه ەا�دmد ب�Mقت ه_ وگتفگ ق�Mط زا روشک zا>س فارطا و اه

 ت>لوئسم و م>ظع هmامo ندوب ناغفا و ندوب ناملسم .دنباm تسد روشک zا>س و �امتجا ب>کرت ەدنهد ساfعنا و لومش

 دروم و عو�°م zا>س ماظن .م>ئامن لمع و قفاوت تلم ەدارا ه_ b[�کمت لصا یور ات دmامن ] داجmا ام ی همه یارب ار Mabرات

 و تاwث و حلص رارقتسا ه_ جتنم و ەدومن کم� Tلملا b[�ب ماظن رد ناتسrاغفا ەاmÄاج ەداعا ه_ ناتسrاغفا تلم داحآ لوبق

  .دزاس ] دعاسم ار روشک هعسوت و یزاسزا_ هنیمز و ەدmدرگ روشک رد ت>نما
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  موس شخ-

 و ناOلاط کstحت هک تسا نآ ه- طونم روشک رد عوopم ماظن و راد"اX حلص یارب \]اغفالا \efب تارlاذم تMقفوم

  .دنیامن لمع دوخ تادAعت ه- yلملا \efب هعماج

 ه_ ناتسrاغفا Tم عفانم و روشک مدرم zاسا قوقح زا عافد و قوف kbاسrا و b{ید یاه شزرا و فادها ه_ د�عت و روا_ ا_ ام

 Tم هwیجو کm ارنا و ەداد تÍMلوا kbاغفالا b[�ب یاهوگتفگ ق�Mط زا zا>س عامجا و قفاوت داجmا و اmاضق b[\ما تملاسم لح

 ت>عو�°م یاراد ]السا تلود ل>کشx هج>Ðن رد و رادmا~ و هنالداع حلص یانب و ەدنزاس قفاوت ه_ ند>سر یارب .م>ناد ]

 :م>نک ] د>Çات لmذ م�م دراوم ا_ ەار هشقن کm ققحت ه_ ،Tلملا b[�ب و Tخاد zا>س

   \]اغفالا \efب تارlاذم یرازگرب ،فلا

 و گنج عطق یارب zا>س قفاوت ه_ ند>سر روظنم ه_ هحود حلص همانتقفاوم روآ مازلا تاد�عت ساسا رب دmا_ تارÇاذم نیا

 حلص همانتقفاوم رد »kbاغفا بناوج« هک>لاح رد .ددرگ رازگرب kbاغفا بناوج نا>م ]السا دmدج تلود ل>کشx و تنوشخ

 Tم هحلاصم ³اع یاروش و ناwلاط ک�Mحت نا>م kbاغفالا b[�ب تارÇاذم ی[\گo زا ام دmد زا ،ەدmدرگن صخشم ف�Mعت هحود

±دنیامن ،دmدج مb[\ناf>م و تال>کشx ا_ دmا_ هک
²

 دناوتیم و ەدوب یروÈb و عو�°م ًالما� ،دmامن b[�مات ار ناتسrاغفا مدرم �£>قح 

±د>چ>پ زا ار روشک
²

   .دراد�گن ظوفحم zا>س دmدج یاه نارح_ و اه 

اصوصخم Tلملا b[�ب هعماج ات دور ] راظتنا ،دحتم للم نامزاس ت>نما یاروش ۲۵۱۳ ه§Íصم ا_ تق_اطم رد
R

 ت>نما یاروش 

 نامزاس و لوبناتسا-ا>سآ بلق دنور ،وکسم تمراف هتفاm ش�\سگ ،اMfورت ،نا§b[\م ەورگ وضع یاه روشک ،دحتم للم نامزاس

 و یداصتقا ،ک>تاملØید ،zا>س مزال تmامح نآ zا>س قفاوت ققحت و kbاغفالا b[�ب تارÇاذم دنور و یرازگرب زا ،دحتم للم

 ،Tم تmامح ه_ جتنم ،دحتم للم ت>نما یاروش سار رد ،Tلملا b[�ب هعماج یويئارجا تنامض عقاو رد .دنروآ لمع_ ار ی�°"

  .دmدرگ دهاوخ kbاغفالا b[�ب قفاوت و تارÇاذم زا Tلملا b[�ب و یوقطنم

 و ەدومن افmا «>نخت و ی�°" ،zا>س مزال عبانم ف>ظوت ا_ ار تارÇاذم �aنا>م و ەدننک ل>�سx شقن دmا_ دحتم للم نامزاس

  .دmامن شالت تارÇاذم ناfم b[�یعت لومش" Tلملا b[�ب و یوقطنم ،Tم عامجا قیمعت و م>معت رد

  �اMس قفاوت ه- ندMسر ،ب

 لماش دmا_ zا>س قفاوت zاسا فده ،هحود حلص همانتقفاوم دافم ه_ «تم و ناتسrاغفا مدرم قحرب تساوخ ه_ هجوت ا_

  :ددرگ لmذ دروم هس

  ،تنوشخ و گنج ´mاد عطق و رادmا~ حلص .1

  و ناتسrاغفا ]السا دmدج تلود سHسات .2

  .�{با>ن T>محت یاه گنج و Tلملا b[�ب مزMرورت یاه ت>لاعف و روضح ربارب رد روشک ��bشاد�گن ظوفحم .3
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 تmاعر و تظافح ه_ دنبا~ ،ناتسrاغفا Tلملا b[�ب تاد�عت و ]السا یاه شزرا ه_ «تم دmا_ ناتسrاغفا ]السا دmدج تلود

 رما نیا  .دشا_ kbدم تلاح و نس ،س�ج ،نا§ز ،بهذم ،موق زا معا ناتسrاغفا مدرم ]امت zاسا یاه یدازآ و ی�°" قوقح

  .د_اm ققحت لما� یریذ~ ت>لوئسم ا_ ]السا دmدج تلود یوس زا و ل>جسx روشک zاسا نوناق رد دmا_ �kا>ح

 :دزاس لماش zا>س قفاوت رد ارنآ و هتخادرپ لmذ تاعوضوم ه_ دmا_ kbاغفالا b[�ب تارÇاذم ،قوف فادها ه_ ند>سر رد

 مدرم لومش همه هگرج هÍMل یوس زا دmا_ kbاغفالا b[�ب  zا>س قفاوت :�اMس قفاوت yلملا \efب و yم تMعوopم -

 دحتم للم ت>نما یاروش فرط زا kbاغفالا b[�ب zا>س قفاوت د>ئات  .د[\گ رارق د>ئات دروم تقو عoا رد ناتسrاغفا

  .دزاس مهارف ار یداصتقا و zا>س مزال تmامح و یویئارجا تنامض دmا_

 kbامز بوچرا�چ و اه ت>حالص ،اه ت>لوئسم ،فده ،ش�ÁMگ ەوحن ،راتخاس :راذگ ەرود رد لومش هم5 تموکح -

±دنیامن و Tم تکراشم لصا رب دmا_ تموکح نیا
²

 لسr و نانز لومش" روشک مدرم عیسو یاه ف>ط زا عو�°م 

 تموکح یاضعا و ی�\هر ات تسا م�م ،عفانم لخادت زا ی[\گولج روظنم ه_ .ددرگ ل>جسz xا>س قفاوت رد ،ناوج

  .دنیامن ظفح ار دوخ Þbرط �k و ەدشr دmدنا� بختنم تلود یارب تا_اختنا b[�لوا رد راذگ ەرود رد لومش همه

 ،دmدج طmا�o تشاد رظن رد ا_ .دهد ل>کشx ار ماظن ساسا دmا_ روشک رد zاسا نوناق ت>م�اح :�اسا نوناق -

 ق�Mط زا zاسا نوناق هک>نامز ات و ف>ظوت zاسا نوناق حالصا و رورم یارب لومش همه و àصخت نویسHم�

 یاه یدازآ و قوقح هعسوت و ظفح لصا .ددرگ ارجالا �رم ۱۳۸۲ لاس zاسا نوناق ،ددرگ ] لmدعت Tم عامجا

 .د[\گ رارق  یو[\پ دروم تلاح ره رد دmا_ ،ەدmدرگ ل>جسz ۱۳۸۲ xاسا نوناق رد هک عاwتا zاسا

 یاه اروش و اضق و b{ینقت ³اع یاه نا�را داجmا ،بختنم و ´mاد تموکح ه_ راذگ ەرود زا روبع :بختنم تلود -

   .د[\گ تروص ەدش b[�یعت kbامز بوچرا�چ رد روشک zاسا نوناق ساسا رب دmا_ ]درم

 )دنÐشاد طاwترا بناج ود ه_ هکmدارفا ت>لومش ا_( روشک �{ینما و �افد یاوق داجmا :نوناق تMم�اح و تMنما -

 ،ەدش لصفنم نا>ماظن یزاس äلم و حالس علخ ،بختنم تموکح و راذگ ەرود تموکح لو�\نک و ەدناموق تحت

 هک>ئا�نا لومش ه_  ن�Mجا�م ددجم ناfسا و تشگرب ،هتفاm نامزاس مmارج و ردخم داوم ،Tلملا b[�ب مزMرورت ا_ ەزراwم

 و هنالداع هعسوت و یزاسزا_ یارب Tلملا b[�ب و Tم یراfمه و دنا ەدرک کرت ار روشک ]السا یرو�مج طوقس زا دع_

 .ددرگ لماش zا>س قفاوت رد دmا_ روشک رد لومش همه

ام>قتسم روشک یداصتقا ەافر و هعسوت ،تاwث و ت>نما ،حلص یرادmا~ :yلملا \efب یا5 یرا�م5 و تنامض -
R

 ه_ 

 ،هتفاm نامزاس مmارج و ردخم داوم ،مزMرورت ا_ ەزراwم .دراد طاwترا kbا�ج هعماج و هقطنم ا_ ناتسrاغفا تاwسانم

 دراوم ن�Mت م�م زا یوقطنم لاصتا و یولتک یاه ترجا�م زا ی[\گولج ،zاسا یاه یدازآ و ی�°" قوقح تmاعر

 b[�ب هعماج .ددرگ لجسم zا>س قفاوت رد دmا_ هک تسا Tلملا b[�ب هعماج و هقطنم ،ناتسrاغفا نا>م ک�\شم عفانم
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 یاه تmامح و یویئارجا یاه تنامض zا>س قفاوت نیا ققحت رد دmا_ دحتم للم ت>نما یاروش سار رد Tلملا

 زا ۲۰۲۰ لاس ونMژ سrارفنک تاد�عت لومش" Tلملا b[�ب تاد�عت ققحت و ا>حا ،اتسار نMرد .دmامن مهارف ار مزال

 رد لماع ن�Mت م�م zا>س قفاوت دافم و kbاغفا بناوج ەدارا هک تسا æید_ هتبلا  .تسا رادروخرب صاخ ت>مها

 .دوب دهاوخ Tلملا b[�ب هعماج تنامض و تmامح بلج

 شقن Tلملا b[�ب راwتعا ا_ و فرط �k نا�را ث>حنم دحتم للم نامزاس هک دور ] عقوت :دحتم للم نامزاس شقن -

 .دنک افmا ،Tلملا b[�ب هعماج یاه تنامض و تدعاسم ،یراfمه م>ظنت و  zا>س قفاوت ققحت دنور رد ار ید>ل�

CدMسر ،ج
D

 روشک لجاع یا5 نارح- ه- 

 یداصتقا ،ی�°" قوقح ،ی�°" ،zا>س نارح_ b{عm ،روشک ەد>�ت مه ه_ نارح_ جنپ ا_ هناقفوم ەزراwم هک دراد دوجو �T عامجا

 ت>عو�°م ه_ طونم و طو�°م b[\ن اه یراfمه نیا هتبلا .تسا Tلملا b[�ب و Tم هwناج همه یاه یراfمه مزلتسم ،�{ینما و

 ریاس موادت و دmدشx لماع ن�Mت ەدننک b[�یعت و ن�Mت م�م Èbاح لاح رد نا دوجو مدع هک تسا روشک رد م�اح ماظن zا>س

 zا>س لومش همه قفاوت ه_ ند>سر و kbاغفالا b[�ب تارÇاذم یور ام هک تسا رطاخ b[�مه ه_ تسرد .تسا ەدmدرگ اه نارح_

±د>سر هک مMزرو ] راÈا و مMراد روا_ نامز b[�ع رد ³و .مMزرو ] د>Çات
²

 b{عm ،لحارم مامت رد روشک یاه نارح_ ریاس ه_ 

 یراfمه قارحم رد دmا_ بختنم تموکح سHسات و راذگ هلحرم ،kbاغفالا b[�ب تارÇاذم نا�Mج رد ،kbاغفالا b[�ب تارÇاذم زا لwق

  .د[\گ رارق Tلملا b[�ب و Tم یاه

±د>سر رد Tلملا b[�ب هعماج هک تسHن «ش
²

 ەدامآ و ەداد ماجنا ار فصو ل_اق و م�م یاه تدعاسم لwق زا ی�°" نارح_ ه_ 

 تmاعر رد ار دوخ یاه ت>لوئسم و تاد�عت ناwلاط هکنیا رب طو�°م دmامن کم� b[\ن روشک یداصتقا نارح_ لح رد ات تسا

اصوصخم ی�°" قوقح ،هناتسود�°" Tلملا b[�ب نوناق
R

 ند>سر و äلم و ]اظن b[�شHپ Í§�]bس�م لام و ناج ظفح ،نانز قوقح 

انیقm ام لfشx .دننک افmا kbاغفا لومش همه قفاوت ه_
R

 رد ار دوخ Mabرات ت>لوئسم لحارم نیا مامت رد ات درک دهاوخ شالت 

  .دنک افmا Tلملا b[�ب و Tم یراfمه داجmا ت�ج

 

  مراAچ شخ-

 رد ناتس;اغفا نادنورAش �اسا یا5 یدازآ و ی�op قوقح ه- دنباX و مدرم یار و ەدارا ه- �تم �اMس ماظن رارقتسا

  .د5د _ لMکش� ار روشک رد راد"اX حلص ساسا _السا تاداقتعا وترپ

 ت>عمج دصرد ۹۹ زا شHب ا_ .م>هاوخ ] مدرم ەدارا زا هتساخرب و هÁMجت ل_اق [\غ ،]السا zا>س ماظن ناتسrاغفا رد ام

 مدرم b{ید تاداقتعا و اه شزرا رب b{تبم ]السا ماظن دmدرت نود_ ناملسم تلم یارا زا هتساخرب ماظن ،روشکرد ناملسم

 .دوب دهاوخ راوتسا روشک
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 یرو�مج هwش یاه ماظن ات هطو�°م اش و هقلطم اش زا فلتخم zا>س یاه ماظن ، ناتساغفا Èاعم خــــMرات لوط رد 

 هتشذگ ما�ان یاه ه§�جت .مmا ەدومن ه§�جت ش¶Íخ  [\خا نرق م>ن Tم تا>ح  رد ار �kراما ماظن تmا�ن رد و ک>تارکومد [\غ اما

 رد zا>س ت>م�اح یرادmا~ان و تالfشم دmدشx ه_ ا�نت ه¨ل_ دشا_ b[�مزo نیا یارب نشور ەدنیآ یاشگهار دناوت ´ن زگره

 .دنک ] کم� روشک

 ه_ قباطم نآ kbاwم ماfحتسا و روشک مدرم ەدارا و یار رب b{تبم هÁMجت ل_اق [\غ و دحاو ،]السا zا>س ماظن کm یراذگ هmا~

 ماظن نیا .تسا zاسا تروÈb کm روشک Tلملا b[�ب تاد�عت و مدرم ک>ن گنهرف و روا_ و مالسا b[�بم نید یاه شزرا

 zا>س یاه ت>عقاو و �امتجا تفا_ ا_ تق_اطم رد و نا�ج یاه تلم ریاس و مالسا نا�ج ه§�جت ساسا رب zا>س

 :دهد_ ساfعنا ار لmذ یاه شزرا و لوصا دmا_ یراتخاس ظاحل زا ،ناتسrاغفا

 ەدش هتفریذ~ قح ،تلود نداد رارق وگخسا~ و zا>س تشونo باختنا .تلود �اMس ی��5ر و ماظن تMعوopم -

 دmا_ ماظن zا>س ی�\هر و تماعز .دوش b[�مضت ناتسrاغفا مدرم یارب تلاح ره رد دmا_ هک ،تسا تلم کkb mا�ج

 zاسا نوناق رد هک �kدم یارب م>قتسم و یo ،]ومع ،دازآ تا_اختنا ق�Mط زا ناتسrاغفا مدرم یار و ەدارا ساسا رب

  .دنشا_ وگخسا~ مدرم ربارب رد و ەدش باختنا ،ەدmدرگ b[�یعت

 و ت>طو�°م Mabرات یاه تض�ن تاwلاطم زا و Èاعم zا>س یاه ماظن رد ەدش هتفریذ~ لصا کm اوق کMکفت -

 دmا_ ه>ئارجا ەوق و ه>ئاضق ەوق ،هننقم ەوق یاه ت>حالص .تسا روشک رد kbدم و zا>س یاه تکرح و اه نا�Mج

 هعسوت و م>کحت .دنام_ رود_ ه>ئارجا ەوق هلخادم و [\ثات زا و ەدmدرگ ک>کفت zاسا نوناق مfح و kbاwم ساسا رب

  .ددرگ لدwم تلم ربارب رد تلود Tصا یاه ت>لوئسم zاسا شخ_ ه_ دmا_ نوناق ت>م�اح

 ندرب b[�§زا یارب مزال ¬kارا� و ت�Mثوم زا زکرمتم ماظن ،روشک Èاعم zا>س ه§�جت ه_ هجوت ا_ :�اMس ماظن راتخاس -

 و �امتجا تفا_ ه_ هجوت ا_ zا>س یاه نارح_ لح و مدرم تاwلاطم ه_ ¬kوگخسا~ ،تلود و مدرم نا>م هلصاف

 هک تسا زکرمتم [\غ zا>س ماظن کm ه_ دنمروا_ تلادع و حلص Tم تکرح ءانب .تسHن رادروخرب روشک zا>س

 ه_ zاسا نوناق رد ل>جسx روظنم ه_  ار لmذ یراتخاس تاحالصا و ەدوب ناتسrاغفا رد دحاو تلم ەدارا لثمم

  :دنک ] هmارا دوخ تلم ەاÄشHپ

 و اه ت>لوئسم ل>جسx ا_ نا b[�نواعم و ترادص تس� داجmا ،رو�مج سHئر b[�نواعم یاه تس� شëازفا .1

 ،zاسا نوناق رد نآ ش�ÁMگ ەوحن و اه ت>حالص

 دشرا b[�لوئسم ش�ÁMگ رد مدرم شقن شëازفا  و Tحم تارادا یویئارجا یاه ت>حالص یاقترا ،¬kادز زکرمت .2

 و ،zاسا نوناق رد Tحم تارادا
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 لصا کm ناوج لسr و درم و نز زا معا روشک �{هذم و kbا§ز ،]وق یاه ەورگ همه zا>س تکراشم b[�مات .3

 رب دmا_ هک تسا ناتسrاغفا رد Mabرات و ا¡�ید لضعم zاسا لح و رادmا~ تموکح ��bشاذگ دا>�ب یارب zاسا

 و تلم مامت یامن مامت هنìیآ تلود و د[\گ تروص �Þوقح فراعتم یاه را>عم و �kاختنا یاه مb[\ناf>م ساسا

  .دشا_ روشک نادنور�ش

 zاسا یاه یدازا و قوقح زا تسارح و تظافح ه_ فلfم و د�عتم دmا_ تلود .نانز قوقح و ی�op قوقح -

«نهرف و �امتجا تاقلعت و تHس�ج تشاد رظن رد نود_ روشک نادنور�ش
²

 نا�ج و ]السا یاه شزرا زا و ەدوب 

  .دmامن تmامح اÍMق zا>س یاه لfشx و تاعامتجا و نا>ب یدازآ لومش

�kزح ماظن تÍMقت ام ءانب .تسا رالاس مدرم zا>س ماظن کz mاسا یاه هmا~ Tم و ]وقارف �اMس بازحا - 

 ] تmامح نا زا و هتسrاد روشک رد zا>س ¬kاÍMپ یارب م�م لصا کm ار رالاس مدرم یاه شزرا رب b{تبم و دنمنوناق

   .م>نک

 معا طmا�o دجاو مدرم مامت íا�\شا هنیمز دناوتب هک م>هاوخ ] ناتسrاغفا یارب ار �kا_احتنا ماظن ام :�]ا-اختنا ماظن -

 رد ]وق تmاور  ه_ و ەدومن مهارف ار zا>س یاه دنور و اه نا�Mج و بازحا رثوم روضح و دعاسم ار درم و نز زا

 و دمارا� و لقتسم �kا_اختنا ماظن کm یزاس هنیدا�ن .دراذگ_ ناmا~ هطقن ناتسrاغفا رد تسا>س و تردق تاwسانم

   .تسا ناتسrاغفا گرزب یاه تÍMلوا و اه تروÈb زا «m فافش

 تظافح یارب ار zا>س [\غ و äلسم و مظنم ،Tم �{ینما و �افد یاوق ددجم ل>کشx ام .yم ��ینما و �افد یاوق -

 ناتسrاغفا مدرم Tم سHماون و تمظع ،تزع زا تسارح و �bرا ت>مامت و zا>س ماظن ،Tم ت>نما و ت>م�اح زا

m[�نچ .م>ناد ] لصا کb م �{ینما و �افد یاوقT [ حم نوتس دناوتfا>س ماظن موادت مz گولج و\]عاطقنا زا ی 

 یاوق .دشا_ �ªراخ تادmد�ت و تالخادم زا ی[\گولج و zا>س رگنارMو و هنازادنارب تا�رحت و اه اتدوک و zا>س

 ل>کشx روشک نادنور�ش ریاس و فرط ود ره د�عتم یاهو[\ن و ەدMزرو یاه ردا� نا>م زا دmا_ Tم �{ینما و �افد

   .دشا_ µمج یاه شزرا عفادم و Tم تدحو و تکراشم یامن مامت هنìیآ و ەدmدرگ

 

  مجنپ شخ-

 رد ار حلص یراد"اX و یزاس تلود ،یزاس تلم دا�Mب �امتجا تلادع و yم تکراشم ساسا رب yم تدحو مMکحت

  .دنک _ \efمضت روشک

«نهرف تï\ک و kbا§ز و ]وق عÍنت
²

 ار zاسا م�س و تسا ەدومن لدwم هقطنم یاه تلم ن�Mت b{غ زا «m ه_ ار ام روشک ،مدرم 

 ،یزاس تلم یارب ار ´>ظع دا>�ب ام مدرم Tم هmامo نیا  .تسا ەدومن افmا یوقطنم و ]السا ک�\شم ندمت دشر و هعسوت رد

 Tخاد ماfح ملاظم و �ªراخ یاه یرگنارMو و تازواجت مامت مغرلا Tع  .تسا ەدومن ا>�م روشک Mabرات موادت و یزاس تلود
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�k یاه kbا§�ق ا_ ار دوخ روشک یریذ~ان هÁMجت و Tم تدحو ام تلم ،تسا هتشاد طاwترا روشک موق مادک ه_ هکنیا زا ادج 

  .تسا ەدرک ظفح هناروبص رامش

 تناما ا_ ،مmا هتفرگ ثا[\م ه_ دوخ دادجا زا هک ار دوخ نطو و مدرم گرزب هmامo نیا ات م>ناد ] دوخ Mabرات ت>لوئسم ام

 Tم تدحو ،هmامo نیا دشر و ظفح لماع ن�Mت م�م هک تسا æید_ .م>نک لقتنم یدع_ یاه لسr ه_ و ظفح لما� یراد

    .تسا zا>س ماظن رد Tم تکراشم و �امتجا تلادع ه_ «تم دوخ ه§Íنب م�نآ هک ەدوب ام تï\ک رد

 یدا>�ب لوصا ه_ دmا_ هک م>نìب ] مدرم ەدارا ساسا رب ماظن ت>هام رد ار �امتجا تلادع و Tم تکراشم zاسا باد�ت ام

  :دشا_ هتشاد یدنبا~ روشک zاسا نوناق ەار زا نM�Mز

  ،درم و نز زا معا ،ناتسrاغفا نادنور�ش zاسا یاه یدازآ و قوقح ه_ یدنبا~ -

- xنوناق ت>م�اح و نوناق ربارب رد قوقح یواس،  

  ،تا_اختنا ەار زا یراد تلود و تماعز ت>عو�°م -

  ،تلود ی�\هر و زکرم ات ه�Mق حطس زا ماظن رد ا�نا نا�دنیامن و مدرم تکراشم -

 و ،ەرادا حÍطس مامت رد مدرم ه_ ماظن ¬kوگخسا~ -

 همه رد هنالداع یاه تصرف یروآ مهارف و مدرم ه_ هماع تامدخ هضرع ت�ج رد ەرادا ¬kادز زکرمت و یزاس نزاوتم -

«نهرف و �امتجا ،یداصتقا ،zا>س ،ی�°" هعسوت و دشر داع_ا
².  

 هmامo نیا دشر هک م>نک ] د>Çات ظاحل نید_ .تسا نآ مدرم ،روشک کm هmامo ن�M\گرزب هک مMراد قیمع روا_ نآ یول�پ رد

 نید هچنانچ درم و نز ل>صحت یاه هنیمز یزاس مهارف ا_ دmا_ ،دور ] رامش ه_ رگmد یاه هmامo مامت دشر عبنم هک �kا>ح

 و یردام نا§ز ه_ س¶ردت و شزوما لومش" روشک یاه نا§ز مامت دشر ،تسا هتسrاد ضرف ارنا و ەدرک مfح مالسا سدقم

 ï\کت ه_ ما�\حا لصا ه_ هجوت ا_ .ددرگ لدwم ام دmدج تلود ´mاد ت>لوئسم ه_ ام مدرم گنهرف و b\ه ،ملع ،تا>بدا هعسوت

«نهرف
²

 و وتش� نا§ز یول�پ رد تلود ´سر نا§ز ث>حنم )±رت( b{م�رت و «>§زوا نا§ز هعسوت و دشر رد دmا_ تلود ،روشک رد 

  .دزاس Tمع ار صاخ یاه همانرب ،ەدmدرگ ل>جسz xاسا نوناق رد هک روشک  یاه نا§ز ریاس و یرد

 یاراد یاه روشک یارب بسانم لدم ،رامعتسا-اس� ñع رد یزاس تلود و تلم هصرع رد نا�ج یاه روشک ه§�جت ه_ هجوت ا_

 هنالداع و �{کراشم zا>س راتخاس داجmا و Tم دنس ناونع_ zاسا نوناق یاه شزرا ساسا رب یزاس تلود و تلم ،]وق ï\کت

 کm روشک �kآ یاه تروÈb و b{یع یاه ت>عقاو ساسا رب عماج و [\òارف zاسا نوناق نMودت هک مMروا_ نیا رب ام ءانب .تسا

Èbاسا تروz ا~ م>کحت یاربmم تدحو یاه هT فاشکنا ام .تسا mاور کmم تT ا~ ربmار یزاس تلود و تلم لوصا ه 

   .م>ناد ] �kا>ح تروÈb کm ناتسrاغفا مدرم نا>م رد هنانگفا قافن یاه تmاور زا ی[\گولج یارب
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  ،مشش شخ-

 تارطخ ربارب رد ار روشک یریذX ب�سآ ناتس;اغفا مدرم مامت یارب هنالداع یا5 تصرف ا- لومش هم5 یداصتقا دشر

  .دزاس�م �oم ار حلص یراد"اX و ەداد ش5ا� گنج

 kbا�ج قفوم براجت ه_ «تم نا روما دmا_ هک ەدوب رازا_ ماظن روشک یداصتقا kbونک ماظن .رازا- یداصتقا ماظن -

 دناوت ] ماظن نیا  .دوش م>ظنت دنمنوناق تروص_ تلود یوس زا ]السا هتفاm دشر یاه روشک لدم اصوصخم

 و یداصتقا تاwسانم رد ناتسrاغفا م�س شëازفا و ماغدا ه_ و ەدومن مهارف ار یداصتقا تwثم ت_اقر یاه هنیمز

 ریاس ه§�جت زا ی[\گ ەر�ب ا_ هک مMروا_ نیا رب اما .دنک کم� kbا�ج تراجت نامزاس وضع ناونع_ نا�ج یراجت تالداwم

 دmاwن تلود یویامح و �امتجا یاه هم>ب شها� و یزاس �وصخ دنور ،گنج زا س� طmا�o رد نا�ج یاهروشک

 یداصتقا یاه تروÈb ه_ بسانتم رازا_ ماظن ەدش ت�Mیدم و �Maردت قیبطت .د[\گ تروص هMور �k تعo و باتش ا_

 ان بقاوع زا و ەدومن کم� ¬kاتسور و یر�ش ت>عمج و [\قف و b{غ نا>م هلصاف شها� ه_ دناوت ] ناتسrاغفا

 روتکس کmدزن تکراشم و یراfمه .دنک ی[\گولج روشک ناج هم>ن داصتقا راتخاس رب یداصتقا b£نم و هتساوخ

 یداصتقا �Hلا~ ت>قفوم رد دنا ەدرک ó ار عــــoM دشر ەار هک یاه روشک ه§�جت تشاد رظن رد ا_ �{لود و �وصخ

 .دmامن ] کم�

 م�م یزکرم کنا_ ق�Mط زا ،³وپ تسا>س و ³ام عبانم ت�Mیدم رد ار رثوم و دمارا�  ³ام ماظن ام .�وپ و �ام ماظن -

 مmارج و مزMرورت لÍMمت زا ی[\گولج و تراظن و داصتقا ملاس هعسوت و دشر ت�Mیدم یانب رMز ناونع_ ارنا و هتسrاد

 ماظن ت�Mیدم رد دmا_ یزکرم کنا_ .م>ناد ] ´سر [\غ و ]رج داصتقا هعسوت و ¬kوش لوپ دننام یداصتقا و ³ام

«نهامه رد روشک ³ام
²

 �Hلا~ و ¬kارجا یاه ت>حالص Tلملا b[�ب یاه را>عم و نوناق ساسا رب و ه>لام ترازو ا_ 

 ی�\هر و مدرم ه_ وگخسا~ لاح b[�ع رد و ەدوب رود_ äلسم [\غ و zا>س یاه تلاخد زا و هتشاد ار مزال یزاس

 ناتسrاغفا یزرا ریاخذ و اه kôاراد زا للملا b[�ب نوناق دا>�ب رب هک م>هاوخ ] هناñم Tلملا b[�ب هعماج زا .دشا_ تلود

  .دmامن تmامح نآ دنمنوناق ەدافتسا زا و ەدومن تظافح ،دراد قلعت روشک مدرم ه_ هک

 عبانم و ەدومرف kbازرا روشک تاmالو مامت ه_ دنوادخ هک µ>بط تورث و عبانم تشاد رظن رد ا_ .یوجدوب ماظن -

 تشاد رظن رد ا_ و Tم یاه تÍMلوا ساسا رب هک یزکرم دحاو یوجدوب ماظن زا ام ،دهد ] ل>کشx ار روشک �kادmاع

 یزکرم یزاس هجدوب .م>نک ] تmامح ،دشا_ ەدش نMودت روشک oاo رد مدرم Tحم یاه یدنمزا>ن شجنس و

 کm زا یوجدوب تام>سقت رد نآ عــــMزوتزا_ و دmاوع یروا عمج ا_ اه یدنمزا>ن و اه تÍMلوا b[�نچ شجنس ساسارب

 و نداعم یاراد تاmالو نا>م �£فا تاعزانم زا دناوت ] رگmد یوس زا و دنک ] کم� ³ام عبانم رثوم ت�Mیدم ه_ وس

±رم� دmاوع
²

 .دmامن ی[\گولج ،دنشا_ ] ´mاد و Þbا� �kادmاع عبانم دقاف هک �kاmالو و �kادmاع ´mاد عبانم ریاس اm و 

 ەر�ب دنم نوناق تروص_ نا صخشم یدص>ف کm زا دmا_ دنیامن ] د>لوت ار Tم دmاوع هک �kاmالو مدرم نامز b[�ع رد

 یاه تÍMلوا و اه یدنمزا>ن هنالداع شجنس ساسارب دmا_ Tم دmاوع عــــMزوتزا_ و یزاس هجدوب هتبلا .دندرگ دنم
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«تس"او  جــــMردت ه_ دmا_ نامز b[�ع رد .د[\گ تروص õ>حم
²

 µ>بط عبانم اصوصخم و ±رم� دmاوع ه_ Tم هجدوب 

 زا ید>لوت و �kامدخ یاه ت>لاعف و روشک ی�°" یو[\ن فاشکنا رب ه>کت ا_ Tم هجدوب ضوع رد و هتفاm ل>لقت

 .دوش رادروخرب zاسا و رادmا~ باد�ت و ساسا

«تس"او .yخاد و � راخ یراذگ ه"ام� بلج و �وصخ روتکس زا ت"امح -
²

 کم� ه_ گنج زا س� یاه روشک 

 یداصتقا ¬kاÍMپ شها� و هعسوت یدنک ه_ دناوت ] نا�ج یاه تلم ریاس و ام Mabرات ه§�جت ساسا رب �ªراخ یاه

 جراخ یاه هmامo بذج و بلج و �وصخ روتکس رب ه>کت ا_ دناوت ] ناتسrاغفا هک مMروا_ نیا رب ام .دماجنا>ب

 دشر هنیمز ،یداصتقا فلتخم یاه روتکس رد نآ یراذگ هmامo ل>�سx و  �ªراخ عبانم بلج و ناتسrاغفا زا ەدش

«نسرگ و رقف ا_ ەزراwم رد و ەدومن مهارف ار روشک رد یداصتقا هعسوت و
²

 و روشک رد ی�°" یاه نارح_ رب هwلغ و 

±دنز یاه هنیمز ��bخاس مهارف
²

 عبانم ،نوناق ت>م�اح ،ت>نما ،حلص .دوش قفوم نادنور�ش همه یارب راقو ا_ 

 ەزراwم و ملاس یرادا و ³ام ماظن ��bشاد و óاwترا و �kالصاوم ،یژرنا یان§�Mز ،درم و نز زا معا ی�°" ەدرک ل>صحت

 رد  .دزاسHم مهارف Tلملا b[�ب و  Tم ،�وصخ و �{لود یراذگ هmامo یارب ار zاسا طmا�o ،یرادا داسف و ەوشر ا_

 و هتشاد تwثم یراذگ رثا م�م لماوع نیا تÍMقت رب و ل>�سx ار یداصتقا دشر اه یراذگ هmامb o[�نچ نامز b[�ع

 یراذگ هmامo و Tلملا b[�ب یاه کم� زا دmا_ ام .دهد ] لfش ار یداصتقا ەافر و دشر هحلاص هقلح بHترت نید_

 روشک مدرم مامت نا>م رد لومش همه ەافر و رقف شها� و تورث د>لوت یارب �ªراخ و Tم �وصخ و �{لود یاه

 .م>نک هنالوئسم و رثوم ەدافتسا

 

  متف5 شخ-

 تMنما ،تاOث ،حلص ظفح نمضتم yلملا \efب  و ¤] هقطنم هعماج  و ناتس;اغفا ک��شم عفانم رب \�تبم � راخ تساMس

  .تسا ک��شم ەافر و

 و ،هنا>م یا>سآ ،هنا>م رواخ نا>م یا>فارغج رد ناتسrاغفا ��bفرگ رارق .تسا ک�M[\تا�\سا ¬kا>فارغج ت>عقوم یاراد ناتسrاغفا

 لسگ ه_ هجوت ا_ .تسا ەدومن نآ هجوتم ار یداصتقا و �{ینما صاخ یاه دmد�ت و اه تصرف ،�o�Þ و �kونج ،یزکرم یا>سآ

 یاه تسسگ و عاطقنا دوجو ا_ .تسا ەدش ەداد ت>مها ک>تلوپ وMژ دmد زا �\شHب ناتسrاغفا ه_ ،هقطنم رد هعزانم لاعف یاه

 و تشo رب b£نم تا[\ثات و تاعwت �\شHب ناتسrاغفا ک�M[\تا�\سا ت>عقوم ،هتشذگ یاه ههد رد روشک رد موادم zا>س

oا>س تشونz ا>س یاوزنا .تسا هتشاذگ اج رب روشکz اغفاrفرگ رارق و ناتس��b اح روشک« شقن رد نآmو »ل mعت ا�Mف 

 نارح_ ما� رد ار ناتسrاغفا  ،»ک�M[\تا�\سا قمع« اm و »تولخ طا>ح« ناونع_ اه روشک àbع_ صاخ تاقلح  یوس زا نآ

  .تسا ەدرب ورف یوقطنمارف و یوقطنم یاه

 و روشک لخاد رد تردق ک>تارکومد ماfحتسا ه_ «تم روشک �ªراخ تسا>س و zاملØید ¬kاÍMپ و کرحت هک مMروا_ نیا رب ام

 .دهد ناmا~ ناتسrاغفا یا>فارغج و íاخ رب ەدش ل>محت یاه شقن ه_ دناوت ] نا Tلملا b[�ب و Tخاد ت>لوبقم و ت>عو�°م
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 وMژ مظن کm رد هقطنم تاwسانم ف�Mعت زا_ و ک>تلوپ وMژ یاهانگنت زا راذگ ا_ مش¶�با ەداج ñع دننام دناوت ] ناتسrاغفا

 و ،دروجال ەار ،دmدج مش¶�با ەار .دmامن افmا یداصتقا یاه یراfمه هعسوت و یوقطنم لاصتا رد ار zاسا شقن ،ک>مونوÇا

 ار هنìشHپ �k و گرزب یاه تصرف و اه هنیمز ¬k هقطنم تراجت قنور و زا� و قرب لاقتنا هنیمز رد یوقطنم یاه ەژورپ ریاس

 تسا>س .دنا ەدومن مهارف یداصتقا یا�Mراfمه و یوقطنم لاصتا تÍMقت و ل>�سx رد ناتسrاغفا شقن ف�Mعت زا_ یارب

 ناتسrاغفا عفن ه_ ار اه تصرف و ەدومن تصرف ه_ لmدwت ار دوجوم یاه دmد�ت دناوت ] Tم عفانم رب b{تبم  لاعف �ªراخ

  .دmامن را�م و ەدافتسا

 تÍMلوا بHترت و ەدmدرگ م>ظنت روشک Tم عفانم ەدش ف�Mعت طوطخ ساسا رب ناتسrاغفا �ªراخ تسا>س هک مMروا_ نیا رب ام

  .دوش هتفرگ رظن رد روشک �ªراخ تاwسانم b[�یعت رد لmذ یاه

 زا ام .دنهد ] ل>کشx تÁMنارت و تراجت ،ت>نما ەزوح رد ار روشک Tصا یا��o ناتس;اغفا ه"اسم5 یا5 روشک -

 تmدارا دوخ لصا ه_ «تم و ل_اقتم ما�\حا ساسا رب نآ ناmÄاسمه و ناتسrاغفا نا>م لاعف و ەدنزاس �ªراخ تسا>س

 طmا�o زا روبع یارب ار یوقطنم عامجا و م>نک ] تmامح ،اه تلود عو�°م عفانم و �bرا ت>مامت و لالقتسا ،Tم

 و �{ینما راتخاس ف�Mعت زا_ رد هک م>هاوخ ] ناتسrاغفا هmاسمه یاه روشک زا ام .م>ناد ] م�م kbونک راوشد

 عامجا د لfش یارب و هتفرگ هتسëاش م�س دنیامن ] افmا ار  یروحم شقن نآ رد ناتسrاغفا هک هقطنم یداصتقا

 تاwث و حلص ارMز .دنیامن شالت ناتسrاغفا لضعم لح یارب لوقعم و ³وصا یاهراfهار زا تmامح یارب یوقطنم

 .دماجنا>ب Tلملا b[�ب مزMرورت دmد�ت و رطخ ه_ نداد ناmا~ و هقطنم رد تاwث و حلص تÍMقت ه_ دناوت ] ناتسrاغفا رد

 ،]السا توخا و یردارب لصا ه_ هجوت ا_ و تسا ]السا تما ەرک>پ راختفا رپ وضع ناتسrاغفا :_السا یا5 روشک -

 وردنت یاه ەورگ و مزMرورت ا_ ەزراwم .م>Ðسه ]السا یاه روشک و مالسا نا�ج ا_ ەدنزاس و ملاس تاwسانم ناهاوخ ام

 هتشاد شقن نا�ج رد zاره مالسا داجmا و مالسا b[�بم نید ��bخاس ماند_ رد  مالسا زا تسردان کرد ا_ هک óارفا و

 تنوشخ ماود بجوم و ەداد رارق فده ار �امتجا مظن و ت>نما ،ناتسrاغفا رد صوصخ_ و ]السا یاه روشک رد و

 ��bخاس نک هش¶ر رد ات تسا ناملسم یاه تلم و اه روشک kbامmا و b{ید ت>لوئسم و هف>ظو ،دنا ەدش تmانج و

 و م>Ðسه هwیط همل� لوح رب b[�ملسم تدحو و داحتا ناهاوخ ام . دنیامن شالت ا��\شم فرحنم یاه نا�Mج b[�نچ

 تÍMقت رد ات م>هاوخ ] ]السا یاه روشک زا ام .م>ناد ] ]السا تما داحا رÈb ه_ و رگنارMو ار یا هقرف تاعزانم

 مولظم للم ریاس و ناتسrاغفا مدرم ناmا~ �k یاه جنر ه_ ند>شخ_ ناmا~ صوصخ_ و ]السا توخا و تدحو ه>حور

 .دنناسر ماجنا ه_ ار ش¶Íخ b{ید ت>لوئسم و شقن ]السا

 م>Ðسه Tلملا b[�ب تاwسانم رد تwثم و لاعف شقن یافmا و kbا�ج هعماج ا_ ەدنزاس ط_اور ناهاوخ ام :\]اAج هعماج -

 بجوم دناوت ] ،دراد Tلملا b[�ب و �ªراخ داع_ا هک یاه شلاچ ربارب رد ناتسrاغفا ��bشاذگ ا�نت هک مMروا_ نیا رب و

 هعماج زا ءانب .ددرگ kbا�ج مظن و ت>نما ه_ ت·سr �{ینما دmدج تادmد�ت رو�ظ و تنوشخ ماود و �{ینما الخ زورب
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 دوخ ت>لوئسم و شقن ناتسrاغفا رد ی�°" و �{ینما یاه نارح_ لح و ت>نما و حلص b[�مات رد ات م>هاوخ ] kbا�ج

 مزMرورت ات دنهدن ەزاجا و دنراذگن ا�نت زاس تشونo و م�م عطقم و ههرب نیا رد ار ناتسrاغفا تلم و ەدومن افmا ار

 لmدwت تنوشخ رودص و مزMرورت هنال ه_ ار ناتسrاغفا رگmدرا_ و ەدومن ەدافتسا ەدما شHپ یاه تصرف زا Tلملا b[�ب

  .دنیامن

 

  متش5 شخ-

 نیا ه- ندMسر رد و ەد"درگ لMکش� روشک رد عوopم ماظن رارقتسا و راد"اX حلص یارب تلادع و حلص yم تکرح

  .دزادنا _ ەارب yلملا \efب و yم حطس رد ار دوخ یا5 همانرب دصقم

±د>سر تروÈb و روشک رد �{ینما و zا>س طmا�o تHساسح کرد ا_
²

 دصقم ه_ و ناتسrاغفا رد دوجوم نارح_ ه_ لجاع 

 یاه همانرب زکرمت ،zا>س دنور کm ناونع_ ،تلادع و حلص Tم تکرح ،ەدmدرگ رکذ روش�م نMرد هک فادها ��bخاس ەدروآرب

 :درک دهاوخ م>ظنت zاسا روحم ود رد Mabرات م�م هلحرم نMرد ار ش¶Íخ

 و ی�°" قوقح ه_ «تم و مدرم یار زا هتساخرب ماظن و رادmا~ حلص دصقم ه_ kbاغفالا b[�ب تارÇاذم زا تmامح ،فلا -

 و ،ناتسrاغفا نادنور�ش zاسا یاه یدازآ

 Tلملا b[�ب b[�ناوق تmاعر ،نانز قوقح و ی�°" قوقح ظفح ت�ج رد Tلملا b[�ب و Tم یاه شالت تÍMقت ،ب -

±د>سر و هناتسود�°"
²

  .روشک مدرم ی�°" یاه یدنمزا>ن ه_ 

 :تشاذگ دهاوخ ارجا هصنم ه_ ار لmذ یاه همانرب تلادع و حلص Tم تکرح ،قوف یاه روحم فادها ندروآ تسد_ ت�ج رد

 رد kbدم و b[\مآ حلص یاه ت>لاعف یزادنا ەار و روشک �ا� رد \]دم و �اMس یا5 داAن و مدرم عیسو ماجس;ا .1

±د>سر و نانز قوقح و �°" قوقح تmاعر ،مدرم ەدارا رب «تم ماظن رارقتسا و حلص تارÇاذم زا تmامح ت�ج
²

 ه_ 

  ،ی�°" یاه یدنمزا>ن

 صوصخ- و ی�op قوقح نالاعف و نارکفنشور و نا¦Oخن ،مارک یاملع ،�اMس یا5 ناstج ا- ەروشم و وگتفگ .2

«نهامه و مهافت داجmا روظنم ه_ نانز قوقح \efلاعف
²

 رارقتسا ،رادmا~ حلص ،kbاغفالا b[�ب تارÇاذم ت�ج رد مزال 

 Tلملا b[�ب b[�ناوق ضقن ه_ ک�\شم خسا~ م>ظنت و zاسا یاه یدازآ و قوقح ه_ دنبا~ و مدرم ەدارا رب «تم ماظن

 قوقح رب اه تmدودحم عضو و ]اظن و äلم b[�شHپ Í§�]bس�م ت>نما و تHنوصم مدع ،ی�°" قوقح و هناتسود�°"

 ،نا>ب یدازآ و نانز

 روشک رد مMقم و رجاAم مارک یاملع و ناناوج ،نانز یا5 داAن و �اMس \efلاعف و نا¦Oخن ا- ەروشم و وگتفگ .3

 ەدنزاس یاه شالت یزاس گنهامه و zا>س نا�Mج نیا یاه همانرب زا ا�نآ تmامح بلج یارب ناAج فلتخم یا5
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±د>سر و نانز قوقح و ی�°" قوقح هعسوت و ظفح ،عو�°م ماظن رارقتسا ،حلص ت�ج رد
²

 یروف یاه یدنمزا>ن ه_ 

 ،ی�°"

 ،لومش همه zا>س قفاوت ه_ ند>سر یارب kbاغفالا b[�ب تارÇاذم زاغآ دروم رد ناOلاط ەورگ ا- ەرlاذم و وگتفگ .4

 b[�شHپ Í§�]bس�م ت>نما و تHنوصم ظفح ،ی�°" Tلملا b[�ب b[�ناوق تmاعر ،Tخاد یاه ��ک رکشل ه_ نداد ناmا~

± ەد>سر و ]اظن و äلم
²

 نا�\خد یورب بتاfم ندومن زا_ و نانز لومش ه_ مدرم یدا>�ب قوقح لfشم ه_ لجاع 

 شالت و ددرگ ] زاغآ اه وگتفگ b[�نچ هک>نامز kbاغفالا b[�ب تارÇاذم رد لاعف íا�\شا ،رادmا~ حلص یاه دا>�ب ث>ح_

  ،zا>س لومش همه قفاوت ه_ ند>سر ت�ج رد

 _السا یا5 روشک و ¤] هقطنم یا5 نامزاس و ا5 روشک ،yلملا \efب یا5 داAن و \]اAج هعماج ا- ەدنزاس یوگتفگ .5

 تنامض و zا>س قفاوت ه_ ند>سر ،kbاغفالا b[�ب تارÇاذم یارب هنیمز یروآ مهارف رد ا�نآ تmامح بلج یارب شالت و

±د>سر ،نآ ققحت یارب مزال یاه تmامح و اه
²

 مدع و ی�°" قوقح ضقن و ی�°" یرارطضا ت>عضو ه_ لجاع 

±د>سر ،نانز قوقح رب اه تmدودحم عضو و ]اظن و äلم b[�شHپ Í§�]bس�م ت>نما و تHنوصم
²

 یروف نارح_ ه_ 

«نسرگ
²

 رد  .b[�قحتسم ه_ نآ هنالداع عــــMزوت و ناتسrاغفا مدرم ه_ هناتسود�°" یاه کم� شëازفا ق�Mط زا رقف و 

 تروص زکرمت Tلملا b[�ب b[�ناوق ¬kانشور رد ناتسrاغفا یزرا ریاخذ و اه kôاراد ظفح دروم رد نانچ مه اه وگتفگ نیا

 Tلملا b[�ب kbوناق و �Þوقح یاه هMور ساسارب و هنالوئسم دروخرب ناتسrاغفا مدرم Tم یاه ¬kاراد ا_ ات تفرگ دهاوخ

 .د[\گ تروص

 kbاغفالا b[�ب تارÇاذم و حلص زا تmامح ت�ج رد yلملا \efب و yم حطس رد هماع ط-اور و ©ا¨ا همانرب یزادنا ەار .6

±د>سر و
²

اصوصخم روشک دوجوم تالاح ه_ 
R

 یدنمزا>ن و نانز قوقح و ی�°" قوقح ،ی�°" ت>عضو ا_ هط_ار رد 

±د>سر یارب اه
²

 و ،روشک ریذ~ بHسآ مدرم ه_ 

 طوقس لماوع ا_ هط_ار رد �]ا" تقMقح همانرب یزادنا ەار تAج رد yلملا \efب و yم عامجا لMکش� یارب شالت .7

 ت�ج رد ،Tلملا b[�ب هعماج و ناتسrاغفا مدرم اüا روظنم ه_ ناتسrاغفا ]السا یرو�مج تلود را_ تìwصم

 ی�°" قوقح ضقن و هماع یاه ¬kاراد لواØچ و ماظن طوقس رد هک>ئا�نآ ند>ناشک هم�احم ه_ و تلادع ،د_اسح

  .دنا هتشاد تسد

 یامنهر و ساسا ،د_اm ] ساfعنا Tم نا�Mج نیا همانلوصا و همانرب رد نا تال>صفت هک قوف ��م طخ هک م>Ðسه دقتعم ام

 مدرم هک یا هنالداع ماظن و رادmا~ حلص b[�مات و یراج یاه نارح_ زا روشک ند>شک نو[\ب یارب ام ەا�دmد ققحت یارب Tمع

  .دهد ] ل>کشx ،دنا نآ راواob بmاصم همه نیا زا دع_ ناتسrاغفا
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 .دناوت ´ن هتفرگ تروص دودحم دmد و یا هشHل� و هن�ک راfفا ا_ زگره روشک یادرف و زورما یاه لسr یارب نشور ەدنیا یانب

 و zا>س یاهراfهار ��ëدنازا_ و b{ی§زا_ ه_ ،هتشذگ یاهدادMور و خــــMرات رارکت زا ی[\گولج و نارح_ زا ¬kاهر یارب ناتسrاغفا

 روشک نادنور�ش zاسا قوقح ه_ ��bشاذگ ما�\حا و تلادع و یربارب ،یردارب ،تدحو رب b{تبم حلص نشور [\سم باختنا

Èbدراد ترو.    

 

 ناتس;اغفا دا- ەدنز

Xناتس;اغفا مدرم یردارب و �دم5 دا- ەدنیا 

 

 


